«همآوا» ،دریچه ای به امکانات جدید

«همآوا» ،دریچهای به امکانات جدید
این سند در واحد تولید محتوای شرکت نرمافزاری سماسامانه تهیه شده است.
ٔ
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فصل اول
سماسامانه

«سماسامانه»؛ بیش از  ۲۰سال تجربه
ٔ
آغاز کار شرکت نرمافزاری «سماسامانه» به سال  ۱۳۷۷باز میگردد و این شرکت در دو ٔ
مجموعه بزرگی از نرمافزارهای
دهه اخیر،
کارآمد دانشگاهی و غیر دانشگاهی را تولید کرده که این سامانهها توانستهاند تحولی در اعتماد بین مرا کز آموزش عالی کشور و این
ٔ
موسسه آموزش عالی است .تمام اطالعات
شرکت ایجاد کنند« .سما» ،راهحل نرمافزاری برای تمام امور آموزشی یک دانشگاه یا
ٔ
لحظه ورود تا زمان فار غالتحصیلی و حتی بعد از آن در این سامانه مدیریت و پردازش میشود.
مربوط به آموزش دانشجو از
ت علوم ،تحقیقات و فناوری» و دانشگاههای «وزارت بهداشت،
سماسامانه پس از دو دهه فعالیت عالوه بر دانشگاههای «وزار 
درمان و آموزش پزشکی» ،دانشگاههای «علمی کاربردی» ،بسیاری از دانشگاههای غیرانتفاعی ،ادارات و ...سازمانها را در
فهرست مشتریان خود دارد.
ٔ
تجربه زیادی در پیادهسازی سامانههای نرمافزاری
سماسامانه،
اهمیت پشتیبانی،
مختلف دارد ،اما مهمترین ویژگی شرکت ،درک
ِ
تضمین ٔ
ارائه خدمات مناسب و تعامل مداوم با مشتریان است.

سما سامانه ای به وسعت ایران

سماسامانه باور دارد انتخاب شرکتی مشتریمدار که تعامل
افزار مناسب مهمتر است.
سازندهای با مشتری دارد ،از انتخاب نرم ِ
«واحد خدمات و پشتیبانی سماسامانه» همیشه یکی از واحدهای
مورد توجه و در حال توسعه بوده است .راهاندازی سامانههای
نرمافزاری و اتوماسیون اداری بدون ٔ
ارائه خدمات و پشتیبانی
ٔ
شبکه
مناسب ،ناقص و در عمل غیرممکن است .بنابراین سما،
بزرگی برای ٔ
ارائه خدمات و پشتیبانی در کشور به وجود آورده است

راهبری بیش از  1400سامانه فعال
در  1200دانشگاه و مرکز آموزش عالی

که تمام استانهای کشور را پوشش میدهد .در حقیقت راهبری
ٔ
سامانه فعال در بیش از  ۱۲۰۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی سبب شده گروه پشتیبانی سماسامانه در تمام استانها از
بیش از ۱۴۰۰
شمال تا جنوب کشور گسترده و به ٔ
ارائه خدمات مشغول باشند.
با وجود تضمین ٔ
ارائه خدمات مناسب و پشتیبانی از این خدمات ،سامان ٔه سما بسیار منعطف و براساس نیاز مشتریان
برنامهریزی شده است و کاربران میتوانند بسیاری از تغییرات را بدون وابستگی به شرکت انجام دهند.
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ٔ
سامانه جامع دانشگاهی سما ،نسخه «همآوا»

پرتال خدمات آموزشی

ٔ
سامانه مدیریت امور آموزشی «سما»

ٔ
سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی (پروپوزال)

پرتال دانشجویان استعداد درخشان

ٔ
سامانه مدیریت درخواست

پرتال دانشجویان شاهد و ایثارگر

ٔ
سامانه بایگانی آموزشی

ٔ
سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی (پژوهه)

ٔ
سامانه ارزشیابی استاد

ٔ
سامانه اتوماسیون تغذیه

ٔ
سامانه حقالتدریس استادان

ٔ
سامانه اتوماسیون خوابگاه (سا کن)

محصــو ال ت
سماسامانه

ٔ
سامانه اطالعرسانی و ارسال و دریافت پیامک (سماپیام)
ٔ
سامانه امور فرهنگی

ٔ
سامانه ثبتنام آنالین دانشجویان جدیدالورود
پرتال دانشآموختگان
ٔ
سامانه ارزشیابی دانشآموختگان

اپ استاد ،دانشجو و آموزش

پرتال تسهیالت ارز دانشجویی (وزارت بهداشت)

ٔ
سامانه بایگانی اسناد (سبا)

ٔ
سامانه انتقال دانشجویان (خارج به داخل)

ٔ
سامانه طراحی و مدیریت فرآیندها ()BPMS
ٔ
سامانه جامع مدیریت و نگهداری داراییها (( )EAMنت)

