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نرم افزار نگهداری وتعمیرات مبتنی بر سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
( )Maintenance Managementو مدیریت دانش ()knowledge Management
 CMMS MKMSیا ( )MKMS Computerized Maintenance Management Systemسیستم نرم
افزاری مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات می باشد که بر اساس چرخه ی مدیریت دانش نگهداری و
تعمیرات طراحی و مبتنی بر تکنولوژی نرم افزارهای تحت وب و سرویسگرا پیاده سازی میشود .
چرخه ی مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات به صورت زیر تعریف می شود:

شکل  :1چرخه مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات
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مراحل چرخه ی مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات به صورت گام های زیر در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

یک سازمان پویا می تواند پیاده سازی شود:
 .0طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات (طرح ریزی دانش نت)
 .2گرد آوری منابع و مراجع تجهیزات (نقشه  ،کاتالوگ  ،مستندات و ( )...گردآوری دانش نت)
 .2اصالح و بروز داری دستورالعمل های نت فعلی سازمان (کسب دانش نت)
 .2استاندارد سازی نگهداری و تعمیرات (خلق دانش نت)
 .5طرح ریزی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (ذخیره سازی دانش نت)
 .4ثبت اطالعات فوق در نرم افزار نت (بانک نگهداری و تعمیرات  /آرشیو نت  -ذخیره سازی دانش نت)
 .7سطح دسترسی همگانی به بانک نگهداری و تعمیرات (اشتراک گذاری دانش نت)
 .8اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (اجرای دانش نت)
 .9پایش شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نت (ارزیابی دانش نت)
 .01بهبود و اصالح سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان (بروز داری و ارتقاء دانش نت)

 CMMS MKMSدر راستای پوشش طراحی و استقرار گام های اجرای مدیریت دانش نگهداری و
تعمیرات در یک سازمان بر مبنای مدل فوق شامل دو نرم افزار (سیستم نرم افزاری) اصلی می باشد :
 .1نرم افزار تحت وب CMMS MKMS

 .2نرم افزار تحت وب ( MKMS Knowledge Sharing Systemاین نرم افزار امکان به اشتراک
گذار ی دانش نگهداری و تعمیرات درون سازمانی و برون سازمانی و بین نرم افزارهای مختلف
نگهداری و تعمیرات را فراهم می سازد)
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ساختار

تعاملی CMMS MKMS

شکل  :2ساختار تعاملی CMMS_MKMS
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ساختار

ماژوالر CMMS MKMS

شکل  :3ساختار ماژوالر CMMS_MKMS
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مشخصات فنی نرم افزار
سیستم عامل سرور سیستم های عامل Windows , Linux
سیستم عامل و امکانات مورد نیاز بر روی کالینت ها کلیه سیستم های عامل موجود که دارای
مرورگرهای وب استاندارد (  IEیا  )FireFoxباشند.
بستر اجرایی تحت وب (لذا بهره برداری از امکانات این نرم افزار با استفاده از شبکه های محلی و یا
شبکه های اینترنتی امکان پذیر می باشد)
استاندارد وب مبتنی بر استانداردهای وب W3C
زبان برنامه نویسی ( PHPزبان برنامه نویسی متن باز پی اچ پی)
روش برنامه نویسی  OOPو مبتنی بر روش مدیریت پروژه RUP
مدل توسعه نرم افزار معماری سه الیه ()Data , UI , Logic
مدل ارتباطی بر مبنای ( SOA Communicationارتباطات مبتنی بر معماری سرویس گرا)
بانک اطالعاتی ( MySQLبانک اطالعاتی متن باز)
کاربران به صورت چند کاربره و مبتنی بر سطح دسترسی تعریف شده

ویژگی

های CMMS MKMS

 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر
افزاری برای اولین بار

دانش :ابتکار و نوآوری موجود در این مجموعه ی نرم

در سیست م های نرم افزاری نگهداری و تعمیرات امکان به اشتراک

گذاری و همچنین استفاده از دانش به اشتراک گذاری شده را فراهم می آورد .به
اشتراک گذاری اطالعات مربوط به استانداردهای نگهداری و تعمیرات در سازمان ها (و در
عین حال حفظ اطالعات محرمانه و داخلی) می تواند گامی بزرگ در راستای افزایش دانش
نگهداری و تعمیرات در ایران زمین را ایجاد نماید .اخذ نظر مشاوران و متخصصین فنی بر روی
استانداردهای نگهداری و تعمیرات به اشتراک گذاری شده در نهایت منجر به ایجاد فرآیندها و
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استانداردهای نتی مبتنی بر دانش و تجربه ی واقعی خواهد شد که قطعا افزایش کارایی و اثر
بخشی نگهداری و تعمیرات را برای هر سازمان به همراه خواهد داشت.

