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 خدا نام به

 ما درباره

 تاسیس وب تحت افزارهاینرم تولید عرصه در فعاليت هدف با کاوان داده افزار نرم توسعه و پشتیبانی شرکت

 سازمانی، هایاتوماسیون سازی پیاده و طراحی هایزمینه در را خود فعالیت گذشته سالیان طول در و شده

 از مختلف صنایع در مشتریان، باشگاه و هاداروخانه پنل یکپارچه، سایتهایوب وب، تحت اداری هایپرتال

 دنبال تکنولوژی جدید هایحوزه سایر و خبرگزاریها مصالح، و ساختمان گردشگری، و تور پخش، خودرو، جمله

 است. نموده

 نویسی برنامه حوزه در جدید هایتکنولوژی بکارگیری درکنار کوچک و بزرگ هایمجموعه با همکاری تجربه

 و کیفیت لحاظ از همواره کاوانداده تولیدی افزارهای نرم که است شده موجب ما، فنی و طراحی تیم توسط

 شوند. عرضه ممکن سطح بهترین در پشتیبانی

 عالی شورای مجوز و افزار نرم تولید برداریبهره پروانه دارای کاوانداده افزار نرم توسعه و پشتیبانی شرکت

 ،اورنگ آرشیا  ،سفید بازار ،خودرو رهیار مدیا ،کارمانیا خودروسازی هایشرکت با همکاری کشور، انفورماتیک

 که داندمی خود افتخارات زمره در ار و... البرز بیمه ،مسیست همکاران ،فناپ ،نت مبین ارتباطات ،بهمن فوالد

 هایپروژه انجام جهت انگیزه افزایش و دلگرمی باعث کاوانداده از تجاری شرکای این تمامی رضایتمندی

  گردد.می پیشرو

 پشتیبانی است: مشهود کاملا  همکاری آغاز از پس مشتریان رضایتمندی اهمیت میزان شرکت نام در دقت با

 کاوان.داده افزار نرم توسعه و

 

 

 

 

https://karmania-auto.ir/
http://kaven.ir/
https://www.bazarsefid.com/
http://arshiaorang.com/
http://www.fbasankar.com/
http://mobinnet.ir/
https://fanap.ir/
https://fanap.ir/
https://www.systemgroup.net/
http://alborzportal.ir/
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 پیشگفتار

 در باشد.می ،کاوان با عنوان نرم افزار جامعه مدیریت کسب و کار سازی پیاده و طراحی هدف با پیشنهاد این

 .افزار جامع بپردازیماین نرم  بارز امکانات معرفی به تا بود خواهد برآن سعی کوتاه گفتار این

 

 سنجی نیاز

 تولید کار و کسب مدیریت مختلف های عرصه در افزارهایی نرم همواره تکنولوژی و علم روزافزون پیشرفت با

 به اما باشد سازمان منابع همه برگیرنده در که دارند منطعف راهکار یک به نیاز کارها و کسب اما اند، شده

 پایین هزینه با و ممکن زمان کوتاهترین در بتواند که کامل افزاری نرم نباشد؛ موجود یراهکارها پیچیدگی

 دنبو پویا برای کارها و کسب باشد. صرفه به مقرون باال، کارایی عین در تا شود عملیاتی و کرده پیدا استقرار

 مشتریان، با ارتباط مدیریت باشند. ارتباط در خود ذینفعان و مشتریان با همواره بتوانند باید باال سرعت و

 کار و کسب یک نیازهای از بخشی دانش مدیریت و انسانی منابع پرسنلی، سیستم اداری، و داخلی سیستم

 و کسب نیاز پاسخگوی تواندمی جامع راهکار یک در ها سیستم این همه وجود که است پیشرفته و روز به

 .باشد کارها

 کارها، و کسب در موجود فرآیندهای تسهیل برای جامع و یکپارچه یراهکار  کاوان داده شرکت راستا همین در

