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تسکینو سازما�
مدیریت وظایف و کارها، بر�مه ریزی روزانه



نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت وظایف تسکینو، نسخه سازمانی، به منظور
برنامه  ریزی، پیشبرد فرآیندها و تعیین مسئولیت های هر بخش از سازمان توسط

مدیر مربوطه، طراحی شده است. در نرم افزار تسکینو می توانید کارها را به خودتان،

اعضای تیم و گروهی که هم تیم شما هستند واگذار نمایید. می توانید نظارت بهتر و

صد البته سازنده تری داشته باشید و هر کدام از اعضای این گروه می توانند کاری که

به شما واگذار شده را به تیم دیگه منتقل نمایند و شما به عنوان مدیر تیم و یا مدیر
کسب و کار یا مدیر گروه می توانید نظارت جامع تر و مؤثرتری بر کل فعالیت ها

داشته باشید.

 
معرفی کاربر:

در نرم افزار وظایف برای هر کاربر یک نام کاربری و رمز عبور تعریف می شود که
بوسیله آن می تواند در سیستم الگین (ورود) کند و وظایف ارجاع شده را رصد کند.

تعریف کاربران بر اساس چارت سازمانی مشخص می گردد، بنابراین سطوح

دسترسی کاربران با توجه به سمت سازمانی هر کاربر معین خواهد شد.
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ثبت و ارجاع وظیفه:

در نرم افزار تسکینو، کاربران می توانند برای خود و یا پرسنل زیر مجموعه خود یک
کار (وظیفه) را ثبت و ارجاع دهند. امکان ارجاع وظایف نامحدود می باشد، به این
معنی که یک کار می تواند به تمام کاربران یک واحد ارجاع داده شود و هر کاربر پس از

انجام کار مشخص شده، پیگیری الزم را ثبت کند. همچنین در هر پیگیری امکان

ضمیمه کردن فایل پی دی اف، متن، ویدئو، فایل صوتی و .... را خواهد داشت.

فعالیت های روزانه:

فعالیت های روزانه گزارشی از کارهای روتین هر کاربر می باشد که جزو وظایف ارجاع

شده نمی باشد و توسط خود کاربر با امکان زمان بندی دقیق با جزئیات ثبت می

گردد و توسط مدیر باالتر قابل مشاهده و ارزیابی می باشد.
 

چک لیست ها:

چک لیست ها لیستی از کارها و فعالیت های روزانه هستند که قابلیت تیک زدن

بعد انجام هر ایتم را دارند و عالوه بر ثبت چک لیست ها به صورت جداگانه، هر

وظیفه و پیگیری نیز امکان تعریف چک لیست و تیک زدن موارد انجام شده را دارا

می باشد.
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سیر زمانی پیشرفت کار:
مدیران سازمان در هر لحظه می توانند تایم الین وظایف (سیر زمانی پیشرفت کار)

را مالحظه کنند و برآورد دقیقی از میزان زمان و هزینه صرف شده برای هر وظیفه را
داشته باشند.

تعریف کارگروه:

در مواقعی که انجام یک وظیفه مستلزم همکاری کاربران واحدهای مختلف می باشد
که امکان ارجاع وظیفه برای یکدیگر را ندارند، می توان کارگروه ایجاد کرد. در واقع کار
ً در یک واحد سازمانی نمی باشند، ولی می گروه متشکل از کاربرانی است که الزاما
توانند در کارگروه های مختلف، وظایف مرتبط را مالحظه کنند و اقدامات الزم جهت

پیگیری آن وظیفه را انجام دهند.

 
گفتگوها:

در بخش گفتگو ها شما این امکان را دارید که در مورد وظایف مختلف با همکاران
خود به گفتگو بپردازید و به جای استفاده از تلگرام، واتساپ و یا سایر اپلیکیشن های
پیام رسان در قسمت گفتگوها آرشیوی از مکاتبات داشته باشید. همچنین این

گفتگو ها می توانند به یک وظیفه خاص عطف شوند.
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جلسات:

در بخش جلسات و قرارها این امکان را دارید جلسات را همراه با تاریخ و ساعت
شروع و پایان و شرکت کنندگان جلسه و همچنین صورتجلسه مربوطه ثبت نمایید.

 
پروژه ها:

انواع پروژه ها همراه زمانبندی تاریخ شروع و پایان پروژه، طرف حساب پروژه، هزینه
تخمینی و تعداد نفرات مشارکت کننده در پروژه قابل ثبت می باشد. عالوه بر آن می

توان وظایف و فعالیت های روزانه مختلف را به پروژه تخصیص داد و با استفاده از

گزارشات روند پیشرفت پروژه را پیگیری نمود.

 
قراردادها:

با استفاده از بخش پیمان/قرارداد می توان انواع قراردادها همراه با تاریخ شروع و
پایان، طرف قرارداد و جزئیات کامل ثبت کرد و با تخصیص وظایف و فعالیت ها به

قرارداد های مرتبط، بر میزان حجم کاری هر قرارداد و روند پیشرفت آن نظارت
داشت.
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گزارشات:

گزارش وظایف نمای تلفیقی از تمامی کارهای باز و بسته و در حال انجام ارائه می

دهد. با استفاده از تجزیه و تحلیل گزارشات وظایف می توانید دقیق ترین ارزیابی را

از عملکرد پرسنل داشته باشید.
 

موبایل اپلیکیشن:

تسکینو عالوه بر نسخه وب مخصوص دسکتاپ در پلتفرم های اندروید و وب موبایل

اپلیکیشن ios نیز ارائه می گردد و با استفاده از دستگاه های تلفن هوشمند نیز

همیشه و همه جا در دسترس کاربران می باشد.

 
حضور و غیاب آنالین:

در نسخه موبایل اپلیکیشن تسکینو قابلیت حضور غیاب آنالین کاربران از طریق
ثبت لوکیشن در اپلیکیشن همراه با توضیحات و قابلیت ضمیمه کردن انواع

فایلهای تصویری و ویدیویی و ... میسر می باشد.
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امکـانات و قابلیت های 

تسکینو نسخه سازمانی

داشبورد مدیریتی با نمودارهای تحلیلی مختلف و متنوع

ثبت واحدهای سازمان، شغل ها، پست ها و نیز کارکنان

سازمان/شرکت طبق چارت سازمانی

گزارش گیری در هر سطح به صورت جدول و نمودار

ارجاع کارها در سطوح سازمانی

ارجاع یک کار به چند نفر با زمانبندی های متفاوت

مشاهده درصد پیشرفت کار در هر لحظه

ثبت پیگیری برای کارهای انجام شده

مشاهده یک کار و رهگیری ارجاعات مربوط به آن و پیگیری

های انجام شده در آن

ثبت فعالیت های روزانه در قالب گزارش کار

ثبت تقویم کاری متناسب با ساعات و روزهای کاری

مشاهده کارها بر روی تقویم

ثبت قرارداد افراد حقیقی/حقوقی همکار

ایجاد کار با درج قرارداد مربوط
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تسکینو نسخه سازمانی مجموعه ا ی متنوع از

راهکارهای کاربران و مسئولین بخش های مختلف سازمان

در جهت تسهیل برنامه ریزی و ردیابی مراحل انجام وظایف
در تمامی سطوح سازمان می باشد و زمینه نظارت بر
وظایف و پیشبرد اهداف سازمان را به نحو موثری فراهم

خواهد کرد.
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