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دربـاره مـا
About Us
OUR STORY

سیســتم اطالعــات مدیریــت پــروژه پوپــک از
ســال  1390در چنــد پــروژه در ســطح کشــور اجرایــی
گردیــد و فعالیــت تیــم تولیدکننــده ایــن نرمافــزار بــا
تکیــه بــر تجربــه متخصصیــن خــود در زمینــه مدیریــت
پروژههــای صنعتــی و همچنیــن فنــاوری اطالعــات در
ســال  1394در قالــب رشکــت راهــکار برتــر آراد پایــا زیــر
نظــر ســازمان نظــام صنفــی و رایانـهای بــا رویکــرد حضــور

موثــر در صنعــت کشــور ادامــه یافــت .ایــن رشکــت
بواســطه اســتفاده از فناوریهــای روز و ارائــه ایدههــای
نــو در ســال  1397از ســوی کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص
صالحیــت رشکتهــا و موسســات دانــش بنیــان زیــر نظــر
معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان رشکــت
دانــش بنیــان مــورد تاییــد ق ـرار گرفــت.
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اهــداف مـا
Our Targets
STAY ORGANIZED

هــدف اصلــی مــا ارائــه ابــزار مناســب جهــت
نگهــداری و مدیریــت اطالعــات پــروژه در یــک بســر
امــن و چابــک بــوده تــا ذینفعــان پــروژه بــر اســاس نیــاز و
نقــش خــود از ایــن اطالعــات بهرهبــرداری مناینــد .در ایــن

POUPACK PMIS, The Premier Solution

راســتا اســتفاده از تکنولــوژی روز و توجــه بــه نیازهــای
کاربـران همــواره خــط مشــی اصلــی مــا بـرای رســیدن بــه
ایــن هــدف میباشــد.
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سیستم یکپـارچـه
Integrated System
TOOL TO DEVELOPE YOUR
BUSINESS

Poupack

•مدیریــت یکپارچــه مکاتبــات ،جلســات ،مــدارک مهندســی ،تامیــن
کاال ،اقــام پــروژه و اج ـرا
•طرحریزی و مدیریت فعالیتهای تیم پروژه و ذینفعان
•پیــش تعریــف فرآینــد گــردش مســتندات بــا اســتفاده از موتــور
قدرمتنــد گــردش کار
•داشــبورد مدیریتــی بــرای مشــاهده وضعیــت پروژههــا بصــورت
زنــده

POUPACK PMIS, The Premier Solution
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طراحی قـدرمتنـد
Powerful Design
DESIGN THAT
LOOKS BEAUTIFUL

•طراحی مبتنی بر وب ()Web Based
•استفاده بهینه از منابع سخت افزاری
•طراحی Platform Free
•رابط کاربری ساده و Responsive
•رعایت کامل مالحظات امنیتی و حفاظتی براساس فریمورک OWASP
•قابل استفاده بر روی انواع دستگاهها و مرورگرهای استاندارد
•عدم استفاده از ابزار  Unlicensedدر طراحی و پیادهسازی سیستم
•قابلیت توسعه پذیری

POUPACK PMIS, The Premier Solution
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سیستم اطالعات

مدیریت پروژه پوپک
Poupack PMIS
PROJECT MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEM

Poupack
خدمــات ارائــه شــده در سیســتم
پوپــک در دو حــوزه سیســتمهای ســازمانی
و سیســتمهای پــروژهای ارائــه شــده کــه بــا
اســتفاده از آنهــا اطالعــات ســازمان و پــروژه
در محیــط ایــن سیســتم بــا حفــظ قابلیــت
یکپارچگــی اطالعــات مدیریــت میشــوند.
POUPACK PMIS The Premier Solution
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خدمـات مـا
Our Services

مدیریت مکاتبات

Correspondeces Management

بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ،دبیرخانــه الکرتونیــک بــه
طــور کامــل پیــاده شــده و ســازمان بــدون نیــاز بــه گــردش
کاغــذ راهانــدازی خواهــد گردیــد .در ایــن صــورت اعضــای
پــروژه میتواننــد کلیــه مکاتبــات مــورد نظــر خــود را بــه
صــورت الکرتونیــک در بســر وب انجــام دهنــد.

