اردیبهشت
1395

مستند سوابق و تجربیات
شرکت توسعه ارتباطات

رایاندیش
این مستند مشتمل بر تاریخچه و سوابق فنی و اجرایی شرکت است.
همچنین حوزههای اصلی فعالیت و اهم پروژه هایی که توسط این
شرکت طراحی ،پیادهسازی و اجرا شدهاند به اختصار در این مستند بیان
شده است.

آدرس :میدان هفتتیر خیابان قائم مقام خیابان مشاهیر کوچه زیبا پالک  4واحد 6
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تلفن88849930 :
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بنام خدا
مستند سوابق و تجربیات

فهرست
تاریخچه شرکت
دامنه فعالیتهای شرکت
توانمندیها و محصوالت شرکت
برخی از پروژه های اجرایی شده توسط شرکت
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تاریخچه شرکت
شرکت توسعه ارتباطات رای اندیش درحدود چهار سال دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیک و درحدود شش سال عضو نظام صنفی رایانهای
می باشد .این شرکت پس از اجرای موفق پروژههای مختلف به شکل گروه نرمافزاری ،برآن شد تا با تاسیس و ثبت شرکت فعالیت خود را
بطور رسمی توسعه دهند .بدین ترتیب شرکت توسعه ارتباطات رایاندیش در سال  9381تاسیس و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.
این گروه در پانزده سال گذشته پروژههای نرمافزاری مختلفی را در تهران و برخی از شهرستانها برای شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی
متعددی از جمله شهرداری تهران و برخی از کالنشهرها و شرکت ملی حفاری ایران تولید ،راهاندازی و هدایت نموده است که میتوان از
سامانه های یکپارچه مدیرت شهری و نظارت همگانی (931و  ،)9888سامانه جامع مدیریت ارتباطات مردمی ،سامانه برنامه ریزی و کنترل
پروژه ،سامانه حقوق و دستمزد و رسیدگی به امور بازنشستگان ،سامانههای مختلف در زمینه مدیریت خدمات و مشارکتهای اجتماعی،
برنامههای کاربردی موبایل و  ...به عنوان برخی از نمونهها نام برد.
سوابق مثبت این شرکت در زمینه تحلیل ،طراحی و تولید نرمافزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان بخصوص در حوزه اتوماسیون فرآیندهای
سازمانها باعث شده است تا این شرکت بتواند با تخصص و اشراف بیشتری خدمات مورد نیاز مشتریان خود را اجرا نماید .امید است با ارائه
خدمات فنی و انتقال تجربه و دانش مفید جهت تولید و راهاندازی نرمافزارهای کاربردی بتوانیم گامی در راستای بهبود زنجیره ارزش شرکتها
و سازمانهای همکار برداریم.

دامنه فعالیتهای شرکت
انجام کلیه امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات و ارتباطات
طراحی ،تولید ،ارائه ،فروش ،واردات و پشتیبانی نرمافزارهای رایانهای اعم از سفارش مشتری و بستههای نرمافزاری
فعالیت در زمینه انواع سیستمهای ویژه رایانهای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند واطالعات جغرافیایی
مشاوره و نظارت بر اجرای پروژههای انفورماتیکی
فعالیت در زمینه شبکههای داده رایانهای و مخابراتی و شبکههای اطالعرسانی اینترنتی و غیراینترنتی
خرید و فروش و واردات و صادرات و پشتیبانی تجهیزات رایانهای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه
آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت
گردآوری ،ممیزی ،ثبت ،پاالیش و پردازش آمار و اطالعات و ایجاد بانکهای اطالعاتی
تجارت الکترونیک
استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند
ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظامهای مدیریتی
خدمات برنامهریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش
مطالعات امکانسنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرحهای انفورماتیکی
مدیریت و برنامهریزی تولید و تکنولوژی
مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهرهوری جامع و مدلهای تعالی سازمانی
مدیریت ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران
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توانمندیها و محصوالت شرکت
حوزه سامانه جامع و یکپارچه مدیریت ارتباطات مردمی
خدمات اصلی:


نرمافزار فرآیند محور سامانه ارتباط مردمی (سام)



پیکربندی و راهاندازی مرکز تماسهای تلفنی ()VOIP



برنامک موبایل شهروندی  /همیاران



برنامک موبایل پرتابل کاربران داخلی



ماژولهای ارتباطات دوسویه مبتنی بر وب ،پیامک و تلگرام

سوابق اجرایی:
سابقه تولید و اجرای این سامانه نزد این شرکت حدود  91سال میباشد که در طی این سالها با کسب تجربیات و تزریق دانش جدید
نسخههای آن به مرور در زمینه تکنولوژی و دانش محتوای عملیاتی تکمیلتر و کارآمدتر شده است.
این سامانه برای شهرداریهای تهران ،شیراز ،کرج ،قزوین ،ساری و  ...با کاربردهای متنوع در حوزههای تخصصی آنها بصورت سفارش
تولید و یا فروش محصول تحت عناوین "سامانه مدیریت ارتباطات شهروندی" " ،سامانه مدیریت شهری(" ، ")931سامانه فوریتهای
خدمات شهری (" ، ")931سامانه نظارت همگانی ( ")9888و "سامانه ستاد خبری ( ")3190نصب و راهاندازی ،بومیسازی و
بکارگیری شده است.
الزم به توضیح است که تولید نسخه ابری این محصول نیز مراحل پایانی خود را طی کرده و بزودی در قالب فروش نرمافزار مبتنی بر
سرویس در قالب یک طرح ملی به بازار هدف ارائه میگردد.

