شرکت آرین نوین رایانه

»مدیریت سازمانی در کالس جهانی«

BPMS

ERP
BI

دانش بنیان
عضو نظام صنفی رایانه
دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک

Info@arian.co.ir
@ArianNovinRayaneh
Arian Novin Rayaneh

درباره ما
1391

1384

1384

ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى
وب در ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪى

1380

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﯾﻨﺪوز

1384
1398

1393

ﻧﺴﺨﻪ BPMS 4آرﯾﻦ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﻣﻌﻤﺎرى ﺳﺮوﯾﺴﮕﺮا

ﻧﺴﺨﻪ 3
 BPMSآرﯾﻦ
ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎرى MVC

BPMN 2.0

ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ
 BPMSآرﯾﻦ

1397

1397

ﻧﺴﺨﻪ 5
 BPMSآرﯾﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

1391

اﺳﺘﻔﺎده از  BPMSآرﯾﻦ
در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻠﻰ

درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

1398

ﻫﻤﮑﺎرى در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

1399

2

1397

ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﺴﺨﻪ
اﺑﺮى BI
1399

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ
ﻧﺴﺨﻪ  BIآرﯾﻦ

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

01

02
) Help deskمیز خدمت(:
 -1استعالمات بین دستگاهی در سطح
ملی و استانی
 -2الکترونیکی سازی فرآیندهای عمومی
سازمانها
 -3کنترل تردد و تکریم ارباب رجوع
 -4آرشیو اسناد الکترونیکی

) BPMSمدیریت فرآیندهای سازمانی(:
 -1فرآیندهای حوزه انرژی ( آب  ،برق،
نفت و گاز)
-2اتوماسیون تخصصی سرمایه گذاری
 -3سامانه جامع آمارهای اقتصادی،بانکی
و مالی
 -4سامانه جامع تنظیم بازار

) BIهوش سازمانی(:
 -1داشبورد جامع مدیریت شهری
 -2داشبورد شاخص های سالمت
 -3داشبورد جامع نظارت و ارزیابی
 -4داشبورد منابع انسانی و مدیران آینده

) ERPمدیریت کسب و کار(:
 -1مدیریت مکاتبات و وظایف
 -2امــور مالــی ،حســابداری و قراردادهــا
 -3منابــع انســانی و ارزیابــی عملکــرد ()HR
 -4مدیریت ارتباط با مشتریان ()CRM
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 BPMSآرین
فرآیند ساز :این ابزار امکانات طراحی و مدیریت
اجرایی فرآیندهای سازمانی را بر پایه استاندارد
جهانی  BPMN 2.0در اختیار مدیران مرتبط قرار می دهد.
فــرم ســاز :ابــزاری تعامــل گــرا اســت کــه امکانــات
متعــددی فراتــر از ســاخت فــرم هــای ســاده (کــه دارای
فیلدهــای ورود داده هســتند) بــه کاربــران ارائــه مــی دهد.
داده هــای ورودی در فــرم هــای ســاخته شــده ،بعــدا در اقدامــات
محاســباتی ،گــزارش ســازی ،نمونه ســازی ،آمــار گیری ،ایجاد مــدل های
اطالعاتــی چنــد وجهی و تحلیــل هــای داده ای هوشــمند و  ...دخالت کرده
یــا پیگیــری مــی شــوند.
گــزارش ســاز :مجموعــه ابــزار هوشــمندی کــه بــا اتصــال بــه منبــع داده،
بــا ایجــاد ســاختارهای داده ای مناســب و تبدیــل آنهــا بــه جــدول داده ای بــا
قابلیــت درک بــاال ،جهــت نظــارت و پایــش فرآیندهــا ،اثــر چشــمگیری در ســرعت
تصمیــم گیــری مدیــران و دیگــر کاربــران مــی گــذارد.
داشــبورد عملکــردی :واســط کاربــری تعاملگــرا کــه بصــورت یکپارچــه جهــت ارزیابی
کارایــی ســازمان  ،کاربــران و فرآینــد هــای آن بــه کار مــی رود.
ایــن داشــبورد بــه مدیــران کمــک مــی کنــد در کمتریــن زمــان و در یــک محیــط گرافیکــی
بــر عملکــرد ســازمان خــود بصــورت اتوماتیــک نظــارت داشــته باشــند.
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محیط طراحی
ساده و گرافیکی

مدیریت دسترسی
کاربران
Role-Based
Access Control

Drag and
Drop Designer

ابزار فرآیند به صورت
گرافیکی

سرویس ورود یکپارچه
Single Sign-On

آرین

Visual
Workflow Tool

شاخص های
بهره وری فرآیند

سازگاری با موبایل

Process Performance
Metrics

Mobile Compatible

تنظیمات مدیریت متنوع
Powerful
Administrator Features

افزایش کارایی و نظارت
Performance and
Scalability
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گزارش ها و تحلیل ها
Reports
and Analyzes

