КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

КОМПАНИЙ ТУХАЙ

СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДАВУУ ТАЛ БА ОНЦЛОГ

БИДНИЙ ТУХАЙ
“Ихгүр инженеринг” ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан
бөгөөд программ хангамж, эмбэдэд систем, веб аппликэйшн,
мобайл аппликэйшн хөгжүүлэлт хийж байна. Мөн “Европын
сэргээн босголт хөгжлийн банк”-тай хамтран төслийн
менежмент, мэдээлэл технологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад зориулж
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ хөгжүүлж, нэвтрүүлэх ажил хийгдэж
байна.

АЛСЫН ХАРАА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдээллийн технологийн шилдэг шийдлүүдийг
зорилтот
салбаруудын
үйл
ажиллагаатай
уялдуулан хөгжүүлж, нэвтрүүлснээр бизнесийн
талбартаа тэргүүлэгч компани болох.

Дэлхийд танигдсан мэдээллийн технологийн
жишиг компани байх. Бид хамтдаа сурч хөгжих,
ахиж дэвших тэгш боломжийг байгууллагын
гишүүн бүрт олгон ажиллана.

Энэхүү систем нь үүлэн технологи дээр суурилсан бөгөөд
хэрэглэгч гар утас, компьютер, таблетнаас хаанаас ч хэзээ ч системд
нэвтэрч компани болон төслөө удирдах боломжтой.

ХЭРЭГЛЭГЧ ТӨВТЭЙ
PMIS системийг хөгжүүлэгчид нь барилга, бүтээн
байгуулалтын салбарынхан юм. Бид практик дээр тулгарч
буй бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх замаар хэрэглэгч
болон захиалагч нартайгаа уялдаа холбоотой хамтран
ажилладаг.

ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР
Манай бүтээгдэхүүн таны ажлыг хөнгөвчилж,
ажлаа хаанаас ч хийх боломжтой байхаар
загварчлагдсан. Бид төслийн удирдлагын
системийг таны хурууны үзүүрт хэрэглэхэд
хялбар байхаар зориулж бүтээсэн.

ҮНЭ ЦЭНЭ
Бид хэрэглэгчиддээ байгууллага болон төслөө
системтэйгээр удирдаж үр ашиггүй зардлаа
бууруулах, ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэх, хэрэгжүүлж
буй төслөө амжилттай дуусгаж ашигтай ажиллахад
дэмжлэг болохыг зорьж системээ хөгжүүлж байна.

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХҮЧИРХЭГ ХЭРЭГСЛҮҮД

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХҮЧИРХЭГ ХЭРЭГСЛҮҮД

Барилга угсралтын төслийн менежментийн хэрэгслүүд нь талбай болон оффисын харилцаа холбоог сайжруулж,
мэдээллийг төвлөрүүлж, төслийг цаг хугацаа , төсөвт өртөгтөө багтааж амжилттай дуусгахад зориулж загварчлагдсан.

ТӨЛӨВЛӨЛТ

АЖЛЫН ЗУРАГ

MS Project дээр төлөвлөлтхийг
хийж системрүү оруулах эсвэл
шууд систем дээр төлөвлөх
боломжтой.

Зураг төслийг PDF файлаар
оруулж хүссэн газраа харах,
дээр нь ажиллах, тэмдэглэгээ
хийх боломжтой.

ХЯНАХ САМБАР
Төслийн ажлын явц, төсөв зардлын
явц дутуу ажлын тоо хэмжээ,
хүлээгдэж буй үүрэг даалгавар
зэргийг
график
үзүүлэлтээр
харуулна.

ФОТО ЗУРАГ
Өдөр тутмын зургууд нэгдсэн
байдлаар
хадгалагдана.
Зургуудыг ажлын үе шат,
цаг хугацаагаар шүүж харах
боломжтой.

ХАНГАМЖ
Бараа материалыг худалдан
авалтаас барилгад хэрэглэх
хүртэлх бүх үе шатыг удирдана.

БИЧИГ БАРИМТ

ХУРАЛ УУЛЗАЛТ

Төслийн
бичиг
баримтыг
архивлах,
хандах
эрхийг
тохируулах, бичиг баримтын
хяналтыг сайжруулна.

Хурлын хөтөлбөр батлах, хурлын
зар илгээх, хурлын тэмдэглэл
хөтлөх, хурлаас үүрэг даалгавар
өгөх боломжтой.

