بسمه تعالی

معرفی نرم افزار کنترل پروژه فارسی هوم پراجکت
ویژه پروژه های عمرانی و ساختمانی

•تعریف نامحدود و مدیریت پروژه ها
•ثبت گزارشات روزانه کارگاه شامل :
•نیروی انسانی
•فعالیت های اجرایی
•مصالح ساختمانی
•ماشین آالت و تجهیزات
•موانع ؛ مشکالت و پیشنهادات  +امکان درج ضمیمه (عکس  ،فایل و …)
•تعریف قراردادهای اصلی و پیمانکاران جزء  +قابلیت ضمیمه اسناد
•امکان تمدید قرارداد پیمانکاران جزء
•پنل روز شمار قراردادها به منظور مدیریت مدت زمان و تمدید قرارداد پیمانکاران جزء
•کنترل تعداد نفرات مورد تعهد و تأمین شده توسط پیمانکاران جزء در پروژه
•درج مقادیر وزنی جهت محاسبه پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری ؛ کارگاه و پروژه

•درج قیمت واحد فعالیت ها در ساختار پروژه مربوط به جبهه های کاری
•امکان درج برآورد ریالی کارگاه ها بصورت مستقیم یا فراخوانی از ساختار شکست پروژه
•ایجاد صورت وضعیت مالی براساس قیمت واحد و احجام کل و انجام شده
•درج لوگو اختصاصی در سربرگ گزارشات
•قابلیت اضافه کردن ضمیمه و اسناد برای هر پروژه
•امکان ایجاد تعاریف عمومی و قابل استفاده در تمامی پروژه ها
•قابلیت تعریف ساختار پروژه و تخصیص مصالح ساختمانی برای هر فعالیت
•امکان تخصیص مرحله ای و مدیریت مصالح به منظور جلوگیری از ایجاد پرت
•قابلیت کنترل درآمد و هزینه پروژه
•امکان تعریف ساختار شکست پروژه
•امکان اتصال به ساختار شکست برنامه های زمان بندی  MSPو ( P6خروجی اکسل)
•قابلیت باالنس و کنترل متریال ورودی و مصرفی در پروژه
•مینی داشبورد مدیریتی جهت نمایش سریع آخرین وضعیت پروژه
•عدم ذخیره سازی اطالعات ثبت شده نرم افزار بر روی فضایی غیر از کامپیوتر کاربر
•امکان تهیه خروجی  PDFاز گزارشات

عناوین گزارشات تولید شده در نرم افزار
• ۲۷تیپ گزارش شامل
• گزارش روزانه نیروی انسانی
• گزارش روزانه عملیات اجرایی
• گزارش روزانه مصالح مصرفی
• گزارش روزانه ماشین آالت
• گزارش روزانه موانع  ،مشکالت و پیشنهادات
• گزارش روزانه مدیریتی (تک صفحه ای)
• گزارش مجموع عملیات اجرایی
• گزارش مجموع نیروی انسانی
• گزارش مجموع ماشین آالت
• گزارش مجموع مصالح مصرفی
• گزارش جزئیات درآمدهای پروژه

• گزارش مجموع درآمدهای پروژه
• گزارش جزئیات هزینه های پروژه
• گزارش مجموع هزینه های پروژه
• گزارش جزئیات هزینه های پروژه براساس جبهه های کاری و فعالیت ها
• گزارش جزئیات پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری
• گزارش خالصه پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری
• گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه

• گزارش پیشرفت ریالی پروژه
• صورت وضعیت جبهه های کاری
• گزارش دوره ای موانع و مشکالت
• گزارش دوره ای وضعیت آب و هوا
• گزارش دوره ای تعهد و تأمین نفرات پیمانکاران در کارگاه
• گزارش تخصیص مواد و مصالح در کارگاه
• گزارش عملکرد پیمانکاران در تأمین نیروی انسانی در جدول  ۳۰روزه

• گزارش نیروی انسانی فعال در کارگاه به تفکیک در جدول  ۳۰روزه

مشخصات فنی
•

قابل اجرا بر روی ویندوزهای  ۷؛  8.1؛  1۰؛  11نسخه های  ۳۲و  64بیتی

•

برنامه نویسی شده و پایگاه داده بر بستر مایکروسافت اکسس Microsoft Access

•

پشتیبانی از آفیس  ۲۰19و باالتر در نسخه های  ۳۲و  64بیتی

•

دارای قفل سخت افزاری تک کاربره ؛ قابل جابجایی بر روی کامپیوترهای مختلف

•

امکان تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده و ارسال آن

•

دارای خدمات پشتیبانی و بروزرسانی رایگان محصول ( 1سال از زمان خرید)

•

نصب و راه اندازی از راه دور رایگان

•

استفاده نامحدود و نداشتن تاریخ انقضاء

•

محصولی از وب سایت مستر پلنر (فعال در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه)

روش خرید
•

مراجعه به فروشگاه اینترنتی وب سایت مستر پلنر و خرید آنالین محصول

برای خرید آنالین الیسنس کلیک کنید!

•

تماس با شماره تلفن ۰۲1 449۳96۰۲

•

ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰9۳9۳46۲۰6۲

