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معرفی سامانهی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار

«مندِی»
معرفی سامانهی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار َ
سواالتی از قبیل:
مقدمه

چابکی

کمتــر کســی وجــود دارد کــه در مســیر شــغلی بــا
فرایندهــای اداری و روال بروکراســی ســازمانها ســر و کار

نداشــته باشــد .بهبــود ســرعت و دقــت در فرایندهــا
موضوعــی جهانــی اســت و از جملــه مســائلی اســت
کــه تاکنــون مــورد بحــث و بررســی بســیاری از مدیــران

شناسایی گلوگاهها

بهرهوری

منابــع انســانی قــرار گرفتــه اســت.

شــاید بــرای شــما نیــز به عنــوان عضــوی از یک ســازمان
پیــش آمــده اســت کــه بــه کیفیــت انجــام فرایندهــا در

ســازمان خــود بیاندیشــید ،بــرای مثــال ممکــن اســت
بــرای پیگیــری یــک درخواســت وام یــا خریــد داخلــی
مــدت زمــان زیــادی منتظــر باشــید و ســوال بــرای شــما
ایجــاد شــود کــه چگونــه میتــوان ســرعت یــک فراینــد
را داخــل ســازمان بهبــود بخشــید و اینکــه آیــا ابــزاری

بــرای پایــش ســرعت انجــام کارهــا وجــود دارد؟

ارزیابی عملکرد

OKR

هرکدام از فرایندها به طور میانگین چقدر طول میکشد؟

کدام مرحله از یک فرایند بیشترین زمان را به خود اختصاص میدهد؟

ظرفیت انجام کار چقدر است؟ آیا از کل ظرفیت موجود استفاده میشود؟
در یک مرحله از فرایند آیا افرادی که عملکرد بهتری دارند از ســایرین
تشخیص داده میشوند؟
آیا کیفیت انجام فرایندها منطبق بر استراتژی و برنامههای باالدستی
سازمان است؟

ســواالتی از ایــن دســت در اکثــر ســازمانها مطــر ح میشــود کــه بعضــا بــه دلیــل عــدم وجــود ابــزار

مناســب ،پاســخ مشــخصی بــرای آن وجــود نــدارد .آنچــه کــه ابزارهــای مدیریتــی در اختیــار ســازمان شــما
قــرار خواهــد داد پاســخ دقیقــی بــه ایــن پرسشهاســت .در ادامــهی ایــن مســتند ،ویژگیهــای ابــزار
«م ـندِ ی» شــر ح داده شــده اســت.
آنالیــن مدیریــت پــروژه و مدیریــت کســب و کار بــا عنــوان تجــاری َ
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معرفی
«م ـندِ ی» بــا آدرس اینترنتــی  www.manday.irجهــت مدیریــت بهینهمنابــع
ســامانهی َ

ســازمان در پروژههــا و ســاختار ســتادی ،طراحــی شــده اســت .در ایــن ســامانه
روشهــا و فرایندهــای مدیریتــی یــک ســازمان مدلســازی میشــوند و بــا

ابزارهایــی کــه بــرای تحلیــل مدلهــا در اختیــار مدیــران قــرار میگیــرد کارایــی
ســازمان بهبــود مییابــد .در صورتــی کــه در ســازمان شــما یــک یــا چنــد مــورد

از ایــن فرایندهــا در حــال پیادهســازی اســت ،ایــن ســامانه بســتر مناســبی

بــرای پیادهســازی راهحلهــای شــما خواهــد بــود:

 فرایندهای پشتیبانی و مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
 فرایندهای انبارداری
 فرایندهای فروش
 خدمات پس از فروش
 تولید (خط تولید)
 پروژههای پیمانکاری
 فرایندهای مالی
 مدیریت زنجیرهی تامین
 مدیریت دارایی ()Asset Management
 مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام ،آموزش ،ارزشیابی عملکرد و )...
 مدیریت استراتژیک
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«مندِی»
چرا َ
ندِی» بــا ســایر ســامانههای داخلــی و خارجــی در زمینــه
«مــ 
مهمتریــن تفــاوت َ
مدیریــت پــروژه ،مــواردی اســت کــه بــه مهمتریــن آنهــا در زیــر اشــاره شــده اســت:

مبتنــی بــر مدلســازیهای اســتاندارد:

آنچــه کــه در ســازمان خــود اجــرا

خواهیــد نمــود بــر پایـه مدلهــای اســتاندارد دنیــا اســت کــه ســالها در مجامــع

علمــی ،و محیطهــای اجرایــی پیادهســازی شــده اســت.

مقیاسپذیــری:

ایــن ســامانه بــرای یــک ســازمان کوچــک تــا ســازمانهای

بســیار بــزرگ راهحلهــای مقیاسپذیــر دارد و نیازمندیهــای یــک ســازمان

بســیار بــزرگ (چــه در ســطح معمــاری ،چــه در ســطح امنیــت اطالعــات و چــه در

ســطح توزیــع جغرافیایــی) در آن دیــده و پیادهســازی شــده اســت.
قابلیــت ارتبــاط بــا ســایر سیســتمها :ایــن ســامانه بــا معمــاری  Rest APIطراحــی
گردیــده اســت و قابلیــت برقــراری ارتبــاط بــا تمامــی ســامانههای موجــود در

ه فــروش یــا  CRMمجــزا داریــد ارتبــاط
ســازمان شــما را دارد .در صورتــی کــه ســامان 
«مـندِ ی» بــه ســادگی صــورت خواهــد پذیرفــت.
بیــن فرایندهــای فــروش بــا َ

قابلیــت توســعه:

آیــا در ســازمان خــود تیــم توســعه داریــد؟ آیــا میخواهیــد

«مـندِ ی» توســعه دهیــد؟ ایــن امــکان
افزونـهی خــاص ســازمان خــود را بــر روی َ
هــم بــرای شــما فراهــم اســت.
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آنچه که به دست خواهید آورد (از زبان مشتریان)

