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های توانمند برای رفع این کلیه شرکت با " سامانه مدیریت دانش"موسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه 

 مسئله تعامل و همکاری نماید.

 

 مسئله تشریح

آن به دانش  لیموجود در سازمان و تبد یاسناد و مدارک و دانش ضمن یجهت سامانده ،یمعدن عیصنا نهیفعال در زم نگیهلد کی

 .دانش است تیریسامانه مد یاندازدنبال راهبه حیصر

 لیدلبه یاست و گاه ادیز اریکاربران بس انهیدر را یاطالعات یهالیصورت فابه ایو  یصورت کاغذحجم اسناد به نکهیتوجه به ا با

. افتدیو اتالف زمان اتفاق م یکاردوباره ،یمستندات نیکاربران از وجود چن ریدرست، عدم اطالع سا یعدم نگهدار ،یبندعدم دسته

 .اسناد وجود دارد تیریمد یهمراه استقرار مناسب برابه یافزارسامانه نرم کیبه  ازین ،ییهاعارضه نیمقابله با چن یبرا

 :مشهود است ریشرکت از جهات ز نیدانش در ا تیریوجود نظام مد ضرورت

 تیریگروه و لزوم مد یندهایها و فرآتیفعال شبردیدر پ یسازمان یروهای( نزد نیو ضمن حینقش دانش موجود )صر تیاهم (1

 تجربه و متخصص؛ افراد با ژهیکارکنان به و یو علم یدانش عمل یریکارگو ب یثبت، نگهدار قیآن از طر نهیبه

 رنده؛یادگی یشرکت به سازمان نیا لیمنظور تبدبه یدانش یهاو گروه انیبندانش یندهایفرآ یسازو فعال ییلزوم شناسا (2

 ... ترک خدمت و ،ییجاپرسنل، جاب یبازنشستگ لیدلچون خروج دانش از سازمان به یزیوجود مسائل چالش برانگ (3

 ز:دانش در سطح شرکت، عبارتند ا تیریکارآمد مد یاز نبود سازوکارها یاز مشکالت ناش یضمن برخ در

 یسازمان نهیبه اتیاز تجرب یناکاف استفاده 

 یترک خدمت منابع انسان ای یبازنشستگ ،ییجابجا لیدلبه یدست دادن دانش سازمان از 

 یاساس یهایریگمیجهت تصم ازیبه دانش مورد ن یعدم دسترس لیدلبه یوربهره کاهش 

 به دانش گذشته یمجدد مسائل به علت عدم دسترس حل 

 در کل گروه یداخل یرویاستفاده از دانش ن عدم 

 های موجودموارد فنی و زیرساخت

 ای را که به انبار داده هلدینگ متصل گردد، دارا هستند.ها امکان ایجاد انبار دادهتمامی شرکت
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 های مورد انتظارموارد فنی و زیرساخت

 سازی هر سندی با حجم قابل قبولامکان ذخیره 

 برقراری ارتباط الزم بین اسناد مختلف 

 سازی و آرشیو اسنادتمرکز کامل بر ذخیره 

 امکان پیگیری تغییرات ایجاد شده در اسناد 

 های اسناد پیش از تغییراتامکان بازیابی نسخه 

 های کاری سازمان توسط موتور گردش کار قابل طراحی باشد(مبتنی بر گردش کار بودن )کلیه روال 

 سازی و بازیابی مستندات به شکل اولیه و پیگیری تغییرات انجام شده در اسناد باشد.، ذخیرههدف سیستم 

 قابلیت ایجاد محدودیت در دسترسی و مشاهده اسناد توسط کاربران مختلف 

 دارا بودن قابلیت تجمیع )آرشیو( اسناد در هلدینگ 

  امکان کار گروهی بر روی اسنادCheck in- Check out 

 ساز و تاریخچه گردش اسنادساز، فرمگزارش دارا بودن 

 افزارهاداشتن وب سرویس برای اتصال به سایر نرم 

 صورت درختوارهبندی اسناد بهامکان طبقه 

 افزارهای جانبیها بدون نیاز به نصب نرمنمایش فایل 

 Multi Browser 

  پشتیبانی ازSSL 

 Tag & Metadata 

 Data Loss Prevention 

 دانش نقشه بستر عنوان به یدانش یلدهایف درخت استخراج (Knowledge Map) 

 ساختار مدیریت دانش، شامل ارتباطات، وظایف و اختیارات ارکان اصلی مدیریت دانش تهیه 

 های عمومی و تخصصی فرآیندهای مدیریت دانشآموزش 

 طراحی و تشکیل شبکه( های دانشیCOPدر سازمان ) 

 باال های تخصصی با اولویتشناسایی حوزه 
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 های مرکزیتعیین خبرگان کلیدی هر حوزه و تشکیل هسته 

 صورت نامحدودکاربری تعداد یوزر به 

 ها و الزامات مربوط به انجام پروژهمحدودیت

 .تحت وب بوده و رابط کاربری روان و مناسبی داشته باشد 

 افزارهای خارجی مورد قبول نیست(.نرمسازی نویسی شده باشد )فارسیافزار توسط شرکت پیمانکار برنامهنرم 

  بانک اطالعاتیSQL Server .باشد 

 قفل نشده باشد(. سامکان دسترسی به دیتابیس وجود داشته باشد )دیتابی 

 های هلدینگ وجود داشته باشد.افزار و استقرار در تمامی شرکتامکان نصب نرم 

 افزاری باشد.دارای قفل سخت 

  اسکنر داشته باشد.امکان پشتیبانی مستقیم از 

 سازی داشته باشد.امکان سفارشی 

 اندازی شده و با یکدیگر امکان تبادل اطالعات را داشته باشند.ها نصب و راهافزار باید در تمامی شرکتنرم 

 کننده در طی پنج سال اخیر، حداقل پنج مورد نمونه کار در حوزه مدیریت دانش داشته باشد.فناور شرکت 

  ضروری استافزار گواهی ثبت نرمارائه. 

اندازی گردد ولی چنانچه سامانه افزار برای مدیریت اسناد و مدیریت دانش خریداری و راهترجیح شرکت متقاضی این است که یک نرم

 باشد.مدیریت اسناد از سامانه مدیریت دانش جدا بود نیز قابل قبول می

 های هلدینگ را به سیستم طی یک قرارداد جداگانه داشته باشد.ترجیحا شرکت برنده توانایی ورود دیتای شرکت

 



1 

Fanavar.daneshmandins.ir

ب مستضعفان انقال ادیبن یمجتمع مرکز قا،یآفر یخروج یاتوبان رسالت شرق به غرب، ابتدا

 15، طبقه1ساختمان شماره ،یاسالم

 406و  405، 402لی: داخ 02188883913: تلفن
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