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آغاز به كار سامانه جامع مديريت اطالعات (سجما) در شركت آب و فاضالب
استان آذربايجان شرقي
محدودیت منابع آب موجود از یک سو و رشد سریع صنعتی و توسعه زیرساختهای شهری
بدون برنامه ریزی های الزم از سوی دیگر ،لزوم استفاده از یک تفکر سیستمی و جامع در
زمینه مدیریت منابع و توسعه زیرساختهای آبرسانی را روز به روز آشکارتر و با اهمیت تر می
سازد.از طرفي مواجه شدن با حجم عظیمی از داده ها و اطالعات در اینگونه زیرساخت های
مکانی و مطرح شدن زمان به عنوان مهمترین سرمایه در مدیریت های نوین شهری از عوامل
استفاده از فناوری های نوین جهت دسترسی ،جمع آوری ،پردازش ،مدلسازی و نهایی
نمودن فرآیند تصمیم گیری در کوتاهترین زمان و باالترین دقت و کمترین هزینه میباشد.
سامانه ي اطالعات جغرافیايي ( )Geographic Information Systemيا  GISيک سامانه ي
رايانه اي براي مديريت و تجزيه وتحلیل اطالعات مکاني است که قابلیت جمع آوري ،ذخیره،
تجزيه و تحلیل و نمايش اطالعات جغرافیايي (مکاني) را داردو به عنوان یک سیستم پویا،
دارای توانایی های قوي در حمایت و کمک در امر تصمیم گیری میباشدوامکان دسترسی
سریع و مطمئن به حجم عظیمی از اطالعات وگزارشات متنوع را فراهم میکند .
امروزه نقش  Gisبه عنوان يک زير ساخت اطالعاتي وحلقه مفقود شده در تهیه وتولید انواع
گزارش ها وتحلیل ها ي مديريتي در بیشتر سازمان هاي کشورمان بر همه واضح ومبرهن
استدرحالي کهطبق بررسي هاي به عمل آمده بیش از  08درصد اطالعات موجود در ارگان ها
به خصوص در شرکت هاي آب وفاضالب ماهیت مکاني دارند ولي با عنايت به پیچیدگي
وگستردگي وتنوع اطالعات در صنعت آب وفاضالب ،اين شرکتها در خصوص راه اندازي سیستم
 Gisوپايداري آن باچالش هاي زيادي مواجه شده اند.
با توجه به ويژگي هاي فوق العاده بانك اطالعاتي ،GISدر صورت اجراي صحیح و موفق آن ،در
شرکت ها  gisمي تواند ابزاري مناسب جهت تصمیم گیريهاي بهینه درمسائل مديريتي و
همچنین پاسخگوي نیازهاي طیف وسیعي از كاربران باشد.
در اين راستا شرکت آب وفاضالب استان آذربايجان شرقي ازسال  3101شروع به برداشت
اطالعات توصیفي ومکاني تاسیسات نمودو پس ازاجراي چند پروژه در خصوص برداشت
اطالعات تاسیسات  ،در مرحله بهره برداري از اين اطالعات به لحاظ اينكه استفاده بهینه از
 GISنیازمند كاربرد آن در تمامي بخش هاي شرکت بود با توجه به پیچیدگي کار با gisو حجم
باالي اطالعات  ،بامشکالتي از جمله کمبود نیروي متخصص در اين زمینه ،هزينه باالبه علت
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نیاز به رايانه ها با سخت افزار توانمندتر،نیاز به آموزش  GISبه صورت تخصصي براي پرسنل
وعدم دسترسي همکاران به اطالعات به روز شده ودر نتیجه موازي کاري در شرکت وازهمه
مهمتر امنیت اطالعات جمع آوري شده و......مواجه شد .
بدين جهت استفاده از تکنولوژي جديدي به نام  ، WebGISدر نتیجه وجود يك سامانه مديريتي
قوي با زبان ساده و كاربر پسند كه با تحت پوشش قرار دادن بخش هاي مختلف اداري بتواند
اطالعات  GISرا تحت شبكه هاي اينترانت و  Internetمديريت نمايد كامال محسوس بود.
با توجه به وجود چنین خالئي دفتر مطالعات مديريت مصرف و كاهش آب بدون در آمد از سال
 3101اقدام به تعريف سامانه اي با مشخصاتي كه ذيال به آنها اشاره خواهد گرديد نمود تا
بتواند قدمي مثبت در جهت دولت الکترونیک و فرايند محور نمودن امورات شركت و بسط و
توسعه هر چه بیشتر آن بنمايد .اين سامانه در اواخر سال  3111وارد فاز عملیاتي گرديد و هم
اكنون در سطح شهر تبريز راه اندازي شده و همكاران تحت اين سامانه مشغول بكار مي
باشند.
سامانه جامع مديريت اطالعات ( سجما):
سامانه جامع مديريت اطالعات(سجما) ،متشکل از فن آوري وب و سیستم اطالعات
جغرافیايي مي باشد و به کاربران اجازه دسترسي به داده هاي مکاني وتوصیفي در کمترين
زمان با کمترين هزينه بدون محدوديت جغرافیايي مهیا مي کند وکاربر مي تواند با داشتن يک
مرورگر وب بدون نیاز به نصب نرم افزارهاي  gisبا داده ها کارکرده وتحلیل هاي مورد نیاز خود را
انجام دهد.
در اين سامانه بانک اطالعاتي SQL serverو کلیه نرم افزارها اعم از سرويس دهنده ،رابط
کاربر وopen source...مي باشدوتالش براين شده تا ابزارهاي  gisاز حالت تخصصي خارج
شده وبه سادگي توسط همه کاربران مورد استفاده قرارگیرد در واقع ابزارها بهصورت سفارش
سازي شده درآمده اند.