Төслийн өдөр тутмын ажилд тайлан бичих,
ажлын чанарыг хянах, туслан гүйцэтгэгч болон
инженерүүдэд үүрэг даалгавар өгөх, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахад зориулсан хүчирхэг
хэрэгслүүдийг системд загварчилж өгсөн.
Үүний үр дүнд ажлын чанар сайжирч, аюулгүй
ажиллагаа хангагдсанаар төслийн тайлан бүх төрлийн
байдлаар гарах боломжтой. Ингэснээр төслийг цаг
хугацаанд нь амжилттай дуусгах бүх нөхцлийг бүрдүүлж
чадна.

ТАЙЛАН ХАРАХ

Өдөр тутам хийгдсэн ажлын тайланг бичихэд

Төслийн болон хувь хүний тайланг 7 хоног, сар,
жилээр интерактив болон PDF хэлбэрээр харах
боломжтой.

загварчилсан.

Төслийн
багийн
бүтэц
бүрэлдэхүүнийг
зохион
байгуулж, хүн тус бүрээр төсөлд
хандах эрхийг тохиргоо хийж
болно.

Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой осол дөхсөн
тохиолдлыг бүртгэж ингэснээр дахин осол
гарахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

ӨДРИЙН ТАЙЛАН ХӨТЛӨХ
хялбар энгийн байхаар бүх бүртгэлийг оруулж

ХАНДАХ ЭРХ

ОСЛЫН БҮРТГЭЛ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
ХАБЭА болон ажлын чанарын хяналтын хуудасны
загваруудыг боловсруулна. Хяналтын ажлыг
автоматжуулна.

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Төслийн ажил тус бүр дээр фото зураг,
тайлбартайгаар үүрэг даалгавар илгээж
биелэлтийг хянаж ажиллана.

ТӨСЛИЙН САНХҮҮ

БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД МЕНЕЖМЕНТ

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХҮЧИРХЭГ ХЭРЭГСЛҮҮД

Барилгын төсвийг систем дээр ажлын тоо хэмжээтэй хамт оруулж өгөх боломжтой. Төсвийг оруулсны дараа зардлын
хяналтыг ажил болон төслийн үе шат тус бүрээр харьцуулан харна. Төсвийн нийт дүн болон зарцуулсан үр дүнг хүссэн үедээ
хаанаас ч хянаж, удирдах боломжтой. Төслийн зардлын хяналттай уялдуулж үе шатны ажил тус бүр дээр гэрээний хяналтыг
хийж, гэрээг дүгнэж гэрээний биелэлтийг хангуулж ажиллах боломжтой.

ТӨСӨВ
Ажлын тоо хэмжээг төлөвлөж,
ажил тус бүр дээр төсвийн
тооцоог хийж төслийн нэгдсэн
төсөвт өртгийг
тооцоолон
гаргана.

ГЭРЭЭНИЙ ХЯНАЛТ
Ажлын үе шат тус бүрт гэрээг
дүгнэж, гэрээний хэрэгжилтийг
хангаж
ажиллах,
гэрээний
мэдээллийг
бүртгэлжүүлнэ.

ЗАРДЛЫН ХЯНАЛТ
Ажил тус бүр дээр гарсан
зардлыг бүртгэж нийт төслийн
хэмжээнд зарцуулсан зардал,
төлөвлөгдөж
буй
зардал,
төлбөрийн
мэдээллийг
х а р у ул н а .

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХҮЧИРХЭГ ХЭРЭГСЛҮҮД

Төслийн өдөр тутмын ажилд тайлан бичих, ажлын чанарыг хянах, туслан гүйцэтгэгч болон инженерүүдэд үүрэг
даалгавар өгөх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахад зориулсан хүчирхэг хэрэгслүүдийг системд загварчилж
өгсөн. Үүний үр дүнд ажлын чанар сайжирч, аюулгүй ажиллагаа хангагдсанаар төслийн тайлан бүх төрлийн байдлаар гарах
боломжтой. Ингэснээр төслийг цаг хугацаанд нь амжилттай дуусгах бүх нөхцлийг бүрдүүлж чадна.

ХҮНИЙ НӨӨЦ

МЭДЭЭЛЭЛ, ЧАТ

Байгууллагын үндсэн ажилтан болон
туслан гүйцэтгэгч нартай холбоотой
бүх мэдээллийг бүртгэж, хүссэн
мэдээллээ авах боломжтой.

Зураг, видео оруулах, санал асуулга
явуулах, цаг агаарын мэдээлэл харах,
хоорондоо чатлах зэрэг бүх боломжийг
бүрдүүлсэн.

