
1 و اتوماسیون مالی اداری صنعتیتولید کننده نرم افزارهای یکپارچه ArianERP

 نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان ERP  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 برنامه ریزی منابع سازمان ERP  آرین سیستم

	افزایش سازگاری اطالعات موجود در سازمان و ایجاد یکپارچگی از بعد اطالعاتی سازمانی

	استاندارد سازی اطالعات منابع سازمان

	 وکاهش موجودی اضافی در سازمان Just in Timeبرنامه ریزی دقیق با استفاده ازتکنولوژی

	افزایش انعطاف پذیری در پاسخ به نیازهای خاص در سازمان

	قابلیت اتصال به سازمان های دیگر و مشتریان و ایجاد شعب یکپارچه

	خودکارسازی و انجام اتوماتیک عملیات سازمان و ارائه بهترین روش های انجام حل مسائل

	کاهش هزینه های اضافی با جلوگیری از دوباره کاری در سازمان

	استفاده از نرم افزار در هر زمان و هر مکان با استفاده از قابلیت تحت وب بودن

	بهبود تصمیم گیری از طریق افزایش شفافیت در سازمان

	داشتن محیطی زیبا ، جذاب و کاربر پسند

	مطابقت با قوانین و مقررات کشور

	دربر گرفتن تمام نیازهای سازمان در حوزه های مختلف

	قابلیت تعریف سطوح دسترسی مختلف

	عدم وابستگی نرم افزار به تیم تولید کننده

	 و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت Office انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای

          Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab – Separated text
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه

شرکتهای داده پردازی آرین سیستم         

سازمان فروش آرین سیستم

              ۰۲۱-۴۳۰۲۷

https://www.ariansystem.net
https://www.ariansystem.net
https://www.ariansystem.net
https://www.ariansystem.net

