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 کاربر یاختصاص یبرگهورود به راهنمای
رسانی شرکت نل اطالعابایست از آدرس و اطالعات اولیه که توسط پسازمان خود می ی اختصاصیبرای وارد شدن به برگه

 ارسال شده است؛ استفاده کنید. صورت پیامکبهتکچی برای شما )فقط مدیرعامل( 

ی سیستم توضیحاتی در خصوص فلسفهاست که پس از ورود به آن  /http://b.evalchi.com آدرس درگاه ورود .1

 منظور مروری بر ادبیات موضوع آورده شده است.به ارزیابی شرکت تکچی

ی گذرواژهو  نام کاربریباید ادامه شود که برای ی زیر نمایش داده میبرگه در سایت ورودی سپس با انتخاب گزینه .2

 پیامک شده به مدیرعامل،وارد شود.

 ی اختصاصیورود به برگه-2 عکس

 /http://b.evalchi.comدرگاه ورود -1 عکس
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جای عبارت ورود درسایت، نام سازمان شما وارد کردید به صورت صحیحکاربری و گذرواژه را بهکه نام پس از این .3

 شود.شما نمایش داده میسازمان ی اختصاصی شود که با کلیک بر روی آن، برگهنمایش داده می

های مختلف آن خواهید شد که ی اختصاصی شما است که با انتخاب هر گزینه وارد بخشعکس زیر نمای برگه .4

 جهت نمایش نتایج ارزیابی ارزیابی توانمندی فرایندی شرکتشده در عکس تحت عنوان بخش نشان داده

  های فرایندی آن شرکت محترم است.توانمندی

 

 

 تایید ورود کاربر-3 عکس

 ی نتایج ارزیابی فرایندیمشاهده 4 -عکس
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 دهی نتایجگزارشراهنمای استفاده از سیستم 
با عکس  ، نمودار نتایج مطابقی قبلدر صفحه 4ی مرحله در ارزیابی توانمندی فرایندی شرکتی پس از انتخاب گزینه

 شود.شود که در ادامه به توضیحات مربوط به آن پرداخته میزیر مشاهده می

 نمودار کلی نتایج ارزیابی فرایندی-5عکس 

های نمودار، است یعنی با بردن نشانگر ماوس روی هر یک از میله تعاملیصورت در این بخش به تمامی نمودارها :1

 5عکس شود.عنوان و عدد دقیق آن نمایش داده می

های نمودار همواره در سطح فرایند و فرایند که عناوین میلهبه ترتیب عبارت است از ُبعد فرایند،گروه سطح فرایند :2

 5عکس فرآیند نوشته شده در چپ آن هستند. 
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 قابل انتخاب ی فرایندی{ و جزییاتگانه ۱۳ابعاد } توانمندی فرایندی،شامل: در نوار پایین نمودار عنوان نمودارها  :3

فرض امتیاز طور پیشواقع نمودار کلی نتایج ارزیابی بوده و بهاست که در  توانمندی فرایندیاست. اولین عنوان 

گیری ی بهرهدهد که در ادامه نحوهنشان می ی فرایندی راگانه 13در هریک از ابعاد  ی شرکتشدهکسبنهایی 

نمایش  و فرایندهای آن های بعدی نمودار هر یک از ابعاد فرایندیشده است.در عنوانصال شرح دادهاز آن مف

 شده است.نشان دادهراهبرد گانه به نام  13نمودار فرایندهای یکی از ابعاد  6 عکسدر  شود.داده می

  است. آمده :5 از آن دراستفاده ی است. که نحوه نمودار زیر آمدهجزییات در آخرین قسمت نیز تحت عنوان 

 نمودار بعدفرایندی راهبرد -6 عکس

 جزییاتقسمت  -7 عکس
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شده و نمودار کل قاب مختص خود را ابزارها پنهان، در این حالت دیگر ار در حالت تمام صفحهدنمایش نمو :4

 پوشاند.می

، آن قسمت همانند 5عکس شده در ، با کلیک بر روی قسمت نشان دادهحالت سلسله مراتبینمایش نمودار در  :5

ایش داده ی فرایندی آن نمالیه ی نمودار، نمودار زیرپررنگ شده که در این حالت با کلیک بر روی هر میله تصویر

شرکت در هریک از شده توسط دی و امتیاز کسبی فرآینگانه 13ابعاد  نمودار کلیدر  5عکس شود.مثال: در می

کلیک شده « انداز و راهبردی چشمتوسعه»به عنوان نمونه روی اولین بعد 9 عکس شده است درابعاد نشان داده

کرده و عناوین ر نام پیدافرایند تغییشود در سمت چپ نمودار نام سطح فرایندی به گروهطور که مشاهده میهمان و

ها امتیازهای کسب شده توسط شرکت انداز و راهبرد و میلهی چشمبعد فرایندی توسعهفرایندهای گروه ،نمودار

  فرایند هستند.در آن گروه

 نمایش در حالت تمام صفحه -8 عکس



 

 6 | 11 

 

 برکاری اختصاصی برگهورود بهراهنمای 
 

CG-PCA-45-00 

تر آن یعنی نمودار فرایندهای همان فرایندها، نمودار سطح پایینهمین ترتیب با کلیک بر روی هر یک هر گروه به

 10 عکسشود. فرایند نمایش داده میگروه

شده در قسمت باال سمت چپ تصویر به توان با کلیک بر فلش نشان دادهیشود در هر مرحله نیز ممالحظه می

 سطح قبل بازگشت.

