ﭼﺮﺧﻪ داده ﻫﺎی ﺳﺒﺰ
راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

دارای ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان

دیباچه
ایزد پاک را سپاس می گوییم و یاد نعمتهای بی پایانش را همواره در دل و جان نگاهبانیم و برآنیم تا با
جد و جهدی بیش از پیش بتوانیم ذرهای باشیم هرچند ناچیز ولی موثر در جهان هستی.
ایران ،همواره سرزمین پاکان و بزرگانی بوده که روش اخالقی و منش رفتاری آنها ،نسل به نسل و سینه به
سینه روایت گشته ،در گوش ها پیچیده و بر جانها آرام گرفته است .ما نیز همواره می کوشیم از این گنجینه
ارزشمند که برایمان به یادگار باقی مانده استفاده نموده ،پایمردی در مشکالت ،پایبندی به اخالق و مهارت در
کار را الگوی خود قرار دهیم.
چرخه دادههای سبز خانهای است برای دانش آموختگان فنی و مهندسی در حوزه فنآوری اطالعات ،نرم افزار،
هوش مصنوعی و رباتیک و سایر رشتههای مرتبط که با دو عنصر جوانی و تجربه و با تکیه بر تالش و اندیشه
بدنبال جایگاهی مناسب در این عرصه میباشند.
اگرچه دستاوردهای مالی یکی از مظاهر موفقیت هر شرکتی خواهد بود ولی شرکت چرخه دادههای سبز
عالوه بر چنین هدفی بدنبال کسب اطمینان و اعتماد صاحبان مشاغل و در نگاهی کالن در پی ایجاد رفاه و
آسایش بیشتر تک تک ایرانیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد؛ که امید است به یاری یزدان
این توفیق حاصل گردد.
کوتاه سخن این که چرخه دادههای سبز موفقیتها ،دستاوردها و همه آنچه تاکنون بدست آورده و یا در
آینده به آن نائل خواهد شد را مرهون لطف خداوند دانسته و امیدوار است پرتو حق همواره بر بامش بتابد
که غیر از این مرادی نیست.....
هر صبوحی ارغنـونها را برنـجان همچنـین

آفرینها بر جمالت همچنین جان همچنیـن

چرخه چـرخ ار بگردد بی مـرادت یک نفـس

آتـشی در زن به جـان چرخ گردان همچنین
موالنا
یا حق
چرخه دادههای سبز
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تاریخچه
شــرکت چرخــه داده هــای ســبز در بهــار  1388و بــه شــماره ثبــت  ،346455شناســه ملــی  10103952042و
شــماره اقتصــادی  411358744631و بــا ارائــه خــدماتی متنــوه در حــوزه فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات
پا به این عرصه نهاد.
ســه عنصــر تفکیــک ناپـ یر یعنــی نیــروی انســانی ارزشــمند ،خالقیــت و مهــارت فنــی ،جایگــاه چرخــه را در
میان شرکت هـای موفـق حـوزه فنـاوری اطالعـات تنبیـت نمـوده و ایـن مهـم بـا درک صـیی

