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مقدمه
تیــم تعــاون سیســتم بــا بررســی چالــش هــا و مشــکالت
هیــأت مدیــره ی شــرکت هــای تعاونــی و اعضاء و ســهامداران

آن هــا اقــدام بــه تولیــد یــک سیســتم مدیریــت هوشــمند
کــرده اســت .ایــن سیســتم در حــوزه ی مدیریتــی تعاونــی

هــا ،بــر طــرف کننــده ی نیازهــای روابــط عمومــی ،مدیریــت

داخلــی و مدیریــت مشــتریان ،آموزشــی ،برندیــگ و تبلیغات،

مســتند ســازی ،طبقــه بنــدی اطالعــات ،نظــارت داخلــی،

یکپارچــه ســازی مدیریــت و اخذ گــزارش های مدیریتــی زنده،
اســت .مــی دانیــم کــه در مدیریــت ســنتی برطــرف کــردن هــر

کــدام از ایــن نیازهــا مســتلزم صــرف هزینــه و زمــان بســیاری
اســت؛ چــرا کــه پیــاده ســازی آن نیــاز بــه نیــروی انســانی،

خریــد تجهیــزات ،اختصــاص مــکان و هزینــه هــای مصرفــی
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مثــل پیامــک ،تبلیغــات ،کاغــذ و  ...دارد .امــا در مدیریــت

هوشــمند بــر طــرف کــردن تمــام ایــن نیاز ها بــا صرف کمترین
هزینــه و زمــان ممکــن و بــا کیفیــت باالتــر ممکــن مــی باشــد.

ورود به مدیریت هوشمند
یا

ماندن در مدیری ـ ـ ــت سن ــیت

مدیــران بــا داشــتن یــک پنــل مدیریــت تعاملــی و داشــبورد

(پیشــخوان) مدیریتــی و یــک اپلکیشــن ،مــی توانند به ســاده

تریــن روش اقــدام بــه اســتقرار مدیریت هوشــمند در تعاونی
خــود نماینــد .اســتقرار مدیریــت هوشــمند در تعاونــی ،بــرای
کاربــران (اعضــاء و ســهامداران) نیــز فوایــد بســیاری دارد .کاربر
بــا در دســت داشــتن اپلیکیشــن تعاونــی خــود ،در واقــع مــی

توانــد تمامــی امــور خــود در تعامــل با تعاونــی را مدیریت کند.
از آثــار ایــن تعامــل کاهــش رفــت و آمــد بــه محــل تعاونــی،

طبقه بندی مستندات کاربر ،اطالع لحظه ای از روند پیشرفت
پــروژه هــا ،دریافــت طبقــه بنــدی شــده و بالفاصلــه ی کلیــه

پیــام هــا و ابالغــات و دعــوت نامــه هــا و ...از هیــأت
مدیــره ،ارتبــاط شــبانه روزی بــا هیــأت مدیــره ،دریافــت
آموزش های الزم ،اطالع از فرصت های جدید سرمایه گذاری و ...
مــی باشــد .در ادامــه بــا بخشــی از ویژگی های پنل و داشــبورد

مدیریــت و اپلیکیشــن تعــاون سیســتم آشــنا مــی شــویم.

پروفایل
وقتــی کاربــر اپلیکیشــن تعاونــی خــود را نصــب

مــی کنــد بــرای ایــن کــه بتوانــد بــه
قســمت هــای مهــم آن مثــل بخــش ابالغــات
و آگهــی هــا دسترســی داشــته باشــد ،ملــزم

بــه تکمیــل پروفایــل شــخصی خــود مــی باشــد.

در ایــن پروفایــل بخــش مهمــی از اطالعــات
آمــاری ،هویتــی ،شــغلی ،تحصیلــی و مالــی
کاربــر اســتخراج مــی شــود کــه جمــع آوری ایــن

اطالعــات منجــر بــه تشــکیل یــک پایــگاه داده
بســیار ارزشــمند بــرای هیــأت مدیــره ی تعاونــی

مــی شــود .بــه طــور مثــال یکــی از کاربردهــای
ایــن پایــگاه داده ایــن اســت کــه مدیــران تعاونــی

مــی تواننــد از اطالعــات این بخــش برای برندینگ
و بازاریابــی و برنامــه ریــزی هــای روابــط عمومــی

خــود اســتفاده کننــد .نتایــج حاصل از ایــن پایگاه
داده حتــی مــی توانــد در سیاســتگزاری هــا و
برنامــه ریــزی هــای آتــی تعاونــی موثــر باشــد.

