 دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیک با رتبه دو در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزار
 عضو نظام صنفی رایانه
شرررررررکر فناوری اطالعات رهنماد اندیشرررررره ایرانیان با هدف فعالیر در حوزه تحلیل ،طراحی و پیاده سررررررازی
سرررررریسررررررتم های اطالعاتی و نرم افزارهای کاربردی و نیز ارائه خدمات مشرررررراوره ای در زمینه فناوری اطالعات
تاسرریس شررده اسررر این شرررکر تاکنون با بهره گیری از فعالیر تیمی ،تکیه بر اصررول مهندسرری نرم افزار و
اطالع یابی از آخرین دسرررررتاوردهای تکنولوژی اطالعات توانسرررررته اسرررررر پروژه های مهمی را به ویژه در زمینه
صنعر برق با موفقیر به انجام برساند

سال تجربه در حوزه فناوری اطالعات صنعر برق ایران

تلفن :
120-66510566
120-66522201
120-66522226
نمابر :
160-22465566
پسر الكترونیكی :
info@Rahnamad.com
وب سایر :
www.Rahnamad.com

برخی مشتریان

نرم افزار جامع اطالعات نیروگاهی

تحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و نرم افزارهای کاربردی

هر مشااتری به صااورت ویژه تنظیم شااود

نرم افزاری جامع برای رفع نیازهای نیروگاه های کشور

معنا است که ماجول های نرم افزار برای

با امکانات متنوع و قابلیت ویژه سازی برای هر نیروگاه

باااه طوری کاااه فرا یناااد هاااا و آ یتمهاااای

اطالعاتی خاص وی را پوشش دهد.

امکان اجرا تحت شبکه و اینترنت
اجاارای ایاان ناارم افاازار از طاار یاق ، LAN

اینترانت و اینترنت امکان پذیر است.

اطالعات پایه

انرژی

شامل اطالعات پایه واحدها ،اجزا و تجهیزات نیروگاه

شامل اطالعات انرژی ،سوخت و کنتورها

ش ی می

پروژه ها

شامل اطالعات شیمی نیروگاه های بخار از قبیل

شامل پروژه ها و فعالیت های اصالح و توسعه

پساب ،تصفیه خانه ،هیدروژن سازی ,پالیشینگ و ...

شامل اطالعات نقاط ارتعاش سنجی و آزمایش های
دوره ای

پیش بینی

تعمیرات

پیش بینی تولید و آمادگی نیروگاه با استقاده از

 ز یرسیستم تعمیرات دوره ای و اساسی

وجود گزارش های متنوع در نرم افزار با امکان افزودن

 زیرسیستم تعمیرات روتین (پیشگیرانه)

برخی از ماجول های زیرساختی به کار رفته در این نرم افزار عبارت اند از:

ابزار گزارش ساز رهنماد

مدیریت گردش کار رهنماد

Rahnamad Report Generator

Rahnamad Workflow Management

چنانچه اطالعات به صورت پایگاه داده یا

آن ها به نرم افزار  PiMISمیسر است.

ارتعاش سنجی

گزارش ها

 ز یرسیستم تعمیرات اتفاقی (پرمیت)

فایل اکسل موجود باشد ،امکان انتقال

شامل اطالعات بهره برداری ،وضعیت واحدها و حوادث

با قابلیت خواندن اطالعات کنتور های دیجیتال بطور خودکار

اطالعات واحد ها و تعمیرات

امکان انتقال اطالعات موجود

بهره برداری

مدیریت همگام سازی داده رهنماد

Rahnamad Data Sync Management

کنترل خودکار سازی عملیات رهنماد
Rahnamad Task Automation Control

گزارش های مورد نظر هر مشتری

تلفن  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

ویژه ساااااااازی ( )Customizationبه این

نرم افزار جامع اطالعات نیروگاهی

نمابر 021-66524429 :

قابلیت ویژه سازی برای هر نیروگاه

ایمیل info@Rahnamad.com :

سایت www.Rahnamad.com :

PiMIS

را فراه میکن  .برخی مزایای آن عرارتن از :
در آن ه اس قالل س اخ اری و ه اس قالل
داده ای وجود دارد.
طراحی،نبه اری،م یر یت و اس

فاده از این

دایباه داده بسیار ارزان ر از سایر م لها است.