شکل  :5نگهداری و تعمیرات مبتنی بر دانش



حجم زیاد اطالعات:

این نرم افزار قادر به ثبت و نگهداری حجم زیادی از اطالعات را در

دیتابیس خود دارا میباشد  ،بطوری که جداول و روابط بین آنها طوری طراحی شده است که
امکان ذخیره تا  100میلیون داده در سال را بدون اینکه هیچ تأثیری بر سرعت نرم افزار را دارا
میباشد.

 گزارش گیری مبتنی بر

دانش  :در  CMMS MKMSاستانداردها و مفاهیم سیستم های

مدیریتی نگهداری و تعمیرات و تجزیه و تحلیل خرابیها

(از  RCFA, RCM, CBMو )...

در نظر گرفته شده است .همچنین مبتنی بر این مفاهیم و با استفاده از روش های نوین تحلیل و
طراحی نرم افزارها ( ) UML & BPMNامکان محاسبه و ارائه انواع گزارش های کاربردی و

اثربخش فراهم شده است .این نرم افزار گزارش ها و شاخص های استاندارد و علمی
ویژه و

کاربردی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد .از جمله ی شاخص های کلیدی

می توان به مواردی از قبیل ، MTBF, MTTR, OEE, MTTF, Availability Factor
 %PMو  %PMCostو  ...اشاره نمود.
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عالوه بر این در حوزه ی گزارش های تخصصی هر صنعت و هر سازمان امکان ایجاد و به اشتراک
گذاری و یا استفاده از قالب های گزارشی ابتکاری و منحصر به فرد هر صنعت را نیز فراهم می
نماید ،به طوریکه کاربر می تواند مبتنی بر وب گزارش های ابتکاری و ویژه خود را تهیه نماید،
همچنین می تواند قالب گزارش تهیه شده را برای استفاده ی دیگر سازمان ها یا صنایع یا
واحدهای دیگر سازمان به اشتراگ بگذارد و یا از قالب های به اشتراک گذاشته شده استفاده
نماید.

 گزارش گیری متمرکز از کلیه ی اداره ها و

پیمانکاران  :در طراحی گزارش های نرم

افزار  CMMS MKMSامکان تهیه ی گزارش های مدیریتی در سطوح مختلف مدیریتی از

سطح سرپرستان کارگاه ها تا گزارش های ویژه ی مدیران ارشد

سازمانی وجود دارد.

در حالی که سرپرست هر کارگاه یا شرکت پیمانکار به گزارش ها و شاخص های محلی خود

دسترسی دارد ،مدیریت سطوح باالیی و مدیران ارشد سازمان می توانند به گزارشهای
تجمعی و متمرکز از کلیه کارگاه ها و اداره ها دسترسی داشته باشند.

 مدیریت مکان و سطوح

دسترسی :الگوریتم طراحی شده در نرم افزارCMMS MKMS

امکان استقرار و بهره برداری از این نرم افزار را برای صنایع کوچک تا صنایع بزرگ چند
محصولی و چند کارگاهی یا چند کارخانه ای فراهم می نماید .در این نرم افزار تمهیدات علمی و

ویژه ای برای تحت پوشش دادن سازمان هایی با پراکندگی و گستردگی

زیاد در نظر

گرفته شده است .در این حوزه سطوح دسترسی مناسب و امکان تعریف گسترهای بی
نهایت از مکانها

