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  پیشنهاداتنرم افزار نظام 

 تسهیلدر  راهکارهای فناوری اطالعاتبا هدف استفاده از  که، سامانه ای است نرم افزار نظام پیشنهادات

 تیریو تفکر مد یسازمان یمدل تعال بر پایه ، شنهادهایپ یو بررس رشیپذ نظامی ندهایفرآ ونیزاسیو مکان

 شده است.   جادیا ،یخدمات کشور تیری( قانون مد۲۰ماده ) یینامه اجرا نیو بر اساس آئ یمشارکت

و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، بعنوان یکی از مناسبترین راهکارهای بهبود بهره وری در سازمانها 

کسب و کارها، ساز و کاری است که با ایجاد فضای مناسب و شرایط الزم، این امکان را به مدیران میدهد 

که که از فکر و اندیشه کارکنان خود و حتی مشتریان سازمان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل 

 .خود دعوت کنندمشکالت سازمانی بهره مند شوند و آنان را به مشارکت در منافع و اهداف سازمان 

سازمان را به صورت کاماًل  شنهاداتیپ یسازد تا روند اجرا یشما را قادر م «شنهاداتیافزار نظام پنرم»

بر اساس  ستمیمراحل گردش کار س یتمام یساز ادهیو پ یطراح نی. همچندیکن یراه انداز زهیمکان

متفاوت استقرار نظام  یکامال منعطف و با در نظر گرفتن نگرش ها یو به شکل شنهادهایاستاندارد نظام پ

 .صورت گرفته است شنهادهایپ

با راه اندازی نرم افزار نظام پیشنهادها، امکان دریافت و بررسی پیشنهادهای کارکنان و بهره گیری بهینه 

ه و رضایت کارکنان و از ابتکارات، خالقیتها و تخصص ایشان فراهم شده و در نتیجه باعث بهبود انگیز

افزایش بهره وری سازمان خواهد شد. همچنین با بکار گیری سامانه نظام پیشنهادها کارکنان تشویق 

میشوند که به محیط و فرایندهای کاری مرتبط با خود توجه ویژه ای داشته باشند، نقاط اشکال و نیازمند 

از آن با ارائه راه حلهای یافت شده، فرایندهای  بهبود را بیابند و برای آن به چاره جویی بپردازند و پس

 مربوط به خود و سپس امور سازمان را بهبود ببخشند. 

نرم افزار نظام پیشنهادات به عنوان ابزاری سودمند برای ایجاد روحیه مساله یابی توسعه خواهی در 

را بدون درنظرگرفتن  مندسود یها ایدهصاحبان کارکنان و جلوگیری از روحیه رخوت و بی تفاوتی ایشان، 

و  یریگ میکه قدرت تصم نیو عالوه برا باشدیم رایپذ کسانیآنها بطور  جایگاه شغلی و پست سازمانی

 قیتشو یبرا امکانات و روشهای الزم، دچار آسیب یا تضعیف نمیکندوجه  چیرا به ه مدیران تیمسئول

 ییایو پو تیتا از خالق دینما یسازنده فراهم م یها شهیندپرسنل را درقبال عرضه کردن ا یو معنو یماد

 ..صورت پذیرد بهینهاستفاده  سازمان رشد و توسعه یبرا آنهاتفکر 
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 نتایج حاصل از بکارگیری سیستم نظام پیشنهادها و بانک ایده :

 بهبود و گسترش خالقیت، نوآوری یها تیفعال یدر راستا ینو و مؤثر سازمان یهادهیاز ا یریگ بهره 

 سطوح سازمان یخالق در تمام طیو توسعه مح استقرار 

 یفرهنگ همکاری، مسئولیت پذیری و حس تعلق سازمان تیتقو  

 رییبر تغ ینمودن بهبود مبتن نهیو نهاد قیحوزه تفکر، تعم گسترش 

 یو سازمان یاهداف فرد یمقاومت در مقابل تغییر و همراستا ساز کاهش 

 نهیهز نیکمترحل مسئله با  یاز راهکارها استفاده 

 حس اعتماد متقابل. جادیکارکنان و سازمان و ا انیبهبود ارتباط مو  ها یساز میکارکنان در تصم مشارکت 