حوزه سامانه مدیریت بازدیدهای شهری (بازرسی و نظارت برخط)
خدمات اصلی:


نرمافزار فرآیندمحور سامانه مدیریت ماموریتها



برنامک موبایل پرتابل (اجرای برخط ماموریتها)



ماژولهای ارتباطات دوسویه مبتنی بر وب ،پیامک و تلگرام

سوابق اجرایی:
سابقه تولید و اجرای این سامانه نزد این شرکت حدود  5سال می باشد که در طی این سالها با کسب تجربیات و تزریق دانش جدید
نسخههای آن به مرور در زمینه تکنولوژی و دانش محتوای عملیاتی تکمیلتر و کارآمدتر شده است.
این سامانه برای شهرداری تهران در حوزه تخصصی نظارت بر تخلفات ساختمانی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و همچنین در
حوزه مدیریت انضباط شهری و جلوگیری از سد معبر دستفروشان بصورت سفارشی تولید نصب و راهاندازی ،بومیسازی و بکارگیری
شده است .این سامانه عالوه بر مدیریت اطالعات پیمانکاران اجرایی و پرسنل و خودروهای آنها ،به کمک برقراری ارتباط موثر و
تبادل دادههای مورد نیاز با سایر سامانه های عملیاتی مانند سامانه جامع شهرسازی و سامانه ردیابی خودروها توانسته است بصورت
یک سامانه جامع و فراگیر در زمینه مدیریت ،بازرسی و نظارت بر ماموریتها و بازدیدهای در سطح شهر به بهترین شکل عمل نماید.
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حوزه برنامههای کاربردی مبتنی بر تکنولوژی همراه (اپلیکیشن موبایل و تبلت)
خدمات اصلی:
براساس سوابق و تجربیات در اجرای تعداد زیادی از پروژههای نرم افزاری و با توجه به نیاز مشتریان مبنی بر بکارگیری تکنولوژیهای
جدید ،شرکت توسعه ارتباطات رایاندیش برآن بوده است تا بر اساس تولید محصوالت مدرن بتواند پاسخگوی خواستههای بازار
هدف باشد .از این رو این شرکت طی سالهای اخیر در زمینه تولید برنامههای کاربردی موبایل (برنامک) نیز سرمایهگذاری نموده و
محصوالت با ارزشی را تولید و به بازار ارائه نموده است.
سوابق اجرایی:
گذشته از تولید و بکارگیری برخی از محصوالت برنامک موبایل در پروژهها و محصوالت جامع خود شرکت مانند برنامه شهروندی و
یا برنامه همیاران با قشر مخاطب عموم مردم و برنامه پرتابل کاربری یا برنامه نظارت بر خط با قشر مخاطب کاربران سامانهها،
محصوالت خاص دیگری نیز در این حوزه برای سیستمهای مبتنی بر  andriodو  iosتوسط این شرکت اجرا شده است که فهرست
برخی از آنها در زیر آمده است:


برنامک کیفیت هوای تهران



برنامک هشدار زلزله



برنامک امالکیاب



برنامک همراه ملک



برنامک جشنواره زنان و تولید ملی



برنامک اتحادیههای صنفی



برنامک اصناف ایران

حوزه سامانههای مدیریت خدمات اجتماعی
خدمات اصلی:
سامانه یکپارچه مدیریت خدمات اجتماعی
سوابق اجرایی:
امروزه با توجه به سیاست اصلی شهرداریهای تهران و سایر کالنشهرها ،نگاه ویژه مدیریت شهری به حیات شهری و کیفیت زندگی
شهروندان معطوف شده است .برهمین اساس مدیریت شهری مکلف شده است تا با رویکردی انسان محور (شهروندمدار) سیاستها،
برنامهها و اقدامات خویش را جهت ارتقای بیش از پیش کیفیت زندگی معنوی و مادی آحاد شهروندان ساماندهی کند .در این بین
شرکت توسعه ارتباطات رایاندیش طی  6سال گذشته افتخار تولید و اجرای برخی از سامانههای مرتبط با این حوزه را برای
شهرداری تهران داشته است و در این راه دانش و تجربه ارزشمندی کسب نموده است .سامانههای مرتبط در این حوزه برای
شهرداری تهران در حوزه تخصصی توسعه اجتماعی در جهت ثبت اطالعات افراد نیازمند ،افراد حامیان و خیرین و مدیریت تسهیالت
و فعالیتهای انجام شده بصورت سفارشی تولید و اجرا شدهاند.
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سایر حوزههای فعالیت
خدمات اصلی:


پیکربندی و راهاندازی مرکز تماس ()VOIP



سرویسهای متنوع هوشمند جستجو مبتنی بر پیامک و تلگرام



سامانههای کنترل پروژه



سامانههای مدیریت درخواستها



سامانههای مدیریت هزینهها



سامانههای مانیتورینگ



طراحی و تولید سامانههای تخصصی و کاربردی مطابق سفارش مشتری

سوابق اجرایی:
در کل طول مدت فعالیت گروه رایاندیش ،بر اساس نیاز مشتریان و یا برای اجرای ایدههای جدید با تعریف کسب و کار مشخص،
سامانههای متعددی با رویکردهای متنوع و مختلف تعریف ،تولید و راهاندازی شدهاند.

