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  مدريكمالي هتلداري سيستمهاي جامع 

 )تحت وب( 

  پيشه مدريك پردازششركت 
  گروه شركتهاي مدريكعضو 
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  نرم افزار جامع هتلداري و مالي تحت وب مدريك

  

با توجه به تحت وب بودن كامل و همچنين استفاده از آخرين تكنولوژيهاي فني و نيازهاي جامع هتلداري و مالي تحت وب مدريك نرم افزار 

  .بزرگ خواهد بود هتلهاي ، بسيار مناسب براي  هتلهامنطقي 

. است  هتلهاي زنجيره اي، مي تواند راهكار مناسبي براي  هتلهابودن و تجميع اطالعات  هتلهمچنين اين نرم افزار با توجه به داشتن قابليت چند 

  . است هتلهايي، از نيازهاي مهم مديران ارشد چنين  مجموعه هتل زنجيره ايكنترل اطالعات و ديده باني لحظه اي براي مديران اصلي يك 
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  تحت وب مدريكي منحصربفرد نرم افزار هتلداري جامع ويژگيها

  هتلهاي يك مجموعه هتل زنجيره اي سيستم جامع يكپارچه تحت وب براي كليه  -الف 

تحت وب براي )  BackOfficeو   Front Office(  يكپارچههتلداري ديدگاه كالن ، در نظر گرفتن يك سيستم جامع  

شامل اطالعات ، در اين طرح يك بانك اطالعاتي جامع .  مي باشد مجموعه هتل زنجيره اي تابعه يك  هتلها و مراكز كليه 

از اين  هتلها، مناطق و هتل نظر گرفته شده است و كليه گزارشات مديريتي در  سطوح مختلف دفتر مركزي در  هتلهاكليه 

-onميتوانند به صورتهاي  هتلهابصورت اينترنتي يا اينترانتي قابل استخراج خواهد بود كه بسته به امكانات موجود،  ، بانك 

line از سيستمها بهره برداري نمايند .  

       عريف ساختار و جزييات كدينگ حسابها و رويه هاي سياستگذاري كدينگ حسابهامركزيت در ت  - ب

 )نظام مالي يكپارچه( 

با توجه به وسعت مكاني و تعدد كاربران و با توجه به نيازهاي گوناگون براي ايجاد كد و اجزا زيرسيستمها، بمنظور از بين 

هتلهاي ن امكان ايجاد كد جديد و تغيير اطالعات پايه از نرفتن وحدت ساختار و با كمك محدوديت سطوح دسترسي كاربرا

امكان درخواست ايجاد خواهند داشت و مسئول  هتلهاشود و در صورت نياز به ايجاد كد جديد ،  گرفته مي زير مجموعه

هرچند كه انعطاف پذيري تعريف كاربران، ميتواند . دهد اين كار را در سيستم جامع انجام مي دفتر هتل مركزيمربوطه در 

  .مانع از انجام اعمال روزانه نشود... مهيا كند تا ترافيك كاري و  هتلها امكان تعريف كد را در سطوح مختلف 

  : مركزيت در تعيين نرخ خدمات و رويه هاي سياستگذاري نرخها  -پ 

گرفته  هتلهاي زير مجموعهو تغيير اطالعات پايه از  نرخ جديدحدوديت سطوح دسترسي كاربران امكان ايجاد با كمك م

هتل مركزي را امكان درخواست ايجاد از دفتر  هتلهاي زير مجموعه،  و يا تغيير نرخ شود و در صورت نياز به ايجاد  مي

  . دهد  ر را در سيستم جامع انجام ميمركزي اين كاهتل و مسئول مربوطه در دفتر  خواهند داشت 

همچنين . به عبارت ديگر ، با استفاده از امكان تعريف عمومي خدمات ميتوان نرخ آنها را نيز به صورت يكپارچه تعيين نمود

  .ايجاد و اصالح نرخ عوارض و حق سرويس ها و معادالت مربوطه به صورت سراسري و هماهنگ انجام ميپذيرد

  : يريتي گزارشات مد  -ت 

           ي هتل و هتلهاي زيرمجموعهبا توجه به سطوح دسترسي كاربران، تهيه كليه گزارشات مديريتي در سطح دفتر مركز

  .از ويرايش جامع قابل استخراج است) دارند on-lineكه ارتباط  هتلهاييبصورت روزمره و ساعتي براي ( 
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  جامع هتلداري خصوصيات اجزا و زيرساختهاي سيستم 

  : بانك اطالعاتي  -الف 

با استفاده از  ، به همراه سالهاي مالي متفاوت بر روي يك بانك اطالعاتي قرار دارند كه هتلهاي زير مجموعه كليه اطالعات 

و نگهداري اطالعات به در اختيار استفاده كنندگان ميگذارد، مديريت  MSSQLServer 2014امكانات پيشرفته اي كه 

  . واهد بود راحتي امكانپذير خ

  : كدينگ جامع  -ب 

در ...)  حسابداري ، انبار، حقوق و هتلداري ، رستوران ، پذيرش و اتاقها ، ( هتلهاي زيرمجموعه يك كدينگ جامع براي كليه 

داراي مفهوم و موجوديت يكساني در كليه زير سيستم ... كاالها  و  اتاقها ، مهمانان ، نظر گرفته مي شود و اجزا سيستم مانند 