ضمنــاً تعبیــه ی ابــزار دریافــت تصویــر مــدارک
اعضــاء مثــل قــرارداد هــا و مســتندات مالــی

آن هــا مــی توانــد بــدون هیــچ هزینــه ی
زمانــی ،انســانی و مالــی ،بــه تعاونــی هــا ایــن
امــکان را بدهــد کــه آرشــیوی از مــدارک اعضــاء

ایجــاد نماینــد؛ کاری کــه انجــام آن بــه شــکل
ســنتی و دســتی زمانبــر و هزینــه بــردار اســت.

مــی تــوان بــرای بــه روز شــدن ایــن اطالعــات

هــر شــش مــاه یــا یــک ســال دسترســی

بــه قســمت هــای مهــم را منــوط بــه
بــروز رســانی پروفایــل کــرد .ضمناً مدیــران تعاونی

می توانند هر گاه بخواهند از طریق پنل مدیریتی
گزینــه هایــی را بــه پروفایــل اضافه یــا کم نمایند.

بخشهای اصیل نرمافزار
اپلیکیشــــــن هــر تعاونــــــــی عــاوه
بــــــر قســـــمت پروفایــــــل و امــکان
نظرسنجـــی میــزان رضایــت از تعاونــی
پنـــــــج بخـــــــــش اصلـــــــی دارد :

تعاوین

پروژههای تعاوین

ابالغات و آگیهها
وزارتخانه
اخبار

تعاوین
ایــن قســمت  ۹زیربخــش دارد کــه کاربــر

میتوانــد تمامــی امــور خــود بــا تعاونــی را
ســامان دهــد و اطالعــات الزم دربــاره ی آن را به

ـا در زیربخــش "هیــأت مدیــره"
دســت آورد .مثـ ً
مــی توانــد بــا تمــام هیــأت مدیــره بــه شــکل
مــداوم و تعاملــی در ارتبــاط تصویــری ،صوتــی،

متنــی و تلفنــی باشــد و نیــز متــن تمــام صورت
جلســـات عــادی و فــوق العــاده را مشــاهده کند.

یــا در زیربخــش "ثبــت شــکایات" کاربــر
مــی توانــد بــه ســرعت و ســهولت شــکایات
خــود را از خوانــدگان ،در موضوعاتــی کــه در

صالحیــت رســیدگی بــازرس تعاونــی می باشــد،

ثبــت و پیگیــری نماید .این شــکایات به شــکل
خــودکار بــه پنــل بــازرس تعاونــی ارجــاع شــده

و در پنــل او ثبــت و طبقــه بنــدی مــی گــردد.

بخــش "تعاونــی" یکــی از اصلــی تریــن
بخــش هــای اپلیکیشــن اســت کــه توســط
تمامــی اعضــای هیــأت مدیــره و از طریــق

پنــل مدیریــت آن هــا تکمیــل مــی شــود و
اطالعــات و بازخــورد هــای کاربــران در ایــن
بخــش منجــر بــه تشــکیل پایــگاه هــای داده
مختلفــی بــا موضوعــات متنــوع مــی گــردد.

ایــن بخــش بــا هــدف کاهــش مراجعــات

اعضــاء و ســهامداران ،کاهــش هزینــه هــای
روابــط عمومــی ،تقویــت اطــاع رســانی ،تقویت

قــدرت داده کاوی و تحلیــل نیــاز خریــداران
بالقــوه ی ســهام و ...ایجــاد شــده اســت.

از دیگــر امکانــات ایــن بخــش مــی تــوان
بــه نظرســنجی هــا و پرسشــنامه هــا ،پخــش
زنده ی جلســات و پیشــرفت پروژه ها ،شــرکت
مجــازی در مجامــع عمومــی و ...اشــاره کــرد.
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تعاوین

پروژههای تعاوین
در ایــن بخــش مدیرعامــل تعاونــی مــی توانــد
بــرای هــر کــدام از پــروژه هــای در دســت اجــرای

شــرکت ،بخشــی ایجــاد کنــد و پــروژه را بــه

شــکلی جــذاب و چنــد جانبــه معرفــی نمایــد .ضمنــاً

می تواند زمانبندی پروژه را در اختیار بگذارد ،آلبوم

تصاویــر و نقشــه هــای آن را ایجــاد کنــد ،تیزرهــا و
ویدئوهــای پــروژه را بارگــزاری کنــد و اطالعــات و

شرایط واگذاری سهام و فروش پروژه را در اختیار

کاربــران بگــذارد .ایــن بخــش کمــک شــایانی بــه

توسعه ی بازار تعاونی ها و برندسازی آن ها می کند.

