شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :
به نام آفریدگار

شرکت بام پردازش تهران (سهامی خاص)  ،داراي مجوز شوراي عالی انفورماتيك کشور بوده و در مدت
زمانی که از سال  87تا کنون در جامعه انفورماتيكی کشور حضور داشته است ،توانمندي خود را بخوبی اثبات
نموده و منشأ ارائه خدمات شايان توجهی به کشور بوده است.
الف) ويژگی هاي سيستم هاي بام :
)1لحاظ کليه ي مناسبات محيط هاي دانشگاهی و پژوهشی  ،بواسطه طراحی اختصاصی براي اين مراکز
)2يكپارچگی سيستم ها براي توليد  MISدانشگاهی
)3پارامتريك و قابل تنظيم بودن سيستم ها براي انطباق يا نيازهاي کاربران
 )4بهره گيري ازسايت اينترنتی شرکت به عنوان محمل بروز رسانی سيستم ها
()www.BPTsoft.com
 )5پشتيبانی قوي از سيستم ها با استفاده از فناوري هاي نوين اطالع رسانی و ارتباطی
 )6و از همه مهمتر  ،سابقه و تجربه ي عملياتی کردن سيستم ها در اکثر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
کشور ،از دانشگاه تهران تا دانشگاه چابهار
 )8سرعت ارتقاي سيستم ها و روزآمد شدن آنها با توجه به تغييرات مورد نياز
 )7ارائه سرويس هاي وب مورد نياز از خروجی سيستم ها  ،مثل فيش حقوقی تحت وب  ،احكام کارگزينی
تحت وب  ،مرور اموال تحت وب و ....
 )9استفاده از فناوري هاي روز دنيا در توليد سيستم ها
 )11مشتري مداري
و ساير علل و عوامل که موجب شده است تا بام پردازش تهران از تبليغات بی نياز باشد .
ب) محورهاي فعاليت هاي شركت
فعاليت هاي اصلی شرکت بامِ پردازش تهران ،در قالب محورهاي ذيل خالصه می شود :
-1مطالعات شناخت ،آناليز و تجزيه و تحليل سيستم ها ،بر اساس روش مندي ها  SSADMو RUP
-2طراحی و پياده سازي سيستم هاي جامع اداري و مالی
-3طراحی و پياده سازي سيستم هاي گزارش گيري مديريت و گزارش گيري مديران اجرايی ارشد
-4طراحی و پياده سازي سايت هاي اينترنتی و اينترانتی ()Web Site
-5طراحی و پياده سازي سيستم هاي اطالعاتی وبی ()Web Based
-6اجراي شبكه هاي محلی
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-8پشتيبانی سيستم هاي اطالعاتی ارائه شده از سوي شرکت
-7پشتيبانی فنی سخت افزاري تجهيزات رايانه اي و شبكه ها

ج) اصلي ترین محور فعاليت هاي شركت
مهمترين پروژه شرکت ،طراحی و پياده سازي سيستم هاي يكپارچة اتوماسيون اداري و مالی دانشگاه ها و مراکز
پژوهشی کشور می باشد .اين پروژه ،از سال  ،1389با اهتمام و پشتيبانی معاونت طرح و توسعه و دفتر امور رايانهاي
وزارت علوم آغاز گرديد .تكوين اين پروژه ،با عنايت به تجارب و سوابق کارشناسان شرکت و با مطالعه و امكان سنجی
تعدادي از دانشگاه هاي کشور صورت پذيرفت و طراحی و پياده سازي آن بر وفق کامل با نيازهاي دانشگاهی و
واحدهاي تابعة وزارت علوم مبتنی گشت.
اين سيستم ها تا کنون در بيش از دهها مرکز دانشگاهی عملياتی شده اند .در اين مدت ضمن تالش براي بهينه
سازي و بروزآوري فناوري هاي مورد استفاده در طراحی و پياده سازي سيستم ها ،نظرات کارشناسی مديران اجرائی و
کاربران صاحب نظر به صورت بازخوردهاي سازنده ،به سيستم ها اعمال شده است .در انتخاب محل براي نصب و راه
اندازي سيستم ها ،مستعد بودن مرکز دانشگاهی و پيگيري مسؤولين ذي ربط ،کامال مؤثر بوده است .

