بسمه تعالی
"دانش بهتر از مال است ،زیرا علم ،نگهبان تو است ،و مال را تو باید نگهبان باشی "

حضرت علی (ع)

معرفی شرکت

تولید کننده انواع نرم افزارهای مالی و حسابداری ،اداری و بازرگانی
نوع فعالیت
سال تاسیس

پیاده سازی انواع شبکه های داخلی و بیسیم
8811
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آدرس
پست الکترونیک
سایت رسمی

دفتر پشتیبانی و فروش  :اصفهان – خیابان شیخ بهایی – کوچه زرگر اصفهانی (–)88پ88
iewco1388@Yahoo.com *** iewco1388@Gmail.Com
www.IEWCo.Com

سایت گروه نرم افزاری

www.ArianaSoftwareGroup.Com

تلفن های دفتر فروش

160-63632632***160-63663323

خط مستقیم با مدیریت شرکت

1106-310-3380
11621133313
)(24h' On Line

مدیر گروه
علی رحیمی

 کارشناس فن آوری اطالعات
 مدیر عامل
 مدیر بخش نرم افزار
 عضو هیات مدیره
 21 سال تجربه فعالیت در حوزه نرم افزار و تولید نرم افزارهای مالی و اداری

 اجرا و پیاده سازی برنامه صنادیق هوشمند (اداره پست اصفهان و شهرکرد) (تحت شبکه –
تحت وب)
 اجرای برنامه سنا ویژه ادارات کاریابی (تحت شبکه)

 مشارکت در برنامه تلفن گویای مدارس  SMSو بلوتوث
 اجرای کامل برنامه اسکان هوشمند ویژه مشاورین امالک
 اجرای برنامه مدیریت ارتباط با مشتری  - CRMتحت شبکه
 اجرای برنامه سما ویژه اتحادیه امالک (تحت شبکه)

 اجرای بخش عمده از قرض الحسنه هوشمند شامل
(تلفن گویا  -SMS -تلفن گویای چند خطی)
o
 اجرا و برنامه ریزی پروژه جامع حسابداری و مدیریتی شامل
( حسابداری جامع آریانا – صندوق دار (پیشرفته و ساده ) -مدیریت کافی نت –
o
مدیرت اعضاء ویژه هالل احمر -دفترچه تلفن تحت شبکه )
 اجرا و برنامه ریزی سامانه نرم افزاری مدیریت فروشگاه اتومبیل ()CSD

 اجرا و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه ها و صورت وضعیت های قراردادی
 اجرای و پیاده سازی برنامه باسکول کار بر روی  RFIDو پورتهای سخت افزاری
 مشارکت و پیاده سازی در برنامه حقوق و دستمزد و تایم شیت و کارگزینی

 مشاوره در امور تولید نرم افزار های کاربردی در سطح طراحی و الگورتیم داده ها

محصوالت
گروه نرم افزاری آریـــانا
سیستم جامع حسابداری مالی و بازرگانی آریانا که با رویکرد شرکت و سازمان های هلدینگی تهیه و تنظیم شده است
و بصورت یک پکیج نرم افزاری استاندارد و یکپارچه ارائه گردیده است .
نرم افزار مالی و بازرگانی آریـانا
 نرم افزار حسابداری
 نرم افزار انبار داری

 نرم افزار خزانه داری و اعتبارات
 اموال و دارایی های ثابت
 نرم افزار خرید و فروش

 نرم افزار حقوق دستمزد

مدیریت سیستم و کنترل دسترسی

حقوق دستمزد و تایم شیت
خزانه داری و اعتبارات
حسابداری جامع مالی
اموال و دارایی های ثابت

انبار و خرید و فروش

محصوالت
گروه نرم افزاری آریـــانا
نرم افزار فروشگاهی یکی دیگر از محصوالت شرکت می باشد که در نسخه های متنوعی به بازار ارائه گردیده است.

نرم افزار فروشگاهی
 نسخه فروشگاه زنجیره ای
 نسخه حرفه ای
 نسخه ساده
 نسخه کتاب فروشی
 نسخه الوار فروشی
 نسخه سنگ فروشی
 نسخه تعمیرات و خدماتی (صندوق داری)
 نسخه فروشندگان خودرو (نمایشگاه اتومبیل)
 نسخه کافی نت و گیم نت

برخی از امکانات برنامه فروشگاهی
ورود اسناد روزانه(دوبل) بصورت اتوماتیک و دستی

امکان تخفیف کلی در فاکتور ها

صدور فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی

ثبت هزینه های جاری و اداری

امکان طراحی و چاپ بارکد بصورت دلخواه

انجام کلیه عملیات بین بانکی

امکان تعریف سقف اعتبار برای مشتریان

محیطی کامال فارسی  ،کارای آسان  ،گرافیک باال

امکان ورود موجودی اول دوره کاال در سیستم

کنترل چکهای دریافتی و پرداختی

امکان تخفیف درصدی به ازای هر قلم کاال

انواع قیمت دهی اتوماتیک بصورت دلخواه مشتری

امکان تعریف انواع دسته چک ها و مدیریت اسناد

ثبت کلیه اعمال دریافت و پرداخت به سه صورت نقد  ،چک و حواله

خدمات و پشتیبانی
پشتیبانی و خدمات سخت افزار و شبکه
خدمات پشتیبانی فنی سخت افزار  ،یکی از گسترده ترین خدماتیست که توسط شرکت آریانا
ارتباطات وکارشناسان برجسته آن صورت میگیرد .این بخش از خدمات  ،اساسی تررین وجره
خدمات فنی در زمینه سخت افزار و دستگاههای الکترونیکی را فرا میگیرد.
ارائه پشتیبانی در این بخش بصورت مدوالر و مقیاس پذیر میباشد  ،که بره مشرتریان اجرازه
میدهد  ،خدماتی که برای موسسه  ،سازمان و مشاغل خود در حوزه نگهرداری سیسرتمهرای
رایانهای و الکترونیکی  ،را بر اساس نیاز خود  ،تعیین و هماهنگ نمایند.

