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مشخصات فىی ي شرح قابلیتَای بروامٍی مذیریت اسىاد اوجمه صىفی شرکتَای گازرساوی استان
گیالن


زبان بروامٍوًیسی C#



پایگاٌ دادٌ قذرتمىذ MS SQL Server 4105



معماری چىذ الیٍ



محیط کامال فارسی



قابلیت استفادٌ در محیط ایىتروت  ،ایىتراوت ي شبکٍ َای داخلی

().Net Framework 5.4

قابلیتَای بروامٍ
 .1باسگزاسی هذاسک
 اهکاى باسگزاسی توام فایلّای هَجَد دس یک پَضِ ٍجَد داسد.
 اهکاى باسگزاسی توام پَضِّای هَجَد دس یک پَضِ ٍ فایلّای هَجَد دس ّش پَضِ ٍجَد داسد.
 اهکاى باسگزاسی ّش فایل بِ صَست هجضّا بشای ّش پشًٍذُ ٍجَد داسد.
 اگش تصَیش هذسک هَسد ًظش دس باًک اطّالعاتی بشًاهِ هَجَد ًباضذ اقذام بِ ثبت ،دس غیش ایي
صَست اقذام بِ ٍیشایص آى هیًوایذ.
 باسگزاسی فایل با تَجِ بِ تاسیخ تغییش ًامّای ّش پشًٍذُ اًجام هیضَد .چٌاىچِ تاسیخ تغییش ًام
پشًٍذُ تَسط کاسبش هطخص ًطذُ باضذ ،هذاسک باسگزاسیضذُ بِ عٌَاى هذاسک آخشیي تغییش ًام
دس ًظش گشفتِ هیضًَذ.
 دس پایاى عولیات باسگزاسی ،گضاسضی اص پَضِّا ٍ اسکيّای بشسسی ضذُ (با قابلیت تْیِی
خشٍجی اکسل) اسائِ هیضَد کِ عباستٌذ اص :پَضِّای بشسسی ضذُ ،تاسیخّای بشسسی ضذُ،
ضواسُ پشًٍذُّای ًاهَجَد دس باًک اطّالعاتی هطتشکیي ،تاسیخّای ًاهَجَد دس باًک اطّالعاتی
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هطتشکیي ،هذسکّای بشسسیضذُ ،هذسکّای باسگزاسیضذُ ،باسگزاسیّای ًاهَفّق ،هذسکّای
با حجن غیشهجاص ،هذسکّای با ًام غیشهجاص ،هذسکّای با فشهت غیشهجاص
 .2باسگزاسی اطّالعات هطتشکیي
 قابلیت باسگزاسی هذاسک با استفادُ اص اکسلی کِ داسای ستَىّای صیش باضذ:
ضواسُی ستَى

هحتَا

A

کذ ضْش

B

کذ اضتشاک

C

ًام

D

ًام خاًَادگی

E

ظشفیت

F

هصشف

G

ساصهاى

H

آدسس 1

I

آدسس 2

J

تاسیخ

K

جشیاى

L

فشکاًس

M

عوذُ

 چٌاىچِ کذ اضتشاک دس باًک اطّالعات بشًاهِ ثبت ًطذُ باضذ ًسبت بِ ثبت آى اقذام هیکٌذ ٍ
اگش ثبت ضذُ باضذ اقذام بِ ٍیشایص آى هیًوایذ.
 دس پایاى عولیات باسگزاسی ،گضاسضی اص اضتشاکّای بشسسی ،اضتشاکّای ثبتضذُ ،اضتشاکّای
ٍیشایصضذُ ٍ باسگزاسیّای ًاهَفّق (با قابلیت تْیِی خشٍجی اکسل) اسائِ هیضَد.
 کذ اضتشاک بایذ  12 ،11 ،9یا  15سقوی باضذ .چٌاىچِ کذ اضتشاک هَجَد دس اکسل هطابق
استاًذاسد ًباضذ تَسّط بشًاهِ بِ کذ قابلقبَل تبذیل خَاّذ ضذ (کذ کنتش اص  9سقن بِ  9سقوی،
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کذ  11سقوی بِ  11سقوی ٍ کذ بیصتش اص  12سقن ٍ کنتش اص  15سقن بِ  15سقوی تبذیل هی-
ضًَذ).
 .3باسگزاسی اطّالعات تغییش ًام
 قابلیت باسگزاسی هذاسک با استفادُ اص اکسلی کِ داسای ستَىّای صیش باضذ:
ضواسُی ستَى