«مندِ ی» شر ح داده است.
در جدول زیر برخی تجربیات افراد در شرکتهای مختلف قبل و بعد از استفاده از َ

در سطح مدیران

سرعت
«مندِ ی»
قبل از َ

«مندِ ی»
قبل از َ

میــزان فــروش قابــل قبــول بــود ولــی وقتــی فــروش از حدی بیشــتر

همیشــه وقتــی یــک کار درســت پیــش نمیرفــت بیــن واحدهــای

میشــد .بــرای همیــن همیشــه فــروش را در ســطح مشــخصی

بــه گــردن دیگــری میانداخــت و گاهــی مجبــور بــودم بــرای رفــع

میشــد همــه چیــز بــه هــم میریخــت و ناهماهنگــی ایجــاد
حفــظ میکردیــم.

مختلــف ســازمان تعــارض پیــش میآمــد ،هــر کســی مشــکل را

مشــکل ســاعتها انــرژی هــدر بدهــم.

«مندِ ی»
بعد از َ

«مندِ ی»
بعد از َ

«مـندِ ی» ســپردیم ،بخــش زیــادی از هماهنگیها
فرایندهــا را بــه َ

جزئیــات فرایندهــا را ثبــت کردیــم و هــر مرحلــه از فراینــد را بــه

«مــندِ ی» انجــام میدهــد و کاری از
و اطالعرســانیها را خــود َ
قلــم نمیافتــد .فــروش مــا تقریبــا  3برابــر شــده اســت.
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هماهنگی بین واحدها
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شــخص مــورد نظــر ســپردیم .بــا یــک نــگاه اجمالی مشــخص اســت
کــه هــر کاری کجاســت و هــر مرحلــه از فراینــد چقــدر زمــان بــرده

اســت .ناهماهنگیهــا بطــور کامــل برطــرف شــده اســت.

هزینهها
«مندِ ی»
قبل از َ
شــرکت مــا دو مدیــر داخلــی داشــت کــه بــرای اداره  25نفــر از

پرســنل اســتخدام شــده بودنــد.

گزارشات
«مندِ ی»
قبل از َ

بخشــی از ظرفیــت نیــروی انســانی مــا بــرای تولیــد گزارشــات هــدر

میرفــت .زمانــی کــه جلســات مدیریتــی داشــتیم یکــی از کارشناســان
از دو روز قبــل مشــغول جمــع آوری گــزارش بــود .مشــکل دیگــر ایــن

بــود کــه زمــان زیــادی از مدیــران ،بــرای بررســی گزارشــات و اطمینــان از

درســتی آنهــا تلــف میشــد.
«مندِ ی»
بعد از َ
«مـندِ ی» بــه خوبــی و حتــی بهتــر انجام
کارهــای مدیــران داخلــی را َ
میدهــد .مدیــران ارتقــاء ِســمت پیــدا کردنــد .هزینــهای کــه بــرای
«مـندِ ی» در طــول یک ســال پرداخــت میکنیم،
اســتفاده از خدمــات َ

تنهــا برابــر بــا حقــوق یــک مــاه یکــی از ایــن مدیــران اســت.

«مندِ ی»
بعد از َ
«مــندِ ی» گزارشــات بصــورت لحظــهای تولیــد
بــا اســتفاده از َ

میشــود .ســامانه خروجــی قابــل قبولــی بــرای ارائــه دارد لــذا
کارشــناس مربوطــه حداکثــر یــک ســاعت بــرای تولیــد و ارائــه

همــه گزارشــات وقــت میگــذارد و بخــش زیــادی از گزارشــات را از

«م ـندِ ی» بــه مدیــران نمایــش میدهیــم .وقتــی میدانیــم
خــود َ
هــر گــزارش چگونــه و بــا چــه دیتایــی تولیــد میشــود بــرای

صحتســنجی آن وقــت کمتــری میگذاریــم.
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پیمانکاران
«مندِ ی»
قبل از َ
بخــش زیــادی از فرایندهــای مــا را پیمانــکاران خــار ج از شــرکت

انجــام میدهنــد .آنهــا کمتــر از کارمنــدان مــا در دســترس هســتند
و مــا بــرای پیگیــری کارهــا هزینــه میکردیــم .در یــک شــرکت 40

نفــره 3 ،نفــر از پرســنل مــا درگیــر هماهنگــی بــا پیمانــکاران بودنــد.

«مندِ ی»
بعد از َ
بــه پیمانــکاران پنــل دادهایــم و در ســطح مــورد نیــاز خــود بــه
فرایندهــای مــا دسترســی دارنــد .خودشــان کارهــا را جابجــا

میکننــد و گــزارش کار ثبــت میکننــد .اکنــون یــک کارشــناس
مــا میتوانــد همــان کار را اداره کنــد.

ارزیابی
«مندِ ی»
قبل از َ

هــر یــک از کارکنــان ،از اینکــه بیشــتر از بقیــه کار میکنــد و بخشــی

از کار وی توســط مدیــرش دیــده نمیشــود بــه نحــوی گلــه داشــت.
عــاوه بــر ایــن آســیبهایی نیــز وجــود داشــت کــه باعــث میشــد
شایستهســاالری شــکل نگیــرد.

