ســـامـــان© ،نرمافزار فارسی مدیریت بحران
امروزه نرمافزارهای گوناگونی در مراحل مختلف مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی و صنعتی به کار گرفته میشوند .این
نرمافزارها ابزارهایی برای افزایش دقت و سرعت در مقابله با بحران محسوب میگردند .ذکر این نکته ضروریست که در نهایت
هیچ یک از این نرمافزارها به جای مدیر بحران تصمیم نمیگیرند و تنها در صورتی که درست استفاده شوند ،به بهبود کیفیت
تصمیمگیری و کاهش خطای انسانی در کمترین زمان ممکن میانجامند .به ویژه حین بحران که به دلیل شرایط اضطراری هر
گونه تصمیم کوچکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .تسریع دسترسی به اطالعات مورد نیاز به هنگام مقابله با بحران
بزرگترین مزیت استفاده از سامانههای نرمافزاریست که میتواند منجر به کنترل شرایط اضطراری ،جلوگیری از ورود به فاز
بحران و حداقل سازی ضررهای جانی ،مالی و اعتباری شود.
از جمله این نرمافزارها میتوان به  ،CAMEOمحصول  EPAآمریکا که جهت مدیریت شرایط اضطراری ناشی از رهایش مواد
شیمیاییست اشاره کرد .این نرمافزار امروزه در مدیریت بحرانهای صنعت آمریکا کاربرد فراوانی دارد .با توجه به تفاوت
زیرساختهای صنعتی کشور ما با دیگر کشورها وهمچنین محیط کاربری انگلیسی این نرمافزار ،تا به امروز استفاده از آن در
صنعت ایران رایج نشده است .در حالی که استفاده از نرمافزاری برای مدیریت اطالعات در زمان مقابله با بحران ضروری به نظر
میرسد.
نرمافزار ســـامــــان© جهت رفع خالء موجود در واحدهای صنعتی ،به زبان فارسی و منطبق با زیرساختهای رایج در
صنعت کشور طراحی و به کوشش تیمی مجرب ،متشکل از برنامهنویسان حرفهای ،متخصصین صنعتی و مدیریت بحران تولید شده
است .منوهای موجود در این نرمافزار در جدول 1 -قابل مشاهده است .میتوان گفت این نرمافزار عالوه بر بومیسازی نسخهی
مشابه خارجی خود ،امکاناتی فراتر از  CAMEOدر اختیار کاربر قرار میدهد که به اختصار در جدول 2 -به آن اشاره شده
است .شکل 1 -تصویری از محیط کاربری این نرمافزار را نشان میدهد.
این نرمافزار در مرحلهی آمادگی پیش از بحران و با توجه به بانکهای اطالعاتی مورد نیاز کاربر ،توسط تیم مدیریت بحران هر
سازمان تکمیل شده و حین بحران به سادگی در مرکز یا ستاد فرماندهی بحران قابل استفاده خواهد بود.
با توجه به تولید این محصول در داخل کشور ،فروش این نرمافزار با خدمات پس از فروش و پشتیبانی تیم تولیدکننده همراه
است .یکی از مزیتهای طرح پشتیبانی این نرمافزار ،در اختیار قرار دادن ویرایشهای بعدی آن به سازمانهای خریدار ،به
صورت رایگان است .برخی از امکانات و ویژگیهای در نظر گرفته شده و در حال ایجاد برای ویرایشهای بعدی در جدول 3
ذکر شده است.
تیم تولید کنندهی نرمافزار ســـامــــان© همچنین این آمادگی را دارد که بسته به نیاز هر سازمان خاص اقدام به افزودن
بخشهای ویژه به نرمافزار به صورت  Add-onکند .برخی از این  Add-onها در جدول 3-نمایش داده شده است.

جهت کسب اطالعات بیشتر و درخواست خرید نرمافزار با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید:

09382035532/021-66165457

جدول  -1منوهای نرمافزار مدیریت بحران سامان
مدیریت اطالعات تماس اشخاص و سازمان های درگیر مدیریت بحران
مدیریت نقشه های فرآیندی و غیرفرآیندی کاربردی در فرآیند مدیریت بحران
امکان دسترسی به اطالعات شیمیایی مواد کارخانه در قالب MSDS
امکان نمایش و دسترسی به خروجی دوربین های مدار بسته CCTV

امکان دسترسی و نمایش چارت مدیریت بحران در سطوح مختلف
مدیریت منابع و تجهیزات سازمان برای زمان بحران
امکان دسترسی به طرحهای واکنش اضطراری تدوین شده و سناریوهای بحران
امکان مدیریت کاربران و تعیین نحوه دسترسی آنها
راهنمای کاربردی و گام به گام استفاده از نرم افزار
جدول  -2مقایسه اجمالی قابلیتهای نرمافزار سامان و CAMEO

شکل -1تصویری از محیط کاربری نرمافزار سامان
جدول  -3امکانات خاص و افزودنیهای ممکن برای متقاضیان که نسخههای آتی نرمافزار سامان دارا خواهند بود

امکان خاصتر شدن برای متقاضیان

آیندهی نرمافزار سامان

افزودن بخشهایی چون طرح ریزی ،برنامهریزی و

نمایش موقعیت مکانی ماشینهای آتشنشانی و امداد به صورت

ارزیابی مانور

آنالین با استفاده از GPS Tracker

اتصال به سیستم GIS

امکان شمارهگیری مستقیم تماسها از محیط نرمافزار

ویژهسازی برای بحرانهای شهری

اتصال به پایگاه هواشناسی پرتابل

