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چرا باید از سامانه حمل و نقل بار و مسافر آران استفاده کنیم؟
با توجه به اینکه در برخی شهرها ،سازمانهای تاکسی رانی و اتوبوس رانی ادغام شده و با عنوان سازمان حمل و نقل بار و

مسافر وظیفه ساماندهی کلیه خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی و باری را عهده دار شدند و همپنین با توسعه شهرها
و پیرو آن توسعه حمل و نقل عمومی ،وظایف و مسئولیت های این سازمان نیز افزایش یافته است .در نتیجه برای مدیریت
وظایف و ساماندهی دقیق و درست امور ،نیاز به ابزارهای مدیریتی بیش از پیش احساس می شود.
با توحه به موارد باال ،استفاده از نرم افزار مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آران ،به دلیل الکترونیکی سازی بیشتر فرآیندهای
این سازمان و فراهم آوردن بستر ارائه خدمات غیر حضوری ،کاهش آمد و شدهای غیر ضروری و حفظ سالمت کارکنان و
مراجعان بسیار کاربردی و ضروری به نظر می رسد.

سامانه حمل و نقل بار و مسافر آران
اپلیکیشن موبایل راننده ،مدیر و بازرس
ارائه تمامی خدمات به صورت غیر حضوری
ارائه نرم افزار تحت وب
داشبورد مدیریتی و گزارشات آماری

بایگانی الکترونیکی اسناد و مدارک خودرو و اشخاص

سامانه حمل و نقل بار و مسافر آران در یک نگاه


مشاهده وضعیت و پرونده راننده و خودرو از طریق گوشی همراه توسط مسئوالن و بازرسان گشت سازمان



داشبوردهای مدیریتی و آماری برای ارائه اطالعات مهم و مفید از وضعیت سازمان به مدیران



صدور مجوزها و پروانه های بهره برداری به تفکیک هر نوع از خودروها با فرآیند اختصاصی



درخواست مرخصی ،تمدید برگه تردد از طریق وب و گوشی همراه توسط رانندگان



قابل استفاده بر بستر وب در رایانه ،تبلت و گوشیهای همراه در هر زمان و مکان



امکان ثبت درخواست به عنوان راننده کمکی در سامانه توسط شخص متقاظی



نگهداری تصویر اسناد و مدارک پروندههای سازمان در بایگانی الکترونیک



درخواست تمدید پروانه از طریق وب و گوشی همراه توسط رانندگان



مکانیزه کردن همه فرآیندهای دستی سازمان (قابل بومی سازی)



امکان ثبت نظر یا تخلف راننده توسط شهروند با اسکن بارکد



ارائه بانک خودروهای ناوگان حمل و نقل در سیستم



تشکیل پرونده الکترونیک توسط شخص متقاضی



امکان خرید و فروش تاکسی و خط



ثبت تخلفات رانندگان از طریق گوشی همراه توسط بازرسان گشت سازمان

 ثبت اشیائ یافت شده و جستجوی اشیاء گمشده از طریق وب و گوشی همراه
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برخی امکانات نرم فزار
یکپارچگی و در دسترس بودن
یکی از مهم ترین ویژ گی های این سامانه در دسترس بودن آن می باشد که با داشتن نسخه های گوشی همراه و وب ،این امکان را
برای همه کاربران به صورت جمع سپاری (بدون واسطه) فراهم نموده است ( .در صورت نیاز ،دفاتر پیشخوان دولت  ،کافی نت ها یا
شهرداریها نیز می توانند از این سامانه برای ارائه خدمات به رانندگانی که امکان دسترسی به سامانه را ندارند استفاده نمایند)
اپلیکیشن های اختصاصی کاربران
هر گروه از کاربران ،اپلیکیشن اختصاصی خود را دارن د مانند مدیران با دسترسی مدیریت و مشاهده آمار و تایید درخواست ها،
رانندگان با امکان درخواست صدور و تمدید انواع مجوز و مرخصی و بازرسان گشت سا زمان برای بررسی وضعیت و ثبت تخلفات
رانندگان.
مدیریت اسناد و بایگانی الکترونیک
برای مدیریت بهتر سازمان و بررسی عملکرد کاربران نیاز به داشتن اطالعات و آمار دقیق می باشد .این سامانه همه ابزارهای مدیریتی
و بایگانی الکترونیکی را برای تولید و نگهداری الکترونیکی پرونده های خودروها و رانندگان را فراهم نموده است.
مکاتبات ،گزارشات و انواع خروجی
امکان هرگونه مکاتبه و نامه نگاری و نهایتا انواع گزارشات و خروجی های چاپی سازمان ،مانند صدور کارت ،مجوز ،پروانه بهره برداری،
نامه های استعالمات و ...برخی از امکانات قسمت مکاتبات می باشد که در اختیار سازمان قرار می گیرد.
کنترل و نظارت دسترسی کاربران
پنل مدیریت کاربران  ،ابزار و امکانات کنترل دسترسی کاربران و نظارت بر عملکرد کاربران و رانندگان را برای مدیران و ناظران سازمان
فراهم نموده است.