۲

پروژههای تعاوین

ابالغات و آگیهها
ایــن بخــش دارای  6زیربخــش اســت و بــرای

کاربــران بســیار ضــروری اســت .چــرا کــه در
ایــن بخــش پیــام هــای مختلفــی را بــا شــش

ماهیــت متفــاوت حقوقــی از اعضــای مختلــف
هیــأت مدیــره دریافــت مــی دارنــد .اعضــای

هیــأت مدیــره از طریــق ابــزار جامــع ارســال پیام
در پنــل مدیریتــی خــود ایــن پیــام هــا را بــه

شــکل گروهــی یــا انفــرادی بــرای کاربــران ارســال

مــی کننــد و ایــن پیــام هــا از طریــق ســاختاری

کــه در تصویــر مشــخص اســت بــرای کاربــر بــه
شــکل خــودکار تقســیم بنــدی و آرشــیو شــده و

مشــخص اســت کــه هــر پیــام ،بــا هــر ماهیتــی
توســط کدام یک از مدیران ارســال شــده است.

ضمنــاً مدیــران مــی تواننــد از طریــق پنــل

بــرای همــه ی کاربــران بــه شــکل گروهــی

یــا انفــرادی نوتیفیکیشــن ارســال کننــد.
ایــن بخــش بــا هــدف افزایــش ســرعت

مکاتبــات حقوقــی و غیــر حقوقــی ،بهبــود
اطــاع رســانی ،کاهــش هزینــه هــای تعاونــی و
بــی نیــاز کــردن کاربــران از نگهداری پوشــه های

پــر از کاغــذ و رونوشــت ایجــاد شــده اســت.
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ابالغات و آگیهها

وزارتخانه
این بخش از  4زیربخش تشــکیل شــده اســت
کــه کاربــران مــی تواننــد از طریــق آن بــه طــور

مســتقیم بــا وزارت تعــاون در ارتبــاط قرار گیرند
و وزارت تعــاون نیــز مــی توانــد کانــال ارتباطــی

اختصاصــی بــا اعضــاء داشــته باشــد و از طریــق
آن بــا فــرد فــرد اعضــاء در ارتبــاط تعاملی باشــد.

بــه فــرض مثــال در بخــش آکادمــی بــه آموزش
آنالیــن و هدفمنــد اعضــاء و ســهامداران و
حتــی هیــأت مدیــره ی تعاونــی و کارمنــدان آن

بپــردازد .ضمنــاً در بخشــی جداگانــه دسترســی
الزم و ســاده بــرای وصــل شــدن کاربــران بــه
سازمان های مختلف وزارت تعاون در شهرهای

مختلــف ایجــاد شــده اســت .در بخشــی دیگــر

کاربــران بــا تعاونــی هــای برتــر آشــنا می شــوند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بخــش آکادمــی
در اختیــار هیــأت مدیــره نیــز مــی باشــد و

مدیــران تعاونــی مــی تواننــد بــا بهــره گیــری

از یــک ســامانه آمــوزش مجــازی جامــع در
پنــل مدیریــت ،هــر آموزشــی را کــه بــرای

کاربرانشــان الزم مــی داننــد تولیــد و ارائه کنند.

4

وزارتخانه

مجله یا اخبار
در صفحــه اول اپلیکیشــن گزینــه ی اخبــار و وب ســایت را
مشــاهده مــی کنیــد .گزینــه ی اخبــار یــک مجلــه ی آنالیــن و
داینامیــک اســت کــه تیــم تحریریــه ی تعاون سیســتم بــه طور
مــداوم مطالــب مهــم مربــوط بــه خانــواده ی تعــاون را جهــت
مطالعــه ی کاربــران تولیــد و در ایــن قســمت قــرار خواهــد داد.
ضمنــاً شــرکت تعاونــی اگــر دارای وب ســایت باشــد ،مــی توانــد
در پنــل مدیریــت نشــانی آن را وارد کنــد تــا کاربــران بتواننــد از
قســمت وبســایت در صفحــه ی اول بــه آن دسترســی داشــته
باشــند.

