
CAMPUTERIZED MANAGEMENT MAINTENANCE SYSTEM

CMMS
‹‹‹‹ سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

PMWorks
PLANNED/PREVENTIVE MAINTENANCE WORKS

‹‹‹‹ فعالیت های نگهداری برنامه ریزی شده/پیش گیرانه

»پیتر دراکر« بزرگ ترین خطر در هنگام تغییر، خود تغییر نیست، بلکه عمل کردن با منطق دیروز است!  

مشاوران تدبیر پرداز آویژه )سهامی خاص(
عضو رسمی انجمن مشاوران مدیریت ایران )IMCA(/ عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران/ گواهینامه وزارت صنعت، معدن و تجارت/ عضو شورای انفورماتیک

آدرس: مشهد- بلوار معلم- بین معلم 12 و 14- پالک 290
کد پستی:   91888/66613

فاکس: 051-36097243 تلفن:  051-36097244  

www.Mtpa.ir مشاوران تدبیر پرداز آویژه  
www.PMWorks.ir نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات 
info@pmworks.ir ایمیل    

https://Telegram.me/PMWorks تلگرام    
https://www.Instagram.com/Iranmaintenance اینستاگرام    

09153163393 مدیر عامل- ناصر جاللی  
مدیر نرم افزار- بهزاد غالمزاده                 09151025572
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استفاده شده در بیش از 50 سازمان 
تولیدی و خدماتی و 15 استان کشور



PMWorks نقشه راه استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات
Raod Map Of Implementation - CMMS- PMWorks

4 دوره جزوات آموزشی نت
6 ماه پشتیبانی رایگان

VBA زبان برنامه نویسی
)SQL قابل ارتقاء به( Accsess بر مبنای دیتابیس

تغییر ظاهر فرم ها به سیستم ایزو سازمان
تغییر آیتم های درخواستی

افزودن گزارشات خاص و درخواستی با توجه به 
نیاز سازمان و استاندارد های نت

www.PMWorks.ir

کتابچه راهنما و آموزش کاربران
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استاندارد سازی نت
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تجریه و تحلیل خرابی
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درخواست کار/ دستور کار
Work Request

هزینه های نت
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 Personnel

Management

بانک مقاالت و کتاب ها
 Books & Articles

Library

راهنمای نرم  افزار
Help

شاخص های نت
Maintanance KPI's

مدیریت پیمانکاران
 Contractors
Management

آرشیو فنی
Technical Archives

گزارشات و نمودار ها
 Maintanance

Reports

نت برنامه ریزی شده
PM

در 3 بسته متفاوت

طالیی نقرهای برنزی

نصب آسان و سریع

کاربری سهل و آسان
پشتیبانی انالین و به موقع

قیمت مناسب و اقتصادی برای سازمان