 مدیریت صدور انواع مجوزهای بهره برداری
خودروهای مسافری و باری
 مدیریت انواع درخواست های رانندگان مانند
مرخصی ،برگه تردد و ...

 مدیریت اطالعات مسیرها و خطوط

 بایگانی الکترونیکی برای نگهداری الکترونیکی
اسناد و پرونده های سازمان

 مدیریت اطالعات اشخاص (راننده و مالک)
شامل :اطالعات شناسنامهای ،اطالعات تماس
و اطالعات تحصیلی و ...

 طراحی و تولید نرمافزار بر اساس آخرین
تکنولوژیهای روز دنیا
 ارائه خدمات به صورت غیر حضوری به بهره

 مدیریت اطالعات خودروها
شامل :کد خوردو ،سیستم ،تیپ ،کاربری،
مدل ،نوع سوخت ،شماره پالکهای قبلی و

فعلی و ...

برداران و ذینعان و ارائه نتیجه عملکرد و
اطالعات ثبت شده به صورت داشبوردهای

حرفهای مدیریتی و آماری

 تولید خروجی های حرفه ای و انعطاف پذیر
بر اساس نیاز هر سازمان (بومی سازی
خروجیها)
 صدور فیش های عوارض و....
 ثبت نرخ کرایه و اطالع رسانی به شهروندان
از طریق اپلیکیشن همراه

به وسیله این سامانه می توان تمامی امور و خدمات مربوط به

نرم افزار مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آران در راستای ارتقاء

رانندگان را به صورت غیر حضوری ارائه و نظارت کرد.

کیفیت سیستم کنترل و نظارت بر عملکرد و ساده سازی کارهای

بدین وسیله بسیاری از فعالیتهای رانندگان از صدور کارنامه گرفته

این سازمان طراحی و تولید گردیده است.

تا خرید و فروش تاکسی و صدور مرخصی و تغییر کاربری تاکسیها
و  ...به صورت الکترونیکی در سامانه آران انجام میشود.

شماره تماس 021 - 91009290 :

info@AranSoft.ir

www.AranSoft.ir

برخی از قابلیتهای کلیدی سامانه حمل و نقل بار و مسافر آران

گزارشات تحلیلی با خروجی های نموداری و جدولی
امکان انواع نامه نگاری ها و مکاتبات اداری
امکان چاپ نمودارها و انتقال به اکسل و ...
امکان صدور نامه صنوف سیار

بایگانی الکترونیکی اسناد و مدارک خودرو و راننده
امکان تایید و امضای الکترونیک مدیریت از طریق
تلفن همراه
مدیریت کاربران و تعیین حدود دسترسی

امکان ثبت کلیه اطالعات مربوط به خودروهای ناوگان
امکان دریافت نامه های عدم سوء پیشینه و عذم اعتیاد
توسط شخص متقاضی در پنل اختصاصی
قابلیت مدیریت و کنترل مرخصی های رانندگان

داشبوردهای مدیریتی و آماری

مدیریت اطالعات رانندگان و تصاویر آنها

تعیین مدارک مورد نیاز و کنترل ثبت مدارک

امکان تنظیم خودکار تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات

هشدار به کاربر و راننده درباره مدارک درحال انقضاء

ثبت وقایع و عملکرد کاربران (الگ)

مدیریت اشیاء گم شده و پیدا شده

امکان صدور پروانه تاکسیرانی ،به همراه کلیه روال اداری

امکان اعالم به کاربر درباره عوارضهای پرداخت نشده

امکان تهیه آلبوم تصاویر از رانندگان ناوگان

\

ضروری
کنترل و اعتبار سنجی داده های وارد شده مانند
شماره موبایل و کد ملی
کنترل انجام درست عملیات بر اساس فرآیند
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صفحه ورود به نرم افزار