«مندِ ی»
بعد از َ
«مـندِ ی» توانســتیم مــدل ارزیابــی عملکــرد را پیادهســازی کنیم.
بــا َ

از  3مــدل موجــود در ســامانه یــک مــدل کــه از همــه ســادهتر بــود

را انتخــاب کردیــم .امیدواریــم بــا پیشــرفت رونــد بلــوغ ســازمانمان
مدلهــای پیچیدهتــر را نیــز امتحــان کنیــم و دســتاوردهای

بیشــتری حاصــل شــود .هنــوز مشــکالتی وجــود دارد ولــی میدانیم
کــه در رونــد صحیحــی از اصــاح فرهنــگ ســازمانی هســتیم.
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دورکاری
«مندِ ی»
قبل از َ
در شــرکت مــا خیلــی وقتهــا صندلــی بــرای نشســتن پیــدا

نمیشــد .ظرفیــت مجموعــه تکمیــل بــود .بــا ایــن حــال هنــوز
بــه نیــروی کار نیــاز داشــتیم و نمیتوانســتیم بــرای فضــای اداری

هزینــه کنیــم.

«مندِ ی»
بعد از َ
«مـندِ ی» بــه تدریــج نیمی از پرســنل شــرکت
پــس از اســتفاده از َ
دورکار شــدهاند .عــاوه بــر ایــن توانســتهایم از ســایر شــهرها

هــم نیــروی کار جدیــد اســتخدام کنیــم .دسترســی مــا بــه نیــروی

متخصــص آمــاده بــه کار چندیــن برابــر شــده اســت.
«مندِ ی»
قبل از َ
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در سطح کارشناسان
نگهداری مستندات
«مندِ ی»
قبل از َ

بــرای هــر چیــز یــک پوشــه داشــتیم .ســاختاری درســت کــرده

بودیــم کــه فایلهــا گــم نشــود .یــک فضــای اشــتراکی داشــتیم کــه

فایلهــای اصلــی روی آن بــود .بیــرون از شــرکت بــه خیلــی از اســناد

دسترســی نداشــتیم .تعــداد زیــادی از اســناد را پرینــت میگرفتیــم کــه
واقعــا نیــاز نبــود .بــرای نگهــداری اســناد هــر پــروژهای ،یــک کانــال

«مندِ ی»
قبل از َ
در شــرکتی بــه تازگــی مشــغول بــه کار شــدم ،مــدت زیــادی طــول

کشــید تــا بــا فرایندهــا آشــنا شــوم .عمــا مســتنداتی وجــود
نداشــت .در مــاه اول چنــد بــار اشــتباه کــردم و یــک بــار هــم توبیــخ

تلگــرام یــا واتـسآپ داشــتیم ،پیــدا کــردن یــک فایــل وقتــی کــه بــه

شــدم.

«مندِ ی»
بعد از َ

«مندِ ی»
بعد از َ

زمانــی کــه یــک کار بــه مــن ارجــاع میشــود تمامــی مســتندات

«مـندِ ی» کار میکــردم .وقتــی دیــدم شــرکت
در شــرکت قبلــی بــا َ

جســتجوی اســناد نــدارم .حتــی بیــرون از شــرکت هــم میتوانــم

ـی مــن از شــرکت قبلــی گرفتــه شــد و مــن
طــی یــک روز دسترسـ ِ

آن نیــاز داشــتیم شــبیه یــک فاجعــه بــود.

مــورد نیــاز آن بــه خــودِ کار ضمیمــه شــده اســت .عمــا نیــاز بــه

بــه ســندی کــه الزم دارم ،دسترســی داشــته باشــم.

دیگــر در کانالهــای وات ـساپ و تلگــرام فایــل جابجــا نمیکنیــم
و نگــران امنیــت اطالعاتــی کــه از طریــق نرمافزارهــای پیامرســان

جابجــا میکنیــم نیســتیم.
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«مــندِ ی» اســتفاده میکنــد خیالــم راحــت شــد.
جدیــد هــم از َ

بــا همــان نــام کاربــری و رمزعبــور قبلــی حــاال بــه پنــل شــرکت
جدیــد دسترســی داشــتم .بــا یــک نــگاه اجمالــی بــه فرایندهــا
نقــش خــود و انتظــارات مدیــران را متوجــه شــدم.

شخصیسازی
«مندِ ی»
قبل از َ

کارهــای مــن در شــرکت خیلــی متنــوع اســت .از آنجایــی کــه فکــر

یادآوری
«مندِ ی»
قبل از َ

میکنــم توانایــی انجــام هــر کاری را دارم بــه هیــچ کاری نــه نمیگویم.

مدیــرم کارهایــی را بــه مــن محــول میکنــد کــه موعــد مشــخصی

کــرده اســت .بــه تازگــی متوجــه شــدهام بــا اینکــه توانایــی انجــام هــر

میافتنــد .گاهــی از سررســید و برخــی اوقــات از مســئول دفتــر

بــرای همیــن در طــول روز حــدود ده کار نامرتبــط دارم کــه مــن را کالفه

دارنــد .نبایــد دیــر بشــوند ولــی خیلــی وقتهــا کارهــا عقــب

ه ایــن کارهــا را بــه صــورت
کاری را دارم امــا توانایــی مدیریــت همــ 

کمــک میگیــرم تــا کارهــا را بــه مــن یــادآوری کنــد.

«مندِ ی»
بعد از َ

«مندِ ی»
بعد از َ

همزمــان نــدارم.

هنــوز هــم بــاور دارم کــه توانایــی مدیریــت همـهی ایــن کارهــا را بــه

«م ـندِ ی» توانســتهام آنهــا را بــه خوبــی
تنهایــی نــدارم .امــا بــا َ
دســتهبندی کنــم .کارهــای مهــم و فــوری را در یــک داشــبورد جــدا

کــردهام ،بقیــه را هــم اولویتبنــدی کــردهام .نــوع کارهــا را هــم

دســتهبندی کــردهام و کارتابــل پیگیریهــا از کارهایــی کــه بــرای
انجــام آن نیــاز بــه تمرکــز دارم جــدا شــده اســت .بایــد اعتــراف کنــم

«مــندِ ی» هــر روز صبــح کارهایــی را بــه مــن یــادآوری میکنــد
َ

کــه قــرار اســت طــی روز آینــده تحویــل دهــم .اگــر کاری نیــاز بــه
یــادآور داشــته باشــد تنظیــم میکنــم کــه چنــد روز قبــل ،آن را

بــه مــن یــادآوری کنــد.