  باشد.می کاوان داده شرکت محصول ،کار و کسب مدیریت جامع راهکار کاوان سامانه است. نموده ارائه

 بارگذاری صورت دو به وب تحت های سیستم کلی طور به .گرددمی ارائه وب تحت صورت به کاوان سامانه

 هر به ارائه قابلیت کاوان سامانه و هستند دسترسی قابل ابری، سرویس از استفاده و شرکت داخلی سرور روی

 باشد.می دارا را صورت دو
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 یا ابری سرویس از استفاده مزایای از برخی Cloud 

 روز به امنیتی سپرهای و حفاظتی های پروتکل رعایت با باال امنیت 

 آنلین کاربر تعداد براساس و ماهیانه صورت به هزینه محاسبه 

 پیمانکار سرور روی بر افزار نرم استقرار علت به افزار سخت تهیه به نیاز عدم 

 سرور ءارتقا و نگهداری تعمیرات، به نیاز بدون 

 ای آینه سرورهای روی بر پشتیبان نسخه تهیه  

 

 یا ابری های سرویس معایب رخیب Cloud 

 اینترنت دائمی اتصال به نیاز  

 پایین سرعت با اینترنت به اتصال صورت در الزم کارایی نداشتن 

 سرور سمت یها پردازش بر کارفرما شخصی نظارت عدم 

 

 یرو اه سرویس استقرار مزایای رخیب In-house server داخلی سرور یا 

 ها داده به دسترسی برای اینترنت به نیاز عدم 

  شخصی سرور ویر اطلعات از ینگهدار 

 ها داده و اطلعات امنیت 

 ها پردازش و افزار نرم ساخت زیر به دسترسی و کنترل 

 نگهداری و پشتیبان نسخه تهیه انمکا Back-up شخصی صورت به 

 

 روی ها سرویس استقرار معایب برخی In-house server داخلی سرور یا 

 ابتدایی مرحله در زیرساخت و افزار سخت زمینه در گذاری سرمایه به نیاز 

 سرور استقرار برای اختصاصی فضای به نیاز  

 مترقبه غیر حوادث دلیل به اطلعات رفتن دست از امکان 

 ها آن دادن دست از صورت در اطلعات بازیابی امکان تضمین عدم 
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 ماژول های سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HRM یا انسانی منابع مدیریت ماژول -1

 ازمانس 1-1

 ازمانس ایهاحدو 

 الیم روش،ف ولید،ت دیریت،م انندم ازمانس ختلفم احدهایو عریفت مکانا 

 ازمانس احدهایو زا کیی هب ندمارک ره ختصاصا مکانا 

 ازمانس احدهایو یستل مایشن 

 نهاآ رفتنگ رارق رد رتیبت یجادا و ازمانس احدهایو ختلفم طوحس عریفت 

 ازمانس ایه متس 

 ارشناسک ولید،ت سئولم دیرعامل،م انندم ازمانس غلیش ایه متس لیهک عریفت مکانا 

 مالی مدیر فروش،

  یغلش متس ره رایب شخصاتم و رحش بتث ابلیتق 

 غلیش متس ره رایب ازمانیس احدو عیینت ابلیتق 

 

مدیریت منابع انسانی
HRM

مدیریت ارتباط با مشتری
CRM

حضور و غیاب
WorkTime

مدیریت دانش
KM

مدیریت منابع انسانی .1

مدیریت ارتباط با مشتری.2

حضور و غیاب.3

مدیریت دانش.4

  HRM  

CRM  

Work 
Time 

 
KM  
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تحلیل 
کسب و 

کار

ر نظارت ب
تولیدات

تائید 
پرداخت

تهیه 
لیست 
مشتریان

 اه سئولیتم 

 یستل هیهت ،ولیداتت رب ظارتن ،ارک و سبک حلیلت انندم ختلفم ایه سئولیتم عریفت 

  پرداخت تائید احتمالی، مشتریان

 سئولیتم ره رایب هارتم ندینچ ختصاصا و عریفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب و نیرویابی 1-2

