 ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
 دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ دو در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار
 ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ
ﺷــــــﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت رﻫﻨﻤﺎد اﻧﺪﯾﺸــــــﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳــــــﺎزی
ﺳــــــﯿﺴــــــﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــــــﺎوره ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻــﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و
اﻃﻼع ﯾﺎﺑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ دﺳـــــﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺴـــــﺘﻪ اﺳـــــﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ :

۰۲۱-۶۶۵۰۱۵۶۶
۰۲۱-۶۶۵۲۴۲۱۰

ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان

۰۲۱-۶۶۵۲۴۴۲۹
ﻧﻤﺎﺑﺮ :

٠٢١-٦٦٥٢٤٤٢٩
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ :
info@Rahnamad.com
وب ﺳﺎﯾﺖ :
www.Rahnamad.com

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ

سایت www.Rahnamad.com :

QuIC
مجموعه نرم افزاری توسعه کیفیت سازمانی

گزارش گیری
وجود گزارش های متنوع در نرم افزار با

سیستم های اساسی و مفید برای کلیه سازمان ها بصورت یکپارچه

امکان افزودن گزارش های مورد نظر هر

اجههرای ایههن نههرم افههزار از طههر یهق ، LAN

اینترانت و اینترنت امکان پذیر است.

ضرورت ممیزی درعرصه های مختلف سازمانی ومحاسبه

سههازمان ها و شههرکت ها برای بررسههی مداوم عملکرد ود

كارایی عرصهههه های سهههازمان درهر سهههاز وتایه گزارشهههات

و وا هد های زیرمجمو عه و اطالع از نواقص و کمبود های

تحلیلی ،این نیاز را ایجاد می كند كه سههههههازمان ها از یك

هر فرایند نیاز به س هیسههتم جامعی جات ارزیابی دارند به

سههههههههامههانههه جههامو ویاپههارچههه تحههت وع جاههت جمو وری

طوری که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهد و

اطالعههات ممیزی شههههههركههتههها و واهههدهههای زیرمجموعهههی

امکان بررسهههههی شههههها ص ها و معیارهای متعدد را فراهم

سازمان استفاده کنند.

نماید.

نظام پیشناادها

نظر سنجی

نظام پیشهههناادها شهههرایفی را فراهم می كند تا كاركنان از

ایجاد نظر سههنجی و پرسههشههنامه های گوناگون با توجه به

طریق تفار  ،بارور گردند و سههههههازمان به پیشههههههرفت های

نیاز سههههههازمان ها جات ارزیابی منابو انسههههههانی ،رضههههههایت

هیریت انگیز نایل ید نظام پیشناادات یك نظام انسانی

مشههههههتری ،تحقیقههات بههازار و ...امری بسههههههیههار مام برای

سههههازمانی كاركنان ن

سههازمان هاسههت که هزینه بسهیار کم و سههرعت بسههیار باال

سازمان هاكم

استفاده از سرویس نالین نرمافزاری در مقای سه با سایر

و مردمی اسههههت و تابعی از فرهن

سازمان می باشد و باید با توجه به فرهن

روشها ماترین موردی است که کامال به چشم می ید.

بر مجموعه طراهی و اجرا شود .

پرسشگان
امکان انتقاز اطالعات موجود
چنانچه اطالعات به صورت پایگاه داده یا

فایل اکسل موجود باشد ،امکان انتقاز
ن ها به نرم افزار میسر است.

ایجاد مجموعه ای شهههامل پرسههها های متداوز و
اهتمالی به همراه پاسههه به صهههورت دسهههته بندی
شهههده که ممکن اسهههت برای کاربران یا مشهههتریان
سهههازمان وجود داشهههته باشهههد .باترین روش برای
جلوگیری از تکرار پاس های تکراری برای سواالت
افراد درون یا بیرون سازمان می باشد.

میز امداد
از طریق این سههههههههامههانههه کههاربران درون و بیرون
سههازمان می توانند سههواالت و مشههکالت ود را با
کارشهههههه ناط مربو طه مفر

کن ند و کارشهههههه ناط

راهنمایی الزم را به کاربر انجام دهد .میز امداد
به شما فرصت مدیریت این ارتباطات را به روشی
مؤثر می دهد.