برخی از پروژه های اجرایی شده توسط شرکت
سامانه فوریتهای شهری ( )731شهرداری تهران
این سیستم با پیگیری جدی شهردار محترم جناب آقای دکتر قالیباف با هدف رفع مشکالت
خدمات شهری شهروندان در کمترین زمان در مدت کمتر از دو هفته از تاریخ سوم دی ماه
هزار و سیصد هشتاد و چهار راه اندازی شد .عملیاتی که در این سامانه انجام میشوند ،به
عبارت است از ثبت و توزیع خبر ،ابالغ خبر و دریافت و اجرای ماموریت و نهایتا تهیه و ارایه
پاسخ .در صورتیکه شهروند با اعالم خبر خواستار انجام خدماتی در خصوص فوریتهای خدمات
شهری باشد ،خبر توسط کاربر گیرنده پیام ثبت شده و برای پیگیری های بعدی شهروند ،
شماره پیگیری در اختیار او قرار میگیرد .انباشتگی اطالعات در طی دوره های زمانی مختلف
در پایگاه داده این سامانه منبع اطالعاتی کارآمدی جهت پیشبینی برخی رویدادهای شهری
است که با تغییر فصول بوجود میآید.

سامانه اطالع رسانی و نظارت همگانی ( )7111شهرداری تهران
سامانه اطالع رسانی و نظارت همگانی بر این اساس پیاده سازی گردیدکه با بهره گیری مطلوب از ابزارهای ارتباط جمعی بویژه تلفن
 ،8111مسئولیت دریافت ،پیگیری و رسیدگی به نظرات شهروندان در قالب انتقاد ،پیشنهاد  ،شکایت و تقدیر از عملکرد کارکنان
و برنامه های تمامی واحدهای تابعه شهرداری تهران را بر عهده گیرد تا شهروندان تهرانی بتوانند خواسته ها و انتظارات به حق خود را
از مدیریت شهری مطرح نموده و از این طریق امکان پیگیری و رسیدگی دقیق ،سریع و شفاف برای آنان فراهم گردد.

....................................

www.RayAndish.ir

نشانی  :خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان مشاهیر – کوچه زیبا – پالک  – 4واحد  – 6کد پستی 9589994954
تلفن  88849930 :فکس88849940 :
پست الکترونیک Info@Rayandish.ir :

شرکتتوسعهارتباطاترایاندیش

شماره :
تاریخ :
پیوست :

( با مسئولیت محدود)

سامانه جدید یکپارچه مدیریت شهری و نظارت همگانی سازمان
بازرسی شهرداری تهران ( 731و )7111
این سامانهی فرآیند محور با امکانات جدید تری نسبت به نسخ قدیمی برای شهرداری تهران مورد طراحی
و پیاده سازی قرار گرفت .با یکپارچه شدن این دوسامانه در یک سامانه ،عالوه بر امکانات فراوان مدیریتی
و کاربری ،امکان ادامه روند شکایت یا پیشنهاد شهروند برای یک پیام  931با همان کد پیگیری در 9888
میسر می باشد.

پشتیبانی سامانه های  731و  9888شهرداری تهران
به پشتوانه تجربه موفق طراحی و تولید سامانه های فوریتهای خدمات شهری ،پشتیبانی و توسعه
سیستمهای  931و  9888نیز بواسطه موسسه رایانه شهر تهران به شرکت توسعه ارتباطات رای
اندیش محول شد که در حال حاضر نیز در حال خدمت رسانی به این مراکز میباشد.

سامانه جامع مدیریت ارتباطات مردمی شهرداری شهرهای شیراز ،کرج ،قزوین ،ساری و ...
بر اساس تجربیات و دانش بدست آمده در حوزه سامانههای  931و
 ، 9888این سامانه در شرکت تولید شده و به عنوان یک محصول بر
اساس نوع نیازمندی مشتریان عرضه شده است .این سامانه شامل همه
ابزارهای الزم برای درگاههای مختلف ارتباط مستقیم مردم میباشد که
موارد اصلی در زیر اشاره شده است:
نرمافزار سامانه مدیریت ارتباط مردمی (سام)
سامانه مرکز تماسها تلفنی ()VOIP
برنامه موبایل شهروندی/همیاران
برنامه موبایل پرتابل کاربران
سرویسهای متنوع هوشمند دو سویه مبتنی بر پیامک و تلگرام
ماژول تبادل اطالعات نرمافزار با مرکز تماس

