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درراخودفـعالیـت1391سالازآرشـامگـستردادهاطـالعاتفـناوریمـهندسیشـرکـت
سالازوکـردهآغازمـشـتریسفـارشافـزارهاینرمومـوبایـلوب،شـبکـه،هایزمـیـنه
کـردهآغازگـازشـرکـتسپسوفـاضالبوآبهایشـرکـتباراخودهمـکـاری1392
.است

ایرایانهصنفینظامشورایمجوزوانفورماتیکعالیشورای4رتبهدارایشرکتاین
.باشدمی
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مـشـاوره و اجرای پروژه های طـراحـی 
وب سایت و اپلیکـیـشـن 

وتجزیههایپروژهاجرایومشاوره
توسعهونویسیبرنامهتحلیل،
اطالعات،مدیریتهایسامانه
فزارانرمتولیدوتهیهسازی،مستند

وطراحیوب،تحتهایسامانهوها
هایسایتوبانواعسازیپیاده
ی،خبرگزار فروشگاهی،رسانی،اطالع
اتوماسیونهایسیستموهاپرتال
بینارتباطیهایسامانهوب،تحت

،UI،UXطراحیومشاورهسازمانی،
هایناپلیکیشنویسیبرنامهوتولید
اندرویدیهوشمندهایگوشی

مشـاوره و اجـرای پروژه های مخابراتـی 
و ارائـه بستـر های ارتـباطی

مشــاور و مجــری پــروژه هــای مخــابراتی، 
ال سیستم هـای مـدیریت تمـاا، انتقـ
ی دیتا و مکالمـات، سـامانه هـای نظـارت
و امنیتــــی، سیســــتم هــــای مخــــابراتی،

خلـی، پیاده سازی تلفن گویـا، تلفـن دا
ـــر SIPخطـــو   ـــی ب و راهکارهـــایی مبتن
Voip، پیـــــــاده ســـــــازی شـــــــبکه هـــــــای

کامپیوتری 

IOTهوشـمـند سازی و 

وصنعتیهایبردطراحیوتولید
هایپروژهزمینهدرفعالآموزشی،
سازیهوشمندوIOTبهمربو 
اماکن
رمنهایدادههوشمندتحلیلوآنالیز
افزاری
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نرم افزار

ارتباط با
سایر سامانه ها

اپلیکیشن
امداد

سامانه
رهگیری 

خودرو
مرکز تماس

اهداف سامانه
یکپارچههدفباامدادسامانه
نرمتمامبینهماهنگیوسازی
امدادسامانههایسامانهوافزارها
.استشدهایجاد

تماازمانازامدادمراحلتمام
وامداداکیپارسالتامشترک
وثبتسامانهدرامدادپایان

.شودمیمدیریت

لاصدوبهویژهتوجهباسامانهاین
توسعهکاراییوکاربریسادگی
هبمراحلامکانحدتاواستیافته
.رودمیپیشاتوماسیونصورت

کـلیـات سـامـانه در یک نگـاه

4





ویژگی های اولیه

ساعته1یاساعته8شیفتهایمثالبرای)کاریهایشیفتانواعوکاریساعاتمعرفیوامدادگرانمعرفی1.
(...و

پایانساعتشروع،ساعتشاملهاشیفتروزانهبندیتقسیمتعریف2.

اریکشیفتهردرشودمیمشخصدیگرعبارتبه)کاریاکیپیاامدادگربرایکارینوبتلوحتعریف3.
(استاکیپیاامدادگرکدامحضورنوبت

ترا،دسدرخدمت،بهآمادهنیروهایاساابرآنهاتفکیکوامدادنیروهایکلیهبرآنالینکنترلونظارت4.
دامکهرتکمیلیمشخصاتمشاهدهوشدهتعریفکاریشیفتاساابریاوتعطیلوماموریتحالدر

گیریگزارشووالبرددرنمایشو(...وشیفتمرخصی،)امدادگرکاریوضعیتثبتامکان5.

ارزیابیجهتامدادگرهاکاریاوقاتثبتامکان6.

