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 :مقدمه -3

 امروزه یکی از نقاط ضعف سازمان های پروژه محور عدم مدیریت صحیح در ارتباطات پروژه می باشد.

از زمانی که صرف مدیریت پروژه می گردد  %05دهد که بیش از  تحقیقات نشان می

 مربوط به ارتباطات درون پروژه ای می باشد.

 های پروژه می باشد.  یکی از مهمترین توانمندی های مدیران پروژه ، مدیریت ارتباطات صحیح در تمامی بخش

 التردر طول مدت انجام یک پروژه دست یافت؟آیا می توان با مدیریت بهتر ارتباطات در پروژه  ، به بهره وری با

گیرد  در شرکت هایی که انجام پروژه به طور کامل یا حتی انجام بخش هایی از یک پروژه در دستور کار قرار می

، مدیریت ارتباطات بین اجزاء ، افراد و شرکت های مرتبط ، حائز اهمیت می باشد. در این شرایط عالوه بر 

قوقی، پروژه هم یک شخصیت مستقل پیدا می کند و ارتباط تمام افراد ، بخش ها و شخصیت های حقیقی و ح

سازمان ها با این شخصیت مستقل،اهمیت بسیاری دارد. اساساً در این سیستم، تمامی تعامالت و ارتباطات یک 

 پروژه)باویژگیهای کامالً مشخص وتعریف شده(قابل ثبت و پیگیری خواهد بود.

ت وقتی که در کنار اطالعات پرسنل یک سازمان و تعامالت آن ها با مشتریان و ارتباطات با مجموعه این اطالعا

مشتریان قرار می گیرد این امکان را به مدیریت می دهد تا در هر پروژه به مجموعه ای ازتحلیل های اثربخش 

 هزینه یا افزایش بهرهدست یافته و در نهایت با تکیه بر مستندات بتواند تصمیم های درست در جهت  کاهش 

 وری را اتخاذ نمایید .

 مزیت های استفاده از این نرم افزار در سازمان شما :
 

 کاهش هزینه های پروژه 

  سرعت در ارتباطات پروژه 

 دقت در انتقال اطالعات یبن عوامل پروژه 

 مستند سازی کلیه ارتباطات هر پروژه
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 تعریف پروژه:
 هستند: تعریف ابلهر پروژه ق ثبتبرای  فیلد های زیر

 کد پروژه .1

 عنوان پروژه .2

 وضعیت پروژه )شروع نشده، در حال انجام، تمام شده و ....( )قابل تعریف توسط کاربر( .3

 )قابل تعریف توسط کاربر( نوع پروژه )ساختمانی، راه سازی ، سد سازی و...( .4

 )قابل تعریف توسط کاربر(نوع ساختمان  .0

 )قابل تعریف توسط کاربر(نوع سقف .6

 ان انجام پروژه )کشور، استان، شهر، منطقه(مک .7

 و ...  فکس    تلفن فیلدهای ارتباطی پروژه )با قابلیت تعریف به هر تعداد نامحدود ( شامل : .8

 اهداف پروژه  .9

 ، میزان اعتبار .15

 ، حجم بتون ریزی .11

 درصد پیشرفت )نمایش به شکل نموداری ( .12

 رتبه بندی دستی .13

 نحوه آشنایی .14

 گروه بندی .10

 تاریخ شروع .16

 تاریخ پایان پروژه .17

 تاریخ تحویل .18

 تعداد فاز پروژه .19
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 تعداد واحد های پروژه .25

 توضیحات پروژه .21

 محصوالت مورد نیاز پروژهو  نوع خدمات .22

 خدمات و محصوالت قابل پیشنهاد به پروژه  .23

 تعریف کارشناس ویژه پروژه .24

 تعریف ریسکهای پروژه .20

 قابلیت ضمیمه فایل به پروژه .26

 تعریف نقش های هر پروژه : -3

 نل خاص پروژهپرس .1

 کارفرما .2

 پیمانکار  .3

 مشاورین .4

 آزمایشگاه .0

 سهامداران .6

 و یا هر نقش دیگری که توسط کاربر تعریف شده باشد. .7

 تعریف اشخاص :  -2

 شامل : در پروژه لیدخ یقیاشخاص حق هیکل رود مشخصاتو

 باشد.گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر می: به صورت اتوماتیک ثبت می شخص کد 