سامانه جامع ستاد خبری ()3923
این سامانه با بکارگیری سامانه جامع مدیریت ارتباطات مردمی به عنوان محصول این شرکت و تعریف و تغییر فرآیندها در جهت رویکرد جدید ستاد خبری برای مرکز
مربوطه در شهرداری شیراز راهاندازی و اجرا شده است.
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سامانه جامع مرکز تماس شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز
راهاندازی مرکز تماس تلفنی ( )VOIPو ایجاد سناریوهای الزم پاسخگویی تلفنی و مدیریت صف در جهت ارائه
خدمات بهتر ساختمان شهرداری الکترونیک به مخاطبین خود (همکاران در دفاتر خدمات الکترونیک و
شهروندان)

سامانه مدیریتی و نظارتی شهربان و حریم بان
این سامانه به درخواست شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران بر
روی دو پلت فرم  Webو  Androidمورد طراحی و پیاده سازی قرار گرفت.
هدف از طراحی این سامانه بهینه سازی در فرآیندهای جلوگیری از تخلفات
ساختمانی بوده که بر عهده شرکت مذکور می باشد .کارشناسان شرکت
شهربان و حریم بان در سطح شهر و در محدوده های تعیین شده مشغول
گشت زنی هستند و چنانچه پس از بازدید از ساختمانهای در حال ساخت
متوجه بروز تخلف شوند .بواسطه تبلت همراه خود مراتب را در سامانه ثبت
نموده و برای ناحیه متبوع ارسال می نمایدو ادامه فرآیند در شبکه
شهرداری تهران و تحت وب به گردش درآمده تا به سرانجام برسد .بر اساس
طرح ناحیه محوری که در مجموعه شهرداری تهران راه اندازی شده بین این
سامانه و سامانه شهرسازی شهرداری تهران یک رابطه متقابل بوجود آمده
است .دو سیستم در مراحلی از فرآیند های خود برای ی کدیگر کار ارسال نموده و پس از طی شدن مراحل در سامانه دیگر ،مجددا کار مورد نظر برای فرآیند قبلی ارسال
می گردد .ارتباط بین تبلت با سامانه تحت وب بواسطه وب سرویس فراهم شده است .کارشناسان شهربان عالوه بر امکان ثبت مشخصات تخلف بر اساس آیتمهای
اطالعاتی مختلف ،امکان مشاهده موقعیت ملک مورد نظر بر روی نقشه ی روی تبلت را دارند و با انتخاب ملک مورد نظر از روی نقشه ،برخی از اطالعات کاربردی آن ملک
را که در سامانه شهرسازی قرار دارد ،مشاهده می نمایند

برنامه موبایل کیفیت هوای تهران ()Android & ios
شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران
این برنامک بر اساس دریافت و پاالیش و بکارگیری داده های برخط سرویسهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مقادیر میزان
آلودگی هوای تهران و شاخصهای کیفیت آن را به مخاطب خود نمایش میدهد .همچنین این برنامک برای ارائه هشدارهای الزم
جهت اطالعرسانی خودکار به مخاطبین از تکنولوژی  Notificationاستفاده نموده است .سایر امکانات متنوع و کاربردی این
برنامک در سایتهای معتبر ارائه برنامک از جمله اپ استور و کافه بازار آمده است.
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برنامه موبایل امالکیاب ()Android & ios
کاربران اگر نیازمند به اجاره ،خرید یا فروش ملکی جهت سکونت یا محل کار خود باشند
این برنامه امکان دسترسی آنها را به آژانسهای مسکن مناطق شهرداری تهران حتی به
تفکیک هر محله میسر میسازد
میتوان با انتخاب هر محله از یکی از مناطق شهرداری اطالعات آژانسهای مسکن مورد
نظر را یافته و از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت
به رفع نیاز مسکن اقدام نمود

برنامه موبایل همراه ملک
این برنامه فایلهای ملکی را در اختیار کاربران قرار می دهد
بخشهایی از برنامه رایگان است ولی کاربران از طریق پرداخت درون برنامهای به
اطالعات جامعتر و کاملتر از فایلهای ملکی دسترسی خواهند داشت.
امکانات اصلی برنامه به شرح زیر است:
مشاهده فایلهای ملکی
ثبت تقاضای ملکی (خرید ،فروش ،رهن و اجاره)
پیگیری وضعیت تقاضای ثبت شده
مشاهد متقاضیان خرید و اجاره

