
 

 

فرآیندهای کاریسیستم مدیریت   

 DotNetNukeمبتنی بر 

 .ی فرآیندهای کاری سازمان سازی کلیهه مدیریت و بهین سیستمی جهت

ها در راستاي توسعه مدیریت و افزایش کارائی، ارسال کارهاي روزانه  یکی از نيازهاي اساسی سازمان

باشد. مدیران در هر لحظه باید  مدیران میبه اشخاص موردنظر در زمان معين و پيگيري هاي بموقع توسط 

 .بتوانند با مشاهده کارتابل، از وضعيت کارها آگاه شده و در مواقع لزوم آنها را پيگيري نمایند

، ي اداريها با ایجاد بستري مناسب براي ثبت و گردش انواع فرم سيستم مدیریت فرآیندهاي کاري

شده برروي آنها، امکان استفادۀ مطلوب از قابليتهاي این سيستم پيگيري دقيق آنها و گزارش اقدامات انجام 

هاي سازمانی و یا به عبارت  را براي کاربران فراهم نموده است. این سيستم بستري امن جهت انجام رویه

در هر زمان و هر اد سناآخرین وضعيت دیگر گردش کار سازمان در حوزه عملياتی و اداري فراهم نموده و 

 .نماید میبل پيگيري قارا نقطه 

وکار  عنوان یک ابزار یا راهکار به معناي واقعی براي طراحی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهاي کسب به 

سازمانيست. این راهکار حاکميتی را در سازمان براي افزایش چابکی و کارایی، فراهم مياورد و به سازمان 

 .راستا نماید اهبردي، هماجازه ميدهد بتواند عمليات سازمان را با اهداف ر

در این راستا ضروریست این ابزار قابليت یکپارچگی و پيوند زدن اشخاص، سيستم هاي اطالعاتی، وظایف، 

کسب و کارها، مشتریان و شرکا با یکدیگر را به راحتی دارا بوده بطوریکه بتواند تمان فرآیندهاي خرد و 

و مانع از بروز دوباره کاري ها و تاخيرها در فعاليت  کالن سازمان را به صورت هوشمند و خودکار در آورده

 هاي سازمان شود.

 امکانات و قابلیت ها

 فرم ساز .1
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 خودکار فيلد بانک اطالعاتی
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 اقالم اطالعاتیایجاد انواع اعتبارسنجی بر روي  .1.1.1
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تعریف انواع اعتبار سنجی در زمان اعمال وضعيت گردش کار با قابليت ارتباط به بانک  .1.1.1

 اطالعاتی سيستم هاي دیگر

 اطالعاتی پر شدهتعریف گردش کارهاي شرطی با توجه اقالم  .1.1.1

 تعریف آگاه سازي ها در صورت عدم انجام در مدت زمان خواص  .1.1.1

هاي خواص در زمان تغيير وضعيت گردش کار مانند : اجراي اسکریئتهاي تعریف پردازش  .1.1.1

SQL بانکی )بانک ملت(  ، انجام عمليات پرداخت ،Post data  اعمال درسترسی هاي .
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 درخواست ها ، آخرین وضعيتها
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 مشخصات فنی

 

 تحت وب ASP.Net, C#,.Net Framework 4.5 

 مبتنی بر CMS DotNetNuke 

  بانک اطالعاتیMS SQL Server 2008+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قابلت های کلی:

 پشتيبانی از مدیریت نگارشات متعدد فرآیندها (Versioning) 

  Importو Export کردن یک گردش کار و فرآیند 

 وکارها پذیر با انواع کسب پشتيبانی از ساخت فرآیندهاي سازگار و انعطاف 

  سادگی توسط کارشناسان سازمان فرآیندهاي پيچيده در کمترین زمان و بهتغيير 

 ها در  گيري طبق اطالعات موجود آن هاي اطالعاتی مختلف و تصميم برقراري ارتباط با بانک

 حين گردش کار و فرآیند

 و دسترسی فرم ها امکان چندالیه بودن سيستم 

 آرشيو سازي دادها و بازیابی اطالعات 

 صال به پایگاه داده هاي قابليت اتMySQL, Oracle, PostgresSQL, Vista DB , MS 

Access جهت واکشی یا اعتبارسنجی داده ها 

 

 