  .ها هستند كه متناظر با هر زيرسيستم اطالعات تخصصي آنها ذخيره ميشوند

  :اطالعات  Log -پ 

از ديد كاربر و حتي برنامه نويس براي جداول تعيين شده  Transparentثبت تغييرات اطالعات نيز بصورت خودكار و كامال 

  . گردند با هر تغيير ثبت مي مشخصات كاربر و ماهيت تغيير انجام شده. ر استتوسط طراح بانك اطالعاتي انجام پذي

  مديريت كاربران و ثبت عمليات كاربران -ت 

مشخصات ، مديريت كاربران بصورت متمركز طراحي گرديده است و هنگام ورود به سيستم جهت شناسايي و اختيارات كاربر 

نكته مهم  )مي توان سرور جداگانه اي براي اين منظور در نظر گرفت (      . گردد وي از نرم افزار مديريت كاربران استعالم مي

براي مدير سيستمها رديابي كاربر و مشاهده عمليات انجام شده توسط كاربر است، براي مثال كاربر چه زماني وارد سيستم شده 

و در نهايت ... ) مثال زمان ورود و خروج به فرم سند حسابداري ، گزارش تراز و ( چه زمان باز و بسته كرده ، چه صفحه اي را در 

ضمنا امكان اعمال محدوديت به دو صورت براي كاربران وجود خواهد داشت، يكي . چه زماني از سيستم خارج شده است

  . عات       مي باشد اطال محدوديت روي امكانات سيستم و ديگري محدوديت بر اساس

  : ويژگيهاي صفحات ورود اطالعات  -ث 

با توجه به تحت وب بودن برنامه ها و دشواري بسيار زياد در پياده سازي ، كليه امكانات نرم افزارهاي تحت ويندوز در صفحات 

زي آن، فارسي بودن هميشگي با عملكرد ويندو  Enterبه عنوان مثال فعال بودن كليد . ورود اطالعات پيش بيني گرديده است

كليه ارقام بدون توجه به تنظيمات كاربر ، داشتن جداكننده براي مبالغ حتي در لحظه وارد كردن ارقام آن ، تاريخ شمسي با 

( خاص مانند كد كل معين ) mask(ارقام فارسي و كنترلهاي الزم ، توانايي استفاده از فيلدهاي ورود اطالعات با تنظيمات 

دارند و ... و بسياري امكانات ديگر كه هريك از اين موارد ذكر شده ، خود داراي امكانات خاصي چون شمارنده باال و )  999-09

كنند و دشواريهاي معمول استفاده از سيستمهاي تحت وب براي كاربر نهايي، در  همگي كار كاربر با نرم افزار را بسيار راحت مي

  .اين سيستم به حداقل رسيده است
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  اطالعات فني

  

  

محترم نگاشته شده است و   ITاين بخش ويژه كارشناسان برنامه نويس و طراح و همچنين مديران 

  :تالش شده كليه نيازهاي اطالعاتي ايشان پاسخ داده شود 

   

  :  RUPمتدولوژي 

 
است كه با توجه به وسعت و انعطاف  RUPپردازش پيشه مدريك ، متدولوژي استفاده شده در توليد نرم افزارهاي شركت 

پذيري اين متدولوژي در فازهاي مختلف آغازين، تعيين، ساخت، استقرار پروژه هاي نرم افزاري، ميتوان از راه كارهاي آن 

متناسب با حجم و اندازه پروژه ها از ابزارهاي در پردازش پيشه مدريك ، در پروژه هاي اجرا شده در شركت . بهرمند شد

  .قرار گرفته توسط اين متدولوژي استفاده شده است دسترس

  

  

 :پيكربندي 

 
Dot Net FrameWork 3,5 

   ASP .net , C# .net , java scriptزبان برنامه نويسي

   T-Sqlو استفاده از  SQL Server 2008بانك اطالعاتي 

   Office 2007مستندات كتبي 

  Visual Studio Team System سيستم مديريت اسناد 

  جهت يكپارچگي مدريكهاي توليد شده توسط شركت  Componentاستفاده از 

  جهت استاندارد سازي مدريك ابزار فرم ساز توليد شده توسط شركت 

 Crystal Reports 12گزارشات 

 

 :  Service Orientedمعماري مبتني بر 

 
گرديده اند و بدين ترتيب امكان بسط سيستم و  زيرسيستمها و امكانات ارائه شده تماما بصورت سرويس هاي جداگانه طراحي

 .اي است ضمنا روش برنامه نويسي بصورت استاندارد اليه. تغيير در هر قسمت به راحتي قابل انجام است
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 : تست نرم افزارها 

اين تست در كليه . با استفاده از روشهاي استاندارد و نرم افزارهاي موجود، تست و آزمون عملكرد سيستم انجام ميپذيرد

  .هاي تعريف شده انجام ميپذيرد documentموضوعات مربوط به پروژه حتي 

Functional  test ( .Net 2008  با استفاده از ابزارهاي )  

  Unit 

  Integration 

  Acceptance 

Non-functional test 

Performance ( Web Performance Suite با استفاده از ابزار) 

  Load balancing 

  Stress 

        Usability  
 

  مدل امنيتي

  

 : رعايت ديدگاه هاي مربوط امنيت اطالعات 

 :امنيت را بايستي در سه سطح  بررسي كنيم

Network 

Host 

Application 

،  براي اين منظور مسئله امنيت را بايد در هر سه سطح.در هر سطح باعث حمله توسط نفوذگران خواهد بود ضعف امنيتي

