
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرزمین خدمات آرینـ تکـ
 ارائه دهنده سریع ترین خدمات هوشمند سازی بهینه سازی کسب و کار

مدیریت شبکه و 

 پروتکل های امن
نرم افزارهای تحت 

سفارشی وب  

سامانه های 

 تخصصی کسب وکار

نرم افزارهای تحت 

ریسپانسوب   

طراحی و نگهداری 

 پایگاه داده
امن سازی زیر 

 ساخت ها و شبکه

کال سنتر ، هلپ 

 دسک هوشمند

سامانه های تولید، 

 انبارداری ، فروش

مشاوره هوشمند 

 سازی کسب و کار

بیمه تجهیزات 

 الکترونیک

تامین و نگهداری 

سرورها   

وب سرویس های 

 سازمانی

هوش مصنوعی 

 تحلیل گر 
اینترنت اشیاء با 

 ساختار انحصاری

سیستم های 

 نظارتی بی درنگ

پرورش نیروهای 

 برنامه نویس

تولیدات گرافیکی 

 و محتوا سازی

سریع ترین تیم تولید 

نرم افزار های تحت 

 وب
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 سالم و عرض وقت بخیر خدمت شما بزرگوارانا ب

 

 تیمی از دانشجویان و نخبگان فعال و مستعد دور هم جمع شدن تا با استفاده از ، این کشور عزیزگوشه ای از در 

و استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و سریع ترین متد  روز افزونش های علمی و تحقیق و توسعه های آموز

تی که در ادر همین راستا اقدامزرگ به ارمغان بیاورند و ب مانبتوانند خدمات شایسته ای برای این مرد های اجرای

به صورت شرح به شرح و مفصل در ادامه توضیح  رح این ارائه خواهد بودشاین راستا انجام داده اند و در حد توان 

در  مجموعه های شما را از نیازهای ینیاز ثر و ی  موهای شما سهم هیم داد شاید بتوانیم در ادامه فعالیتخوا

 برآورده کنیم  حوزه های فناوری اطالعات و زیرساخت
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 پرورش نیرو های برنامه نویس
 یسر کیگرفتن  ادی یسی. برنامه نواشاره کنیم نکته مهم  کبه یم، یبپرداز یبه مباحث تخصص نکهیقبل از ا

ساعت ها  یتا بتون یعاشق باش دیشدن ، ابتدا با سیبرنامه نو ی، برا ستین آن در سیستمکد و بکار بردن 

مسیر اشتباه  لیتحل با از اول یدیفهم ی، وقت فعالیت تا بعد از ساعت ها ،یمصمم باش دی، با یو کار کن ینیبش ستمیپشت س

 را بررسی و حل نمائید کارفرما نیازهای  و توان فکر مضاعف مجدد حوصله با  دیبا ،ید جا نزن را ط نموده اید، 

ما در مجموعه خود نیرو های بر اساس ساختار مجموعه پرورش داده و در خط تولید از آنها نهایت استفاده و کارایی موثر را 

سطح کیفی زندگی مردم و دریافت می کنیم که شامل شده از تیمی متحد هم پیمان با آرمان های مشخص در بهبود 

          نیازهای کشور عزیزمان ایران گام بردارند

 

شرحی از تیم بندی و تخصصی های که در حوزه طراحی و پیاده سازی نرم افزار های تحت وب در حال پرورش نیروهای 

 متخصص هستیم

 

 

 تامین و نگهداری سرورها
. شود یمها و زیر ساخت  مشکالت سرور دنیقل رسشبکه باعث به حدا تحت یمداوم از سرورها ینگهدار

 یابی بیاز وقوع آن ها را ع شیتوان پ یاست و م یریشگیو پ ینیب شیاز مشکالت سرورها قابل پ یاریبس

 یها سیکنند. اگر سرو  دایپ یمشکل دیکنند و اصوال نبا  یساعته کار م ۲۴شبکه به صورت تحت   یسرورها .و برطرف کرد

