
نرم افزار کاشف
(سامانه کنترل اجناس و شناسه فنی تجهیزات)

شرکت تاو اندیش ویرا



نرم افزار کاشف

کاشف

ماژول مدیریت کد دارایی

ماژول تولید کنندگان

امنیتماژول 

امکاناتماژول 

گزارشاتماژول 

ماژول تجهیزات

ماژول عیوب تجهیزات

اطالعات پایهماژول 

شرکت تاو اندیش ویرا

آزمایشگاهماژول  شرکت توانیرETSارتباط با 



ماژول تجهیزات

بیتعریف گروه تجهیزات به صورت سلسله مرات•

امکان تعریف تجهیزات به همراه کلیه اطالعات•

:مرتبط با تجهیزات از قبیل
oاطالعات عمومی تجهیز
o(مشخصات فنی)خواسته های خریدار
oمشخصات اجباری تجهیز
oمعیارهای امتیازدهی
oالزامات توانیر
oد و تولیدکنندگان مجاز تجهیز به همراه  گری

مدت گارانتی هر تجهیز
oنقشه ها و تصاویر
o اطالعاتسایر

امکان کپی تجهیز•
(  Export)و خروج (  Import)امکان ورود •

تجهیزات از اکسل
امکان تعریف شبکه های به کارگیری و ولتاژ•
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تولید کنندگانماژول 

:بیلتعریف تولید کنندگان به همراه کلیه اطالعات مرتبط با تولیدکننده از قامکان •

عمومی تولید کننده به همراه زیرگروه ها و گرید در هر زیر گروهاطالعات •

مرتبط با تولید کنندهتجهیزات •

و مستندات تولید کنندهمکاتبات •

تکمیلی تماس با تولید کننده اطالعات •

ثبت نام تولید کنندهمستندات •

با نظام کارتابلی وفرآیند محورآنالینثبت نام تولید کننده به صورت امکان •

صورتارتقا گرید تولید کننده به امکان ورود به وندور و •

وفرآیند محورکارتابلیبا نظام آنالین

با نظام کارتابلی وفرآیند محورآنالینحذف تولید کننده به صورت امکان •

مشاهده تولید کنندگان مجاز به صورت آنالینامکان •

تولیدکننده سوابق •
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ورود یا ارتقاء تولید کنندهروند 

تولید کننده

ثبت درخواست ورود یا ارتقاء به 
همراه مدارک مورد نیاز

ستاددبیر کمیته 
بررسی مدارک و طرح در کمیته

دبیر کمیته ستاد
ثبت نتایج تست ، آزمایش

تایید نهایی و ورود به 
وندور
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مدیریت کد دارایی ماژول 

بانک مجازی پیمانکاران تعریف •

ت در بانک مجازی به صورت دستی و دریافثبت •

و به صورت نظام آنالیناز اکسل به صورت 

کارتابلی و فرآیند محور

لیست سیاه از کد های داراییبانک •

و نمایش کد دارایی بر روی نفشهجستجو •

کد داراییسوابق •
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روند تایید کد دارایی

پیمانکار
(ثبت کد دارایی)

کدهای دارایی در انبار مجازی 
.پیمانکار نگهداری می شوند

دبیر کمیته شهرستان کمیتهرئیس  کد دارایی تایید و مجاز به 
استفاده
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عیوب تجهیزاتماژول 

ط از ثبت عیب به همراه کلیه اطالعات مرتبامکان •

:قبیل 

o عیباطالعات

o های مرتبط با عیبفایل

o تکمیلیاطالعات

تایید عیب به صورت نظام کارتابلی وامکان •

فرآیند محور

چاپ عیب در هرمرحله از فرآیندامکان •

ک تعریف بانک عیوب تجهیزات به تفکیامکان •

عیب اصلی و عیب کلی
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عیوبماژول 

:ثبت عیب به همراه کلیه اطالعات مرتبط از قبیل امکان •

عیباطالعات •

های مرتبط با عیبفایل •

تکمیلیاطالعات •

تایید عیب به صورت نظام کارتابلی و فرآیند محورامکان •

چاپ عیب در هرمرحله از فرآیندامکان •

تعریف بانک عیوب تجهیزات به تفکیک عیب امکان •

کلیو عیب اصلی 

امکان تخصیص عیوب به هر تجهیز•
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آزمایشگاهماژول 

امکان ثبت انواع آزمون واستانداردهای مرجع آزمون•

تعریف تعیین  آزمون بر روی تجهیز و تولید کننده•

ثبت نتیجه آزمون های انجام شده •

ثبت مستندات نتایج آزمون های انجام شده•

امکان تایید نتایج آزمون بر اساس نظام کارتابلی•

رقمی 21امکان ثبت آزمون بر روی هر کد دارایی •

گزارش از آزمون های انجام شده بر روی هر تجهیز•

گزارش از آزمون های انجام شده بر روی هر تولید کننده•

امکان ارسال نتایج آزمون ها به صورت وب سرویس به •

سایر نرم افزارها

بانک اطالعاتی از آزمون های انجام شدهتهیه •

امکان جستجو بر روی بانک اطالعاتی•



گزارشاتماژول 

کلی عیوبگزارش •

عیوب بر اساس شهرستانگزارش •

عیوب بر اساس تولید کنندهگزارش •

عیوب  بر اساس تجهیزگزارش •

شاخص عملکردی شهرستانگزارش •

شاخص عملکردی تولید کنندهگزارش •

تجهیزشاخص عملکردی گزارش •
شاخص آماری تجهیزاتگزارش •

درصد تجهیزات تاییید نشده به کلگزارش •

میانگین زمان بررسی محمولهگزارش •

رده بندی شرکت ها بر اساس تیتراژ مصرفگزارش •

رده بندی شرکت ها بر اساس تعداد تجهیزگزارش •

رده بندی شرکت ها بر اساس درصد  تجهیزگزارش •



امنیتماژول 

کاربرانتعریف •

گروه های کاربریتعریف •

نقش های سازمانی و انتساب چندین نقش به کاربرانتعریف •

(منو ها و ماژول ها)سطح دسترسی کاربران بر روی قسمت های مختلف برنامهتعریف •

منوهای برنامهمدیریت •

تعریف مدت زمان انقضا کلمه عبور کاربرانامکان •

مشاهده ورود و خروج کاربرانامکان •

(شهرستان ها)بخش هاتعریف •

ارسال پیام گروهی به گروه های مخاطبین دلخواهامکان •

پیامک های ارسالیلیست •



امکاناتماژول 

(آرشیو اطالعات)بایگانی فایل هاامکان •

دفترچه تلفن به همراه تعریف گروه های مخاطبینامکان •

تصاویر پس زمینهمدیریت •

پروفایل هر کاربرمدیریت •

مرتبطثبت اخبار به همراه فایل های امکان •

ارسال پیام گروهی به گروه های مخاطبین دلخواهامکان •

پیامک های ارسالیلیست •



اطالعات پایهماژول 

امکان ثبت اطالعات پایه تجهیزات•

پایه عیوبامکان ثبت اطالعات •

تولید کنندگانامکان ثبت اطالعات پایه •

امکان ثبت اطالعات پایه آزمایشگاه•

امکان ثبت اطالعات پایه مدیریت کد دارایی•

دفترچه تلفنامکان ثبت اطالعات پایه •

•...



با سپاس فراوان
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