از خواسـته

های مشتریان حاصل گشته است.
چرخه در سال های گ شته بـا تکیـه بـر ایجـاد ارزش بـرای مشـتریان خـود ،بـه سـوی اهـدار متعـالی تـر
در زمینــه تولیــد نــرم افزارهــای یکپارچــه از قبیــل  MIS,DSS,ERPگــام برداشــته اســت هــم اکنــون بــا
وجود فن آوری هـای پیشـرفته مبتنـی بـر موبایـل ،ایـن حـوزه نیـز در گسـتره فعالیـت هـای شـرکت قـرار
گرفتــه اســت .همچنــین تــاکنون بــا تکیــه بــر تــوان فنــی تــیم متخصصــان خــود موفــق بــه تولیــد انــواه
پیچیده ای از نرم افزارهای سفارش مشتری گردیده است.
شــرکت چرخــه در طــی ســال هــای گ شــته بــه همراهــی مشــتریان خــود دلگــرم بــوده و امیــدوار اســت
ارزش خدمات ارائه شده موجب رونق در کسب و کار ایشان گردد.
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خط مشی چرخه
اعضای گروه شرکت های چرخه بر مبنای اصول اعتقادی و حرفه ای خود بر این باورند که:
 .1الویت اول همه ی کارکنان گروه چرخه از راس هرم سازمان تا قاعده آن ،جلب رضایت خاطر مشتری
می باشد.
 .2کسب و کار ما منطبق بر چهار اصل اخالق مداری ،احترام متقابل ،تعهد و تخصص بنا شده است.
 .3منابع انسانی بعنوان گنجینه ی ارزشمند گروه چرخه تلقی شده و در حفظ و حراست از آن همگان
مسئولند.
 .4رعایت نظم و ترتیب ،اصلی غیر قابل انکار بوده و همواره در تفکرات اعضای گروه چرخه جاری خواهد
بود.
 .5تخصص و مهارت در اجرای امور از جمله ارکان اصلی گروه چرخه به شمار می آید.
 .6آموزش تخصصی کارکنان بصورت مداوم به همراه تربیت نیروی انسانی وفادار جزو اهدار متعالی
گروه چرخه می باشد.
 .7ارائه خدمات با کیفیت باال همراه با بهبود مستمر آن ،باوری است که در روح گروه چرخه نهادینه شده
است.
 .8استفاده از خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات ،از قابلیت های برجسته ی هر یک از اعضاء چرخه می
باشد.
 .9پاسخگویی سریع به تغییرات و نیازمندی های مشتری از ویژگی های چرخه به حساب می آید.
 .10اســتفاده از اســتانداردها ،بــه روش هــا و روال صــیی
گروه چرخه قرار دارد.
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اجرایــی همــواره در دســتور کــار کارکنــان

چارت سازمانی

مدیرعامل

روابط عمومی

مدیر بازرگانی و فروش
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مدیر مالی و اداری

مدیر فنی

دیجیتال مارکتر

حسابدار

برنامه نویس

فروش

کارگزینی

تیلیلگر سیستم

خدمات پس از فروش

تدارکات

مستندساز

بازاریاب

آموزش

گرافیست و طراح

محیط و فناور ی برنامه نویسی مورد استفاده
Visual Studio 2017 : محیط برنامه نویسی سیستم

•

.Net Framework 4.6.2 : چارچوب مورد استفاده

•

: فن آوری های مورد استفاده
JQuery

•

HTML 5

•

Bootstrap 3.3.7

•

Angular JS 1.6.6

•

ASP.NET MVC 5

•

Entity Framework 6.1.3

•

Enterprise Library 5.0

•

Microsoft SQL Server 2016

•

:روش اجرای پروژه ها
Agile Framework

•

Scrum Method

•
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چهارچوب یکپارچه چرخه
تجربه ساا ااا تبتطااز نک یا

باا مناتریاما باه ماا نموهاکا نم باه تاه موصای تسات رتب

احی

تاببر ی سیستم ب سااممام مای دار ا نحاوا ت اماب تااببرتم باا سیساتم مای باقا م ب ت ا میاکتم
تاااببر ی بااو م ااار سیسااتم بااا توتنااایی عاساانیویی سااری بااه نیاماااای منااتریام بتب ااه مساات یم
هوتا

تقکم

تم تیاار ب برهااه ت اافیم دریااک باارتی نک ی ا
تنا تااا تم ریااآ نم بتااوتم بااه
بن ب م

ق ا م بااه تا ا تت منااتریام هااو ا ساااهتابی رت اای

ااوبر یااهاا بتا اباااای نااری تیااکتبی س ابقاای بت رت اای

ب تیر بتستا بهاببوب ی پاببه برهه ( )CIFمتول ق م

()CIFا بسااتر مناسااطی تسااک باارتی ساااممام اااایی تااه ماای هوتانا داار ن بی ت
میریر ساممام بت ب بساتی تنجاای انا تاا باا ا بر باه تحییاب ت
نم ریآ بتوتنن به سر ک هو بت با تغییرتر بامتب افیای سامن م
 CIFچطور به شما کمک می کند؟
•