خود  تیسرورها به صورت متناوب و بدون اشکال به فعال د،یانجام ده یسرور را به درست ینگهدار ستیو چک ل یدوره ا

ه شما مجموع یفاجعه برا کیشدن به  یسرورها و منته یتواند از خراب  یاز سرورها م نگیتوریو مان یدهند. نگهدار یادامه م

هاردها کامال  تیظرف ایاست که گرفتن بکاپ متوقف شده و  یمدت ایسرور خراب شده باشد و  RAID کند. مثال اگر یریجلوگ

 .دیباش های مرکزی خود سرورمشکالت مدید برای منتظر  شودپر 
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 سرورها ینگهدار تحت فعالیت مجموعه درموارد 

 و بهینه سازی و ساختار های رید دیسک هاسکیمصرف د یبررس 

  مدیریت زیر ساخت های و الیه های امنیت ها 

 کنترل پنل و نرم افزار آن یبروزرسان 

 از راه دور تیریمد یابزارها یبررس 

 مدیریت شبکه ها و مانیتورینگ سرور ها 

  تامین قطعات و نیازهای سرور 

 بررسی و تامین نیاز های شبکه 

 ایجاد ساختار های فایلینگ 

 زدایی از سرور ها یگرما 

  سرورها 7*۲۴کال سنتر 

 یکاربر یحساب ها یبررس 

  اندازی پیش نیاز های سیستمراه 

 مدیریت سرور های لینوکس ، ابونتو 

 پشتیبانی کال سنترهای تحت سرور 

  

 

 سریع ترین تیم تولید نرم افزارهای تحت وب
 است: شده لیتشک یاز سه بخش اصل مجموعهدر  ینرم افزار سفارش مشتر دیتول

 

 ؛اولیه طرح، جلسه فنی ، معماری یو امکان سنج یزیمرحله برنامه ر یناول 

  ؛، تست ، انسجام سازه یآزمون و مستندساز ،یساز ادهیمرحله پ یندوم  

  باشد؛ینرم افزار م یو نگهدار، آموزش ، تست نفوذ سوم استقرار 

الگو  ؛یگردد؛ به عنوان مثال الگو آبشار یم فیتعر نیماب ینرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد ف دیتول یالگو ها 

 ندهیفرا یسازمانده یاستاندارد رسم نیو الگو اسکرام؛ همچن عیالگو توسعه سر ؛یشیالگو تکرارشونده و افزا ؛یحلزون

 هیکارها در کل شرفتیو نظارت پ تیریمد یبرا یساخت محصوالت و روش

 .پروژه ها اعمال خواهد شد

سال ها تجربه دارد  یاختصاص ینرم افزار ها یو توسعه  یدر طراحمجموعه ما 

 دیرا کسب کرده است؛ پرسنل دپارتمان تول یاریافتخارات بس نهیزم نیو در ا

 گریمختلف و د یتحت پلتفرمها یسیبرنامه نو یبه انواع زبان ها سامانه ها

 شنهادیبه شما پ را نیبهتر شهیهستند و هم یها مسلط و حرفه ا یفن آور

 .خواهند داد
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 درنگ یب ینظارت یها ستمیس
 لیکسب و کار دارند، تما یرقابت یکه در فضا یبا مشغله فراوان و سازمان های بزرگ موسسات رانیمد

استفاده کنند که به آنها کمک کند به کسب و کار خود نظارت کرده و از آن  یدارند از ابزار و امکانات

 نهیمهم تر هز مورا یخود را برا یگرانبها کنند صاحبان کسب و کارها وقت یابزار کمک م نیحال ا نیحفاظت کند. در ع

 .ندینما یو حفاظت یصرف امور نظارت یکرده و وقت کمتر

 :در زمینه سیستمهای حفاظتی و امنیتیما  خدمات

  افزار تشخیص چهره نرم 

 نرم فزار تشخیض پالک خوان 

  سامانه مدیریت پرسنلی 

 سیستم ورود و خروج هوشمند 

  گیت های ورودیکنترل تردد و سیستم مدیریت 

 ه بر اساس استاندارد های روز دسیستم االرم هوشمند مجموع 

 ه اندازی سیستمهای حفاظت ،طراحی و نصب و را مشاوره 

 و راه اندازی دوربین های مدار بسته تحت شبکه نصب IP Camera . 