ٔ
سامانه انصراف از تحصیل

ٔ
شبکه جامع آموزشی سماالیو

ٔ
سامانه تعامل مدرس و دانشجو
سما کالس،

ٔ
سامانه تسویه حساب و فار غ التحصیلی

ٔ
سامانه کالس مجازی برپایه ویدیو کنفرانس
سماالین،

ٔ ٔ
سامانه هیات علمی و مدیریت ترفیع و ارتقا
برنامه ریزی درسی

سما کورس ،سامانه دورههای مجازی برپایه ویدیو و
محتوای دیجیتال

سامانه هم آوا
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فصل دوم
سامانه «همآوا»

«همآوا»؛ دریچهای به امکانات جدید
سماسامانه پس از دو دهه فعالیت ،ارزیابی و سنجش نیازهای بازار و مشتریانش و تمرکز بر بهروزرسانی و یکپارچهسازی
ٔ
ٔ
سامانه مدیریت آموزش (سما) را که
نسخه جدید
فعالیتهایش در حوزههای اتوماسیون اداری ،صنعتی و دانشگاهی،
ٔ
ٔ
یکپارچه مدیریت امور دانشگاهی «همآوا» در سال  ۱۳۹۶با عقد
«سامانه
سالها روی طراحی آن کار کرده بود با عنوان
ً
قرارداد با دانشگاه جامع علمی کاربردی رسما به بازار عرضه کرد.
«همآوا» محصول بلوغ ٔ ۲۰
ساله تولید نرمافزار و همکاری نزدیک با بیش از  ۲۵۰دانشگاه است؛ محصولی چابک با زیرساختهای
ِ
ِ
دقیق و روزآمد .با توجه به گستردگی فضای عملکردی سامانههای جامع و یکپارچه دانشگاهی ،طیف وسیع کاربران و
همچنین تنوع خدمات ارائهشده« ،همآوا» عملکردی دقیق ،سریع و مطمئن دارد.
ٔ
(سامانه جامع دانشگاهی
«همآوا» ،فرآیند محور (مهندسیشده برای شناسایی و مدیریت فرآیندهای دانشگاهی) ،یکتا
ٔ
سامانه هوشمند اطالعرسانی رخدادها) و
همراه با اپ موبایل و زیرساختهای آموزش آنالین و  ،)MOOCتعاملی (مبتنی بر
ً
مقیاسپذیر (مهندسیشده برای کار در ابعاد گسترده مبتنی بر فناوریهای نوین و بالغ) است« .همآوا» کامال با «سماالیو»
یکپارچه بوده و می تواند دروس را آنالین ارائه کند .در نتیجه تعداد کالس درسهای فیزیکی و هزینههای حقالتدریس و
اجرایی را کاهش و کیفیت خدمات آموزشی را ارتقا میدهد .همچنین امکان ارتباط مجازی و آنالین مدرس و دانشجو را با
ٔ
ٔ
نسخه موبایل مدرس ،دانشجو و کاربر باعث سهولت در دسترسی به خدمات و ارتقای
سامانه «سما کالس» پشتیبانی میکند.
کیفیت خدمات آموزشی میشوند.
چرا «همآوا»؟
شرکت نرمافزاری سماسامانه با هدف هدیه دادن آرامش به مشتریان خود از طریق ٔ
ارائه سامانههای جامع نرمافزاری پا
ٔ
ٔ
زمینه شکلگیری محصولها و خدماتی را فراهم کرده که همراستا با این ارزش رشد و
فلسفه وجودی
به عرصه نهاده و این
توسعه یافتهاند.
سماسامانه همیشه توجه جدی به طراحی انسانمحور ( ،)Human Centerکارایی ( ،)Performanceفناوریهای روز دنیا
( )Technologyو امنیت ( )Securityداشت ه است .حاصل این توجه ،بهینگی محصوالت تولیدی است که این شرکت را از
رقیبان جلو انداخته و متمایز کرده است.

انسانمحور

کارایی

فناوریهای روز دنیا

امنیت

Human Center

Performance

Technology

Security
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ٔ
سامانه هوشمند «همآوا» به موفقیت شما فکر میکند و این موفقیت بدون ویژگیهای کلیدی این سامانه امکانپذیر نیست.
در شرایطی که بیشتر نرمافزارهای موجود لخت و نا کارآمدند ،مشکالتی مانند هزینههای باال و جاماندن از روندها و فرصتهای
جدید دارند که نارضایتی کاربران را در پی داشتهاند« ،همآوا» ،راهحلی یکپارچه ،امن و کارآمد است.
سبز؛ حذف کاغذ ،حذف مراجعه با ایجاد و مدیریت آنالین تمامی فرایندها

