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ردهدراکتشافیذخائرمیزاننظرازوبودهجهانمعادن%7داراینفتیغیرمعدنیمادهنوع68بودنداراباایران
نقره،طال،اورانیوم،کبالت،نیکل،سنگ آهن،سنگ،ذغالشاملکشورمعادنمهمترین.قرارداردجهانچهاردهم

.می باشدساختمانیسنگ هایوانواعبوکسیتمس،روی،سرب،

دراینودارندنیازمعدنیمنابعبهاقتصادیتوسعهورشدآهنگبهتوجهباهمسایهکشورهای،ایمنطقهبعداز
درتوسعههبنسبتکهاستایرانمعدنیصنایعبرایفرصتیاین.هستندفقیرمعدنیذخائرنظرازکهاستحالی

وتمدیریسیستمیراه کاربکارگیری،زمینهایندرتوسعهبرایمهمابزارهایازیکی.نماینداقدامزمینهاین
.می باشدسازمانیمنابعبرنامه ریزی

.می نمایدارائهراخودخدماتمستقلحوزهدودرنیاز،ایندادنپوششبرایرایانبرسامشرکت

(Dispatching)ناوگانمدیریتسامانهارائه•

Mine)معادنخاصسازمانمنابعمدیریتسامانهارائه• ERP)

. پرداخته شده است (Dispatching)سامانه مدیریت انالین تجهیزات معدن که در این مستند بطور خاص به 

 (FMS)سیستم مدیریت ناوگان
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با کهآنحال.می دهنداختصاصخودبهراتولیدهزینه هایاصلیبخشباربری،وبارگیریعملیاتروباز،معادندر
چیده ترپیناوگانمدیریتویافتهافزایشعملیاتدردرگیرماشین آالتتعدادمعادن،اینتولیدظرفیتافزایش
وهستندمعادندرسرمایه گذاریاصلیمنبعدومتحرکوثابتماشین آالتوتجهیزاتدیگر،طرفاز.می شود

رهدوکاهشوتجهیزاتاینازاستفادهبهینه سازیدرسعیتجهیزاتاینبرتمرکزباپیمانکارانومعدن داران
.دارندسرمایهبازگشت

بهوند،می شمصرفکجادرزمانوهزینه هااینکهازشفاف تریوبهتردرکتامی کندکمکناوگانمدیریتسیستم
تغییرایبرراصحیحتصمیمتامی کندکمکمدیریتبهمی شودارائهلحظه ایبه صورتکهاطالعاتاین.آیددست

نولوژی هایتکازاستفادهباناوگانمدیریتسیستمامروزه.دهدکاهشحتی االمکانراتولیدهزینهوگرفتهعملیات
ازناوگانمدیریتسیستمیک.داردمعدنیمادهاستخراجبهینه سازیدرسعی،محاسباتوارتباطاتموقعیت یابی،

.استشدهلتشکیتولیدپایشوماشین آالتازاستفادهبهینه سازیوتخصیصموقعیت،پایشاصلیبخشسه

نظردرباارگیربماشین هایبهباربرماشین هایتخصیصبرایبهینه سازیازناوگان،مدیریتپیشرفتهسیستم هایدر
بهیستم هاسایندرخودکارکنترلیسیستم هایودورراهازکنترلمراکز.می شوداستفادهمختلفمتغیرهایگرفتن

واپراتورهابهاطالعاتاین.استدستدردیگرزمانهرازبیشترزیادیداده هاینتیجهدرومی شودگرفتهکار
.بگیرندنیازموردمواقعدررابینانه تریواقعتصمیماتتامی کنندکمکمعدنسرپرست های
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 توانمی...وتعمیراتونگهداریاطالعاتتولید،تناژ،ماشین آالتموقعیتازلحظه ایاطالعاتداشتندستدربا
سیستمنای.گرفتواقعیتبرمنطبقدقیق ترتصمیماتیوکردرصدرامعدندرتولیدعلملیاتلحظه ایبه صورت