وروعشزمانوکاریشیفتاساابر...وخالصکارکردروزانه،کارکردمانندامدادگرکارکردثبتونمایش7.
کاراتمام

...ومصرفیلوازممقدارمصرفی،لوازمنوعشاملمصرفیلوازمویرایشوثبت8.
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ویژگی های اولیه

مختلفدسترسیسطوحباکاربرانتعریفامکان9.

سامانهدرسیستممدیرتوسطجدیدامدادگریاموتور/خودرویکنمودناضافهامکان10.

هابخشنامهوهااطالعیهپنلعنوانبهjpgیاpdfصورتبهاطالعاتدریافتقابلیت11.

شیفتپایاندرامدادگرهرعملکردیهایشاخصاساابرامدادگرانپایشامکان12.

مشترکینمصرفیبهایگازقبوضنمایش13.

اقالمسایرورگالتوروکنتورتعدادشاملامدادانبارکموجودینمایش14.

حوادثاکیپوپرسنلویرایشوثبت15.

کالیبراسیوناتمامهنگامدرآالرمایجادوهادستگاهکالیبراسیونثبتامکان16.

سامانهدرامدادگران...وهاگواهینامهتحصیلی،مدرکجملهازسوابقمعرفیامکانایجاد17.

راتتعمیهنگامبهآالرمایجادومربو هایگواهینامهوتعمیراتسوابقهمراهبهخودرومعرفیامکانایجاد18.
...وروغنتعویضجملهاز
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ویژگی های اولیه

سیستمیتاییدیهاخذوتجهیزاتوخودروتحولوتغییرلیستچکفرمایجاد19.

...وامدادگرانکارکردمحاسبهمنظوربهشمسیکاملتقویمبودندارا20.

.21User friendlyافزارنرمبودن

درادهاستفمنظوربهمنطقههرجهتفشارتقلیلهایایستگاهوتاسیساتاطالعاتیبانکایجادامکان22.
غیرروتینیاادواریبازدیدهایلیستچک

امانهسازبرداریبهرهوسازیپیادهاستقرار،مدتطولدراثربخشوکاراکافی،الزم،هایآموزشفراگیری23.

پنجگانهفصولهایتوصیهوالزاماتمواردتمامیدرذیصالحمراجعامنیتیالزاماترعایت24.
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شدهایجادمراکزکهنحویبهاستان،درمستقلصورتبه194مرکزیکازبیشایجادامکان▪
راتی،مخاباختالالتبحران،نظیر)نیازموردمواقعدرلحاظهرازراهمدیگرکاملپوششقابلیت
.باشندداشته(...وافزارینرماختالالت

ماهمهررینوبتکالوحمثالبرای)بعدیهایتاریخبهگذشتهتاریخنوبتکاریلوحتعمیمامکان▪
(دادتعمیمامسالماهفروردینبهتوانمیراپارسال

هایزیرساختارائهوتامینصورتدر)194سامانهباغیابحضورزنیانگشتارتبا برقراری▪
(کارفرماسویازالزم

رگوالتوروکنتورجملهازتجهیزاتبهواردخساراتمیزانمالیبرآورد▪
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سامانه راهبری و مدیریت ثبت، ارجاع و انجام عملیات

باالدستیمدیرتوسطکارتاییدوکارتابلصورتبهامدادفرایندکاریگردشکاملمدیریت1.

ظورمنبهامدادگربهحادثهموقعیتبالدرنگارسالوبالدرنگوبرخطصورتبهکارگردشایجادامکان2.
الزماقداماتانجام

هایگزارشامداد،نیروهایتخصصوتعدادبهتوجهباامدادهایتیموهااکیپریزیبرنامهامکان3.
دسترسیمسیرهایوشهریگازشبکهاحتمالی،مشکالتمورددرارسالی

هافعالیتبراییادآوریوسررسیدهاتعیینامکان4.

کارتابلدرپیغامطریقازفعالیتهایادآوریامکان5.

مشکلوتلفنشمارهپستی،آدرا،(UTMمختصاتاساابر)محلجغرافیاییموقعیتدریافتامکان6.
درنظرموردامداداکیپبهآنارسالو194سامانهباارتبا درمرکزسمتافزارنرمتوسطمشترکگازی
گازامدادرسانیفرمیکقالب

استنگرفتهصورتموردرفععلتیهربهکهپیامهاییمورددربعدیپیگیریوعلتذکرامکان7.

