سامانه مدیریت جلسات  ،صورتجلسات و

پیگیری مصوبات دبیر

سامانه مدیریت جلسات ،صورتجلسات و پیگیری مصوبات یک سیستم هوشمند و حرفه ای مدیریت فرآیند های برگزاری جلسه مبتنی بر وب و باا اابلیات تسترسای ا
طریق موبایل می باشد که مان صرف شده برای فرآیند برگزاری جلسه را به حداال و بهره وری هر جلسه را به حداکثر می رساند این سامانه تارای تقویم مانی حرفه ای
و مختص به خوت می باشد و یک ابزار امن و کارآمد برای برنامه ریزی ،اجرا  ،پیگیری ،آرشیو جلسات و مدیریت تانش را فاراهم مای کناد .ساامانه مادیریت جلساات
،صورتجلسات و پیگیری مصوبات طراحی شده است تا ضمن ساته سا ی فرآیند مدیریت برگزاری جلسات  ،مساووییت پاییری را افازایش تاته و مادیران را تر ت قاق
اهدافشان یاری نماید.
مدیریت فرآیندهای جلسات در سه مرحله:
فرآیند های قبل از برگزاری جلسه:
o

تعیین مان جلسه

o

تعیین اعضای جلسه

o

تعیین سمت های اعضای جلسه

o

جمع آوری پیشنهاتات برای تستور جلسه

o

تعیین نهایی تستور جلسه و مستندات مربوط

o

تعیین برنامه سین جلسه

o

اطلاع رسانی مان و اطلاعات جلسه به اعضا

o

هشدار و یاتآوری مان جلسه

o

نمایش برنامه سین و تستور جلسه بهمراه مستندات
برای حاضران ا طریق مانیتور یا پروژکتور

o

ثبت مصوبات برای تستور جلسات

o

ثبت افرات مسوول انجام اادام برای مصوبات

o

ثبت مهلت اادام برای مصوبات توسط مسوویین تعیین شده

فرآیندهای بعد از برگزاری جلسه:
o

ارجاع مصوبات جلسه برای اعضای جلسه

o

امضای ایکترونیکی صورتجلسات

o

ارجاع مصوبات مرتبط به افرات مسوول اادام

o

نمایش پیام هشدار مهلت اادام برای مصوبات ارجاع شده به مسوویین

o

ثبت اادام انجام شده و مستندات برای مصوبات ارجاع شده

o

گزارش های کاربرتی

o

تهیه آرشیو

اپلیکیشن موبایل

o

حضور و غیاب جلسه

IOS , Android

فرآیندهای حین برگزاری جلسه:

ویژکی های ممتاز و امکانات:
 عمومی :

 حین جلسه:

o

تعریف جلسه و برنامه ملااات به تعدات نام دوت

o

مشاهده نتایج جلسه مرتبط ابل

o

تعریف اعضای جلسه به تعدات نام دوت

o

مشاهده تستور و مستندات جلسه تر ماانیتور یاا پارته

o

تعریف کارگروه ها و کمیته های تخصصی به تعدات نام دوت

پروژکتور

o

تعریف چارت سا مانی و انتصاب اعضا

o

امکان ویرایش تستورجلسه

o

تسترسی ا طریق اپ موبایل به تعدات نام دوت

o

ثبت یاتتاشت ها و مصوبات جلسه

o

تصمیم گیری ،تقسیم و تخصیص وظایف و تعیاین مهلات

 تقویم زمانی:
o

تقویم اختصاصی مانی

اادام

o

اابلیت همگام سا ی و نمایش رویداتهای تقویم ملی

o

مدیریت مان جلسه

o

اابلیت تنظیم برنامه های شخصی

o

شناسایی حاضران تر جلسه

o

نمایش نام دوت جلسات تعریف شده

o

اطلاع رسانی و اعلام هشدار مان جلسات

 بعد از جلسه:
o

مشاهده صورتجلسه تر سربرگ سا مان

o

امضای ایکترونیکی صورتجلسه

o

مدیریت و هشدار تداخل مان برگزاری و منابع جلسات ا ابیل اتاق جلسه و ...

o

آرشیو اطلاعات و مستندات جلسه

o

جمع آوری تستور جلسات پیشنهاتی ا اعضای جلسه و ارسال به مدیر

o

تسترسی به گزارش ها و جستجوها

o

اعلام ب رنامه و مستندات نهایی جلسه به اعضا ا طریق موبایل ،کارتابل

o

اطلاع رساانی جلساات بعادی ( ماان ،م ال ،تساتور و

 آمادگی پیش از جلسه:

مستندات)

ت ت وب ،پست ایکترونیکی و پیامک

 بازخورد از جلسات:

 سیستم مدیریت وظایف:
o

اطلاع رسانی آنلاین وظایف به افرات تعیین شده

o

میزان رضایتمندی

o

تریافت اادامات انجام شده تر با ه مانی مهلت اادام

o

نظرات ،پیشنهاتات و انتقاتات

o

اعلان ها و هشدارهای یا م

o

امتیا تهی و رتبه بندی جلسات

o

تایید یا رت اادام و تمدید مهلت اادام

o

تسترسی به ایده های پنهان و نقاط کور

 مدیر سامانه:

 تجزیه و تحلیل جلسه:
o

گزارش های حضور و غیاب

o

تعریف مجو های تسترسی

o

گزارش های مصوبات و اادامات

o

تعریف رول ها

o

گزارش های افرات فعال تر پیشنهات تستور جلسات

o

تعریف سلسله مراتب کاربران

o

گزارش های آماری ا تعدات و موضوع جلسات

o

تعاریف اوییه و تنظیمات سامانه

o

گزارش های مان های اختصاص یافته به جلسات

o

تسترسی به یاگ سیستم

مزیت های سامانه مدیریت جلسات ،صورتجلسات و پیگیری مصوبات:
o

افزایش انضباط  ،کارآیی و بهره وری جلسات ا طریق استقرار یک نظام ایکترونیکی

o

مدیریت فرآیندهای برگزاری جلسات به صورت کاملا ایکترونیکی و حیف روش های سنتی و کاغی

o

تسترسی بدون م دوتیت مانی و مکانی به مان  ،تستور ،مکان ،مصوبات و مستندات جلسات ا طریق کامپیوتر و موبایل

o

مدیریت هوشمند منابع موجوت و به اشتراک گیاری آن برای برگزاری جلسات و جلوگیری ا تداخل تر استفاته ا منابع (به طور مثال یاک شاخص همزماان

o

application Platform

NET Framework v5.4.

Development Language

C# 5.4
ASMicrosoft.AspNet.WebApi 4.5

Microsoft.Owin 3.1

Technology

Angularjs 3.1JQuery 1.1
Database
Reporting
Methodology

SQL Server 5135
Microsoft Reporting Service
Scrum

آدرس  : 1تهران ،امیرآبادشمالی،نبش گردآفرید ،پارک علم و فناوری مدرس
آدرس  : 2اردبیل  ،میدان باکری  ،پارک علم و فناوری اردبیل

Web:https://royanafzar.com

تسترسی سریع به آرشیو جلسات و امکان جستجو بر اساس پارامتر های مختلف

Gmail:royanafzaar@gmail.com

برای تو جلسه تعوت نگرتت و یا یک اتاق جلسه همزمان به تو جلسه اختصاص پیدا نکند)

)300(00203233-00203122
)321( 33122001-33126306