سببهکگونه ایبهمی کند،فراهملحظه ایبه صورتراباربریوبارگیریماشین آالتتخصیصبهینه سازیامکان
محلردموادردقیق تریکنترل.می شودباربروسایلبودنصفدرزمانوبارگیروسایلبیکاریزمانکردنکمینه

حیندردهشصرفوقتمیزانازنتیجهدرومی افتداتفاقبارتخلیهمحلوشدهبارگیریتناژمعدنی،مادهبارگیری
.می گرددفرآوریخطراندمانافزایشباعثکهمی شودکاستهنیزتولید

این.استمعدنیصنایعدرهاراه حلمطمئن ترینازیکی(دیسپچینگ)معدنناوگانمدیریتسیستمهای
فراهممعدنیابزارهایازوسیعیمجموعهازاستفادهباراویژهتولیدیراه کارهایپیاده سازیامکانسیستم ها

اعثبکهدارددنبالبهراتجهیزاتوماشین آالتازاستفادهمیزانافزایشناوگان،مدیریتبهینه سازی.می کند
.می گرددتولیدمقداردرتوجهیقابلافزایش

برنامهمنظورهبسیستماینانالیناطالعاتازاستفادهناوگان،مدیریتسیستمازاستفادهمزایایبزرگترینازیکی
هرتعمیرورینگهدازمان بندیبرنامه.است(ماشین آالتپیشگیرانهنتسیستم)تعمیراتونگهداریسیستمریزی

ویرتعمبنابراین.می شودمطلعاپراتورهشدار،اعالمباموعودزمانازپیشواستمشخصسیستمدرماشین
بدونخوابزمانازبلکهمی شود،آن هاخرابیواستهالککاهشباعثتنهانهماشین آالتموقعبهسرویس

.می کندجلوگیرینیزبرنامه ریزی
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،باشندنبردههرهبخارجیمعتبرالگوهایازسامانهاینکنندگانتولیداگرواستاندکایراندردیسپچینگسامانهتولیدسابقه
.نمایندنمیارائهمطلوبیمحصوالت

تواناسامانه اییدتولباعثکهبودروبروبزرگیچالشبادیسپچینگسامانهتولیدبرایخودتجربهاولیندررایانبرسامشرکت
معتبرتشرکدیسپچینگسامانهازکهگهرآرمانشرکتکهمضموناینبه.گردیدخارجیمعتبرسامانه هایبارقابتقابلو

DEVEXشرکتطرفازپشتیبانیخدماتارائهعدمدلیلبه،می بردبهرهDEVEXگرفتداخلیسامانهیکتامینبهتصمیم.
.گرفتقرارDEVEXسامانهمعکوسمهندسیبرتولیداستراتژیوخوردکلیدDEVEXسامانهشناساییباپروژهاساساینبر

.نمودفکشراسامانهفنیامکاناتوقابلیتهاازاعظمیبخش،دقیقوپیچیدهبسیارفنیوروزیشبانهمطالعهماهپنج
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مثالبعنوان.استنداشتهوجودDEVEXسامانهدرکهاستقابلیت هاییوجودجدیدسامانهدرتوجهقابلنکته
ازاستفادهامکانفقطDEVEXسامانهدرکهباشدمشترینیازبامتناسبکهافزاریسختگونههرازاستفاده

تجهیزاترویکهتراکرهامورددرچهامکاناین.داشتوجودمی گردیدارائهDEVEXشرکتتوسطکهتجهیزاتی
وانتخابامکانقابلیتاین.داردوجودمی یابداستقرارمعدنسطحدرکهشبکهمورددرچهومی شوندنصب

.می دهدافزایشراتکنولوژیازاستفاده

.استشرکتسطحدراطالعاتیکاملیکپارچگیوایجادمعدنERPبهاتصالقابلیتسامانهایندیگرتمایزوجه
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وریهبهرافزایشوآالتماشینعملکردبرنظارتوردیابیهدفبامعدنناوگانمدیریتسامانه
دهشسازیپیادهوطراحیتجهیزاتنقلوحملریزیبرنامهدرسازیبهینهطریقازمعدنعملیات