یکپارچگی با بستر
نرم افزاری موجود
Integration With Existing
Software Systems

لیست فرآیندها
حــوزه انــرژی -1 :احــراز صالحیــت پیمانــکاران )-2 (Approved Vendor Listاشــتراک پذیــری عمــده گاز
-3اجــازه پرداخــت صــورت وضعیــت پیمانــکاران  -4گــزارش ســالیانه مجامــع شــرکت هــای زیرمجموعــه
حــوزه بــازار محصــوالت کشــاورزی -1 :ســامانه تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی  -2نظــارت بــر توزیــع
کاال و محصــوالت
حــوزه بهداشــت و ســامت -1 :ســامانه محتــوای آمــاری و تجهیــزات دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
 -2ســامانه تخفیفــات دارویــی  -3اتوماســیون مکاتبــات پزشــکان و داروخانــه هــا  -4مدیریــت ماموریــت
پایــگاه هــای اورژانــس
حــوزه مدیریــت شــهری -1 :اتوماســیون خرانــه داری شــهرداری هــا  -2مدیریــت پــروژه هــای عمرانــی
شــهری -3مدیریــت ماموریــت هــای ایســتگاه هــای آتــش نشــانی
حــوزه میــراث فرهنگــی وگردشــگری -1:ســامانه آمــاری مســافرین هتــل هــا  -2ســامانه شناســایی
مجرمیــن اماکــن باســتانی  -4احصــاء فراینــد تجــاوز بــه آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی
حــوزه مالــی  ،اقتصــادی و بانکــی در بــرش اســتانی -1 :آمارهــای مالیاتــی  -2آمــار صــادرات و واردات
گمرکــی  -3آمارهــای حــوزه انــرژی  -4عملکــرد و آمــار بــورس منطقــه ای  -5آمــار فعالیــت هــا و عملکــرد
شــورای هماهنگــی بانــک هــا و بیمــه هــا

6

سامانه ها و فرآیند های بر پایه BPMS

حــوزه خدمــات الکترونیکــی-1 :درخواســت خریــد کاال و خدمــات  -2نظــام پیشــنهادات و انتقــادات
 -3مالقــات بــا مدیــران  -4رســیدگی بــه شــکایات مراجعیــن  -5درخواســت خــودرو  -6ارزیابــی
عملکــرد کارکنــان  -7امــور اداری و رفاهــی ســازمانها  -8ســامانه رزرواســیون میهمانســراها
 -9ســامانه رزرو غــذا
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هوش تجاری BI
اســتفاده صحیــح از دادههــا جهــت اخــذ تصمیمــات بهتــر ،ســریع و بــدون نقــص ،کلیــد موفقیــت
ســازمانی و تجــاری در دنیــای امــروز میباشــد .هــوش تجــاری ( )BIاز طریــق ایجــاد بســتر
گزارشــات هوشــمند تحلیلــی بــر روی حجــم وســیعی از دادههــا ،در تصمیمســازی ،تدویــن
اســتراتژی و پیشبینــی یــاری مــی رســاند.
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BI
Business

Intelligence
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ارائه نمودارها و شکلهای
نمایشی متنوع و قدرتمند

تدوين و ارائه
شاخصهای تحلیلی

تفسیر وضعیت کنونی و
تصمیمسازیهای استراتژیک

ه روندهای
پیگیری نتایج و مقایس 
اجرایی به صورت شفافتر

جمعآوری ،خالصهسازی و
یکپارچهسازی داده ها

حوزه سالمت :

 -1داشبورد سپاس

 -2داشبورد نظام ارجاع و بازخوراند

05

حوزه پرسنلی :

 -1داشبورد جامع نظارت و ارزیابی

 -2داشبورد منابع انسانی و مدیران آینده

حوزه شهری :

 -1داشبورد عملکرد شهرداری ها
-2داشبورد نظارت شوراها
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میز خدمت
نــرم افــزار میــز خدمــت مبتنــی بــر سیســتم مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی آریــن در راســتای
توســعه خدمــات الکترونیــک منطبــق بــا بخشــنامه ابالغــی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور
در مــورخ  1396/9/7کــه طــی آن بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه موقــع ،ســریع و آســان بــه
اربــاب رجــوع و همچنیــن ارتقــاء رضایتمنــدی آنــان ،دســتگاه هــای اجرایــی و اســتانداری هــا
مکلفنــد نســبت بــه برنامهریــزی و اجــرای مفــاد دســتورالعمل میــز خدمــت الکترونیکــی و
آمــوزش متصدیــان آن اقــدام کننــد.
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امکان اخذ درخواست خدمت از
ارباب رجوع در قالب فرم های
الکترونیکی

دسترسی به مراحل
گردش کار و مستندات
مورد نیاز

امکان ارسال پیامک به
منظور اطالع رسانی مراحل
پردازش درخواست خدمت

ارائه کد رهگیری
منحصربه فرد به
درخواست کننده

 -1فرایند صدور مجوز تغییر کاربری اراضی مستثنیات
 -2فرایند صدور پروانه بهره برداری صنعتی و کشاورزی
 -3فرایند واگذاری اراضی ملی به طرح های سرمایه گذاری
 -4فرایند صدور پروانه بهره برداری گردشگری و مجتمع خدمات رفاهی
 -5فرایند صدور موافقت اصولی گلخانه و دامپروری
 -6ثبت نام سرباز امریه

