
  :دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري اقدامات 
  

رین فعالیت هاي مورد توجه شرکت توزیع لوازم اندازه گیري همواره یکی از مهمتکنترل  ، خدمات پس از فروش ونصب 
برق شهرستان اصفهان در راستاي حفظ حقوق مشترکین و بیت المال می باشد که در این خصوص ضمن انجام فعالیت 

  :جاري شاهد اقدامات به شرح زیر در این مجموعه بوده ایم هاي 
  

انجام فرآیند تست دیماندي با تبلت به منظور افزایش دقت ، گسترش چک لیست کشف عیوب و افزایش ایمنی و  -1

 سرعت و دقت در کار

فزایش سرعت و کنتور با پروپ نوري به منظور اقادیر انجام فرایند نصب و خدمات غیردیماندي با تبلت و قرائت م -2

 دقت در ورود اطالعات 

 برون سپاري پیمانکار آزمایشگاه کنتور و انجام نظارت عالیه توسط دفتر اندازه گیري -3

 توسعه ساختار میز آزمایشگاه کنتور به منظور کشف مکانیزه تعویض نمراتور مکانیکی -4

 اري شده قبل از اسقاطبهره گیري از کارشناس رسمی دادگستري به منظور تامین دلیل کنتورهاي دستک -5

نظارت بر فرایند خروج کنتور و پلمپ از انبار مرکزي به پیمانکار و به سازنده جهت اعمال گارانتی و ثبت وقایع با  -6

 جزییات الزم در نرم افزار جامع



 کنترل حواله هاي برگشت کاال به انبار اسقاط جهت اطمینان از گردش صحیح حواله هاي برگشت کنتور -7

 نیروي پیمانکار تست غیردیماندي زیر نظر دفتر اندازه گیري به منظور نظارت عالیه استفاده از -8

 تشکیل گروه تست عادي و دیماندي بصورت ضربتی در امورهاي اجرایی -9

  توسعه نرم افزار جامع اندازه گیري و کسب جایگاه بی نظیر در سطح کشور-10

  زدید معاونتارزیابی مستمر امورهاي اجرایی در قالب برنامه با -11

  بازدید کارشناسان دفتر به منظور کنترل صورت وضعیت ها در امورهاي اجرایی طبق برنامه ماهیانه -12

  کنترل مغایرت کنتور و پلمپ تحویلی و مصرفی به امور بر اساس گزارش نرم افزاري -13

  و تکریم ارباب رجوعزماندهی پیامکی گروه تست و نصب در محل به جهت کنترل سالمت اداري ، ایمنی  -14

  استفاده از امکانات مرکز بصیر جهت کنترل عملکرد گروه هاي اجرایی -15

  انجام بازدیدهاي شبانه به منظور کشف استفاده غیرمجاز از برق -16

  حضور فعال در کمیته ملی یکنواخت سازي برآورد برق غیرمجاز -17

  بین نرم افزارهاي جامع و بیلینگ مکانیزاسیون برآورد مصرف بصورت کامال نرم افزاري -18

  در سال دستگاههزار  20به میزان حداقل آزمایش کلیه کنتورهاي جمع آوري شده از محل  -19

  صدور قبض ودرصد از انشعابات دیماندي  80 بیش از هوشمند سازي -20
  