برنامه موبایل هشدار زلزله
امکانات این برنامه به شرح زیر می باشد
مشاهده فهرست زلزله های اخیر و نمایش تکی و یا پراکندگی کلی آنها بصورت بر روی نقشه.
مشاهده تاریخچه زلزله های روی داده شده برای هر شهر انتخابی به ترتیب زمان و نمایش
پراکندگی آن نقاط بر روی نقشه شهر مربوطه و حومه آن شهر.
تنظیم هشدار زلزله برای شهرهای انتخابی با میزان حساسیت دلخواه در مقیاس ریشتر و
درصورت تمایل دریافت هشدار  Notificationمربوطه و نمایش مکان و زمان آن با کلیک
روی این هشدارها.
مشاهده تاریخچه هشدارهای دریافتی با تنظیمات شخصی خودکاربر دررابطه با هریک ازشهرها.
قابل ذکر است که این برنامه برای نمایش اطالعات خود از سرویسهای مرکز زلزله نگاری
کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده میکند.
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برنامه موبایل اتحادیههای صنفی
برنامهای جامع و کامل که بصورت رایگان دسترسی عموم مردم را به اعضای دارای پروانه کسب از
اتحادیه مورد نظر میسر میسازد .کافیست افرادی که به خدمات اعضای صنف مورد نظر نیازمند
هستند با استفاده از این برنامه در گوشی همراه خود با انتخاب منطقه شهرداری و یا بر اساس
جستجوی نام به فهرست اطالعات اعضای صنف دسترسی داشته باشند که این خود گامی بزرگ از
طرف اتحادیه مزبور جهت تسهیل در رفع نیاز عموم مردم بدون هزینههای حمل و نقل ،انرژی ،زمان،
کاهش ترافیک و آلودگی هوا ،کاهش هزینهها و صرفه جویی اقتصادی را دربر میگیرد .همچنین
مردم می توانند از طریق بخش سامانه ارتباط مستقیم نظرات خود را به اتحادیه مورد نظر ارسال
نموده و از وضعیت رسیدگی به آن مطلع شوند.
عالوه برآن اتحادیه مذبور به کمک درج اخبار و اطالعیههای مهم گامی بزرگ جهت معرفی ،تبلیغ،
رونق و بهبود فضای کسب و کار اعضای محترم خود برمیدارد.

برنامک موبایل جشنواره زنان و تولید ملی
این برنامه با سفارش ستاد توانمندسازی بانوان شهرداری تهران برای جشنواره زنان و تولید ملی که بصورت
نمایشگاهی بزرگ جهت عرضه محصوالت متنوع برگزار میشود تولید و بهرهبرداری گردید .عالوه بر معرفی ستاد و
معرفی خود جشنواره و سوابق آن ،مهمترین کاربرد این برنامه ارائه فهرست شرکت کنندگان در نمایشگاه بصورت
طبقهبندی و با قابلیت جستجو میباشد که در نتیجه اطالعات کاملتر و آدرس قرفه آنها قابل مشاهده است.

سامانه حامی (حمایت اجتماعی مردمیار)
سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
با هدف ایجاد یک سامانه یکپارچه برای مدیریت همه خدمات اجتماعی در سطح شهر تهران
پروژه بزرگی در سازمان ذیربط تعریف گردید .در فاز اول برای مدیریت بخش کمک به شناسایی
افراد نیازمندان واقعی و ثبت اطالعات کامل آنها در سامانه و سپس تخصیص کمکهای الزم به آنها
و نگهداری اطالعات تسهیالت اعطا شده سامانه حامی تولید و عملیاتی گردید.

....................................

www.RayAndish.ir

نشانی  :خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان مشاهیر – کوچه زیبا – پالک  – 4واحد  – 6کد پستی 9589994954
تلفن  88849930 :فکس88849940 :
پست الکترونیک Info@Rayandish.ir :

شرکتتوسعهارتباطاترایاندیش

شماره :
تاریخ :
پیوست :

( با مسئولیت محدود)

سامانه نذر فرهنگی
این سامانه با این هدف طراحی و تولید گردید تا بتوان توانمندیها و تخصص های افراد را به نیازمندان واقعی آن معرفی کرد.
افرادی از جامعه پزشکان ،قضات و وکال و معلمان هر یک براساس تخصص خود ،خدمات را بهطور رایگان به نیازمندانی که
شناسایی و معرفی شده بودند ارائه میکنند .این سامانه با ایجاد فرصت برای افراد متخصص و دارای مهارت (نذر تخصص و وقت
) بخشی از نیازهای اجتماعی – فرهنگی جامعه را برآورده می نماید .با اجرای این طرح در کالن شهر تهران و اشاعه نذر
فرهنگی در بین شهروندان نوع دوست  ،الگوی موفقی در جهت گسترش آن در سطح ملی بوجود می آید.

سامانه زنان سرپرست خانوار ستاد توانمندسازی شهرداری تهران
این نرم افزار برای ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مورد طراحی و پیاده سازی قرار گرفت.
در حال حاضر ده هزار زن سرپرست خانوار که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند ،تحت
پوشش شهرداری قرار دارند .برای حمایت بهینه از این زنان  ،سامانه توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار مورد پیاده سازی گردید که بر دو پایه آموزش و اشتغال ،زمینه توانمند سازی آنها را ایجاد
کند .این افراد در مراکز مربوطه دوره آموزشی را می گذرانند و پس از آن وارد بازار کار شده و بیمه
تامین اجتماعی نیز به آنها تعلق می یابد.

