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شرح خدمات نظارت بر    -٢

  افزاراستقرار و آموزش نرم
  اتوماسیون اداري و مدیریت فرایندهاي فراگستر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  هیاول فیتعار

شده از    یکاربران معرف  هاي آموزشی برايبرگزاري دورهمنظور  ه  بآموزش  

  وه یافزار و شنرم  یعموم  يهاتیآنها با امکانات و قابل  یی و آشنا  دار ی خر  يسو

مختلف آن براساس مدت زمان (نفر/روز) ذکر شده    يهاکارکردن با بخش

  يراهبر ای  يکاربر ش. هدف از آموزش، صرفاً انتقال دانباشدیدر قرارداد م

 ارائه شده، به کاربر است.   ي نرم افزارها

ه  شده ب  ده ینظارت برعملکرد کاربران آموزش د   یمعنهب  براستقرار  نظارت

و رفع اشکاالت   یی و پاسخگو  ستمی در س هی اطالعات پا  حی منظور ورود صح

براساس مدت مشخص    یلیتکم  ي هاارائه آموزش  نیآنها و همچن  يکاربر

  .  باشدیشده در قرارداد م

منظور  ه  ب   يروز کار  ک ی کارشناس در    کی   اختصاص   به معنی  ،نفر/روز

 .  باشدیماز راه دور دمات نظارت بر استقرار و آموزش  ارائه خ

 ارائه خدمات نظارت براستقرار و آموزش   یعموم طیشرا

  بـدون احتسـاب زمـان ناهــار و  سـاعت 6معـادل یـک روز کـاري

ــاز  ــبه مینم ــردد.محاس ــداکثر (  گ ــاز ح ــار و نم ــان ناه  40زم

 دقیقه مجاز است)

 چنـد   دراختیـار داشـتنبـر    یمبنـ  داریـدر صورت درخواست خر

ــانصــورت همکارشــناس به ــزا ،زم ــه خــدمات  شیاف ســاعات ارائ

ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــان را ب ــداد کارشناس ــا تع ــاظر ب متن

ــه ــاصمثال عنوانب ــناس ب  2 اختص ــورت همهکارش ــه ص ــان ب زم

ــدت ــک م ــروز،  ی ــه معن ــاعت  12 یب ــس ــر/ رو 2 ای ــه  زنف ارائ

 .باشدیخدمات م

 کامــل  اتییــبــه همــراه جز یآموزشــ يهابرنامه و سرفصــلسســ

افــزار در زمــان شــروع پــروژه در قالــب ســند نحــوه اســتقرار نرم

 .شودیم  داریخر  لیو استقرار تحو  يسازادهیپ

  شرایط اختصاصی ارائه خدمات آموزش اتوماسیون اداري 

باگروه  ی آموزش  ي هادورهبرنامه   سطوح    يکاربر  يهامتناسب  از  مختلف 

  ها ازگروه کیشده است که به هر  يزیربرنامه  و  نی تدو  شرفتهیپ  تا  یمقدمات

 شود.ارائه می  الزم از راه دور   يهاآموزش  يو کاربر  یتیر یبراساس سطوح مد 

حداقل    هاي آموزشی اتوماسیون اداري الزم است دردوره  کنندگان شرکت

  هاي زیر را دارا باشند.  دانش و مهارت

  کاربران عمومی: 

o   مفاهیم و اصول مکاتبات اداريآشنایی با  

o  ــزار ــرم اف ــات ن ــا امکان ــنایی ب ــاربري  Wordآش ــیط ک و مح

Windows 
o افزارهاي پرینتر و اسکنرآشنایی استفاده از سخت 

o هـــاي مرورگرهـــا و ارســـال و دریافـــت آشـــنایی بـــا محیط

 ایمیل در بستر اینترنت

  راهبر(ان) سیستم:

o  و فــزارعامــل، نــرم اســتمیس وتر،یکــامپ دانــش کــافیداشــتن 

افــزار و همچنــین فراگیــري بهتــر نرم يســخت افــزار الزم بــرا

 آموزش آن به سایر کاربران سازمان  

o ــب، راه ــراي نص ــافی ب ــایی ک ــات توان ــام تنظیم ــدازي و انج ان
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  سیستم عامل مورد استفاده