و ارتباط آنها فراهم شده است .طرح ریزی پیشرفته در حوزه ی ایجاد

سطح دسترسی بر اساس مکان ها ،امکان اینکه چندین کارخانه و سازمان به صورت متمرکز

بتوانند از نرم افزار در حوزه ی کاری خود بهره برداری کنند را برای اولین بار در کشور
فراهم نموده است ،در عین حال تهیه ی گزارش های متمرکز بر اساس اطالعات کلیه ی حوزه
های تحت پوشش امکان پذیر می باشد.
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 قابلیت دسترسی در انواع شبکه ها و تجهیزات سخت افزاری:

ویژگیهای امنیت،

سرعت و مبتنی بر وب بودن  CMMS MKMSو  MKMS MKMSاین ویژگی را فراهم نموده

است که امکان بهره برداری از این نرم افزار مبتنی بر انواع شبکه های ارتباطی و انواع
سیستم های سخت افزاری

امکان پذیر باشد .در نتیجه کاربران نرم افزار با هر نوع شبکه ی در

دسترس اعم از شبکه محلی کابلی ،شبکه های بدون سیم ،اینترنت پر سرعت ،اینترنت GPRS

موبایل ،اینترنت کم سرعت و  ...می توانند از نرم افزار استفاده کنند.

شکل  :6قابلیت دسترسی در انواع شبکهها و تجهیزات سخت افزاری

 استانداردسازی تجهیزات مبتنی بر خانواده

تجهیز :در نرم افزارCMMS MKMS

برای اولین بار در کشور امکان استاندارد سازی تجهیزات (ساختار شکست تجهیز ،مشخصات

شناسنامه ای ،دستور کارها و تجهزیه و تحلیل خرابی) بر اساس مدل ارث بری نمونه تجهیز
از خانواده تجهیز (مدل پدر و پسری)

فراهم شده است .تحلیل و پیاده سازی این مدل

باعث شده است که امکان تفکیک دانش نگهداری و تعمیرات یک سازمان از اطالعات عملیاتی
اجرای نت در سازمان فراهم شود .
صفحه 02
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شکل  :7استاندراد سازی نگهداری و تعمیرات

 مدیریت تأمین کنندگان و پیمانکاران  :با توجه به برونسپاری فعالیت های بهره برداری و
نت تجهیزات در سازمان ها ،در نرم افزار  CMMS MKMSامکان مدیریت انواع تأمین کنندگان

نگهداری و تعمیرات فراهم شده است ،به طوریکه هر کدام از تأمین کنندگان بتواند به
صورت مستقل کلیه ی فعالیت های نگهداری و تعمیرات

خود را انجام داده و

مدیریت نماید و در عین حال امکان تهیه گزارش های متمرکز از عملکرد هر پیمانکار
یا کلیه پیمانکاران

به صورت متمرکز برای سازمان های ناظر و مدیریت ارشد فراهم شده

است.

صفحه 02
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 بهینه سازی شده برای

وب :نرم افزار  CMMS MKMSو  MKMS MKMSبا استفاده از

تکنولوژی آ ژاکس و کامال مبتنی بر وب طراحی و به صورت ویژه بر اساس الگوریتم های بهینه
سازی شده تولید و اجرایی شده است .در پیاده سازی و تولید تحت وب این نرم افزار انطباق با

استانداردهای وب  W3Cبه عنوان استانداردهای بین المللی

رعایت شده است .لذا بهره

برداری و استفاده کاربران از این نرم افزار تحت کلیه سیستم عاملها

( Windows,

… )Linux, Mac, Android,و با استفاده از کلیه ی مرورگرهای استاندارد

( Internet

… )Explorer, Mozilla FireFox, Chrome,امکان پذیر می باشد و نیاز به نصب هیچگونه نرم
افزار جانبی ندارد.

شکل  :8دسترسی تحت وب

 در پیاده سازی نرم افزار دو حوزه ی امنیت و سرعت

به عنوان ویژگی های کلیدی مد نظر

بوده اند .الگوریتم های بهینه شده

و علمی مدنظر قرار گرفته در تولید این نرم افزار

دسترسی ایمن و طبقه بندی شده

به انواع اطالعات را فراهم ساخته است .همچنین

سرعت انتقال داده ها با استفاده از الگوریتم های فشرده سازی و رد و بدل بهینه ی اطالعات
افزایش یافته است به طوریکه با استفاده از ارتباط های داده ای بسیار کم سرعت اینترنتی نیز
امکان استفاده کامل از نرم افزار فراهم باشد