 )راهبرد( فرایندسطح گروه -نمودار توانمندی فرایندی -9 عکس

 )راهبرد( سطح فرایند -نمودار توانمندی فرایندی-10 عکس
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i. ای مطابق شکل ایجاد در تمامی نمودارهای سطح فرایند با کلیک راست نشانگر موس برروی نمودار گزینه

ی همان فرایندها نشان داده جزییات امتیاز کسب شدهشده شود که با کلیک روی قسمت مشخصمی

 شود.می

 

عد فرایند باشد با بُ  در سطح  فرایندی()توانمندی  ، مثال: وقتی نمودارتری پایینالیهیک های نمایش تمام عنوان :6

و 13 عکس شودفرایندهای تمام ابعاد فرایندی ایجاد مینمودار گروه 5عکس در شدهقسمت مشخصکلیک 

، نمودار فرایندهای تمام شدهقسمت مشخصفرایند باشد با کلیک طور اگر نمودار در سطح گروههمین

  .12 عکس شودی قبل ایجاد میفرایندهای مرحلهگروه

 نمودار جزییات امتیاز فرایندها -11 عکس
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 فرایندهاگروه -توانمندی فرایندی-13 عکس

 فرایندها -توانمندی فرایندی-12 عکس
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( با این تفاوت که در :6، دقیقا مانند)مربوطه ی باالتر)ها(نام الیه با ذکرتر ی پایینالیهیک های نمایش تمام عنوان  :7

دهد. مثال: وقتی نمودار)توانمندی ی باالیی را نیز نشان میی پایینی،عنوان مربوطه به الیهکنار هر عنوان از الیه

فرایندهای تمام ابعاد نمودار گروه 5عکس درشده قسمت مشخصفرایندی( در سطح  بعد فرایند باشد با کلیک 

 عکس زیرمجموعهفرایند عد + نام گروهنام ب  عبارت است از: که هرعنوان نمودار طوریبهشود فرایندی ایجاد می

، نمودار فرایندهای شدهقسمت مشخصفرایند باشد با کلیک بر روی طور اگر نمودار در سطح گروهو همین؛ 14

عد + نام نام ب  عبارت است از: که هرعنوان نمودار طوریبه شودی قبل ایجاد میفرایندهای مرحلهتمام گروه

 .16 عکس+ نام فرایند زیرمجموعه زیرمجموعهفرایند گروه

+ نام فرایند  زیرمجموعهفرایند عد + نام گروهنام ب  )شکل سلسله مراتبی  نام به باید توجه داشت که با ذکر نکته:

؛ یدخواهید د (...)ی آن و در ادامه شودنمایش داده میدر تصویر فقط قسمتی از آن  طول نام زیاد شده و (زیرمجموعه

ست  برای دیدن نام کامل هر عنوان کافی است؛ی نعنوان نمودارها طوالی که نام اه و یا در هر حالت مشابدر این حالت 

 .16 عکس داریدرا روی آن نگه (ماوس) نشانگر

 فرایندهاگروهُبعد، -توانمندی فرایندی-14 عکس
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 شود که درپنج گزینه نمایش داده می 15 عکسبا کلیک بر روی قسمت نشان داده شده درهای بیشتر، گزینه :8

 پردازیم.ادامه به شرح آن می

i.  خروجیExcel ،شود.با انتخاب این گزینه اطالعات نمودار در حال نمایش در قالب فایل اکسل دانلود می 

 فرایندها، فرایندهاُبعد، گروه -توانمندی فرایندی-15 عکس

 های بیشترگزینه-16 عکس
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ii.  شوند.با انتخاب این گزینه اطالعات نمودار به شکل جدول در زیر آن نمایش داده می اطالعات،جدول نمایش 

iii. ،شود و در زمان ارایه با نمایش داده می شود و برجستهی نمودار سایه ایجاد میدر این حالت حاشیه نورافکن

projector شود.مناسب است. این حالت با انتخاب مجدد نیز غیر فعال می 

iv. شود و در همان گزینه نیز غیر فعال می این حالت با انتخاب مجدد سازی برحسب حروف الفبای عناوین،مرتب

به شکل ترتیب معکوس شده و  .شود و برعکسمی فقط با کلیک بر روی  

v. شود و در همان گزینه فقط با کلیک انتخاب مجدد نیز غیر فعال میاین حالت با  سازی برحسب امتیازها،مرتب

ترتیب معکوس شده و به شکل   شود و برعکس.می بر روی  

 نمایش جدول اطالعات -17 عکس