سامانه جامع اداره کل بانوان شهرداری تهران
این نرم افزار ب ه درخواست اداره کل بانوان شهرداری تهران مورد طراحی و پیاده سازی قرار گرفته
است .اداره کل بانوان  ،از ادارات کل تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران است.
ازآنجاکه یکی از شاخص های توسعه اجتماعی ،مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنان در ساختارهای
اجتماعی است .این نرم افزار به منظور مشارکت عادالنه زنان در توسعه و بروز خالقیت ها و
استعدادهای آنان پیاده سازی شده است .از جمله اهداف این نرم افزار ایجاد بانک اطالعاتی بانوان به
در شهر
منظور شناسایی فرهیختگان ،نخبگان و فعالین فرهنگی و اجتماعی بانوان
تهران و تعامل و ارتباط مستمر با آنان به منظور استفاده از توانمندیهای بانوان در امر مدیریت
شهری است.

سامانه رهسا (رهنمای سعادت خانواده)
این سامانه به درخواست مرکز مداخله در بحران خانواده و در راستای تحکیم بخشی به بنیان خانواده ها و
بویژه گروههای در معرض آسیب شهر تهران طراحی و پیاده سازی شد .هدف از اجرای این سامانه آنست که
از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی ضروری به افراد و خانواده ها ،بحرانهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی
آنها کنترل و کاهش یابد .ا رتقای دانش و آگاهی و به تبع آن ارتقاء سالمت روان در سطح فردی و اجتماعی
از دیگر اهداف این سامانه اجتماعی است .بهره گیری از این سیستم بعنوان بانک اطالعاتی جامع برای
مدلسازی از ناهنجاری ها و اختالالت خانوادگی و اجتماعی راه گشا خواهد بود.
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سامانه بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری تهران
اجرای کلیه مراحل شناخت ،طراحی و پیاده سازی سامانه برای سازمان بازنشستگی شهرداری
تهران  .هدف این سامانه اتوماسیون امور رسیدگی به بازنشستگان و وظیفه بگیران از قبل از
زمان بازنشستگی بهنگام اشتغال کارکنان شهرداری تهران تا مراحل پس از بازنشستگی و
دریافت مقرری در سازمان مذکور می باشد .پیشبرد این پروژه به سفارش شرکت داده کاوان
هوشمند کیمیا انجام شده است.

نرم افزار اتوماسیون دستگاههای حفاری ( )Mud Loggingشرکت ملی حفاری ایران
با حفر چاه های نفت و گاز در زمین بهمراه گل حفاری اطالعات ارزشمندی از حفاری به
روی سطح زمین انتقال مییابد که این اطالعات قابل دریافت توسط سنسورهای سخت
افزاری است .پایش اطالعات دریافتی و ثبت و آنها به مثابه پایش و ثبت وقایع حفاری
( )Mud Loggingاست .هدف از تولید این سامانه ،بهینه سازی فرآیند نمودارگیری از
لحظه دریافت اطالعات پارامترهای حفاری از سخت افزار  Data Acquisitionتا
مرحله ثبت وقایع گل حفاری در طول انجام مراحل حفاری در پایگاه داده میباشد هدف
دیگر از اجرای طرح ،زمینه سازی بستری داده ای در قالب یک بانک اطالعاتی است تا
اطالعات حفاری های مختلفی را که در طی یک دوره به انجام میرسد در آن ذخیره
گردد .از این اطالعات ذخیره شده در این پایگاه داده میتوان جهت بهره برداریهای آتی
از تجربیات گذشته استفاده نمود .پیشبرد این پروژه به سفارش شرکت سامانه پایش نور
انجام شده است.

سامانه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ملی حفاری ایران
این سامانه به درخواست شرکت ملی حفاری ایران مورد طراحی و تولید قرار گرفته و کلیه خدمات
جنبی را که به هنگام اجرای خدمات حفاری چاههای نفت و گاز بایستی بصورت سیستمی انجام
پذیرد را در بر می گیرد .مانند ایجاد اطالعات خدمت مورد انجام ،انتخاب گروه عملیاتی ،انتخاب
تجهیزات و دیگر فعالیتهایی که بهنگام انجام خدمت نیاز است تا بتوان منابعی که در خدمت مورد
نظر بکار گرفته شده را در پایگاه داده سامانه ثبت و نگهداری نمود .شایان ذکر است که به ازای
ثبت هریک از خدمات قابل انجام ،وضعیت تجهیزات و سایر منابع بکار گرفته شده در آن و
همچنین وضعیت منابع انسانی مرتبط با آن بصورت خودکار تغییر می کند .همچنین بین کلیه
فعالیتهای سیستم ،ارتباط شبکه ای وجود دارد؛ بدین معنی که برخی از فعالیتها پس نیاز
فعالیتهای دیگر خواهند بود و تازمانی که فعالیتهای پیش نیاز انجام نشده باشد ،فعالیتهای پس نیاز
غیر فعال هستند .پیشبرد این پروژه به سفارش شرکت سامانه پایش نور (ساپنو) انجام شده است.

