
 سناريوي موشن گرافيك دو دقيقه اي آفام

 
  زبان نريشن موشن گرافيك انگليسي خواهد بودتوجه: 

فارسي  ترجمهتوجه: در اين سناريو متن هايي كه هايلايت نيستند و با فونت مشكي نشان داده شده اند 

  .ه بوده و متعاقبا ارسال خواهد شد)آمادانگليسي متن و ويس (مي باشند  Narrationمتن 

نياز است ويس ها با توجه به اينكه زمان هاي درج شده در سناريو بر اساس ويس مجود مي باشد. 

مجددا با كيفيت مطلوب تري ضبط شوند لذا زمان هاي تخمين زده شده ممكن است داراي تلورانس 

  ثانيه اي باشند. ٢خطاي حداكثر 

  

  ثانيه ٣گام اول: 

ظاهر  Project Management Information System (PMIS)در ابتدا تصويري شامل لوگوي آفام و عبارت 

  شود.

  فايل اصلي متعاقبا تحويل خواهد شد. –لوگوي آفام به شكل زير است  :١توضيح 

  

، تصويري مينيمال كه تداعي كننده مفهوم سيستم جامع  PMIS عبارتخوب است در زمان ظاهر شدن : ٢توضيح 

 اطلاعاتي پروژه ها نيز باشد ظاهر شود. 

در ادامه و در توضيحاتي كه براي اسلايد ها داده مي شود خوب است در جاهايي از تصاوير عبارات يا  :٣توضيح 

  آورده مي شود.جملات كليدي به صورت زير نويس بيايد. در هر گام اگر كلمات كليدي داشتيم اين كلمات 

  

   



 سناريوي موشن گرافيك دو دقيقه اي آفام

 

  ثانيه ١٧: دومگام 

   مي پردازد. PMISگوينده به تشريح كلي مرحله در اين 

 يندهايو فرآ ، مداركاطلاعات تيريجهت مد كپارچهي يستميس)  PMIS( آفام، ياطلاعات پروژه ها تيريمد ستميس

   اين سيستم شامل پنج زير سيستم مستقل اما يكپارچه است كه عبارتند از:  باشد.  يم EPC يپروژه ها

نرم افزار مستقل اما مرتبط است كه در فاز توسعه آتي به  ٥آفام يك سيستم جامع شامل  PMISسيستم  :١توضيح 

هفت يا هشت نرم افزار مي رسد. اين تصوير ميتواند مجموعه اي از چند سيستم به هم پيوسته را نشان دهد. سيستم 

  باشند. مي EDMS, PPMS, PWMS, CPMS, PATSهاي آماده آفام شامل نرم افزارهاي 

اشاره به رويكرد اجراي يك پروژه صنعتي  EPCاست. عبارت  EPCته كليدي در اين قسمت اشاره گوينده به عبارت نك

است كه به وفور شاهد اجراي آنها هستيم (مثلا پروژه هاي نفتي، فولاد، معدن، گاز و پتروشيمي و حتي عمراني) . با اين 

الماني بكار گرفته شود كه مفهوم پروژه و  ،تشريح شد ١ضيح توتوضيح پيشنهاد مي شود كه در كنار تصويري كه در 

  صنعت را به گونه اي براي بيننده تداعي كند.

  كلمات كليدي در اين گام كه بايد با صداي گوينده هم زمان زيرنويس شوند: :٢توضيح 

 Integrated system 
 EPC projects 
 Five integrated modules  

كارهاي گرافيكي كه تا الان روي محصولات آفام شده و شايد بتواند ايده بدهد شامل تصاوير زير است: :٣توضيح 
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  ميتوان پيدا كرد تصوير زير است EPCبا سرچ در اينترنت معروف ترين نماد گرافيكي كه در خصوص  :٣توضيح 

  

طبيعتا مطلوب اين نيست كه دقيقا اين نماد در تصوير بكار گرفته شود. همان طور كه توضيح داده شد تصويري تداعي 

 PMISكننده اين سه مرحله در كنار مفهوم صنعت و سيستم هاي 
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  ثانيه ٦٦: سومگام 

  گانه آفام مي پردازد ٥زير مرحله به توضيح محصولات  ٥اين مرحله خود در 

  

به تشريح اين محصول مي پردازد. موضوع كليدي در اين مرحله  كشد،ثانيه طول مي ١٥كه حدودا  EDMSتشريح 

توليد و تهيه مدارك (داكيومنت) شامل نقشه و مستندات فني توسط يك تيم مهندسي است. لذا تصاوير بايد تداعي 

  كننده اين مفاهيم باشند.

