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 نرم افزار نگهداری و تعمیرات استاندارد و حرفه ای 

  در دو مدل تک سیستمOne System  و تحت شبکهNetwork 

  9 ی و مهم در سیستم های مدیریتی نتماژول کلید 

 نرم افزار  نگهداری و تعمیرات

PMWorks 
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 معرفی 

در زمینه مشاوره سیستم های  )سهامی خاص(آویژه  مشاوران تدبیر پرداز شرکتتحت مشاوران نت بهره ور فراگیر 

سال سابقه در صنعت کشور  1۱ از بیش با  اعضا مدیران و کارشناسان گروه باشد ومدیریت نگهداری و تعمیرات فعال می 

 :خدمات زیر را در حوزه نگهداری و تعمیرات ارائه می دهند

 (PM , TPM , RCM , PdM , PM Cost)  مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریت نگهداری وتعمیرات .1

  CMMS تعمیرات مشاوره پیاده سازی نرم افزار های نگهداری و .2

 فروش نرم افزار های نگهداری و تعمیرات حرفه ای و تخصصی .3

   برگزاری کالس های آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات .4

 در زمینه نگهداری و تعمیرات این گروه بیشترین و کامل ترین 

 :سایت های نگهداری وتعمیرات را طرح ریزی و ارائه داده است

   TPMنگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر .1

  CMMSنرم افزار نگهداری و تعمیرات .2

  OEEاثر بخشی کلی تجهیزات .3

  CMMS EXCELنرم افزار نگهداری و تعمیرات اکسل .4

  HVACرمایشی و تهویهتاسیسات مکانیکی گ .۱

گروه مشاوران نت بهره ور فراگیر نه تنها خدمات مشاوره مدیریتی خویش را در زمینه نگهداری وتعمیرات ارائه می دهد 

بلکه متناسب با مشاوره و خدمات مدیریتی به ارائه نرم افزار های تخصصی نگهداری وتعمیراتی مبادرت کرده است و هر دو 

فزار را بشکل مناسب به سازمانهای صنعتی ارائه می دهد این مهم باعث شده است که پیاده سازی نرم زمینه مدیریت و نرم ا

 .افزار های نگهداری و تعمیرات در سازمانها اصولی ، مبتنی بر استانداردهای نت و پایدار مستقر شود

 :تا کنون مبادرت به تولید نرم افزارهای زیر شده است

   CMMS Excel    یرات اکسلنرم افزار نگهداری و تعم .1

 OEE Excelنرم افزار اثر بخشی کلی تجهیزات اکسل   .2

 PMWorks      نرم افزار نگهداری و تعمیرات حرفه ای .3

   CMMS – MKMSنرم افزار نگهداری و تعمیرات حرفه ای مبتنی بر مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات  .4

 PMworks مدل های

یک سیستم کامپیوتر نصب می شود ولی تعداد نفر نامحدود با پسورد هاای  )فقط رویOne System   تک سیستم .1

 مختلف می توانند از آن استفاده کنند(

)در سرور شبکه سازمان نصب می شود و سیستم هاای کاامپیوتر مختلاف باا تعاداد نفار Network   تحت شبکه  .2

 نامحدود می توانند از نرم افزار استفاده کنند(

http://irantpm.ir/
http://cmms.ir/
http://oee.ir/
http://www.cmms.ir/cmms-excel/
http://www.iranhvac.ir/
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  Technical Archivesآرشیو فنی  -1

 

 

 تعریف شناسنامه کامل فنی و تخصصی تجهیزات  .1

 کدگذاری تجهیزات و امکان تعریف مکان استقرار تجهیز  .2

 امکان تعریف فروشنده و پشتیبان تجهیزات .3

 امکان تعریف درجه اهمیت تجهیزات مطابق استاندارد ها نت .4

 تعریف قطعات یدکی تجهیزات با کدگذاری و جنس آن .5

 تهیه فرم لیست تجهیزات سازمان  .6

 تعریف جزئیات تاسیساتی هر تجهیز و واحدهای اندازه گیری آنها .7

 تعریف جزئیات موتور تجهیزات .8

 تعریف جزئیات روان سازها و روغن کاری تجهیزات  .9

 

 

 

 PM (Planning Maintenance)نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده -2