مدیریت وظایف

Task Management

ایــن سیســتم بــه همـراه تقویــم پوپــک جهــت تســهیل
مدیریــت فعالیتهــای روزانــه اعضــای ســازمان/پروژه و
ایجــاد امــکان برنامهریــزی روزانــه ،هفتگــی و ماهانــه طراحــی
و اج ـرا شــده اســت.

مدیریت جلسات

Meeting Management

ایــن سیســتم وظیفــه ثبــت ،نگهــداری و پیگیــری
آیتمهــای صــورت جلســات بــه منظــور حصــول اطمینــان از
انجــام مــوارد توافــق شــده در جلســات و دسرتســی رسیــع بــه
آنهــا بــا امــکان جســتجوی موضوعــی را عهــدهدار میباشــد.

مدیریت قراردادها

Contract Management

ثبــت و نگهــداری قراردادهــا بــه همـراه اطالعــات مهــم
آنهــا ،ورود اطالعــات  wbsق ـرارداد و مانیتــور کــردن پیرشفــت
هــر فعالیــت ،ثبــت و نگهــداری صورتحســابها و تضامیــن
ق ـرارداد و ارائــه گزارشهــای متنــوع از جملــه امکانــات ایــن
سیســتم میباشــد.
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A Premier Solution
to Manage your
Projects

مدیریت مدارک مهندسی

Engineering Documents
Mangement

Poupack

ایــن سیســتم کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا مــدارک
مهندســی پــروژه شــامل فرآیندهــای تولیــد ،صــدور و بررســی
مــدارک و ترانســمیتالها را مکانیــزه منــوده و گزارشــات
لحظــهای از پیرشفــت کار و وضعیــت فعلــی پــروژه را در
اختیــار مدیــران قــرار میدهــد.

مدیریت پیشربد کاال

Expediting Management

ایــن سیســتم ابــزاری جهــت کنــرل قراردادهــای
ســازندگان و نظــارت بــر پیرشفــت آنهــا بــوده و همزمــان بــا
اتصــال بــه سیســتمهای مدیریــت خریــد و مدیریــت اقــام و
انبــار گزارشــات متنوعــی را از وضعیــت قراردادهــای کاال در
اختیــار تیــم پــروژه قــرار میدهــد.

مدیریت خرید کاال

Purchasing Management

ایــن سیســتم جهــت مدیریــت و نظــارت بــر
فعالیتهــای خریــد کاال شــامل تولیــد بســتههای خریــد،
تشــخیص آخریــن نســخه مــدارک بســتههای خریــد از طریــق
ارتبــاط بــا سیســتم مهندســی ،تهیــه لیســت مناقصهگــران،
برگـزاری مناقصــه و  ...طراحــی و اجـرا شــده اســت .در ادامــه
ارائــه گــزارش جامــع از وضعیــت بســتههای خریــد از دیگــر
امکانــات ایــن سیســتم میباشــد.

مدیریت مدارک سازندگان

Vendor Documents
Management

کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا مــدارک ســازندگان در
ایــن سیســتم کنــرل و نگهــداری میشــود .فرآیندهــای تولیــد،
صــدور و بررســی مــدارک ســازندگان بــر اســاس قـرارداد آنهــا در
ایــن سیســتم تعریــف و کنــرل میشــود.
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THINK GREEN
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مدیریت اقالم پروژه

Material Management

وظیفــه ایــن سیســتم مدیریــت متامــی اقــام مــورد نیــاز
پــروژه بــر اســاس لیســت جامــع اقــام پــروژه از طریــق ارتبــاط
بــا سیســتم مهندســی و خریــد بــوده و بواســطه اســتفاده از
آن امــکان پیگیــری اقــام پــروژه از لحظــه ســفارش تــا زمــان
تحویــل در ســایت و همچنیــن امــکان تهیــه گزارشــات باالنــس
اقــام و گزارشــات کاربــردی دیگــر بــرای تیــم پــروژه مهیــا
خواهــد گردیــد.