هنــوز هــم بــه تعــدادی از کارهــا نمیرســم ولــی حداقل کالفه نیســتم.
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از کجا شروع کنم؟
«مندِی» وجود دارد:
سه راه ساده برای شروع استفاده از َ

ثبت نام در وب سایت  www.manday.irو مطالعهی راهنما:

انســانی در ارتبــاط خواهیــد بــود و اطالعــات الزم بــرای تصمیمگیــری در اختیــار

اگــر شــرکت شــما کوچــک یــا متوســط اســت ،ایــن روش پیشــنهاد خوبــی اســت.

شــما قــرار خواهــد گرفــت .اگــر شــما جــزو شــرکتهای بــزرگ یــا ســازمانهای

اگــر هنــوز مطمئــن نیســتید ،یــا نیــاز بــه اطالعــات

ندِی» :میتوانیــد بــا ایمیــل sales@manday.ir
«م ـ 
تمــاس بــا واحــد فــروش َ

میتوانیــد در کمتــر از پنــج دقیقــه اولیــن بــورد خــود را بســازید و شــروع کنیــد.

ثبــت درخواســت مشــاوره:

بیشــتر داریــد از منــوی وبســایت گزینـهی ثبــت درخواســت مشــاوره را انتخــاب

نماییــد و اطالعــات تمــاس خــود را ثبــت نماییــد .در ادامــه بــا مشــاوران منابــع
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دولتــی هســتید ،ایــن انتخــاب پیشــنهاد مناســبی اســت.

ارتبــاط بــر قــرار نماییــد .کارشناســان فــروش در اولیــن زمــان بــا شــما ارتبــاط
برقــرار خواهنــد نمــود.

شرح قابلیتهای سامانه
تعاریف:

مدیریــت پــروژه آبشــاری (:)Waterfall

مدیریــت پــروژه آبشــاری ،روشــی

بــرای اجــرای پــروژه اســت کــه در آن ،مراحــل انجــام کار ،از پیــش تعییــن و بــه
ترتیــب انجــام میشــوند.

مدیریــت پــروژه چابــک (:)Agile Project Management

مدیریــت پــروژه تلفیقــی (:)Hybrid Project Management

ایــن روش

ترکیبــی از روشهــای مدیریــت پــروژه آبشــاری در ســطوح بــاال و مدیریــت پروژهی

چابــک در الیههــای پایینتــر مدیریــت اســت.
وقتــی نیازهای

مشــتری در طــول زمــان ممکــن اســت تغییــر کنــد و دیــد کاملــی از محصــول

نهایــی مــورد نیــاز نداریــم ،روش مدیریــت چابــک بــه عنــوان روشــی مناســب
مطــر ح میشــود .مزیــت اصلــی مدیریــت پــروژه چابــک توانایــی آن بــرای بررســی
و حــل مســائلی اســت کــه در طــول دوره پــروژه بــه وجــود میآینــد.

متدولــوژی اســکرام:

یکــی از روشهــای مدیریــت پــروژه چابــک اســت کــه در

آن تمرکــز اصلــی بــر مدیریــت زمــان اســت.

متدولــوژی کانبــان:

یکــی از روشهــای مدیریــت چابــک اســت کــه در آن تمرکــز

اصلــی بــر مدیریــت منابــع محــدود پــروژه (غیــر از زمــان) اســت.
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پیادهسازی متدلوژی کانبان در سازمان شما:
کانبــان یــک تکنیــک بــا اثربخشــی بــاال بــرای مدیریــت فرایندهــا اســت .ایــن
روش یکــی از چهارچوبهــای چابــک اســت کــه بــرای پیادهســازی مدیریــت

پــروژه چابــک بــه کار مــیرود.

زیربنــای روش کانبــان سیســتم تولیــد همزمــان تویوتــا ( )Just-In-Timeاســت.
ولــی امــروزه کانبــان بــرای مدیریــت پروس ـه توســعه نرمافــزاری معــروف اســت.

هرچنــد کــه توســعه نــرم افــزار یــک فعالیــت خالقانــه و مبتکرانــه و متفــاوت از

تولیــد انبــوه اتومبیــل اســت؛ امــا همچنــان مکانیــزم پایــه بــرای مدیریــت خــط
تولیــد میتوانــد بــر روی آن پیادهســازی شــود.
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بورد کانبان:
یــک بــورد کانبــان ،چــه بــه صــورت فیزیکی و چــه آنالیــن ،از ســتونها و ســطرهای

متفاوتــی تشــکیل شــده اســت .ســادهترین شــکل ایــن بوردهــا شــامل ســه ســتون
اســت :ســتون در انتظــار اقــدام ،در حــال انجــام و انجامشــده .ســتونهای مربــوط

ه نرمافــزاری ممکــن اســت شــامل ســتونهای «در انتظــار
بــه یــک پــروژ ه توســع 
اقــدام»« ،در حــال انجــام»« ،تســت» و «تایید شــده» باشــد.

کارتهــای کانبــان (ماننــد اســتیکرها)
نشــاندهنده کارهــا اســت و هــر کارت روی
بــورد نصــب و در ســتونی قــرار میگیــرد

کــه بازگوکننــده وضعیــت کار مــورد نظــر

اســت .بــرای مثــال کاری کــه هنــوز شــروع
نشــده و در مرحلــه پیــش از انجــام اســت

بایــد در ســتون انجــام دادن ( )To Doقــرار

بگیــرد .ایــن کارتهــا میتواننــد بــا یــک

نــگاه وضعیــت کارهــا را بــه شــما بازگــو کننــد.