  .در نظر گرفت) شبكه ، ميزبان و برنامه (

 .  در شكل زير مي توانيم بصورت جزيي تر درهراليه ساختاري كه براي امنيت مطرح گرديده است ، را مشاهده كنيم
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  .سويچ و فايرول مي باشد,كه همان امنيت شبكه است كه شامل تنظيم و پياده سازي روتر اليه اول

. كه همان امنيت ميزبان هاست كه امنيت كامپيوتر شخص را از ديد سيستم عامل و شبكه مورد بررسي قرار مي دهد  اليه دوم

و ديگري ازديد شبكه كه شامل  پورت ها و در بر مي گيرد ..سرويس ها، فايل ها، ريجستري و :  بخش سيستم عامل شامل

  .پروتكل ها است

صحت ورود اطالعات ، تاييد هويت ، سطح دسترسي ، روش : كه همان امنيت برنامه است كه شامل قسمتهاي مانند  اليه سوم

، رمزنگاري داده هاي session) (ورود به برنامه و ارتباط با پايگاه داده ، نحوه نگهداري داده ها در حافظه ، مديريت جلسه ها

كنترل زمان هاي  مجاز فعاليت كاربران و ثبت (ها و بررسي  Errorخاص ، روش برخورد با ارسال پارامترها، نحوه برخورد با 

 مي شود) ورود و خروج آنها 
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  يت كاربران سيستم مدير

 ند  مديريت كاربران كه به راحتي قابليتدر سيستمهاي نرم افزاري جامع  داخل كشور  ، همواره نياز به يك سيستم قدرتم

نصب و مجتمع سازي با سيستم هاي موجود را داشته و همچنين نياز هاي آينده و يكپارچه سازي با كاربران را در يك دامنه 

)Active Directory (پشتيباني نمايد و همچنين قابليت اتصال به سيستم هايي نظير Log  وEvents را نيز شامل ... و

ها و برنامه هاي تحت وب و گستردگي  Web-Applicationطبعا با گسترش . د ، از دير باز احساس مي شده استگرد

استفاده از چنين سيستم هايي ،  نياز به يك سيستم جامع مديريت كاربران با امكانات وسيع در دسته بندي كاربران ، سطوح 

  .اهميت بيشتري پيدا كرد... و Logدسترسي ، زمان كار ، 

، طراحي و پياده سازي سيستم مديريت  Net.جديد مبتني بر  platformشركت پردازش پيشه مدريك با همين نگرش و در 

بخش مديريت كاربران در نرم افزار مدريك، با نگرش . كاربران را به صورت مستقل و با رويكرد سرويس گرا آغاز كرده است 

به صورت يك سيستم  Active Directoryنگاه به امكانات و محدوديت هاي سيستم هاي معادل ، نظير  سرويس گرا و با

جامع و كامال مجزا طراحي و پياده سازي شده است به گونه اي كه به صورت موازي و در تعامل با زير سيستم هاي ديگر در 

خروجي هاي طراحي شده براي سيستم تنها به مبادله -يمي گيرد و با استفاده از ورود     بسته نرم افزاري مدريك قرار

  .اطالعات با نرم افزار هاي ديگر مي پردازد
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 ويژگيهاي فني نرم افزار

  

 :از مهمترين ويژگي هاي سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد

 Distributed   -الف 

شبكه با زير سيستم هاي ديگر است ، به گونه اي از مهمترين مزيت هاي  سيستم جامع كاربران مدريك قابليت اتصال آن در 

كه سيستم كاربران مي تواند به صورت جداگانه در يك كامپيوتر مجزا نصب شده و به ارائه سرويس به زير سيستم هاي ديگر 

پايگاه  همچنين. مي شود        اين قابليت در تجميع اطالعات كاربران در سيستم هاي بزرگ يك مزيت عمده محسوب. بپردازد

از ديگر مزيت هاي اين سيستم ارتباط به صورت . در شبكه را دارد distributionداده نرم افزار كامال مستقل بوده و قابليت 

Synchronous  وAsynchronous  با سيستم هاي ديگر است كه قابليت بسيار مهمي براي توسعه دهندگان نرم افزار در

  .است  distributedيك سيستم 

 معماري سرويس گرا  -ب 

  اين سيستم با استفاده از. سيستم جامع كاربران مدريك كامال منطبق بر استاندارد هاي معماري سرويس گرا طراحي شده است

كه در دسترس طراح و يا برنامه نويس زيرسيستم هاي ديگر قرار مي گيرد و با حفظ سطح دسترسي ، به  interfaceيك 

،  Web-Service  ،WCF Hostموتور كاربران مدريك قابليت نصب به صورت . مي پردازد    تعامل با برنامه هاي ديگر 

Windows Service  و يا استفاده مستقيم از.dll  به صورتي كه طيف بسيار وسيعي از نرم افزار ها اعم از . برنامه را دارد

Web-Based  و ياWindows-Based قابليت اتصال با آنرا دارند.  