انجامساعتانجام،مدتکار،انجامتعدادشاملتفکیکبهشدهانجامهایعملیاتثبت8.
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سامانه راهبری و مدیریت ثبت، ارجاع و انجام عملیات
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آخرینجدید،G-Rateجدید،سریالشماره)شاملتعویضیکنتورهایورگالتوربهمربو اطالعاتثبت9.
(...وتعویض/اندازیراههنگامجدیدکنتورمقدارقدیم،کنتوردرشدهثبتمقدار

حادثهاطالعاتوگازشبکهاطالعاتمشاهدهامکان10.

امدادعملیاتپیشرفتوروزرسانیبهورود،امکان11.

محلدرآنالینصورتبههاحادثهثبتواطالعاتکلیکردنواردامکان12.

امدادگرعملکردارزیابیوارسالیگزارشثبت13.

مارهشمشترک،پروندهشمارهمشترک،مشخصاتطریقازمشترکیندرخواستبهمربو اطالعاتثبت14.
مشترکتلفنشمارهیاومشترکشناسایی

سروربهارسالونمایشصفحهدرامدادگرانتوسطشدهانجامعملیاتکلیثبت15.

مربو گزارشاتهمراهبهفشارتقلیلهایایستگاهازروزانهبازدیدهایثبتامکان16.

مربو فرمتدرحوادثواتفاقاتخسارتاطالعاتثبت17.
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و(قرمزترجیحا)متمایزرنگباروزانهصورتبهاعزامجهتشدهمشخصمشخصهایمحلنمایشامکان18.
عملیاتهرثبتازبعدهاآنرنگتبدیل

بهاعزامجهتآنهابهپیامارسالو(مکانیوتوصیفیانتخابصورتبه)امداداکیپچندانتخابامکان19.
حادثهمحل

عملیاتدرتسریعجهتفرامینپخشوضبطوبرداریعکسقابلیت20.

Baseعنوانبهاینقشههایفرمتمختلفانواعبارگذاریقابلیت21. Map

ادمینتوسطقبلازشدهتعریف)مجازمدتهایبهتوجهباپاسخگوییدرتاخیرواعزامدرتاخیرتشخیص22.
(امدادنیروهایساماندهیقسمتدر

امدادمسئولتوسطشدهرسیدگیهایپیامتاییدامکان23.

گیریگزارشوامدادعملیاتسوابقثبت24.

مختلفزمانیهایبازهدرمکانیهایمحدودهحسببرسوابقمقایسهامکان25.

زمرکدرخودروموقعیتارسالعدموامداداکیپتوسطفرمدریافتوارسالدراشکاالتتشخیصامکان26.
اپراتورتوسطامداد
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ادمینتوسطپاسخگوییمجازمدتواعزاممجازمدتتعیین27.

یپاکتاییدانتظاردرارسال،حالدرشامل)سیستممدیرتوسطشدهارسالهایپیاموضعیتکنترل28.
(کارپایانمحل،سویبهحرکتامداد،

اکیپبهارسالزماناپراتور،ثبتزمانهمچونسیستممدیرتوسطشدهقیدمندرجمواردمشاهدهقابلیت29.
کاراتمامزمانومحلبهرسیدنزمانامداد،اکیپتاییدیزمانامداد،اکیپبهرسیدنزمانامداد،

امداداکیپومرکزبینفارسیوالتینمتونتبادلامکان30.

امدادمرکزبرنامهپنجرهدرلحظههردرامدادمرکزارسالیهایفرموضعیتومتننمایشامکان31.

اتوماتیکبصورتامدادمرکزاپراتوربهامداداکیپتوسطفرمدریافتتاییدیهارسال32.

امداداکیپسامانهسمتبهخالیفیلدهایبافرمارسالامکان33.

کاربرانتخاببادیگرامداداکیپبهشدهثبتفرمیکمجددارسالامکان34.

مشترکینسامانهازمشترکیناطالعاتبارگذاریامکان35.

