راهنمای افزونه مدیریت اموال
راهکار نرمافزار پیگیر برای مدیریت اموال و داراییهای شرکتها (اعم از سختافزاری ،نرمافزاری و
سیستمی) در قالب افزونه مدیریت اموال ارائه میشود.
با استفاده از این افزونه ،شما میتوانید کلیهی داراییهای خود را ثبت کرده و اطالعاتی از قبیل ،محل
استقرار (شامل ساختمان و اتاق و واحد و…) ،فرد تحویل گیرنده ،مدت زمان گارانتی ،سوابق تعمیرات و
بسیاری از اطالعات دیگر را در سامانه نگهداری کنید.
این افزونه با رویکرد مبتنی بر  ITطراحی شده است و نقاط ضعف سایر سیستمهای مدیریت اموال را ندارد.
بنابراین شرکتهای کامپیوتری که نیازهای خاصی دارند و دارای سیستمهای متعددی هستند و هر کدام
از این سیستمها اجزای مختلفی دارند و هر کدام تاریخ گارانتی خاص و مشخصات خاص خود را دارد ،به
راحتی میتوانند از آن استفاده کنند.
برخی از امکانات افزونه عبارتند از:


تعریف اماکن مختلف موجود در سازمان



تعریف نامحدود و پویای مکانهای استقرار اموال



تعریف مشخصات اختصاصی به هر شرح طبقه



ارتباط با سیستم پرسنلی و تشکیالت جهت مشاهده و انتصاب اموال به پرسنل و محل قرار
گرفتن اموال



امکان جابجایی اموال بین پرسنل



امکان ساخت و ایجاد انواع گزارشات و فرم های استاندارد و جدید توسط کاربر بدون نیاز به
دانش برنامه نویسی



تعریف و محاسبه استهالک براساس انواع استهالک



آرشیو اموال ،خروج اموال از فهرست ،تعریف شرکت های بیمه و…



جستجوی پیشرفته پرسنل ،اموال و محل استقرار



ثبت و مشاهده ردپای اموال

ایجاد وضعیت داراییها
قبل از تعریف انواع ابتدا باید وضعیتهای متناسب با هر کدام از دارایی ،گارانتی ،محل استقرار و
مخاطب را تعریف کنید.

در تصویر زیر چند مثال از وضعیتهای دارایی را مشاهده میکنید.

در تصویرهای زیر نیز چند مثال از وضعیتهای گارانتی ،مخاطب و محلهای استقرار را مشاهده میکنید.

ایجاد انواع داراییها
پس از تعریف وضعیتهای مختلف اموال ،در راهبری وارد بخش انواع شوید و انواع گارانتی ،دارایی ،محل
استقرار و مخاطب را تعریف کنید.
در تصویر زیر چند مثال در مورد انواع دارایی ،انواع مخاطب ،انواع گارانتی و محلهای استقرار را مشاهده
میکنید.

گردش اموال
مدیریت گردش اموال شامل:


گردش دارایی



گردش مخاطبین



گردش گارانتی



گردش محل استقرار

گردش اموال شامل دو بخش عمده است:
الف) تغییر وضعیتها
در گردش هرکدام از موارد باال همانند «گردش کار» میتوانید تعیین کنید هر نقشی در پروژه ،میتواند
وضعیت هر نوعی از اموال را چگونه تغییر دهد .به عبارت دیگر تغییر وضعیتهای مجاز برای یک
دارایی/گارانتی و  ...برمبنای نوع آن و نقش کاربر تعیین میشود.
دهنده وضعیت جاری اموال است و ستون «وضعیت های مجاز جدید»
ستون «وضعیت کنونی» نشان
ٔ
وضعیتهایی را نشان میدهد که نقش انتخاب شده میتواند اموال را به آن وضعیت تغییر دهد.

ب) مجوزهای بخشها
در این قسمت میتوانید تعیین کنید که یک نقش چه بخشهایی از اموال با یک نوع خاص را میتواند
ویرایش کند( .فقط خواندنی به معنای عدم مجوز ویرایش است).

پس از ایجاد انواع داراییها ،محلهای استقرار ،گارانتیها و مخاطبان ،میتوانیم از این موجودیتها در
پروژههای دلخواهمان استفاده کنیم .در ادامه نحوه فعال کردن ابزار مدیریت اموال در پروژهها و ثبت
داراییها را میبینیم.

