
دانش بنیان



هسامانه مدیریت یکپارچ
پروژه و سازمان



داده کاوان

در1387سالدربرتراندیشهدادهکاواندانشبنیانشرکت
فناوریحوزهراخودکارمحدودمسئولیتشرکتیکقالب

ازگروهیشرکت،اینمؤسسان.کردآغازاطالعات
نههایزمیدرامیرکبیرصنعتیدانشگاهتوانمنددانشآموختگان

.بودندرایانهعلومونرمافزارمهندسیاطالعات،فناوری

سعهتودادهکاوان،تخصصیتیمهایتسلطوروحیهبهتوجهبا
رارقاولویتدرشرکتایندرهموارهمحصولکیفیتونرمافزاری

لفمختدرشرکتاینمحصوالتاکنونکهجاییتااستداشته
.استآیندهوحالنیازهایازوسیعیطیفجوابگوی
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محصوالت
(سمین)مدیریتپروژهوسازمانسامانه
(سماد)دانشجوییمدیریتامورسامانه

خدمات
مشترینرمافزارهایسفارشتولید

(Business Intelligence)تجاریهوش
(Data Mining)کاویداده

(Data Warehouse)دادهانباره
(Big Data)ومدیریتکالندادهتحلیل
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شرکت 
ملی انفورماتیک

پژوهشگاه 
خواجه نصیر

افتامرکز مدیریت راهبردی  داده کاوان


...مشتریان ما 
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!کلیکساماندهیسازمانباچند

دادهکاوانسازمانوپروژهمدیریتتحتوبسامانه
وپروژهمدیریتتحتوبراهکارهایازتازهاینسل

دهایفرآینمیتوانآنبهکارگیریباکهاستسازمان
ساماندهیراسازمانهاپروژهایغیروپروژهای

اطالعاتسیستمهایحوزهدرسامانهاین.نمود
،پروژههاکنترل.میگیردقرار(PMIS)پروژهمدیریت
سازماندهیبودجه،برنامهریزیوظایف،مدیریت

اینطریقازمشتریانباارتباطمدیریتومنابع
.میشودممکنپویاوامنمحیطیدرسامانه

انههایسامسایربایکپارچهسازیتواناییعالوهبراین
سامانهاینوبسرویسهایطریقازنیزسازمان
وسازمانهاازوسیعیدامنه.استشدهفراهم

وشرکتهاکناردردولتیوعمومیاَبرسازمانهای
اینیتکیفازنمایشیخصوصی،کسبوکاربنگاههای
.استمامشتریاناطمینانوسامانه

معرفی سامانه


سامانه مدیریت یکپارچه
پروژه و سازمان

"سمین"

Dadekavan.ir
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بهرهمندیاززبانفارسیوانگلیسی
شمسیومیالدیتقویمبههمراه

قابلیتسازگاریواجرابررویانواع
تبلتوگوشیهایهوشمند

رابطکاربریپیشرفتهوچابکبا
قابلیتشخصیسازیپیشخوانها

امکانایجادانواعگزارشهاو
خروجیهاباقابلیتسفارشیسازی

بامدیریتوکنترلجریانمالیپروژه
درنظرگرفتنهزینههاودرآمدها

امکاناستفادهازمدلاسکرامبرای
نرمافزاریپروژههایمدیریت

قابلیتمدیریتمنابعوتجهیزات
پروژهبارویکرداشتراکی

بهرهمندیازمدیریتزمانو
تقویمهایکاریدرسطوحمختلف

مقیاسپذیریباالبهمنظورکار
کاربرانزیادیازهمزمانتعداد

رابطبرنامهنویسیبرایبهرهمندیاز
یکپارچهسازیبادیگرسامانهها

سمینسامانه 


ویژگی های عمـومی
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سـمین
سـامانه مدیریت یکپارچـه
پـروژه و سـازمان

:هسـته اصلی

:مـاژول ها

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری +

ازپیرویباوپروژهمحوریتباچابک،سازمان هایمناسبسمین،
عریفتقابلیتسازمانی،چارتازتبعیتباسامانهاین.استفرآیند
ه،گستردتنظیماتارائهباوداشتهرادسترسی هاونقش هاانواع

.تاسکردهفراهمسازمانباسازگاریبهترینجهتراباالییانعطاف
آخرینرعایتدلیلبهآسان،راهبریواستقراربامانهسااین

رینکمتوبودهبرخوردارباالییپایداریازمحصول،توسعهروش های
شده،ادهاستفنرم افزاریتکنولوژی.می باشددارراپشتیبانیبهنیاز