آنهاوضعیتوامداداکیپهرصفدرهایپیاممشاهده36.
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مشترکشناساییبدونپیامثبتامکان37.

تلفنمستقیمتماابرقراریبدونپیامثبتامکان38.

آدراودهندهپیامنامهمراهبهپیامبرایمختصرشرحثبت39.

رسیدگیمنتظرهایپیامنمایش40.

والینآنوآفالینصورتبههمراهافزارنرمنسخهدرایماهوارهتصاویروگازشبکههاینقشهتغذیهامکان41.
اتوماتیکرسانیروزبه

194مرکزبهارسالقابلیتوتبلتتوسطبرداریفیلموبرداریعکسقابلیت42.

عریفتعاملسیستمباامداداکیپدرموجودحملقابلهایرایانهطریقازامدادگربهپیامدستورنمایش43.
شده

متفاوتاعالنصدایورنگبامعمولیوفورینیمهفوری،هایاولویتبامرکزازارسالیفرمنمایش44.

(.شودارسالمرکزسمتازهمزمانفرمچندیناگر)زمانیاولویتترتیببهفرمهاارسال45.
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شامل)هافرماطالعاتمشاهدهوامدادگرتوسطهشدارپنجرهدرهاپیامازیکهرانتخابقابلیت46.
ویتوسط(فرممشخصاتونقشدرآنموقعیت

نیازصورتدرمرکزسمتافزارنرمتوسطامدادفرمهایگیریگزارشوبازیابیقابلیت47.

امدادگرتوسطدریافتیفرمهایکردنحذفیاویرایشعدمقابلیت48.

امدادگرتوسطدریافتیفرمهایازمستقلامدادمرکزبهمتن،صورتبهدلخواهفرمیارسالامکان49.

ردجاریهایفرمنمایشوشدهتکمیلو(اقدامدستدر)جاریدستهدوبهشدهدریافتفرمهایتقسیم50.
اصلیصفحه

مشابهموارددیگرو"سرورباارتبا عدم"قبیلازسیستمخطاهاینمایشقابلیت51.

با"رسیدپایانبهyامداداکیپتوسطxشمارهفرم"مثالعنوانبه)باشدرویدادپنجرهدارایافزارنرم52.
امداداکیپامداد،اطالعاتاکیپرویبرکلیکباوپایانتاشروعازفرمکاملاطالعاتفرم،رویبرکلیک
yامداداکیپاز...پیاماولکاراکترچند[پیام"مثالیا.شوددادهنمایشنقشهرویآنموقعیتهمراهبه

(.شوددادهنمایشپیامکاملاطالعاتنظر،موردپیامرویبرکلیکبا."شددریافت
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فرمزآمیموفقیتارسال"رویداداگر:مثال)رویدادخطیکقالبدرفرمیکبهمربو رویدادهایکلیثبت53.
فرمهمانبرای"امداداکیپتوسطفرمدریافت"رویدادسپسوشدثبتفرمیکبرای"امداداکیپبرای
آنمتندرنیزاولیرویدادآن،رویبرکلیکباکهباشیم(دومیرویداد)رویدادخطیکشاهدفقطآمد،
تهداشادامه"ماموریتپایان"مرحلهتافرمآنرویدادهایبقیهبرایترتیبهمینبهواستمشاهدهقابل
(.باشد

اعالماینازپسسبزرنگبهاعزاممحلرنگتغییروامدادگرتوسطعملیاتپایاناعالمقابلیت54.

مرکزبهارسالوجداگانهصورتبهعملیاتتکمیلومحلبهرسیدنتاییدیه55.

بعدشیفتبهناتمامکاریکانتقال56.

وداراولویتجدیدآدراانجامجهتدیگرزمانبهشدهارجاععملیاتیکگذاشتنانتظاردرامکان57.
اولیهعملیاتانجامدیرهنگامعملکردعلتنتیجهاعالموگزارشگیریقابلیت

جددموصلهنگامدرمثالعنوانبه)آدرایکثبتتوسطتجمیعمشخصتعدادباعملیاتایجادامکان58.
(تاییندر

دسترسیسطحاساابراطالعاتبندیردهواطالعاتبندیsectionقابلیت59.
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...وGISمشترکین،تعمیرات،ونگهداریجملهازدیگرهایسامانهباسامانهشدنلینک60.