بااه تصاارت

سترسی به یه اای میریر ت

•

بهینه ق ا ب تمنیک ت ا اا

•

باب ی ب ساهک تقطوب اا

•

تن طاق

•

ی پاببیی ب یه اای تبق

•

مطتنی بر بتا تاباای تومی ی

یآ با س ابش منتری

•

بهینه سامی

•

سر ک با
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ار

ب رت ی

تجربه تاببری

ب تولی یری اا

ااار تم یااه اااای

اار ب ساک نما ا عر تهتاه

تم

چرا چرخه؟
بکبدااای تاااه هااا مار یااار ن بی ت

ب میاااام تنطاااوای تم سااااممام ااااای توبااا

اااار

تبتطا ااار بت تبت ااه ماای اناا ا برهااه نیااک ب افاایر ااوما منااغو بااه ی الیااک ماای باقاا م تمااا
ساااممام قاافا باارت مااای توتناا برهااه بت ب ناااوتم ی اای تم بهتااریر ااااا ب تیاار بناا
تن ؟

بت

تنتنااااب

ح مکیک ب ابتی برهه با سایریر ب به موتب ی نه ته تسک؟

تیاار سااوتلی تسااک تااه قااای بتااوتم بااا تبت ااه ابییااک اااا

مکیااک اااای برهااها عاساا

مناسااطی

برتی نم یایک:
•

بهرا من ی تم تجربه بی

تم  15ساله نیر اای متن ص ب بن

•

بهرا من ی تم تجربه ضوب بی

تم  13سا

برنامه نویسی

ب قرتک اای ما ب تن

•

باب

•

تصرتی بی

•

عنتیطانی موثر تم تابتنام تابیرما ب فییاتی نفو م سیستم اا

•

تم ا اا عر ژا ی مویآ نری تیکتبی تم سا  1383تا تنوم ب ای ینگ اا

تجربه ی عیا ا سامی مویآ نری تیکتب تولی

•
•

تبت ه بتا ب اای یها با توصه به مو یک

•
•
•

تابهانه اا

بو م تیم تولی نسطک به تغییرتر ت تفالی موب نظر ب س ابقی سامی نری تیکتب

تجربه ی منا با ب ت حی

•

ی

تولی نری تیکتب

مت ه بو م به تصرتی
عیا ا سامی سری

حی

ب بی

تم ق

تابهانه تنوب

یرنین اای سیستفی
تسترتتهی اای م یریتی ار ساممام

یرنین اا بر مطنای بضایک تابیرما

نه

بهوتسک اای تابیرما با توصه به عیت ری بومی

ً
ریا بر عایه ی بن اای رتب ت

تنح ابی برهه

سک یابی به بهاببوب تام ً بومی ) (CIFصهک تن طاق سری با هوتسته اای ساممام
قناهک تامب یرانگ ساممانی ای ینگ اا

تن طاق سری نیر اای تست رتب با نم

بنابراین نوع فعالیت و تجربه ی ما برای سازمان های زیر دارای اثر بخشی بیشتری خواهد بود:
•

ای ینگ اای سرمایه دذتبیا تولی ی

•

ساممام اای با تب ا متوسط به با

•

ساممام اایی با ی الیک اای ی پاببه

•

ساممام اایی با عرتتن دی ق ی
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م

نیا تابهانجار

یا ن از ابب تت ا به ی

ن تی

ییر

راه کارهای جامع
طراحی و پیاده سازی سیستم های اطالعاتی جامع و یکپارچه ()MIS
پیاده سازی سیستمهای اطالعات مدیریت و بومی سازی طرح های ERP
طراحی و پیاده سازی مدل کسب و کار مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل
مهندسی و طراحی مجدد سیستم ها
تحلیل و تهیه طرحهای پژوهشی