  2008SQL Serverنك اطالعاتي با   -پ 

است و كليه تراكنش ها با پايگاه داده با استفاده از  SQL Serverطراحي نرم افزار جامع كاربران مبتني بر آخرين نسخه 

Stored Procedure  هايي كه در پايگاه داده نصب شده اند انجام مي شود، كه عالوه بر پشتيباني و بروز سازي بهتر امكان

  .مي دهد      از پايگاه داده در موارد خاص و حرفه اي تر طراحي نرم افزار را به توسعه دهندگان نرم افزار استفاده 

  LDAPبا استفاده از  Active Directoryاتصال به  -ت 

به عنوان موتور  Active Directoryسيستم جامع مديريت كاربران مدريك با توجه به گستره امكانات ، نياز به استفاده از 

كردن  Synchronousو  import، امكان  LDAPكاربران را مرتفع مي سازد ، در هر حال در موارد خاص با استفاده از 

در اين مكانيزم ، كاربران ، گروه ها ، . ، در سيستم وجود دارد Active Directoryاطالعات گروه ها و كاربران تعريف شده در 

برنامه توسط مدير سيستم در  setupتعريف شده و در هنگام   Active Directoryبران در ساعت كاري و مشخصات كار

كردن ، توسط سيستم و  importسازي اطالعات بعد از  synchronous. مي شوند    importسيستم كاربران مدريك 

  .بصورت خودكار انجام خواهد شد

 اتصال به ديگر سيستم هاي سرويس گرا -ث 

كه در بسته نرم افزاري مدريك به صورت زير سيستم مجزا وجود ( Logبه سيستم هاي ديگر نرم افزاري نظير  قابليت اتصال

سيستم و با   setupهاي متفاوت ، در سيستم مدريك وجود دارد كه در هنگام  Event Logو يا  Error، مديريت ) دارد

مزيت موجود در اين سيستم اين است كه سيستم مديريت . داستفاده از وقفه هاي ايجاد شده توسط نرم افزار انجام مي شو

  .كاربران تنها قادر به اتصال به سيستم هاي سرويس گرا مي باشد
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مي باشد كه در سيستم   Error Logو  Operation Logدر حال حاضر سيستم مديريت كاربران قادر به اتصال  به سيستم 

در اين حالت ،كليه عمليات  نظير ورود و خروج به سيستم ، مشاهده ، ويرايش و يا خروج از يك فرم  و . مدريك وجود دارد 

كامپيوتر استفاده كننده ، ساعت كار و مشخصات  IPهاي منطقي سيستم با ذكر شناسه كاربر ،  Errorهمچنين كليه 

  .يگاه داده مجزا ، ثبت مي شودشده و در پا   Logديگر

 سطح دسترسي  -ج 

اين بدين معني است كه هنگام  . بوده است  role-basedسطح دسترسي در سيستم مديريت كاربران مدريك ، با نگرش 

setup  نرم افزارrole ن هاي مورد نظر به صورت سلبي يا ايجابي در سيستم تعريف مي شود و در واقع در هنگام تعريف كاربرا

مشخصي دسترسي خواهند  roleو يا گروه هاي كاري است كه  مشخص مي شود كه كاربر و يا گروه كاربران مورد نظر به 

  .داشت يا خير

را ذخيره و  roleنكته قابل تامل اين است كه سيستم مديريت كاربران ، در اين مساله هيچ اطالع و يا كنشي با نرم افزاري كه 

مورد نظر را ذخيره كرده و هنگام بازخواني آن ،  با توجه به  roleهد داشت و تنها ارتباط اين است كه يا فراخواني مي كند نخوا

role  كاربر وrole  ، هاي گروه هاي كاربرانEffective role را ايجاد نموده و آنرا باز مي گرداند .Effective role  شامل

role  هاي اختصاصي كاربر بعالوهrole اده شده به گروه و يا گروه هايي است كه كاربر در آن عضويت داردهاي اختصاص د.  

خاصي براي اين منظور پيش بيني شده  است كه بدون نياز به  برنامه  User Interfaceدر بسته نرم افزاري جديد مدريك ، 

ارتباط با فرم هاي مختلف و  نويس ، مي توان بر روي فرم هاي مختلف برنامه ، از اعمال كد خاص در سطح دسترسي گرفته  تا

  .ها در سيستم كاربران را فراهم كرد roleخواندن اجزاي فرم به صورت ديناميك و همچنين  امكان ذخيره و ويرايش  
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 شيفت كاري –گروه كاربران  –كاربر  -چ 

موجوديت هاي مجزا ديده شده اند در سيستم نرم افزار مديريت كاربران مدريك ، كاربر، گروه كاربري و شيفت كاري به صورت 

با اين توضيح كه كاربر مي تواند عضو يك يا  چندين گروه يا شيفت . مي شوند      كه به صورت كامال جداگانه تعريف و ويرايش

كليه امكانات سيستم نظير سطح . كاري بوده و همچنين گروه كاربران نيز مي تواند عضو يك يا چندين شيفت كاري باشد

مي تواند به هر يك از موجوديت ها به صورت جداگانه نسبت داده  ... ، فعال بودن ، تاريخ فعاليت ، ساعت كاري و  دسترسي

از سطوح باالتر به سطوح پايين تر منتقل مي شود ؛ در مواردي كه بين   طبيعتا امكانات سيستم به صورت سلسله مراتبي ،. شود

  .يد ، هميشه امكانات اختصاصي سطح جاري داراي اولويت استسطوح باالتر و سطح جاري اختالف بوجود آ

شيفت كاري با مشخص كردن . الزم به ذكر است كه تنظيم ساعت كاري روزانه تنها براي كاربر و گروه كاربران امكان پذير است 

  .روزهاي هفته و ساعت كاري هفتگي مشخص    مي شود

 Concurrency -ح 

در سيستم مديريت كاربران مدريك ،  امكان تشخيص همزماني فعاليت هاي كاربران  Low Levelهاي  APIبا استفاده از  