سامانه کنترل پروژه های شهری
شهرداری تهران و قم
در این سامانه امکان ثبت اطالعات پروژه ها ،صورت وضعیتها ،میزان پیشرفت
فعالیتهای مرتبط با آنها و همچنین امکان کنترل و برنامه ریزی آنها را خواهید
داشت .به منظور کمک به مدیریت بهتر پروژه ها بخشهای موجود در سامانه به
گونه ای طراحی شده که موجب شفاف سازی اطالعات پروژه ها از زوایای مختلف
می شود .این شفاف سازی برای کسانی که مستقیما در اجرای پروژه ها نقشی را
بعهده دارند و هم برای مدیرانی که بر پروژه ها نظارت دارند ،نقش بسزایی دارد.
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سامانه مونیتورینگ پروژه ها سازمان بنادر و دریانوردی
شناخت ،طراحی ،آنالیز و پیاده سازی سیستم مونیتورینگ پروژه های سازمان بنادر و دریانوردی به منظور
کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های بنادر تحت پوشش .این سامانه در جهت تسریع در رسیدگی به پروژه ها
و تصمیم گیری های کالن و در سطح پروژه به کار گرفته می شود .نمودارهای گرافیکی سیستم نیز در این
زمینه تأثیر بسزایی دارند  .هریک از بنادر پروژه های خود را در سامانه ثبت کرده و در بازه های زمانی
مختلف اطالعات پیشرفت هریک از فعالیتهای پروژه ها بهنگام می شود .با توجه به وزن و ارتباطات شبکه ای
بین فعالیتها زمانبندی پروژه بصورت خودکار انجام شده و انحراف آن از برنامه اولیه تعیین می گردد .در
ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی ،امکان مشاهده میزان پیشرفت پروژه های بنادر بصورت یکجا
میسر شده و امکان تصمیم گیری های کالن مدیریتی را بهبود می بخشد.

سامانه اطالعات مدیریت سازمان فاوای شهرداری تهران
این سامانه براساس درخواست معاونت مالی وقت سازمان فاوا جهت ارایه گزارشهای مدیریتی در سطوح مختلف
س ازمانی طراحی و پیاده سازی گردید .گزارشهایی در زمینه های مالی و منابع انسانی از قبیل وضعیت نقدینگی و
منابع و مصارف وجوه نقد و نمودارهای مقایسه ای آنها ،مقایسه بودجه و عملکرد ،موجودی انبار و عملکرد پرسنل
طراحی و تولید گردید.

سامانه اطالعات مدیریت شهرداری تهران
این سامانه جهت بهره برداری از اطالعاتی طراحی و تولید گردید که بصورت روزانه از سیستمهای پام(پروژه
اتوماسیون مناطق) بروی دیتا سنتر سازمان فاوا تجمیع میگردید .هدف از تولید این سامانه ارایه گزارشهای
مدیریتی به مدیران مناطق و واحدهای ستادی شهرداری تهران بود .گزارشهایی در زمینه میزان جذب پروژه
های مناطق و درآمدهای ناشی از دریافت عوارض و مقایسه بودجه و عملکرد.

سامانه مدیریت نقدینگی و وجوه در گردش سازمان فاوا
این سامانه به درخواست معاونت مالی سازمان فاوا و به منظور ثبت منابع و مصارف مالی در سال  9381طراحی و تولید
گردید تا ضمن تسهیل در نگهداری اطالعات منابع و مصارف ،کمکی در مدیریت نقدینگی سازمان باشد.
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تحلیل پروژه  G2Gنهاد ریاست جمهوری
این پروژه به منظور تهیه طرح عملیاتی و اجرایی سرویس های دولت الکترونیک در حوزه  G2Gو استخراج الزامات آن از سوی
نهاد ریاست جمهوری تعریف گردید تا زمینه ساز ایجاد بستری جهت تبادل اطالعات بین ارگان های مختلف با محوریت نهاد
ریاست جمهوری و با هدف بهینه سازی و افزایش سرعت و کیفیت تبادل اطالعات و در راستای تحقق بخشی دیگر از دولت
الکترونیک باشد .زمینه های کاری اصلی این پروژه مشتمل است بر :مطالعات و اقداماتی از قبیل ترسیم بستری مناسب و ساده
جهت اتصال ارگان ها به یکدیگر از طریق شبکه دولت ،ایجاد یک بسته نرم افزاری با قابلیت تبدیل فرم های اطالعاتی ارگان به
فرم های قابل انتقال به دیگر
ارگانها ،پایه گذاری و ایجاد یک پایگاه داده از لیست سرویس های اطالعاتی قابل ارائه و مورد نیاز هر ارگان.

تحلیل پروژه داشبورد مدیریتی نهاد ریاست جمهوری
مشارکت در تهیه و تدوین طرح سامانه داشبورد مدیریتی دولت و ارائه یک نمونه از موضوعات دولت از طریق این سامانه جهت
ایجاد بستری جهت دریافت اطالعات عملکردی دستگاه های اجرایی توسط نهاد ریاست جمهوری و با هدف بهینه سازی و
افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری های ریاست جمهوری و هیات وزیران .زمینه های کاری اصلی پروژه شامل مطالعات و
اقداماتی بدین شرح است :ترسیم بستری مناسب و ساده جهت اتصال ارگان ها به هسته اصلی سیستم از طریق شبکه دولت ،راه
اندازی هسته اصلی سیستم با قابلیت تبدیل داده های دریافتی به دانش (داده های تحلیلی) ،پایه گذاری سیستمی جهت نمایش
شاخص های عملکردی مختلف.