ان هاابرسازمبرایحتیراسامانهاینوداشتهباالییپذیریتحمل
.می سازدکارآمد

سمینسامانه 


ساختار سامانه

تکنولوژی توسعه

Dadekavan.ir7
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سامانه سمین

زمانوکارپیگیری
کارگردشوفرآیندازپشتیبانی-

زمانسنجازپشتیبانیبازمانثبت-

شدهصرفزمانهایگزارش-

لیستچکازپشتیبانی-

افرادعملکردگزارش-

آیندهکارهایبرنامهی-

پروژههاوکارهاسبدیمدیریت

- پروژههاوکارهادرسلسلهمراتبیمنطقرعایت

- گانتدرهاکاروهاپروژهخوشهایمدیریت

- خوشهبندیاساسبرگزارشاتارائه

پروژهمدیریت

- کارشکستساختاروتعاملیگانت

- بحرانیمسیرهایومبناخطوطترسیم

- هاپروژهسازپیشازقالبازپشتیبانی

- پروژهسریعریزیبرنامهقابلیت

- (نموداروچارت)پروژهداشبوردازپشتیبانی

- نامحدودیزیرکارهاوکارهاایجادقابلیت

- سفارشیفیلدهایوهاویژگیانواعبا

- کارگردشوفرآیندهاسازیپیادهقابلیت

اصـلیویژگـی های

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

چارتگـانت

+
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نه 
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س
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سامانه سمین

داشبوردها
نقشهااساسبرداشبوردطراحی-

سازیشخصیقابلیت-

یادآورهاوهاتقویمازپشتیبانی-

کاربریتجربهی
تبلتوموبایلباکاملانطباق-

بصریگرافهایونمودارهاازپشتیبانی-

دلخواهخروجیهایوگزارشهاتولید-

دانشواسنادمدیریت
اسنادبندیدستهومدیریت-

هانسخهنگهداری-

فایلحجمونوعدرمحدودیتعدم-

GITازپشتیبانی-

ویکیودانشپایگاهازپشتیبانی-

گذاریتگقابلیتازپشتیبانی-

تعاملیهایقابلیت

- فروموچتقابلیت

- ایمیلبهنوتیفیکیشنارسال

ایتوسعههایقابلیت

- کاملهایسرویسوبازبرخورداری

- بخشهاتمامبرایگستردهتنظیمات

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

+
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سامانه سمین

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

+

اشتراکیمنابعمدیریت
نامحدودبهطورمنابعدستهبندیقابلیت-

کاریساعتوروزبراساسمنابعآنالینرزروامکان-

گوناگونکاریساعاتتعریفبااشتراکیتجهیزاتمناسب-

کاریتقویمهای
کاریتقویمنامحدودتعریفقابلیت-

روزطیکارزمانمدتثبتامکان-

غیابوحضورمدیریت
آتیکاریتقویموافرادکاریساعاتتعریفقابلیت-

برخطوهوشمندغیابوحضورامکان-

منابعتسطیحوتخصیص
تجهیزاتمنابعوانسانیمنابعکاریحجمتوازنسازی-

جلساتتقویموغیابوحضورسیستمبایکپارچگی-

تحتوبوآنالینبهروزرسانیامکان-
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سامانه سمین