حوزه
صدور
مجوز

پایش لحظه ای نحوه ارائه
خدمات و گزارش های
کاربردی و مدیریتی

نظر سنجی الکترونیکی از
ارباب رجوع

حوزه
استعالمات

 -1اعتبارسنجی موسسات آموزشی متقاضی
 -2برگزاری دوره های ویژه کارکنان دولت
 -3احراز صالحیت تدریس و تربیت مدرسان دوره
های آموزشی کارکنان دولت
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)مدیریت کسب و کار( ERP
راهــکار جامــع و یکپارچــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط آریــن ایــن امــکان را بــرای مجموعههــای
مختلــف فراهــم میکنــد تــا بــا یــک هزینــه معقــول و مناســب اقــدام بــه نظــارت و افزایــش ســود و
بهــرهوری فعالیتهــای خــود بنماینــد .ایــن مجموعــه یکپارچــه شــامل بخشهــای:

01
امور مالی ،حسابداری و
قراردادها

مدیریت مکاتبات
و وظایف

02
04
منابع انسانی و ارزیابی عملکرد
()HR

03
12

مدیریت ارتباط با
مشتریان ()CRM

راهکارها و سامانه های ERP
مدیریت مکاتبات و وظایف:
دسترسی راحت و دائمی به اطالعات
کاهش مصرف کاغذ
هیچ وظیفه ای فراموش نخواهد شد
گفتگوی آنالین

:CRM
یادآوری ها و پیگیری های روزانه
پشتیبانی از  VOIPو تلفن های مرکزی
تقویم کاری
سامانه تیکتینگ

امور مالی ،حسابداری و قراردادها:
قالب های متنوع برای قراردادها
داشبورد درصد وضعیت قراردادها
صدور صورت وضعیت بصورت خودکار
ارتباط با نرم افزارهای حسابداری

منابع انسانی و ارزیابی عملکرد (:)HR
تشکیل پرونده پرسنلی
ارتباط با سامانه های حضور و غیاب
ثبت گزارش عملکرد برای وظایف
محوله در سامانه مدیریت وظایف
داشبورد ارزیابی عملکرد کارکنان
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سایر محصوالت و راهکارها
سامانه مکاتبات آرین
اگــر جــزء آن دســته از ســازمانهایی هســتید کــه فقــط از  BPMSبــرای فرایندهــای کاری و روالهــا ی اداری
خــود اســتفاده مــی کنــد ،جهــت تامیــن نیازمندیهــای مکاتبــات اداری شــما ،شــرکت آریــن نــرم افــزار
مکاتبــات اداری در بســتر  BPMSرا بــه شــما پیشــنهاد مــی دهــد.
تحت وب با قابليت استفاده بر روی انواع مرورگر ها و سيستم عامل ها
تعريف دبيرخانه و ايجاد و تعيين انواع قالب های نامه و الگوی شماره نامه به تفکيک دبيرخانه ها
تعريف انواع نامه های داخلی ،وارده ،صادره و انواع گيرندگان :اصلی ،رونوشت ،رونوشت مخفی
تعيين و اعطاء دسترسی های الزم به صاحبان امضاء به تفکيک نوع نامه
دارای ويرايشگر داخلی
ايجاد و مشاهده تاريخچه ارجاعات
ايجاد آرشيو نامه ها با امکانات جستجوی پيشرفته
اتوماسیون تخصصی خدمات سرمایه گذاری
ســامانه هــای خدمــات الکترونیکــی بــا رویکــرد
فراهــم نمــودن بســترتعاملی چهارجانبــه بیــن
ســرمایه گــذاران ،مراکــز خدمــات ســرمایه گــذاری،
دســتگاه هــای اجرایــی و مدیــران عالــی تهیــه و
طراحــی شــده اســت.
 -1سامانه پاسخگویی به سواالت سرمایه گذاران
 -2ســامانه فرصــت هــای ســرمایه گذاری
 -3ســامانه واســطه گــری ســرمایه گذاری
 -4سامانه بهبود و پایش محیط سرمایه گذاری
 -5سامانه نظارت بر طرح های سرمایه گذاری
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خدمــات پشــتیبانی بــدون مــرز محــور سیاســت هــای مشــتری مدارانــه مــا مــی باشــد .هوشــمندی
تجــاری  ،سیســتم هــای تصمیــم یــار مدیریــت ،شــیوه هــای نویــن پــردازش ،یکپارچــه ســازی داده و
ارائــه بســترهای ســازمانی فرآینــد محــور ،تنهــا نمونــه هایــی از جریــان فنــاوری هــای نــو در مســیر
توســعه محصــوالت ایــن شــرکت اســت.

برخی از همراهان

شرکت توانیر

سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

سازمان تامین اجتماعی

شرکت گاز استانهای زنجان و قزوین

اداره کل جهاد کشاورزی استان زنجان

اداراه کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
گردشگری استان زنجان

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

گروه صنعتی خالص سازان

پتروشیمی زنجان

مراکز خدمات سرمایه گذاری استانهای

(زنجان،فارس ،بوشهر ،البرز ،قم ،اردبیل ،قزوین )
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