  سیستم پاالیش داده های سازمانی و نظرات بر آنها 

 با اتصال به اینترنت و یا از طریق تلفن همراه و کنترل تصاویر از راه دور انتقال . 

 

 اینترنت اشیا با ساختاری اختصاصی
به هم  اءیتمام اش IOT ای اءیاش نترنتیبا ا یول کند یدر حال حاضر همه مردم را به هم متصل م نترنتیا

Internet of Things IoT و ارتباطات  یفناور یایدر دن دیجد یمفهوم ای اءیاش نترنتیشوند  ا یمتصل م

 قیارسال داده از طر تی( قابلاءیاش ایو  وانیح ،)انسان یهر موجود یاست که در آن برا یمدرن یبوده و به طور خالصه فناور

شود یفراهم م نترانت،یا ای نترنتیاعم از ا ،یارتباط یها شبکه .  

 خدمات ما در زمینه اینترنت اشیاء  

  ارائه تجهیزات آب یاری هوشمند 

 تجهیزات خانه های با ساختار اتصال به درگاه شبکه 

  دوربین های نظارتی و سامانه تحت وب 

 تجهیزات و سنسور های تحت شبکه 

 رله برقی تحت شبکه 

 تجهیزات  و سامانه گلخانه های هوشمند 

 سیستم های مدیریت پارک خودرو 

 گیت های پاسپورت خوان کد ملی خوان 

 سیستم های حضور و غیاب هوشمند 
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 هوش مصنوعی تحلیل گر
در  یسع نیماش یریادگی دارد. یشمار یب یامروز کاربردها یایدر دن نیماش یریادگیو  یهوش مصنوع

به  نیماش یریادگیداشته باشند. یها بتوانند بازده متناسب با استفاده از داده ها نیدارد که ماش نیا

نمونه .رندیبگ یقیدق جیها نتا که به کمک داده خواهد یم نیو از ماش دهد یرا م یکار خاص کیها دستور انجام  دستگاه

 کارهایی که ما با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم انجام دهیم.

 لیست خدمات شرکت ارین تک در زمینه هوش مصنوعی:

  تشخیص چهره 

  شبکه های اجتماعی 

 کیربات یندهایفرا ونیاتوماس. 

 شرفتهیشناخت پ مرکز 

 یا انهیانداز را چشم 

 ریپردازش تصو ای نیماش یینایب 

 در حوزه اقتصاد یمصنوع هوش 

 تیامن یدر برقرار یمصنوع هوش 

 وتریدر حوزه کامپ یمصنوع هوش 

 در حوزه آموزش و پرورش یمصنوع هوش 

 نیبالک چ خدمات  

 

 

 مدیریت شبکه و پروتکل های امن 
ارتباط از راه  یها پروتکل ل،یمیانتقال ا یها پروتکل ،یابیریمس یها ها مانند پروتکل از پروتکل یواع مختلفان

 کنند یحاصل م نانیها هستند که اطم دسته نیاز ا یکیشبکه  یتیامن های پروتکل. دارد وجود …دور و 

 شود یشبکه حفظ م قیها از طر داده یکپارچگیو  تیامن

 راه اندازی روتر ها و سویچ های میکروتیک 

 راه اندازی روتر های سیسکو 

 راه اندازی بستر های فورتی کالینت 

 شبکه با پروتکل تیامن IPSec   

 شبکه با پروتکل تیامن HTTPS  

 شبکه با پروتکل تیامن SSL  

 شبکه با پروتکل تیامن SSH  

 شبکه با پروتکل تیامن SFTP  
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 نرم افزارهای تحت وب سفارشی
به نصب بر  یازیو ن ردیگ یاست که با استفاده از مرورگر مورد استفاده قرار م ینرم افزار،نرم افزار تحت وب 