مشاوره
تهیه و تدوین برنامه ریزی کالن فناوری اطالعات در سازمان ها )(ICT Master Plan
مشاوره طرحهای اتوماسیون اداری و صنعتی
مشاوره و اجرای بازاریابی دیجیتال ))Digital Marketing
تهیه RFPو اسناد مناقصه برای واگذاری پروژه های IT
مشاوره ،نظارت و اجرای پروژه های فناوری اطالعات
مشاوره در تنظیم قراردادهای انفورماتیکی
نرم افزار
تحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری اتوماسیون سازمانها و ادارات
تحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم های تحت وب (اینترانت و اینترنت)
پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و ارائه راه حل جهت حل مشکالت سیستم
برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های راه دور
پیاده سازی پایگاههای اینترنتی
برنامه نویسی سیستم های پورتال
ارتقاء و برنامه نویسی سیستم های قدیمی و تحت DOS
تبدیل داده های قدیمی جهت انتقال به سیستم جدید

چرخه؛ خلق یک ارزش...

اپلیکیشن
طراحی بر روی انواع پلتفرم های Android, IOS, Windows
طراحی اختصاصی رابط کاربری و مشاوره در تجربه کاربری )(UI&UX
ایجاد داشبوردهای گزارش گیری تحلیلی
شبکه
عقد قرارداد جهت پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری
طراحی و پیاده سازی شبکه های تحت  Microsoftو  Ciscoو Linux
طراحی نقشه های شبکه و ارائه توپولوژی های مبتنی بر شبکه
پشتیبانی از شبکه های  LANو WANو Wireless LAN
طراحی و راه اندازی سیستم های ISP
طراحی و اجرای خدمات  Passiveو UPS
ارائه راهکارهای امنیت شبکه
طراحی و پیاده سازی تلفن های مبتنی بر اینترنت ()VOIP
طراحی و نصب انواع دوربین های مداربسته ()IP Camera & Ana log
اجرای انواع سیستم های ویدئو کنفرانس
وب
ثبت دامنه و میزبانی وب
طراحی سایت های  Dynamicو Static
طراحی سایتهای مبتنی بر نرم افزار  Flashو Silverlightوتکنولوژی Ajax
ارائه راهکار در جهت ارتقای جایگاه سایت در موتورهای جستجو
طراحی فروشگاه های online
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سیستم مدیریت یکپارچه کسب و کار )(BIMS

ابزاری کارآمد برای مدیران!
آیاااز از

اااعا اتولااازد در اااو هاااوو ر میندلاااه د خاااد اتن ااااز

بااراد ی رزرچااه بااد

اتولاازد خااد اکااد؟ز و ماام ما ااو بحاازد نااز هااوو د مع ااد خااد را

چگدنااه معزکاایه ماام ما ااو رانااومز
بااراد مااز ی

در ااو خااد را باار اکاازس چااه م زر اازیم ماام کااای و

یاااه مع ااد خااد چااه

نه د مدار ذمر هوو ب درد رعظه اد مم بزهو
اهداف تحت پوشش:


ا ایی کرلا کدرکم به اتولزد



ی رزرچه کززد اتولزد ر کطح کززمز



ا ایی قورد



ا ایی قورد عل ل گ ارهزد



اتن از از رج اتولزد رکا



منک به رک

ن م گ رد

ع ح در و و لنل ر

قابلیت های عملیاتی محصول:


مزژو



مزژو انیزر



مزژو ریسد ک



مزژو مازبع انسزنم



مزژو بززرگزنم



مزژو



مزژو
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اریاااو از چاااه را

ااازرد

در و

روش
ن ر و نگحوارد

اار د ماار و ایااو آیااز کدرکاام هاانز بااه اتولاازد

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)
دکط مد در قور ناو رمد کزز



کزخا رمد



کحدرا ر اکد؟ز و از مزر زبل ز



ام ز ک؟زرهم کززد

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net, MVC5.0, C#



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.7.2



پزیگزو ا و SQL Server 2019



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

چرخه؛ خلق یک ارزش...