 بالفعل و بالقوه کارکنان یها ییتوانا زانیاز م تیریمد یآگاه 

 کارکنان ریو حذف موانع در مشارکت فراگ تیکار و فعال یمناسب برا طیشرا جادیا 

 حل مسأله تیقابل شیو افزا یکار هیروح قیدر کارکنان، تشو زشیانگ شیافزا 

 یو رفتار سازمان یدر حل مشکالت و بهبود روابط کار یدسته جمع یو همکار یفرهنگ مشارکت اشاعه 

 هاتیدر فعال ییجوصرفه 

 شنهادیدر نظام پ شنهاددهندهیو طرح به نام شخص پ دهیا ثبت 

 یمیو ت یکار گروه هیروح تیو تقو جادیا 

 هیروح جادیکارکنان با ا یتیو شخص یفکر رشد 

 شنهادیبهبود و ارائه پ یهافرصت افتنی یدر کارکنان برا قاتیآموزش و تحق ،یریادگیبه  اقیاشت جادیا 

 یعمل یهایبالقوه کارکنان به توانائ یاستعدادها لیتبد امکان 

 هایریگمیمشارکت کارکنان در تصم لیو انجام امور به دل هامیتصم یاجرا لیو تسه بهبود 

 بهره وری، کیفیت و ارائه بهتر محصول، خدمت و خدمات پس از فروش بهبود 

 دیو ابزار تول آالتنیماش ندها،یبهبود در فرآ 

 خدمات مورد ارائه ایدر محصول و  بهبود 

 هایکارو دوباره عاتیو کاهش ضا تیفیک بهبود 

 هانهیو کاهش هز عیدر مصرف منا ییجواتالف و صرفه کاهش 

 فکر و جستجوگر در سازمانکارکنان خالق، خوش ییشناسا 
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 زیر سیستم ها و امکانات نرم افزار

 

 

 امکان ثبت پیشنهاد یا ایده بصورت فردی و گروهی با مشخص کردن درصد مشارکت 

 شناسایی موارد تکراری و جلوگیری از ثبت موارد تکراری با میزان شباهت بیش از اندازه ای معین 

  امکان انتخاب قالبwork flow برای گردش ایده یا پیشنهاد بر اساس نیاز سازمان 

 امکان ویرایش ایده یا پیشنهاد تا قبل از مشاهده شدن توسط مسئول مربوطه 

 امکان تعریف چندین دبیرخانه جهت ارزیابی ایده ها بصورت غیر متمرکز 

 امکان تعریف گروه های کارشناسی برای بررسی و ارزیابی ایده ها 

 ا و نظرات کارشناسان امتیاز دهندهمشاهده آر 

  ایجاد امکان به اشتراک گذاری پیشنهاد ثبت شده برای مشارکت سایر کارکنان در پیشنهاد ثبت شده جهت تبدیل

 ایده کوچک به یک پیشنهاد جامع

 امکان تعریف فازهای اجرایی پیشنهاد و تعریف مسئول اجرا هر فاز 

  زمانبندی فازهای اجراییامکان تعریف محدوده های زمانی و 

  امکان تعریفkpi های ارزیابی بر روی فازهای ارزیابی 

 امکان پیاده سازی مدلهای مشارکت متنوع بمنظور افزایش انگیزه کارکنان 

 

 سیستم مدیریت ثبت

 و گردش پیشنهاد

 داشبورد مدیریتی
 

هامدیریت فراخوان   
 

 باشگاه مشارکت و تاالر گفتگو
 

 بانک امتیاز و مدیریت پاداش

 