گزارش های حرفه ای و سیستم گزارش ساز تحت وب

 :این ماژول یکی از ماژول

های کلیدی و قدرتمند نرم افزار  CMMS MKMSمی باشد ،جهت تهیه و ساختن گزارشات
الیسنس نرم افزاری خریداری شده است و به سفارش شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه این
نرم افزار فارسی سازی شده است ،بر همین اساس و با توجه به ثبت دادههای جزئی و زیادی در
دیتابیس نرم افزار تهیه انواع گزارشات در امکان پذیر میباشد:
 oگزارش های عملکردی و حجمی  :به طور مثال لیست کلیه تجهیزات ،دستورالعمل ها،
مدت زمان کل فعالیت های نت ،مدت زمان انجام نت پیشگیرانه ،گزارش های مربوط به
صفحه 05
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پیمانکاران ،لیست تجهیزات تحویل پیمانکار ،گزارش حجم ساعتی کاری پیمانکار ،
گزارش دستگاه های در دست تعمیر و ....
 oشاخص های عملکردی و اثربخشی  :محاسبه ی کلیه شاخص های کلیدی بر اساس روش
اجرایی نگهداری و تعمیرات شامل  ، OEEدرصد ، MTTR ، MTBF ، MDT ، PM
 ، MTTFمتوسط زمان پاسخ گویی به پرمیت ها ،درصد پرمیت های انجام شده ،مقدار
نفر ساعت  ،EMمتوسط زمان و تعداد پرمیت های تعویق افتاده ،گزارش نفر ساعت کاری
انجام شده برای انواع پرمیت ،گزارش مواد مصرفی فعالیت های نت ،گزارش قطعات
مصرفی فعالیت های نت و ...
 oامکان تهیه خروجی های استاندارد از گزارش های نرم افزار شامل خروجی  Excelدر
نظر گرفته شده است

شکل  :9گزارش ساز مبتنی بر وب با امکان تهیه ی انواع گزارش ها و نمودارهای حرفه ای

صفحه 04
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طراحی نرم افزار بصورت چند زبانه ()Multi language
با توجه به اینکه استراتژی شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه خدمات رسانی در حوزه خاورمیانه (کشورهای
افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،حوزه خلیج فارس و  ).....بوده است نرم افزار از بتدای طراحی بصورت چند
زبانه طراحی شده است ،همچنین با توجه به نیاز برخی شرکتهای داخل کشور به استفاده از نرم افزار با زبان
انگلیسی و فارسی بصورت همزمان بنا به نیاز سازمان در کار با شرکتها و کارشناسان خارجی استفاده همزمان
نرم افزار به دو یا چند زبان امکان پذیر ش ده است ،بطوریکه نرم افزاری که در یک شرکت نصب شده است یک
کاربر می تواند بصورت فارسی وارد نرم افزار شده و یک کاربر دیگر میتواند بصورت انگلیسی در نرم افزار وارد
شود.
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شکل  :11چند زبانه بودن نرم افزار ،خانواده تجهیزات
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شکل  :12چند زبانه بودن نرم افزار فرم  RCFAخانواده تجهیزات
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استانداردسازی نت
 امکان تعریف تجهیزات با استفاده از مفهوم خانواده تجهیزات ()Asset family
 امکان تعریف شناسنامه فنی خاص خانواده تجهیزات تجهیزات (مشخصات فنی تجهیزات)
 امکان تعریف گروه بندی خانواده تجهیزات ( )Group Asset Familyبه صورت درختی
 امکان تعریف حاالت مختلف تجهیزات (کارکرد گرم ،کارکرد سرد standby ،و )......
 امکان تعریف دالیل برای حاالت مختلف تجهیزات
 امکان تعریف و تعیین انواع فنی برای خانواده تجهیزات
 امکان تعریف نوع کدینگ برای نمونه تجهیزات ()Asset Instance
 امکان تعریف درخواست کار روی سطوح مختلف درخت تجهیز
 امکان فعال و غیر فعال کردن خانواده تجهیزات
 امکان تعریف ساختار درختی بصورت نامحدود برای خانواده تجهیز
 امکان تعریف سیستم برای زیر مجموعه ساختار درختی خانواده تجهیز
 امکان تعریف انواع خصوصیات برای خانواده تجهیز (شناسنامه و فرم ساز تجهیزات)
 امکان تعریف انواع آرشیو فنی برای خانواده تجهیز
 تعیین و تعریف مواد مصرفی /قطعات یدکی خانواده تجهیز
 مشاهده لیست تجهیزات تعریف شده از روی خانواده تجهیز
 امکان تعریف و پیگیری کارکردها ،خرابیهای کارکردی و دالیل خرابیهای کارکردی با رویکرد نت مبتنی
به قابلیت اطمینان ()RCM
 امکان تعریف دالیل خرابیهای کارکردی به صورت درختی و به صورت نامحدود
 امکان تعریف تجزیه و تحلیل اثرات و نتایج برای هر دلیل خرابی
 امکان تعریف فعالیتهای نت طرح ریزی شده ( )Planned Maintenanceبرای خانواده تجهیز
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شکل  :13استانداردسازی نت ،خانواده تجهیزات