د) فهرست محصوالت نرم افزاري شركت
محصوالت نرم افزاري شرکت -که آمادة ارائه به مشتريان می باشد -عبارتند از :
-1سيستم حسابداري بام
 زير سيستم کنترل اعتبارات -2سيستم کارگزينی وصدور احكام بام
 زيرسيستم آرشيو پرونده پرسنلی زير سيستم مانده مرخصی زير سيستم گردش احكام زير سيستم مشاهده احكام تحت وب زير سيستم صدور حكم بارنشستگان -3سيستم حقوق ودستمزد بام
 زيرسيستم حق التدريس زيرسيستم ارسال اس ام اس)(Sms زير سيستم مشاهده فيش حقوقی تحت وب زير سيستم پرداخت بازنشستگان - 4سيستم انبار واموال و تدارکات بام
 -زير سيستم اتوماسيون گردش انبار و اموال
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ه) محيط پياده سازي سيستم ها
 مشخصات محيط پياده سازي کلية سيستم هاي کاربردي ،به شرح زير می باشد :
 سيستم عامل کارگزار شبكه Windows 2113 Advanced Server : سيستم عامل ايستگاه شبكه Windows XP/7 :Microsoft SQL Server 2117
 مدير پايگاه داده : محيط توليد گزارش ها  Seagate Crystal Report 8 / 7.5 :و Active Report مشخصات محيط پياده سازي سيستم هاي کاربردي وبی و سايت هاي اطالع رسانی ،به شرح زير می باشد :
ASP / ASP .NET
 زبان برنامه سازي :Microsoft SQL Server 2117
 -مدير پايگاه داده :

« سيستم جامع انبار و اموال و تدارکات داخلی
بام»
 محيط پياده سازي سيستم
مشخصات محيط پياده سازي سيستم به شرح زير است :
 سيستم عامل کارگزار شبكه Windows 2111 /2113 Advanced Server : سيستم عامل ايستگاه شبكه Windows XP : مدير پايگاه داده Microsoft SQL Server 2111 /2115 : -ابزار گزارش گيري Crystal Report 8.1 /7.5 :

 مشخصات کلی
سيستم تدارکات ،انبار و اموال بام؛ شامل سه بخش  :درخواست کاال و تدارکات داخلی  ،انبار وکنترل
موجودي ،و اموال و دارائی هاي ثابت  ،به شرح و مشخصات ذيل می باشد:
سيستم درخواست كاال و تداركات داخلي بام
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سيستم تدارکات داخلی بام ،با ارتباط کامل با سيستم انبار و سيستم اموال و بصورت يكپارچه طراحی و پياده سازي
شده است .قابليت ها و امكانات اين سيستم ،به شرح ذيل قابل احصا می باشد :


















امكان تعريف کاربري هاي مختلف در سيستم ،شامل  :ويرايشگر ،مرورگر و مدير سيستم و مديريت کامل
کاربران و تخصيص امكانات سيستم به آنها
امكان تعريف درخت سازمانی ،بصورت گرافيكی
امكان ثبت گروه منابع خريد
امكان ثبت منابع خريد
امكان ثبت مراکز ارائه ي گارانتی کاالها
امكان مرجوع کاال به منابع خريد
امكان ثبت درخواست هاي کاال ( اعم از درخواست از موجودي انبار و درخواست خريد)
امكان تنظيم سيستم براي عدم مشاهده ي درخواست هاي ساير کاربران
امكان پردازش درخواست ها و صدور خودکار حواله ي انبار و درخواست خريد به تفكيك مصرفی و اموالی)
امكان ثبت درخواست خريد سرويس هاي خدماتی مشابه درخواست هاي کاال
امكان ثبت اسناد کارپردازي ،از روي قبض انبارها و قبض انبارهاي مستقيم در رابطه با هر کارپرداز
دفتر کارپردازي ( ثبت تراکنش هاي مالی کارپرداز)
امكان ثبت چك هاي وارده و صادره
چاپ درخواست هاي خريد ،به تفكيك مصرفی ،اموالی و سرويس هاي خدماتی
گزارش اسناد کارپردازي
گزارش دفتر کارپردازي
تهيه ي گزارش جهت تسويه حساب تنخواه گردان کارپرداز