سامانه نرم افزاری فروش

کاالی خود را بدون مرز بفروشید!
آیااز هاانز اام از آ

کااده مااویرا مااد قم سااد و مااه یاازرد خااد را ر کراکاار ایاارا و یااز

جحااز گساادرش ا و انااو

یگاار وقااا آ رکاا وو مااه بااز خ ااز راحااا و ر مد ااز درین زمااز

از آخاارین اتولاازد ااروش ماازالد خااد مطلااع هاادیو .مشااز وو رعظااه بااه رعظااه گ ارهاازد ر
مااازر هااز رد کااز و و ر لاا ن حااز زییااز بااه هاانز ام ااز ماام
بوو احسزس خسدگم از مزر روزانه رذد بیریو.
اهداف تحت پوشش:


ام ز



ی رزرچه کززد اتولزد روش ر کطح کززمز



زر ا ر روهگزو ب درد  Onlineو Offline

کدرکم به آمزر ز و گ ارهزد ب درد رعظه اد



ا ایی قورد



ا ایی قورد عل ل گ ارهزد



اتن از از رج اتولزد رکا



جلدگ رد از وبزرو مزرد ز



ن م گ رد

کدرکم کریع به اتولزد کطدح لنل ز م

قابلیت های عملیاتی محصول:


مویریا اکاز و رآیاو روش



ام ز ار یزط بز ک سدم بزرمو خدا



مویریا برگشا مزال

چرخه؛ خلق یک ارزش...

ااو مااه ب اادرد تاادالنم مااود



ق نا گذارد مزال ز به ؟ ک گروو مزال



النز حقدق کدرکم ر کطدح مخدلف ر



قزبل ا کزخا انداع گ ارهزد به ؟ ک پزرامدر زد مدجد



ز و اتولزد ک سدم

وور اکاز حسزبوارد ،روش و ار یزط ی رزرچه بز ک سدم حسزبوارد



انداع گ ارهزد مویریدم ب درد برخط



ثیااااا اکاااااز حساااازبوارد ریز ااااا و پر اخااااا از تریااااق ی راااازرچگم بااااز ک ساااادم
حسزبوارد

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)



ام ز ک؟زرهم کززد

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.5



پزیگزو ا و SQL Server 2008



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

چرخه؛ خلق یک ارزش...

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

ارتباطی به وسعت مشتریان!
جزم ااه مخزتیااز خااد را چطاادر عااا اازث ر قاارار ماام
اتااوع اریااو خااومز م مااه ارا ااه ماام

ااو آیااز از لوقااه ماااود اازد ایشااز

ااو ااز چااه م اا ا پزکااخگدد ن زز اازد مشاادریز هاانز

مم بزهو برنزمه زد شدیقم خد را چگدنه به اتوع مشدریز مم رکزن و
چازنچااه ماام خدا

ااو بااه مشاادریز خااد ن یااک اار هاادیو ماام بزیسااا اباا ارد اهااده بزهاا و

ااز میااازد ؟ ااراد آنحااز را هازکاازیم ،کااززمزنو م و تیقااه باااود ننزیااو .هاانز ماام دان ااو بااز
اکااد؟ز و از ناار ا اا ار مااویریا ار یاازط بااز مشاادریز نساایا بااه ر داازر ایشااز اتولاازد جاازمع
ااارد را بوکاااا آور و و باااراد مساااب کاااد ب شااادر از تریاااق اااواو
مشدریز خد ام ووار گر یو.
اهداف تحت پوشش:



اییز ار یزط قدد ر بز مشدریز
رک

ع ح از ندع ؟ ر و کل قه مخزتیز



ی رزرچه کززد اتولزد مشدریز



اییز ک زکا زد مخدلف روش



پزکخ گدیم مازکب ر خومزد پس از روش

قابلیت های عملیاتی محصول:


اما دم



اتولزد پزیه



اتوع رکزنم



مشدرمز

چرخه؛ خلق یک ارزش...

زر اااا و ار یااازط باااز



خ؟ ف



خومزد پس از روش



گ ارهزد



اهیدر

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)



ام ز ک؟زرهم کززد

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.5



پزیگزو ا و SQL Server 2008



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

چرخه؛ خلق یک ارزش...

