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  : تاریخ                    ----------- شرکت ملی گاز استان محترممدیرعامل 
  :شماره            -----------------------------جناب آقاي مهندس 

  
  

  بیتا در مدیریت انشعابات گاز نرم افزارمعرفی : موضوع
  با سالم

همچنین تشکیل بانک  ،اتوماسیون عملیات برداشت انشعابات گازاجراي در راستاي احتراما، 
شوراي انفورماتیک کالن  اهداف با عنایت به ،به صورت یکپارچه اطالعاتی اطالعات علمکهاي گاز کشور

 استفاده در مرتبط علمی هاي یافته جدیدترین به ویژه توجه و وري بهره مبنی بر افزایشنفت  وزارت
 اتالف از جلوگیري منظور به موازي هاي فعالیت انجام از جلوگیري و موجود هاي سامانه و تجهیزات از

 کاربرد هایی که سامانه ایجاد و ها طرح سازي یکنواخت به وري، و توجه بهره افزایش و ملی منابع
تحقق  نفت، و وزارت سطح در رویه وحدت ایجاد هدف با دارند؛ نفت صنعت در عمومی یا و مشابه

  :ذیل معرفی می گردد نرم افزار، سازمان بدون کاغذ
  

  ):تولید گزارش انشعابات گاز کشوربایگانی و (نرم افزار بیتا 
قدرتمند جهت تهیه نقشه هاي چون ساخت علمکها و موانع معارض،  ستاین نرم افزار ابزاری

محاسبه مصالح و احجام کار انجام شده حین نصب، تهیه فرم برداشت مطابق فرمت استاندارد و 
رت بانک اطالعاتی و قابل جستجو، ذخیره اطالعات مکانی هر انشعاب بصورت بایگانی این اطالعات بصو

Database و استفاده در طرحهاي جهت هرگونه توسعه CAD و GIS شرکت ملی گاز و کشور.  
سه نوع از  وز انواع انشعابهاي ساخته شده با نقشه، ابعاد و مصالح به میزان قابل تنظیم، همچنین ا

پشتیبانی می کند و پیمانکار را در امر مهم کنترل پروژه  "فرم گزارش علمک جاري در کشور"فرمت 
  .در دست اجرا، کمک می کند

 ،نقشه هابراي تهیه  یک از پیمانکاران نصاب انشعابلذا نرم افزار بیتا، ابزاریست در دست هر 
در دست اجرا، مدیریت پروژه برنامه ریزي، کنترل و  ،تشکیل صورت وضعیت،  محاسبه مصالح و احجام

  .تهیه و تحویل اطالعات بصورت بانک اطالعاتی و بدون کاغذ



 www.fahimanfan.com برفن برنامه نویسی شرکت فهیمان فن صنعت کویر، گروه 

 

-03432448464                          گروه برفن تلفاکس ، 7واحد40پالك 9 کرمان، خیابان امام جمعه: آدرس 091324187342  

 

  :نصب انشعابات اني پیمانکارمزایاي استفاده از بیتا برا
 پایه گذاري و حمایت از سیستم بدون کاغذ .1
باال رفتن سرعت عملیات برداشت و حذف خطاي انسانی در تهیه نقشه ها و محاسبه  .2

  مصالح
رفع نیاز به برداشت کار و نقشه بردار حرفه اي در تهیه نقشه هاي چون ساخت و محاسبه  .3

 احجام و مصالح کار
  عملیات برداشتهزینه شدید کاهش  .4
استفاده از کلیه منافع یک بانک اطالعاتی در کنترل و مدیریت پروژه، تهیه، تغییر و  .5

تشکیل بانک اطالعات انشعابات تحویل گزارشها، تسویه کاالیی، تهیه صورت وضعیتها، 
  .شهر، استان و کشور

و جلوگیري از  گزارش نصب انشعاب A4جلوگیري از مصرف، چاپ و اسکن برگه هاي  .6
 .هدر رفت منابع طبیعی کشور

  تهیه نقشه استاندارد ایزومتریک علمک نصب شده و موانع عبوري بصورت اتوماتیک .7
 محاسبه میزان مصالح و احجام کار صرف شده براي نصب انشعاب بصورت اتوماتیک .8
 تهیه فرم گزارش نصب انشعاب بصورت اتوماتیک .9

در دست اجرا، برآورد میزان کار و مصالح صرف شده ارایه امکان مدیریت و کنترل پروژه  .10
 . براي پروژه نصب و ارایه امکان کنترل بهینه منابع، تجهیزات و پرسنل پروژه

جلوگیري از کلیه هزینه هاي اضافی ناشی از عدم اطالع از احجام کار و میزان مصالح  .11
پرسنل  مصرف شده جهت محاسبه و تایید صورت کارکرد تجهیزات، ماشین آالت و

 اجرایی و خدماتی پروژه
تایی بصورت اتوماتیک در  25تهیه فرم تجمعی کاال و مصالح و تسویه کاالیی، تهیه فرم  .12

