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 فعاليت خود را با توسعه اپليکشن های تحت ويندوز مانننند    7711مديران مجموعه ی ساينيک از سال 

با تيمي کامل و متخصص فعاليت  7737فارسي يار ، نقشه يار ، کاداستر و ... پايه گذاری کردند و در سال     

خود را در حوزه پروژه های مبتني بر وب آغاز نمودند. پس از آن با به کارگيری تکنولوژی های روز دننينا    

 در زمينه های مختلف و شرکت در رويدادهای معتبر در طول ساليان گذشته و اجرای تنعنداد زينادی        

و سامانه های فرآيند ساز توانستند جايگاه مناسبي در    GISپروژه های اجرايي در حوزه های تحت وب ، 

ميان سازمان ها و ارگان های بخش خصوصي و دولتي کسب کنند. مجموعه ساينيک با گردآوری، کناو    

و استخراج ، طبقه بندی ، تحليل داده ها و در نهايت طراحي و توسعه نرم افزارهای سازماني به مدينران  

 سازمان ها کمک مي کند تا بهره وری و سوددهي سازمان خود را افزايش دهند.

ما تمام تالشمان را مي کنيم تا در سايه ی الطاف الهي گامي هر چند کوچک ولي اساسي در راستای رشد 

و اعتالی اقتصاد کشور و به دنبال آن عزت هموطنان عزيز برداريم که اين امر فقط با ياری تک تک شمنا  

 گراميان که حاميان ما هستيد اتفاق خواهد افتاد .

 فناوري هاي مورد استفاده

های ساينيک است . از اين رو تيم تحقيق و توسعه بر اين شد   استفاده از فناوری های روز يکي از اولويت

های خود قرار دهد. در ننتنينجنه       ی سيستم تا بهترين و بروزترين فناوری را يافته و آن را مبنای توسعه

افزاری موجود تشکنينل    های نرم چارچوبي برای توسعه مهيا گشت که خود از ترکيب بروزترين چارچوب

 های مهم اين چارچوب در زير آمده است. شده است. برخي از ويژگي

 77477417411 تلفن : 

 7377  747 74 47موبايل : 

 7344، پالک  4آدرس: زنجان ، جاده شهرک کارمندان  ، نبش قائم 
Www.sinic.ir 

 (Realtime)بستر ارتباطي آني 

 (Responsive)رابط کاربری واکنش گرا 

  (Single Page Design)ای   طراحي تک صفحه

 (Event Driven)تکنولوژی های سرويس دهنده ی رخدادگرا 

 طراحي ماژوالر

 (Agile)افزار چابک  ی نرم متدلوژی توسعه

 (Document Based)گرا  ی سند های داده پايگاه



 منوي اصلی سامانه

 
 ترانسفورماتورها نمايش ليست ترانسفورماتورها

 پست ها نمايش ليست پست ها

 تقويم تقويم ساالنه و ماهانه جهت برنامه ريزی انجام آزمايشات

 نقشه GISنمايش ترانسفورماتورها در 

 مديريت سيستم تعريف منو -تعريف آزمايشات گازها ، کنترل کيفي و الکتريکال 

 پارامترها تعريف شاخص های آزمايش 

 جداول تعريف شاخص های جداول 

 گرد  کاری فرآيند گرد  کار تعريف

 تنظيمات

 بهره برداران تعريف و ويرايش بهره بردار

 آزمايشگاه ها تعريف و ويرايش آزمايشگاه ها

 سازندگان تعريف و ويرايش سازندگان ترانسفورماتور

 تعريف فولدرها و تنظيمات بايگاني ديجيتال فولدرها

 ترجمه عبارات انگليسي داخل متن زبان

 ليست مشخصات کاربران  کاربران

 تعريف و ويرايش کاربران و سطوح دسترسي و گروه کاربری گروه های کاربری

 GISتنظيمات اليه های  اليه های نقشه

 گزار  ساز گزارشات
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لیست کلیه  ترانسفورماتورها با قابلیت فیلتر کردن و نمایش فیلتر شده ها بر اساس نام پست ، کد تجهیز ، شمااره  

، ترکیب شیمیایی روغن ، کالس روغن ، ولتاژ )اولیه ، ثانویه و ثالثیه( سریال ، قدرت نامی ، حداکثر ولتاژ سیستم ، 

 ارتفاع نصب ، سال ساخت ، سازنده ، قیمت نو و جریان زمین در دسترس است.