نرم افزار جامع نیروگاهی یک سیس
کاربردی می باش  .یک سیس

اطالعاتی است که مرکب از دایباه داده و نرم افزار

های اطالعاتی که بر مرنای یک دایباه داده راب ه ای ساخ ه

ش ه است می توان مزایای زیر را داش ه باش :
 تجمیع داده ها از فایلهای ج اگانه به یک محیط م مرکز و دس رسی آسان به اطالعات
 درهیز از داده های م فاوت و م ناقض

وب سرویس چیست

 کن رل مناسب امنیت داده ها

وب سرویس به هر دو طرف سرور و کالینت
اجازه می ده یک ارتراط ا س ان ارد ،رو شن،

 کن رل صحت اطالعات

مشخص و امن داش ه باشن  .و این امکان را
می ه

 امکان کاربری همزمان

ت ا ک اربران از طرن وب )این رن ت

ب ون دس رس ی مس قی به دایباه داده بر

 امکانات وسیع جس جو ،مرتب سازی و ترکیب داده ها

اس ار رای ه تعیین ش ه به داده های خود
دس رسی دی ا کنن .

 تولی گزارش های م نوع
 سرعت مناسب در دس یابی به داده ها
 مکانیزه کردن فراین های اطالعاتی و گردش داده ها
 ایجاد ارتراط بین زیر سیس مها و فراین های مخ لف
 ایجاد ارتراط با سیس

منظور از امنیت داده ها چیست
امن یت داده ها یعنی حفاظت از اطالعات و
س یس

های اطالعاتی در مقابل فعالیت

ه ای غیرمج از .این فع الی ت ه ا عر ارتن

از

دس رسی ،اس فاده ،افشاء ،خوان ن ،نسخه
برداری یا ضرط ،خراب کردن ،تغییر.

های اطالعاتی س ادی

 شناسایی کاربر و مح ود سازی دس ری وی
 امکان تولی نسخه های دش یران خودکار از داده ها
 امکان تعریف عملیات خودکار بررسی و بروز آوری
 ارسال داده و گزارش به محیط های مخ لف مانن اکسل

تلفن  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

است .همین امر امکان بازیابی سریع داده ها

نمابر 021-66524429 :

این م ل براس ار ج ول دوبع ی بنا ش

ه

ایمیل info@Rahnamad.com :

دایباه داده راب ه ای چیست

سایت www.Rahnamad.com :

چرا از یک نرم افزار جامع اس فاده می کنی ؟

ﺳﺎﯾﺖ www.Rahnamad.com :

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار

اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ  IPﺧﺎص

اﺟﺒﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوره ای ﮔﺬرواژه و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده در ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻃﻼﻋﺎت

 اﻣﮑﺎن ﻻگ ﮐﺮدن ورود ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺑﻼک ﻧﻤﻮدن  IPﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی

اﻣﮑﺎن ﻻگ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن ،ﻧﻮع و ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎم و  IPﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱-۶۶۵۰۱۵۶۶ :و  ۰۲۱-۶۶۵۲۴۲۱۰و ۰۲۱-۶۶۵۲۴۴۲۹

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ISO/IEC 15408

رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺻﺤﺖ و اﻣﻨﯿﺖ داده ﻫﺎ

ﻧﻤﺎﺑﺮ ۰۲۱-۶۶۵۲۴۴۲۹ :

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺨﺼﯿﺺ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان

اﯾﻤﯿﻞ info@Rahnamad.com :

اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ  ،LANاﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