شکل  :14استاندارد سازی نت ،تعریف خانواده تجهیزات
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شکل  :15استانداردسازی نتRCFA ،

شکل  :16استاندارد سازی نت ،ساختار درختی خانواده تجهیز
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مدیریت مکان ()Location Management
 تعریف انواع ساختار مکانی برای تجهیزات
 تعریف سطوح مختلف درختی برای هر ساختار مکانی (تعداد سطوح نامحدود برای ساختارهای مکانی)
 تعریف مکانها بصورت دختی با توجه به ساختار مکانی و سطوح مکانی تعریف شده
 امکان تعریف تجهیزات در انواع ساختارهای مکانی و در هریک از سطوح مکانی مدنظر
 امکان گزارش گیریهای مختلف بر روی انواع ساختارها و سطوح مکانی
 امکان تعریف دسترسی برای کاربران و نقشها با توجه به انواع ساختارها و سطوح مکانی

شکل  :17انواع ساختار مکانی

شکل  :18مکانهای ساختار مکانی

صفحه 22
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مدیریت تجهیزات ()Asset Management
 تعریف تجهیزات با توجه به خانواده تجهیزات تعریف شده در قسمت استانداردسازی
 تعریف تجهیزات در انواع ساختارهای مکانی و سطوح مکانی مختلف
 امکان اصالح ساختار درختی تجهیزات از روی ساختار درختی تعریف شده در قسمت خانواده تجهیزات
 امکان کدینگ تجهیزات در الیههای زیرین درخت تجهیزات
 امکان جابجای تجهیزات در انواع ساختارهای مکانی و در سطوح درختی ساختارهای مکانی
 امکان جابجایی تجهیزات در درخت تجهیزات مختلف
 ثبت و ذخیره سوابق جابجایی تجهیزات
 امکان ورود اطالعات تجهیزات با توجه به شناسنامه تعیین شده در قسمت استانداردسازی تجهیز
 امکان مشاهده سوابق فعالیتهای انجام شده بر روی تجهیزات به تفکیک ( PM ،EMو )CM
 امکان مشاهده و تعریف آرشیو فنی تجهیزات
 امکان مشاهده لیست پارامترهای بازدید و  CMبرای تجهیزات
 امکان مشاهده لیست قطعات یدکی ،نیروی انسانی با توجه به فعالیتهای انجام شده
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شکل  :19لیست تجهیزات ایجاد شده از خانواده تجهیزات

شکل  :20سوابق جابجایی تجهیزات
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شکل  :21امکان جابجایی تجهیزات
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آرشیو فنی ()Technical Archive
 تعریف انواع آرشیو فنی در تجهیزات (آرشیو فنی قطعات ،خانواده تجهیزات ،تجهیزات ،درخواستها و
دستورکارها و )....
 امکان ضمیمه کردن انواع فرمتهای آرشیو فنی در نرم افزار
 نگهداری تاریخهای آپلود و زمان آپلود آرشیو فنی

شکل  :22لیست آرشیو فنی خانواده تجهیزات

شکل  :23امکان اضافه کرن فرمتهای مختلف آرشیو فنی
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طرحریزی فعالیتها