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

 لیست کلیه  ترانسفورماتورها 

 صفحه  ترانسفورماتور

مشخصات ترانسفورماتاور شاامال      

نام پست ، سازنده ،   فیلدهایی ازقبیل

کد تجهیز ، نوع ، قدرت ناامای ،       

حداکثر ولتاژ سیستم ، ولتاژ اولیه و   

ثانویه و ثالثیه ،  نوع تنفس ، سیساتام   

خنک کنندگی ، نوع بار ، شامااره     

سریال ، درصد امپدانس اتصال کوتاه 

، نوع تب چنجر ، نوع و گروه اتصال ، 

سال ساخت ، سال بهره بارداري ،      

ارتفاع نصب ، قیمت نو و جریان زمین 

 می باشد.

 

   کلیه فیلدها پویا بوده و کلیه فیلدها پویا بوده و کلیه فیلدها پویا بوده و «««

   بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییربر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییربر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر   

   »»»می باشند.می باشند.می باشند.   

 *در تب اول این صفحه کلیه مشخصات ترانس موجود است در صورتیکه ترانس فوق قفل  نشل ب شلاتل  تلوسلد افلراد  یصل                     

 )دارای مجوز( قاش  ویرایش است .

ترانسفورماتورها
 

 الکتريکال کنترل کيفي گاز محلول نمونه ها فايل ها مشخصات

 نقشه بار کارها بهره برداری سوابق تحليل جامع

ترانسفورماتور
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 بایگانی دیجیتال

*هر ترانسفورماتور دارای یک آلبلو    

فای  و تصاویر می شات  که می تلوا   

انواع فلایلللالا از قلبلیل   ل                     

مشخصات را در داخ  آ  شه صلورت  

دیجیتال شایگانی نمود. زشانه شایگانلی   

دیجیتال شرای آزمایش ها و تحلیلالا  

 شصورت ج اگانه موجود است.

ترانسفورماتورها
 

 الکتريکال کنترل کيفي گاز محلول نمونه ها فايل ها مشخصات

 نقشه بار کارها بهره برداری سوابق تحليل جامع

 نمونه ها

 شخش نمونه ها قاشلیت نمایش و فیلتر نمونه گیری های انجا  ت ب شر مبنای معیلارهلایلی هلملالو  تلاریل              

 نمونه گیری ، دمای شاالی روغن ، دمای  ایین روغن ، ترمومتر روغن ، ترمومتر سیم  یچ ثانویله ، تلرملوملتلر          

 و سطح روغن را دارا     tapChangerRate، تمارب سرنگ ،  MW  ،MVARسیم  یچ اولیه ، جریا  زمین ، 

 می شات .

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

ترانسفورماتور
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ترانسفورماتورها
 

نمونه ها
 کنترل کيفي روتين کارها گاز محلول مشخصات نمونه 

 کنترل کيفي تحقيقاتي ترانسفورماتور فايل ها تحليل گاز

 کنترل کيفي تکميلي

 تحليل کنترل کيفي

م سيهر نمونه شامل فيلدهای تاريخ نمونه گيری ، دمای باالی روغن ، دمای پايين روغن ، ترمومتر روغن ، ترمومتر سيم پيچ ثانويه ، ترمومتر  مشخصات

 ، سطح روغن و ساير مشخصات بر حسب نياز مي باشد. tapChangerRateشماره سرنگ ،  ، MW  ،MVAR پيچ اوليه ، جريان زمين ،

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

  شامل فيلدهای مشخصات ، گاز محلول ، کنترل کيفي روتين ، کنترل کيفي تکميلي ، کنترل کيفي تحقيقاتي ، تحليل گاز ، تحليل کنترل کيفي ،نمونه  هر

   فايل ها ، کارها و ترانسفورماتور مي باشد.

و ساير نسبت هنا    FIST  ،IEEE  ،IECدورنبرگ ، راجرز ،برای هر نمونه شامل مقادير گازها و تحليل ها بر اساس استانداردها و نسبت های  گاز محلول فيلد

 با قابليت ترسيم نمودارهای مورد نظر مي باشد.