مدیریت اجرا

Construction Management

ایــن سیســتم بــا دریافــت ســاختار شکســت اج ـرا تــا
ســطح فعالیتهــای اجرایــی ( )Job Phaseامــکان ثبــت مقادیــر
بــرآوردی اجــرا و همچنیــن فعالیتهــای اجرایــی صــورت
گرفتــه را فراهــم آورده و بــا ارائــه گزارشــات پیرشفــت کار
بــه تفکیــک نواحــی و یــا پیامنــکاران پــروژه ،مراحــل ســاخت
دیســیپلینهای مختلــف پــروژه را مدیریــت میمنایــد.

مدیریت انبار

Warehousing Management

ایــن سیســتم بــا اتصــال بــه سیســتم مدیریــت اقــام و
ثبــت و نگهــداری اســناد مربــوط بــه ورود و یــا خــروج کاالهای
خریــداری شــده از انبــار ،امــکان مدیریــت انبــار پــروژه را بـرای
مدیـران فراهــم مـیآورد .امــکان ثبــت Packing Listهــا توســط
ســازندگان ،امــکان مدیریــت انبارهــای فرعــی پــروژه و ســازمان
و ارائــه گزارشــات مرتبــط از دیگــر قابلیتهــای ایــن سیســتم
میباشــد.

مدیریت مستندات

File Management

بــا اســتفاده از سیســتم آرشــیو مســتندات ،متامــی اســناد
رشکــت از جملــه اســتانداردها ،گزارشــات ،مــدارک مناقصــات،
فرمهــای اســتاندارد و ســایر مــدارک ورودی و تولیــدی ســازمان
میتوانــد در سیســتم دســتهبندی و نگهــداری شــده و بــا
لحــاظ ســطوح دسرتســی ،بیــن کاربــران داخــل و خــارج از
ســازمان بــه اش ـراک گذاشــته شــود.

راهکارهای مـا

نصب اختصاصی

Our Solutions
DISCOVER YOUR
ROUTE

Poupack

خدمات ارائه شده در
سیستم اطالعات مدیریت
پروژه پوپک به دو روش
میتواند در اختیار عالقمندان
قرار گیرد...

D E D I CAT E D I N STA L L AT I O N

رسویــس اختصاصــی پوپــک بــا هــدف خدمترســانی بــه کســب و کارهــای متوســط و بــزرگ
ارائــه شــده و اطالعــات تولیــد شــده در ســازمان و یــا پــروژه در رسور اختصاصــی راهانــدازی
شــده در رشکــت ،نگهــداری شــده و زیــر ســاخت مــورد نیــاز بــه منظــور راهانــدازی ایــن
رسویــس میبایســت در رشکــت فراهــم گــردد.

Server

Client

Client
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رسویس ابری

SOFTWARE AS A SERVICE

رسویــس ابــری سیســتم اطالعــات مدیریــت پــروژه پوپــک بــا هــدف خدمترســانی بــه کســب و
کارهــای کوچــک طراحــی و راهانــدازی گردیــده اســت .متامــی زیرســاختهای ســختافزاری و بســر
الزم بـرای ارایــه ایــن رسویــس توســط رسورهــای قدرمتنــد ایــن رشکــت مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس
تامیــن گردیــده و کاربـران تنهــا بــه ارتبــاط بــا اینرتنــت بـرای اتصــال و اســتفاده از ایــن رسویــس احتیــاج
خواهنــد داشــت.

SaaS
Software as a service

Client

Client

Client

مشرتیان شاخص
Our Customers
OIL & GAS, INDUSTRY,
MINING, ...
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از مشرتیان ما بپرسید
ASK OUR CUSTOMERS
ABOUT US

the
the

Innovative
Innovative
System
System

DSN: MarkouDesign

Arad Paya Premier Solution Co.

the

Premier Solution
info@aradsolution.com
w w w . p o u p a c k . c o m

Arad Paya Premier Solution Co.
www.poupack.com
021 - 41 418