 تعریف انوع فعالیتهای تجهیز
 امکان تعریف فعالیتهای مختلف برای خانواده تجهیزات
 تعیین تناوب فعالیتهای تجهیزات
 تعیین مواد /قطعات یدکی خانواده تجهیزات
 تعیین دستورالعملهای مختلف برای خانواده تجهیزات
 امکان تعیین و تعریف پارامترهای بازدید و  CMبرای هر فعالیت
 امکان تعیین و تعریف ابزارآالت برای فعالیتها
 امکان تعیین و تعریف تخصصها برای فعالیتها
 تعیین و تعریف انواع فنی برای فعالیتها

شکل  :24لیست فعالیتهای تعریف شده برای خانواده تجهیزات
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شکل  :25تعریف فعالیتهای خانواده تجهیز

شکل  :26تعریف فعالیتهای خانواده تجهیز ،دستورالعملها
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تقویم کاری
در حوزه تقویمهای کاری با الگو برداری از تقویم نرم افزار  Microsoft Projectکه از قوی ترین نرم افزارهای
کنترل و مدیریت پروژه در دنیا میباشد ،تهیه شده است .در واقع تقویم نرم افزار  MSPمهندسی معکوس شده است
و این تقویم با کلیه ویژگیهای آن در نرم افزار  MKMSپیاده سازی شده است.
 امکان تعریف انواع تقویمهای کاری
 امکان تعریف شیفتهای کاری برای هریک از تقویمهای تعریف شده
 امکان تعریف قوانین کلی برای هر یک از تقویمهای کاری
 امکان تعریف و تعیین روزهای تعطیلی و شیفتهای کاری با توجه به قوانین در بازههای زمانی خاص برای
انواع تقویمهای کاری
 امکان تعریف استثنائات تقویم برای هر یک از تقومیهای کاری
 امکان مشاهده تقوم کاری با توجه به قوانین تقویم و استثنائات تقویم
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شکل  :27لیست تقویمهای مختلف کاری

شکل  :28تقویم ،شیفتهای مختلف کاری
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زمانبدی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات ()Schedule
در حوزه زمان بندی نگهداری و تعمیرات کامل ترین زمان بندی ممکنه در نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات را
میتوانید در نرم افزار  MKMSمشاهده نمایید .در این قسمت تعریف دستورکارهای وابسته یا تأثیر گذار و ادغام و
لغو دستورکارهای وابسته و  ....پشتیبانی شده است.
 امکان تعریف الگوهای دستورکارهای مختلف در نرم افزار
 ا مکان کدینگ ،واحد عملیاتی ،تلرانس حداکثر زمانی ادغام ،تلرانس حداقل زمانی ادغام و  ...در نرم افزار
 امکان تعیین تجهیزات و فعالیتهای مختلف برای هر الگوی دستورکار
 تعیین مواد/قطعات یدکی ،دستورالعملها ،پارامترهای بازدید و  ،CMتخصصها و انواع فنی با توجه به
استانداردسازی انجام شده
 تعیین وابستگیهای الگوهای دستورکارهای برنامه ریزی شده (ایجاد کننده /ایجاد شونده)
 زمان بندی الگوهای دستورکارهای برنامه ریزی شده
 ادغام و جداسازی الگوهای ایجاد شده دستورکارهای برنامه ریزی شده
 امکان جابجایی زمانبدی دستورکارهای برنامه ریزی شده ایجاد شده بر اساس الگو
 امکان تعیین و تعریف تاریخهای مشخص و ثابت برای انجام دستورکارهای برنام ریزی شده
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شکل  :29تنظیم مشخصات کلی الگوی دستورکار

شکل  :30تقویم ،تنظیم فعالیتهای الگوی دستورکار
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شکل  :31تنظیم مشخصات کلی الگوی دستورکار

شکل  :32تنظیم زمان بندی الگوی دستورکار
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شکل  :33تنظیم مشخصات کلی الگوی دستورکار

شکل  :34تقویم ،تنظیم فعالیتهای الگوی دستورکار
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شکل  :35تنظیم تقویم زمان بندی الگوی دستورکار

