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 بسمه تعالی

 مقدمه

سوخت جايگاه سوخت را تبديل به يک جايگاه توان  مياست که به کمک آن  يافزار ، نرمهاي سوخت دهي جايگاه نوبت هوشمندسامانه 

 .هوشمند کرد

 :ار شدتوان از آنها برخورد مياستقرار اين سامانه با که امکاناتي 

  اي آنها و مشخصات خودرو به صورت کامل اطالعات رانندگان شامل اطالعات شخصي و بيمهثبت 

  توانند براي  چند خودرو مي 00:01تا  00:11اينکه از ساعت مثال . مشخص کردن ساعات نوبت و تعداد نوبت قابل قبولامکان

 .گيري مراجعه کنند سوخت

  نوبت به رانندگان همراه با چاپ برگه نوبت براي آنهااختصاص 

  هاي رو به اتمام که براي  گزارش از بيمهو  (شخص ثالث و بدنهبيمه گاز، شامل )ي رانندگان و خودرو  از وضعيت بيمهگزارش

 .تاي بسيار مفيد اس هاي ارائه دهنده خدمات بيمه جايگاه

  هنگام مراجعه اتصال سامانه به دستگاه بارکدخوان و شناسايي سريع رانندگان از روي کارت اشتراک آنهاامکان 

تشکيل نخواهد شد و هر راننده در ساعتي که براي او اختصاص يافته  هاي سوخت هاي طوالني در جايگاه صف، ديگر وسيله اين سامانهبه 

گزارش کاملي از وضعيت مراجعه رانندگان ارايه کند تا مشخص شود هر راننده تواند  اين سامانه ميهمچنين . است مراجعه خواهد کرد

 .يا تاخير داشته است چند بار نوبت گرفته و مراجعه ننموده

 دهي هاي مختلف سامانه هوشمند نوبت قسمت

 به سامانه با امنيت باالورود 

هاي  دليل اينکه هر کاربر تنها به قسمتبه . پذير است به اين سامانه براي هر کاربر تنها با کلمه عبور مخصوص به همان کاربر امکانورود 

ممکن است فردي مثال  .مشخص خواهد کرد( جايگاه سوخت مثال مدير)افزار دسترسي دارد و اين دسترسي را مدير سامانه  نرمخاصي از 

فقط مسئول ثبت نام افراد باشد و فرد ديگري مسئول اختصاص نوبت به آنها و 

ت شبکه بودن، حدليل تبه . اي را مديريت نمايد شخص ديگري هم خدمات بيمه

هايي که  و فقط به قسمت همزمان از سامانه استفاده نمايندند توان اين افراد ميمه ه

 .اشتبراي آنها مشخص شده دسترسي خواهند د

 ها مشتريمشخصات ثبت 

 .شود با کمک فرم مخصوص در سامانه ثبت مياي  بيمه و مشخصات ها شامل مشخصات فردي، مشخصات خودرو کليه مشتريمشخصات 

 .مشخصات هر زمان که الزم باشد قابل تغيير و اصالح استاين 

از ثبت اطالعات راننده يک کارت اشتراک پس  .شود نمايش داده ميبا قرار دادن کارت ملي راننده مقابل بارکدخوان،  به سادگي فرماين 

اين پس کليه امور مربوط به اختصاص نوبت به راننده و اجازه حضور در جايگاه از . شود که داراي بارکد است به راننده تحويل داده مي

 .گيري توسط همين کارت انجام خواهد شد جهت سوخت
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 نوبتتعريف 

کار به سادگي اين . نوبت اختصاص داد، بايد تعداد نوبت قابل اختصاص در هر ساعت از روز مشخص شود اينکه بتوان به رانندگاناز قبل 

دهي  که قابل نوبتي ساعات .وارد کردن نوبت در هر ده دقيقه از ساعات روز قابل انجام استانتخاب تاريخ روز مورد نظر در تقويم و با 