پلتفرم ها و دستگاه ها مثل تبلت،  یتمام قیبه آن از طر یدسترس تیقابل ها شنیکیبرتر وب اپل یژگیندارد. و ستمیس یرو

 شمندهو یها ونیزیتلو یهمراه، لپتاپ و حت یگوش

 .است الت لود باو سرع تیامن یدارا نیهمچن ، است

بررسی  مجموعه و  لیتحل هیو تجز یپس از بررس

روز،  یها یتکنولوژ نیبر آخر هیشما، با تک یازهاین

 یبرا ینرم افزار تحت وب اختصاص یاقدام به طراح

 نترنتیو ا یکند که قابل ارائه در شبکه داخل یشما م

وب ارائه  قیرا از طر یکه خدمات دیباش لیاست. اگر ما

  دیده

 

 که مجموعه ما در این زمینه ارائه خواهد کرد یخدمات

 یو تخصص یکاربرد یافزارها انواع نرم تولید و پیاده سازی  •

  یو صنعت یتیریمد یافزارها انواع نرم تولید و پیاده سازی  •

 تحت وب یافزارها انواع نرم تولید و پیاده سازی  •

 یادار ونیاتوماس یها ستمیس تولید و پیاده سازی  •

 مشتری ارتباط با تیریمد یها ستمیس تولید و پیاده سازی  •

  ویو آرش اتینشر ونیاتوماس یها ستمیس تولید و پیاده سازی  •

 کزجهت کاربرد در مرا یسازمان یها پورتال تولید و پیاده سازی  •

 یکیو پرداخت الکترون افتیدر یها ستمیس تولید و پیاده سازی  •

 ... و یکیفروشگاه الکترون ک،یبر تجارت الکترون یمبتن یها ستمیس تولید و پیاده سازی  •

 کیبر نشر الکترون یمبتن یها ستمیو س یزینشر روم یافزارها نرم تولید و پیاده سازی  •

 

 کسب و کار یتخصص یسامانه ها
 :میندازیکسب و کار شما ب یتحت وب برا یبرنامه ها یایتر به مزا قیدق ینگاه دییایب

 در دسترس هستند یو به طور جهان یبر وب چند پلتفرم یمبتن یها برنامه

که به  یهستند، به شرط یبر وب در هر مکان و هر زمان قابل دسترس یمبتن یدسکتاپ، نرم افزارها ینرم افزارها برخالف

 .دیداشته باش یدسترس نترنتیبا اتصال ا یدستگاه

 .دیکن نهیدر توسعه نرم افزار هز یکمتر هیدهند سرما یتحت وب به شما امکان م یافزارها نرم

 

 شما ازیمناسب با ن یاختصاص یسیو برنامه نو یطراح    

 مناسب  یو ارائه راهکارها ینرم افزار میو ت نگیمارکت تالیجیمجرب د میکسب و کار شما توسط ت زیآنال 

 ایدن یاز هر کجا شتریب تیامن یبرا یکد اختصاص نیپسورد و پ وزر،یبا  یو امکان دسترس نیپنل کنترلر آنال یدارا 

 ستمیس تیریبخش ها توسط پنل مد یتمام کپارچهی تیریامکان مد 
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 محصوالت و خدمات یامکان دسته بند 

 انیبه مشتر یده ازیو امت یامکان دسته بند 

 مختلف یزمان یبازه ها یمختلف ط یارائه نمودارها و آمارها 

 کاال متناسب با محصول شما یبخش انباردار 

  و سیستم کیف پول الکترونیک  یحسابداربخش 

 انیبه مشتر یو دسترس یپنل اختصاص فیامکان تعر 

 داخل پنل انیبه مشتر ژهیو یو ارسال آفرها هیامکان ارسال اطالع 

 انیتوسط مشتر کتیامکان ارسال ت 

 انیمشتر یامکان ثبت فاکتور برا 

 شده به کارمندان لتریف یها یو دسترس یپنل اختصاص فیامکان تعر 

 کارمندان و نظارت کامل بر عملکرد آنان یپروژه برا فیامکان تعر 

 کارمندان نیب یامکان چت داخل 

 امکان  Develop کسب و کار شما ازین ریینرم افزار با تغ 

 یساز یامکان اختصاص CRM دارد ازیکه کسب و کار شما به آن ن یزیو هر آن چ 

 