اين فعاليتها يا مي تواند ورود به يك سيستم با شناسه يكسان باشد و يا ويرايش سند يكسان توسط دو كاربر به . وجود دارد

ا نياز ، تصميم به خروج كاربر، اخطار به كاربران و يا در اين موارد توسعه دهنده نرم افزار مي تواند متناسب ب. صورت همزمان 

  .ادامه عمليات بگيرد

بعد از زمان بارگزاري ، طبعا پياده  serverو  clientبودن سيستم و احتمال  قطع شدن  ارتباط بين  web-basedبا توجه به 

 .است براي آن ، از اهميت به سزايي برخوردار socketسازي اين سيستم و عملكرد شبيه 

 و گزارشات Monitoring -خ 

كليه كاربران حاضر در  trackو همچنين با توجه به كليه عمليات و همچنين  Logبا توجه به امكانات سيستم در نگهداري 

  :سيستم ، مي توان گزارشات متنوعي از عملكرد كاربران در سطح مديريتي تهيه كرد كه نمونه هاي آن شامل موارد زير است

 ورود و خروج كاربران به سيستمگزارش 

 گزارش عملكرد كاربران و مدت زمان عملكرد در هر صفحه خاص

 خاص در بازه زماني IPگزارش عملكرد از كامپيوتر با 

 گزارش كاربراني كه بر روي سند يا اسناد خاصي كار كرده اند

 گزارش تجميعي از ساعت كار كاربران

 ...و   ه زمانيگزارش تجميعي عملكرد يك كاربر در باز

  .در مورد كليه اين گزارشات مي توان از چارت هاي گرافيكي و يا به صورت تفصيلي گزارش تهيه كرد

سيستم مشاهده كند، اين  monitoringهمچنين مدير سيستم مي تواند عملكرد كاربران سيستم را به صورت زنده در بخش 

 كردن monitorمدير سيستم عالوه بر . اربر در آنها كار مي كند استاطالعات شامل مدت زمان فعاليت و ليست فرم هاي كه ك

  .مي تواند، دسترسي كاربر به سيستم را به صورت زنده محدود و و يا او را از فرم يا فرم هاي خاصي خارج كند 
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 تجميع اطالعات

پايگاه داده يكسان در يك  "يك"بسته نرم افزاري مدريك شامل چندين زيرسيستم است كه به همراه يك هسته مركزي با 

Web-Server كليه زير سيستم ها با پايگاه داده متمركزي كه در . ، ميزباني مي شودConfig  پروژه مشخص شده است

 .يره يا از آن بازخواني مي كنندارتباط دارند و اطالعات مربوطه را در پايگاه داده ذخ

نكته حائز اهميت در طراحي پايگاه داده نرم افزار جامع مدريك يكپارچگي پايگاه داده و تجميع اطالعات در يك پايگاه داده 

وجود ،  اشخاص و كاربران نرم افزار به صورت يكپارچه و در پايگاه داده نرم افزار مهتلهاواحد است بگونه اي كه كليه اطالعات 

را هم به همراه  هتل است، اين مساله عالوه بر يكپارچگي اطالعات، تجميع اطالعات در پايگاه داده اصلي موجود در دفتر مركزي

 .خواهد داشت

  : LAN در يك شبكه محلي Time-Downتجميع اطالعات و جلوگيري از  -الف 

سرور موازي  2مي توان از  Down-Timeهنگامي كه نرم افزار فقط در يك شبكه محلي نصب شده است براي جلوگيري از 

به  Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aبراي مثال سرور . كه نسخه يكساني از نرم افزار روي هر دو نصب شده است استفاده كرد

 A.DBپايگاه هاي داده . متصل اند B.DBبه پايگاه داده  Bو سرور  A.DBه به پايگاه داد Aعنوان سرور پشتيبان، كه سرور 

و با  دامنه ويژه شركتنرم افزار تحت . يا سرور هاي ديگر نصب شده باشند Bو  Aمي توانند بر روي سرور هاي  B.DBو 

دامنه ويژه سرور نصب شده در شبكه محلي،  DNSنكته قابل توجه اين است كه در . قابل دسترس است Aاستفاده از سرور 

يا  Aاشاره مي كند كه نسخه اي از نرم افزار روي آن نصب شده است، در هنگام بروز مشكل براي سرور  Aتنها به سرور  شركت

در شبكه جلوگيري  Down-Timeاز بروز  Bبه سرور  دامنه ويژه شركتمشخص كننده  DNS Entryبروز رساني با تغيير 

 .ل  مي آيدبه عم

با هم  Replicationبا استفاده از  B.DBو  A.DBهمچنين براي تجميع و يكسان سازي اطالعات، پايگاه هاي داده 

Synchronous  هستند به گونه اي كه كليه اطالعات ذخيره شده رويA.DB   به صورت آني بر رويB.DB  و بالعكس

  .نسخه پشتيبان تهيه كرد B.DBو يا  A.DB در هر لحظه مي توان از اطالعات پايگاه. موجود است

  :WANدر  Time-Downتجميع اطالعات و جلوگيري از  -ب 

با يكديگر ارتباط دارند،  نصب شده باشد،  Onlineيا  Offlineهنگامي كه نرم افزار در چندين شبكه محلي كه به صورت 

 :سناريو زير مي توان استفاده كرد 2بسته به اطمينان و سرعت شبكه ارتباطي بين نقاط مختلف از يكي از 