فرایندمحور؛ مبتنی بر زیرساخت
مدیریت فرایندهای پویا

بهینه؛ مبتنی بر بیش از دو دهه تجربه و مهارت

کارا؛ سریع مبتنی بر فناوریهای

کاربرپسند؛ مهندسی شده؛

مقیاسپذیر و کارا

مبتنی بر تفکر طراحی انسان محور
امن؛ تولیدشده مبتنی بر تفکر طراحی امن

برخی از قابلیتهای
منحصر بهفرد «همآوا»

همیشه دردسترس ؛
مبتنی بر وب و اپ موبایل

جامع و یکپارچه؛ پوشش نیازهای
تمامی معاونتهای دانشگاه

قابل اعتماد؛ مدیریت یکپارچگی داده ها
مبتنی بر امضا الکترونیکی

پویا و منعطف؛ طراحیشده برای
پویایی در اجرا و پارامترپذیری در عمل
هوشمند؛ فعال و تعاملی مبتنی بر زیرساختهای هوشمند مدیریت رخدادها

اهداف «همآوا»
جامعیت و یکپارچگی
امنیت و اعتماد پذیری
سرعت ،کارایی و مقیاس پذیری
ٔ
مراجعه حضوری دانشجویان
سادگی در دسترسی و کاهش لزوم
مدرن و هوشمند ،اطالعرسانی هوشمند رخدادها ()Smart Notification System
مدیریت جامع فرایندهای تحصیالت تکمیلی
مدیریت جامع فعالیتهای هیئت علمی
ٔ
شهریه دانشجویان
مدیریت جامع امور مالی و
معرفی کیف پول الکترونیکی دانشجویان
ٔ
درجه استادان
ارزشیابی ۳۶۰
قابلیت تعریف سطوح دسترسی چند سطحی
طراحی مبتنی بر انسان ،نه فناوری
منعطف و قابل انطباق با نیاز مشتری به جای انطباق مشتری با عملکرد محصول
پایه ٔ
ارتقای محصول بر ٔ
حلقه بهبود مستمر
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سیر تکامل «همآوا»
ً
دو ٔ
دهه پیش ،امور اداری دانشگاهها دستی و حضوری انجام میشد .مثال مدیریت درخواستهای دانشجو را در نظر بگیرید.
دانشجو باید حضوری به واحد آموزش مراجعه میکرد و درخواست کتبی را تحویل میداد .در بازههای زمانی متفاوت
صفهایی از دانشجویان تشکیل میشد که درخواستهای مختلفی داشتند .کادر اداری باید ثبت و ضبط درخواستها را
دستی انجام میداد و پیگیری آن با افراد بود .بررسی این که درخواستی با قوانین و آییننامهها و شرایط دانشجو سازگاری
عهده افراد بود .ا گر کسی نمیتوانست حضوری درخواست را اعالم کند یا به ٔ
ٔ
بازه زمانی مشخصشده نمیرسید،
دارد ،بر
درخواستش ثبت نمیشد یا مشکالت و مسایل زیادی در روند اداری دانشگاه به وجود میآورد .نه فقط فرآیند مدیریت
درخواست که فرآیندهای دیگر نظیر انتخاب واحد ،تحصیالت تکمیلی ،اطالعرسانی و ارتباط با وزارتخانه نیز همین گونه بود.
به عبارت دیگر انجام امور اداری ،وقتگیر و ناعادالنه بود و کنترل اشتباهات فردی میسر نبود.

