ماهان وب گستر آویژه
طراح و تولید کننده نرم افزارهای تخصصی

با ما به دنبال بهترین ها در این زمینه باشید

ماهان وب گستر آویژه

اهداف
• طراحی  ،تولید و توسعه نرم افزار های کاربردی جهت سیستماتیک نمودن عملیات سازمان
•

حذف بوروکراسی و صرفه جویی در زمان برای رسیدن به گردش کارها

•

بهبود مستمر کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

ماهان وب گستر آویژه
شرکت ماهان وب گستر آویژه
فعالیت خود را در سال  1398در جهت سرعت
بخشیدن و باالبردن امنیت در گردش اسناد
مالی ,حقوقی ،محاسبات و گزارشات پروژه های
عمرانی با بهره گیری از آخرین فن آوری  ،تجزیه
تحلیل ،آنالیز ،طراحی و کدنویسی با جدیدترین
تکنولوژی روز ،انقالبی اساسی را در تولید نرم
افزارهای مهندسی بوجود آورد.
(شماره ثبت)547004

امکانات سامانه یکپارچه مدیریت پروژه
های عمرانی پارامتر
مدیریت طرح

اطالعات پایه
مدیریت جلسات

مدیریت قرارداد ها
تشریفات مناقصه

اتوماسیون اداری

صورت وضعیت و
تعدیل

صورتحساب حق
الزحمه نظارت

کنترل پروژه
آتشباری و محیط
زیست

معرفی بخش های مختلف سامانه پارامتر
➢ اطالعات پایه  :شامل فهرست بها  ،فهرست بهای نظارت  ،ضریب
منطقه  ،نرخ مصالح  ،عوامل آنالیز ،شاخص های تعدیل می باشد .
➢ مدیریت جلسات  :شامل درخواست ها  ،برگزاری جلسات می باشد .
➢ مدیریت طرح  :شامل طرح /پروژه /پیمان می باشد .

➢ خدمات مشاور  :شامل صورتحساب حق الزحمه نظارت  ،صورتحساب
حق الزحمه مطالعات می باشد .
➢ تشریفات مناقصه  :شامل برآورد اجرای کار  ،مناقصه  ،پیشنهاد
قیمت می باشد .
➢ قرارداد  :شامل اشخاص و عوامل پروژه  ،قراردادها می باشد .
➢ پیمان  :شامل صورت وضعیت  ،تعدیل  ،ما به التفاوت نرخ مصالح ،
صورتحساب جبران نرخ ارز می باشد .
➢ کنترل پروژه :شامل زمانبندی  ،گزراشات روزانه/هفتگی/ماهانه ،
تاخیرات  ،گزارشات پیشرفت و عملکرد می باشد .

➢ مکاتبات  :شامل صورتمجلس  ،دستورکار ،معرفی عوامل  ،نامه می
باشد .
➢ عملیات ویژه  :شامل آتش باری  ،محیط زیست و پسماند می باشد
.

اطالعات پایه
بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور
 ،جهت اعمال در محاسبات در اختیار کاربر قرار می گیرد
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2
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فهرست بها
•

مشاهده کلیه ردیف های فهرست بهای انتخابی

•

تجزیه بها

•

مشاهده ردیف های مرتبط

•

جست و جوی پیشرفته

فهرست بهای نظارت
در سامانه پارامتر با ورود به بخش فهرست بهای نظارت ،
کاربر با توجه به سال انتخابی و با فیلتر ستون های خدمات
نظارت و نوع خدمات امکان مشاهده ردیف های خدمت
مورد نظر خود را دارد .