پروژه گمیاب
این سایت از دیماه  9381فعالیت خود را آغاز نموده و به منظور خدمت رسانی به گروه خاصی از شهروندان
بوجود آمده است؛ شهروندانی که وسیله ای شخصی و یا اسنادی و مدارکی را گم کرده و بدنبال یابنده آن
هستند .از سوی دیگر شهروندانی که چیزی را پیدا کرده و بدنبال کسی هستند که آنرا گم کرده است .این
سایت با این هدف خیرخواهانه بنیانگذاری شد که بتواند مرجع واحدی برای این منظور بوده و با ارایه
سرویس رایگان کمکی در جهت تسهیل ارتباط بین یابندگان و کسانی که چیزی را گم کرده اند باشد.

سامانه یکپارچه مدیریت بازار (پخش مویرگی کاال)
این سامانه برای شرکتهای پخش مورد طراحی و پیاده سازی قرار گرفته است و تمامی بخشهای عملیاتی
فروش و پخش مویرگی را پوشش می دهد .اعم از انبار ،فروش ،حسابداری ،حسابداری فروش ،مسیربندی
و توزیع ،تعیین هدف فروش .از جمله بخشهای مهم و ارزشمند این سامانه ،انعطاف آن در تعریف انواع
فرمولهای جایزه ای و ترویج فروش است .همچنین با توجه به تعاریف پایهای که برای مسیربندی در
سامانه انجام می شود ،سامانه بصورت اتوماتیک خودروی پیشنهادی برای توزیع کاالهای هریک از مسیرها
را پیشنهاد می دهد .نحوه منطقه بندی در این سامانه به نحوی است که می توان توأمان هم از مناطق
جغرافیایی و هم از مناطق فروش استفاده نمود.
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سامانه برنامه ریزی بازار
این سامانه در گروه سامانه های اطالعات مدیرت ( )MISقرار دارد  .و تاکنون در برخی شرکتهای پخش ازجمله شرکت پرنیان مهیار و شرکت شادلی مورد استفاده قرار
گرفته است .هدف از ایجاد این سامانه دستیابی آسان ،درست ،شفاف و
سریع به اطالعات با ارزشی است که در طی یک بازه زمانی در بانک
اطالعاتی سیستمهای فروش و توزیع ذخیره شده ولی مورد استفاده قرار
نمی گیرد .این سامانه موجب دستیابی بی واسطه و بموقع به این اطالعات و
تبدیل آن به دانشی کاربردی شده و می تواند نقاط ضعف و پتانسیلهای
موجود در جنبه های مختلف اعم از کاال ،فروشنده ،بازار هدف و  ...را جهت
اصالح بموقع فرآیندهای اجرایی و سیاستهای کاری روشن نماید .از جمله
امکانات مهم این سامانه ،ارایه کارنامه فروش (مقایسه فروش با هدف) در
هریک از سطوح فرشنده ،سرپرست فروش ،مرکز توزیع و شرکت در هر
لحظه د لخواه است .بر اساس شرایط موجود و هدف تعیین شده ،سیستم
بطور خودکار برنامه فروش برای روزهای آتی را پیشنهاد می دهد.

سامانه نگهداری و تعمیر تجهیزات
شرکت پرنیان مهیار (پخش محصوالت مهرام)
هزینه توزیع کاال در شرکتهای پخش بسیار باالست بنابراین کنترل هزینههای عملیاتی در
مراکز توزیع شرکتهای پخش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .این سامانه به درخواست
شرکت پرنیان مهیار جهت برنامه ریزی تعمیرات و هزینه های خودروهای توزیع کاال و هزینه
های تاسیساتی و ساختمانی و خرید تجهیزات مورد تولید و طراحی قرار گرفت .درخواستهای
انجام هزینه توسط هریک از مراکز توزیع در سامانه ثبت و پس از طی مراحل تأیید ،هزینه
های مربوطه ثبت می گردد .در طی هر دوره زمانی هزینه های هریک از بخشهای عملیاتی
قابل اندازه گیری ،کنترل و مدیریت می باشد.

تحلیل و طراحی وب سایت تک فاب
این وب سایت بخشی از طرح ملی تکفا بود که فعالیت آن متمرکز بر حیطه کاربر  ITدر حوزه بهداشت و سالمت در نظر گرفته شد .این وب سایت در سال  9381مورد
طراحی و تولید قرار گرفت.

سیستم عوارض خودروی شهرداری
سیستم گزارشهای آماری سازمان آتش نشانی شهرداری تهران
مشاوره در سامانه بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن
پروژه اتوماسیون اداری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
پیاده سازی سامانه خدمات مشتریان شرکت سرما آفرین
پیاده سازی سامانه امور سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
پیادهسازی سامانه آزمون آنالین سراسری دانش آموزان شرکت مرآت
پیاده سازی سامانه خدمات مشتریان شرکت زرین کارت
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