شــما میتوانیــد از کارتهایــی بــا رنگهــای

مختلــف بــرای نشــان دادن جزئیــات بیشــتر
اســتفاده کنیــد ،مثــا کارت قرمــز بــرای

اولویــت باالتــر ،یــا مثــا رنگهــای خاصــی

بــرای نشــان دادن نــوع کار یــا تیــم مربوطــه.
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کانبان در َمندِی
در سامانه َمندِ ی این بورد به صورت زیر است:

16

www.manday.ir

شــما میتوانیــد ســتونهای مختلفــی بــر اســاس مراحــل مختلــف
گــردش کار تعریــف کنیــد.

بــورد کانبــان یــک بــورد اجایــل اســت کــه محدودیــت تعــداد ،بــرای
هــر یــک از ســتونهای وضعیــت در آن ایجــاد میشــود .هــر گــروه

ه رســیدگی بــه یــک یــا چنــد ســتون را بــر عهــده
از تیمهــا وظیفــ 

دارنــد.

همــان طــور کــه در تصویــر زیــر میبینیــد امــکان ارجــاع هرکــدام از کارها به
افــراد یــا تیمهــا وجــود دارد .امــکان انتخــاب نــوع انجامدادنــی ،قــراردادن

موعــد یــا سررســید ،برچس ـبهای مختلــف و اولویتبنــدی هــم وجــود
دارد .بــه راحتــی میتوانیــد هرکــدام از مــوارد ذکــر شــده را بــا انتخــاب فیلتر

بــه صــورت مجــزا مشــاهده کنیــد .مثــا تمامــی کارهایــی کــه بــه یــک فرد
خــاص ارجــاع داده شــده اســت.
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اطالعــات بیشــتر در مــورد بــورد کانبــان ســامانهی َمــندِ ی را در جــدول زیــر
میتوانیــد مشــاهده کنیــد:

دامنهی

استفاده

اهداف

از گروههــای کوچــک کاری تــا خطــوط تولیــد و

کارخانجــات ،واحدهــای منابــع انســانی ،بخــش ارتبــاط
بــا مشــتریان

تنظیــم پارامترهــای مرتبــط بــا ســرعت پاســخگویی،

ســرعت تولیــد ،تخمیــن و کیفیــت



امکانات




بورد کانبان

خدمات مبتنی بر API
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خدمات مبتنی بر  GPSو فاصله تا مقصد

 گزارش MTTR
گزارشات



 گزارش Pickup Time

 گزارش میانگین زمان رسیدن به
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افزونه سخت افزاری

ارتباط بین بوردها

 گزارش Predictability

 گزارش Quality of Service

 گزارش Quality of Product

 بــا انجــام هــر فعالیتــی توســط تیــم پشــتیبان در وبســایت َمـندِ ی ،نتیجــه

آنچــه کــه َمــندِی در بوردهــای کانبــان در اختیــار مشــتریان قــرار میدهــد
عبارتســت از:

ایــن عملیــات توســط فراخوانــی یــک  webhookبــه اطــاع ســامانههای ســازمان

پیادهسازی گردش کار مبتنی بر ساختار سازمانی:

کنــد .ایــن اطالعرســانی توســط اطالعاتــی کــه خــود ســازمان در اختیــار دارد ،بــا

بــا تعریــف ســاختار ســازمانی ،میتــوان بوردهــای کانبــان را بــه چرخههــای

انجــام کار تبدیــل نمــود کــه هــر ســتون بیانگــر یــک وضعیــت از چرخــه اســت.
همچنیــن بوردهــای مختلــف طبــق یــک ســری قوانیــن بــه یکدیگــر مرتبــط

هســتند کــه ایــن موضــوع امــکان پیادهســازی چرخههــای فراینــد تودرتــو و

پیچیــده را فراهــم میکنــد.

میرســد و ســازمان تصمیــم میگیــرد چگونــه بــه مشــتری خــود اطالعرســانی

ارســال ایمیــل یــا پیامــک صــورت میگیــرد.

 همچنیــن َمــندِ ی بــرای هــر ســازمان یــک  end pointمســتقل فراهــم
نمــوده اســت و در صورتــی کــه ســازمان تمایلــی بــرای ارائ ـه خدمــات در بســتر
وبســایتهای خــود نداشــته باشــد ایــن خدمــات از طــرف ســازمان در وب ســایت

َمــندِ ی انجــام خواهــد شــد.

خدمات مبتنی بر :API

خدمات مبتنی بر :GPS

َمــندِ ی بــا پیادهســازی ســرویسهای مبتنــی بــر  APIامــکان ارتبــاط ســایر

ایــن خدمــت ،بــا خدمــات مبتنــی بــر  APIترکیــب میگــردد و امــکان ایجــاد

خدماتــی کــه ســازمانها بــر روی وب ســایتها یــا شــبکههای داخلــی خــود بــه

بــه اپلیکیشــن موبایلــی مجهــز هســتند کــه موقعیــت مکانیشــان را رصــد و

شــرایط ،مشــتریان میتواننــد خدمــات مــورد نیــاز خــود را در پایانههــای (End

میتواننــد درخواســتهایی را  pickupکننــد کــه بــه آنهــا نزدیکتــر اســت .ایــن

مولفههــای ســازمان را بــا ســامانهی َم ـندِ ی برقــرار میســازد .بدیــن صــورت کــه

مشتریانشــان ارائــه میدهنــد توســط  APIبــا َمـندِ ی یکپارچــه میشــود .در ایــن
 )Pointســازمان موردنظــر خــود درخواســت نماینــد و همزمــان امــکان پایــش

نحــوه پاســخگویی در داخــل َم ـندِ ی انجــام شــود.

