كاتالوگ و معرفي سامانه اتوماسيون اداري (اورانوس)
شركت طراح داده پيشرو

اورانوس

با سالم
مزاياي استفاده از سامانه اتوماسيون اداري اورانوس به شرح ذيل مي باشد :
 ارائه پورتال شخصي با قابليت فولدر بندي و مديريت نامه ها.
 قابليت انجام عمليات و پيگيري نامه از قبيل بايگاني  ،ارجاع  ،پاسخ و انتقال به فولدرهاي خاص .
 ايجاد نامه به صورت پيش نويس « . » Template


ايجاد متن نامه به سه روش عادي ، Word ،تصويري .



درج نامه از طريق  Scanو ارسال به گيرندگان به صورت تصويري .



امضاء الكترونيكي و مكانيزم هوشمند براي شناسايي نامه هايي كه نياز به امضاء دارند .



انتقال نامه از دبيرخانه به اتوماسيون .



قابليت تعريف ساختار سازمان  ،چارت سازماني و تعريف محدوديت هاي ارسال  ،ارجاع و اقدام .



گروهبندي كاربران و قابليت ارسال پيام هاي گروهي .



تعريف الگوي كار سفارشي و توليد اتوماتيك نامه از طريق سيستم ( پيام تبريك  ،فيش حقوقي  ،اعالميه ،
بخشنامه و.)...

 قابليت جستجو در متن نامه با پارامترهاي متفاوت.
 امكان جستجو و پيگيري سريع و آسان نامه از طريق ماژول جستجو پيشرفته.


قابليت برقراري ارتباط با ساير سامانه ها و ارسال گزارش بصورت نامه هاي اتوماتيكاز سامانه هاي طب پرداز به
كاربران مشخص(مديران) .

 لينك اتوماسيون اداري با  MIS ، HISو باالعكس .


فولدربندي اتوماتيك مبتني بر عمليات ها ارجاع و پاسخ بر روي نامه هاي دريافتي .

 تعريف گيرنده خودكار بر اساس سطح دسترسي نامه .
 قابليت اضافه كردن پانويس هنگام ارجاع نامه و مشاهده پانويس ساير گيرندگان.


امكان چاپ نامه و درج امضاء الكترونيكي به همراه پانويس ها در آن.

همچنين برخي از امكانات سامانه اتوماسيون اداري (اورانوس) را كه سامانه اي يكپارچه با سامانه هاي
 H-M-I-Sخود مي باشد را به شرح ذيل معرفي مي نمائيد :

 .1صفحه اصلي نرم افزار
داراي رابط كاربري بسيار آسان در شكل ذيل نمايش داده مي شود :

همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد در سمت راست درختواره مديريت پيام ها  ،سمت چپ
ليست پيامها و باالي صفحه نماي آالرمها (المپها) نمايش داده شده است

 .2مشاهده كليه مشخصات نامه
همانطور كه در شكل زير مشاهده مي نمائيد كاربر با دوبار كليك روي هر نامه مي تواند كليه
جزئيان نامه شامل
 مشخصات اصلي نامه
 متن نامه
 پيوست ها

 امضاهاي الكترونيك
 پانويس ها(پاراف)
 گردش نامه و ارجاعات نامه
را مشاهده نمايد .

هر نامه يا پيام مي تواند به سه شكل به دريافت كننده ارسال شود :

در شكل زير نمونه اي از نامه كه بصورت تصويري براي كاربر ارسال شده در قسمت پيش نمايش نامه نمايش داده مي شود :

 .3ارجاع نامه
كاربر قادر خواهد بود نامه دريافت شده را به كاربر ديگري در سازمان ارجاع دهد :

همچنين قادر خواهد بود كه پانويس مورد نظر خود را در رابطه با اين نامه وارد و ارسال نمايد .همچنين در شكل ذيل
فهرست نامه هاي ارجاع داده شده از طرف شما نمايش داده مي شود :

 .4پيوست نامه
كاربر قادر خواهد بود پيوست هاي مورد نظر خود را به هر فرمتي كه مورد نياز است درج و براي كاربران مختلف ارسال
نمائيد همچنين قادر خواهد بود كه به صورت همزمان از اسكنر براي پيوست هاي خود استفاده نمايد.

همچنين از طريق دكمه مشاهده مي توان كليه پيوست هاي مورد نياز را مشاهده نمود .

 .5گردش نامه
نمائي از گردش نامه در شكل ذيل نمايش داده مي شود :

 .6پوشه سازي(گروه بندي نامه ها)
در شكل ذيل نمايي از پوشه سازي نامه ها نمايش داده مي شود :

در شكل ذيل كاربر قادر خواهد بود پوشه دفتر پرستاري را مشاهده نمايد :

همچنين كاربران قادر هستند پوشه هاي خود را بصورت دلخواه تعريف نمايند :

 .7پانويس ها
در شكل ذيل كاربر قادر به مشاهده كليه پانويس هاي كاربران مختلف در رابطه با نامه انتخاب شده مي باشد :

 .8قالب نامه
كاربر قادر خواهد بود كه قالب نامه هاي خود مانند (قالب مرخصي  +قالب درخواست  +قالب ماموريت و  ).......را به فرمت
 Microsoft Wordتعريف نمايد:

 .9گيرندگان خودكار
هر كاربر مي تواند داراي  1يا چند گيرنده بصورت خودكار داشته باشد ( )Auto Forwardبه اينصورت كه درصورتي كه براي
كاربر مذكور نامه اي ارسال شود بصورت اتوماتيك براي كاربران مشخص شده نامه ارسال خواهد شد .