وامینتصورتدر)مطالباتلووصوکنتورتعویضحادثه،همچونامدادگرتوسطمتفاوتهایفرمتکمیل61.
(کارفرماسویازالزمهایزیرساختارائه

تبلترویبرامضااخذامکانوحفاریهایفرمتولید62.

تبلتوافزارنرمرویبرامدادفرمهایتولیدبرایشدهثبتاطالعاتاستخراجقابلیت63.

مشترکبهگازتحویلهنگامدرمشترکازامضادریافتامکان64.

ثهحادیاوتایینهنگامدرمشترکینوصلوقطعتعدادمنظوربهنقشهرویبرمحدودهتعیینامکان65.

یفتشتعریفلزوموشیفتقانونیزمانپایانازپس(فیلدهاتکمیلامکانعدم)سامانهشدنغیرفعال66.
جدید

غیرخودکارصورتبهآدرافوریتتغییرامکان67.

سیستمبهدوبارهورودهنگامدرفعالuserبههشدارامکان68.
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(تبلتدرهمومرکزدرهم)پیامنوعباپاسخبودنغیرمرتبطهشدارامکان69.

تبلتدرتکمیلیتوضیحاتتایپامکان70.

.باشدخلوتصفحهکهطوریبهشوندپاکتبلتصفحهازاتماموانجامازپسهاآدرااستالزم71.

دانیمیمشاهداتمانورها،بازدیدها،جلسات،برگزارینظیر)متفرقههایفعالیتووقایعدرجوثبتامکان72.
انهمبهپیوستقابلیتکهمجزافیلدصورتبهشیفتهردر(...وآموزشیهایدورهبرگزاریمتفرقه،
.باشدداشتهراشیفت

194سامانهازهاویزیتسایتوبازدیدهانظیربرداریبهرهماژولتفکیک73.

اجباریفیلدهایتکمیلبهنسبتسیستمبودنهوشمند74.

خودکارصورتبهمتناوبزمانیهایبازهدرهاآدرابرخیتکرارقابلیت75.



واردسایر م/سامانه راهبری و مدیریت ثبت، ارجاع و انجام عملیات
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مربو مدیرانتخابیمواردوآنهاسابقهبهتوجهباامدادنفراتارزیابیامکان1.

ویفیتوصاطالعاتتصحیحجهتواقعیتباپایهنقشهتناقضاتگزارش)نقشاشکاالتتعیینامکان2.
.گیردمیقرارکاربراختیاردرکهابزارهاییتوسط(پایهنقشهمکانی

امدادعملیاتانجامازپسمشترکینبازخوردثبتامکان3.

توسطمتنصورتبهدلخواهپیامیهمراهبهجغرافیاییمسیریکیامکانیکنمودنمشخصامکان4.
ابلقامداداکیپنقشهمانیتوررویبرکهطوریبهامداد،اکیپبهارسالولحظههردرامدادمرکزاپراتور
.باشدنمایش

هوشمندصورتبهماموریتبهامداداکیپتکنسین،خودرو،اختصاص5.

رویرنظموردمناطقانتخاببا)سیستمدرریزیبرنامهامکانباامدادهایتیمشدهکنترلهدایتامکان6.
(نقشه

مکانیاطالعاتسامانهدرحادثهرخدادسابقهنمایش7.

کاربرتوسطاینترنتطریقازافزارنرمدرشدهتغذیههایفرمبهدسترسی8.
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مرکزیافزارنرمطریقازامداد،اکیپبه"فرضپیشاقدامومشکل"ارسالامکان9.

هاتمآیهمانفقطارسالوفرضپیش"اقدامهای"و"مشکلها"،"تلفنها"ازآیتمچندیایکانتخابامکان10.
امداداکیپبه

فرمباالیدرنقشه،رویبهاعزاممحلنمایش11.