تلفن  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

امکان اجرا تحت شبکه و اینترنت

ممیزی

ارزیابی

نمابر 021-66524429 :

مشتری

ایمیل info@Rahnamad.com :

که به صورت مجموع یا جداگانه قابل نصب و استفاده می باشند.

را فراه میکن  .برخی مزایای آن عرارتن از :
در آن ه اس قالل س اخ اری و ه اس قالل
داده ای وجود دارد.
طراحی،نبه اری،م یر یت و اس

فاده از این

دایباه داده بسیار ارزان ر از سایر م لها است.

نرم افزار دیش رو یک سیس
می باش  .یک سیس

اطالعاتی است که مرکب از دایباه داده و نرم افزار کاربردی

های اطالعاتی که بر مرنای یک دایباه داده راب ه ای ساخ ه ش ه است

می توان مزایای زیر را داش ه باش :
 تجمیع داده ها از فایلهای ج اگانه به یک محیط م مرکز و دس رسی آسان به اطالعات
 درهیز از داده های م فاوت و م ناقض

وب سرویس چیست

 کن رل مناسب امنیت داده ها

وب سرویس به هر دو طرف سرور و کالینت
اجازه می ده یک ارتراط ا س ان ارد ،رو شن،

 کن رل صحت اطالعات

مشخص و امن داش ه باشن  .و این امکان را
می ه

 امکان کاربری همزمان

ت ا ک اربران از طرن وب )این رن ت

ب ون دس رس ی مس قی به دایباه داده بر

 امکانات وسیع جس جو ،مرتب سازی و ترکیب داده ها

اس ار رای ه تعیین ش ه به داده های خود
دس رسی دی ا کنن .

 تولی گزارش های م نوع
 سرعت مناسب در دس یابی به داده ها
 مکانیزه کردن فراین های اطالعاتی و گردش داده ها
 ایجاد ارتراط بین زیر سیس مها و فراین های مخ لف
 ایجاد ارتراط با سیس

منظور از امنیت داده ها چیست
امن یت داده ها یعنی حفاظت از اطالعات و
س یس

های اطالعاتی در مقابل فعالیت

ه ای غیرمج از .این فع الی ت ه ا عر ارتن

از

دس رسی ،اس فاده ،افشاء ،خوان ن ،نسخه
برداری یا ضرط ،خراب کردن ،تغییر.

های اطالعاتی س ادی

 شناسایی کاربر و مح ود سازی دس ری وی
 امکان تولی نسخه های دش یران خودکار از داده ها
 امکان تعریف عملیات خودکار بررسی و بروز آوری
 ارسال داده و گزارش به محیط های مخ لف مانن اکسل

تلفن  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

است .همین امر امکان بازیابی سریع داده ها

نمابر 021-66524429 :

این م ل براس ار ج ول دوبع ی بنا ش

ه

ایمیل info@Rahnamad.com :

دایباه داده راب ه ای چیست

سایت www.Rahnamad.com :

چرا از یک نرم افزار جامع اس فاده می کنی ؟

سایت www.Rahnamad.com :

تعریف کاربران متعدد و تخصیص دسترسی های کاربران

مکانیزم های امنیتی بر اساس استانداردهای ISO/IEC 15408

رعایت استاندارد های مهندسی نرم افزار در صحت و امنیت داده ها

امکان محدود نمودن دسترسی کاربران از یک کامپیوتر یا  IPخاص

اجبار کاربران به تغییر دوره ای گذرواژه و اعمال سیاست های امنیتی

استفاده از امکانات پیشرفته پایگاه داده در تهیه خودکار نسخه پشتیبان اطالعات

امکان الگ کردن ورود های ناموفق و بالک نمودن  IPکاربر در صورت مشاهده حمله سایبری

امکان الگ کردن کلیه عملیات کاربران همراه با زمان ،نوع و شرح عملیات صورت گرفته و نام و  IPکامپیوتر مورد استفاده

تلفن  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

اجرای نرم افزار از طریق  ،LANاینترانت و اینترنت

نمابر 021-66524429 :

امکانات ارتباطی و امنیتی نرم افزار

ایمیل info@Rahnamad.com :
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