نظام یکپارچه برنامه و بودجه

با خیال آسوده تصمیم بگیرید!
آیااز بااه اتولاازد ماازرم هاارما اازد زیاار میندلااه لااویا؟ خااد

کدرکاام اریااو مااویرا

ماازرم گااروو بااه آکاازنم اتولاازد را بااه لااویا؟ مادقاال ماام ننزیاااو ی راازرچگم اتولاازد ماازرم
گروو را بز چه را

زرد اییز مر و ایو آیز از اما ا اتولزد در ود اتن از

اریو

اگاار بااراد ریااک از کااداالد اادق پزکااخ مازکاایم اندظاازر اریااو ،برنزمااه نظااز ی رزرچااه برنزمااه
و بد جاااه را مطزر اااه ننزناااو .ایااان ک سااادم باااز اااو

ی رزرچاااه کاااززد اتولااازد ر راکااادزد

ا ااا اكی آااازرآكر و بحااارو ورت کااارمزكه در اااو هاااوو اکاااا .ایااان محااام ن ززمااااو رآكااااو برنزماااه
ركاا ت اکااا مااه ر نحزكااا بااه حدااه و ااووكن برنزمااه اازت آااو کااززمز و حااواآ ر ااز کااطح
رهده

زردا ز مایر خدا و هو.

اهداف تحت پوشش:


ووكن نظز کایی لنلكر برنزمه و بد جه



ووكن و ل؟دق برنزمه و بد جه



نظزرد و آادر بر اجرات برنزمه و بد جه



حده و ووكن آنن نزمه ز و کددرار نل زت خ



ووكن و به کززت نظز بحرو ورت و نظزرد آو بر اجرات آ



ا ایی کرلا کدرکم به اتولزد



ی رزرچه کززد اتولزد ر کطح کززمز



ا ایی قورد



ا ایی قورد عل ل گ ارهزد



اتن از از رج اتولزد رکا



منک به رک

چرخه؛ خلق یک ارزش...

ن م گ رد

ع ح در و و لنل ر

ر مدر ندزز

قابلیت های عملیاتی محصول:



اتولزد لندمم هرما
روش و در و



خریو مدا اور ه مسدق م



خریو مدا اور ه غ ر مسدق م



خریو مزال ،رداز یومم و م ر م



یاه زد پرکالم و غ ر پرکالم



بد جه بحزد نز هوو مع دالد



بد جه کزیر رآمو ز ( یاه زد لنل ز م )



رآمو ز و

یاه زد غ ر لنل ز م



جوو بو م زد بلاو مود( سح ود و بو م به کززمز )



مزر زد بر رآمو هرما ز



پ ی ب ام کد (زیز ) و گر ش حسزب کد (زیز ) انیزهده



غییراد مطزریزد



غییراد ارایم زد غ ر جزرد



غییراد ید



غییراد حقدق



رازنزمه بد جه هوو

زحیز کحز



اتولزد مربدط به گ ارش بززرس و حسزبرس



وض ا ن رود انسزنم



پ ی ب ام

یاه زد اجرایم ترح و مازبع زم ن مزرم



پ ی ب ام

یاه زد اجرایم ترح ر کز آ م به ؟ ک مز زنه



ر مقزیسه در و به هر ا اکنم



پ ی ب ام مازبع و م زر



پ ی ب ام ریز ا ز و پر اخا زد نقود



درد جریز وجدو نقو



پ ی ب ام مازبع و م زر



جوو برآور ارزش ارایم ز

چرخه؛ خلق یک ارزش...

ارزد

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)
دکط مد در قور ناو رمد کزز



کزخا رمد



کحدرا ر اکد؟ز و از مزر زبل ز



ام ز ک؟زرهم کززد

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.5



پزیگزو ا و SQL Server 2008



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

چرخه؛ خلق یک ارزش...

نرم افزار سهام

پلی به سوی سهامداران!
ارا

اااوا کاااحز

اااز رو باااه ا ااا ایی اکاااا جناااع آورد و تیقاااه بااااود اتولااازد ایشاااز

مااازرد تزقاااا رکاااز هاااوو اکاااا باااراد برگااا ارد میااازمع چااازر ر کااار هاااوو ایاااو باااراد
رآیاو زد ا ایی کرمزیه و پر اخا کد به نیز راو حل جزمع سد و
اار چاااو ر حاادزو اماادر کااحز ناار ا ار اازد مد ااو د ر بااززار وجااد

ار وراام بااه جااراد ماام

اادا گ؟ااا اا ز یااک از آنحااز راحداام و کااز گم را ااز ایاان حااو بااراد ماازربرا بااه ارمغااز نناام
آورنااو .معاا ط کااز و بااه نااراو گرا ااک زییاازد آ بااز اهاادن پدکااده اازد مخدلااف بااه ماازربرا
راحداام خز اام ماام بخشااو .للاام رغاام کااز گم هااز رد مل ااه ن ززماااود اازد ایاان حاادزو عااا
یک قزرب گر

م آموو انو.