شکل  :36تنظیم الگوی رخداد زمان بندی الگوی دستور کار
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درخواست کار ()Work Request
با توجه به اینکه فرم درخواست کار شروع راه اندازی و پیاده سازی کامل نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات میباشد و
همچنین پرسنل واحدهای بهره برداری یا تولیدی که کاربران حرفهای نرم افزار نمیباشند بیشترین کار را با این نرم
افزار انجام می دهند ،سادگی و سریع بودن ثبت اطالعات در این فرم بسیار حائز اهمیت میباشد و در واقع کاربر
پسند بودن ( )User Friendlyاین از اهداف استراتژیک در طراحی این فرم بوده است .همچنین از دیگر نکات حائز
اهمیت در این فرم عدم تایپ اطالعات توسط کاربر میباشد و در واقع فرم به نوعی طراحی شده است که با توجه به
استانداردسازیهای انجام شده کاربر تنها با کلیک کردن فرم درخواست خود را ثبت میکند.
 فیلتر تجهیزات براساس ساختارهای مکانی تعریف شده و سطوح دسترسی
 امکان انتخاب تجهیز مورد درخواست با به صورت لیستی ،جستجو براساس کد تجهیزات یا جستجو براساس
ساختارها و سطوح مکانی
 تعیین اولویتهای درخواست کار
 تعیین نوع خرابی برای هر درخواست کار
 امکان تعیین زمان و تاریخ خرابی
 ذخیره تاریخ و زمان ثبت درخواست در نرم افزار
 تعیین خرابی کارکردی با توجه به  RCFAانجام شده در قسمت استانداردسازی

شکل  :37فرم درخواست کار
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شکل  :38فرم درخواست کار ،انتخاب ساختار مکانی
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شکل  :39تنظیم مشخصات کلی الگوی دستورکار

شکل  :40تقویم ،تنظیم فعالیتهای الگوی دستورکار
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شکل  :41درخواست کار ثبت شده ،اطالعات تجهیز

شکل  :42درخواست کار ثبت شده ،اطالعات درخواست کننده
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دستور کار ()Work Order
در این قسمت نیز تالش شده کاربران واحدهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات جهت ثبت درخواست کارها برای
پیمانکاران تعمیراتی و واحدهای تعمیراتی نیاز به تایپ نداشته باشند و بیشتر با استفاده از استانداردسازیهای انجام
شده دستور کار مورد نظر را صادر کنند.
 امکان ثبت چند دستورکار برای یک درخواست کار
 امکان تعیین واحدهای عملیاتی
 امکان تعیین بازه زمانی برای هر دستورکار
 امکان تعیین فعالیتهای قابل انجام برای هر دستورکار با توجه به تجهیزات انتخابی و استاندارد سازی انجام
شده

شکل  :43دستورکارهای مختلف برای یک درخواست کار

صفحه 20

مشهد بلوار معلم بین معلم  12و  14پالک  290کد پستی 91888 - 66613

051-36097244- 36097243

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS - MKMS

مدیریت و ثبت گزارش ()Work Report
در قسمت مدیریت و ثبت گزارشات نت ،گزارش کلیه درخواست کارها توسط واحدهای تعمیراتی ثبت میگردد .در
ماژول نیز با توجه به اینکه پرسنل واحدهای تعمیراتی دگیر هستن نحوه ثبت گزارشات و ثبت کمترین توضیحات
مدنظر بوده است .همچنین استفاده از استانداردسازیهای صورت گرفته در ماژول استانداردسازی ثبت و گزارش
گیری مناسب از این ماژول را بسیار آسان کرده است.
 امکان مشاهده اطالعات درخواست کار و دستور کار
 امکان پرینت از فرم دستورکار جهت اجرای فعالیتها توسط تکنسینها
 امکان تعیین وضعیتهای مختلف برای دستور کار
 امکان ورود درصد پیشرفت برای دستورکار
 امکان ثبت دالیل توقفات برای دستورکار
 امکان تعریف و ثبت دالیل تأخیر برای دستورکار به همراه زمان ایجاد تأخیر
 امکان ثبت وضعیت انجام (انجام شده /انجام نشده) برای هریک از فعالیتهای دستورکار
 امکان تعیین مواد/قطعات مصرفی برای هر یک از فعالیتهای دستورکار
 امکان ثبت نیروی انسانی به همراه ساعت کاری آنها برای هر یک از فعالیتهای دستورکار
 امکان ثبت پارامترهای بازدید و  CMهر یک از فعالیتهای دستورکار
 امکان ثبت کلی نیروی انسانی به همراه ساعت کاری آنها برای چند فعالیت از دستورکار
 امکان ثبت استاندارد قطعات یدکی برای فعالیت یک دستورکار با توجه به استاندرادسازی صورت گرفته در
ماژول استانداردسازی
 امکان تعیین وضعیت انجام (انجام شده /انجام نشده) برای چند فعالیت از دستورکار به صورت همزمان
 امکان مشاهده گزارش مواد مصرفی /قطعات یدکی دستورکار
 امکان مشاهده گزارش نیروی انسانی به همراه ساعت کاری آنها برای دستورکار
 امکان ضمیمه کردن اسناد مختلف مرتبط با دستور کار
 امکان تجزیه و تحلیل علل ریشهای خرابی ( )RCFAبرای هر دستورکار با توجه به استانداردسازی انجام
شده در ماژول استانداردسازی
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شکل  :44ثبت گزارش ،اطالعات دستورکار