 :قوي backboneشبكه با    -1 -ب

در دفتر  B.DBو  A.DBده به عنوان سرور پشتيبان به همراه پايگاه دا Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aدر اين حالت سرور 

به عنوان سرور  Cهمچنين سرور . مركزي شركت و يا جايي كه تجميع اطالعات در آن صورت مي گيرد نصب مي شود 

و با  دامنه ويژه شركتنرم افزار ، تحت دامنه . در همان محل نصب مي گردد C.DBپشتيبان محلي به همراه پايگاه داده 

 A.DBهمواره در دفتر مركزي و پايگاه هاي داده  B.DBو  A.DBپايگاه داده هاي . رس است، قابل دست Aاستفاده از سرور 

 C.DBدر اين حالت پايگاه داده . مي شوند Synchronousبه صورت آني با يكديگر  Replicationبا استفاده از  C.DBو 

تنها اطالعات مربوطه از قبيل تعاريف، تنظيمات  A.DBدر صورتي كه پايگاه داده . منتقل مي كند A.DBكليه اطالعات را به 

  .منتقل مي سازد C.DBرا به ... اوليه، نرخ ها و

به عنوان سرور پشتيبان در محل نصب  D.DBو پايگاه داده  Dدر حالتي كه در مكان سومي نياز به نصب نرم افزار باشد، سرور 

واضح . مي شوند Synchronousبا هم  A.DBو  D.DBي داده ، اطالعات پايگاه ها Replicationمي شود و با استفاده از 
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براي  C.DBاست و اطالعات  Dمي فرستد كه مربوط به سرور  D.DBتنها اطالعاتي را به  A.DBاست كه پايگاه داده 

D.DB ارسال نمي شود.  

در  Dو  Cبه سرور  ركتدامنه ويژه شمشخص كننده  DNS Entryبا تغيير  Aدر هنگام بروز مشكل و يا بروز رساني سرور 

كليه  DNS Entryبا بازگرداندن  Aهنگام بازگشت سرور . جلوگيري كرد Down-Timeمي توان از  Dو  Cمكان هاي 

client  ها كماكان به سرورA همچنين پايگاه هاي داده . متصل مي شوندC.DB  وD.DB  اطالعات را با استفاده از

Replication  بهA.DB گاه داده منتقل كرده و پايA.DB كليه اطالعات را به صورت تجميعي خواهد داشت.  

مي توان از سرور     Down-Timeوجود دارد براي جلوگيري از  Aواضح است كه در دفتر مركزي شركت و جايي كه سرور 

B  و پايگاه دادهB.DB مانند روشي كه در مورد شبكه هاي محلي گفته شد استفاده كرد.  

 :ضعيف backboneشبكه با   -2 -ب

در دفتر  B.DBو  A.DBبه عنوان سرور پشتيبان به همراه پايگاه داده  Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aدر اين حالت سرور 

به عنوان سرور اصلي محلي و  Cسرور . مركزي شركت و يا جايي كه تجميع اطالعات در آن صورت مي گيرد نصب مي شود

دامنه نرم افزار تحت دامنه . در محل نصب مي شوند D.DBو  C.DBراه پايگاه هاي داده به عنوان پشتيبان به هم Dسرور 

 .قابل دسترس است Cو با استفاده از سرور  ويژه شركت

با استفاده از  C.DBو  A.DBهمواره در دفتر مركزي و به صورت آني و پايگاه هاي داده  B.DBو  A.DBپايگاه داده هاي 

Replication  تنها در زمان هاي خاصي كه امكان ارتباط شبكه اي با دفتر مركزي و جود دارد با يكديگر ،Synchronous 

 A.DBمي كند در صورتي كه پايگاه داده    منتقل A.DBكليه اطالعات را به  C.DBدر اين حالت پايگاه داده . مي شوند

  .منتقل مي سازد C.DBرا به ... ها و تنها اطالعات مربوطه از قبيل تعاريف، تنظيمات اوليه، نرخ

به عنوان پشتيبان به  Fبه عنوان سرور اصلي محلي و سرور  Eدر حالتي كه در مكان سومي نياز به نصب نرم افزار باشد، سرور 

و با استفاده از . مي شوند   هستند، در محل نصب Synchronousكه با يكديگر  F.DBو  E.DBهمراه پايگاه هاي داده 

Replication  اطالعات پايگاه هاي داده ،E.DB  وA.DB  با همSynchronous واضح است كه پايگاه داده . مي شوند

A.DB  تنها اطالعاتي را بهE.DB  مي فرستد كه مربوط به سرورE  است و اطالعاتC.DB  برايE.DB ارسال نمي شود.  