 روفایلپ صویرت و اه لفنت ا،ه درسآ یمیل،ا انوادگی،خ امن ،امن املش اربرک طلعاتا 

 ا،ه زومهر ضعیتو عیینت یوست،پ ایه ایلف زومه،ر ردنک ضافها ابلیتق اب اه زومهر یستل 

 رزومه هر اطلعات مشاهده

 تن،م املش دهش بتث گهیآ  تیدیرم ستخدام،ا ایه گهیآ  جموعهم املش اه گهیآ  یستل 

 شده پرداخت هزینه و انقضا تاریخ انتشار، تاریخ

 غلیش وابقس خشب 

 حصیلیت وابقس خشب 

 غلش ره یازن وردم ایه هارتم 

 

 

 

سازمان

مدیریت: واحد
مدیر عامل: سمت

تولید
مسئول تولید

فروش
کارشناس فروش

مالی
مدیر مالی

 نمونه برخی واحدهای سازمان به همراه سمت های هر یک نمونه برخی مسئولیت های سازمان
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  HRMتصاویری از قسمت های مختلف مدیریت منابع انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <کارمندان>/

 <پنل کاربری>/
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 <رزومه>/

 

 <تعاریف>/
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 CRMماژول مدیریت ارتباط با مشتریان  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازاریابی 2-1

 مپین های تبلیغاتی ک 

 بت و ویرایش کمپین های تبلیغاتیث 

 مکان ارجاع کمپین به فرد یا واحد مورد نظرا 

 یجاد محصول برای کمپین موجودا مکانا 

 مکان تعیین هدف کمپین ا 

 مکان تعریف نوع کمپین ا 

 عیین وضعیت کمپین مورد نظر اعم از فعال و غیر فعال و انجام شده و لغو شدهت 

 

 رنخ های فروشس 

 بت و مدیریت سرنخ های فروش ث 

 مکان ثبت رویداد برای هر سرنخ فروشا 

 مکان بارگذای اسناد برای سرنخ های فروشا 

 مکان افزودن محصوالت و خدمات ا 

 مکان تعیین وضعیت سرنخ های موجودا 

بازاریابی.1

پشتیبانی.2

فروش. 3
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 مکان ارجاع و تخصیص سرنخ به فرد یا تیم مورد نظرا 

 ای ایجاد شدهمکان مشاهده اطلعات سرنخ ها 

 مکان ثبت و مشاهده سرنخ ایجاد شدها 

 مکان تبدیل سرنخ به فرصت فروشا 

 

 پشتیبانی 2-2

 یکت هات 

 بت تماس تلفنی هر مشتری همراه با توضیحاتثمکان ا 

 مکان تعیین وضعیت تیکتا 

 مکان ارجاع تیکت به کارشناس مربوطها 

 مکان درج اهمیت تیکت با امتیاز دادن به آنا 

 ندی تیکتبمکان دسته ا 

 مکان ورود اطلعات مشتریان از طریق اکسلا  

 مکان ثبت  اولویت تیکتا 

 مکان ثبت تاریخ و ساعت تیکتا 

 بت یادداشت و افزودن فایل مربوط به مشتریانثمکان ا 

 بت قرار ملقات با مشتریان به همراه یادآوریثمکان ا  

 مشاهده تمامی سوابق ارتباطی با هر مشتری  

 یادآوری برای وظایف و مشتریانثبت پیگیری و   

 نمایش اطلعات تماس گیرنده از طریق شماره تماس  

 ثبت سریع اطلعات مشتریان  

 امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای ثبت مشتریان  

 جستجوی پیشرفته و جستجوی سریع مشتریان  
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 طالع رسانیا 