براي مديريت كليه فرآيندها در فاز طراحي و مهندسي مي باشد. مدارك توليد شده  نرم افزاري ،(EDMS) نرم افزار

  براي تامين، ساخت و يا اجرا تحويل واحد تداركات و يا سايت ميگردددر اين فاز 

  كلمات كليدي كه در اين بخش زير نويس مي شود :١توضيح 

 Engineering Documents Management System 

  گرافيكي كه تا الان روي محصولات آفام شده و شايد بتواند ايده بدهد شامل تصوير زير است:كار  :٢ توضيح

 

دو تصوير فوق بيشتر حالت متني براي مطالعه دارد اما اگر بخواهيم از آن ايده بگيريم يا تصاويري كه  :٣ توضيح

و  نشان دادن استپ هاي فرآيند از تصاويرفرآيند را نشان دهد استفاده كنيم شايد بهتر باشد به جاي كلمات براي 

  نماد هاي گرافيكي استفاده نماييم.
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ثانيه طول مي كشد، به تشريح اين محصول مي پردازد. موضوع كليدي در اين مرحله ١٧كه حدودا  PPMSتشريح 

تو عبارت  لطفا قبل از مطالعه متن اصلي در زير خوانده شود در اين متن [سفارش ساخت و خريد و بازرسي است. 

.  در واقع در اين فاز طي دو مرحله و براي تامين يك محصول ابتدا با ]داريم  Before POو After POكليدي 

و سپس بعد از قرارداد فرآيند تامين كالاي  (Before PO)برگزاري مناقصه بين شركت ها شركتي انتخاب شده 

  . در فاز تامين بحث ساخت و بازرسي و حمل مطرح است.  (After PO) سفارش گذاري شده طي مي شود

البته تاكيد مي شود كه قرار نيست در اين زمان كوتاه تمامي اين موارد و گام ها به دوش موشن گذاشته شود. هدف 

  از تشريح اين بخش ها دادن ايده براي انتخاب اسلايدهاي گويا است.

هر دو فاز وظيفه مديريت اطلاعات در فاز تداركات پروژه را در  EDMS ارتباط با نرم افزار ضمن، (PPMS)نرم افزار 

Before PO  وAfter PO بر عهده داردزمان تحويل اقلام به سايت  از لحظه شروع تا .  

  كلمات كليدي كه در اين بخش زير نويس مي شود :١توضيح 

 Procurement Projects Management System 

  كه تا الان روي محصولات آفام شده و شايد بتواند ايده بدهد شامل تصاوير زير است:كارهاي گرافيكي  :٢ توضيح
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دو تصوير فوق بيشتر حالت متني براي مطالعه دارد اما اگر بخواهيم از آن ايده بگيريم يا تصاويري كه  :٣ توضيح

ر و دادن استپ هاي فرآيند از تصاويفرآيند را نشان دهد استفاده كنيم شايد بهتر باشد به جاي كلمات براي نشان 

  نماد هاي گرافيكي استفاده نماييم.

ثانيه طول مي كشد، به تشريح اين محصول مي پردازد. در اين مرحله اقلام خريداري  ١٣كه حدودا   PWMSتشريح 

ه ميتواند در اين مرحل) تحويل انبار در سايت پروزه مي شوند. عبارت كليدي كه PPMSشده در فاز قبلي (در نرم افزار 

  منشاء ايده باري گرافيك باشد تحويل اقلام به سايت و ورود آنها به انبار يا خروج آنها براي اجرا در سايت است.