بهنظارتیاطالعاتکهاستکاربرانومدیرانبرایوبتحتپرتالشاملسیستماین.است
-دادهOnlineبخشدر.بودخواهددسترسیقابلهاپرتالاینطریقازOfflineوOnlineصورت

،Offlineاطالعاتقسمتدر.گیردمیقراردیسپچینگکاربراختیاردرماشین آالتازارسالیهای
یاراختدردلخواهزمانیبازهدرمعدن،درگرفتهانجامعملیاتوتجهیزاتوضعیتازکاملگزارش

.می شودعنوانسامانهایناهمیتحائزامکاناتادامهدر.گیردمیقرارکاربر

شرح عملکرد سامانه
www.barsamrayan.com



دسترسیسطحتعریفجهتنقشایجادامکان•
سامانهمختلفهایبخشباکارجهتهافعالیتلیست•
نقشهربهفعالیتچندالییکاختصاصامکان•
متناسبتصویرانتخابوبارگذاریامکانباکاربرتعریفقابلیت•
کاربربهنقشاختصاصامکان•
آالتماشینوتجهیزاتبندیطبقهتعریف•
متناسبتصویریاآیکوناختصاصامکانبامختلفآالتماشینتعریف•
آالتماشینبرندومدلتعریف•
شخصتصویربارگذاریامکانبااپراتورورانندهثبت•
کاریهایشیفتتعریف•
کاریشیفتبهاپراتورانتصاب•
بارانواعتعریف•
بارانواعبامتناسببارگیرییاتخلیهمحلانواعتعریف•
آالتماشینوتجهیزاتمختلفهایوضعیتتعریفقابلیت•

ویژگی های سامانه
www.barsamrayan.com

امکانات پایه



هاوضعیتبرایبندیدستهتعریف•
هشدارهاانواعتعریف•
ارسالقابلهایپیامانواعتعریف•
آنبامرتبطتنظیماتوماشین هارویشدهنصبترکرتعریف•
وبتحتآدرسطریقازآساناتصال•
سامانهبهورودپنلدرورودرمزوکاربرینامکردنواردباسامانهپرتالبهدسترسی•
کاربریحساببامتناسبدسترسیسطحاعمال•
ماشیندرموجوددستگاهطریقازاپراتوراتصال•
سامانهکاربرانیااپراتورهاوروددقیقساعتوتاریخثبت•
سیستمبهشدهانجامورودهایسوابقمشاهدهامکان•

ویژگی های سامانه
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امکانات پایه



نقشهمختلفهایبخشبارگذاری•
بارکنندهتجهیزاتموقعیتتعیینقابلیت•
بارانواعبرایتخلیهوبارگیریهایموقعیتتعریفقابلیت•
شدهبارگذاریهایفایلطریقازمعادننقشهرسانیروزبه•
جدیدتغییراتاعمالازپسنقشهسازییکپارچه•
نقشهرویشدهاعمالتغییراتتاریخچهمشاهدهقابلیت•
سیستمفعلینقشهعنوانبهاعمالونقشهقبلیهاینسخهبازیابیقابلیت•
نقشهرویمسیروجادهتعریفقابلیت•

ویژگی های سامانه
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امکانات نقشه



...وتعمیربهنیازکار،حالدرمانندماشینبرایمختلفهایوضعیتتعریفامکان•
هاسرویسووضعیتکارکرد،شاملماشینهربامرتبطجزئیاتمشاهده•
مشکالتوفنیوضعیتخصوصدرشدهارسالهشدارهایمشاهده•
تجهیزاتازهریکبرایقطعاتتعریفقابلیت•
ایدورههایسرویستعریف•
سرویسیاقطعاتتعویضیاتعمیردقیقساعتوتاریخثبتامکان•
کیلومتریاساعتاساسبرماشینهرکارکردسوابقمشاهدهقابلیت•
کارکردساعتیاقطعهبراساسماشینهرهایسرویسسابقهازگیریگزارشامکان•