انجامفرآیندنبودناثربخشعلتبهپیگیریبهنیازعلتبهپیگیریبهنیازعنوانبهآیکونیایجادامکان12.
.باشدنکردهثبتراعملیاتپایانامدادگرکهصورتیدرجدیدفرآیندیکایجادوامدادگرتوسطعملیات

سویازالزمهایزیرساختارائهوتامینصورتدر)امدادمرکزبادیسپچینگسیستمافزارنرمشدنلینک13.
(کارفرما

194سامانهبافشارتقلیلهایایستگاهمانیتورینگوکنترلافزارنرمشدنلینک14.

(ارفرماکسویازالزمهایزیرساختارائهوتامینصورتدر)آنویرایشقابلیتونقدیفیشصدورقابلیت15.

اختزیرسارائهوتامینصورتدر)دیگرواحدهایازارسال/مشترکینسامانهبامهندسینظاممجوزباوصل16.
(کارفرماسویازالزمهای

واردسایر م/سامانه راهبری و مدیریت ثبت، ارجاع و انجام عملیات
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مشترکینخدماتتوسطآدراتغییرهنگامدرمشترکینآدرسهایاتوماتیکرسانیروزبه17.

تاسیساتویزیتسایتجهتفرمتولید18.

مربو شیرهرقطعازایبهمشترکینمحدودهوتعدادنمودنمشخصامکان19.

مشترکینامورنظیرمبادیسایرازآدراتولیدامکان20.

GISنظیرپشتیبانسامانهبهارسالوتبلتتوسطمحلx(و)yجغرافیاییمشخصاتثبتامکان21.

(...وتعویضیکنتورهایاطالعاتثبت)مشترکیننظیردیگرهایسامانهبهاطالعاتارسالامکان22.

واردسایر م/سامانه راهبری و مدیریت ثبت، ارجاع و انجام عملیات
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(A-GPS+GNSSکانال50حداقلماژولبا)GISهایماهوارهپایهبرامداداکیپردیابیامکان1.

در)WAASشبکهوDGPSفناوریبامتر1زیرتادقتافزایشامکانومتر3زیرموقعیتمحاسبهدقت2.
(کارفرماسویازالزمهایزیرساختارائهوتامینصورت

امداداکیپسریعواولیهیابیمکانقابلیت3.

اعزاممدتمحاسبه4.

رتصوبااستانهردرکلینماییکدروالبردصورتبهآنهاحرکتمسیروامدادهایتیمنمایشامکان5.
رنگبندیوگذاریسیمبل

رنگبا(عملیاتپایانمحل،بهرسیدناعزام،حالدراعزام،آماده)امداداکیپهروضعیتنمایشامکان6.
مختلفهای

مکان،،زمانپارامترهایتغییراتاساابراتوماتیکصورتبهامداداکیپجغرافیاییموقعیتثبتامکان7.
نقشهرویبرنمایشوکاربرتوسطهرلحظهدردستیصورتبهیاوسرعت،(جهتیا)زاویه

ورتصبهسیستممدیرتوسطارسال،زمانیفواصلوپارامترنوعاساابرامداداکیپموقعیتارسال8.
تغییرقابلصورتبهوآنالین
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پیامهربهرسیدگیبرایامدادگرحرکتنمایشامکان9.

امداداکیپمشخصاتاساابرنقشهرویبرایلحظهیابیموقعیتمکان10.

خاصجغرافیاییموقعیتیکدرشدهانجامهایحرکتازآفالیننمایش11.

متحرکحرکتبانقشهخودکارجابجاییامکان12.

توقفاتثبت13.

امداداکیپیکرویکردنزومامکان14.

حادثهمحلتاامدادنفراتفاصلهتعیین15.

محضبهمربوطههایفرموامداداکیپتوسطشدهپیمودهمسیرهایبهمربو اطالعاتدریافتامکان16.
مرکزسمتسامانهتوسطامدادمرکزباامداداکیپارتبا برقراری

داداماکیپایلحظهموقعیتدیدنوکاربرتوسطدستیصورتبهنظرموردامداداکیپانتخابامکان17.