پنل انتخاب نقش کاربران
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نوار ابزار کلیدهای میانبر گزینههای پر کاربرد

پروفایل کاربران سامانه
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برخی پنل های کاربردی

سامانه

مدیریت اطالعات مربوط به صدور پروانه
مدیریت اطالعات معاینه فنی تاکسی ها
مدیریت اطالعات بیمه نامه های خودرو
مدیریت اطالعات کارت سوخت رانندگان
مدیریت اطالعات تمدید پروانه

امکان مدیریت نقل و انتقال خودرو به همراه تاریخچه نقل و انتقال
امکان مدیریت صدور گواهی موقت
امگان مدیریت تمدید گواهی موقت
امکان مدیریت سرویس مدارس
امکان مدیریت ابطال پروانه
امکان مدیریت وانت بارها
مدیریت نوسازی ناوگان

تشکیل پرونده های الکترونیک تاکسی ،وانت بار ،سرویس
مدرسه و ..
ثبت اطالعات کارکنان ،بازرسان ،رانندگان ،مالکان خودرو و ...
ثبت اطالعات پایه خودروها شامل نام ،تیپ ،نوع سوخت ،رنگ
بدنه ،رنگ سقف ،رنگ پالک و نوع خط کشی خودروها ثبت
انواع تاکسی (گردشی ،خطي ،تلفنی ،سرویس مدارس) معاینه
فنی خودرو ،بیمه نامه ها
ثبت رانندگان :ثبت انواع گواهینامه ،تخلفات ،بیمه ها و ...

خدمات الکترونیک رانندگان شامل صدور کارت شناسایی سرویس
مدارس ،صدور کارت ناوگان وانت بار ،صدور کارت تاکسی رانی ،صدور
پروانه بهره برداری ،صدور پروانه تاکسیرانی ،صدور فرم نقل وانتقال،
مجوز موقت تاکسی رانی ،تغییر مالکیت ،تعویض پالک ،ثبت فیش
های واریزی مردم ،اخطار سررسید پایان پروانه و کارت تعریف نحوه
تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی ها
ثبت احکام کمیته انظباطی و تعریف تخلفات مالک ،تاکسی ران و
پرداخت خسارت تخلفات
ثبت اشیا گمشده و پیدا شده و امکان استعالم از اشیا گمشده
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برخی از گزارشات سامانه
تسریع در امور اداری در بخش ترابری و جلوگیری از اتالف وقت
در دسترس بودن تمامی اطالعات مربوط به خودروها
نظارت یکپارچه و بر خط ،سیستم خودرویی سازمان
نظارت بر چگونگی کارکرد تمامی کارکنان مربوطه
اعمال مدیریت همه جانبه و در لحظه
استفاده از گزارشات آنالین و دقیق

خدمات الکترونیک تاکسی رانان شامل صدور کارت شناسایی
سرویس مدارس ،صدور کارت ناوگان وانت بار ،صدور کارت
تاکسی رانی ،صدور پروانه بهره برداری ،صدور پروانه تاکسی
رانی ،صدور فرم نقل و انتقال ،مجوز موقت تاکسی رانی ،تغییر
مالکیت ،تعویض پالک ،ثبت فیش های واریزی  ،اخطار
سررسید پایان پروانه و کارت

گزارش تاکسی های متوقف و یا غیرفعال در چرخه حمل و نقل
گزارش گیری از طریق جدول ،نمودار ،فایل اکسل و پی دی اف
دارا بودن بارکد صحت اطالعات در تمامی گزارشات سیستم
ارسال پیام به صورت تکی و گروهی(دستی و سیستمی)
ثبت تنظیمات تعداد ساعات مرخصی هر نوع خودرو
ثبت تاکسی ران نمونه و نحوه تقدیر از وی
ثبت و پیگیری مرخصی تاکسیران

استخراج تمامی گزارشها با انواع فرمتها شامل اطالعات پایه:
نوع خودرو ،نوع کاربری خودرو ،سیستم و تیپ خودرو ،نوع
گواهینامه رانندگی ،نوع سوخت ،نوع بیمه راننده و خودرو،
رنگ خودرو ،وضعیت نظام وظیفه ،مدرک تحصیلی
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