اولین قدم سماسامانه در برخورد با این مسائل ،مکانیزه کردن روالها بود که آن هم مشکالتی داشت .سماسامانه در نسل
ٔ
سامانه «سما» را ارائه کرد که امکان یکپارچگی با نرمافزارهای دیگر را داشت .یکپارچگی کمک میکرد تا
بعدی نرمافزارها،
ً
اطالعات از این سامانه به سایر نرمافزارهای مورد نیاز دانشگاه به راحتی منتقل شود .مثال اطالعات یک دانشجو فقط در
ٔ
سامانه سما ثبت میشد و در سامانههای خوابگاه و تغذیه اطالعاتش در دسترس بود .اما در سال  ۱۳۹۶سماسامانه ،برگ
ٔ
ٔ
ٔ
نسخه «همآوا» را معرفی کرد که تمام امکانات و قابلیتهای نسخههای
سامانه هوشمند و مدرن سما
برنده دیگری یعنی
ً
قبلی را دارد ،اما الزاما منتظر درخواست کاربر نمیماند تا گزارش بدهد یا اتفاقی را اعالم کند .عالوه بر پاسخ به درخواستهای
کاربر ،گزارشها و هشدارهایی وجود دارند که به تصمیمگیری یا فعالیت کاربر کمک میکند .به عنوان مثال وقتی حذف ترم
دانشجو تایید میشود ،امور مرتبط به آن یا خودکار انجام میشوند یا هشدارهایی به مسئول آموزش میدهد که چه کارها و
ٔ
درباره وضعیت تحصیلی دانشجو هشدارهای مشخصی وجود دارد .وقتی دانشجویی یک یا
فعالیتهایی را باید انجام دهد یا
دو بار مشروط میشود ،سامانه هشداری به کاربر مسئول میدهد تا پیش از مشروطی سوم ،وضعیت او را بررسی کند.
ٔ
ٔ
ٔ
سامانه هوشمند فقط درگیر ثبت ،محاسبات و گزارشگیری نیست ،بلکه
نسخه «همآوا» به عنوان یک
سامانه مدیریت آموزش
برای کمک به تحلیل در زمینههای مختلف از فناوریهای هوش مصنوعی(هومص) استفاده میکند تا تحلیل و برنامهریزی
مسئولین آموزشی را سادهتر کند و در مواقع الزم پیش از بحران ،هشدارهای الزم را تولید کند.
سامانه هوشمند و بهروز در قیاس با سامانههای بر ٔ
ٔ
پایه وب قدیمی و از رده خارج شده که بسیاری از رقبا همچنان از
این
سامانه هم آوا
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آنها استفاده میکنند ،در بسیاری زمینهها پیشرفت چشمگیر دارد؛ مدیریت منابع ،کارایی و بهینگی ،گستردگی استفاده در
تحمل خطا یا وا کنش در شرایط بحرانی نمونههایی از این پیشرفت هستند .عالوه بر
دستگاههای مختلف ،مقیاسپذیری،
ِ
ٔ
ٔ
یکپارچه ( )Enterprise Resource Planning - ERPدانشگاهی پیش میرود.
سامانه نرمافزاری
اینها «همآوا» به سمت
«همآوا» ،پیش بهسوی سامانٔه نرمافزاری یکپارچه دانشگاهی
ٔ
سامانه نرمافزاری
برنامهریزی منابع سازمانی ،طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف برای بهبود عملکرد یک سازمان است.
ٔ
سامانه نرمافزاری (و در قالب یک بانک اطالعاتی پیوسته) منظم
یکپارچه ( )ERPتمام دادهها و فرآیندهای سازمان را در یک
و دقیق مدیریت میکند.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
یکپارچه دانشگاهی پیش میرود.
سامانه
نسخه «همآوا» بر اساس نیازهای بازار-مشتریان در دانشگاهها به سمت
سامانه سما
ٔ
سامانه یکپارچه ،تایید هویت کاربران در بخشهای مختلف سامانه است .در «همآوا» ،افراد و پستهای
اولین گام یک
هویت شخصی تعریف میشوند ،سپس در سامانه به دانشجو ،کاربر ،استاد یا … تبدیل
سازمانی مجزا و دقیق به عنوان یک
ِ
میشوند .بنابراین کاربران میتوانند بین زیرسامانهها آزادانه حرکت کنند ،بدون اینکه به نامهای کاربری و رمز عبورهای
مختلف نیاز داشته باشند .با پشتیبانی از فناوری  OpenIDکاربران میتوانند با ایمیلهای سازمانی یا شخصی ،شناسههای
ٔ
ٔ
شناسه
سامانه  )LDAP)Lightweight Directory Access Protocolیا  Active Directoryمایکروسافت یا حتی با
تعریفشده در
گوگل وارد سامانهها شوند و با توجه به سطح دسترسی خود بین آنها حرکت کنند.
در «همآوا» ،یکپارچگی به پاسخگویی تمام نیازهای دانشگاهی معنی میشود .به این شکل استادی که کار پژوهشی ،آموزشی
و اجرایی را همزمان انجام میدهد ،به راحتی از «همآوا» استفاده میکند.
ٔ
ٔ
لحظه پذیرش سازمان سنجش و معرفی به دانشگاه تا
سامانه پیشرو و هوشمند «همآوا» ،مدیریت تمام امور دانشجو را از
فار غالتحصیلی و به نوعی امور بعد از فار غالتحصیلی از جمله درخواست دریافت مدارک یا ریز نمرات یا گواهیهای دیگر پس از
ٔ
ٔ
حوزه مدیریت آموزش ،فعالیتهای ٔ
یکپارچه «همآوا» عالوه بر ٔ
حوزه مدیریت
سامانه نرمافزاری
پایان تحصیل را بر عهده دارد.
پژوهشی و دانشجویی را در بر میگیرد.
معاونت های تحت پوشش
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
معاونت پژوهشی
معاونت اداری و مالی
معاونت دانشجویی
معاونت فرهنگی
معاونت بین الملل
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هم آوا

مشاوره تحصیلی

پژوهشی

خوابگاه

تغذیه

شاهد و ایثارگر

ارزشیابی

فرهنگی

آموزش و مالی

حقالتدریس

استعداد درخشان

تسویه حساب و
فارغ التحصیلی

اپ موبایل

بایگانی دیجیتال

مشاوره سالمت و روان

امور هیأت علمی و
ترفیع و ارتقاء

تحصیالت تکمیلی و
ثبت پروپزال

سامانٔه یکپارچه مدیریت هوشمند مدیریت امور دانشگاهی «هم آوا»
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ٔ
مشاوره تحصیلی
مدیریت امور