اهداف تحت پوشش:


کحدرا ر ثیا اتولزد ریز دم از بدرس



ی رزرچه کززد مل ه اتولزد کحزموارا



ریز ا گ ارهزد مویریدم



پزکخگدیم راحا و کریع به مراج ن



برگ ارد میزمع ب درد نز ار درون م



پر اخا آکز کد



النز

رآیاو ا ایی کرمزیه به کز گم

قابلیت های عملیاتی محصول:



اتولزد پزیه
اتولزد

چرخه؛ خلق یک ارزش...

ن لم کحزموارا



اتولزد هازکازمه اد کحزموارا



ا وح اتولزد هازکازمه اد و

ن لم کحزموارا

در کحز و ثیا م زمود



در یلسزد



میزمع لندمم و



معزکیه کد کحز و لنل زد مربدط به پر اخا



لنل زد ا ایی کرمزیه و چزپ برگه زد حق قو



لنل زد حداریزد بزن م و



قزبل ا بحرو گ رد از بزرمو خدا



م ز یزد رو کززمزنم بحنراو زیر ک سدم بزیگزنم ار درون م اکاز



ارا ه اتولزد جحا خومزد وب کزیا هرما



ارا ه اتولزد جحا خومزد ل؟ن گدیز



ر

وور چک و لنل زد مربدط به ومزردازمه ز

وور زنویه حقدقم



 onlineانداع گ ارهزد مویریدم ب درد مزموا



النز حقدق کدرکم ر کطدح مخدلف ر



عا وب اکاز  Scanاراد زیر ک سدم



اراد زیر ک سدم نزمه نگزرد ار درون م

ز و اتولزد ک سدم

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)



کزخا رمد



کحدرا ر اکد؟ز و از مزر زبل ز



ام ز ک؟زرهم کززد

چرخه؛ خلق یک ارزش...

دکط مد در قور ناو رمد کزز

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net, MVC5.0, C#



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.7.2



پزیگزو ا و SQL Server 2019



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

سیستم مالی و حسابداری

دخل و خرج تان را محاسبه کنید!
اکااااز حسااازبوارد را چطااادر ثیاااا مااام ما اااو ماد ااازد پ چ اااوو هااانز را مو اااه مااار و اکاااا
گ ارهاازد ماادر ن اازز را بااه کااخدم ح ااه ماام ما ااو

ریااف کر

اال ااز و مااو زد حساازبوارد

ز چاو کطح براد هنز حز ا ن ا اکا
باااراد ر ااازیم از مشااا ود و پ چ اااوگم ااازد م ناااد حسااازبوارد انویشاااه اد بر ااار اریااام.
نگااارش رخدااادارو اد باااه ناااراو پلد؟رمااام قور نااااو ام اااز
کااااو ز را ب ااادرد خد مااازر ااارا م آور و اکاااا .ر

ااازریف اتولااازد اور اااه و مادااار

ااادر م ماااه از راو حااال ااازد یگااار ند یاااه

مطلاادبم ر حساازبوارد نگر دااه ایااو ،ناار ا اا ار ماازرم و حساازبوارد چرخااه بااز
گروو خیرو مزرم خد

دانسده مش ود بس زرد از مزرهازکز این رهده را حل ننزیو.

اهداف تحت پوشش:



ووكن اکدرا ژكحزت ملر و برنزمه زت بلاومود
ندم گدرت برات خ دص مازبع
كاه لنلدزد و



برنزمه رك ت و مادر



کایی لنل ر و ارزكزبر مزرماز



رلزكا ار امزد قزندنر و مقررا ر گ ارهگرت

قابلیت های عملیاتی محصول:
اطالعات پایه




ریف مویا؟ حسزب ز
ثیا کاو
ریف ندع مو و مرام

چرخه؛ خلق یک ارزش...