پيوندها با ساير سيستم هاي بام
 پيوند با سيستم پرسنلی بام ،جهت به روز رسانی واحدهاي سازمانی ،انواع استخدام ،پست هاي سازمانی و
فهرست کارکنان سازمان
 پيوند با سيستم انبار و کنترل موجودي بام
 پيوند با سيستم اموال و دارايی هاي ثابت بام

سيستم انبار و كنترل موجودي بام
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سيستم انبارداري بام ،با پشتيبانی کاالهاي مصرفی و کاالهاي اموالی براي اتصال به سيستم تدارکات د اخلی از يك
سو و سيستم اموال و دارايی هاي ثابت ،از سوي ديگر طراحی شده است .قابليت ها و امكانات اين سيستم ،به شرح
ذيل قابل احصا می باشد :




























پشتيبانی انبارهاي متعدد با کدينگ کاالي واحد
امكان تعريف کاربري هاي مختلف در سيستم ،شامل :ويرايشگر ،مرورگر ،مدير سيستم و مولد سيستم
مديريت کامل کاربران و تخصيص امكانات سيستم به آنها
معرفی مديران سيستم در سطوح مختلف ،شامل :مدير پشتيبانی ،مدير عالی سيستم ،مدير سيستم و مدير کدينگ
کاال
امكان تعريف درخت سازمانی ،بصورت گرافيكی
معرفی درخت محل نگهداري و قفسه بندي انبار
امكان معرفی کاالهاي مصرفی و اموالی ،بصورت مستقل از انبار
معرفی کاالها در گروه بندي هاي  8سطحی و  3سطح واحد اندازه گيري
امكان انتساب گروه کاالها به انبار مورد نظر
معرفی واحدهاي اندازه گيري کاالها
معرفی مقام هاي مجاز کارشناسی کاالهاي خاص
معرفی امضا کنندگان ذيل گزارش هاي سيستم
معرفی مراکز هزينه و مسؤولين و مقام هاي مجاز آنها
معرفی منابع خريد و مراکز گارانتی کاالها
امكان مشاهده کل گردش ريالی وارده و صادره از انبار در هر زمان
امكان مشاهده موجودي  ،قيمت ميانگين  ،آخرين قيمت فروش  ،قيمت اول دوره براي کليه کاالها
ثبت قبض انبار و قبض انبار مستقيم ،مبتنی بر درخواست کاال يا آزاد
امكان ثبت قيمت کل براي تعدادي از يك کاال
ثبت حواله انبار ،مبتنی بر قبض انبار کاال يا آزاد
ثبت مرجوع کاال به انبار و تنظيم موجودي کاال بر اساس آن
ثبت مرجوع کاال به منبع خريد و تنظيم موجودي کاال بر اساس آن
امكان کنترل و بروز رسانی موجودي انبار در زمان صدور قبض انبار و حواله انبار
پشتيبانی روش هاي مختلف قيمت گذاري فروش يا تحويل کاال ( شامل :دستی با مالحظه ميانگين  ،ميانگين ،
 LIFOو )FIFO
امكان قطعی کردن و غير قطعی کردن قبوض رسيدهاي انبار و حواله هاي انبار
امكان تهيه نسخه هاي پشتيبان ) (Backupاز داده هاي سيستم ،در داخل برنامه توسط هر کاربر
امكان تهيه ليست جهت انبارگردانی ،ثبت اطالعات انبارگردانی و تهيه ليست مغايرت
امكان ايجاد سال جديد و انتقال موجودي ها به سال جديد ،براي هر انبار
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لحاظ اقتضائات حسابداري تعهدي
گزارش موجودي انبار
فهرست موجودي از يك سر گروه کاال
گزارش موجودي مقداري و ريالی اول دوره
گزارش کنترل موجودي انبار(کاالهايی که به نقطه سفارش رسيده اند)
گزارش کارتكس مقداري انبار
گزارش کارتكس مقداري-ريالی انبار
گزارش کارتكس مقداري -ريالی رسيد مستقيم انبار
امكان مشاهده ي مصرف يك کاال در ماه هاي مختلف سال
گزارش تحويل کاال به يك واحد سازمانی در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل کاال به يك مرکز هزينه در يك بازه ي زمانی
گزارش تحول کاال به مراکز هزينه ،در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل يك کاال به واحدهاي سازمانی ،در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل يك کاال به يك واحد سازمانی ،در يك بازه ي زمانی
گزارش خالصه ليست خريد مراکز هزينه ،در يك بازه ي زمانی
گزارش هزينه کرد مراکز هزينه ،در يك بازه ي زمانی
گزارش رسيد مستقيم کاال در رابطه با يك مرکز هزينه در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل کاال به يك مرکز هزينه در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل کاال به يك فرد در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل يك کاال به يك مرکز هزينه در يك بازه ي زمانی
گزارش تحويل از يك سر گروه کاال
گزارش فهرست کاالها جهت انبارگردانی
گزارش مغايرت انبارگردانی
گزارش ورود يك کاال به انبار در بازه ي زمانی مورد نظر
گزارش ورود کاالها به انبار در بازه ي زمانی مورد نظر
گزارش مرجوع کاالها
گزارش شناور از کلية جداول سيستم