خرینآدقیقساعتوتاریخثبتهمراهبهنمایشآیکونیکبانقشمرکزدرامداداکیپهرانتخابامکان18.
یابیموقعیت
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آنهاازمکانیهایتحلیلونمودارارائهویکدیگربامختلفامدادهایاکیپعملکردمقایسهامکان19.

ونکاربرابرایسیستممدیرتوسطتفکیکبهامدادهایاکیپازیکهرنمایشعدمیانمایشامکان20.
آنبهدسترسیاعمال

بربعداکهطوریبه)تعریفقابلمدتدرامداداکیپهرتوسطشدهپیمودهمسیرهایذخیرهامکان21.
(باشدمشاهدهوپیگیریقابلنقشهرویبرگرافیکیصورتبهساعتوتاریخاساا

مترچندهریاثانیهچندهراساابرنقا ذخیرهحالتبرایریزیبرنامهامکان22.

ورویدادهاصفحهدرشدهبرقرار/قطعمرکزباارتباطشدلیلیهربهکهامدادیاکیپهرنمایشامکان23.
نقشهرویآنکردنمتمایز

خودکارطوربهامدادکارشناسانهمراهافزارنرمدربرنامهرسانیروزبهامکان24.

(مدیرانبرای)سیستمکنترلبرایامدادمدیریتموبایلنسخهایجاد25.

راههمباآنتاریخچهمشاهدههمراه،افزارنرمتوسطبالدرنگصورتبهامدادگرانحرکتکنترلوردیابی26.
متداولهایفرمتدرخروجیفایلاخذ
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ارسالونقشه،رویبارثانیه5حداقلزمانیفاصلهباامداداکیپحرکتمکانیموقعیتتعیینامکان27.
امداداکیپسمتافزارنرمدرسرور،بهتنظیمقابلزمانیهایبازهدرامدادمرکزبهموقعیت

باشدمناسبزومقابلیتدارایاست،نقشهشاملکهبرنامهاصلیصفحه28.

موبایلویندوزیااندرویدگجتدرنقشهرویپیامجغرافیاییموقعیتنمایشامکان29.

اکیپسمتافزارنرمتوسطنظرموردهایفرموشدهپیمودهمسیرهایبهمربو اطالعاتآنیارسال30.
مرکزباارتبا برقراریمحضبهامداد

آننمایشوشودمیارسالمرکزبهامداداکیپازکهدیتاییگونههرباهمراهامداداکیپموقعیتارسال31.
سرورافزارنرمدر

194وAVLمرکزیافزارنرمسمتبهامداداکیپبه"پیام"رسیدنتاییدیارسالقابلیت32.

ظورمنبه)آفالینصورتبهسامانهبااطالعاتارسالوآنالینصورتبهامداداکیپtrackingایجادامکان33.
(غیرعاملپدافندملزوماتبهپایبندی

تعمیرحالدرباش،آمادهکار،حالدرامدادهایاکیپهایرنگتفکیک34.
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GIS1کاربردیماژولطریقازتمااموقعیتبهامدادگرتریننزدیکشناساییامکان1.

ارائهوتامینصورتدر)عملیاتوحادثهمحلتامسیرترینبهینهوکوتاهترینتعیینوراهبریقابلیت2.
(کارفرماسویازالزمهایزیرساخت

الزمایهزیرساختارائهوتامینصورتدر)امداداکیپبهتسریعجهتسامانهسخنگوییوراهبریقابلیت3.
(کارفرماسویاز

Mapانواعدرامداداکیپموقعیتنمایشامکان4. ProviderسامانهدرشدهتهیههایGISروزبهنقشهو
شهری

اضطراریمواقعدرخودرودورراهازکنترلوتوقفجهتخودروبرقکردنقطعقابلیت5.

متفاوتهایسرعتباانیمیشنصورتبهشدهپیمودهمسیرنمایشتوانایی6.

خودروهابهشدهمتصلسنسورهایمدیریت7.

،Google،Bingهاینقشهیاومکانیاطالعاتهایسامانهدرشدهذخیرههاینقشهازاستفاده8.
Open-StreetکلیوMap Providerارائهوتامینصورتدر)آنالینصورتبههمراهافزارنرمنسخهدرها

(کارفرماسویازالزمهایزیرساخت
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کاربرانمابینهمراهافزارنرمقالبدرچتوپیامارسالامکان9.