 Eو  Cدر مكان هاي  Fيا  Dبه سرور  منه ويژه شركتدامشخص كننده  DNS Entryدر هنگام بروز مشكل محلي، با تغيير 

-Downدر اين حالت و از آنجايي كه ارتباط دائمي با دفتر مركزي وجود ندارد،   .جلوگيري كرد Down-Timeمي توان از 

Time  شدن دفتر مركزي تاثيري روي سرور هاي محلي نخواهد داشت و تنها در زمانReplication است كه بايد سرورهاي 

  .دفتر مركزي و محلي فعال باشند

وجود دارد كه  A.DBو پايگاه داده  Aدر تمامي سناريو هاي ذكر شده، اطالعات تجميعي نهايتا با تاخير جزئي روي سرور 

  .براي گزارشات و بررسي هاي مديريتي مناسب خواهد بود

اطالعات دفاتر محلي با دفتر مركزي به صورت منظم انجام شود، تهيه نسخه پشتيبان تنها در  Replicationدر صورتي كه 

انجام خواهد گرفت، در غير اين صورت تهيه نسخه پشتيبان در محل دفاتر  A.DBمحل دفتر اصلي و با استفاده از پايگاه داده 

  .محلي اجتناب ناپذير خواهد بود
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 نسخه پشتيبان

  

          ، SQL  Serverهاي قابل استفاده در  APIتهيه نسخه پشتيبان از پايگاه داده نرم افزار جامع مدريك، با استفاده از 

به عبارت ديگر استفاده كننده از نرم افزار در محيط خود نرم افزار و با استفاده از . مي تواند در داخل برنامه مدريك انجام گيرد

User Interface   قادر به گرفتن نسخه پشتيبان ، تحت اختيار ،restore  كردن اطالعات و مديريت فايل هاي پشتيبان

مدير سيستم كه در واقع مديريت كننده تهيه نسخ پشتيبان نرم افزار در اين حالت مي باشد ، مي تواند به صورت . خواهد بود

الزم به ذكر است كه تهيه نسخه . سخه پشتيبان نمايددوره اي ، اقدام به تهيه ن backupدستي و يا با تعريف نمودن اتوماتيك 

  . و از طريق ديگر كامپيوتر هاي متصل به شبكه قابل انجام است remoteپشتيبان كامال 

فايل هاي پشتيبان تهيه شده روي سرور ، در محلي كه از نظر سطح دسترسي امن است ذخيره مي شوند و مدير سيستم از 

 storageو آنرا روي ديگر  downloadمديريت پشتيبان بود ، مي تواند فايل هاي پشتيبان را كه مربوط به  UIطريق همان 

device همچنين براي امنيت بيشتر داده هاي نرم افزار، قبل از هر بار . ها ذخيره نمايد و يا از محل دفتر خارج كندrestore 

 .گرفته مي شود backupوماتيك كردن اطالعات، نسخه جديدي از پايگاه داده نرم افزار بصورت ات

تهيه شده اند، امكان  SQL Serverقابل استفاده در   APIبا توجه به اينكه فايل هاي پشتيبان تهيه شده با استفاده از 

restore  كردن اطالعات به صورت دستي و در محيطSQL Enterprise Manager  براي توسعه دهنده نرم افزار نيز ميسر

پشتيباني از نرم افزار و يا زماني كه سرور برنامه به داليل نرم افزاري يا سخت افزاري ، قادر به ارائه سرويس  است، كه در هنگام

  .نيست يك مزيت محسوب مي شود

همچنين قابليت فشرده سازي براي فايل هاي پشتيبان تهيه  شده نيز وجود دارد كه در زمان هايي كه سرور برنامه ظرفيت 

همچنين براي تخليه فضاي ديسك سخت اشغال شده . سخت را در اختيار دارد، كاربرد  خود را نشان مي دهدكمتري از ديسك 

توسط نسخ پشتيبان، مي توان براي هر نسخه پشتيبان ، زمان انقضا مشخص كرد كه بعد از سپري شدن زمان مورد نظر ، فايل 

  .پشتيبان از روي سرور بطور خودكار  پاك گردد
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 مديرانداشبورد 

  

 به مديراني ايجاد مي گردد كه و براي هتلهاست در عملكردي اطالعات نمايش مديريتي قوي جهت  ابزار مديران يك داشبورد

 سيستم عملكرد و كارايي ميزان بتواند سرعت به آن بيينده كه فرمتي .  دارند مديريتي با سرعت دسترسي باال نياز اطالعات اين

 منظور به مجموعه هاي است كه و هتلها كليه براي جامع حلي راه همچنين داشبورد ، .نمايد مديريت آنرا و داده تشخيص را

  .به چنين ابزاري نيازمندند هتلهاي  در موجود وضعيت بر نظارت

و  محيطي هاي داده كه است افزاري نرم سيستمي مدريك، "مديريتي داشبورد" ديگر تعبير به يا گزارشات مديريت سيستم

  مي ارائه مديران به اطالعات عنوان به و كند مي انتخاب و دهي سازمان فيلتر، را آنها سپس و آوري جمع سازماني را عمليات

 با .نمايند با سليقه و انتخاب خود ، توليد را خود نياز مورد اطالعات كه آورد مي فراهم مديران براي ابزاري اين سيستم ،. نمايد

هتلها و  عملكردي شاخصهاي بر ساده ، و زيبا محيط يك در سادگي به توانند مي هتل ارشد مديران سيستم اين از استفاده

 روز از زيادي كه زمان كنندگاني را براي استفاده امكان ، اين داشبورد همچنين. باشند داشته روز به و كامل نظارت خودمراكز 

 مورد سرعت و راحتي ، به اطالعات قادر باشند به دور راه از كه مي كند مهيا   مي كنند ،  سپري  كارشان محل از خارج را

  .باشند داشته دسترسي نظرشان

 نيست ،  اطالعات هاي سيستم ديگر از جدا و متمايز سيستم يا و افزار نرم يك»مديريتي داشبورد« يا گزارشات مديريت سيستم

  .شوند  همخوان يكديگر با آن مبناي بتوانند بر اطالعات هاي سيستم ديگر كه كند مي ارائه كلي يك چارچوب بلكه