o افزاري شـبکه ارتبـاطی و افـزاري و سـختتسلط بـه امـور نرم

  دیواره آتش

o  ــاه داده ــث پایگ ــه مباح ــایی  (SQL Server)تســلط ب و توان

ماننــد داده ( گــاهیبــا پا یعمــوم يانجــام کارهــاکــافی بــراي 

Backup  ،restore ياجرا ای  query(  

o يهاهیــاز رو یو آگــاه يو امــور ادار ممفــاهی بــه مســلط 

 در حوزه مکاتبات  يادار

  دیریت فرایندها  ساز مفرم شرایط اختصاصی ارائه خدمات آموزش

حداقل    هاي آموزشی مدیریت فرایندها الزم استکنندگان در دورهشرکت

  هاي زیر را دارا باشند.  دانش و مهارت

o ها و فرایندهاي سازمانی  آشنایی با روال  

o هاي شناسایی و تحلیل فرایندهاآشنایی با روش  

o   آشنایی با نمادها و زبانBPMN2.0 

o آنها  میانسازي فرایندها و درك روابط  توانایی مدل  

o ــه پیاده ــتن تجریـ ــتمداشـ ــدها در سیسـ ــازي فراینـ هاي سـ

  مدیریت فرایند

o نویســـی ماننـــدهـــاي برنامهآشـــنایی بـــا زبان PHP ،Sql  و

Java Script  
o یســی فــوق بــراي نــوهــاي برنامــهتوانــایی بــه کــارگیري زبان

  افزارسازي موفق فرایندها در نرمپیاده

o  هــاي دادهتوانــایی کــار بــا پایگــاهSql Server  وMy Sql 

Server روزرســانی و یــا و انجــام اعمــالی ماننــد فراخــوانی، به

 هادرج اطالعات در آن

  محل آموزش 

شود.  صرفا به صورت غیرحضوري و از راه دور برگزار می کالسهاي آموزشی

نهایت   مهندسی شده،  افزاري  و سخت  افزاري  نرم  بسترهاي    پایداري در 

با ارائه    در زمان قطعی اینترنتاز راه دور  آموزشی    هايکالسبرگزاري  براي  

خریدار  درنظرگرفته شده است.  راهکارهاي مختلف و بسترهاي جایگزین،  

موزش از راه دور  تواند براي کسب اطالعات بیشتر و مشاهده بسترهاي امی

  .نمایدمراجعه     fgc.ir/ocpفراگستر به آدرس 

  پرسش و پاسخ کاربران از مدرس امکان    از راه دور هاي آموزشی  درکالس

  نیز فراهم شده است. 

هاي آموزشی از راه دور، از طریق پیامک و  زمان و ساعت برگزاري کالس

  شود. رسانی میایمیل به کاربران اطالع

  منابع آموزشی 

  ، لوح )آفالین و یا    pdfشامل یکسري راهنماهاي آموزشی خودآموز (بصورت  

 یباشد که بصورت الکترونیکي) میابه صورت چندرسانهآموزشی (  فشرده

  گیرد. پس از عقد قرارداد در اختیار خریدار قرار می

هاي  کاربران میتوانند با مراجعه به سایت فراگستر و پورتال مشتریان فیلم

اتوماسیون کامال  آموزشی  و  مجازي  بصورت  را  فرایندها  مدیریت  و  اداري 

  رایگان مشاهده نمایند.   

  

  برگزاري آزمون 

انتها آموزشی   ي در  دوره  کتب  هر  درخواست  امکان    نده ینما  یبا  خریدار، 

نرمآنالین    آزمون  يبرگزار راهبران  و  کاربران  سطح  تعیین  افزارها  و 

،  مربوطههاي  گواهینامهو ارائه    . هزینه برگزاري آزمونباشدیم  ریپذ امکان

مازاد   خدمات  تعرفه  در    _طبق  شده  فراگستر ارائه  مشتریان    _پورتال 

 شود. محاسبه می

  درخواستی خریدار هزینه خدمات مازاد و 

نظارت بر استقرار و یا   سوي خریدار به ارائه خدماتدر صورت اعالم نیاز از  

آموزش  نیاز به  مازاد بر ساعات مشخص شده در این قرارداد و یا  آموزش  

  باشد:به شرح ذیل می  1401اند در سال  کاربران جدیدي که آموزش ندیده

 ریال  000,000,13ساعت معادل    3به مدت    از راه دور  آموزش

است حداقل خدمات قابل ارائه به مدت  ذکر  میباشد. الزم به  

 باشد.ساعت می 3

   معادل    )ساعت   6یک نفر/ روز  (   به مدت  از راه دور  آموزش

 باشد. ریال می 21.000.000

 ... بر این قرارداد نظیر نصب مجدد، ساخت فرایند و   سایر خدمات مازاد 

مشتریان   پورتال  در  شده  ارائه  موردي  پشتیبانی  خدمات  تعرفه  طبق 

  شود.فراگستر محاسبه می

  

   


