 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 :

REMS
سیستم اطالعات بازار برق رهنماد

گزارش گیری
وج،د گزارش ههای متن،ع در نرم افزار با

نرم افزاری کارآمد در دفاتر بازار برق شرکت های برق منطقه ای

امکان افزودن گزارش های م،رد نظر هر

اطالعات پایه

دریافت اطالعات کنت،ر

مصرف کنندگان بزرگ

مشخصات کامل پست ها و نیروگاه ها و تجهیزات از

از آنجایی که تمامی محاسههههههبات بر اسههههههاا اطالعات

یکی از چالش های بازار برق در برق های منطقه ای

جملهههه وا هههدت انت ترانسهههههههر،رمهههات،رت فیهههدرت بل ،ت

ا،انده شههههده از کنت،ر ها می باشههههد ایا بخش دارای

محسابات و گزارشات مرب،ط به مصرف و هزینه های

راکت،رت اازنت کليدت باسبارت سکسي،نرت کنت،ر و  ...با

اهمیت فراوارنی اسههت .و در ال اظر ایا نرم افزار

مشههترکیا ااتصههاصههی )صههنایشد می باشههد که در ایا

 وب سرویس مدیریت شبکه برق ایران

نمابر 021-66524429 :

 فایل های کنت،ر
 ورود داده ت،سن کاربر

امکان اجرا تحت شبکه و اینترنت

در فرم اطالعههات کنت،ر )انر)ید کههاربر ایا امکههان را

اجهرای ایها نهرم افهزار از طهریهق  LANت

دارد تا اطالعات ا،انده شههده از وب سههرویس و فایل

اینترانت و اینترنت امکان پذیر است.

را مشاهده و در ص،رت نیاز داده ی ا،د را وارد نماید.

برای از ماج،ل های زیرسااتی به کار رفته در ایا نرم افزار عبارت اند از:

امکان انتقال اطالعات م،ج،د
چنانچه اطالعات به ص،رت پایگاه داده یا

فایل اکسل م،ج،د باشدت امکان انتقال
آن ها به نرم افزار میسر است.

ابزار گزارش ساز رهنماد

Rahnamad Report Generator
ایا زیر سهههههههااهت گزارش ههای م،رد نیهاز کهاربر را در

محین اکسههههههل با امکان اسههههههتراده از تمامی امکانات

اکسل مانند فرمت بندی و  ...را فراهم می آورد.

مدیر یت همگام سازی داده رهنماد

Rahnamad Data Sync Management
ابزاری پیشههههههرفتههه جهههت سههههههینهه

پایش فعالیت های ا،دکار رهنماد

Rahnamad Task Automation Control

کردن داده هههای

پایش فعالیت های ا،دکار رهنماد ابزاری است جهت

قابلیت بروز رسانی پایگاه داده از طریق وب سرویس

داالت کارب ر .به عن،ان مثال ا،اندن منظم اطالعات

دیتهههابیس ههههای مختلف بههها یههه

و یا فایل داده را دارا می باشد.

دیگر کهههه همچنیا

انجام کارها بصهههه،رت ا،دکار و در زمان معیا ت بدون

کنت،ر ها به ص،رت ا،دکار.

تلرا  021-66501566 :و  021-66524210و 021-66524429

امکان مشخص نم،دن ارتباط آن ها با یکدیگر

به سه روش زیر اطالعات کنت،ر ها را قرائت می کند :

سامانه به ص،رت ویژه دیده شده است.

ایمیل info@Rahnamad.com :

مشتری

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 :

111111111111111