 ریسپانسنرم افزار های تحت وب 
مختلف  یرزولوشن ها یاست که در تمام نرم افزاری شده  ویسپانسیر ایواکنش گرا  نرم افزار یا سایت 

هوشمند  لیموبا شگریاندازه نما دیدان یدارد. همانطور که م یمرتب دمانیچ یاست و المان ها تیقابل رو

ست شود. فرض  تگاهمتناسب با دس دیآن ها با دمانیاندازه فونت، المان ها و ج لیدل نیبا لب تاپ متفاوت است و به هم

صورت شما  نیافتد. در ا ینم یبا لمس نماد منو، اتفاق ایدارد و  یکوچک اریکه فونت بس دیکن یرا باز م یتیسا لیبا موبا دیکن

استاندارد و عدم استفاده از  یسیاصول کدنو تیعدم رعا لیبه دل تیسا یطراح یشرکت ها یکرد. برخ دیرا ترک خواه تیسا

 .شوند یکارفرما م یبرا یمشکالت جادیا باعث ویسپانسیر یکدها

 Responsive تیسا یایمزا
 تیکاربران سا شیافزا جهیو در نت تیکاربر و سا نیتعامل ب جادیا 

 جست و جو از جمله گوگل یموتورها نیباال در ب تیمحبوب 

 هوشمند یها لیدر موبا تیسرعت لود سا شیافزا 

 تیرتبه سئو سا شیدر افزا ادیز اریبس ریتاث 

 امکان پیاده سازی هم زمان نسخه تحت وب و نسخه موبایل 

 تبدیل نسخه تحت وب به نسخه موبایل بیس 

  کد نویسی پیچیده تر توسط تیم در زمان تحویل پروژه 

 

 طراحی و نگهداری پایگاه داده
 .شود یانجام م یرسم یساز و مدل یطراح یها از روش یریگ داده معموال با بهره گاهیپا یطراح

مجموعه از  کیداده  گاهیپا یروابط متقابل است. طراح ییها و شناسا داده یبند داده شامل دسته گاهیپا یطراح

 گاهیپا کیکند.  یم لیداده کسب و کار را تسه تیریمد یها تمسیس یو نگهدار یساز ادهیتوسعه، پ ،یاست که طراح ندهایفرا
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مقرون به صرفه است. طراح  سکید یساز رهیذخ یفضا نهیو در زم بخشد یمها را بهبود  داده یمناسب، سازگار یداده با طراح

 شوند. رهیذخ دیبا ییها ارتباط دارند و چه داده گریکدیکه عناصر داده چگونه با  ردیگ یم میداده تصم گاهیپا

 داده را به شما ارائه خواهد داد گاهیپا یاز مدل طراح شنهادیپ نیهترما با شناخت کامل نسبت به خواسته شما ب میت

 خدمات مجموعه در زمینه پایگاه داده
 تحلیل پایگاه داده های بیگ دیتا 

 پاالیش دیتا ها بر اساس نیازمندی ها 

  ایجاد ساختارpower bi   بر روی پایگاه داده ها 

  مدیریت پایگاه های دیتا بر اساس ساختار زبانیoracle , psql , sql server , nosql , mysql  

 ایجاد ساختار وب سرویس از پایگاه ها دیتا 

 تحلیل و ایجاد نمودارهای تحلیلی در سامانه های مجزا بر اساس نیازمندی ها 

 نگهداری پایگاه دیتا و تامین نیازهای افزایش توانمندی ها پایگاه 

 

 امن سازی زیر ساخت ها و شبکه ها
 شود یمحافظت م یخارج یبریموجود در شبکه در برابر حمالت سا کیآن و تراف یها رساختیشبکه، زاز 

