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موسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "سامانه مدیریت دانش" با کلیه شرکتهای توانمند برای رفع این
مسئله تعامل و همکاری نماید.

تشریح مسئله
یک هلدینگ فعال در زمینه صنایع معدنی ،جهت ساماندهی اسناد و مدارک و دانش ضمنی موجود در سازمان و تبدیل آن به دانش
صریح بهدنبال راهاندازی سامانه مدیریت دانش است.
با توجه به اینکه حجم اسناد بهصورت کاغذی و یا بهصورت فایلهای اطالعاتی در رایانه کاربران بسیار زیاد است و گاهی بهدلیل
عدم دستهبندی ،عدم نگهداری درست ،عدم اطالع سایر کاربران از وجود چنین مستنداتی ،دوبارهکاری و اتالف زمان اتفاق میافتد.
برای مقابله با چنین عارضههایی ،نیاز به یک سامانه نرمافزاری بههمراه استقرار مناسب برای مدیریت اسناد وجود دارد.
ضرورت وجود نظام مدیریت دانش در این شرکت از جهات زیر مشهود است:
 )1اهمیت نقش دانش موجود (صریح و ضمنی) نزد نیروهای سازمانی در پیشبرد فعالیتها و فرآیندهای گروه و لزوم مدیریت
بهینه آن از طریق ثبت ،نگهداری و بکارگیری دانش عملی و علمی کارکنان به ویژه افراد با تجربه و متخصص؛
 )2لزوم شناسایی و فعالسازی فرآیندهای دانشبنیان و گروههای دانشی بهمنظور تبدیل این شرکت به سازمانی یادگیرنده؛
 )3وجود مسائل چالش برانگیزی چون خروج دانش از سازمان بهدلیل بازنشستگی پرسنل ،جابجایی ،ترک خدمت و...
در ضمن برخی از مشکالت ناشی از نبود سازوکارهای کارآمد مدیریت دانش در سطح شرکت ،عبارتند از:
 استفاده ناکافی از تجربیات بهینه سازمانی
 از دست دادن دانش سازمانی بهدلیل جابجایی ،بازنشستگی یا ترک خدمت منابع انسانی
 کاهش بهرهوری بهدلیل عدم دسترسی به دانش مورد نیاز جهت تصمیمگیریهای اساسی
 حل مجدد مسائل به علت عدم دسترسی به دانش گذشته
 عدم استفاده از دانش نیروی داخلی در کل گروه
موارد فنی و زیرساختهای موجود

تمامی شرکتها امکان ایجاد انبار دادهای را که به انبار داده هلدینگ متصل گردد ،دارا هستند.
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موارد فنی و زیرساختهای مورد انتظار

 امکان ذخیرهسازی هر سندی با حجم قابل قبول
 برقراری ارتباط الزم بین اسناد مختلف
 تمرکز کامل بر ذخیرهسازی و آرشیو اسناد
 امکان پیگیری تغییرات ایجاد شده در اسناد
 امکان بازیابی نسخههای اسناد پیش از تغییرات
 مبتنی بر گردش کار بودن (کلیه روالهای کاری سازمان توسط موتور گردش کار قابل طراحی باشد)
 هدف سیستم ،ذخیرهسازی و بازیابی مستندات به شکل اولیه و پیگیری تغییرات انجام شده در اسناد باشد.
 قابلیت ایجاد محدودیت در دسترسی و مشاهده اسناد توسط کاربران مختلف
 دارا بودن قابلیت تجمیع (آرشیو) اسناد در هلدینگ


امکان کار گروهی بر روی اسناد Check in- Check out

 دارا بودن گزارشساز ،فرمساز و تاریخچه گردش اسناد
 داشتن وب سرویس برای اتصال به سایر نرمافزارها
 امکان طبقهبندی اسناد بهصورت درختواره
 نمایش فایلها بدون نیاز به نصب نرمافزارهای جانبی


Multi Browser



پشتیبانی از SSL



Tag & Metadata



Data Loss Prevention

 استخراج درخت فیلدهای دانشی به عنوان بستر نقشه دانش ()Knowledge Map
 تهیه ساختار مدیریت دانش ،شامل ارتباطات ،وظایف و اختیارات ارکان اصلی مدیریت دانش
 آموزشهای عمومی و تخصصی فرآیندهای مدیریت دانش
 طراحی و تشکیل شبکههای دانشی ( )COPدر سازمان
 شناسایی حوزههای تخصصی با اولویت باال
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 تعیین خبرگان کلیدی هر حوزه و تشکیل هستههای مرکزی
 کاربری تعداد یوزر بهصورت نامحدود
محدودیتها و الزامات مربوط به انجام پروژه

 تحت وب بوده و رابط کاربری روان و مناسبی داشته باشد.
 نرمافزار توسط شرکت پیمانکار برنامهنویسی شده باشد (فارسیسازی نرمافزارهای خارجی مورد قبول نیست).
 بانک اطالعاتی  SQL Serverباشد.
 امکان دسترسی به دیتابیس وجود داشته باشد (دیتابیس قفل نشده باشد).
 امکان نصب نرمافزار و استقرار در تمامی شرکتهای هلدینگ وجود داشته باشد.
 دارای قفل سختافزاری باشد.
 امکان پشتیبانی مستقیم از اسکنر داشته باشد.
 امکان سفارشیسازی داشته باشد.
 نرمافزار باید در تمامی شرکتها نصب و راهاندازی شده و با یکدیگر امکان تبادل اطالعات را داشته باشند.
 فناور شرکتکننده در طی پنج سال اخیر ،حداقل پنج مورد نمونه کار در حوزه مدیریت دانش داشته باشد.
 ارائه گواهی ثبت نرمافزار ضروری است.
ترجیح شرکت متقاضی این است که یک نرمافزار برای مدیریت اسناد و مدیریت دانش خریداری و راهاندازی گردد ولی چنانچه سامانه
مدیریت اسناد از سامانه مدیریت دانش جدا بود نیز قابل قبول میباشد.
ترجیحا شرکت برنده توانایی ورود دیتای شرکتهای هلدینگ را به سیستم طی یک قرارداد جداگانه داشته باشد.
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