
یـم نه تقو ما سا
نیکى و لکتر چه ا ر یکپا

استفاده از تقویم یکپارچه الکترونیکی چه ضرورتی دارد؟
ســامانه ی تقویــم یکپارچــه ی الکترونیــک «تیــام»، ابــزاری بســیار مناســب و کارآمــد بــرای برنامه ریــزی و اطالع رســانی در ســطح 
شــخصی و ســازمانی اســت. یکــی از مزیت هــای ایــن ســامانه، رویکــرد یکپارچــه و ســازمانی آن می باشــد کــه عــالوه بــر پوشــش فرآیندهــا 
و رویدادهــای ســازمانی، همزمــان امکانــی بــرای برنامه ریــزی شــخصی و ثبــت رویدادهــای فــردی را نیــز فراهــم مــی آورد. امــکان 
بهره منــدی از تقویم هــای شمســی، قمــری و میــالدی بــه صــورت همزمــان و در نظــر گرفتــن تعطیــالت رســمی در ایــن ســه تقویــم بــه 
ــی کــه امــکان اتصــال  ــز در صورت ــن ســامانه می باشــد. در محیط هــای آموزشــی و دانشــگاهی نی صــورت یکجــا، از دیگــر قابلیت هــای ای
بــه سیســتم آمــوزش از طریــق وب ســرویس ها فراهــم گــردد، برنامــه ی تــرم اســاتید و دانشــجویان بــه صــورت خــودکار فراخوانــی شــده و 

در پنــل کاربــری هر کاربــر قابل مشــاهده خواهد بود. 

ایــن ســامانه، تحــت وب بــوده و محیــط کاربــری آن بــه صورتــی طراحــی شــده اســت کــه در تمامــی مرورگرهــا و در تمامــی دســتگاه ها 
(کامپیوتــر، لپ تــاپ،  تبلــت و موبایل ) قابل اســتفاده  باشــد. 

ســرویس Google Calendar کامــالً شــخصی بــوده و امــکان 
اســتفاده از آن بــه صــورت ســازمانی میســر نیســت. امــا در 
سامانه «تیام» یک رویداد سازمانی می تواند توسط راهبر سامانه 
تعریــف شــده و بــه صــورت خــودکار در تقویــم کاربــران ذی نفــع 
قــرار گیــرد لــذا نیــازی نیســت کــه تــک تــک کاربــران آن رویــداد را 
در تقویــم خــود وارد نماینــد. بــه عنــوان مثــال یــک جلســه  ی 
کاری کــه در آن چندیــن نفــر عضویــت دارنــد، توســط راهبــر 
ســامانه تعریــف می شــود و کاربــران ذی نفــع کافــی اســت بــه 

تقویم خود مراجعه کرده و یا از طریق یادآورها مطلع شــوند.

ســرویس Google Calendar تعطیــالت رســمی کشــور  بــه واســطه ی مناســبت های 
شمســی و قمــری را  بــه صــورت کامــل در نظــر نگرفتــه و بعضــاً مناســبت های روزهــای مختلــف 
ســال را نشــان نمی دهــد. همچنیــن مناســبت  ها بــه زبــان انگلیســی نمایــش داده می شــود  
لــذا کاربــران ناگزیرنــد از یــک تقویــم جانبــی بــرای مشــاهده ی ایــن مناســبت ها اســتفاده 

نمایند. به عنوان مثال سرویس مذکور تعطیالت 21 رمضان یا 29 اسفند را در نظر نمی گیرد.

امــکان ایجــاد ارتبــاط  Google Calendar بــا ســایر ســامانه های موجــود در ســازمان میســر 
ــر، امــکان  ــا وجــود هــزاران کارب ــا موسســه آموزشــی ب ــک دانشــگاه ی ــال در ی ــوان مث ــه عن نیســت. ب

ارتباط با سامانه ی آموزش و نمایش برنامه ی هر کاربر به صورت مجزا در تقویم وی وجود ندارد.

امــکان  ارتبــاط بــا Active Directory، نمایــش اطالعــات بــا 
فرمت هــا و فونت هــای ســازگار بــا زبــان فارســی و قابلیــت  
تهیــه ی گزارش هــای دلخــواه از عملکــرد ســامانه در ســرویس 

Google Calendar وجود ندارد.

حفــظ اســرار و اطالعــات ســازمانی اهمیــت بســیار زیــادی دارد. ســرورهای Google Calendar خــارج از مرزهــای کشــور قــرار دارد کــه ایــن موضــوع می توانــد امنیــت اطالعــات 
سازمان را با خطر مواجه کند. لذا استفاده از سامانه «تیام» در سرور اختصاصی سازمان به عنوان راه حلی جایگزین پیشنهاد می شود.