۵

اخبار

تاالرهای گفتوگو
هیــأت مدیــره توســط پنــل مدیریــت ،مــی توانــد
تاالرهای گفتگو و بحث آزاد با موضوعات مختلف
در اپلیکیشــن ایجــاد کنــد تــا کاربــران (اعضــاء و

ســهام داران) در ایــن بحــث هــا شــرکت کننــد.

ایــن ابــزار کــه مشــابه چــت روم یــا فــروم اســت بــه
مدیــران اجــازه مــی دهــد تــا بــا ســرعت بیشــتری

بتواننــد بــا نظــرات اعضــاء و ســهامداران آشــنا
شــوند و تصمیمــات صحیــح تــری اتخــاذ نماینــد.
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تاالرهای گفتوگو

معریف سامانه تعاون سیستم
www.taavonsystem.com
از ایــن ســامانه مدیــران هــر تعاونــی مــی تواننــد به
پنــل و داشــبورد مدیریتــی خــود وارد شــوند .ضمنــاً

اگــر اقــدام بــه خریــد سیســتم مدیریت هوشــمند

تعاونــی هــا نکــرده انــد ،می تواننــد از طریق همین
ســامانه اقــدام بــه ثبــت درخواســت خــود نماینــد.
کاربــران هــر تعاونــی نیــز مــی تواننــد از همیــن

ســامانه اپلیکیشــن اختصاصــی تعاونــی خــود را

دانلود نمایند.

نظرسنیج رضایت اعضاء از تعاوین
در ایــن قســمت از اپلیکیشــن کاربــر
می تواند رضایت خود را از تعاونی اعالم دارد .در

صفحــه ی اول اپلیکیشــن هــر تعاونــی ،نتایــج

ایــن نظرســنجی بــه صــورت یــک گــزارش کلــی

توســط یــک نمایشــگر متحــرک نشــان داده
مــی شــود .نتایــج ایــن نظــر ســنجی مــی توانــد
به رقابتی کردن کسب و کار تعاونی و افزایش

ســرویس دهــی بــه اعضــای آن تعاونــی کمــک

کنــد و معیــاری باشــد بــرای تصمیــم گیــری

شــفاف و امــن اشــخاصی کــه مــی خواهنــد
در یــک تعاونــی عضــو شــوند یــا از آن ســهام

بخرن ـد.

داشبورد و پنل مدیریت
هــر کــدام از اعضــای هیــأت مدیــره ،داشــبورد
و پنــل مدیریــت اختصاصــی خــود را دارنــد کــه

بخــش هــای مختلــف اپلیکیشــن ،ارســال
مکاتبــات داخلــی بــا ســایر مدیــران ،ارســال

پیــام هــا بــه کاربــران ،ایجــاد نظرســنجی و

پرسشــنامه ،داده کاوی و رصــد کاربــران ،ایجــاد

فــرم ،ایجــاد تــاالر گفتگــو ،بارگــذاری ویدئــو
و صــوت و گزارشــات و مصوبــات جلســات

هیــأت مدیــره و مجامــع عمومــی ،برگــزاری

نشســت هــا و رویدادهــای آنالیــن ،پخــش زنده
و ...بپردازنــد .داشــبورد (پیشــخوان) مدیریــت

بــه مدیــران تعاونــی ایــن امــکان را مــی دهد که
بــه شــکل لحظــه ای بــه مشــاهده ی بیــش از

 110گــزارش مدیریتــی زنــده از فعالیــت کاربــران

و اعضــای هیــأت مدیــره در پنــل و اپلیکیشــن،
بنشــینند .اخــذ و مشــاهده ی ایــن گزارشــات

بــه شــکل واقعــی بــر فرآینــد سیاســت گــذاری
و تصمیــم ســازی مدیــران هــر تعاونــی تأثیــر
خواهد گذاشــت .داشــبورد مدیریت ،به عنوان

ارمغــان مدیریــت هوشــمند شــما را بــا نتیجــه
کلیــه ی فعالیــت هــای خــود و کاربرانتــان رو

بــه رو خواهــد کــرد .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا

امکانــات و شــکل اســتفاده از پنــل و داشــبورد

مدیریــت بــه وب ســایت تعــاون سیســتم

مراجعــه فرماییــد.
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مــی تواننــد از طریــق آن بــه تکمیــل محتــوای
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