ویژگیهای مهم این خدمات به شرح زیر است:
 امنیــت داده علــی الخصــوص اطالعــات مشــتریان ،کامــا در محیــط ســازمان

محفــوظ میمانــدَ .م ـندِ ی بــرای ارائ ـهی خدمــات بــه مشــتریان یــک ســازمان،
نیــاز بــه دارا بــودن اطالعاتــی نظیــر اطالعــات هویتــی ،اطالعــات تمــاس و غیــره
نــدارد .تنهــا آیتــم مــورد نیــاز بیــن ســامانهی َمــندِ ی و ســامانههای ســازمانی،

شناســهی تیکــت درخواســتی اســت کــه جابجــا میشــود.

یــک درخواســت را بــا ثبــت موقعیــت مکانــی فراهــم مینمایــد .پشــتیبانها

درخواســتهای جدیــد را بــه آنــان اطــاع رســانی میکنــد .لــذا پشــتیبانها
روش بــرای مدلهــای پشــتیبانی ماننــد مــوارد زیــر کاربــرد دارد:

 پشتیبانی پلیس یا اورژانس یا SOS
 خدمات نصب و خدمات پس از فروش در محل
ترکیــب ایــن خدمــات بــا خدمــات مبتنــی بــر  APIایــن امــکان را فراهــم میکنــد

کــه ســازمان بتوانــد ایــن خدمــت را بــر روی اپلیکیشــن موبایــل یا وب اپلیکیشــن
ســازمان خــود پیــاده کنــد .بــرای مثــال در صورتــی کــه یــک ســازمان ،خدماتــی
ماننــد خدمــات اســنپ را ارائــه دهــد ،میتوانــد اپلیکیشــن موبایــل «اســنپ
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«مــندِ ی»
راننــدگان» را بــه نحــوی توســعه دهــد کــه بــا اتصــال  APIهــا بــه َ

درخواسـتهای حمــل و نقــل را بــر روی اپلیکیشــن خــود مشــاهده کنــد .همچنین
میتوانــد اپلیکیشــن «اســنپ مســافران» را بــه نحــوی بــا  APIهــا مرتبــط کنــد

کــه ابتــدا درخواســتهای «حمــل و نقــل» توســط اپلیکیشــن موبایــل خــود
ســازمان ثبــت گــردد و ســپس ســایر اطالعــات ،ماننــد محاســبهی هزینــه و غیــره

را بصــورت مســتقل پیادهســازی نمایــد.

برای آیتمهایی که در ستونها جابجا میشوند دو حالت متصور است:
 -1تنهــا تعــداد آیتمهــا مهــم اســت (بــرای مثــال :در کارخانجــات ،تعــداد محصولی

کــه در طــول روز از هــر خــط عبــور میکننــد مهــم اســت)

 -2عــاوه بــر تعــداد آیتمهــا ،خــود آیتمهــا هــم از یکدیگــر متمایــز هســتند.

َمـندِ ی بــه هــر آیتــم یــک بارکــد اختصــاص میدهــد .در ایــن شــرایط هــر فــرد

بــا اســکن کــردن بارکــد توســط افزونــه ســخت افــزاری خــود ،انجــام کار مــورد

گزارشهای عمومی خروجی بوردهای کانبان در َمندِی:

نظــرش را روی آن ثبــت میکنــد.

 امــکان پایــش ( )trackمیانگیــن ســرعت انجــام کارهــا ( )MTTRدر بازههــای

همچنیــن امــکان اتصــال بوردهــا بــه یکدیگــر فراهــم اســت ،بدیــن صــورت کــه

زمانــی مختلــف

 امکان پایش میزان تخمین ( )Probabilityدر بازههای زمانی
 امکان پایش میانگین سرعت پاسخگویی ()Pickup Time
 امــکان پایــش میــزان رضایــت مشــتریان بــا پایــش دفعــات و موضوعــات

ارســال تیکــت

کاربردهای اختصاصی خطوط تولید ،کارگاهها و کارخانجات:
ه ســختافزاری بــرای بوردهــای کانبــان طراحــی شــده اســت .از
یــک افزونــ 
آنجایــی کــه در خطــوط تولیــد ،امــکان دسترســی بــه سیســتمها کمتــر فراهــم

اســت ،ایــن افزونــه اجــازه میدهــد جابجایــی آیتمهــا در بیــن ســتونهای
وضعیــت بــه راحتــی و تنهــا بــا انتخــاب یــک دکمــه انجــام پذیــرد.
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خروجــی یــک بــورد بصــورت خــودکار بعنــوان ورودی یــک بــورد دیگــر در نظــر

گرفتــه میشــود .بــرای مثــال خروجــی بــورد تولیــد ،بــه ورودی بــورد انبــار یــا
حمــل و نقــل متصــل میشــود.

پیادهسازی متدولوژی اسکرام در سازمان شما
اسکرام یک روش مدیریت پروژهی چابک است که در آن مدیریت زمان به عنوان

ندارند و تمامی نیازهای تیم توسط خود تیم مرتفع میگردد.

تیمهای خودگردان موثر است .تیمهای خودگردان عمدتا نیازی به مدیر مستقیم

تمامــی نیازهــای تیــم توســط خــود تیــم مرتفــع میگــردد.

منبع اصلی مورد توجه قرار میگیرد.همچنین پیادهسازی این متدولوژی بیشتر در

تیمهــای خــود ســازمان یافتــه عمدتــا نیــازی بــه مدیــر مســتقیم ندارنــد و

آنچه که َمندِی در اختیار استفادهکنندگان این متدولوژی قرار میدهد:
پروژههای توسعهی محصول

دامنهی کاربرد

گروههای کوچک کاری در پروژههای Agile

گروههــای کوچــک ســازمانی مســتقر در واحدهــای

یــک ســازمان

ایجاد تیمهای خودگردان
اهداف

امکانات

گزارشات

تنظیم پارامترهای سرعت انجام کارها در بازههای

کوتاه زمانی

بــورد برنامهریــزی ،مخــزن محصــول ،اســتوری
بــورد ،بــورد تحویــل و بــورد Retrospective

گزارش سرعت

گزارش Burndown
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بورد برنامهریزی ()Planning
ایــن بــورد ،یــک رابــط کاربــری ســاده بــرای برگــزاری

جلســات برنامهریــزی اســکرام اســت .ویژگیهــای ایــن

بــورد بــه شــر ح زیــر اســت:

 بــر روی انجامدادنیهــا امــکان ثبــت رای وجــود دارد.