 PMطرح ریزی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده  .1

 تعریف و تعیین فعالیتهای نت برنامه ریزی شده مطابق برنامه ریزی زمانی .2

 های نت برنامه ریزی شده تجهیزات افزودن و اصالح سریع فعالیت .3

 تعیین تناوب های روزانه ، هفتگی ، ماهانه فعالیتهای ها نت .4

 PdMو نت پیشگویانه  PMهای نت پیشگیرانه  تفکیک فعالیت .5

   PMبرنامه ریزی زمانی انجام فعالیتهای نت برنامه ریزی شده .6

 لیست فعالیتهای نت برنامه ریزی شده جهت اجرا ، تاخیر دار ، اجرا شده .7

 پرینت دستور کار های نت برنامه ریزی شده  .8

 امکان تایید انجام فعالیتهای نت برنامه ریزی شده  .9

 ردن فعالیتهای مانده و گزارش وضعیت انجام فعالیتهای نتمشخص ک .10

 WBSهای نت مطابق درخت تجهیز  امکان برنامه ریزی فعالیت .11

  EM (Emergency Maintenance)نگهداری و تعمیرات اضطراری -3

 

 

 صدور درخواست کار برای تعمیرات  .1

 امکان بررسی و تایید درخواست کارهای تعمیراتی دریافتی .2

 دستورالعمل های ایمنی ، تعمیراتی و غیره برای انجام کارتعیین  .3

 تعریف رسته و پرسنل تعمیراتی برای انجام فعالیتهای تعمیراتی  .4

 گزارش شاخص های خرابی در ماژول نت اضطراری  .5

 امکان تعریف پیمانکار تعمیراتی برای انجام تعمیرات اضطراری  .6

 بی های امکان تعریف حاالت خرابی ، تجزیه و تحلیل خرا .7

 تعریف خرابی های کارکردی و سیستم کدگذاری خرابی ها تجهیزات .8

 امکان تهیه گزارشات مختلف مدیریتی از وضعیت تعمیرات تجهیزات .9
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  KPI Maintenanceشاخص های عملکردی فرآیند نت  -4

 شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات .1

 شاخص های کیفی نگهداری و تعمیرات  .2

 شاخص های کمی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات  .3

 شاخص های مدیریتی و کلیدی سیستم نگهداری و تعمیرات  .4

 امکان استفاده از شاخص های برای مدیریت نت برنامه ریزی تجهیزات .5

 امکان مشاهده شاخص ها در بازه های زمانی مختلف .6

 KPIرعایت استانداردهای نگهداری و تعمیرات در محاسبه شاخص های  .7

 نوع شاخص مدیریتی ، قابلیت اطمینان و غیره 25محاسبه بیش از  .8

 مدل نمودار و گزارش از وضعیت شاخص های نت  20ترسیم بیش از  .9

 امکان مشاهده نمودارهای مقایسه ای و کیفی از وضعیت نت سازمان .10

  Report Charts مدیریتی گزارشات – 5

 

 

و تعمیررات سرازمان  گزارشات کامل از وضعیت فعالیتهای  نگهداری .1

 شامل فرم ها مختلف و لیست های مدیریتی

 ت شامل موارد : نمدل لیست از فعالیتهای  20تهیه بیش از  .2

خرابی ها ، نت اضطراری ، نت برنامه ریزی شده ، نرت اصرالحی ، حراالت 

خرابی ، علل خرابی ، تجهیزات سازمان ، قطعات یدکی ، نیرروی انسرانی 

 تاخیرات، بسته ستورکارهای باز ، دستور کارهای نگهداری و تعمیرات ، د

 تحلیل خرابی ها و غیره پیمانکاران تعمیراتی سازمان ، 

 امکان دریافت گزارشات در فرمت های اکسل و پی دی اف  .3

 

 

 

 

 

 

 Storageانبار  -6

 سیستم مدیریت انبار داری برای واحد نت سازمان .1

 سیستم انبار داری ساده و سبک برای نت  .2

 امکان تعریف انواع مختلف انبار برای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات  .3