 دکتر، مهندس،...( پیشوند( 

 نام و نام خانوادگی 

  کلیه اطالعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس ، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس 

 روانشناسی شخص 



23واحد، ششم، طبقه 253، پالک ساختمان تنکابن ، انقالب، روبروی پیچ شمیران ، خیابان تهران  

33532377 – 33533327:  تلفن  
www.toluesoft.com               info@toluesoft.com                        

 

 شرکت نرم افزاري ايده پرداز طلوع                            6

                                    

 کشور، استان، شهر، منطقه 

 شماره شناسنامه 

 کدملی 

 وضعیت تاهل 

  تاریخ تولد 

  تاریخ ازدواج 

 تصویر شخص 

 های اقتصادی انجام شده توسط وییتنوع فعالیت: شامل کلیه فعال 

  رشته تحصیلی 

  مدرک تحصیلی 

 درآمد 

 میزان اعتبار 

 تر انجام خواهد گرفت(بندی اشخاص راحتتعیین رنگ و آیکون )که یافتن و دسته 

 های خارجه همراه با سطح هر یکزبان 

 رنگ مورد عالقه 

 هاگواهینامه 

  نحوه آشنایی 

  ها بیشتر است را در اولویت باالتر قرار دهیم ارتباط با آنتعیین اولویت : اشخاصی که میزان 

 ای و اشخاص به صورت شاخهبندی گروهn سطحی 

 بندیبندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبهاشخاص در قالب رتبهندی برده 

 فعال بودنتعیین فعال یا غیر 

 تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این شخص 

 شخص یمختلف برا یهانقش نییتع 
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 اشخاص حقوقی تعریف -4

 )شرکتهاو سازمانها با نقش های پیمانکار ، کارفرما ، مشاور ، ناظر و ....(   های حقوقیورود مشخصات شخصیت

 باشد.گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر میکد: به صورت اتوماتیک ثبت می 

 نام شرکت 

 صوصی...(نوع شرکت )سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خ 

 برند 

 کد اقتصادی 

 درآمد 

 میزان اعتبار 

 شماره ثبت 

 سال تاسیس و یا تاریخ دقیق تاسیس 

 تعداد کارکنان 

 تصویر آرم شرکت 

  ،کلیه اطالعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس )شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی(، موبایل

 Google mapثبت آدرس بر روی ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با امکان 

 کشور، استان، شهر، منطقه 

 نحوه آشنایی 

 های اقتصادی انجام شده توسط شرکتنوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت 

 ...وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی 

 گواهینامه ها 

 ای و ها به صورت شاخهشرکتبندی هگروn  سطحی 

 بندی دستیها در قالب رتبهشرکتبندی رده 
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 تر انجام خواهد گرفت.(ها راحتبندی شرکتعیین رنگ به شکل دستی )که یافتن و دستهت 

 دهیم می ها بیشتر است را در اولویت باالتر قرار هایی که میزان ارتباط با آنتعیین اولویت : شرکت 

 .تعیین فعال یا غیر فعال بودن 

 تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری 

 های مختلف برای شرکتتعیین نقش. 

 تعریف ارتباطات پروژه : -0

ثبت ارتباطات در هر پروژه می تواند مدیریت کارها و عوامل پروژه را با دقت و سرعت بیشتر میسر 

نماید . کلیه افراد  مرتبط با سازمان که دسترسی برای ورود به برنامه را دارند می بایست هر گونه ارتباط 

 ند .خود را ثبت و ذخیره نمای

 موضوع ارتباط .1

 ثبت شخص برقرار کننده ارتباط .2

 ثبت انواع روشهای ارتباطی  .3

 ثبت زمان ارتباط )تاریخ و ساعت ارتباط( .4

 ثبت کاال یا خدمت متناسب با ارتباط برقرار شده به تعداد نامحدود و توضیحات ارایه شده  .0

 ثبت نتایج حاصل شده در ارتباطات هر پروژه  .6

 ثبت اثر ارتباط .7

 فایل ارتباطی در هر ارتباط در پروژه attachامکان  .8

 توضیحات کلی این ارتباط .9

 امکان تعریف ارتباطات در قبال آن پروژه را خواهید داشت.با کلیک راست بر روی نقش های هر پروژه 

 تعریف وظایف در قبال پروژه -7

 . به همین ترتیب امکان ثبت وظیفه در قبال نقش های موجود برای هر پروژه وجود دارد
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د. تمامی نکنهر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می

