راهنمای ثبت قراردادهای برونسپاری و ثبت صورت وضعیتهای ارسالی
نکته :1کلیه قراردادهای حوزه بهره برداری باید در سامانه سپتا ثبت گردد.

نحوه تکمیل:



منو مربوطه  :فرم های ثبتی



دسترسی نقش ها:
 شرکت های شهری :مدیر امور  /کارشناس شهری /مدیر نت شهری/مدیر دفتر آب شهری/معاون بهره
برداری (بدیهی است مدیر امور به قراردادهایی که در شاخه ستاد شرکت الزم است ثبت گردند دسترسی ندارد
)
 شرکت های روستایی :کاربرشهرستان /مدیرشهرستان  /کارشناس شهری/مدیر نت روستایی/مدیر دفتر آب
شهری/معاون بهره برداری (بدیهی است مدیر امور به قراردادهایی که در شاخه ستاد شرکت الزم است ثبت
گردند دسترسی ندارد )
تمامی دسترسی هابرای تکمیل قراردادها برای کاربران ذیربط در محدوده ستاد شرکت و امور برای شرکت-
های شهری و جهت شرکتهای روستایی ستاد شهرستان و ستاد شرکت فراهم شده است.



انتخاب محدوده :

پس از مراجعه به منو " فرم های ثبتی " ،
کاربران شرکتهای شهری در قسمت انتخاب محدوده آماری شاخه "ستاد شرکت" برای ثبت قراردادهایی که مشمول
چندین امور می باشد و یا شاخه از نوع محدوده " امور" برای ثبت قراردادهایی که مشمول فقط یک امور می بوده را
انتخاب نمایید :مطابق تصویر 1و2

شکل  - 1سربرگ وارد کردن تکمیل قراردادهای برونسپاری

شکل  - 2انتخاب محدوده وارد کردن اطالعات برای شرکتهای شهری

 کاربران شرکتهای روستایی در قسمت انتخاب محدوده آماری شاخه "ستاد شرکت" برای ثبت قراردادهایی که
مشمول چندین شهرستان می باشد و یا شاخه از نوع محدوده " ستاد شهرستان" برای ثبت قراردادهایی که
مشمول فقط یک شهرستان بوده را انتخاب نمایید :مطابق تصویر 1و3

شکل  - 3انتخاب محدوده وارد کردن اطالعات برای شرکتهای روستایی

بعد از این مرحله باید در مقابل نمایش اطالعات محدوده آماری مثالً "ستاد شرکت آذر شرقی" در قسمت فرمهاای ثبتای "
تکمیل کلیه قراردادهای برونسپاری ستاد شرکت شهری" و در مقابل مرحله "مرحله ورود اطالعات " باشد(.مطابق شکل)4

شکل  - 4تنظیمات مربوط به تکمیل قراردادهای برونسپاری



ایجاد فرم :هم به طریق تحت وب و هم از طریق ایمپورت اکسل امکان پذیر می باشد
الف) تحت وب :بر روی اضافه کردن فرم جدید(آیکون  )+کلیک کرده تا فرم مربوطه ایجاد گردد.

شکل  - 5ایجاد فرم جدید

شکل - 6فرم ایجاد شده برای ورود اطالعات

نکته  : 2توجه فرمایید که تاریخ فرم ثبتی باید با تاریخ قرارداد یکسان باشد (سهولت در جستوجو قرارداد در گزارش-
گیری) .پس از تکمیل فرم کلید " ثبت " را بزنید.
توضیحات تکمیلی فیلدها  :درآیتم "نام رسته اجرای قرارداد" امکان انتخاب یک یا چند رسته برای هر قرار داد وجود
دارد(امکان چند انتخابی) ،رستههای بیان شده در این قسمت به شرح زیر است:
تصفیهخانههای آب شرب ،چاههای آب شرب ،قنوات ،چشمهها ،آبگیرهای آب خام ،ایستگاههای پمپاژ آب شرب و آب خام،
مخازن ،آب شیرینکنها ،شبکههای توزیع و انشعابات ،تصفیهخانههای فاضالب ،ایستگاههای پمپاژ فاضالب و شبکه و
کلکتور جمع آوری فاضالب
در آیتم "حوزه فعالیت (عنوان قرارداد)" موارد زیر قابل انتخاب است:
اپراتوری(بهرهبرداری) /نگهداری تعمیرات/حفاظت فیزیکی /آبرسانی سیار /کنترل کیفی /مشترکین /نقلیه/خدمات  /خرید
مواد شیمیایی

نمونه قراردادثبت شده

نحوه ثبت صورت وضعیت قرارداد:

برای وارد کردن صورتوضعیت پیمانکاران از قسمت " مشاهده لیست" استفاده نمایید.

شکل - 7ایجاد صورت وضعیت

برای ایجاد صورت وضعیت بر روی فیلد جدید کلیک نموده و فرم را تکمیل نمایید و در نهایت بر روی" تأیید "کلیک
نمایید.

شکل - 8ایجاد صورت وضعیت

ب) نحوه استفاده از ایمپورت اکسل برای ثبت قراردادها و صورت وضعیت ها:

به منظور ایمپورت گرفتن اطالعات از گزینه ورود اطالعات دورهای از طریق فایل استفاده نمایید.

شکل  - 9ورود اطالعات از طریق ایمپورت

بر روی " تب ایجاد فرم کلیک نمایید "نوع فرم را فرمهای ثبتی و محدوده را برای شرکتهای شهری " ستاد شرکت "
و"امور" و برای شرکت های روستای ستاد شهرستان و ستاد شرکت انتخاب نمایید به منظور اینکه صورت وضعیتها نیز
ایمپورت شوند ،به تعداد صورت وضعیتهایی که مد نظر دارین تعداد فرمها را قرار دهید)،به دلیل اینکه ترتیب صورت
وضعیتها در فایل اکسل و فرمها ثبتی مانند هم است ردیف  1اولین صورت وضعیت ،ردیف دو صورت وضعیت دو ( بعد از
کامل شدن به مرحله بعد رفته و فایل اکسل آن را ایجاد نمایید.

شکل  - 10طریقه ارسال فایل از طریق ایمپورت

شکل  - 11طریقه ارسال فایل از طریق ایمپورت

شکل  - 12طریقه ارسال فایل از طریق ایمپورت (شرکتهای روستایی)

در فایل اکسل باز شده مشخصههای لیستی با دوبار کلیک کردن برروی آنها قابل نمایش میباشند.

آیتمهای چند انتخابی

شکل - 13فایل اکسل مربوط به ایمپورت گرفتن

برای تکمیل نمودن صورت وضعیت ها از شیت صورت وضعیت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات استفاده نمایید .در نهایت
پس از تکمیل اکسل برای ارسال آن ابتدا بر روی ارسال فرم کلیک نمایید در جلوی نوع فرم ،فرم ثبتی را انتخاب و فایل را
آپلود نمایید.

شکل  - 14نحوه ارسال فایل اکسل



گزارش گیری  :برای بررسی صحت اطالعات از قسمت گزارشهای عمومی شرکتهای شهری و روستایی

قراردادهای برونسپاری شهری برای
شرکتهای شهری کد  co-01و برای شرکتهای روستایی  Ru-co-01استفاده نمایید.

شکل - 15نحوه گزارشگیری برای کنترل صحت دادهها

شکل - 16نحوه گزارشگیری برای کنترل صحت دادهها

