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نرم افزار BPMS آرین سیستم

مشخصات فنی نرم افزارهای آرین سیستم

	C#.NET زبان برنامه نویسی

	Oriented Object روش برنامه نویسی

	SQL Server 2008 R2 پایگاه داده

	Windows server 2003/Windows 2008 R2 محیط اجرایی سرور

	WinXp/win 7 محیط اجرائی کاربران

	)Internet  Protocol Version 4 )TCP/IP v4 پروتکل

	جهت تهیه گزارشات CRYSTAL  REPORT 2011 استفاده از نرم افزار

مزایای مجموعه نرم افزارهای گروه شرکتهای داده پردازی آرین سیستم

	یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها

	پشتیبانی رایگان تا 6 ماه پس از فروش و نصب

	نصب و آمورش نرم افزارهای آرین سیستم به صورت رایگان

	خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

	قابلیت استفاده به صورت سینگل و شبکه بدون محدودیت تعداد کاربران

	Line On قابلیت پشتیبانی از طریق مودم به صورت

	تعیین سطوح دسترسی به امکانات نرم افزار برای کاربران توسط مدیر سیستم

	استفاده از محیط ساده جهت تسریع در ثبت و گزارشگیری از اطالعات

	امکان استفاده نرم افزارها از راه دور

	امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

	)BASE HOLDING( امکان استفاده به صورت

	اطالعات از سایر نرم افزارها Convert
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ویژگی های عمومی نرم افزار BPMS آرین سیستم

	باال رفتن سرعت روند انجام فعالیت ها

	درک ابهامات فرآیندها و امکان مشاهده انحرافات در انجام فرآیندها

	کاهش ایجاد داده های تکراری و منابع مورد استفاده

	ایجاد هماهنگی و تعامل فرآیندها با نیروی انسانی

	بهبود انجام کارها و مدیریت فرآیند ها با محوریت افراد

	ارزیابی فعالیت واحدهای مختلف سازمان و برقراری ارتباط با یکدیگر

	مدل سازی فرایندها با حداقل کدنویسی در نرم افزار

	انجام امور فعلی سازمان از هر نقطه جغرافیایی

	قابلیت تحلیل فرآیندها برای تصمیم گیری های بهتر

	صرفه جویی در هزینه و زمان از طریق کنترل فرآیند سازمانی

	قابلیت تعامل فرآیندها با نیروی انسانی و انجام امور اداری از هر نقطه جغرافیایی

	تصمیم گیری های بهتر با تحلیل فرآیندی و افزایش شفافیت

	 مدل سازی و اجرای فرآیندهای پیچیده ارتباطی در کمترین زمان ممکن
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه

شرکتهای داده پردازی آرین سیستم         

سازمان فروش آرین سیستم

              ۰۲۱-۴۳۰۲۷
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