ســال ها پیــش شــرکت گــوگل اقــدام بــه معرفــی ســرویس Google Calendar نمــود. ایــن ســامانه بــه عنــوان یــک دســتیار مناســب جهــت برنامه ریزی شــخصی به 
شمار می رود و بسیار محبوب است.  اما علی رغم همه ی جذابیت هایی که  دارد،  با محدودیت هایی همراه  است که اشاره به آنها خالی از لطف نیست:

م تیا



قابلیت های سامانه

تعریف انواع رویداد

تعریف انواع فرآیندهای سازمانی

نمایش رویدادهای سازمانی به کاربران بر اساس نقش آن ها در چارت سازمانی

رویدادهای شخصی و سازمانی
رویدادهای منظم (تکرارشونده) ا

برچسب گذاری رویدادها
تعریف ذی نفعان رویدادهای سازمانی

پیوست انواع فایل به رویداد
تعریف محل برگزاری

ارتباط با Active Directory جهت احراز هویت کاربران

نمایش تقویم به صورت ماهانه، هفتگی، روزانه و گانت

اعطای دسترسی تقویم شخصی به سایر کاربران با حفظ حریم خصوصی

نمایش مناسبت ها و تعطیالت تقویم های شمسی و قمری

امکان نمایش تقویم عمومی در سایت رسمی سازمان

قابل استفاده در تمامی دستگاه ها (کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و موبایل) ا

طراحی چندزبا نه ی سامانه

دارای نسخه ی موبایل

ارائه ی انواع گزارش از رویدادها بر اساس دسترسی کاربر

 امکان به اشتراک گذاری تقویم شخصی به صورت لینک یا از طریق
نمایش در وب سایت شخصی کاربران

 امکان دریافت خروجی از رویدادها در فرمت های مختلف

تعریف چارت سازمانی و استفاده از آن در تعریف رویدادها و فرآیندها

تعریف یادآور برای رویدادها و فرآیندها

ارسال پیامک

ارسال ایمیل

امکان شخصی سازی یادآورها

یادآوری در محیط سامانه (مرورگر، اپلیکیشن موبایل و نسخه دسکتاپ) آ

هنــگام اعطــای دسترســی تقویــم بــه کاربــر دیگــر، می تــوان دسترســی های وی را 
محدود و مشخص نمود که عنوان کدام رویدادها را مشاهده نماید

امکان ارائه ی API به سایر سامانه ها

(PDF و JPG)

عد کت سا شر

چرا سامانه  «تیام» برای استفاده پیشنهاد می گردد؟

تقویــم یکپارچــه ی الکترونیــک «تیــام» بــرای کمــک بــه مدیــران و کارکنــان ســازمان ها و 
بــا اســتفاده از آخریــن فناوری هــای روز مهندســی نــرم افــزار طراحــی و تولیــد گردیــده 

است. مزیت های این سامانه به شرح زیر است:

Google Calendar ســرویس  مشــابه  «تیــام»  ســامانه   محیــط 
پیاده ســازی گردیــده اســت. ایــن اقــدام مزایــای زیــادی در بــر دارد کــه 
یکــی از مهمتریــن مزایــای آن، تجربــه ی کاربــری کســانی اســت کــه

ــا ســرویس مذکــور ارتبــاط داشــته اند. از طرفــی ایــن محیــط  ســال ها ب
برای حالت چند زبانه (فارسی، انگلیسی و ...) به صورت همزمان قابل 

استفاده می باشد

 امکان مدیریت فرآیندها و در نظر گرفتن رویدادهایی که در جریان فرآیند
 باید اجرا شده و اطالع رسانی شود، وجود دارد. به عنوان مثال فرآیندهای
 «تدوین بودجه ی سالیانه» یا «انتخاب کارمند نمونه» که هر ساله به
 انجام می رسد، از مجموعه ای از رویدادها تشکیل شده است که این
 رویدادها باید متناسب با کاربران ذی نفع اطالع رسانی شود تا فرآیند

 مذکور بدون هیچ مشکلی به نتیجه برسد

 از آنجایــی کــه «تیــام» یــک ســامانه ی ســازمانی اســت، هــر کاربــر می توانــد 
دسترســی تقویــم خــود را بــا حفــظ و صیانــت کامــل از حریــم شــخصی خــود، 
بــه ســایر افــراد اعطــا نمایــد.  بــه عنــوان مثــال یــک مدیــر بــه منشــی خــود 
دسترســی می دهــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط، اقــدام بــه ثبــت رویدادهــا نمایــد 

در حالی که اجازه ی مشاهده عنوان بعضی رویدادها را به وی نمی دهد

تعریف رویدادهای شخصی

قابلیت

برنامه ی موبایل

تعریف رویدادهای سازمانی

تقویم میالدی

تقویم شمسی و قمری (تعطیالت و مناسبت ها)س

تعریف فرآیندها و رویدادهای زیرمجموعه

ارتباط با سایر سامانه های سازمان

اعطای دسترسی به سایر کاربران

بارگذاری در سرور اختصاصی سازمان

Google Calendar سامانه تیام سرویس

نه به طور کامل

نه به طور کامل