مجاز  ریغ یدر برابر ورودها و یکه از راه شبکه قابل دسترس یاطالعات یو منابع فناور ها ییدارا هیکل

و  ها ییتنها کاربران مجاز به داراکه این امکان را خواهید داشت شبکه  تیامن سیسرو یریبا بکارگو  محافظت خواهد شد

متمرکز  ی وهیشبکه به ش تیریمدو  خواهد شد یریاطالعات جلوگ یاز پاک شدن ناگهانکه  باشند داشت یمنابع شبکه دسترس

 انجام خواهد گرفت

 ی امنیت شبکه پشتیبان در حوزه آرینخدمات شرکت 
 امنیت و زیر ساخت خدمات مشاوره ی ارائه 

 و معماری تمامی زیر ساخت شبکه یطراح 

 شبکه یتیساخت امن ریز یطراح 

 مرتبط یتیامن یها استیو س ها یخط و مش یزیر هیپا 

 یها ستمیس جادیا IP/IDS از حمالت شبکه یریو جلوگ صیتشخ یبرا 

 شبکه تیامن لیو تحل تیریمد SOC 

 شبکه یها مجاز به سورس ریغ یاز دسترس یریدر جهت جلوگ منیساخت ا ریز یطراح 

 تیامن شیافزا یبرا ینظارت یها ستمیس جادیا 

 شبکه یسنج تیظرف 

 مانند یکاربرد زاتیتجه یساز ادهیو پ انتخاب Firewall  ،UTMو IPS 

 بر پروتکل یمبتن یارتباط منیا یها بستر جادیا IPsec 

 شبکه یتیامن زاتیاستحکام تجه زانیو تست م شیآزما 

 شبکه کیتراف زینظارت و آنال یها راه کار یو راه انداز یطراح 

 از یبانیپشت Cisco, Fortinet, Juniper, Sourcefire 

 شبکه زاتیتجه یتیامن یمعمار یساز نهیبه 

 شامل  یتیامن زاتیتجه ماتیتنظ یساز نهیو به ینیبازبFirewall  ،IPS/IDS و    UTM 
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 کال سنتر یا هلپ دسک هوشمند
تلفن و مراکز پاسخ گویی به مشتریان خود این امکان را با استفاده از  مجموعه ما با ارائه راهکار های مرکز

ابزارهای مختلف برای شما به همراه خواهد داشت به عنوان بخش کوچکی از این خدمات می توان به 

 مسائل زیر اشاره کرد

 سرور های تلفن های هوشمند و دیجیتال 

 سامانه تماس آنالین 

 ز طریق سامانه ها بانک مشتریان و برقراری تماس ا 

  دریافت مدت تماس کاربران با مخاطبین 

  ارسال پیام کوتاه مشخص شده در زمان برقراری تماس با مخاطبین 

  اعالم وضعیت تماس ها 

 محدود کردن به کلمات و محاوره کارشناسنان 

 ایجاد محدودیت ارتباط با مخاطبین بر اساس ساختارهای مشخص 

 ری تماس ثبت وضعیت تماس بعد از برقرا 

 ایجاد گزارشات گوناگون از زیر ساخت های موجود 

  ایجاد کاربر جدید در سرور تلفن هوشمند بر اساس ورود اطالعات در سامانه 

 اتصال به سامانه تایم جهت ایجاد تسک های کاربری 

 آموزش نیرو های متخصص و مجرب جهت اضافه شدن به تیم پاسخ گویی شما 

 

 وب سرویس های سازمانی

ها  مهم سازمان یازهایاز ن یکی ها )همانند سامانه بیتا وزارت اقتصاد(  سیوب سرو تیریسامانه مد

 کیو در  دهد یکار انجام م کیپراکنده در سازمان که هر کدام  یها سیکار کردن با وب سرو رایز باشد یم

 شود یم امانج سیوب سرو تیرینه مدمشکل توسط ساما نیرو حل ا نیاست. از ا دهیچیسخت و پ باشد یبخش از سازمان م