هحتَا

A

کذ ضْش

B

کذ اضتشاک

C

تاسیخ تغییش ًام

 دس پایاى عولیات باسگزاسی ،گضاسضی اص تغییش ًامّای بشسسی ،اضتشاکّای ثبتضذُ ،اضتشاکّای
ٍیشایصضذُ ،تغییش ًامّای ثبتضذُ ،تغییش ًامّای هَجَد ٍ باسگزاسیّای ًاهَفّق (با قابلیت
تْیِی خشٍجی اکسل) اسائِ هیضَد.
 .4جستٍجَی ضواسُ اضتشاکّا
 کاسبش هیتَاًذ بشاساس ًام ٍ ًام خاًَادگی هطتشک یا ضواسُ اضتشاک ،جست ٍ جَ کشدُ ٍ پس اص
یافتي پشًٍذُ اقذام بِ ثبت هذاسک جذیذ یا ٍیشایص هذاسک پیطیي ًوایذ.
 .5گضاسش عولکشد :کاسبش هیتَاًذ لیستی اص هَاسد صیش سا هطاّذُ ٍ خشٍجی اکسل آىّا سا تْیِ کٌذ:
 اضتشاکّای داسای هذسک ،اضتشاکّای بذٍى هذسک
 لیست هذاسک باسگزاسیضذُ دس باصُی صهاًی تعییيضذُ بِ دٍ صَست کلی با تعذاد هذاسک
باسگزاسیضذُ ٍ جضئی ّوشاُ با جضئیات ًَع هذسک
 تاسیخچِی تْیِی پطتیباى :لیستی ضاهل تاسیخ تْیِی پطتیباى ،کاسبش تْیِکٌٌذُ ٍ باصُی
تاسیخی اطالعاتی کِ اص آىّا پطتیباى گشفتِ ضذُ است.
 عولکشد کاسبش :لیستی اص کاسبشاى ّوشاُ با تعذاد پشًٍذُّایی کِ فایل آىّا سا باسگزاسی کشدُاًذ،
تعذاد هذاسک ثبت ضذُ ،تعذاد هذاسک ٍیشایص ضذُ ٍ تعذاد هذاسک حزف ضذُ تَسط کاسبش
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 .6عولیات فایل
 عولیات اًتقال :اًتقال فایلّای سٍی سیستن کاسبش اص یک بِ پَضِی دیگش با اهکاى تعییي حجن
فایلّای هٌتقل ضذُ تَسط کاسبش ،اًتقال فایلّای یک پَضِ ،اًتقال پَضِّای هَجَد دس یک
پَضِ ٍ هطاّذُی گضاسضی اص پَضِّای بشسسیضذُ ،فایلّای بشسسیضذُ ،عولیات هَفق ٍ
عولیات ًاهَفق
 عولیات باصیابی :باصیابی فایلّای یک پَضِ ،باصیابی پَضِّای هَجَد دس یک پَضِ ٍ اًتقال آىّا
بِ هحل قبل اص اًتقال ٍ هطاّذُی گضاسضی اص پَضِّای بشسسیضذُ ،فایلّای بشسسیضذُ،
عولیات هَفق ٍ عولیات ًاهَفق
 لیست اًتقال :هطاّذُی لیست فایلّای هٌتقل ضذُ ٍ اهکاى باصیابی ّش فایل
 .7هذیشیت کاسبشاى
 قابلیت تعشیف گشٍُ کاسبشی
 قابلیت تعییي دستشسی بشای ّش گشٍُ کاسبشی
 قابلیت تعشیف کاسبش بشای ّش گشٍُ کاسبشی
 .8تاسیخچِی عولیات
 قابلیت هطاّذُی عولیاتی کِ ّش کاسبش اًجام دادُ با رکش تاسیخ ،ساعت ،فشم هشتبط ،عولیات
اًجامضذُ ٍ جضئیات عولیات اًجامضذُ
 .9پطتباىگیشی
 کاسبش هیتَاًذ هطخص کٌذ کِ اص هذاسک ثبتضذُ دس یک باصُی صهاًی هطخص پطتیباى تْیِ
ضَد.
شرایط اسکه
 .1فشهت فایلّای اسکيضذُ بایذ  jpgباضذ.
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 .2بیطیٌِی حجن فایلّای اسکيضذُ بایذ  511کیلَبایت باضذ.
 .3سٍش ًامگزاسی فایلّای اسکيضذُ بِ صَست صیش است:
کد مدرک

نوع مدرک

0

نقطه

1

ضناسنامه

2

کارت ملّی

3

پیمان فروش

4

فیص

5

فرم پست

6

فرم نصب

7

فرم اضتراک

8

استعالم

9

سایر

کذّای  1تا  8فقط یک فایل هیتَاًٌذ داضتِ باضٌذ اهّا بشای کذ  9هحذٍدیتی دس تعذاد تصَیش
ٍجَد ًذاسد.
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