هــر رای در واقــع میــزان عــددی حجــم کار ()Story Point

اســت کــه در جلســات برنامهریــزی توســط اعضــای تیــم

ارائــه میشــود.

 امــکان اینکــه اســکرام مســتر بتوانــد رای افــراد را تــا زمانــی

کــه صــاح بدانــد از ســایر اعضــا مخفــی نگــه دارد وجــود دارد.

توســط ایــن ویژگــی ،بــرای هــر آیتــم رایگیــری انجــام میشــود و

امکاناتــی بــرای مکالمـهی بیــن اعضــای تیــم وجــود دارد .در پایــان،

اســکرام مســتر میتوانــد یکــی از رایهــا را انتخــاب کنــد.


شــیوهی رای گیــری بســته بــه دلخــواه مدیــران بــورد متغیــر

اســت.

مخزن محصول یا ()Product Backlog
مخــزن محصــول در اختیــار مالــک محصــول ( )Product Ownerقــرار داده

میشــود .وی تمــام انجامدادنیهــا را در ایــن مخــزن ثبــت مینمایــد.

توســط امکاناتــی کــه در ایــن بخــش قــرار داده شــده اســت ،اســکرام مســتر

میتوانــد توســط امکاناتــی کــه در ایــن بخــش قرار داده شــده اســت ،اســپرینت

تعریــف کــرده و بازههــای زمانــی را مشــخص کنــد .ســپس انجامدادنیهــا را از

مخــزن محصــول کشــیده و در هــر اســپرینت رهــا ســازد.
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استوری بورد:
ایــن بــورد یــک بــورد اجایــل اســت کــه اعضــای پــروژه میتواننــد
در آن ســتونهای وضعیــت را مشــاهده کــرده و کارهــا را پــس از

انجــام ،از یــک ســتون بــه ســتون دیگــر منتقــل نماینــد.
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بورد تحویل یا :Release Board
در ایــن بــورد مــواردی کــه در هــر اســپرینت تحویــل کارفرمــا شــده بــه همــراه

نظــرات وی و آنچــه کــه بــرای اســپرینت بعــدی مهــم اســت ثبــت میگــردد.

بورد :Retrospective
ایــن بــورد هــم یــک بــورد اجایــل اســت کــه در آن امکانــات رایگیــری بــر روی
آیتمهــا وجــود دارد .مــواردی کــه عمومــا در ایــن بــورد مطــر ح میشــود مــوارد

مربــوط بــه جلســات  Retrospectiveدر پایــان هــر اســپرینت اســت .تفــاوت ایــن

بــورد بــا بوردهــای دیگــر در ایــن اســت کــه همـهی اعضــا در یــک بــازهی زمانــی
میتواننــد همزمــان مــوارد مــد نظــر خــود را ایجــاد کننــد و ایــن مــوارد تــا زمانــی

کــه اســکرام مســتر صــاح بدانــد از دیــد ســایر
اعضــا مخفــی خواهــد مانــد .همچنیــن امــکان

مرتبطســازی مــوارد بــر حســب میــزان رایــی
کــه ســایر اعضــا بــه هــر مــورد دادهانــد وجــود
دارد و نتایــج جلســات بــرای اســتفادههای
آینــده ثبــت میگــردد.
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گزارشات:
 گــزارش :Burndown

نمــودار ســرعت و نحــوهی انجــام کارهــا در طــول

یــک اســپرینت را نمایــش میدهــد .ایــن گــزارش اطالعــات دقیقــی از وضعیــت

ســامت کاری تیــم را در طــول اســپرینت در اختیــار مدیــران و خــود اعضــای تیــم
قــرار میدهــد.



گــزارش :Velocity

نمــودار ســرعت انجــام کارهــا را در یــک اســپرینت را بــا

ســایر اســپرینتها مقایســه میکنــد .در ایــن گــزارش میــزان تعهــد یــک تیــم بــا
میــزان تــوان اجرایــی همــان تیــم در کنــار یکدیگــر نمایــش داده میشــود.

بورد مدیریت پروژهی تلفیقی یا Hybrid
گروههای بزرگ کاری (بیش از  50نفر)

دامنهی کاربرد

سازمانهای بزرگ و کوچک پروژه محور

شرکتهای پیمانکاری در تمامی حوزهها

آنچــه در ایــن بخــش مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،زمانبنــدی اســت و همــواره

نســبت حجــم کار باقیمانــده ،حجــم بودج ـهی باقیمانــده و زمــان باقیمانــده بــا
یکدیگــر مقایســه میشــود.

همچنیــن مــورد دیگــری کــه حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه روشهــای

مختلــف مدیریــت پــروژه کــه در بــاال ذکــر شــد در ایــن بخــش هــم امــکان تلفیــق
بــا یکدیگــر را دارنــد .هــر واحــد کوچــک از پــروژه میتوانــد در یــک بــورد اســکرام

یــا کانبــان جداگانــه انجــام شــود و نتیجـهی آن در ایــن بخــش منعکــس گــردد.
پایش زمانبندی پروژه

اهداف

تلفیــق متدولوژ یهــای مختلــف مدیریــت

گانت چارت:

پــروژه در یــک پــروژ ه بــزرگ

گانت چارت
امکانات

مدیریت بودجهی عملیاتی پروژه
مدیریت بودجهی ستادی پروژه
مدیریت پورتفولیو ()Portfolio

گزارشات زمانبندی
گزارشات

گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه

گزارشات بودجه

گزارش پیشبینی گردش مالی پروژه
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در ایــن بخــش امــکان طراحــی نمــودار زمانبنــدی پــروژه بــرای مدیــر پــروژه ،واحد

کنتــرل پــروژه و ســایر اعضــا فراهــم اســت .هــر بخــش پــروژه بــه واحدهــای

ســازمانی مربــوط بــه خــود ارجــاع میشــود .هــر واحــد میتوانــد زمانبنــدی یــا

تقســیمبندی مربــوط بــه خــود را انجــام دهــد و در نهایــت گانــت چــارت اصلــی
از جمــعآوری ایــن تقســیمبندیها تولیــد میگــردد.

