خروجی های خدمات مشاوره کنترل پروژه عملیاتی
گزارشات مکتوب ماهیانه و تک صفحه ای از
وضعیت پروژه
یکپارچه سازی با سیستم مدیریت پروژه سازمانی
 EPMبا امکان تولید گزارش های به هنگام
سیستم پرتال جمع آوری اطالعات به صورت تحت
وب از نمایندگان مناطق
سیستم گزارش خالصه مدیریتی در قالب دشبورد
تحت وب با امکان نمایش نمودارهای آماری،

پروژه

عملکردی مناطق و گزارشات تحلیلی پروژه ها
داریدد این بددان معنداسددت که با چالش هایی مواجه

هستید .حرکت بر اساس زمانبندی و روی بودجه معین شده ،کم
کردن از ریسددک هدا و مشددکالت عملیداتی ،گزارشدددهی و
پاسدخوویی به مدیریت از جمله چالش های آشکاری هستند که
با آن روبرو هستید .در سامیکس ما روی حل این مشکل متمرکز

تشکیل دفتر مدیریت پروژه متمرکز ( )PMOو
تبدیل آن به مرجع یکپارچه ساز اطالعات

مشاوران سامیکس به رشد سازمانتان کمک می
کنند.

عملکردی
پروژه  20هزار واحدی
شهرک امام رضا -چیتگر

فوایند و مزایای کنترل پروژه عملیاتی سامیکس

شده ایم و تالش داریم تا چالش های کنترل پروژه تان را برطرف

اطمینان کارفرما از ورود اطالعات به صورت

کنیم .برنامه ریزی ،زمانبندی ،کنترل هزینه ،تحلیل های مالی و

یکپارچه و همزمان در بانک اطالعاتی پروژه ها

قانونی ما بر اسداس سالها تجربه کنترل پروژه عملیاتی در پروژه

ارائه خدمات همزمان نرم افزار یکپارچه

های طراحی ،مهندسدی و سدداخت در حوزه ها و صنایع مختلف

مدیریت پروژه جامع و خدمات کنترل پروژه

صورت می پذیرد.

عملیاتی که کارایی و اثربخشی هر دو خدمات را به
طور مضاعف افزایش می دهد
ساماندهی و تعیین علل و مسئولیت تاخیرات
و مشکالت اجرایی پروژه ها
آموزش حین اجرای خدمات مدیریت و کنترل
پروژه و آشنا سازی نمایندگان مناطق با آموزش در
محل
کمک به استقرار هماهنگ و یکپارچه فرمت

.

.

سیستم های اطالعاتی مدیریت یکپارچه سما
خیابان سهروردی جنوبی کوچه لشکری ،پالک9
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ها و دستورالعمل های کنترل و مدیریت پروژه و
ایجاد وحدت رویه بین مناطق و پروژه های مختلف

خدمات قابل ارائه در حوزه کنترل پروژه عملیاتی
تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل
فعالیتها با روشهای  CPM ،PERTو یا  GERTبر
مبنای WBSهای استاندارد و مناسب سازی شده پروژه
های عمرانی
تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در
دست داشتن ساختار شکست هزینه ها
استفاده از سیستمهای اطالعاتی مدیریت پروژه تحت
وب  EPMو فرم های جمع آوری اطالعات برای کنترل
پیشرفت کار
ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت روزانه آنالین
و گزارشات اتوماتیک هفتگی و ماهیانه در سطح کارفرما
تهیه گزارش تجمعی و تحلیلی از علل تاخیرات پروژه
ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات
انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل
پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب،
کاهش و یا انتقال ریسک.
نظارت مستمر از محل پروژه ها و ارائه گزارشات از
میزان پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی.
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی
با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های
پراجکت )MSP) Microsoft Project
ارائه دشبورد آنالین وضعیت پروژه ها در نرم افزار
جامع مدیریت پروژه
برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه
ها و تهیه برنامه های جبرانی
کنترل مدارک پروژه شامل اطالعات ثبتی و
قراردادی با استفاده از سامانه های مدیریت قراردادها ،
صورت وضعیت ها و مدیریت مستندات سیستمی،
یکپارچه با سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPM

سامیکس به شما کمک می کند:
کنترل پروژه عملیاتی
تقویم شمسی برای پراجکت سرور
نصب و پیکره بندی پراجکت سرور

در مورد سامیکس

ما مشاور کنترل پروژه بزرگترین پروژه
ساختمانی تهران بوده ایم.
بیش از  4سااال تجربه در کنترل پروژه عملیاتی به ما توانایی
شاناخت ریساک ها و فرصت ها را به منظور رسیدن به هد
را

ایجاد و توسعه گردش کار

انجدام پروژه های ماابق با برنامه و بودجه مشددخ

گزارشگیری و هوش تجاری BI

داده است .سامیکس با بهره گیری از کارشناسان کنترل پروژه

طراحی
استقرار

و آشانا به تی های قراردادی سازمان های مشابه ،با سوابق
نظارت کارگاهی که به ماهیت فنی و ساااختارهای شااکست
کار و مشاکالت و مساائل تکرارشونده در این پروژه ها مسل
اند ،خدمات همزمان آموزش و کنترل و نظارت بر اطالعات

آموزش

و گزارش هدای هتتوی و ماهیانه پروژه ها را ارائاه داده و

تایم شیت پیشرفته

می کوشد تا برنامه ریزی  ،کنترل و فراهم نمودن گزارش های
نظاارتی و ارائه راهکارهای رفع تاخیرات و مشاااکالت و موانع
پروژه ها را مورد کنترل و نظارت پیوسته قرار دهد.

مدیریت مستندات پروژه

گام های بعدی:
از سایت ما  www.samix.irدیدن کنید:
لیست مشتریان محصوالت و خدمات ما را ببینید.
در سمینارها ،وبینارها و دوره های آموزشی برای اینکه در
این مورد بیشتر بدانید ،ثبت نام کنید.
فرم درخواست دمو روی سایت را برای درخواست جلسه
خصوصی تکمیل نمایید.

همین حاال با ما تماس بگیرید:
سامیکس
سیستم های اطالعاتی مدیریت یکپارچه سما
خیابان سهروردی جنوبی کوچه لشکری ،پالک9
تهران
77884488 -77884488

bdm@samix.ir
سایت ما:

www.samix.ir