در زير به پاره اي از قابليت ها وكاربردهاي عملي آن تا به امروز اشاره مي گردد:

 کنترل دسترسی به اطالعات و امنیت داده ها ،کنترل و ردیابی وضعیت کاربران ،امکان انجامپرس و جوهای ترکیبی ،قابلیت ورود و ویرایش اطالعات در فرم های هوشمند ،قابلیت ایجاد
گزارش از اطالعات توصیفی عوارض در قالب فرمهای ، Crystal Reportsانتصاب کلیه اسناد
اعم از عکس ،فیلمDoc ،و … برای هر یک از عوارض موجود در نقشه می باشد.
 پرتابل بودن وهمیشه در دسترس بودن سادگی نرم افزار برای استفاده همکاران اجرا نرم افزار بدون نیاز به به نصب برنامه جانبی قابلیت استفاده از نرم افزار بدون محدودیت جغرافیایی3

 آپدیت نمودن آنالین اطالعات برای کلیه کاربران امکان استفاده از دیتاها در واحد های مختلف شرکت ازجمله نقشه ها واطالعات مربوطه بدونمراجعه به واحد  GISویا درخواست از واحد فوق.
 رفع مشکل کپی نقشه وخروج اطالعات از شرکت اخذ گزارشهای مدیریتی در هر زمینه ای که اطالعات موجود باشد جهت برنامه ریزی و تصمیمگیری.
 امکان استخراج آمار از سامانه در هر زمینه ای که قبال اطالعات آن در سامانه ثبت شده باشد. ارائه تمامی الیه های مکانی و شبکه و تاسیسات آب و فاضالب در قالب WEB GIS امکان ایجاد سیستم کاری و فرایند محور نمودن اکثر امورات در شرکت. امکان نمایش ،ذخیره و تحلیل اطالعات ابزارهای سنجنده. ایجاد ارتباط با سایر نرم افزار های موجود و مورد استفاده در سطح شرکت از طریق وبسرویس ،بصورت آنالین جهت دریافت و نمایش اطالعات توصیفی بصورت مکان محور مانند
سیستم تله متری ،مشترکین ،سپتا و غیره.
 امکان آرشیو بندی اطالعات بصورت فیلم ،عکس ،جدول و غیره مانند آرشیو پرونده مشترکین،اتفاقات و توسعه و اصالح شبکه آب و فاضالب .
 استفاده در واگذاری انشعاب با ارائه کد  11رقمی منحصر بفرد برای هر اشتراك. ایجاد فرآیند واگذاری انشعاب در سامانه با الویت کاشت مکانی نقطه با هماهنگی امورمشترکین.
 ارائه اتوماتیک نقشه محل در قطع  A4پیرامون نقطه مورد نظر برای استفاده در حوادث یاواگذاری انشعاب.
 تعیین حفره خالی انشعابات فاضالب با استفاده از تجمیع اطالعات مکانی شبکه فاضالب ومشترکین.
 امکان ردیابی مکانی مشترکین اعم از بدهکار ،پر مصرف ،خوش حساب ،امالك در حین ساخت،انشعابات چند واحده ،انشعابات قطع موقت ،خالی از سکنه ،کاربری های آزاد و بنائی ،کنتورهای
خراب و تعویض شده و غیره از طریق لینک با سیستم امور مشترکین.
 امکان ردیابی کلیه تاسیساتی که اطالعات آنها قبال در سیستم بارگذاری شده است. ثبت و اخذ گزارش های مختلف از حوادث. دسترسی راحت همکاران دست اندرکار به اطالعات مورد نیاز از طریق شبکه داخلی و اینترنت. امکان جلوگیری از موازی کاری ،اتالف وقت و حذف کاغذ در بسیاری از موارد.4
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