زیرسامانههای «همآوا»*

مدیریت امور دانشجویان استعداد درخشان
مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تصدیق هویت مرکزی ()CAS

مدیریت صدور مکاتبات

مدیریت کاربران ،نقشها و سطوح دسترسی

آمارها و گزارشها

مدیریت اطالعات پایه

مدیریت امور آموزشی بالینی و انترنی

مدیریت قوانین و آییننامههای آموزشی
پذیرش دانشجویان جدیدالورود و دریافت و انتقال
اطالعات دانشجویان (از فایل سازمان سنجش ،ا کسل
و )...

مدیریت امور آموزشی دستیاران
ارزشیابی 360درجه استادان
حقالتدریس و ابالغ آموزشی استادان

مدیریت پذیرش حضوری و غیر حضوری

برنامهریزی درسی

مشاوره و سنجش سالمت و روان

مدیریت امور خوابگاه

ثبتنام (انتخاب واحد ،حذف و اضافه ،حذف

اتوماسیون تغذیه و سلف سرویس
بایگانی اسناد

اضطراری و اصالح سوابق)
مدیریت امور تحصیالت تکمیلی

مدیریت امور پژوهشی

مدیریت درخواستهای آموزشی دانشجویان،

مدیریت امور استادان و هیات علمی و امور ترفیع و
ارتقا

کاربران و استادان
مدیریت تبادل پیام کاربران (دانشجو ،کاربر و استاد)

مدیریت امور فرهنگی

امتحانات و ارزشیابی تحصیلی دانشجو

مدیریت آزمونهای جامع

مدیریت امور نمرات و درخواست بازنگری

مدیریت امور مالی دانشجویی

مدیریت امور دانشآموختگان و توقف تحصیل
مدیریت امور آموزشی

* برخی از این زیرسامانهها به درخواست دانشگاه به «همآوا» اضافه میشوند و ممکن است در نسخٔه
پیشفرض نباشند.
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فناوریها و مشخصات فنی «همآوا»
سماسامانه در انتخاب فناوریها ،طراحی و پیادهسازی ساختار نرمافزاری ،انطباق با اصول امنیت نرمافزار ،پشتیبانی،
ٔ
ٔ
سامانه پیشرو در زمینههای مختلفی از طراحی،
تجربه کاربری و … «همآوا» بسیار دقیق عمل کرده است .به همین دلیل این
خاص خود را دارد که با سامانههای
پیادهسازی و راهاندازی تا پشتیبانی و همراهی با مشتری ،قابلیتها و ویژگیهای
ِ
ٔ
قدیمی ٔ
مجموعه این ویژگیها ،کارایی و کاربری سامانه را شکل میدهند.
برپایه وب قابل مقایسه نیست.
کارایی

«همآوا» با رویکردی انسانمحور ( )Human Centerبا اولویت دادن به نیازهای مشتریان و کاربران شکل گرفته ،به همین
دلیل رابط کاربری ( )User Interfaceآن ساده ،معقول و کاربرپسند ( )User Friendlyاست .همین سادگی و دسترسیپذیری
باعث شده مدیریت یکجای بیش از  ۳۵۰هزار دانشجو در حدود  ۷۰۰مرکز دانشگاهی میسر شود و رکورد انتخاب واحد بیش
از  ۸۰هزار دانشجو در یک روز زده شود.