 هر لحظه از پروژه نصب انشعابات
فرم (جلوگیري از مصرف، چاپ و اسکن برگه هاي کاغذي فرم تجمعی کاال و احجام کار .13

 )تایی25
ارت و کنترل پروژه، براي پیمانکاران و آموزش مراحل و چگونگیه نصب انشعاب، نظ .14

 ، هنگام کار با نرم افزارپرسنل جدیدالورود پیمانکار
  

  )هر انشعاب ايریال بر 113،200: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(
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  :نصب انشعاباتپروژه هاي مزایاي استفاده از بیتا براي ناظر 
 نظارت بر پروژهکاهش هزینه هاي عملیات  .1
 بر تعداد انشعابات نصب شدهنظارت  .2
 مصالح و احجام کار در هر لحظه از پروژه مصرفنظارت بر مقدار و چگونگیه  .3
 بصورت لحظه اي پروژهانجام شده در و احجام کار مصرف شده نظارت بر سرجمع مصالح  .4
 نظارت بر مقدار صورت وضعیتهاي اجرا و کاالي تنظیم شده توسط پیمانکار .5
 کاالیینظارت بر انجام تسویه  .6
آموزش مراحل و چگونگیه نصب انشعاب، نظارت و کنترل پروژه، براي ناظران محترم  .7

 ، هنگام کار با نرم افزارجدیدالورود
  

  )هر انشعاب ايریال بر 170،500: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(

  
  :مزایاي استفاده از بیتا براي شرکت ملی گاز

 .کاهش هزینه هاي عملیات برداشت .1
حصول اطمینان از ترسیم صحیح و استاندارد نقشه ها و محاسبه میزان مصالح و احجام  .2

 کار بصورت واقعی 
اطالع از مقدار و محل مصرف مصالح و احجام کار در شهر ها و منطقه هاي مختلف تحت  .3

مدیریت و ایجاد امکان براي انجام صحیح و واقعیه برآوردهاي احجام کار براي برآورد 
 حین برگذاري مناقصه در یک منطقهقیمتها 

 حصول اطمینان از واقعی بودن مبلغ صورت وضعیتهاي اجرا و کاال .4
نظارت بر و اطالع از انجام صحیح و واقعیه تسویه کاالیی براي همه پروژه هاي نصب  .5

 انشعاب
ایجاد و در اختیار گرفتن بانک اطالعاتی نقشه ها و مقادیر احجام کار و مصالح مصرفی  .6

 کلیه انشعابات نصب شده توسط پیمانکاران مختلفبراي 
فراهم شدن امکان جستجوي نقشه ها، احجام و مصالح، آدرسها و تهیه گزارشهاي مربوط  .7

 به کنترل پروژه هاي انشعابات
استفاده از کلیه امکانات فوق حین حوادث، تعمیرات، قطع و وصل مجدد گاز حین اجراي  .8

 ها و تعمیرات "تاي این"
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استعالمات مختلف مبنی بر محل لوله هاي زیر زمینی و یافتن مسیر لوله ها از پاسخ به  .9
 روي نقشه

 جلوگیري از آسیب لوله هاي گاز حین انجام پروژه ها از طرف سایر ارگانها .10
برنامه ریزي براي خرید مقدار مصالح و تجهیزات براي نصب انشعاب هاي آتی در منطقه  .11

 مورد نظر
اطالعات انشعابات استان به نرم افزارها و طرح هاي دیگر از جمله انتقال کلیه نقشه ها و  .12

GIS  وTMMS به صورت سریع، آسان و بدون هزینه  
استفاده از مزایاي در اختیار داشتن بایگانی دیجیتالی در مقابل نگهداري حجم انبوه کاغذ  .13

  .ي بایگانی کاغذينگهداري، طبقه بندي و جستجو مشکالتو 
لذا هرگونه تغییر، . است ید شده توسط بیتا از نوع عمومی و بازبانک اطالعاتی تول .14

و بصورت رایگان دیگر امکان پذیر و  Datamanagerاستخراج، پمپ و لینک به 
 . در دسترس شرکت ملی گاز استدایمی 

نظارت بر و اطالع از تعداد واقعیه انشعابات نصب شده در استان تحت مدیریت و اطالع از  .15
 مردمی و میزان اقدام مردم براي مشترك شدن و استفاده از گازنسبت استقبال 

  

  )هر انشعاب ايریال بر 132،000: ارزش ریالی خدمات فوق در قالب شارژ(
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  :بیتا استفاده از نرم افزارفعلی گزارش وضعیت 
برنامه به جهت آشنایی پیمانکاران و ناظرها، و نمایان شدن منافع استفاده از نرم افزار، هم اکنون 

       بیتا بصورت شارژي ارایه شده و براي تهیه تعداد مورد نظر گزارش علمک بصورت تلفنی شارژ 
در صورتی که هزینه تهیه گزارش . ریال براي هر علمک می باشد 20000هزینه شارژ . می شود