نده درخواست كن. بالانس متريال، تحويل اقلام  به ماژول انبار و كنترل موجودي پروژه ها مي باشد (PWMS)نرم افزار 

  است. PWMSاز مهمترين وظائف كنترل موجودي  كاري وتلف ها براي جبهه هاي مخ

  كلمات كليدي كه در اين بخش زير نويس مي شود :١توضيح 

 Projects Warehouse Management System 

 

ثانيه طول مي كشد، در اين زمان كم تنها رسالت اسلايد تداعي كردن فاز ساخت و اجرا در  ٨حدودا   CPMSتشريح 

 باشد.پروژه مي تواند 

تحت مديريت فرآيندهاي اجرا را نيز  (Field Engineering)مقوله مهندسي كارگاهي  ضمن مديريت CPMSنرم افزار

 پوشش خود قرار مي دهد
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  كلمات كليدي كه در اين بخش زير نويس مي شود :١توضيح 

 Construction Projects Management System 

  كار گرافيكي كه تا الان روي محصولات آفام شده و شايد بتواند ايده بدهد شامل تصوير زير است: :٢توضيح 

  

 

  ثانيه طول مي كشد، اين محصول يك نرم افزار مكاتبات و نامه نگاري در پروژه است ١٣حدودا   PATSتشريح 

يت هاي و فعالمكاتبات است كه قابليت برقراري ارتباط بين پروژه هماژول اتوماسيون و نامه نگاري  PATSنرم افزار 

  .مديريت ميكندرا  پروژه

  كلمات كليدي كه در اين بخش زير نويس مي شود :١توضيح 

 Projects Automation System 
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  ثانيه ٢٨: چهارمگام 

  اين مرحله ويژگي هاي بارز محصولات آفام را تشريح مي كند.

  : PMISويژگي هاي بارز زير سيستم هاي 

 گريكديها با  ستميس ريز يكپارچگيو  تيجامع -

 هبه اطلاعات پروژ يدسترس تيامن -

 يسطوح دسترس تيمتعدد با رعا يكاربران هم زمان و پروژه ها تيريمد تيقابل -

 پروژه ها ماتيو تنظ فيجهت انجام تعار نيارائه كنسول ادم -

 پروژه يندهايفرآ فيامكان تعر -

 اكسل ليفا قياطلاعات پروژه از طر (Import/Export( يو اخذ خروج مپورتيامكان ا -

 يتيريمد يارائه گزارش ها  -

  كلمات كليدي كه در اين بخش هم زمان با صداي گوينده زير نويس مي شود :١توضيح 

 Comprehensiveness  
 Securing  
 Concurrent users  
 Powerful Admin Module 
 Projects Work Process 
 Import / Export  
 Management Reports 

 

  :زير است تصاويركار گرافيكي كه تا الان روي محصولات آفام شده و شايد بتواند ايده بدهد شامل  :٢توضيح 
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  ثانيه ٤: پنجم (آخر)گام 

  موشن به پايان برسد.ثانيه هاي  ٤در مرحله آخر دايالوگ گوينده تمام شده و بايد با يك اسلايد 

است  "مسلط به تكنولوژي، مجرب در صنعت"ايده مورد نظر در اين بخش نمايش شعار آفام است. مفهوم شعار آفام 

و موسيقي كه ايجا آرامش كند و نمايش   عوض شدن رنگ بك گراند با تم رنگي كه به انگليسي عبارت زير خواهد شد.

 اين شعار ايده مناسبي مي باشد.

  

Technical Knowledge, 

Practical Expertise 

 

 

  نكته آخر

ن موشن د اياستفاده از المان هاي گرافيكي جاندار مثل مهندس، مشتري و ... شايد مطمئن نيستم ولي فكر مي كنم 

  گرافيك مناسب باشه البته اگر محتوي و زمان اجازه بده

لي خب لي تو سايت هاي سفر ديدم و(البته خياينو از اين جهت گفتم كه اخيرا خيلي ديدم كه اين المان ها ترند هستند 

  موارد زير: لمثن هم از اين المان ها استفاده مي كنه) يامثلا خود لينكد

  نمونه لينكداين:
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 Trip adviserنمونه 

 

 

  نمونه الي گشت

  

  

  در مورد آفام هم قبلا يك كار مشابه شده بود كه البته مطلوب نبود.

  