قابلیت فعالسازی ابزارهای مختلف مدیریت اموال
برای فعال کردن ابزارهای مختلف مدیریت اموال در پروژه ،ابتدا به قسمت تنظیمات پروژه مربوطه رفته و
سپس در برگه «پروژه» قسمت «ابزارها» ،بسته به نیازمندی پروژه یک یا چند مورد از گزینههای «پیگیری
اموال»« ،پیگیری مخاطبین»« ،پیگیری گارانتی»« ،پیگیری محل استقرار» را فعال نمایید .پس از فعال
کردن ابزارهای فوق ،برگه «اموال»« ،مخاطبین» و  ...به منوی پروژه اضافه خواهد شد .همچنین در بخش
تنظیمات پروژه برگههای «پیگیری اموال»« ،پیگیری مخاطبین» و  ...برای انتخاب انواع مورد نیاز از این
موجودیتها در پروژه جاری اضافه میشود.

ثبت دارایی جدید به همراه نوع ،وضعیت و سایر بخشهای دارایی

وارد پروژه مربوطه شوید ،از منوی (  ) +میتوانید دارایی جدید ثبت کنید.

سپس با توجه به تصویر ذیل بخش مربوط به نوع دارایی ،عنوان ،تحویل گیرنده و  ...را برای دارایی جدید
مشخص کنید.

بخشهای استاندارد مورد نیاز برای ایجاد نوع دارایی جدید عبارتند از:


نوع دارایی :مشخص کننده نوع دارایی است که در حال ثبت آن هستید.



عنوان :نام یا شرح مختصری از دارایی در حال ثبت.



توضیح :اگر عنوان دارایی گویای جزئیات کامل آن نیست ،میتوانید برای آن توضیحی وارد نمایید.



وضعیت :مشخص میکند که دارایی در حال حاضر در چه موقعیتی به عنوان مثال (در حال استفاده)
قرار دارد.



تحویل گیرنده :کاربری که دارایی جدید به او تحویل داده میشود.



متعلق به دارایی :در این قسمت میتوانید مشخص کنید که دارایی که ثبت کردید زیر مجموعه کدام
دارایی میباشد.

در تصویر زیر چند مثال از داراییها نشان داده شده است.

تعریف گارانتیها ،مخاطبین ،محلهای استقرار
بعد از تعریف نوع و وضعیتهای گارانتی ،میتوانید گارانتی و مخاطب و محل استقرار جدید را برای
پروژه مورد نظر تعریف کنید.

در تصویر زیر چند مثال از گارانتی داراییها نشان داده شده است.

پس از ایجاد موجودیتهای مورد نیاز شامل اموال ،گارانتی ،مخاطب و محل استقرار ،میتوانید این
موجودیتها را به یکدیگر مرتبط کنید .مثال میتوانید برای هر کدام از داراییها ،گارانتی مربوط را به
شکل یک بخش سفارشی ثبت کنید.
در تصویر زیر نمونهای از بخش سفارشی ایجاد شده برای گارانتی نشان داده شده است.

دسترسیها
انواع دسترسیهایی که برای نقشها در قسمت مدیریت اموال وجود دارد را میتوانید در راهبری ،نقشها
و دسترسیها با انتخاب نقش مورد نظر تنظیم کنید .مثال برای یک نقش انتخابی دسترسیهای مختلف
برای پیگیری گارانتی،پیگیری اموال،پیگیری مخاطبین،پیگیری محل استقرار را ویرایش میکنید.
در زیر دسترسیهای «پیگیری اموال» را مشاهده میکنید .برای سایر موارد گارانتی ،مخاطب و محل
استقرار نیز همین بخشها قابل تنظیماند:


مشاهده اموال



افزودن اموال



ویرایش اموال



رونوشت اموال



مدیریت ارتباط اموال



مدیریت اموال فرزند



تنظیم اموال به عمومی یا محرمانه



تنظیم دارایی خود به عمومی یا محرمانه



افزودن یادداشت



ویرایش یادداشت



ویرایش یادداشت خود



مشاهده یادداشت های محرمانه



محرمانه کردن یادداشتها



حذف اموال



مشاهده فهرست ناظرها



افزودن ناظر



حذف ناظر



وارد کردن اموال



مدیریت دستههای اموال