زردا ز

ااه باار یرب اازد

تنظیمات سیستم مالی


اییز هرما جویو



ریف کز مزرم



ریف ار یزط مویا؟ ز



زنو لنل زد

ام ز

حسابداری


ثیا کاو لز د



انددزح و اخددز کز مزرم



بسدن حسزب زد مدقا



اییز مزر زبل

خزانه


م ر م بزنک



م ر مه ب



اووق

انداع



ریز ا نقود



ریز ا و پر اخا بزنک



ریز ا و پر اخا چک



انداع حسزب زد بزن م




غییر وض ا چک
خرج چک

ویژگی های محصول:


ام ز مشز وو ک سدم از نقزط مخدلف ( عا وب)



ریف زیر گروو ز ب درد نزمعوو ( رخددارو)



ریف کطدح کدرکم ب درد نزمعوو



ریف مزربرا ب درد نزمعوو

چرخه؛ خلق یک ارزش...



چزب م ر تراحم گ ارهزد و اهیدر مدر ن زز



قزرب مزربرپساو مطزبق بز آخرین مدو زد تراحم



اما ا بزالد ک سدم به ر ل الیه باود مخدلف ( ر کطح لنل زد ،واحو مزرد ،رمدر اتولز م،
گ ارهزد و مزر زبل ز)
دکط مد در قور ناو رمد کزز



کزخا رمد



کحدرا ر اکد؟ز و از مزر زبل ز



ام ز ک؟زرهم کززد

مشخصات فنی محصول:


زبز برنزمه ندیسم ASP.Net



چزرچدب اکد؟ز و هوو .Net Framework 4.5



پزیگزو ا و SQL Server 2008



م نزرد که الیه

چرخه؛ خلق یک ارزش...

شرکت مخابرات ایران

دانشگاه آزاد اسالمی

گروه نرم افزاری پیوست

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن

Ternow A.I

شرکت توسعه معادن روی ایران

شرکت تبلیغ گستر سیما آرا

گروه فرش ساوین

شرکت تامین سرمایه نوین

صنعت غذایی بنا

شرکت تولید روی بندر عباس

شرکت تهران گوار

شرکت ذوب و احیای روی قشم

شرکت پارس کانی

چرخه؛ خلق یک ارزش...

دانشگاه مهر آستان

فرش قیطوس

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

شرکت بومرنگ رایانه

شرکت خدمات پرداخت ایرانیان

شرکت کالسیمین

شرکت مهرگان خزر

شرکت مس فلز رنگین

شرکت شیمیایی سلیس

شرکت فاواتجارت الکترونیک بنا

شرکت معدن جویان فارس

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان

شرکت زرین معدن آسیا

گسترش تجارت الکترونیک کاالی
کیش

چرخه؛ خلق یک ارزش...

شرکت احرار استان زنجان

شرکت نوآوران تجارت گستر
هوشمند

شرکت طالیه داران افق گوهر

شرکت نکو نیرو

شرکت کیمیای زنجان گستران

شرکت کانون ایران نوین

خانه روزنامه نگاران جوان

شرکت مشاوران بهسازی و نوسازی

شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت پیشتازان فناوری طال

شرکت پریفاب

سازمان منطقه آزاد کیش

شرکت بازرگانی الرمس

شرکت سنگ حصار سالیان

پردیس دانشگاه شریف کیش

چرخه؛ خلق یک ارزش...

شرکت همیار مدبران آسیا

شرکت سامان دژ البرز

شرکت ایران مهر

شرکت شهراب صنعت پارس

شرکت واسپاری سپهر پارس

گروه پژوهشی آهن و فوالد ارفع

شرکت مبتکرین توسعه شایان

هنرکده نیکزاد یزد

شرکت آلی شیمی قم

البراتوار دندانسازی لترال

گروه مالی مهر اقتصاد

چرخه؛ خلق یک ارزش...

دارای ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان
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