 شتریم ثبت هنگام طلع رسانی پیامک و ایمیل خوش آمد گوییا 

 طلع رسانی پیامک و ایمیل به مشتریان احتمالیا 

 ارشناسانک هبطلع رسانی پیامک وظایف و کار ا 

 بکه های اجتماعیشطلع رسانی از طریق ا 

 

 زارشگ 

 زارش از نوع درخواست های مشتری احتمالیگ 

 زارش از عملکرد کارشناسان فروشگ 

 زارش از فروش و سرنخ و فرصت های فروشگ 

 پرسنل روزانه، هفتگی و ماهانه از فعالیت ابلیت گزارش گیریق 

 زارش از تماس ها جهت پیگیری مداومگ 

 شتریانمیری گ ابلیت گزارشق 

 زارش گیری از ثبت مشتریان و لیست مشتریانگ 

 زارش گیری از تعداد و لیست مشتریان احتمالیگ 

  زارش گیری از افزایش یا کاهش فعالیت مشتریانگ 

 

 فروش 3-3

 رصت های فروشف 

 فروش های فرصت یجاد و مدیریتامکان ا 

 ب سایت و مکان ثبت منبع سرنخ اعم از ایمیل مارکتینگ، نمایشگاه،ا 

 مکان تعیین وضعیت مرحله فروشا 

 مکان ارجاع فرصت فروش به پرسنل یا تیما 

 مکان ورود اطلعات از طریق فایل اکسلا 
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 مکان تعیین قیمت برای فرصت فروش ایجاد شدها 

 رای فرصت فروشبمکان تعیین مرحله ا 

 

 ظایف و رویدادو 

 یا تیم  رسنلپمکان ایجاد وظایف برای ا 

 روشف رنخ یا فرصت هایسعریف و ارسال وظایف به پرسنل برای ت 

 رسال وظایف در کارتابل شخصی هر کاربرا 

 ابلیت پیگیری نتیجه هر وظیفه بین پرسنل و همکارانق 

 مکان تایید وظیفه بعد از انجاما 

 دی وظایف و کارمکان اولویت بنا 

 یادآوری و جلسات در تقویم شخصی ،مکان نمایش کارا 

 مکان تعیین سطح دسترسی برای تقویم شخصیا 

 ویداد در تقویم کاریر ایجاد و بتث 

 شتریانم هب یا حظهل ادآوریی 

 اربرانک و رسنلپ هب یا حظهل ادآوریی 

 رسنلپ ره و خصش رایب ادآوریی بتث ابلیتق 

 ارهاک 

 کارها بندی دسته 

 کارها وضعیت 

 ندیب ستهد نواعا زایا هب ختلفم ایه ضعیتو عریفت مکانا 

 فرادا هب ارک خصیصت 

 وزانهر ارهایک عریفت 

 یستمس اربرانک ایرس هب وجودم ارک رجاعا ای دیدج ارک خصیصت 

  ارهاک و اه رصتف ا،ه رکتش ویر رب یگیریپ بتث 
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 دور پیش فاکتور و فاکتور  ص 

 عریف پیش فاکتور و فاکتورت 

 ابلیت تغییر پیش فاکتور به فاکتورق 

 مالیات و هزینه های مازاد هر فاکتور ،عریف تخفیفت 

 ابلیت ویرایش قیمت در پیش فاکتور و فاکتورق 

 

 ماژول های مشترک 3-4

 محصوالت 

 مکان تعریف گروه محصوالت، کاال و خدماتا 

 مکان تعریف پورسانت فروش هر کاال یا خدماتا 

 

 مشتریان 

 شتریانمبت پروژه های ث 

 بت مخاطب واسط پروژه ها ث 

 بت اطلعات شرکت و اطلعات تماس مشتریان ث 

 

 سطح دسترسی 

 طح دسترسی عدم نمایش دیگر کارشناسان فروشس 

 مکان تغییر سطح دسترسی به صورت گروهیا 

 مکان محدود کردن استفاده از سیستم در ساعات معین توسط مدیر سایتا 

 کاناتعریف سطح دسترسی جهت نمایش امت 
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 <فروش هافرصت های >/