پيوندها با سایر سيستم هاي بام
 پيوند با سيستم پرسنلی بام ،جهت به روز رسانی واحدهاي سازمانی ،انواع استخدام ،پست هاي سازمانی
و فهرست کارکنان سازمان
 پيوند با سيستم تدارکات داخلی بام
 پيوند با سيستم اموال و دارايی هاي ثابت بام
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 لينك با سيستم حسابداري تعهدي

 سيستم اموال و داراييهاي ثابت بام
سيستم اموال و دارايی هاي ثابت بام ،با ارتباط کامل با سيستم انبار و سيستم تدارکات داخلی و بصورت يك پارچه
طراحی و پياده سازي شده است .قابليت ها و امكانات اين سيستم ،به شرح ذيل قابل احصا می باشد :
پشتيبانی مجموعه هاي اموالی متعدد در کل سازمان


























امكان تعريف کاربري هاي مختلف در سيستم ،شامل  :ويرايشگر ،مرورگر و مدير سيستم و مديريت
کامل کاربران و تخصيص امكانات سيستم به آنها
امكان تعريف درخت سازمانی ،بصورت گرافيكی
امكان تعريف درخت ساختمان ها و اتاق هاي سازمان ،بصورت گرافيكی
امكان تخصيص شماره ي اموال به کاالهاي اموالی موجود در انبار
اعالم شماره هاي اموال ثبت نشده در يك بازه ي عددي
امكان شماره دهی خودکار اموال
امكان ثبت اموال در حكم مصرفی ذيل طبقه ي  14اموال و شماره دهی خودکار به آنها
معرفی آستانه ي ريالی کاالهاي در حكم مصرفی و اموالی
امكان ثبت اموال به عنوان در حكم مصرفی به طور خودکار با توجه به مبلغ خريد در فرم قبض انبار
امكان معرفی فيلدهاي اطالعات جزء هر گروه از اموال
امكان فهرست برداري اموال موجود در واحدهاي سازمان
امكان ثبت اطالعات بازديد دوره اي اموال
امكان ثبت و ويرايش اطالعات جزء اموال
امكان ويرايش وضعيت سالمت اموال
امكان ثبت اطالعات جابجايی اموال
امكان ثبت اطالعات جابجايی اموال بين واحدهاي سازمانی و افراد در يك مجموعه ي اموالی
امكان ثبت اطالعات جابجايی دسته اي اموال بين مجموعه هاي اموالی
امكان ثبت اطالعات نقل و انتقال اموال بين سازمان و سازمان هاي بيرونی
امكان ثبت اطالعات فروش اموال مازاد بر نياز ،مستهلك و اسقاط
امكان ثبت و ويرايش اطالعات بيمه ي اموال
امكان مشاهده گردش اموال در سازمان
امكان ثبت اطالعات خروج و عودت اموال
امكان ثبت اطالعات سرويس و ارتقاي اموال و لحاظ قيمت تمام شده و ارزش دفتري جديد آنها
امكان ثبت اطالعات دارايی هاي نامحسوس ،مثل حق مالكيت هاي معنوي ،حق اشتراک ها و ...
امكان ثبت اطالعات امالک و مستغالت
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امكان ثبت اطالعات بيمه ي اموال
امكان تعريف گروهی نوع استهالک اموال
امكان محاسبه ي استهالکات اموال
امكان بكارگيري دستگاه بارکدخوان براي فهرست برداري اموال
صدور سند حسابداري استهالک اموال در سيستم حسابداري تعهدي
گزارش هاي استاندارد فرم  1تا  13رسيده و فرستاده اموال
گزارش هاي استاندارد فرم  14تا  21اموال ،بويژه فرم  ( 16فهرست اموال تحويلی به يك اتاق)
گزارش شناور اموال تحويلی به واحدها و افراد
گزارش اموال تحويلی از يك گروه کاال ( مثالً انواع چاپگر)
گزارش دارايی هاي نامحسوس
گزارش امالک و مستغالت