 همانند تعریف انبار مواد اولیه نت ، قطعات یدکی ، ابزارهای نت .4

 امکان تهیه گزارشات مختلف از وضعیت موجود انبارها .5

 امکان اتصال موجودی انبار با وضعیت درخواست کاالها .6

 نت اضطراری انبار ها با درخواست قطعات در اتصال  .7

 اتصال انبار ها با درخواست قطعات در نت برنامه ریزی شده .8

 تعریف جزئیات انبار داری برای هر کدام از انبار ها .9

 تعریف سرپرست انبار مطابق ساختار سازمانی  .10

 امکان تهیه گزارشات به فرمت های اکسل و پی دی اف از وضعیت انبار .11
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  Human Maintenance نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات -7

 

 

 

 تعریف کاربر نرم افزار نگهداری و تعمیرات  .1

 تعریف شناسنامه نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات سازمان  .2

 تبیین سمت های نیروی انسانی نت مطابق ساختار سازمانی .3

 تعریف رسته های نگهداری و تعمیرات  .4

 رسته نت و نیروی انسانی نت هر های نت برایتعریف انجام فعالیت .5

 فرمت گزارشات و لیست نیروی انسانی با رسته های مختلف نت .6

امکان تعریف سطح دسترسی های مختلف و محدود به اطالعات نرم  .7

 افزار توسط کاربران و رسته های مختلف نت و پرسنل نت سازمان

 تببین نوع قراردادهای نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات سازمان .8

 

 

 

 

 

 Supplier تعمیراتی پیمانکاران – 8

 تببین حوزه فعالیتهای پیمانکاران تعمیراتی سازمان .1

 تعریف شناسنامه پیمانکاران تعمیراتی  .2

 گزارش لیست پیمانکاران تعمیراتی در سازمان .3

 تببین نقش فعالیتهای نگهداری و تعمیرات به پیمانکاران  .4

 پیمانکارانامکان تعریف فعالیت در نت اضطراری برای  .5

 امکان گزارش فعالیتهای پیمانکاران تعمیراتی در بازه های مختلف .6

 امکان تعریف نقش و فعالیت در نت برنامه ریزی شده برای پیمانکاران .7

 امکان تعریف نیروی انسانی پیمانکاران تعمیراتی  .8

 تعریف شاخص های مدیریتی برای سنجش عملکرد پیمانکاران تعمیراتی .9

 

 

  Spare Partsقطعات یدکی  -9

 

 

 تعریف تامین کنندگان قطعات یدکی تجهیزات سازمان .1

تعریف قطعات یدکی تجهیزات سازمان و گزارش مقردار موجرودی ،  .2

 نقطه سفارش ، مقدار حداقل 

 تبیین انبارهای سازمان و امکان تعریف ارتباط آنها با قطعات یدکی  .3

 یدکی در سازمانتعریف شناسنامه وضعیت موجودی قطعات  .4

 لیست قطعات یدکی  .5

 مدیریت موجودی ورود و خروج قطعات یدکی تجهیزات  .6

 امکان تهیه گزارشات با فرمت اکسل و پی دی اف از وضعیت قطعات .7
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 کالس های آموزش مجازی رایگان برای پیاده سازی نت برنامه ریزی شده 

نگهداری و تعمیرات را به خوبی در یک سازمان به صورت پایدار و تجربه ما نشان داده است برای آنکه بتوان یک نرم افزار 

مداوم پیاده سازی کرد، منوط به برگزاری کالس های مدیریتی و سیستمی در زمینه نگهداری و تعمیرات در آن سازمان می 

نگهداری و تعمیرات زیر  یدوره های آموزش  PMworksریان محترم نرم افزار نگهداری و تعمیراتتباشد.لذا برای کلیه مش

  :شده است تقدیم در خود نرم افزار پیش بینی و 

  CMMS نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات .1

   مفاهیم و مبانی نگهداری و تعمیرات .2

  PM نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده .3

   بسته سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات .4

  MTBF , MTTF , MTTR  مفاهیم و اصول شاخص های کلیدی قابلیت اطمینان تجهیزات .۱

 پشتیبانی نرم افزار نگهداری وتعمیرات

به صورت متوالی و مساتمر از طارز زیار خادمات  سه ماهبه مدت   PMworksبرای رضایت بیشتر مشتریان نرم افزار 

 :آموزشی ، راهنمایی نصب و کار با نرم افزار را ارائه می دهیم

 تلفنی .1

 ()برای ساعات غیر اداری موبایل .2

 ایمیل .3

 (چت آنالین )گوگل تاک .4

 معرفی کتابهای چاپ شده در زمینه نگهداری و تعمیرات
 

 

               