 .انجام شود یتیریو مد ییاجرا ،ینظارت یکارها یشتریکارآمد آن با سهولت ب یها از ابزار یریتا با بهره گ

 یخارج یها سیپروتکل ارتباط با وب سرو یامن ساز 

 ها سیوب سرو یو خروج یقالب ورود یساز یاستاندار 

  مانیتورینگ وب سرویس ها 

  سیسرو وب  ینرخ فراخوانمحدود کردن  

  سازمان یها سیاز وب سرو لیوب پورتال شک کیارائه  

 تکنولوژی های از  یبانیپشتwsdl , rest ,soap , post , xml 
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 تولیدات گرافیکی و محتوا سازی

در نظام آموزش زیر ساخت ها و توانمندی محصوالت و آموزش روند کارکرد با سامانه و تجهیزات 

خدمات  یمعرف ستیلنیازمندی گسترده ای به خدمات درحوزه تولیدات گرافیکی به چشم می خورده که به 

توسط ما  یکیگراف یمحتوا دیتول ان،یم نی. در اکنند یم دیتاک ریمحتوا و تصاو تیهمه بر اهم ،مجموعه اشاره خواهیم کرد 

اطالعات ارزشمند را  تواند یجلب توجه مخاطبان را دارد، و هم م تیهم قابل ییمحتوا نیو دو نشان است. چن ریت کیمانند 

 به آنها منتقل کند. یگریاز هر قالب د تر عیسر

 لیستی از خدمات گرافیکی ما 

 تیشخص یطراح  

 کریاست یطراح  

 پست و کاور یطراح  

 ی رابط کاربر یطراح 

 لوگو یطراح  

 ی بند بسته یطراح 

 یی ویدیو یمحتوا دیتول 

 ی غاتیو تبل یصنعت یعکاس 

 

 

 بیمه تجهیزات الکترونیک )بیمیرون(
و خراب شدن  دنیباال است و در صورت خسارت د اریدر کشور ما بس یکیالکترون لیوسا متیامروزه ق

خود را هم  کیالکترون زاتیتجه دانند یاز مردم نم یاری. بسمیتحمل کن دیرا با یبزرگ یها، ضرر مال آن

 یکیالکترون لیوسا ،یاندک مهیبا پرداخت حق ب دیتوان یشما م کیالکترون زاتیتجه مهیب .کنند مهیب توانند یم

 . دیکن مهیب یاحتمال یها بیاز آس یاریخود را در برابر بس متیق گران

 الکترونیک می شود.مواردی که شامل بیمه تجهیزات 

 و سرور انهیرا 

 تاپ تلفن همراه، تبلت و لپ یگوش 

 یو مخابرات یونیزیوتلویراد زاتیتجه 

 یسوز هشداردهنده مانند دستگاه هشدار آتش یها ستمیس 

 خانه، فروشگاه و خودرو یتیامن نیدورب 

 یارتباط یها ستمیفکس و س دستگاه 

 یبردار لمیو ف یبردار و عکس نمایمربوط به س زاتیتجه 

 یقاتیو تحق یشگاهیلوازم آزما ع،یصنا ،یصنعت یها کارگاه زاتیتجه 

 یادار لوازم 

 ابی بیکنترل و ع زاتیتجه 

 یپزشک زاتیتجه 
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 مشاوره هوشمند سازی کسب و کار

شود و نقش  یمحدود نم میمستق یکسب و کار تنها به درآمدها یها پلتفرم یدرآمد انیامروزه جر

 .است ریداده در کسب درآمد انکارناپذ لیتحل

عمق  یساز نهیبه لیدل نی. به همکند یها را پررنگ تر م نهیهز تیریبه مد ازیجامعه ن یاقتصاد یفضا نیهمچن

 .کسب و کار دارد کی یور بهره شیدر افزا یسامانه نقش مهم کی یو هوشمندساز ونیاتوماس

 

پس از  ییها سامانه نیدر چن یور بهره شینظر برسد اما افزا  سامانه هوشمند گران به کی یاجرا نهیدر نگاه اول هز دیشا