پيوندها با سایر سيستم هاي بام
 پيوند با سيستم پرسنلی بام ،جهت به روز رسانی واحدهاي سازمانی ،انواع استخدام ،پست هاي سازمانی و
فهرست کارکنان سازمان
 پيوند با سيستم تدارکات داخلی بام
 پيوند با سيستم انبار و کنترل موجودي بام
 لينك با سيستم حسابداري تعهدي و صدور سند استهالکات

 سيستم جامع کارتابل تدارکات و انبار بام
شركت بام پردازش تهران ،تنها شركتي است كه فرآیندهاي در خواستت كتاال ،تتدار

كتاال و

انبارداري را در قالب مجمتو عته اي از كارتابت هتا و بتا بهتره گيتري از جریتان گتردش كتار
( Workflowارائه نموده است  .در این سيستم كليته ي پرستن ستازمان ،كتاربران سيستتم
خواهند بود و هر فرد با توجه به جایگاه سازماني اش ،یک یا چنتد كارتابت را در اختيتار خواهتد
داشت  .كارتاب شماره ( 0درخواست كاال) به طور پيش فرض به تمام كتاربران تصصتيد داده
مي شود .درخواست كننده ،كاال و خدمات مورد نياز خود را به دلصواه  -اعم از كاالهاي مصترفي،
اموالي و خدماتي – در کارتابل درخواست ثبت می نماید .در كارتاب بعد مسئول مستقيم كاربر ،بتر
روي درخواست اصالحات مورد نظر را اعمال مي نماید و آن را بته كارتابت هتاي بعتدي ارجتاع
مي دهد و این در خواست در هر كارتاب مورد بررسي و حک و اصالح قرار متي گيترد .تتاری و
زمان هاي عبور یک درخواست از كارتاب ها ي مصتلف ،افراد عم كننده و توضتيحات آنهتا بتر

شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :
روي هر درخواست قاب اخذ است و همين گزارش به عنتوان یتک ابتزار ختوا بتراي ارزیتابي
عملکرد پرسن در سازمان ،قاب بهر ه برداري خواهد بود .

 سيسنم داراي کارتابل هاي ذيل می باشد:
 كارتاب در خواست كاال
 كارتاب شناسایي كاالهاي ناشناخته
 كارتاب مسئول مستقيم (تایيد درخواست)
 كارتاب مقام مجاز (تسجي درخواست )
 این كارتاب به صورت تسلسلي ،امکان اظهار نظر مقتام هتاي مجتاز را در ستموح مصتلتف
مدیریتي ،پشتيباني مي نماید.
 كارتاب كارشناسي (كميته تداركات كاال)
 كارتاب انبار داري و كنترل موجودي
 كارتاب مدیریت تداركات
 كارتاب كارپردازي
 كارتاب عام مالي و تأمين اعتبار
 كارتاب استعالم بها
 كارتاب تسجي خرید (مقام مجاز)
 كارتاب انبار داري اقالم خریداري شده (صدور قبض و حواله انبار)
 كارتاب درخواست هاي فس شده
 كارتاب در خواست هاي مصتومه شده

نکات :
 در هر كارتاب امکان فس درخواست ،مرجوع و اتمام مرحله وجود دارد.
 گزینه ي« اقدام نشتده در كارتابت بعتدي » همتواره امکتان در اختيتار گترفتن مجتدد
درخواست ارسالي را تا زماني كه فرد بعدي اقدامي روي آن انجتام نتداده ،متي دهتد و
مي توان درخواست را مجددا ویرایش نمود.


گزینه ي« در گردش » همواره امکتان مترور درخواستت هتا را بته كتاربر متي دهتد
.درخواست هایي كه زماني به كارتاب كاربر ارجاع شده است ،قاب مرور و ردگيري و اخذ
گزارش پيشرفت مي باشد.