Winعاملسیستمباشخصیکامپیوتریاوتاپلپرویبرامداداکیپسمتسامانهنصبقابلیت10.

پرترافیکمسیرهاینمایشوشهرترافیکنقشهباارتبا امکان11.

امداداکیپرانندهبادوطرفهصوتیمکالمهامکان12.

امداداکیپتریننزدیکومقصدبهرسیدنمسیرترینسریعکردنپیدا13.

GISبهتوجهباحادثهمحلبهرسیدنخودکارثبت14.
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excel،word،Pdfنظیرمتفاوتهایفرمتدردرخواستیگزارشتولیدامکان1.

نوعزمانی،هایبازهنظیر(فیلتر3باحداقل)ترکیبیومتفاوتفیلترهایاساابرگزارشدریافتامکان2.
...وتمااشمارهنام،آدرا،پیام،

نقشهرویبرمحدودهتعیینباجغرافیاییموقعیتاساابرگزارشانواعدریافتامکان3.

شدهبازدیدهایایستگاهگزارشدریافتامکان4.

دهشتولیدهایفرماساابرمشترکینامورواحدبهارسالوتعویضیهایکنتورگزارشدریافتامکان5.

شدهتولیدهایفرماساابرذیربطمبادیبهارسالوحوادثگزارشدریافتامکان6.

شدهتولیدهایفرماساابراپراتورهاوامدادگرانارزیابیبامرتبطگزارشدریافتامکان7.

ایهتلفناپراتورها،مکالمات،زمانتماا،حجمنظیرهاتماامدیریتبامرتبطگزارشدریافتامکان8.
ادمینهایدرخواستاساابر...وتکراری

درخواستیهایفرمتمطابقامدادانبارکمصرفیاقالمگزارشدریافتامکان9.



گزارش گیری
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درخواستیهایفرمتمطابق...وکاراضافهمرخصی،کارکرد،نظیرپرسنلیگزارشدریافتامکان10.

خودرو،دکاکر زمانتوقفات،زمانتعمیرات،تصادفات،نظیرنقلیهوسایلبامرتبطگزارشدریافتامکان11.
ترکیبیفیلترهایبادرخواستیهایفرمتمطابق...وشدهپیمودهمسافت

ترکیبیفیلترهایاساابرمتفرقهوقایعبهمربو گزارشدریافتامکان12.

محلبهرسیدنسنجی،زماننظیرامدادهایاکیپعملکردنحوهباu1576مرتبطگزارشدریافتامکان13.
درخواستیهایفرمتمطابق...وفعالیتانجامزمانانتظار،زمانحادثه،

فرمتقمطابمصارفروندپایشمنظوربهشدهتعویضیامعیوبتجهیزاتبامرتبطگزارشدریافتامکان14.
درخواستیهای

درخواستیهایفرمتمطابقخودروتحولوتحویلگزارشدریافتامکان15.

دسترسیسطحاساابراطالعاتبندیردهواطالعاتبندیSectionقابلیت16.



نمایش پرونده
رنمایش پرونده ارجاعی به محض باز کردن نرم افزا✓
مشاهده محل حادثه روی نقشه و اطالعات علمک✓

فرم ها و گزارشات
فرم های امداد✓

(بفرم)CGBهایایستگاهارقامثبتوبازدید1.

هعمدمصارفهایایستگاهارقامثبتوبازدید2.

CPSوTBSهایایستگاهازبازدید3.
ثبت گزارشات✓

194اپلیکیشن امداد 

عملیات
دریافت عملیات✓
ثبت گزارشات✓
تشکیل پرونده✓
ثبت فعالیت، محل حادثه✓
ثبت امضای الکترونیک✓
اتمام عملیات✓
لیست موقعیت✓

پروفایل
پروفایل امدادگر✓
صندوق پیام✓
مشاهده اطالعیه ها✓
درخواست مرخصی✓
لیست پرونده اعزام✓
تحویل شیفت و اقالم مورد آزمایش✓
به روز رسانی✓
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