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

نمونه 
 

 تنظیمات مقادیر 

 تست دورنبرگ

ترانسفورماتور
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ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور

کنترل کیفی روتینکارهاگاز محلولمشخصات نمونه

کنترل کیفی تحقیقاتیترانسفورماتورفایل هاتحلیل گاز

کنترل کیفی تکمیلی

تحلیل کنترل کیفی

شامل فیلدهاي تجزیه و تحلیل ، نوع عیب ، وضعیت تجهیز ، پیشنهادات ، تاریخ نمونه برداري بعدي و تستهاي تحلیل گاز و تحلیل کنترل کیفی 
پیشنهادي براي نمونه برداري بعدي  می باشند.
»»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

نمونه ها
، نام آزمایش ، روش ، مقدار ، آزمایشگاه ، تاریخ ، استاندارد �inhibitionشامل فیلدهاي تاریخ ، دسته روغن ، کنترل کیفی روتین ، تکمیلی و تحقیقاتی 

IEEE وIEC.می باشند

فعالیت هاي انجام شده در کارها مستندات مربوط به نمونه گیري انجام شده طبق دسته بندي تعریف شده در سیستم و در منوي فایل ها  در منوي
فرآیند که در دو وضعیت ارجاع (کارهاي فعال در کارتابل) و انجام ( کارهاي انجام شده) تفکیک شده اند ، قرار دارند.

نمونه 



 صفحه آزمایش هاي گاز محلول ترانس

  در این صفحه ع وب شر نمایش تاریخاه آزمایشات ، کلیه مقادیر شه صورت آنی محاسبه و شر اساس

 نتیجه آزمایش رنگ شن ی می گردد.

  .همانین در  ایین صفحه نمودار تغییرات گاز قاش  روئیت است 

 نمودار تغییرات مقادیر گازها 

ترانسفورماتورها
 

 گاز محلول نمونه ها فايل ها مشخصات

 بار بهره برداری سوابق تحليل جامع

 الکتريکال کنترل کيفي

 نقشه کارها
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کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز «««

   »»»کارفرما  قابل تغییر می باشند.کارفرما  قابل تغییر می باشند.کارفرما  قابل تغییر می باشند.

ترانسفورماتور
 



ترانسفورماتورها
 

 تکميلي تحقيقاتي روتين

ی
کنترل کیف
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   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

ترانسفورماتور
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ترانسفورماتور
ترانسفورماتورها 

 

الکتریکال
 

 مقاومت عايقي

 تانژانت دلتا

 DCمقاومت 

 نسبت تبديل

FDS تحليل ها 

FRA  

   کلیه فیلدها پویا بوده و بر حسبکلیه فیلدها پویا بوده و بر حسبکلیه فیلدها پویا بوده و بر حسب«««

   »»»نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.



ترانسفورماتورها
 

 الکتريکال کنترل کيفي گاز محلول نمونه ها فايل ها مشخصات

 نقشه بار کارها بهره برداری سوابق تحليل جامع
ترانسفورماتور

 

 تحلیل جامع

 سوابق ترانسفورماتور
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   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««



  PMنمودار هاي 

نمودار میانگین و 

حداکثر بار در یک 

 بازه زمانی

ترانسفورماتورها
 

 الکتريکال کنترل کيفي گاز محلول نمونه ها فايل ها مشخصات

 نقشه بار کارها بهره برداری سوابق تحليل جامع
ترانسفورماتور
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   کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسبکلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسبکلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب«««

   »»»نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.



 پست

 های برق منطقه ای با قابليت فيلتر و جست و جو بر اساس نام ، کد ديسپاچينگ ، نوع استقرار و بهره بردار .پست ليست 

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««

 تقویم

 تقویم برنامه ریزي انواع آزمایشات 

   کلیه فیلدها پویا بوده کلیه فیلدها پویا بوده کلیه فیلدها پویا بوده «««

   و  بر حسب نیاز کارفرما  و  بر حسب نیاز کارفرما  و  بر حسب نیاز کارفرما  

   »»»قابل تغییر می باشند.قابل تغییر می باشند.قابل تغییر می باشند.
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 نقشه نمایش وضعیت کلیه ترانس ها

 نقشه

   »»»کلیه فیلدهاي داخل نقشه پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدهاي داخل نقشه پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدهاي داخل نقشه پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««



ت سیستم
مدیری

 

 گرد  کاری

   با استفاده از فرم ساز پويا. گردش کاري تعريف 

   »»»کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.کلیه فیلدها پویا بوده و  بر حسب نیاز کارفرما  قابل تغییر می باشند.«««
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های  ارجاعليست 

 داخل کارتابل

با قابليت جداسازی و  

   دسته بندی.

کلیه فیلدها پویا بوده و  کلیه فیلدها پویا بوده و  کلیه فیلدها پویا بوده و  «««

بر حسب  نیاز کارفرما  بر حسب  نیاز کارفرما  بر حسب  نیاز کارفرما  

   »»»قابل تغییر می باشند.قابل تغییر می باشند.قابل تغییر می باشند.
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