انتخاب واحد بیش از
 ۸۰هزار دانشجو در یک روز

مدیریت یکجای بیش از
 ۳۵۰هزار دانشجو

 ۷۰۰مرکز دانشگاهی

ٔ
تجربه کاربری مورد توجه بوده است .به عنوان مثال در فهرست دانشجویان ،رنگبندی
در طراحی رابط کاربری «همآوا»،
فار غالتحصیالن (سبز) ،نزدیک به فار غالتحصیلی (زرد) و با فاصله زیاد از فار غالتحصیلی (قرمز) کمک زیادی به کارشناس
آموزش میکند که وضعیت و شرایط دانشجو را حتی پیش از دیدن جزئیات افراد بداند و بر اساس وضعیت او تصمیمگیری کند.
«همآوا» به ابزارها و سامانههای سختافزاری و نرمافزاری خاص محدود نیست .کاربران میتوانند از کامپیوتر شخصی،
تلفن هوشمند ،تبلت یا هر دستگاه استاندارد امروزی به «همآوا» وارد شوند و با آن کار کنند« .همآوا» آمار استفاده بیش از ۲۰
هزار کاربر هم زمان را ثبت کرده است.
ٔ
سامانه «همآوا» ،مفهوم جدید کاتالوگ وجود دارد .با کاتالوگ ،درسهایی که دانشجو گذرانده و
در طراحی و پیادهسازی
پیشنیازها هنگام ثبت نمرات بررسی میشوند .به این شکل سرعت عمل و کارایی سامانه بیشتر میشود« .همآوا» ،دانشگاهها را
ٔ
موظف به استفاده از کاتالوگ کرده است تا تشخیص رشتهها و واحدهای مرتبط با آنها طبق آیین ٔ
وزارتخانه مطبوع میسر شود.
نامه
با «همآوا» لزوم حضور فیزیکی دانشجو در دانشگاه برای انجام امور آموزشی به حداقل ممکن میرسد« .همآوا» عهدهدار
انجام برخط انتخاب واحد و مدیریت درخواستها تا تسویه حساب دانشجو است .برای هیچ کدام از این کارها نیازی نیست
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دانشجو در دانشگاه حاضر شود« .همآوا» در حال حاضر بهصورت هوشمند درخواست های حدود  ۷۰۰مرکز دانشگاهی و بیش
از  ۳۵۰هزار دانشجو را یکجا مدیریت میکند.

کاهش نیاز به آموزش

جلوگیری از خطای انسانی

بهبود مستمر

طراحی
کاربر محور

تمرکز بر نیاز مشتری

کاهش تعداد گام های کاربر

چابکی در تغییر

ٔ
دریچه
اپ ( )Appموبایل استاد و دانشجو دسترسی دانشجویان و استادان را به «همآوا» بسیار ساده کرده است .این اپ،
ٔ
نتیجه آن به استاد و ابالغ استادان با این
جدیدی به مزایا و خدمات است .حضور و غیاب ،ارزشیابی جلسه به جلسه و ارائه
اپ میسر میشود .همچنین این اپ با حذف کاغذ از این فرآیندها به سالمت محیط زیست کمک میکند.

دسترسی آسان

سهولت کاربری

گسترش خدمات

کاهش مراجعات

ویژگیهای اپ «همآوا» برای استادان و دانشجویان

در «همآوا» فرآیندها و قوانین دوباره شناسایی و واپایی شدهاند تا در عین انعطافپذیری بیشتر ،سامانه شفافیت بیشتری
نسبت به نسخههای دیگر نرمافزارهای مدیریت آموزش دانشگاهی داشته باشد .به عنوان مثال قوانین به دانشجو متصل
است و در فرآیندهای مختلف مانند معادلسازی این قوانین بررسی میشوند .به این صورت استثنائات و دسترسیها واضح
و بهینه مدیریت میشوند.
بخشهای مختلف سامانه ،پارامتریک هستند و مشتری به راحتی میتواند شمایل سامانه را بر اساس نیازهایش شخصی کند.
ً
امکان شخصیسازی در بخشهای مختلف سامانه در نظر گرفته شدهاند .مثال کاربر میتواند قالب مکاتبات خود را با
نرمافزار  Microsoft Wordطراحی و در سامانه استفاده کند .این کار همچنین هزینه نیروی انسانی دانشگاه را کاهش میدهد.
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چکیده مشخصات فنی
عملکرد ()Functionality

چند زبانه (پشتیبانی کامل از زبان فارسی و انگلیسی در تمام صفحات و تاریخ شمسی و میالدی)
پیادهسازی تمام وب بر اساس  HTMLنسخه  5و  CSSنسخه 3
ٔ
پیشرفته وب ()IE9+، Microsoft Edge, Firefox، Google Chrome، Opera، Safari
قابل استفاده با تمام مرورگرهای
وابسته نبودن به ابزارها و سیستمعامل (ویندوز ،لینوکس و مکینتاش)
مشاهدهپذیر با PC, Laptop, Tablet, Smart Phone, Smart TV
طراحی رابط کاربری Responsive
پیادهسازی با  Bootstrapو کتابخانههای سازگار با آن
تحوالت مبتنی بر فناوری استفاده از آخرین فناوریهای روز دنیا متناسب با نیاز آتی دانشگاه ها

اطمینان ()Reliability

اعتبارسنجی تمام فیلدهای ورودی در  Clientو Server
حدا کثر سرعت در رفع خطاهای سیستم (حدا کثر  12ساعت بعد از اعالم)
پشتیبانی کامل
حدا کثر خدماتدهی در سال ()Uptime ٪99
کارایی ()Performance

میانگین یک ثانیه زمان پاسخگویی به درخواستها و چند صدم ثانیه برای اجرای گزارشها (در صورت محدود
نبودن سختافزار کاربران مانند پهنای باند ،ضعف  Clientو …)
توانایی پاسخدهی به بیش از صد هزار درخواست و پاسخگویی همزمان به بیست هزار کاربر (با مقیاسپذیری و ارتقای
سختافزار این توانایی افزایش مییابد)
مدیریت نشستها ( )Sessionsو  Cachingمبتنی بر ( Redisبا قابلیت انتقال به سرور مجزا)
مدیریت Clustering & Load balancing