پروژهمالیجریان

هزینههاودرآمدهالحظهایمانیتورینگ-

متنوعگزارشهایباپروژههابودجهمدیریت-

پروژههاسبدبراساسنقدیجریانپیشبینی-

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

+

دستمزدوحقوق

- دستمزدوحقوقنرخخودکارمحاسبه

- افرادوفعالیتنقش،براساسنرخهاتعریف

- برمالیاتومأموریتنظیرهزینههاسایرگرفتندرنظر

افزودهارزش
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سامانه سمین

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

+

اسکرامباچابکمدیریت

محصولبکالگواسپرینتهامدیریت-

رهاکردنوکشیدنطریقازجابهجاییباخودکاربهروزرسانی-

کارهاجستجویوفیلترکردنقابلیت-

ScrumمتدولوژیبراساسBurndownنمودارترسیم-

گفتگوتاالرهایوچت

پروژهتیمواعضابینبرخطچتازبهرهمندی-

نامحدودسطوحدرزیرمجموعهتاالرهایتعریفامکان-

گفتگوتاالرهایدردسترسیتعریفقابلیت-

اعالناتتابلویواخبار

پروژههااخباربهاشتراکگذاریوثبتقابلیت-

اعالناتتابلوبهعنواناستفادهامکان-

اصـلیویژگـی های
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سامانه سمین

روژهمدیریتوظایفوپــ

مدیریتمنابع

مدیریتمالی

مدیریتچابک

مدیریتارتباطبامشتری

+

مخاطبینباارتباطمدیریت

مخاطبانواعتعریفقابلیت-

...وکاربرانکارها،پروژهها،بهمخاطباناتصالامکان-

امدادمیزقدرتمندافزونه

پویادسترسیسطوحتعریفقابلیت-

آنبامنطبقمواردوSLAدرنظرگرفتنامکان-

ایمیلوپیامکیسیستمهایبهاتصالقابلیت-

مشتریانوبازاریابیوضعیتمانیتورینگ

بازاریابیوضعیتازبرخطگزارشگیریامکان-

گزارشهاونمودارهاانواعازبهرهمندی-

CSVوPDFخروجیهایبهگزارشهاتبدیلقابلیت-

اصـلیویژگـی های
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ارجاع گیرنده-
رونوشت-
محرمانگی-
زمان شروع-
زمان پایان-
تکرار شوندگی-
وضعیت-
اولویت-
فعالیت-

کار مرتبط-
توضیحات-
پیوست-
نمایش سابقه-
درصد پیشرفت-
ثبت زمان-
فیلد سفارشی-
چک لیست-
-. . .

سامانه سمین


مـدل سـازی منطق 
پـروژهو سـازمان 

در نرم افزار سمین

Dadekavan.ir
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سامانه سمین


در یک نگاه

ارائهیخدمـاتفاز
شناخت،استقرار

وپشتیبانی

توسـعهمـداوم
مبتنیبرنیاز
مشتری

وبسرویس
سامانههایباارتباط
ازماندرســودموجــ

رابطکاربری
بهینه،کاربردیو
متناسـبباموبایل

Dadekavan.ir
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سامانه سمین


طرح های فروش

امکانات و خدمات
اصلی سامانههسته فروشالگوی 

طرح ویژهطرح پیشرفتهمیانهطرح طرح پایه



نامحدود۲۰۵۰۱۰۰حداکثر تعداد کاربران

یک سالنه ماهشش ماهسه ماهبه روزرسانی رایگان

یک سالنه ماهشش ماهسه ماهپشتیبانی رایگان

، تلفنه، سامانتلفن، سامانهسامانهسامانهشیوه پشتیبانی رایگان
حضوری

داردنداردنداردنداردپشتیبانی از سرورهای خوشه ای

Rest APIداردداردنداردندارد

MySQLMySQLیپایگاه داده قابل پشتیبان
MySQL

PgSQL

MySQL, PgSQL

Oracle 

هسته
اصلی

بستههای
کاربردی یپشتیبان راهبری قیمتکل

از طرح های هسته اصلی یکی
باید انتخاب شده باشد

زیر قابل انتخاب هستندماژول های

ا مدیریت ارتباط بچابکمدیریتمنابعمدیریتمالیمدیریت
مشتری

ن 
می

سـ
نه 

اما
س

Dadekavan.ir

تربرایدریافتراهنماییبیش
ویادریافتدمویحضوریو
:آنالین،باماتماسبگیرید

88948615021



امکانات و خدمات
قیمت طرح  ها متفاوت است

راهبری حرفه ایراهبری عادیراهبری مقدماتی

حضوریحضوریاز راه دورنصب و استقرار

ساعت۱۰۰ساعت۲۰ساعت۵آموزش و مشاوره

کامل4حداکثر ـتعریف فرآیند و گردش کار

کامل4حداکثر ـتنظیم نقش ها و دسترسی ها

کامل4حداکثر ـتنظیم کاربران

نامحدودمحدودـفیلدهای سفارشی

نامحدودمحدودـپیاده سازی پیشخوان

ــKPIپیشخوان مبتنی بر 
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سامانه سمین


طرح های فروش

هسته
اصلی

بستههای
کاربردی یپشتیبان راهبری قیمتکل

بر اساس تعرفه های نظام صنفی رایانه ای                 انعقاد قرارداد پس از طرح پشتیبانی رایگان، 

ن 
می

سـ
نه 

اما
س

Dadekavan.ir

تربرایدریافتراهنماییبیش
ویادریافتدمویحضوریو
:آنالین،باماتماسبگیرید

88948615021



راهکارهایپایدارآینده
فناوریاطالعات



13دوم،واحدطبقه،39تهـران،میدانفـاطمی،خیابانجویبـار،پـالک:نشــانی
"کاواناندیشـهبرتـربنیـاندادهشرکتدانش"

:ودسترسیبهاطالعاتشرکتبااسکنکدروبر1415895681:کدپستی
www.dadekavan.ir:وبسایت88948615021:تـلـفـن

info@dadekavan.ir:رایـانـامه43854843021:نمــابـر


