
نرم افزار مديريت پروژه كلك    



آشنايي با نرم افزار  
راي فعاليتها، به منظور رفع   مديريت پروژه بكارگيري دانش، مهارتها و ابزار هاي الزم در جريان اج

. نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است  
ريزي و كنترل   در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه،لك كنرم افزار مديريت پروژه  •

كنترل ومديريت پروژه  گيرد و لذا به ابزاري كاربردي وقدرتمند براي پروژه بهره مي
تبديل شده استنيروي انساني    ومنابع،هزينه،زمان 

اده از مديريت برنامه هدف اصلي كلك ايجاد بستري مطمئن و مناسب براي مديريت پروژه با استف  •
.بوده است... . ها ، مديريت منابع و 

هر زمان و در هر مكان اين نرم افزار بر روي يك سرور مركزي متصل به اينترنت نصب شده و در   •
عمل نموده و بصورت كامل بر روي  Server Sideكلك به صورت. قابل دسترسي مي باشد

.وب اجرا و پياده سازي شده است
ريت پروژه اين سيستم به نوعي طراحي شده كه كاربران آن حتي با كمترين دانش مدي   •

كنند و از   و مديريت خود را برنامه ريزي .. . قادرخواهند بود به سادگي پروژه ها ، وظايف ، منابع و  
. و مستندات خود را تكميل نمايند    كردهروند انجام كار پروژه گزارش گيري 



ويژگيهاي كلي

•     لك را از ساير سيستمهاي نرم افزاري مديريت و كنترل پروژه              مهمترين ويژگي كه ك
جمله كاركنان و   متمايز مي كند، كاربري ساده آن براي تمامي عوامل ديگر در پروژه از            

.مديران است 
در سيستم طراحي شده و بدين وسيله امكان            ....  انواع گزارشات مديريتي، كنترلي و     •

. مي گردد گزارشگيري لحظه به لحظه براي مديران و كاربران در سطوح مختلف فراهم         
رسي  يكي از مهمترين ويژگيهاي اين نرم افزار تعريف دقيق و مشخص سطوح دست                    •

ي كه براي آنها      كاربران آن مي باشد هر يك از كاربران سيستم اجازه دارند به قسمتهاي            
.باشند تعريف شده است دسترسي داشته       

 Sوداريكپارچگي، در چارچوب طرح بودن، پشتيباني از وظايف وابسته، ارايه نم              •
، نمايش درصد پيشرفت، ارايه گانت         )مقايسه پيشرفت واقعي و هدف براي هر پروژه           (

،چارت OnLine     بودن كليه رويدادها، امكان ثبتLog      ازكليه فعاليتها و عملكرد
.از ديگر ويژگيهاي نرم افزار مديريت پروژه كلك ميباشد           ...  كاربران و



بخشهاي اصلي نرم افزار 

ساختار سازماني   •
، مشاوران و ساير عوامل درگير در پروژه      پيمانكاران•
طرحها•
 و زير پروژه ها     پروژه ها•
 پروژه ها وظايف  •
 فعاليتها تقويم  •
 و مستندات پروژه ها     فايلها •
تماسها•
راهبري كاربران•
راهبري سيستم  •
زارشگيري از پروژه ها گ•



ساختار سازماني 

ران سيستم به  امكان تعريف ساختار سازماني كارفرما جهت اجراي پروژه و انتساب كارب
.هر يك از بخشهاي سازمان پروژه از قابليتهاي اين بخش است 



 مشاوران  -پيمانكاران

اوران و ساير عوامل در        شركتها و نهادهايي كه درگير در پروژه هستند اعم از پيمانكاران ، مش      
 تخصيص داده مي   اين بخش تعريف مي شوند و كاربران، پروژه ها و ساير اطالعات به آنها          

.شود



 مشاور-فرم افزودن پيمانكار   



فرم افزودن بخش يا دپارتمان براي شركتها  



طرحها

وژه ها به طرحها  امكان تعريف طرح هاي مختلف براي سازمان و اختصاص پروژه ها و زير پر                 
. از امكانات اين بخش است     



پروژه ها
. است  پروژه اصلي ترين بخش اين سيستم است كه داراي اجزا و مشخصات مختلفي            

.دويژگيهاي و خصوصيات يك پروژه ها و اجزاي آن در اين بخش تعريف مي شو             



نمونه فهرست پروژه ها  



فرم ايجاد پروژه جديد



گزارشگيري از پروژه ها
فتن خروجي گزارش      امكان گزارشگيري از پروژه ها بر اساس المانهاي مختلف يك پروژه و گر              

بصورت يك فايل اكسل در اين بخش وجود دارد     



نمايش اجزاي پروژه



وظايف و فعاليتهاي يك پروژه



نمايش گانت چارت پروژه 



)مقايسه پيشرفتهاي واقعي و هدف پروژه  (Sنمايش نمودار  



نمودارهاي وضعيت پروژه در سالهاي مختلف  



تراكنشهاي مالي يك پروژه



وظايف
از اين وظيفه ها متعلق    هر پروژه از مجموعه اي از فعاليتها و وظايف تشكيل مي شود كه هريك         

هر وظيفه نيز شاخص هاي خود را بهمراه دارد    . اشخاص ويا بخشهاي مختلف ميباشد       / به شخص 
. است   . .. كه از آن جمله وزن، تاريخ، زمان، مدت انجام كار و           



فرم ايجاد وظيفه جديد



تعيين شاخصهاي زماني براي وظيفه 



ايجاد وابستگي يك وظيفه به ديگر اجزاء پروژه 



انتساب منابع به يك وظيفه



افزودن رويداد به يك وظيفه  



)الگهاي وظيفه(گزارش روزانه كاربران درگير با پروژه       



تقويم
.. . امكان ثبت تمامي رويدادهاي پروژه، مالقاتهاي كاربران و             

انهو نمايش وظايف افراد بر روي تقويم هاي ساالنه، ماهانه، هفتگي و روز         



فايلها و مستندات

ين امكان را به     اين بخش بمنظور الصاق مستندات و فايلها به پروژه طراحي شده است و ا           
.رار دهند كاربران پروژه ميدهد كه مستدات پروژه را تهيه و در اختيار يكديگر ق            



تماسها



راهبري كاربران 



گزارشگيري كاربران 



مديريت سطوح دسترسي كاربران  



كاربران در حال كار   
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