ضریب منطقه ای

3

در سامانه پارامتر بخش ضریب منطقه ای  ،شامل ستون های استان،
شهرستان ،بخش و ضریب منطقه ای می باشد  ،که با توجه به انتخاب
کاربر  ،ضریب منطقه ای در رشته های مختلف با ضریب مربوطه قابل
مشاهده است

عوامل آنالیز

3

در سامانه پارامتر و با ورود به بخش عوامل آنالیز  ،با توجه به سال و
عامل انتخابی توسط کاربر  ،کد عامل  ،شرح عوامل  ،بهای واحد و واحد
های مرتبط با هر سطر قابل مشاهده می باشد

ضریب منطقه ای

شاخص های تعدیل

در سامانه پارامتر بخش ضریب منطقه ای  ،شامل ستون های
استان ،شهرستان ،بخش و ضریب منطقه ای می باشد  ،که با
توجه به انتخاب کاربر  ،ضریب منطقه ای در رشته های مختلف با
ضریب مربوطه قابل مشاهده است

در سامانه پارامتر در بخش شاخص های تعدیل  ،با توجه به انتخاب
کاربر براساس سال های انتخابی و فیلتر فهرست و فصل مورد نظر ،
امکان مشاهده شاخص های تعدیل  ،در دوره های مختلف وجود دارد.

3

برگزاری جلسه
امکانات:

•

ایجاد جلسه با توجه به درخواست های موجود در سامانه

•

معرفی لیست اعضای حاضر در جلسه

•

مدیریت اعالم نظر جهت تصویب یا رد درخواست ها

•

افزودن متن جلسه و الصاق اسناد مربوطه

•

مشاهده  ،ویرایش و حذف جلسات موجود

درخواست ها

دعوتنامه شرکت در جلسه

امکان ایجاد یک درخواست با

ایجاد دعوتنامه برای شرکت کنندگان

ایجاد جزئیات جلسه برگزار شده اعم از

تمامی جزئیات

در جلسه  ،جهت رسیدگی به چندین

حاضرین و تصمیمات اخذ شده

درخواست

مدیریت جلسات

مدیریت طرح
• ایجاد طرح
• ایجاد سبد طرح ها
• ایجاد پروژه های مربوط به طرح

• ویرایش و حذف هر یک از طرح ها ،
پروژه ها و پیمان ها
• الصاق اسناد مرتبط
• ایجاد زیرپروژه ها یا پیمان های مرتبط
با پروژه

صورتحساب حق الزحمه نظارت
• مشاهده لیست قراردادهای نظارت
• امکان معرفی عوامل نظارت به کارفرما
• تهیه صورتحساب نظارت برای پیمان مورد نظر براساس
فهرست نظارت با اعمال ضریب تعدد
• مشاهده جمع کل صورتحساب نظارت به صورت تجمعی

امکان گزارش گیری
برای هر یک از خدمات
به صورت مجزا  ،برای
هر پیمان مجزا و جمع
کل صورت حساب

ارسال به نقش بعد
جهت بررسی و

مشاهده روند گردش
کار صورتحساب

خدمات حین اجرا

خدمات بعد از اجرا

هدف ما برای محاسبه سیستمی صورت وضعیت

برای سهولت محاسبات  ،یک ارتباط کامال

رسیدگی شده توسط مشاور  ،خواندن مستقیم

سیستمی جهت خواندن مستقیم اطالعات و

اطالعات از صورت وضعیت ثبت شده در سیستم

ضرایب مربوطه از قرارداد نظارت برقرار شده

هست

صورتحساب حق الزحمه نظارت

خدمات قبل از اجرا

صورت وضعیت اصالح شده

ارتباط مستقیم با قرارداد نظارت

صورتحساب حق الزحمه مطالعات

• مشاهده لیست صورتحساب های مطالعات ثبت
شده در سامانه توسط مشاورین

روش محاسبات نفر  -ماهی

• ایجاد صورتحساب جدید

در اين روش بر پایه ميزان كارشناس تخصیصیافته در مدت زمان

• محاسبه حق الزحمه مطالعات بر اساس روش های
استاندارد ارائه شده

مشخص و همچنين اعمال باالسري سازماني مهندسانمشاور تعيين
ميگردد .محور زماني نفر -كارشناس تخصيصي در اين روش عموما بر

محور ماهانه و يا ساعتي استوار است

• معرفی عوامل مطالعات به کارفرما جهت اخذ تائید

روش محاسبه تعرفه ای

• امکان گزارش گیری در همه بخش ها
• امکان ارسال به نقش بعد و مشاهده تاریخچه
گردش کار

حق الزحمه مشاور در این روش بر پایه تعرفه سازمان برنامه  ،برای هر
شرح خدمات و با اعمال شماره تعرفه و مقدار ضرایب منطقه ای،

صعوبت با در نظر گرفتن ضریب جبرانی  ،هزینه تجهیز و اعزام ا کیپ
محاسبه می گردد..

