اينجانب به عنوان نماينده " "NOCRدر معيت تيم اعزامي از شرکت متيران در محل شرکت روالمات آلمان ( )Ruhlamatبه
منظور انجام مرحله اول برنامه هاي " "FATبر روي ماشين صدور کارت هوشمند ملي ( )Perso Machine IRAN IDدر موعد مقرر
 19/2/4الي  19/2/1حاضر که گزارش مختصر اقدامات و عمليات انجام شده ذيالً به استحضار مي رسد.
91/2/5

حضور در شرکت مزبور ،ديدار با مديريت کارخانه و عوامل مرتبط با پروژه سازمان

91/2/5

برگزاري نشستي به منظور تکميل و نهائي کردن سند پروتکل FAT , SAT
Completeness of Documents

F.1.

91/2/5

بازديد و سرکشي از ماشين صدور و آشنايي با بخش هاي مختلف سخت افزار و نرم افزارها
)Machine Inspection (hardware and software

F.2.

91/2/5

روشن کردن و راه اندازي ماشين

F.3.

91/2/6

بازديد و سرکشي از وضعيت امنيت و ايمني ماشين ( تامين آسايش خاطر)

91/2/6

بازديد و رويت وضعيت اپراتوري و نحوه راه اندازي و کارکردن با ماشين
Operation and Running mode Inspection

F.5.

91/2/6

بررسي وضعيت عملکرد و نتيجه گيري از ماشين و دريافت محصول (کارت)
Machine effects on cards Test

F.6.

91/2/7

تست جمع شدن و يا گير کردن کارت در اثر تراکم

F.7.

91/2/7

تست عملکرد تغذيه کننده کارت و توده کننده (جمع کننده) کارت

91/2/7

عمليات ليزر اطالعات شخص بر روي کارت

91/2/8

اپراتوري بخش ليزر و کاليبراسيون (تنظيمات)
Laser Related Operational & Calibration Tests

F.10.

91/2/8

تست پايداري و ثبات کارت خوان -با بارگذاري ديتا
The card reader stability _ Loading data without creating LDS

F.11.

91/2/8

کنترل محصول و کيفيت بصورت نرم افزاري با بارگذاري ديتا
Production File and Audit File _ with create LDS

F.12.

91/2/9

تست و توليد همزمان چند  – Jobبا بارگذاري ديتا

F.13.

91/2/9

تست نبود (اتمام) کارت بصورت بي مقدمه و خارج از موعد

System Start
F.4.
Security inspection

Jam Test
F.8.
Card Feeder/Card Stacker
F.9.
Laser Personalization

Multi JOB Test _ with create LDS
F.14.
Card End to End – Short Tests

91/2/9

استفاده از کارت آسيب ديده و اشکال دار (بصورت تکرار) و بررسي نحوه توقف و عملکرد ماشين
)Use damaged card to repeat errors (check the machine Stop

F.15.

91/2/9

بررسي اشکاالت و  Warm upو راه اندازي هاي دستي

F.18.
Warm up and error handling test

شايان ذکر است مراحل ساخت کليات و اجزاء ماشين صدور بطور کلي به اتمام رسيده و آماده بهره برداري قرار گرفته است.
ليکن در جريان تست هاي انجام شده بر روي ماشين بعضاً اشکاالتي در بخش هاي مکانيکي و ريلهاي انتقال دهنده مشاهده و اکثراً رفع
گرديد .در بخش ليزرها به لحاظ کيفيت و تطبيق محصول هر يونيت اختالفاتي ديده شد .در بخش هاي مختلف نرم افزار خطاها و
ايراداتي وجود داشت که در مدت زمان کوتاه بعضاً غير قابل رفع بود و همين امر مانع از پيشرفت کامل برنامه هاي " " FATگرديد و
مقرر شد شرکت سازنده در اسرع وقت نسبت به رفع ايراد و نواقص موجود اقدام و ضمن تهيه ملزومات مورد نياز ( کارت اصلي و کارت
خام) با هماهنگي شرکت متيران ايران و شرکت طراح و توليد کننده کارت ( جمالتو فرانسه  ) Gemaltoحداکثر ظرف دو هفته تا 22
روز آينده به منظور برگزاري مرحله دوم " "FATبراي انجام تست هاي نهايي و تحويل ماشين آمادگي خود را اعالم نمايد.
بدين ترتيب پس از اتمام ماموريت اينجانب نيز به همراه تيم اعزامي در ساعت  2بامداد روز يکشنبه  19/2/92به کشور
بازگرديده ام.

با احترام و سپاس

عليمحمد رمضانيان

