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عم  ق جا ن    ر
  مقدمــه 

رويه هاي  بهبود و يكسان سازي) از فروش  پسو خدمات فروش انرژي  ،فروش انشعاب(مشتركين جامع  هدف اصلي سيستم 
از فروش با  پسخدمات وفروش انرژي  ،مكانيزه نمودن مجموعه خدمات فروش انشعاب  و جاري در شركت هاي توزيع مختلف 

و در ادامه حيات اشتراك در  تامين درخواست آن پايان جديدترين ابزار فن آوري اطالعات از لحظه ورود متقاضي تا استفاده از
  . مي باشد محاسبه مصارف انرژي

اطالعاتي و زبان برنامه  بانك ،معماري در ابعادتكنولوژي هاي جديد فن آوري اطالعات ايران با استفاده از شركت داده پردازي 
با  .برق را در بر مي گيرد نموده است يه هاي كاربردزمشتركين برق كه تمامي حو جامعقدام به توسعه وايجاد سيستم نويسي ا

گيري از تجربيات چندين ساله آنان در فرآيند  هاي راهبري سيستم وبهره توجه به حضور مداوم خبرگان صنعت برق دركميته
مشتركين  ربيات چندين ساله كارشناسان اين شركت در سيستم هاي خدماتبهره گيري از تج وشناخت، تحليل وتوليد سيستم 

فروش  ،فروش انشعاب(سعي شده است كه سيستم فوق پوشش دهنده تمامي نيازهاي اطالعاتي و اجرايي خدمات مشتركين برق 
ل جامع نگري در توليد دليه ب. باشد كه در طي ساليان متمادي فعاليت آنان احساس شده است) از فروش پس خدمات  وانرژي 

  .اده در كليه شركت هاي توزيع و برق هاي منطقه اي را دارا مي باشدــكارگيري و استفه سيستم، سيستم فوق قابليت ب
 

  

  محيط توليد و توسعه - مشخصات فني 

در مكمل ابزارهاي  و ساير Asp. NETو  C  #برنامه نويسيهاي و بهره گيري از زبان   NET.كنولوژياستفاده از ت •
  و فروش انرژي سيستم فروش انشعاب وخدمات پس از فروش

  سيستم فروش انرژيبخشهايي از در    JAVAوبهره گيري از زبان برنامه نويسي   J2EEاستفاده از تكنولوژي •
  براي سيستم فروش انشعاب و خدمات پس از فروش Webامكان استفاده از نسخه تحت   •
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 تم فروش هاي سيسيگويژو  خدمات تحت پوشش

 و )خدمات بعد از فروش فروش انرژي و  ،فروش انشعاب( مشتركين  امعــج ات سيستمــطور كلي مجموعه خدمه ب
 :مي باشدبه شرح زير فروش هاي سيستم  ويژگي 

   جامع مشتركينكليات سيستم  •
 فروش انرژي، خدمات پس از فروش ،تامين هرگونه تقاضا دررابطه با فروش انشعاب 
  ونگهداري سوابق آنها ع هزينه ها و تعرفه ها در سيستم بصورت پارامتريكتعريف انوا 
  تامين درخواست هاي كاهش موقت قدرت 
  تغيير واحداجرايي, تغييرپست گروهي, تغيير شناسايي گروهي: تغييرات گروهي شامل 
  قرائت و صدور صورتحساب دوره اي 
  تقسيط هزينه فروش انشعاب 
  انرژي مصرفي بدهيتقسيط  
   هاي مصرف وخدمات  صورتحسابالكترونيكي وصول  
  وصول مطالبات معوقه امكان پيگيري و 
  اصالح مصرف 
  ونگهدار سوابق تست هاي دوره اي  امكان ثبت نتيجه تست هاي دوره اي كنتور 
 امكان نصب سيست بصورت متمركز يا پراكنده  

 

  
 

  امتيازات  •
 بصورت پارامتريك و پويا تعريف گردش كار سيستم براي هر يك از درخواست ها 
  قابليت ثبت و نگهداري نامحدود، سوابق آئين نامه هاي تعرفه هاي برق بصورت پارامتريك 
  دسترسي به امكانات سيستم و گردش كار سيستم  با توجه به حدود تنظيم كارتابل براي هركاربر 
  )برگشت به عقب در گردش كار(قابليت بازگرداندن عمليات انجام شده به قبل  
  رويدادنگاري و نگهداري سوابق كليه كاربران در سيستم 
  قابليت بررسي، كنترل و مميزي انواع تغييرات بوجود آمده در پايگاه داده توسط كاربران 
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  ايجاد ارتباط سيستم جامع فروش با ساير سيستم ها  
  در سيستم) online(امكان استفاده از راهنماي بر خط   
  اتوماتيك  بطورتهيه نسخه هاي پشتيبان  
  تعريف كاربران مختلف و تعيين حدود دسترسي كاربران با توجه به نقش آنها  

  جامعيت  •
 پوشش كامل فرآيندهاي حوزه  كاربري 
  پوشش كامل نيازهاي كاربران  
  پوشش كامل قواعد تجاري حوزه  كاربرد 
  يكپارچگي سيستم  
 مستقل از پايگاه اطالعاتي  
  كامال  پارامتريك   
  ) scalable(سازي قابل متناسب  
  )  OSمستقل از(  Mainو   PCقابليت استفاده در پالتفرم هاي مختلف 
  ) Workflow Engine(داراي موتور گردش كار  
 ) Report Generator(داراي سيستم مولد گزارش  

 

 
  

  كاركرد هاي اختصاصي  •
 يكپارچگي سيستم فروش انشعاب، فروش انرژي و خدمات پس از فروش انشعاب  
  ط هزينه ها براساس دستورالعمل پيش بيني شده وزارت نيروتقسي 
  پارامتريك نمودن ضوابط هايلو در تهيه گزارش آن 
  صدور صورتحساب تسويه حساب در عمليات تعويض كنتور براي كنتور قديم  
  تعويض كنتور براي هر دوره قرائت امكان چندين  
  )مغايرت گيري بانكي(لي امكان كنترل وجوه واريزي به حساب برق با قبض هاي وصو 
  نگهداري سوابق كليه اقالم تغييرات همراه با تاريخ اعمال تغيير 
  امكان صدور چندين صورتحساب مستقل در يك دوره  
  )قطع و وصل(ايجاد سيستم پيگيري وصول مطالبات  
  سكن  و نگهداري مدارك تقاضاا 
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  امكان استرداد وجه 
  انرژي بصورت توام امكان مشاهده و بررسي بدهي انشعاب و فروش 
  ) ديجيتالي ،الكترومغناطيسي(امكان استفاده از هر نوع كنتور چند تعرفه   
  تهيه آمارهاي مديريتي بر مبناي تاريخ بروز رساني و يا سال و دوره 
  از كاربردهاي سيستم بعضيقابليت استفاده از اينترنت در  
  واحد مالي امكان ثبت سند مالي وصولي همزمان با ثبت وصول هزينه در  
 امكان ارتباط طرح تهيه شده توسط واحد با تقاضا ومشاهده آن در هر لحظه بدون نياز به مدرك كاغذي آن  

 
 

 
  

   امنيت اطالعات •
 سيستم مديريت كاربران و سطوح دسترسي  زير داراي  
 كاربردهاي سيستم سطح دسترسي كاربر بر اساس تعيين  

 

  