رسیده های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سروظایف هر شخصی در دسته

 اده به دیگر کاربران ، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع دانجام نشده، وظایف تکمیل شده 

 فیلدهای زیر پر می شوند:روزانه کاربر مربوط به هر پروژه  فهیوظ فیجهت تعر

 کد )به صورت اتوماتیک ثبت میگردد( .1

 عنوان وظیفه .2

 نوع وظیفه .3

 وضعیت وظیفه .4

 اولویت وظیفه )باال، متوسط، پایین( .0

 )شخص مرتبط )شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود 

  عنوان پروژه ای که این وظیفه مربوط به آن می باشد 

 )زمان شروع )تاریخ و ساعت 

 )زمان ارجاع  )تاریخ و ساعت 

 .زمان سررسید )تاریخ و ساعت( که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود 

 )زمان یادآوری  )تاریخ و ساعت 

 نام شخص ارجاع دهنده کار 

 ارجاع داده شده است. نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی 

 درصد تکمیل 

 زمان تکمیل 

 نتیجه وظیفه 

 توضیحات 

 تر انجام خواهد گرفت( بندی وظایف راحتتعیین رنگ و آیکون )که یافتن و دسته 



23واحد، ششم، طبقه 253، پالک ساختمان تنکابن ، انقالب، روبروی پیچ شمیران ، خیابان تهران  

33532377 – 33533327:  تلفن  
www.toluesoft.com               info@toluesoft.com                        

 

 شرکت نرم افزاري ايده پرداز طلوع                            11

                                    

 ).تعیین اولویت )به طور مثال در وظایف با اولویت باال تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند 

 مودار گانت چارتامکان نمایش وظایف در قالب ن 

 آالرم بر روی اطالعات جمع آوری شده -3

 عوامل پروژهها آالرم میدهد و می توان با توجه به آن مجددا با مشخصاتی که نرم افزار بر روی آن 

 نمود: برقرار  ارتباط

 در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر .1

 اده می شوددر هنگام تکمیل شدن وظایف ارجاعی که به ارجاع دهنده آالرم د .2

در صورت عدم تکمیل یک وظیفه ارجاع شده در زمان سررسید که به ارجاع دهنده و ارجاع شونده آالرم داده  .3

 می شود

 تاریخ یادآوری وظایف .4

 تاریخ تاسیس شرکت .0

 تاریخ اتمام قرارداد .6

 تاریخ سررسید اقساط .7

 تاریخ سررسید چک ها .8

9. ... 

بوه افوراد و    متوون پویش فور    های گروهی نرم افزار و لتوانند با استفاده از ارساها میکه این تاریخ

 ها اطالع رسانی شوند.شرکت

 تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال پروژه -7

 .با تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال هر پروژه ، میزان تراکنش مالی با یک پروژه مشخص خواهد شد

 :شامل پیش فاکتور

 ثبت شماره پیش فاکتور .1

 دور پیش فاکتورثبت تاریخ ص .2
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 ثبت تاریخ پایان اعتبار پیش فاکتور .3

 عنوان پیش فاکتور )پیش فاکتور فروش، درخواست خرید کاال، سفارش کاال ....(  .4

 قالب )فرمت چاپی مورد استفاده( .0

 شخص صادر کننده .6

 .وددر آن انجام شمی خواهد  عنوان پروژه ای که این هزینه  .7

 میزان تخفیف )مبلغ یا درصدی از قیمت( .8

 مالیات بر ارزش افزوده .9

 لیست کاالهای ارائه شده  .15

 POS، اقساط ،چک ،شامل نقدنحوه پرداخت توافق شده ثبت  .11

 امکان چاپ پیش فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده .12

 قابلیت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور .13

 قابلیت ایجاد فرمت های مختلف چاپی برای پیش فاکتور .14

 فاکتور: 

 ثبت شماره فاکتور .1

 شماره پیش فاکتور مبدل شده به فاکتور ثبت .2

 ثبت تاریخ صدور فاکتور .3

 عنوان فاکتور )فاکتور فروش، صورتحساب فروش کاال ....(  .4

 قالب )فرمت چاپی مورد استفاده( .0

 شخص صادر کننده .6

 عنوان پروژه ای که این هزینه  در آن انجام شده است . .7

 میزان تخفیف )مبلغ یا درصدی از قیمت( .8

 زش افزودهمالیات بر ار .9

 شماره بارنامه .15
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 شماره خروج .11