سامانه هم آوا

17

امنیت ()Security

مبتنی بر تفکر Secure by design
تائید هویت یکپارچه ( )CAS - Central Authentication Serviceو پشتیبانی از OpenID
مرکز ِ
پشتیبانی از پروتکل امن ( )HTTPSو پروتکل Kerberos 5
پشتیبانی از الگوریتمهای پیشرفته و بهروز رمزنگاری و درهمسازی
نگهداری جامع تاریخ تغییرات ( )File, DB, NoSQLو اتفاقات
مقاوم در برابر حمالت XSS، Injection، CSRF
ٔ
ارائه هشدارهای الزم به منظور کشف تقلب و نفوذ
جلوگیری از حمالت جستجوی فرا گیر ()brute-force attack
رمزنگاری غیرقابل بازگشت کلمات عبور

ٔ
موقت کاربر بعد از چند بار تالش ورود ناموفق
قفل
ِ
انقضای رمز عبور بعد از بازه زمان قابل تعریف و ِ
اعالن ورود و انجام عملیات خاص با پیامک
امضای الکترونیکی ( )Digital Signatureاقالم اطالعاتی حساس
مدل امنیت چندالیه ()Multilevel Security Model
مدیریت دسترسی نقشمحور ()Role-Base
مدیریت دسترسی بر ٔ
پایه اطالعات ()Data Privilege
پشتیبانگیری خودکار
ٔ
چرخه امن تولید نرمافزار و کدنویسی ایمن بر اساس قواعد OWASP
رعایت
توسعه

رابط کاربری یکسان در تمام زیرسامانهها
ٔ
الیه سرویس و  APIقدرتمند برای استفاده در تمام زبانهای برنامهنویسی و ابزارهای کاربردی مدرن
پیادهسازی با فناوریهای رایج و بهروز تولید نرمافزار
نبود وابستگی به پایگاه ٔ
داده خاص
مقیاسپذیری مبتنی بر معماری سامانه و ابزارهایی چون  Redisو Elasticsearch
فرآیند مدیریت پیکربندی ،نگهداری ،نصب و بهروزرسانی خودکار با ابزارهای نوین  DevOpsمانند  Mercurial HGو Jenkins
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استفاده ()Usability

اسناد راهنمای کاربر
اسناد راهنمای مدیر سامانه
رابط کاربری یکپارچه در زیرسامانهها
آموزش آسان
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پشتیبانی و مدیریت مشتری
ٔ
مکالمه تلفنی کارشناس و مشتری یا با ابزارهای
پشتیبانی سنتی در سامانههای قدیمی به دو صورت انجام میشود؛
وقوع مشکالت وارد عمل میشود و سعی میکند با
تیکتگذاری و چت در اینترنت .این ساختار پشتیبانی همیشه بعد از ِ
شناسایی مشکل ،راهحل آن را بیابد .با این ساختار احساس نیاز دائمی مشتری به پشتیبانی به مرور به احساس نا کارآمدی
تیم پشتیبانی تبدیل میشود.
ِ
ٔ
ٔ
یکپارچه دانشگاهی ،نحوه و ٔ
شیوه پشتیبانی را تغییر داده و با اندیشیدن به نیازها و
سامانه هوشمند ،مدرن و
«همآوا» به عنوان
مشکالت مشتری ،در برآورد و رفع آنها پیشقدم است« .سمایار» به عنوان واحد پشتیبانی «همآوا» با تفکرات و شیوههای نوین
و با شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» پا به عرصه گذاشت و خود را با سه ویژگی تعریف میکند؛ «هوشمندی ،دسترسپذیری
ٔ
نتیجه دلخواهش برسد« .دسترسپذیری» یعنی مشتری
و پیشگیری» «.هوشمندی» یعنی مشتری در کمترین زمان ممکن به
همیشه و همواره به کارشناس پشتیبانی دسترسی داشته باشد و «پیشگیری» یعنی پیش از بروز مشکل از وقوعش جلوگیری شود.