ها ، امكان شخصي سازي گزارشات به  Web-Partدر نرم افزار جامع مدريك با بكارگيري از متد هاي جديد توسعه وب مانند  

    بخش مدير هر.  صورت خالصه و با استفاده از چارت هاي گرافيكي در صفحه اصلي نرم افزار براي مديران فراهم مي گردد 

مي تواند با حفظ سطح دسترسي ، گزارشات مورد نياز روزانه خود را با يك نگاه و در صفحه اصلي ورود به نرم افزار مشاهده و 

  .براي اطالعات تكميلي به صفحه خاص آن گزارش مراجعه نمايد 

 

 سيستم تجميعي  و كنترل مديريت 

وجود خواهد داشت و بدين ترتيب با جمع آوري اطالعات در يك نسخه واحد و  مراكز اقامتييا  هتلقابليت تعريف  هتلداريدر  سيستم 

بايد توجه داشت كه بستر . بوجود خواهد آمدغيره بصورت تجميعي بين تمام هتلهاي مجموعه  مركزي امكان تهيه كليه گزارشات ترازها و دفاتر و

اين پروژه نمي باشد به همين دليل دو نوع ارتباط در نظر گرفته خواهد شد  ارتباطي مناسب در تسهيل اين امر بسيار موثر مي باشد كه در حوزه

و ارسال و  batchدارند و انتقال بصورت  onlineبراي واحدهايي كه ارتباط ) مثال روزانه ( انتقال اطالعات به واحد مركزي بصورت خودكار 

  .ندارند  onlineدريافت اطالعات براي واحدهايي كه ارتباط 
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 : انات ويژه و عمومي سيستم امك

بوده و براي اجرا شدن در محيط كاربر تنها به مرورگر  WEB BASEDسيستم ها مبتني بر وب  •

BROWSER(IE8,MOZILA,CHROME,OPERA,…)   اينترنت نياز دارند و سيستم عامل نقشي در اين بين ندارد. 

  .بوده و از كليه امكانات به روز آن استفاده گرديده است    MSSQLServer 2014بانك اطالعاتي استفاده شده در سيستم ها  •

شبكه ، صفحات مشاهده شده  IPثبت تاريخچه كامل عمليات كاربران به صورت لحظه اي با ذكر ساعت و تاريخ وقوع ، نام كاربر ،  •

امكان مديريت كاربران با تعريف سطوح دسترسي مختلف براي هر يت آماري وقايع  به عبارت ديگر ، گزارشات تهيه شده و مدير

 . وجود دارد ... كاربر ، ايجاد و نگهداري تاريخچه عمليات كاربران از جمله ورود ، خروج ، اصالحات ، حذف و يا 

 .سطوح اطالعات مديريت كاربران به دو روش تعريف سطح دسترسي روي امكانات سيستم و با تعريف سطح دسترسي با توجه به  •

 .StimulSoft2015گزارش ساز  MSSQLServer 2014بانك اطالعاتي   AJAXمشخصات فني نرم افزارها صد در صد •

 .جهت بررسي و با اعمال تغييرات در گزارشات  Excelارسال به  ومديريتي گزارشات  امكان تهيه •

ابعه و سياستگذاري از باال به پايين در درختواره و امكان تجميع ت هتلهاي بودن با تابعيت از ساختار درختواره در  هتليامكان چند  •

 .اطالعات از پايين به باال 

 .) تفصيل ، مركز هزينه ، پروژه ( طراحي سرفصل ها با سه سطح تفصيلي شناور امكان  •

 .متغير بودن طول كدينگ در كليه سيستم ها و امكان اعمال تغييرات توسط كاربر  •

 .مع با حفظ استقالل الزمه بر روي تمامي سيستم ها كدينگ يكپارچه و جا •

تحت  هتلهاي و سرمايه گذاري جهت تجميع اطالعات  هتلهاي زنجيره ايارائه سيستم حسابداري تجميعي براي استفاده در  •

 .پوشش بصورت لحظه اي 

 .امكان اجراي فعاليت هاي متنوع و مورد نياز جهت سهولت در ثبت اسناد حسابداري  •

 .تسهيم هزينه با توجه به تعاريف كاربر در مراكز  تعريف گرديدهامكان  •

 .امكان تعريف انواع سند هاي رسيد ، برگشت از رسيد ، حواله و برگشت از حواله با توجه به مبداء و مقصد هاي دلخواه و متفاوت  •

و  FIFO  ،LIFOي ، ميانگين موزون ، امكان قيمت گذاري هاي مختلف در هر يك از انبارهاي تعريف شده بصورت ميانگين دوره ا •

 .استاندارد و مقايسه روش هاي قيمت گذاري با يكديگر 

 .امكان مديريت و كنترل چك هاي دريافتي و پرداختي  •

ات امكان ارائه و پشتيباني از تمامي قوانين كشوري از جمله اضافات و كسور بر روي فاكتور، ارتباط با اداره بيمه ،ارتباط با اداره مالي •

 ...، ارتباط با انواع بانكها و صورتحسابهاي بانكي و 

 .دسترسي آسان به آخرين وضعيت حساب مشتريان ، ريز گردش حساب مشتريان ، مانده حسابها توسط مديران  •

ل اجرا و بهره در اين نرم افزار با تعامل كامل با سيستمهاي مالي قاب... كليه عمليات پذيرش ، رستورانها ، صندوقها ، رزرواسيون و  •

 .برداري است

  

  

 

  