 .کند یمخاطب را ممکن م حیصح یریگ هدف لهیبه وس یسودآور شیو افزا ها نهیهز تیریکوتاه، مد یمدت زمان

 ،یم افزارپروژه نر یمستندات تا انتخاب مجر یو بررس میاز تنظآرین تک با توجه به دانش موجود خود 

 !خواهد بودشما  مشاور

 

 

 انبار داری و فروش،سامانه های تولید 
و فروش جزو  یانباردار یها ستمیپخش، فروشگاهها، مال ها و ... س ،یدیتول یامروزه در همه شرکت ها

هزاران کاال وارد  یاز شرکت ها روزانه صدها و حت یاریباشد. در بس یکسب و کارها م نیاز ا ریناپذ ییجدا

به  ازیحجم از تراکنش ها قطعا ن نیا یندهو سازما تیریشود. مد یشود و هزاران جنس هم از انبار خارج م یبه انبار م

 باشد. یم یفروش و انباردار ستمیامور در انبارها بر عهده س یسازمانده نیا فهیدارد که وظ یجامع و کامل یها ستمیس

 ،یدیتول یهمه کارخانه ها یشاهرگ اصل یفروش و انباردار ستمیس کی،  یفروش و انباردار ستمیس یاز کاربردها یبرخ

 ستمیس کی یها تیقابل نیاز مهم تر یباشد. برخ یکوچک م یمغازه ها یفروشگاهها و حت د،یپخش و تول یشرکت ها

 :عبارتند از یفروش و انباردار

 

 کامل اتییکاال به انبار به همراه جز ای هیمواد اول ثبت 

 (گریهر شاخص د ایانقضا و  خیکاال در انبار )بر اساس تار دمانیکردن نحوه چ مشخص 

 کاالها در انبار یاز موجود یگزارشات لحظه ا ارائه 

 ورود و خروج کاالها از انبار یتمام ثبت 

 دهد یرخ م ادیز ییدارو ای ییپخش مواد غذا یو ... که در شرکت ها یعاتیضا ،یمرجوع یکاالها ثبت. 

 دیخر متیکاالها و ق متیق نیکردن آخر مشخص 

 یبه مشتر لیپخش و تحو یبرا ونیکام ایکاالها در وانت  دمانیکردن نحوه چ مشخص 

 اضافات انبار ایانبار و مشخص شدن کسورات  تیوضع نیمشخص کردن آخر یبرا یمانند انبارگردان امکانات 

 ف شده باشدفروش متوق لیکه به هر دل یکاالها در صورت یدپو 

 و ...  
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 مکارانهتیم 

  اهلل روشندل مدیر عامل و سرپرست تیم نرم افزارروح 

  پشتیبانی عاونت اجرایی و امورمرضا عباسیان حمید 

  و بین المللباغی سبز معاونت فروش سعید 

  ازاریابی و زیر ساختبمحروقیان معاونت احسان سید 

 

 

 دفاتر مجموعه آدرس 

  ۲03واحد  ۲6مرکزی : تهران خیابان ایت اهلل مدنی کوچه مرادبک پالک شعبه 

  10امور قرار داد ها : تهران خیابان بهشتی خیابان قائم مقام کوچه دهم پالک واحد 

  طفه ویژه درگهان پاساژ دریا واحدمن بین الملل : قشم شعبه H۲5 

  ا عتولید سامانه ها : خیابان انقالب جنب نامجو قرارگاه جهادی امام رضمرکز 

  جذب دانشگاهی : دانشگاه امیرکبیر ساختمان برق و قدرت طبقه همکف کانتر یکشعبه 

 

 

 

 با ما طارتبا

 9100996۴:   ن گویاتلف  

  0۲177۲55063شعبه مرکزی : تلفن 

 91009965واحد پشتیبانی : فن تل 

  5000۲060387۲08ارتباط پیام کوتاه : پلن 

  الکترونیک : پستinfo@ariantec.ir 

  وب سایت آدرسWWW.ARIANTEC.IR 
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