 .شوند اي مختلف نمايش داده ميه گنتکميل شده، با ر نيستند، ساعاتي که براي آنها نوبت در نظر گرفته شده و ساعاتي که نوبت آنها
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 نوبت به رانندگاناختصاص 

براي ساعاتي که  ،کارتتوانند با ارائه اين  اند به سادگي مي اند و کارت اشتراک دريافت کرده نام شده که قبال در سامانه ثبترانندگاني 

کار به اين صورت است که راننده به جايگاه مراجعه کرده و با ه يوش. ايندامکان رزرو نوبت براي آن ساعات وجود داشته باشد، نوبت رزرو نم

مربوطه کارت راننده را مقابل دستگاه بارکدخوان متصدي . ي روز و ساعتي خاص نوبت رزرو نمايدکند برا ه کارت اشتراک درخواست مياراي

 :شود نمايش داده ميتوسط سامانه رزرو نوبت راننده مثل شکل زير فرم . گيرد مي

 

ع، با تاخير يا تعجيل و يا تعداد عدم حضور مراجعات به موقتعداد  .فرم مشخصات مشتري در سمت چپ فرم قابل مشاهده است ايندر 

در همچنين  .مشخص شده است ،راننده براي نوبتي که رزرو نموده است

صورت عدم وجود يکي از ر د. شود اي هم ديده مي مشخصات بيمهاين فرم 

 .شود مشخص ميبا رنگ قرمز اين مورد ها يا رو به اتمام بودن آن،  بيمه

به يعني )در ساعاتي که هنوز ظرفيت آنها تکميل نشده است رزرو نوبت 

هايي که قبال توسط  از نوبتفهرستي . قابل انجام است( رنگ سبز هستند

وضعيت آنها در قسمت باال  وهمراه با تاريخ و ساعت اين راننده رزرو شده 

هاي درخواستي راننده را  از اينکه متصدي مربوطه نوبتپس  .شود ديده مي

اين  .کند تا برگه نوبت چاپ شود را کليک مييد چاپ لبراي او رزرو کرد، ک

هاي  برگه يتواند رو امکان اتصال به چاپگر حرارتي، مي سامانه به دليل

کوچک با سرعت و بدون تاخير، برگه نوبت را چاپ کرده و در اختيار 

امکان . شود مشاهده مي جاايناي از برگه نوبت در  نمونه .مشتري قرار دهد

 .بر روي برگه نوبت قابل انجام است. ..درج پيام، تبليغ و 
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 گيري ختور راننده جهت سوحضثبت 

. بايد در زمان تعيين شده هنگام رزرو نوبت، يعني تاريخ و ساعتي که بر روي برگه نوبت او نوشته شده به جايگاه مراجعه کندراننده 

دهد با قرار دادن کارت اشتراک  مربوطه که کار کنترل رانندگان را انجام ميمتصدي  .باشد ر تا ده دقيقه مجاز ميبا تعجيل يا تاخيمراجعه 

ها تمام صفحه  رنگاين . بيند مانيتور کامپيوتر مي يروهاي مختلف  را با رنگ راننده در مقابل بارکدخوان، حضور به موقع يا با تاخير راننده

رنگي نمايش مورد هم با راننده براي آن ساعت نوبت نداشته باشد، اين اگر . پوشاند و از فاصله دور هم قابل تشخيص است مانيتور را مي

استفاده کرد تا کار هم ي بارکدخوان بيسيم ها توان از دستگاه اين سامانه ميدر  .متفاوت به اطالع متصدي کنترل رانندگان خواهد رسيد

 .پذير باشد کامپيوتر نيز امکاناز فاصله دور از کنترل کارت اشتراک رانندگان 

 ها وضعيت بيمهمديريت 

تواند گزارش جامع و  هر لحظه که کاربر تمايل داشته باشد، ميدر 

کاملي از وضعيت بيمه همه رانندگان را به صورت يکجا مشاهده و 

 .نوع بيمه مورد نظر هم قابل انتخاب استهمچنين  .چاپ نمايد

 .شود ها در شکل زير ديده مي اي از گزارش وضعيت بيمه نمونه

 

 

  