 اپلیکیشن موبایل
 

 پیشنهاد سیستم مدیریت ثبت و گردش

 سازمانی پرتال
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  )... داشبورد مدیریتی بر اساس گروه های مختلف کاربری)مدیران، کارشناسان و 

 ،پربازدیدها و ... نمایش نمودار برترین ها 

 گزارش های مدیریتی از آمار و مراحل پیشنهاد ها 

 ارائه گزارشهای آماری تحلیلی بر اساس سری های زمانی 

 گزارش پایش نظرسنجی های نرم افزار 

 امکان طراحی گزارش های مدیریتی به سفارش مشتری در فرآیند استقرار 

  ارائه گزارشات بازخوردهای ثبت شده بر اساسClassification محتوا 

  پیاده سازیData Visualization  برای ارائه گزارشهای گرافیکی تحلیلی 

 

 امکان تعریف چالشهای سازمان بصورت هدفمند جهت دعوت کاربران به مشارکت و ثبت ایده و ارائه راه حل 

  پیشنهاد(امکان ارتباط موضوع پیشنهاد با فراخوان های اعالم شده )بذر 

 )... امکان تعریف فراخوان برای گروه های مختلف کاربری )مدیران، کارشناسان و 

 امکان تعیین محدوده زمانی برای فراخوان ها 

  

 امکان به اشتراک گزاری ایده های ثبت شده بمنظور مشارکت سایر کارکنان در ارزیابی و بهبود ایده 

  ثبت نظر برای پیشنهاد های به اشتراک گذاشته شدهامکان 

 امکان ثبت رای برای پیشنهاد های به اشتراک گذاشته شده 

 امکان ایجاد موضوع گفتگو 

 امکان ثبت دیدگاه در مورد موضوعات مطرح شده در تاالر گفتگو 

 

  

 داشبورد مدیریتی

 مدیریت فراخوان ها
 

 باشگاه مشارکت و تاالر گفتگو
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  فاکتورهای متنوعامکان محاسبه پاداش پیشنهاد دهنده بر اساس 

 تخصیص پاداش به مشارکت کنندگان، کارشناسان و مجریان پیشنهاد 

  امکان انتقال و تجمیع پاداش در بانک امتیاز 

 .. امکان محاسبه و تعیین پاداش در فازهای مختلف گردش پیشنهاد )ثبت، ارزیابی، افکار عمومی، تایید، اجرا و( 

  نمایش سوابق پاداش در پروفایل کاربری پیشنهاد دهندهامکان ثبت و 

 

 شنیکیفینوت قیاز طر یرسان اطالع 

 ثبت شده یشنهادهایپ یریرهگ امکان 

 مشاهده روند انجام کار امکان 

 مجدد یثبت درخواست بررس امکان 

 برای پیوست مستندات، مانند ضبط کردن صدا، گرفتن عکس و ...  لیموبا یگوش استفاده از امکانات 

 

 امکان نمایش اخبار و اطالعیه های تعریف شده در نرم افزار 

 )... امکان اطالع رسانی اخبار و اطالعیه ها برای گروه های مختلف کاربری)مدیران، کارشناسان و 

 صفحه ای مجزا برای نمایش اخبار و اطالعیه ها 

 ع رسانی عمومی در فرم پرتال برای ذینفعان و مشتریانامکان اطال 

 امکان مشاهده آرشیو اخبار و اطالعیه های اطالع رسانی شده 

 امکان نمایش برترین ها و پیشنهادهای پر بازدید 

 امکان نمایش فراخوان های ثبت شده در نرم افزار 

 امکان ثبت انتقاد و شکایت قبل از ورود به سامانه 

 

 پاداش مدیریتو  امتیاز بانک
 

 موبایل اپلیکیشن
 

 سازمانی پرتال
 

Tel : (+98 – 21) 2842 6762 

(+98 – 86) 3224 9138 

w w w . d a t i s s . n e t 

i n f o @ d a t i s s . n e t 

        datissnet 


