معرفی نرمافزار PTStat

نرمافزار  PTStatراهحلی مناسب جهت مدیریت اطالعات برنامههای آزمون مهارت (:)PT
 -1مدیریت الگوها ( )Schemesبا قابلیتهای زیر:
•
•
•

اضافه نمودن روشهای اندازهگیری مختلف به هر آناالیت

•




ارسال ایمیل خودکار در مراحل مختلف نوبت

اضافه نمودن مجموعهای از انواع سواالت به هر آناالیت



دسترسی به گزارشات نوبتها

شدن گزارش و ...
دریافت خروجی Excel

 -4نرمافزار تحت وب



 -5مدیریت نوبتها ( )Roundsبا قابلیتهای زیر:

هر نوبت و ...
محاسبه خودکار امتیازات عملکرد ()’Z/Z

•

اضافه نمودن شرکتکنندگان به نوبت

•

مدیریت مراحل مختلف نوبت (ایجاد ،صدور ،بستن و صدور گزارش نهایی)

پیشگامان کیفیت



بارگذاری دستوالعملهای شرکتکنندگان و گزارشات نهایی

عدمقطعیت مقدار تخصیصیافته و انتخاب نوع

 -7امکان اضافه نمودن شرکتکنندگان و تخصیص نام کاربری و کلمه عبور به صورت

-5

مدیریت نوبتها ) (Roundsبا قابلیتهای زیر:
o

اتصال نوبت به یک الگوی تعریف شده

o

اضافه نمودن شرکتکنندگان به نوبت

o

مدیریت مراحل مختلف نوبت (ایجاد ،صدور ،بستن و صدور گزارش نهایی)

o

بارگذاری دستوالعملهای شرکتکنندگان و گزارشات نهایی

Beyond Standards

محاسبه امتیاز عملکرد هر شرکتکننده با توجه به
مقدار تخصیصیافته ،انحراف استاندارد  PTو

 -6فعالیت به دو زبان فارسی و انگلیسی به انتخاب کاربر

-8

امکان دریافت خروجی  Excelاز نتایج ثبت شده
شرکتکنندگان ،پاسخ به سواالت ،شرکتکنندگان

اتصال نوبت به یک الگوی تعریف شده

خودکار و ایمن پاسارگاد در یک نگاه

اطالعرسانی خودکار به شرکتکنندگان در مقاطع

کلیدی اجرای برنامه شامل ارسال نمونهها ،آماده

 -3مدیریت اطالعات مالی شرکتکنندگان جهت ثبت اطالعات پرداختها و محدودیت

•

تهیه گواهینامه مشارکت /سرآمدی بر اساس
امتیازات کسب شده به صورت خودکار

 -2تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

•

تهیه گزارش انفرادی برای هر شرکتکننده حاوی
امتیاز عملکرد در هر پارامتر

اضافه نمودن آناالیتهای مختلف به هر الگو

اضافه نمودن یکاهای اندازهگیری به هر آناالیت

صدور خودکار گزارش انفرادی و گواهینامه

سیستم امتیازدهی ( Zیا )’Z

ثبت نتایج موقت و نهایی توسط شرکتکنندگان


Beyond
 Standardsو نهایی نتایج
امکان ثبت موقت

توسط

شرکتکنندگان و همچنین امکان لغو ارسال توسط
برگزارکننده در صورت درخواست شرکتکنندگان

www.qualitypioneers.ir
www.pqp-pt.com