لیست کاالهای ارائه شده )نام کاال، تعداد کاال، قیمت فروش، شماره سریال، بارکد، زمان تحویل، زمان شروع  .12

 گارانتی، زمان پایان گارانتی، میزان تخفیف بر اساس درصد یا مبلغ(

 ، اقساط ،چک ،شامل نقدنحوه پرداخت ثبت  .13

 رمت مناسب انتخاب شدهامکان چاپ فاکتور با ف .14

 امکان تعریف فرمت های چاپی مختلف برای فاکتور .10

  

 : کاربرانتعریف  -9

قصد استفاده از که )پرسنل شرکت، پیمانکاران ، مشاوران ، ناظران  و....( اشخاص و شرکتها ر یک از ه

افزار استفاده های مختلف نرم توانند از بخشنرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می

 کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

 دو نوع سطح دسترسی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع قابل تعریف می باشد:

I.  : سطح دسترسی به فرم ها 

کاربران عضو در این الگو ، در سطح دسترسی به فرم ها ، برای هر الگوی دسترسی و در نتیجه برای کلیه 

 نحوه دسترسی به این فرم تعیین می شود. این دسترسی ها شامل :

 دسترسی به ورود رکورد جدید 

 دسترسی به ویرایش رکود های قبلی 

  دسترسی به حذف منطقی 

  دسترسی به حذف فیزیکی 

 دسترسی به گزارشها 

 دسترسی به آمار 

 دسترسی به تعیین کارشناس مربوطه 

 ه ارسال هادسترسی ب 
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  دسترسی به خروجی هایExcel   و word 

 دسترسی به چاپ 

 دسترسی به غیر فعال سازی رکوردها 

II. :سطح دسترسی به رکوردها 

  در صورتی که دسترسی بر مبنای کارشناس مربوطه باشد، در این صورت کاربر فقط به رکوردهایی دسترسی دارد

 شده باشد. که این کاربر به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین

  در صورتی که دسترسی بر مبنای الگوی مربوطه باشد ، در این صورت کاربر به کلیه رکورد هایی دسترسی دارد

 که این کاربر ، به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین شده باشند.

     گزارشات: -31

.انواع گزارشات ای ورودی را داردب تمامی پارامترهحس طلوع، امکان تهیه گزارش برات پروژه نرم افزار مدیریت ارتباط

در موجودیت های مختلف قابل تعریف و دسترسی هستند.این گزارشات در قالب گزارشات داده ای و یا نموداری در 

اختیار کاربران قرار می گیرند.هر گزارش دارای یک فرم گزارش است ، که کاربر می تواند با تعریف شرایط و فیلترینگ 

 ارش مورد نیاز را بگیرد.های مورد نظر خود،گز

 نمونه گزارشات آماده در این سیستم :

 گزارشات مربوط به شرکتها 

 گزارشات مربوط به اشخاص 

 گزارشات مربوط به ارتباطات 

 گزارشات مربوط به پیش فاکتور 

 گزارشات مربوط به وظایف 

 گزارشات مربوط به تاریخچه رکوردها 

 داشبورد -33

 ای زیر می باشد:داشبورد این سیستم دارای قابلیت ه
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 قابلیت چینش بالک ها توسط هر کاربر 

 قابلیت تعریف سطح دسترسی بالک ها برای هر الگوی دسترسی 

 قابلیت باز کردن و یا بستن بالک ها 

  قابلیت ایجاد بالک های گرافیکی از بخش گزارشات 

 قابلیت بروز رسانی بالک ها 

  صفحهقابلیت نمایش بالک ها از یک ستون تا چهارستون در 

 قابلیت تعریف یادداشت روزانه برای هر کاربر 

 قابلیت دسترسی به تقویم و ماشین حساب 

 و پیگیری آن ها  مخاطبانبه یك یا گروهی از  SMSارسال  -33

 انتخاب و نسبت به ارسال اقدام نمایید و قالب پیام راگروه مدنظر خود  به نام مخاطبان SMS ارسال برای

جهت ارسال  گردد.طی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت میها ارتباSMSبعد از ارسال 

SMS  می توان ازaccount همچنین برای این منظور میتوان از .سرویس دهنده استفاده نمود هایسایت

 استفاده کرد  GSM Modemدستگاه 

  مخاطبانیا گروهی از ، ارسال فکس به یك  -32

 اتیک برای مثال مانند فرمت ذیلارسال فکس به نام هرمشتری به صورت اتوم

 Xشرکت  پروژه  مدیر  حضور محترم

  Yجناب آقای مهندس 

تواند در متن کند. این امکان میها،... را یک به یک عو  میها، جنسیتشروع میکند و اسامی، سمت

 فکس هم وجود داشته باشد که متنی مشخص یا متنی داینامیک برای مشتریان ارسال گردد. 