روش محاسبه درصدی
درصدی از هزینه انجام کار :با محاسبه برآورد اجرای کار و با توجه

به

بخشنامه مرتبط و رسته کاری پروژه مورد مطالعه  ،می توان درصد حق
الزحمه مهندس مشاور را در مراحل مختلف کار محاسبه نمود.

تشریفات مناقصه
مناقصه
برآورد اجرای کار
شامل محاسبات ریزمتره  ،خالصه مالی ،
حمل  ،آنالیز قیمت جدیدها

پیشنهاد قیمت
امکان ارائه اسناد و محاسبات پاکت
الف،ب،ج در سامانه با لینک مستقیم و
ارتباط با اطالعات برآورد اجرای کار با در
نظر گرفتن امنیت در دسترسی اطالعات

امکان بررسی اسناد و محاسبات پاکت
الف،ب،ج در سامانه با لینک مستقیم و

ارتباط با پیشنهاد قیمت ارائه شده در
مناقصه و همچنین مدیریت ارزیابی کیفی
و فنی

دامنه مناسب ترین قیمت
امکان بررسی و محاسبه دامنه مناسب
ترین قیمت ارائه شده در مناقصه بر اساس
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
کشور

اشخاص و عوامل پروژه

در سامانه پارامتر  ،بخش عوامل اجرایی شامل قسمت های حقوقی و
حقیقی می باشد :
امکانات:
• ایجاد شخصیت حقوقی و حقیقی با قابلیت درج نمونه امضا و مهر
• اختصاص دادن شخصیت حقیقی به یک یا چند شخصیت حقوقی
• فعال و غیر فعال نمودن اشخاص جهت استفاده در سامانه

گردش کار اسناد

65%

امکان تعریف گردش کار برای هر
نوع سند ( صورت وضعیت ،
تعدیل،حق الزحمه و  )...به ازای
هر قرارداد پیمانکار و مشاور و ...

کارتابل کاربر
80%

مشاهده کارتابل به تفکیک
نامه ها و اسناد پیش نویس،
دریافتی  ،ارسالی  ،در دست
اقدام و خاتمه یافته

قراردادها
قرارداد مشاور(نظارت):
•

ثبت تمامی جزئیات موجود در قرارداد نظارت

•

معرفی عوامل مربوطه  ،با ذکر سمت  ،طبقه و رتبه

•

اختصاص دادن طرح،پروژه،پیمان به قرارداد و ثبت ضرایب مربوطه

•

اختصاص دادن ضریب دلخواه توسط کاربر

قرارداد مشاور(مطالعات):
•

ثبت تمامی جزئیات موجود در قرارداد مطالعات بر حسب نوع خدمت و روش محاسبه

•

معرفی خدمت و شرح خدمت های اختصاص داده شده

•

افزودن عوامل کلیدی با ذکر سمت  ،سابقه کار  ،مدرک تحصیلی و تصویر نمونه امضا

•

تهیه برآورد

•

افزودن فایل زمانبندی

قرارداد (پیمانکار):
•

افزودن ضرایب عمومی و استثناعات موجود در فصل ها و یا ردیف های مورد نظر

•

افزودن ضرایب پیمان برای هر فصل

•

افزودن فایل زمانبندی

زمانبندی قرارداد
ثبت ضرایب
تمدید قرارداد

تنظیمات محاسبات

صورت وضعیت پیمانکار

•
تعریف موقعیت و
اختصاص ضریب
موقعیت مربوطه

اختصاص دادن شماره WBS
مربوطه جهت مشاهده روند
پیشرفت پروژه با توجه به
زمانبندی تخصیص داده شده
به قرارداد.

مشاهده همزمان اطالعات و

محاسبه کلیه بخش ها
شامل خالصه متره و خالصه
مالی توسط سیستم در
لحظه

اعداد پیمانکار  ،نظارت و
کارفرما

تعدیل
در سامانه پارامتر ،با توجه به شاخص مبنای تعيين شده در قرارداد  ،بازه
های زمانی صورت وضعیت ها و شاخص های اعالمی در آن بازه زمانی با
توجه به خالصه فصول صورت وضعیت ها  ،تعدیل توسط سیستم محاسبه
می گردد و جهت بررسی توسط مشاور و تایید جهت پرداخت توسط کارفرما
به نقش بعد ارسال می شود .

