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 مقدمه

برنامه ریزی و کنترل و نظارت و ارزیابی نیروهای انسانی 

 است . در تیم هابرای هدایت آنها، مهمترین دغدغه 

امر و نهی ها وسیله سمت هدف به هدایت منابع انسانی به  

  انجام میشود. 

امر و نهی ها تبدیل به وظیفه میشود. و به هر منبع انسانی 

واگذار میشود. هر فرد به تنهایی نمی تواند یک وظیفه را به 

 درستی انجام دهد. و لذا نیاز به همکاری تیمی است . 

 :میشود تقسیم به سه دسته کلی  تیم ها

شروع و که را انجام میدهند فعالیت هایی تیم هایی که )ستادی تیم های .1

پایانی نمیشود برای آنها پیش بینی کرد و خیلی مقطعی و گذرا و تکرار 

 پذیرند(

 را انجام دهند که  فعالیت هاییتیم هایی که های پروژه ای )تیم های  .2

فرد و از پیش تعیین شده را با یک زمان از قبل تعیین باید یک نتیجه منحصربه

 (شده و منابع مشخص، ایجاد کند

تیم هایی که فعالیت هایی را انجام میدهند که )فرایندی تیم های .3

 ،مرتبط تکرار پذیربه هم و افتهیساختار فعالیت هایاز  یامجموعه

 (می باشد محصول  ایخدمت  کی جادکنندهیا
 

 

سامانه های مدیریت وظایف زیادی در بازار موجودند . 

اما اکثرا در یک حیطه از این دسته بندی ذکر شده در 

به شما میدهند  ایجاد بهروه وری در تیم را باال، امکان 

 . 

اما سامانه وان وین با افتخار توانسته است که هر سه 

در خود مدیریت  تیم ها و وظایف مربوط به آنها رانوع 

 کند . 

  



 معرفی امکانات و قابلیت ها

 کارتابل واحد 
برای پاسخگویی به 

هر وظیفه نیازی 

نیست که به آدرس آن 

سایت سر بزنید . 

بلکه از یک صفحه می 

توانید این کار را 

 انجام دهید . 

می توانید در همین 

صفحه وظایف کل تیم 

 را نظارت کنید . 

می توانید در هر 

ز تیم ها کدام ا

مستندات مربوطه را 

از همین یک صفحه 

آپلود و دانلود 

 کنید . 

در همین یک صفحه 

گزارشات تیم ها را 

یکپارچه و جداگانه 

 مشاهد کنید . 

در کل وظایف تیم 

 هاجستجو کنید 

 

 

  اختصاص سایت به

 ازای هر تیم
سایت اختصاصی به 

ازای هر تیم یا 

کارگروه، با قابلیت 

ها، ثبت فعالیت

ها،مستندات، روال

فرمهای اطالعاتی، با 

امکان مدیریت کردن 

سطوح دسترسی، 

کاربران، وظایف، 

مستندات به صورت 

مستقل هر تیم سایت 

و در عین حال بصورت 

 کلی ویکپارچه.

  
 



  رابط کاربری زیبا و

آسان برگرفته از 

 شبکه های اجتماعی
 

 

  مدیریت یکپارچه و

سلسله مراتبی 

 دسترسی ها

 



  پشتیبانی از ساختار

 سازمانی
 
  قابلیت بسیار

کاربردی و یگانه 

پشتیبانی از ساختار 

سازمانی. پشتیبانی 

از اختصاص سطح 

های دسترسی و گروه

 کاری مختص هر ساختار

  اختصاص وظیفه به

 ساختار و نه به فرد
  قابلیت مدیریت و

پیگیری وظیفه حتی 

در صورت تغییر 

جایگاه فرد در 

تعریف  سازمان امکان

نماینده برای مقاطع 

 زمانی
 

 

  مدیریت دانش و

 مستندات ضمنی و آشکار
امکان ضمیمه کردن 

مستندات مربوط به 

وظیفه و همچنین 

مستندات عمومی با ثبت 

اطالعات جانبی مرتبط 

در تیم ها و امکان 

جستجو در اطالعات 

جانبی و محتوای داخل 

 فایلها

امکان جمع آوری و 

دسترسی کلی به 

 مستندات ضمیمه شده.
 