  و چاپ آدرس مخاطبانیا گروهی از  ،نامه به یك سال ار -34
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باشد به این ترتیب که نرم افزار، متن و عناوین ارسال گروهی نامه دقیقا شبیه ارسال گروهی فکس می

 کند. ها را دقیقا مطابق قالب تعریف شده پرینت مینامه

پستی، نام شخص گیرنده های پستی نیز قابل چاپ هستند. آدرس، کدپستی، صندوق عالوه بر آن پاکت

 گردند.های پستی چاپ مینامه و هر نوع اطالعاتی که در قالب مدنظر شما وجود داشته باشد روی پاکت

 مخاطبانیا گروهی از  ،ارسال ایمیل و خبرنامه به یك  -35

 لیها و فالیمیها، متن الیمیا Subjectکه  قابل انجام است نیبه صورت آنال ل،یمیا یگروه ارسال

attach تواند به صورت ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما میاین ایمیل ند.هست تقابل ثب

 داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند. 

معتبر  توان از یم قیطر نیشوند و بدیتوسط نرم افزار چک م لیمیها قبل از ارسال الیمیاتمامی فرمت 

 حاصل کرد. نانیسال، توسط نرم افزار اطمها قبل از ار لیمیا نیبودن ا نامعتبر ای

 گردند. ارسال می inboxها حتما به ، این ایمیلدر ارسالهمچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته 

 : Caller IDامکان  -37

موجب هوشمندی  ،در هنگام تماس شخص تماس گیرنده  با قابلیت نمایش خالصه اطالعاتی از

 رتباط خواهد شد.سازمان شما در تعامل و شروع ا

 شماره تماس گیرنده 

  تماس گیرندهگروه 

 شخص تماس گیرنده 

  نمایش مختصری از اطالعات و ارتباطات 

 امکان ضبط مکالمات تلفنی -33
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قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی، به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در 

قابلیت گزارش گیری روی مکالمات ضبط شده،  شوند. همچنینمی attachبخش ارتباطات مشتری 

 تماس های از دست رفته و پیگیری های صورت گرفته وجود خواهد داشت. 

 VoIPامکان ارتباط با سرور  -37

برای کاهش هزینه   VoIPدر بسیاری از پروژه ها با توجه به دور بودن محل اجرای پروژه از دفتر مرکزی از سیستم  

شود . در صورتی که در سازمان شما از این  سیستم استفاده بشود ، می توان ارتباطات این سیستم  ارتباط تلفنی استفاده می

 را در داخل نرم افزار مدیریت ارتباط پروژه مدیریت نمود .

 فراهم شده است: VOIPقابلیت های زیر برای ارتباط با سرور 

  قابلیتDial   در داخل نرم افزارCRM  و شماره گیری 

 مایش اطالعات تماس گیرندهقابلیت ن  

  قابلیت وصل کردن اتوماتیک تماس ورودی به یک کاربر خاص 

  قابلیت ارسال فکس 

  قابلیت دریافت فکس های رسیده 

 :Dialingقابلیت  -39

طلوع کاربر می تواند با کلیک بر روی شماره های تلفن ، فکس و نرم افزار مدیریت ارتباط پروژه در 

شخص مرود ه گیری انجام شود و سپس کاربر با برداشتن گوشی تلفن با موبایل های موجود ، شمار

 صحبت نماید. نظر

الزم است کامپیوتر کاربر دارای کارت مودم باشدو گوشی تلفن  VoIPدر صورت عدم وجود سیستم 

 به آن متصل باشد.

 ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی -31

  امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی 
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 ت تستی و تشریحیامکان ایجاد سواال 

 امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی 

 از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان مخاطبانها توسط خود امکان پاسخگویی به فرم 

  افراد خاص و یا گروهی از  شخصامکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک 

 

 

 به همين سادگی....  "نبه مشتری خدمت ک"                          