نجا که از آ. ریال براي هر علمک است 70000بصورت دستی و کاغذي توسط نیروي انسانی بیشتر از 
مسولیت تهیه و تحویل نقشه هاي ازبیلت علمک نصب شده به عهده پیمانکار نصاب می باشد، و نظر 

عالوه بر اینکه . به کاهش شدید این هزینه، پیمانکار بصورت خودجوش از این طرح حمایت می کند
  .بیتا مدیریت پروژه در دست اجرا را براي پیمانکار نصاب بسیار موثرتر خواهد کرد

طور خالصه فقط هنگام تولید گزارش جدید هزینه شارژ برنامه توسط پیمانکار نصاب علمک ب
پرداخت می شود و از این پس هرگونه استفاده از بانک هاي اطالعاتی تولید شده توسط بیتا براي 

بل قاباز و  ،اطالعاتی تولید شده توسط بیتا هاي بانک. استو شرکت ملی گاز رایگان  ، نظارتپیمانکار
   .میباشد TMMS و GIS از جمله هاي موجود Datamanagerاستفاده در کلیه 

که پیمانکار در  از بهاي خدماتیاندك  ستقسمتی )ریال بر انشعاب20000(بنابراین بهاي شارژ 
  .، پرداخت می کند و نظارت و شرکت ملی گاز هزینه منافع خود را نمی پردازندآنقبال بهره مندي از 
ریال براي هر  415،700خدمات ارایه شده به پیمانکار، نظارت، و شرکت ملی گاز ارزش مجموع 

  .انشعاب است و فایل ماخذ محاسبات پیوست می باشد
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براي اجرایی شدن استفاده از نرم افزار بیتا در دستگاه پیمانکار، نظارت و شرکت ملی 

  :گاز، اجراي عملیات زیر پیشنهاد می شود
  
ذکر شود پیمانکار موظف است اطالعات گزارشها را نصب انشعاب، الزم است در دفترچه پیمان  1

  .تحت برنامه بیتا تهیه و فایل تولیدي را تحویل اداره دهد
  
چون ناظر باید عالوه بر آموزش، هر لحظه . وجود برنامه روي شبکه کامپیوترهاي اداره الزامیست 2

  .دسترسی داشته باشدخود، ر به برنامه و فایل هاي پیمانکا
  
کمیته اي یک بار ، تثبیت بها هنگام برآوردهاي بهاي مناقصات نصب انشعابالزم است براي  3

مدیران و ناظرهاي واحد انشعابات، کارشناسان مشاور و پیمانکاران با مدیر شرکت فهیمان، متشکل از 
 انبرآورد، تعیین و ابالغ کنند تا پیمانکارسابقه و مورد اعتماد نصب انشعابات، تشکیل و بهاي شارژ را 

د، هرچند استفاده از نرم افزار بیتا هزینه هاي نند این هزینه را در محاسبات خود لحاظ کننبتوا
برداشتکاري، کنترل پروژه و مدیریت پیمان را براي پیمانکار به شدت کاهش می دهد، نظارت پروژه را 

کند، و شرکت گاز را در امر امداد، تعمیرات، جابجایی ها، قطع  براي ناظر، آسان، موثر و کم هزینه می
و وصل گاز منازل حین اجراي تاي این و حین بروز حوادث، اطالع و ارایه نقشه هاي زیرزمینی به 

  .دیگري و اخذ گزارشها جهت برنامه ریزي هاي مالی و مدیریتیه آتی کمک خواهد کرد
  
ت موجود در این نرم افزار، الزم است با کمک گرفتن از براي استفاده مفید از کلیه امکانا 4

ارگانهاي آموزشی ازجمله جهاددانشگاهی، روش استفاده از این نرم افزار به مدیران محترم، ناظران 
، آموزش و براي آنها گواهینامه استفاده از این نرم افزار نصب انشعاب شرکت گاز و عوامل پیمانکار

 .صادر شود

 
  1تولیدي نرم افزار بیتا، تحت تیپ  "گزارش نصب انشعاب"معرفی و دریافت ایزو براي فرم  5
 .کارفرما می تواند لیسانس دایم نرم افزار بیتا را براي استان تحت مدیریت خود تهیه کند 6

  :است ارایهدر صورت خرید لیسانس دایم، بسته ذیل نیز قابل 
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  .پیمانکاران استان و و پشتیبانی یکساله بیتا براي اداره گازنصب، آموزش   
تبدیل بایگانی کاغذي گزارشهاي انشعابهاي نصب شده قبلی، به بانک اطالعاتی بیتا، به ازاي هر   
  .ماه 4ریال در مدت  50000برگ 

  
  

در راستاي اهداف علمی و فناوري کشور عزیزمان مفید  برادران شما،خواهران و امید است کوشش 
  . و مورد توجه و استفاده آن دستگاه محترم قرار گیرد

  
  

  
  با تشکر و احترام

  مدیر عامل
  محمدآباديعلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منوي دانلودها www.fahimanfan.com: آدرس دانلود رایگان بیتا