مابه التفاوت نرخ مصالح
در سامانه پارامتر  ،ما به التفاوت نرخ مصالح برای قسمت هایی از پیمان که
از مصالحی همچون قیر  ،سیمان و فوالد استفاده شده و تعدیل آنها را
پوشش نمی دهد  ،بر اساس بخشنامه های مربوطه در سامانه پارامتر قابل
محاسبه می باشد.

صورتحساب جبران نرخ ارز
در سامانه پارامتر  ،با ورود به بخش صورتحساب جبران نرخ ارز  ،درمورد خریدهای ثبت شده و در صورتی که در
هریک از مراحل ترخیص کاال از گمرک و پیمانکار موظف به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با
نرخ ارز مورد نظر گمرک شود  ،پس از ارائه و الصاق اسناد مربوطه و تایید کارفرما  ،ما به التفاوت نرخ ارز با توجه به
بخشنامه مربوطه پرداخت می گردد.

زمانبندی پروژه

زمانبندی
•

ایجاد زمانبندی برای هر قرارداد با قابلیت چند
نسخه در طول مدت پروژه

•

دریافت فایل MSPبه صورت ساختار درختی و
براساس ساختار شکست های مربوطه

•

ایجاد ساختار شکست  ،شرح فعالیت  ،نوع
رابطه

•

مشاهده فعالیت های مرتبط و نوع رابطه هر
سطر به صورت جداگانه

•

فاصله زمانی هر سطر در ستون فعالیت های
مرتبط

بخش مدیریتی

گزارشات روزانه/هفتگی/ماهانه

شامل بازدید و جلسات  ،موانع و مشکالت  ،فعالیت های

مشاهده لیست قراردادها و لیست گزارشهای مرتبط

پیش رو  ،حوادث و سایر می باشد

اختصاص دادن شیفت های کاری
الصاق اسناد مربوط

پرسنل کارگاه

ارسال به نقش بعد و مشاهده گردش کار

امکان تعریف سمت و افزودن پرسنل مرتبط با کارگاه و
افزودن تعداد اعضای حاضر  ،مرخصی و در نهایت
محاسبه تعداد کل نفرات در این قسمت وجود دارد .

ماشین آالت و تجهیزات
امکان تعریف ماشین آالت و تجهیزات و افزودن ماشین
آالت موجود در تاریخ گزارش در محل کارگاه و همچنین
افزودن تعداد ماشین آالت فعال  ،تعداد آماده به کار ،
تعداد تعمیری و در نهایت محاسبه تعداد کل وجود دارد

آمار روزانه مصالح
امکان تعریف مصالح و واحد آن ها  ،همچنین افزودن مصالح مورد استفاده
در تاریخ گزارش در محل کارگاه وجود دارد و با توجه به مصالح  ،از ابتدای
پروژه مقدار تولید شده  ،مقدار ورودی  ،مقدار مصرف شده و مقدار باقی
مانده را تا تاریخ گزارش مورد نظر محاسبه می نماید.

ثبت عملیات اجرایی روزانه بر اساس فعالیتهای زمانبندی پروژه

امکان انتخاب فعالیت های تعریف شده و انجام شده در تاریخ گزارش مورد نظر با توجه به زمانبندی پروژه
مشاهده مقدار کارکرد تجمعی فعالیت مذکور از ابتدای پروژه
مشاهده مقدار باقی مانده با توجه به مقدار در نظر گرفته شده در زمانبندی
درصد پیشرفت هر فعالیت توسط سیستم محاسبه می گردد و با توجه به مقادیر محاسبه شده در بخش عملیات اجرایی و گزارشات تایید شده
روند پیشرفت پروژه به صورت روزانه در بخش پیشرفت ها محاسبه می گردد.
امکان تعریف فعالیتهای خارج از برنامه

تأخیرات

در سامانه پارامتر  ،تاخیرات شامل تاخیرات مالی و غیر مالی می باشد  ،که
تاخیرات مالی براساس تاخیر در پرداخت های صورت وضعیت های ارائه شده و
تایید شده محاسبه می گردد و تاخیرات غیرمالی به طور مثال معارضین  ،شرایط
جوی و ...که سبب تاخیر در روند پیشرفت پروژه شده اند را بر اساس استانداردها
و بخشنامه های ابالغ شده  ،مورد بررسی و محاسبه قرار می دهد .