 



 

  فیلدهای متنوع برای

 هر وظیفه
 توضیحات 

 چک لیست 

 درصد پیشرفت 

 اولویت 

 ارجاعات 

 هاپی نوشت 

 وضعیت فعلی 

 زمان شروع 

 فرصت اتمام 
  برچسب درختواره

 ای
 

 



 پیشرفته وظایف نظارت 
شاهده  وظایف  یکجای همهم

در  به دیگران محول شددددده

به تناسددب  های مختلفزیرتیم

 به تفکیک : دسترسی

 

 همه وظایف 
 شروع نشده 
 در حال انجام 
 تکمیل شده 
 موکول به آینده 
 منتظر شخصی دیگر 

 

 

  امکان فیلتر کردن

 :براساس وظایف
 
 برچسب 
 شخص ارجاع دهنده 
 شخص ارجاع گیرنده 
 تاریخ ایجاد 

 فرصت انجام 
 فرد ایجاد کننده 
 خوانده شده و نشده 
 وضعیت 
 فرصت انجام 
 ایجاد زمان 
 زمان ویرایش 
  

 

 

 



  پشتیبانی از چرخه

ارجاع وظیفه در تیم 

  ها
قابلیت ارجاع وظیفه 

به شخص و در ادامه 

 ارجاع مجدد وظیفه

قابلیت پیگیری و 

مشاهده تاریخچه با 

جزئیات فیلدهای 

 تغییر یافته 
 

 

  برنامه ریزی پروژه

 ها در گانت چارت 
ایجاد گانت چارت با 

شدن امکان یکپارچه 

با مایکروسافت 

 پروجکت
همگام شدن با 

مایکروسافت پروجکت 

برای بروز رسانی 

 وظایف

  

 

 



  جستجوی پیشرفته 

 
  استفاده از موتور

جستجوی قدرتمند 

امکان جستجو در کل 

محتوای وظایف و 

 پیوست ها
  رعایت دسترسی در

 جستجو

  قابلیت جستجو بر

 اساس فیلدهای جانبی
  جستجو حتی در داخل

 پیوست فایلهای

 



  سیستم هشدار و اطالع

 رسانی
ارائه هشدار برای 

 وظایف خوانده نشده 

امکان پشتیبانی از 

سیستم ایمیل و پیام 

کوتاه برای وظایف 

 جدید و 

 وضعیت جدید وظیفه

 

 



 زیبا و  گزارشات

مفهوم و متنوع و 

 کاربردی
 

 امکان سفارشی سازی 

  از وظایف ارجاع شده

 به فرد 

 وضعیت تیم ها 

  وضعیت هر تیم به

 صورت جداگانه

  وضعیت کارهای

سازمان از نظر 

 اولویت

  نمودار وضعیت جریان

 کاری وظایف

 
 

 

 
 



  پشتیبانی از نمایش

 در موبایل

  طراحی مناسب برای

نمایش در دستگاه 

 های هوشمند.

  امکان انجام تمامی

عملیات از طریق 

 موبایل

  رابط کاربری شبیه

اپلیکیشن در مرورگر 

که نیاز به داشتن 

اپلیکشن جداگانه را 

 مرتفع می کند . 

 



  منشور پروژه 

 
 ارتباط سایت های سازمان های مختلف ایجاد 

پشتیبانی از عضویت کاربر به طور همزمان در تیم های شرکت های مختلف 

 زیرمجموعه یک هولدینگ به صورت یکپارچه
 

 الکترونیکی کردن فرم و فرآیندهای سازمانیقابلیت 
فرم ساز می باشد و می فرآیندساز و  و  زیرساخت قویدر این سامانه دارای 

الکترونیکی کردن  و همچنین، HTMLهای شکیل و زیبا در قالب فرمتوان 

 در آن انجام داد . فرآیندهای سازمانی به سهولت حداکثری 

 .  شودتوسط متشری انجام می تواند این کار

  .. سیستم ارزیابی نیروها با استفاده از متدهای علمی 

  قابلیت ارائه به صورت سرویس آنالین و یا روی سرورهای مشتری در باالترین سطح

 پایداری و امنیت

  استفاده از سکویی امن و پایدار باعث شده است که امکان ارائه سرویس به

 با توجه به درخواست مشتری فراهم باشد.صورت ابری و سرویس مقیم 
 

 قابلیت پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر و تیم 
با اتکا به زیرساختی قدرتمند با پشتبانی بدون وقفه امکان میزبانی از تیم 

 و کاربران به تعداد نامحدود ممکن شده است

  ارتباط سامانه با سرویس های آنالین زمان نگار برای ثبت ساعت کارکرد به

 صورت بسیار آسان 

  ارتباط سامانه با شبکه های اجتماعی برای پیگیری و ثبت و اطالع رسانی از

 طریق این شبکه ها

 