هوشمندی

دسترسپذیری

پیشگیری

سمایار تالش میکند با افزایش حس همدلی و کنار هم بودن مشتری و تیم پشتیبانی ،ساختار مدرن پشتیبانی و مدیریت
مشتری را پیش ببرد .پیش از اینکه مشتری وارد فرآیند اجرا شود ،کارشناسان با تعامل مستقیم و دقیق تمام فرآیندها و نکات را
ٔ
مراجعه روزانه به وبگاه سمایار عالوه بر آ گاهی
برایش شرح میدهند تا بخشی از مشکالت کاربری کاهش یابد .کاربران میتوانند با
از اخبار و اطالعات ،تاریخ و ساعت کارگاههای آموزشی برخط را ببیند و مهمتر از همه تعامل نزدیکی با سمایار داشته باشند.
تولید ویدئوهای آموزشی محصوالت برای معرفی ،دستهبندی ،نصب و راهاندازی و استفاده از آنها؛ ٔ
تهیه مستندات متنی
سامانه؛ جمعآوری مستمر نظرات و بازخوردهای کاربران در بخشهای مختلف سامانه؛ برگزاری مداوم جلسات آموزشی
ً
ٔ
سامانه «همآوا» در بازههای زمانی مختلف مثال پیش از انتخاب واحد یا وبینارهای نصب ،راهاندازی و
برخط برای کاربران
پاسخ به مشتریان؛ بخشهایی از فعالیت سمایار در این ساختار نوین است.
خاص پشتیبانی
فعالیت دیگر سمایار « »Sama Dayنام دارد .در  Sama Dayفعالیتهای از پیشتعیینشدهای برای برنامههای
ِ
ً
در نظر گرفته شدهاند .مثال در خرداد ماه ،زمان ثبت نمرات ،یک  Sama Dayبرای دانشگاه و مرا کز آموزشی ثبت شده است
و برنامههای خاصی مانند بارگزاری فایلهای آموزشی یا جلسات آموزش برخط برای مشتریان برگزار میشود .در Sama Day
پیش از اعالم نیاز مشتری ،در زمانهای مشخص فعالیتهایی نظیر ویدیوهای آموزشی و جلسات برخط یا حضوری برگزار
میشود و به این ترتیب پیش از رسیدن به روز اجرای فرآیند بسیاری از مشکالت رفع شدهاند.
ٔ
نسخه مجازی از «همآوا»ست تا کاربران (دانشجویان ،استادان و کارمندان) پیش از اعمال تغییرات
سمایار در حال طراحی یک

20

سامانه هم آوا

ٔ
ٔ
سامانه اصلی درج نمیشود
سامانه اصلی در محیط آزمایشی آزمون و خطا کنند .به این شکل تغییرات آنها پیش از تایید در
در
و کاربر میتواند بدون نگرانی آنچه را در ذهن دارد انجام دهد و آسیبی به دادههای اصلی و با ارزش وارد نکنند.
ً
آماده ٔ
ٔ
سمایارٔ ،
مشاوره فنی در حوزههایی است که مشخصا مشکل سامانه نیستند ،مواردی مانند روشها و تکنیکهای
ارائه
گزارشگیری ،روشهای تحلیل دادهها و … .این نوع مشاورهها بیچشمداشت مالی با اولویتبندی و دستهبندی درخواستها
به مشتریان ارائه میشوند.
ٔ
مشاهده مشکالتی
در «همآوا» کارشناس پشتیبان تعریف شده است تا بر تحصیل گروهی از دانشجویان نظارت کند و به محض
مانند مشروطی ،افت معدل یا افت تحصیلی ،پاس کردن تعداد واحدهای کمتر نسبت به هم گروهیها و … را تشخیص دهد و
به کارشناس آموزش ،استاد مشاور و دانشجو هشدار دهد ،به این شکل هوشمندانه از بروز مشکالت و تخلفات جلوگیری میکند.
ما معتقدیم پشتیبانی باید کنار مشتری باشد ،ما نباید مشکل کاربر را حل کنیم ،بلکه باید کاری کنیم که آن مشکل به وجود
نیاید .تیم پشتیبانی «همآوا» به دنبال ایجاد وبگاه سمایار و همچنین نرمافزار موبایل آن برای پشتیبانی  ۲۴ساعته و غیر
محدود به ساعات اداری است.
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فصل سوم
ایدئولوژی سماسامانه در یک نگاه

ایدئولوژی بنیادی سماسامانه
ارزشهای بنیادی ()Core Values
قابل اعتماد بر ٔ
پایه پندار نیک ،گفتار نیک ،کردار نیک
مسئولیتپذیری اجتماعی
پیشرو و متمایز بودن
مشترینوازی و خدمت به مشتری
سختکوشی و ارتقای مداوم فردی و سازمانی
هدف بنیادی ()Core Propose
خوب کار با محصوالت خالقانه و پیشرو
حس ِ
ایجاد ِ
آیندٔه رویایی ما ()Future Envisioned
حضور در فهرست  ۱۰۰شرکت برتر فناوری اطالعات در دنیا
اهداف بزرگ شرکت
تحول در آموزش عالی ایران
بیمعنا کردن رقابت در داخل و ورود به بازارهای جهانی
تبدیل شدن به یک شرکت بینالمللی و چند ملیتی
ماموریت شرکت نرمافزاری سماسامانه ()Mission
ماموریت ما ٔ
ارائه راهحلهای جامع نرمافزاری است که آرامش و اعتماد را به کاربران خود هدیه دهد.
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