شکل  :45تقویم ،تنظیم فعالیتهای الگوی دستورکار
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شکل  :46ثبت قطعات یدکی گزارش دستورکار
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شکل  :47ثبت کلی و استاندارد فعالیتهای دستورکار
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انبار ()Storage
ماژول انبار نرم افزار  MKMSبعد از بررسی کامل نرم افزارهای انبار داخلی و خارجی و همچنین مشاوره از افراد
مختلف که در زمینه سیستم مدیریت انبارداری فنی در حال فعالیت بودهاند ،تحلیل و کد نویسی شده است .این نرم
افزار امکان تعریف انبارهای مختلف را دارا بوده بطوریکه امکان تعریف قطعات در انبارهای مختلف ،نمایش موجودی
قطعات در انبارهای مختلف و بصورت کلی و  ....میباشد ،همچنین یکی از مهمترین امکانات ماژول انبار نرم افزار
 MKMSیکپارچگی با نرم افزار نگهداری و تعمیرات  MKMSمیباشد ،بصورتی که کاربران میتوانند در هنگام ثبت
گزارش دستورکار درخواست قطعه از انبار را در همان نرم افزار بزنند.
 امکان تعریف خانواده کاالها
 امکان تعریف شناسنامه کاال (دادههای خرید) برای هر خانواده کاال
 تعیین کاالی جایگزین برای هر کاال
 تعریف واحدها مختلف اندازه گیری برای هر کاال
 امکان تعیین رابطه موجود بین واحدهای اندازه گیری
 امکان ثبت اسناد انبار با کلیه واحدهای اندازه گیری تعریف شده برای هر کاال
 امکان تعریف انبارهای مختلف
 امکان تعیین ارتباط بین انبارها
 امکان تعریف ساختار مکانی داخل هر انبار بصورت درختی
 امکان امکان مشاهده موجودی کاالها به تفکیک انبارها و بصورت کلی
 امکان تعریف نقطه سفارش و میزان سفارش برای هر کاال در انبارهای مختلف
 امکان تعریف اسناد مختلف مخصوص هر انبار
 امکان ثبت درخواست کاال از نرم افزار نگهداری و تعمیرات MKMS

 امکان مشاهده گزارش روند ورود و خروج کاال به یک انبار با استفاده از روند کاردکس
 امکان مشاهده گزارش روند ورود و خروج کاال به کلیه انبارها با استفاده از روند کاردکس
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شکل  :48ثبت گزارش ،اطالعات دستورکار

شکل  :49تقویم ،تنظیم فعالیتهای الگوی دستورکار
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شکل  :50گزارش کاردکس
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شکل  :51ثبت سند در انبار
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شکل  :52اسناد انبار
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شکل  :53تعریف انواع اسناد
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شکل  :54تعریف انواع اسناد برای هر انبار
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شکل  :55انبار گردانی برای انبار
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شکل  :56ساختار درختی مکانی انبار
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شکل  :57تعریف کاالها در انبار
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شکل  :58خانواده کاال
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