محاسبه بر اساس دو روش EVM , TW

به تفکیک اطالعات وارد شده از عوامل پروژه
(پیمانکار  ،مشاور ،کارفرما)

گزارشات پیشرفت و عملکرد
 مشاهده پیشرفت براساس گزارشات روزانه تایید شده -مشاهده پیشرفت براساس ساختارشکست اختصاص داده

شده در صورت وضعیت

گزارش شاخص های مالی
BCWS,BCWP,AC,CV

70
60

به تفکیک هر گزارش روزانه –هفتگی-ماهانه و

50

به تفکیک هر صورت وضعیت

40

65%

30

26
20

20

پیشرفت ریالی پروژه بر اساس صورت وضعیت ها

12
10

تهیه گزارش چاپی از
نمودارهای هر یک از بخش ها

0
7/1/2019

6/1/2019

5/1/2019

صورت مجالس

ایجاد یک صورت مجلس جدید ،با تکمیل جزییات موجود در سامانه
اختصاص دادن یک یا چند دستورکار مرتبط با هر صورتمجلس
دسته بندی صورت مجالس به دلخواه کاربر

ورود احجام در صورت مجلس بر اساس ساختارشکست کار شده
ارسال به نقش به بعد جهت بررسی و مشاهده روند گردش کار

دستور کار
ایجاد یک دستورکار جدید ،با توجه به جزییات موجود در سامانه

امکان اختصاص دادن جلسات مرتبط به دستور کار مورد نظر
ارسال به نقش به بعد جهت بررسی و مشاهده روند گردش کار

اتوماسیون اداری
تعریف اولویت نامه ها

اختصاص دادن طبقه بندی و دسته
بندی نامه

مشخص نمودن گیرنده اصلی  ،گیرندگان
رونوشت و گیرندگان رونوشت پنهان

اختصاص دادن نامه های ایجاد شده به
قرارداد مورد نظر و سند مربوطه

پیگیری همه نامه های متعلق به یک
قرارداد خاص

آتش باری
در سامانه پارامتر  ،پیمانکار با توجه به نیاز پروژه
درخواست مواد ناریه را اعالم می نماید و پس از
بررسی مشاور به کارفرما ارسال می شود،
در صورت صالحدید کارفرما درخواست مواد
ناریه مورد نظر به ارگان های امنیتی مربوطه
ارسال می شود و پس از طی تشریفات قانونی ،
به پیمانکار در محل انباشت مهمات تحویل
داده می شود.

محیط زیست و پسماند
در سامانه پارامتر  ،با ورود به این بخش
امکان مدیریت مصالح مازاد بر مصرف و یا
غیر قابل مصرف حاصل از تخریب ،
خاکبرداری  ،حفاری و ...و همچنین تصمیم
گیری در مورد محل انبار و یا دپوی آن ها
با توجه به مسائل زیست محیطی  ،وجود
دارد .

.

تعریف چارت سازمان

جهت استفاده در بخش های مختلف سامانه علی
الخصوص گردش کار و اتوماسیون اداری
98%

72%

امکان تعریف سطح سمت
امکان لینک کردن سمت ها به سطح باالتر

63%

استفاده از ابزار قوی  Drag & Dropبرای تغيير در
سطوح چارت

51%

امکان اختصاص دادن اشخاص به سطوح مختلف

آدرس دفتر مرکزی
تهران ،ستارخان بین کوثر دوم و

سوم ،پالک  ،76طبقه سوم ،واحد9

وب سایت و ایمیل
mahanwga@gmail.com
info@mahanwga.com

شماره های تماس ما
02166433931

از اینکه نرم افزار پارمتر را برای محاسبات و
مدیریت پروژه های خود انتخاب کرده اید ،
متشکریم