 <سرنخ های فروش >/
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 حضور و غیاب -3

 ساعت کاری 3-1

 Excelو  APIراهم سازی زیرساخت مناسب جهت ورود اطلعات از طریق ف 

 مکان ثبت درخواست ساعت کاری فراموش شده توسط پرسنل ا 

 مکان ثبت و ویرایش ساعت های کاری پرسنل برای مدیر واحدا 

 مکان ثبت چند ورود و خروج برای هر کاربر در روزا 

 

 مرخصی 3-2

 در روز( نواع مرخصی )ساعتی، روزانه، چند بارا 

 عریف مرخصی مجاز برای هر کارمند به صورت ماهانه یا ساالنهت 

 مکان تعریف محدودیت برای مرخصیا 

 مکان مشخص کردن کارمند جایگزین در صورت مرخصی بودنا 

 مکان تعیین محدودیت برای ثبت مرخصی کارمندانا 

 مندان ابلیت تعریف محدودیت زمان برای مدیران جهت تایید درخواست مرخصی کارق 

 

 ماموریت  3-3

 نواع ماموریت ها )ساعتی، روزانه، چند بار در روز(ا 

 مکان تعریف نوع و محل ماموریتا 

 

 شیفت کاری 3-4

عریف انواع شیفت های کاری )روزهای هفته، ساعت کاری، ساعت شناور، محدودیت ت 

 ماهیانه اضافه کاری برای هر شیفت، محاسبات اضافه کاری در تعطیلت یا خیر، درصدهای

 محاسبات جریمه تاخیر و اضافه کاری(

 ختصاص گروه کارمندان به شیفت های تعریف شدها 
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قتی شیفت کاربر یا اطلعات دیگر تغییر کند اطلعات گذشته )محاسبات جریمه تاخیر و ...( و 

 تغییر نکند.

 ساعته، نگهبانی، چرخشی، ساعتی( 24و  12ابلیت تعریف دو شیفت کاری )عادی کار، ق 

 قویم تعطیلت و نوع تعطیلت )تعطیلت رسمی، یا شرکتی(عریف تت 

 

 روال ها 3-5

 وال داینامیک تایید مرخصی ر 

 وال داینامیک ثبت ساعت کاری فراموش شدهر 

 وال داینامیک ثبت ماموریت ر 

 عداد داینامیک و مرتبط به واحد سازمان و اولویت به صورت داینامیکت 

 به فرد دیگرمکان پاراف درخواست توسط مدیر و ارجاع ا 

فکیک وضعیت هر درخواست به پنج حالت : جدید، در حال پیگیری، پذیرفته نشده، برگشت ت 

 خورده و تائید نهائی

مکان تعریف روند تایید یک درخواست به تفکیک نوع آن مانند مرخصی روزانه، ساعتی یا ا 

 استعلجی 

 

 امکانات داشبورد مرتبط با حضور غیاب 3-6

 ت مرخصی ها، ماموریت و موارد مرتبط(قویم کاری کاربر )لیست 

 آنلین apiضعیت روزانه کاربر )حضور، غیاب و ...( در صورت و 

 مایش وضعیت همکاران کاربر در واحد سازمانی خودش یا کل سازمانن 

 خطار های الزم به کاربر برای ساعت کاری های ناقصا 

 زارشات برای مدیر واحد سازمانیگ 

 مایش افراد حاضر در شرکتن 
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 گزارشات 3-7

 زارش ورود، خروج های کارمندانگ 

 زارشات مرخصی ها و اضافه کاری ها و ماموریت ها گ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <قویم کاریت>/
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 KMماژول مدیریت دانش  -4

 گواهینامه هامدارک و امکان صدور و مدیریت  4-1

 امکان بارگذاری و مدیریت محتوای آموزشی  4-2

  دیریت دانش مکان دریافت داده ها و اطلعات مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های ما 4-3