تعمیر ماشین های اداری
با توجه به چندین سال تجربه در خصوص ماشین های اداری این شرکت آمادگی ارائه خدمات
در زمینه تعمیرات ماشین های اداری که شامل (پرینتر  ،فکس  ،کپی  ،اسکنر ،دستگاه پول شمار و
 )...و همچنین فروش انواع ماشین های اداری با بهترین قیمت می باشد.

تعمیرات سخت افزار و دستگاههای الکترونیکی
با تکیه بر سالها تجربه خود در زمینه سخت افزار و علم الکترونیک  ،در حوزههرای فرروش ،
پشتیبانی  ،تعمیرات و تامین تجهیزات  ،عالوه بر فروش و تامین تجهیرزات مرورد نیراز بررای
اموری نظیر راه اندازی سامانه های ذخیره سازی اطالعات و همچنین  ،تجهیز شبکه و یا ارتقاء
کیفی سیستم های اداری و همچنین ماشین آالت اتوماسیون اداری  ،به نگهرداری و تعمیررات
سرخت افرزاری و پشرتیبانی دقیر از کلیره اجرزاء شربکههرای داده در سرحوم متفراوت
MainFrame , MidRangeنموده است.خدماتی که توسط ما ارائره میشرود  ،در چرارچو
تعهدات و قبول مسئولیت هرایی در برابرر مشرتریان گرامیست.شرما میتوانیرد  ،برا داشرتن
پشتیبانی منظم و مناسب برای تجهیزات سخت افرزاری و الکترونیکری سرازمان خرود  ،بره
افزایش بهره وری و عمر کاری این تجهیزات افزوده و هزینرههرای مترداول در ایرن بخرش از
موسسه خود را کاهش دهید.

یک پارچگی خدمات
جهت حمایت مناسب تر مشتریان خود در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین  ،جلب
رضایت مشتریان خود  ،کلیه خدمات  ،چه در حوزه نرم افزاری و چه در حوزه سخت افرزاری را
بصورت یکپارچه ارائه میدهد.گروه سخت افزاری شرکت آریانا ارتباطات برا ارزیرابی و تیلیرل
مشکالت عدیده و رایج نرم افزاری و سخت افزاری در بین موسسات و سازمانها  ،با مشرارکت
گروه نرم افزاری آریانا  ،مجموعهای جامع از ابزار تست  ،بررسی و تیلیل سیستمها جهت عیب
یابی دقی مشکالت چه در حوزه نرم افزاری و چه در حوزه سخت افزاری  ،را ارائه داده است.ما
با ارزش زمان و سرعت انجام عملیات در روند فعالیت سازمانها و موسسات  ،آشناییم و بهمین
منظور  ،در کمترین زمان ممکن  ،کارشناسان فنی پشتیبانی سخت افزاری  ،با حضور در میرل ،
نسبت به رفع سریع مشکالت و بازگشرت آن بره شررایط مناسرب  ،اقردام خواهنرد کررد.این
تضمینیست که مجموعه ما به مشتریان خود همواره ارائه میکند.

برخی از خدمات پشتیبانی  ،نگهداری سخت افزار و شبکه
پشتیبانی فنی و تعمیرات سخت افزاری سیستمهای کامپیوتری و انواع تجهیزات جانبی رایانه
 کنترل دائمی سخت افزارها و نرم افزار ها برای کاهش بروز مشکالت و کوتاه کردن زمان حل مشکل
 انجام سرویس سخت افزاری و نرم افزاری بصورت دوره ای برای مشتریان
 پشتیبانی و نصب انواع سیستم عامل ( ویندوز ) و نرم افزار های کاربردی با توجه به نیاز مشتریان
 پشتیبانی و نصب نرم افزار های تخصصی رشته های گوناگون باتوجه به نیاز مشتریان
 پشتیبانی و نصب نرم افزار های امنیتی و آنتی ویروس دارای الیسنس معتبر
 مشاوره در انتخا  ،خرید کامپیوتر و تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری برای مشتریان
 پشتیبانی  ،طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری ( ) WAN & LAN
 پیاده سازی سیستم های نظارتی کامپیوتری  ،کنترل پهنای باند و دسترسی به اینترنت
راه اندازی آنتن های  Wirelessبصورت Point to Point
 راه اندازی سرورهای مجازی  Vmware , Vsphereو Esxi

معرفی برخی از شرکتهای که افتخار همکاری با آنها را داشتیم


استانداری استان اصفهان



شرکت مدیریت پسماند شاهین شهر



شرکت بهسازان صنایع خاور میانه



شرکت آ لوله



شرکت بسپار



شرکت زیست فناوری سیتک



شرکت درسا خودرو جی



شرکت نیکو بر شرق سپاهان



شرکت سپاهان پردیس



شرکت حسابداری اصفهان ماجد



شرکت حسابرسی معین مدبر



موسسه کاریابی کارمند



شرکت آهن آالت دٌروش



شرکت تجارت الکترونیک برنا



کلینیک پردیس سپاهان شهر



شیشه دوجداره الماس آسیا



باطری سازی چهلستون (توانا باطری)



شرکت ایزوگام مروارید شرق



تعاونی فوالد علویجه



همگام خودرو آسیا



دانشگاه جامع علمی کاربردی علویجه



شرکت میثم کاغذ



شرکت بازرگانی عارف (گز)



شرکت نیکو پیمان سپاهان



شرکت صفا بام اصفهان



شرکت پیشبر صنعت زاینده رود