در ایــن بخــش هــر واحــد ســازمانی میتوانــد بــرای وظایــف مرتبــط بــا خــود،

بودجهبنــدی تعریــف کنــد و زمانبنــدی تخصیــص آن را هــم میتوانــد تغییــر
دهــد .بودجــهی هــر بخــش از پــروژه میتوانــد در چندیــن نوبــت زمانــی

تخصیــص داده شــود.

ســایر امکاناتــی کــه در تولیــد گانــت چــارت توســط َم ـندِی ارائــه شــده اســت بــه
شــرح زیــر اســت:
 امکان تعریف بودجه بصورت کلیتر برای سطوح باالتر تقسیم کار
 امــکان تخصیــص برچســبهایی کــه کمــک میکنــد گزارشــات بودجــه یــک

پــروژه بــر حســب کارگاههــا ،کاال ،اجــرا و ســایر ویژگیهــا قابــل تفکیــک باشــد.

 امــکان تغییــر ســطوح وظایــف (جابجایــی والــد یــک وظیفــه) بهمــراه

بروزرســانی پیشــرفت پــروژه ،پیشــرفت مالــی و بودجـهی پــروژه بصــورت خــودکار
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 امــکان رویــت پیشــرفت زمانــی ،فیزیکــی و بودجــه بــر حســب هــر یــک از
وظایــف (نــه فقــط ســطوح کلــی)

 امکان استفاده از تقویم شمسی با در نظر گرفتن تعطیالت رسمی
 امکان شخصی سازی در تعطیالت آخر هفته و تعطیالت رسمی

مدیریت پورتفولیو:
در ایــن بخــش گزارشــات جامعــی از رونــد پیشــرفت پــروژه در اختیــار مدیــر
پــروژه ،مســئول کنتــرل پــروژه و تمامــی واحدهــای اجرایــی پــروژه قــرار میگیــرد.

مدیــر پــروژه میتوانــد وضعیــت پیشــرفت فیزیکــی ،زمانــی و بودجـهای هــر یــک

از وظایــف را جداگانــه مشــاهده نمایــد.

همچنیــن امــکان بروزرســانی پیشــرفت بــرای افــرادی کــه وظیفــه بــه آنهــا ارجــاع

شــده اســت وجــود دارد .بدیــن صــورت کــه بــا انتخــاب هــر یــک از وظایــف

میتواننــد پیشــرفت حاصلــه و بودجــهای کــه مصــرف شــده را بــه همــراه

توضیحــات آن ثبــت نماینــد .ایــن پیشــرفت بعنــوان یــک درخواســت ثبــت
میشــود و بــه اطــاع مســئول کنتــرل پــروژه میرســد .مســئول کنتــرل پــروژه
در همیــن صفحــه میتوانــد ایــن گــزارش را تاییــد نمایــد و پــس از تاییــد،

نمودارهــای پیشــرفت بروزرســانی میشــوند.

مدیریت بودج ه ستادی پروژه:
در ایــن بخــش امــکان ایــن وجــود دارد کــه بــرای بخشــی از پــروژه کــه مســتقیما

بــرای هریــک از اقــام میتــوان زمــان شــروع پرداخــت ،مبلــغ قابــل پرداخــت ،نحوهی

تعریــف شــود .افــرادی ماننــد حســابدار ،نگهبــان ،کنتــرل پــروژه و  ...کــه پرداختهای

همچنیــن واحدهــای ســازمان (کــه در پــروژه فعالیــت دارنــد) میتواننــد در زمــان

در عملیــات اجرایــی پــروژه نقــش ندارنــد و بــه اصطــاح ســتادی هســتند بودجــه

آنهــا دورهای اســت جــزو واحدهــای ســتادی پــروژه محســوب میشــوند.

تکــرار پرداخــت (ماهیانــه یــا ســالیانه) و زمــان پایــان پرداخــت را انتخــاب نمــود.

برنامهریــزی پــروژه ،هــر یــک از ایــن بودجههــا را در پنــل خــود تعریــف نماینــد.
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گزارشات بودجه:
گــزارش پیشبینــی گــردش مالــی  :در ایــن گــزارش میــزان بودجـهای کــه

میبایســت در هــر مــاه در پــروژه مصــرف گــردد ،بــه همــراه آنچــه کــه تاکنون
مصــرف شــده اســت نمایــش داده میشــود .ایــن گــزارش کمــک میکنــد
کــه گــردش مالــی پــروژه کنتــرل شــده و مدیــران پــروژه همــواره اطالعاتــی

دقیــق و بــروز از وضعیــت مالــی کار داشــته باشــند.

گــزارش ســرعت گــردش مالــی:

ایــن گــزارش هــم ماننــد گــزارش

پیشبینــی گــردش مالــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه ســرعت تخصیــص
بودجــه را بــه تفکیــک ماههــا نمایــش میدهــد .ایــن گــزارش بــه مدیــران

کمــک میکنــد کــه زمانهــای اوج مصــرف بودجــه را مشــخص نمــوده و

گــردش مالــی پــروژ ه خــود را کنتــرل کننــد.
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