 (نشر -)رتبه های محتوا

 دانشیامکان ثبت و بارگذاری در لحظه ویدئوهای              4-4

 اهای دانشی برای ویدئوه تگامکان ثبت              4-5

 امکان ایجاد کانالهای موضوعی برای تجمیع ویدئوهای دانشی مرتبط             4-6

 آموزشی امکان ذخیره و نمایش ویدئوی جلسات             4-7

 ارائه دهندگان مطالب مکان ثبت صوت جلسات به تفکیکا             4-8

 امکان اضافه کردن کلیدواژه بر روی هر یک از بخش های صوت جلسات             4-9

 امکان بارگزاری محتوا به تفکیک شامل شناسنامه جلسه و هر یک از بخش های صوتی             4-10

 مکان جستجوی متخصصین بر اساس مشخصات پروفایل بر اساس زمینه دانشا             4-11

 امکان فیلتر و جستجوی افراد بر اساس مشخصه های پروفایل             4-12

 سواالت متداول 4-13

 ، برای هر واحد سازمانیفایل ها ،برای تمام قسمت ها : دسته بندی، تگ بندی 4-14

 

 عملکرد و کیفیت

 کاربران عموم نیاز با متناسب سیستم طراحی (user friendly)  و(Full Responsive) باشد.می 

 برتر هایویژگی دیگر از دیتابیس از صحیح استفاده و بهینه نویسی کد علت به سامانه این باالی سرعت 

 باشد.می سیستم این

 ربر رد پای هر کا ردیابی دقیق انجام داده و عبور، کلمه و کاربری نام بر علوه ورود هنگام در سیستم این

 .حتی به صورت ناشناس در سامانه ثبت می شود
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 قابلیت اضافه کردن زبان های دیگر در فاز های آینده ازو  فارسی زبان و شمسی تاریخ از کامل پشتیبانی 

 است. سیستم این های

 باشد.می سامانه به ها ربات نفوذهک و  از جلوگیری جهت دارای سیستم امنیتی 

 یعنی دنیا حاضر حال تکنولوژی جدیدترین از استفاده واسطه به  کار و کسب جامع مدیریت سامانه 

Angular 7 و ASP.NET Core برد. می بهره ییباال کارایی و سرعت از 

 

 پروژه بعدی فاز برای توسعه قابل موارد و امکانات

 بزرگ های مجموعه با همکاری از شده کسب تجربه براساس و خود فنی دانش پشتوانه با کاوان داده شرکت

 راهکارهای و پیشنهادات ارائه به ملزم را خود همراه، های شرکت و مشتریان اهداف پیشبرد جهت صنعتی، و

امکان توسعه هرکدام از ماژول  موجود های زمینه به توجه با حاضر پروژه خصوص در و داندمی پروژه هر ویژه

 حال به بیان چند مورد می پردازیم.مطرح شده در فازهای بعدی وجود دارد.

 فرم ساز  ماژول 

 ساز  فرآیند بخش  

  مصاحبه در بخش منابع انسانیماژول 

  ماژول فروش 

  ماژول پروژه 

 ماژول الجستیک 

 ماژول اموال 

 

 آموزش و پشتیبانی

 نرم افزارحل ایرادات و اشکاالت فنی، مشکلت احتمالی برنامه نویسی و نقص فنی در  -

 انه جامع مدیریت کسب و کاربرگزاری جلسه آموزش سام -
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 فنی مشخصات

 شد: خواهد سازی پیاده و طراحی زیر فنی مشخصات با نظر مورد مانهاس

 ASP.Net Core 

 Angular 7 

 SQL server 2018 

 Net Framework 4,6 

 Web API 

  REST JSON 

 Modular Base 

 HTML5, CSS3, Jquery 

 Bootstrap 

 Google Material Design 

 

 

 

 

 

 

 

 


