Хавсралт А – МОС Хаб байгуулах, МОС-ын хэрэглүүрүүдийг стандартчилах,
Монгол хэлтэй ахлах ажилтнуудыг МОС-ын хэрэглүүрийн ашиглалтад сургах ажил
Гүйцэтгэгч сонгогдсон Ажлын байран дээрх МОС Хабыг байгуулах
сургалт эхлэнэ
бөгөөд ажлаа эхэлнэ
санал батлагдана

МОС Хаб ажиллаж эхлэнэ

Nov 2, 2017

May 3, 2018

Ойлгох, тодорхойлох үе шат

Гүйцэтгэлийн үе шат
А) Монгол хэлтэй ахлах ажилтнууд
МОС-ын хэрэглүүрүүдийг бүрэн
ашиглаж сурсан байна

(Тодорхойлох төлөвлөх)

Зах зээлийн
судалгаа

- Техникийн үзүүлэлтүүд
- Шалгуур, гүйцэтгэлийг
хэмжих үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлно
- Цар хүрээ тогтооно:
- МОС Хабд байх функц,
техникийн үзүүлэлтүүд
- МОС-ын хэрэглүүрт
шаардагдах стандартууд
- Орчуулагдах МОС-ын
хэрэглүүрийн тоо
- Техник, технологийн
сорилтын шинжилгээ хийнэ
- Ажлын нарийвчилсан
төлөвлөгөө боловсруулна

- Судалгааны зорилго,
гаргаж өгөх болон
хамааруулахгүй
зүйлсийг тодорхойлно
- Техникийн
шийдлүүдийг үнэлэх
шалгуур тодорхойлно
- Судалгааны ажлыг
төлөвлөгөөний дагуу
гүйцэтгэн судалгааны
үр дүнг зөвлөмжийн
хамт тайлагнана
- Гүйцэтгэлийн үе
шатанд зориулсан
санал, төсөл дэвшүүлнэ

Ойлгох, тодорхойлох

Б) Бүх Монгол хэлтэй ахлах ажилтнууд
өөрийн ажилтай холбоотой МОС-ын
процессыг ойлгосон байна

МОС Хабын программын шийдлийг нэвтрүүлэх ажил
(Англи хувилбараас урьдчилсан байдлаар хүлээж буй техникийн чадамжийн жагсаалтыг харна уу)

Ши йдэл
сонгох,
гүйцэтгэлий н
ажлын үе
шатыг э хлэх
зөвшөөрөл

МОС-ын хэрэглүүрийн
стандартуудыг бий болгоно

МОС-ын
хэрэглүүрүүдийг
орчуулна
МОС-ын хэрэглүүрүүдийг
стандарт, нормд оруулна

МОС-ын нийт хэрэглүүрүүдийг
(орчуулагдсаныг оруулаад) МОС Хабд
төвхнүүлэн шилжүүлнэ

Зарлан танилцуулан,
сонгогдсон хэрэглэгчдийг
сургана:

В) Бүх МОС-ын идэвхтнүүд бусад
ажилчдыг харгалзах процесс,
хэрэглүүрт сургах боломжтой болсон
байна

- МОС-ын хэрэглүүрийн
стандартуудад
- МОС Хабын хэрэглээ,
удирдлагад

Г) Бүх МОС-ын хэрэглүүрүүд
стандартад орсон байх бөгөөд тус бүр
Монгол, Англи хэл дээр байна
Д) Хэрэглэхэд хялбар, өргөтгөх
боломжтой МОС Хаб систем
байгуулагдсан байна

МОС Хабыг техникийн үйлчилгээний багуудад хүлээлгэж өгнө

Е) МОС-ын хэрэглэгчид өөрт
шаардлагатай мэдээллийг (жи: тайлан,
хурлын мэдээлэл гэх мэт) богино
хугацаанд төвөггүй олж чаддаг байна

Цар хүрээг тодорхойлон МОС-ын
хэрэглүүр, сургах аргатай танилцах
- Цар хүрээг тодорхойлно
- Хэрэглүүр, ажилтнууд, сургалтын эрэмбэ
дарааллын төлөвлөгөө жагсаалт бий болгоно
- МОС-ын хэрэглүүртэй танилцан ашиглаж
сурна

Ашиглалтын
үеийн
техникийн
үйлчилгээ

Монгол хэлтэй ахлах ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь
МОС-ын хэрэглүүрийн ашиглалт болон идэвхтэй удирдлагын хандлага, арга барилд сургана

Ё) МОС-ын элементүүдийн хэр сайн
ашиглагдаж байгаа аудит үнэлгээнүүд
МОС Хабаас харах боломжтой байна

МОС-ын
мэргэжилтэн,
идэвхтнүүд
ажлын байран
дахь сургалтыг
явуулж байна

Ж) МОС-ын Англи, Монгол хэлний
цахим нэр томьёоны толь бичиг бий
болсон байна

Компанийн дотоод ажил

Ашиглалтын үеийн үйлчилгээ

Худалдан авалтын ажил

Хүлээсэн үр дүн

АБ1

Ажлын цар хүрээ, техникийн
шаардлагыг тогтоох ажил

АБ2

МОС Хабын гүйцэтгэлийн ажил

АБ3

МОС хэрэглүүр стандартжуулах

АБ4

Ажлын байран дахь сургалт
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МОС
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