ЦАГ БҮРТГЭЛ
Зөөврийн таблетанд суурилсан
хуруу уншигч төхөөрөмж нь
системтэй холбогдож ажиллана.

ҮНЭЛГЭЭ
Ажилчдын
ажлын
гүйцэтгэлийг
системээс автоматаар болон 7 хоног,
сар бүр бөглөж харах боломжтой.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийг
системээс автоматаар болон 7 хоног,
сар бүр бөглөж харах боломжтой.

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
Байгууллагын тоног төхөөрөмж, эд
хөрөнгийн бүртгэлийг хариуцах эзэн,
төслийн байршлаар харах боломжтой.

МОБАЙЛ ОФФИС

СИСТЕМИЙН ГАР УТАСНЫ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА
СУРГАЛТ НЭВТРҮҮЛЭЛТ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа урт хугацаанд, хамгийн
боломжит хямд зардлаар программ хангамжийн хөгжүүлэлт, сургалт
нэвтрүүлэлт, төслийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Мөн манай
байгууллага “Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк”-ны мэдээлэл
технологийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО
Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой осол
дөхсөн тохиолдлыг бүртгэж ингэснээр дахин
осол гарахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ..

СУРГАЛТ, НЭВТРҮҮЛЭЛТ
Төслийн болон хувь хүний тайланг 7
хоног, сар, жилээр интерактив болон PDF
хэлбэрээр харах боломжтой.

PMIS системийн хэрэглэгчдийн олонх нь төслийн
талбай
дээр ажиллаж буй инженер, техникийн ажилтнууд байдаг. Иймээс
бид системийн гар утасны хөгжүүлэлтийг андройд болон ios үйлдлийн
системд зориулан хөгжүүлж байна. Та хаана ч явсан гар утаснаасаа
ажлаа хийж, төслөө удирдах боломжтой байхаар манай инженерүүд
хөгжүүлэлтийг тасралтгүй хийсээр байдаг.

МЭДЭЭЛЛИЙН САН БА НУУЦЛАЛ
Хэрэглэгчдийн мэдээллийн сан, мэдээллийн
багтаамж хязгааргүй.Хэрэглэгч бүр 2 давхар
хамгаалалт бүхий нууцлалын кодтой.
Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд хандах эрхийг
модуль тус бүрээр тохируулж болдог.

ҮНИЙН САНАЛ

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

ХЯМД ҮНЭЭР БОДИТ ҮНЭ ЦЭНИЙГ МЭДЭР

БИДНИЙГ СОНГОЖ ХЭРЭГЛЭДЭГ ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

САНАЛ БОЛГОХ

Бидний санал
болгох үнийн
PMIS систем нь зогсолтгүй
хөгжиж байх ба үргэлж илүү хялбар,
илүү хурдан, найдвартай ажиллагаа
руу чиглэн хөгжүүлэлт ямагт үнэ
төлбөргүй хийгдэж байх болно.
Хэрэглэгчдийнхээ
нийцүүлэн

хүсэл

тоо,

системээс гадуурх нэмэлт хөгжүүлэлт,
сургалт
зэргээр

нэвтрүүлэлтийн
үндэслэн

үнийн

хугацаа
саналыг

гурван төрлөөр багцалж байна.

Хэрэглэгчдийн тоо
0-10 нэвтрэх эрхтэй.
Дата хязгааргүй

зорилгод

хэрэглэгчдийн

ЭНГИЙН БАГЦ

Системийн
хөгжүүлэлт үнэгүй
Нэмэлт хөгжүүлэлт
хийгдэхгүй
Нэвтрүүлэлтийн
сургалтын хуцааа
2 сар

₮500’000

ЭЛИТ БАГЦ
СОНГОДОГ БАГЦ
Хэрэглэгчдийн тоо
10-20 нэвтрэх эрхтэй
Дата хязгааргүй
Системийн
хөгжүүлэлт үнэгүй

Хэрэглэгчдийн тоо
20-с дээш нэвтрэх
эрхтэй.
Дата хязгааргүй
Системийн
хөгжүүлэлт үнэгүй
Нэмэлт хөгжүүлэлт
120 хүн цаг үнэгүй

Нэмэлт хөгжүүлэлт
60 хүн цаг үнэгүй

Нэвтрүүлэлтийн
сургалтын хуцааа
4-5 сар

Нэвтрүүлэлтийн
сургалтын хуцааа
3-4 сар

₮1’000’000

₮700’000
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