ویژگی های سامانه
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امکانات فنی



معدنکاملمانیتورینگ•
نقشهرویبرآنالینصورتبهآالتماشینمشاهده•
مقصدولحظه ایسرعتفعلی،وضعیتشاملآالتماشینوضعیتمشاهدهقابلیت•
شیفتبرایکاریمسیرتغییرقابلیت•
شیفتاپراتورهایبهکاریمسیرشدنآپدیتاعالمجهتپیامارسالقابلیت•
( شوندمیمستقرخاصموقعیتیکدرکهبیلوشاولمانند)بارکنندهتجهیزاتمحلآنالینمشاهدهقابلیت•
وسایلتمامیبراییاآالتماشینتفکیکبهمختلفمسیرهایدرسرعتمحدودیتتعیین•
آنالینصورتبهمجازسرعتحداکثرازتخطیصورتدرمتناسبهشدارنمایش•
حدمجازازکمترسرعتکاهشصورتدرمتناسبهشدارنمایش•
شدهارسالاپراتورتوسطکهسرعتکاهشعلتنمایش•
حملواستخراجتاحفاریازعملیاتتمامجزئیاتپایشوثبت•
حملتااستخراج،آتشباری،حفاری،پترنطراحیازعملیاتیهایفرایندپایش•
مسیرهاوهاپترنبهاالتماشینتخصیصوآالتماشینریزیبرنامه•
توقفاتکاهشهدفباوقوععلتتفکیکبهعملیاتیتوقفاتپایش•

ویژگی های سامانه
www.barsamrayan.com

امکانات عملکردی و نظارتی



تجهیزاتوآالتماشینموقعیتوسرعتسوابقمشاهدهقابلیت•
توراپراتوسطاعالمیوضعیت هاینمایشجهتتجهیزاتتفکیکبهمختلفهایوضعیتتعریفقابلیت•

غذاییوعدهمثالآالتماشین
مختلفهایوضعیتازایبههشدارتعریفامکان•
بارکنندهاپراتوراعالمبراساسبارنوعنمایش•
بارنوعبراساستخلیهمحلتعیین•
آالتماشینازهریکوضعیتهمراهبهگرافیکیصورتبهمختلفصف هاینمایش•
...یاکارکردساعتبهتوجهباقطعهتعمیریاتعویضاعالمهوشمندسیستم•
معدنیمادهتفکیکبهشیفتهردرحملواستخراجگزارشثبت•
تجهیزاتاپراتوروعملیاتیتیمهایعملکردپایش•
شیفتتفکیکبهآالتماشینازیکهرراندمانمحاسبه•
واقعیکارکرداساسبرپرسنلکارانهمحاسبه•
پیمانکارانعملکردگزارشثبت•

ویژگی های سامانه
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امکانات عملکردی و نظارتی



زات،تجهیوآالتماشینفنی،سرویسمانندسامانهمختلفبخش هایازمختلفگزارشاتتولیدامکان•
نتایجکردنفیلتروپیشرفتهجستجوقابلیتازاستفادهباشیفتومسیرها

یاسیرمتعیینتجهیزاتکار،بهآمادهتجهیزاتدرصدنمایشمانندمدیریتیهایگزارشتولیدقابلیت•
آالتماشینازیکهرازایبهحرکتیهایمحدودیتتعریف

سیستمسوابقبراساسپیشرفتههایتحلیلارائه•

ویژگی های سامانه
www.barsamrayan.com

گزارشات



تماس با ما
www.barsamrayan.com

www.barsamrayan.com

10واحدسومطبقه34شمارهفجرخیابانمطهریشهیدخیابانتهران

info@barsamrayan.com

تلفن های تماس
021 88141210-021 88141391

1589665367پستیکد

.ریدبرای کسب هرگونه اطالعات بیشتر و یا تنظیم جلسات مشاوره رایگان و دمو با ما تماس بگی
.از پاسخگوئی به شما خوشحال خواهیم شد


