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نویسنده	:	گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع	:	رتبه	یک	شورای	انفورماتیک

برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

دریافت	رتبه	یک	شورای	عالی	انفورماتیک	کشور	توسط	آرین	سیستم

کسب	رتبه	1	شورای	عالی	انفورماتیک،	موفقیت	جدید	شرکت	آرین	سیستم	در	کسب	رضایت	و	اطمینان	
ارائه  با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت در زمینه  گروه داده پردازی آرین سیستم  حسابداران	و	مدیران	مالی	 ... 
راهکارها و تولید بسته های نرم افزاری مالی و اداری یکپارچه توانسته است با درک و در نظر گرفتن نیازهای امروز و برنامه 
های هدفمند آینده مدیران در شرکت و سازمان ها، گامی بزرگ در افزایش بهره وری کارکنان و بهبود دقت در ثبت داده 
ها داشته باشد، تا جایی که این تالش ها نتیجه داده است و به کمک تالش کارشناسان و متخصصین خود، شرکت داده 
پردازی آرین سیستم خوشبختانه موفق به کسب	رتبه	1	تولید	و	پشتیبانی	نرم	افزارهای	یکپارچه از شورای عالی 
انفورماتیک به عنوان معتبرترین نظام رتبه بندی شرکت های ارائه کننده محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین 

شرکت های مرتبط با خدمات مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعات شده است. 

نیروهای متخصص شرکت آرین سیستم دانش خود را گسترش داده و مهارت های پیشرفته خود را با اجرای پروژه 
های تولید نرم افزار مالی و اداری توسعه داده و توانسته اند با حداکثر تالش خود در کسب رضایت و پشتیبانی از نرم 
افزارهای مالی و اداری یکپارچه در تقسیم بندی کمی و کیفی، صالحیت های الزم را کسب و جزء بهترین رتبه لیست 

شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک قرار گیرند.
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شاخص	های	رتبه	بندی	شورای	عالی	انفورماتیک

رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک بر اساس مولفه	های	مالی، رضایت	مشتری و نیروی	انسانی با محدودیت رتبه 
از 1 تا 7 در شرکت های فعال در زمینه فناوری اطالعات انجام می شود. یکی از مراحل اولیه جهت رتبه بندی آرین 
باید صحت  که  چرا  بود.  کارشناسان  و  عامل  مدیر  تحصیلی  مدارک  بررسی  انفورماتیک،  عالی  شورای  توسط  سیستم 
تحصیل مدیر عامل در یکی از رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی، 

مهندسی عمران، مهندسی صنایع، آمار و فیزیک در حداقل مقطع کارشناسی تایید می شد.

در ادامه به 3 شاخص با اهمیت اخذ رتبه 1 شرکت آرین سیستم در شورای عالی انفورماتیک اشاره خواهیم داشت:

• حقوق	و	دستمزد	نیروی	انسانی:	از مهمترین شاخصه های اخذ رتبه 1 شورای انفورماتیک توسط شرکت آرین 	
سیستم میزان حقوق و دستمزد پرسنل بود که در جداول مربوطه اظهارنامه مالیات ثبت و توسط شورای انفورماتیک مورد 
بررسی قرار گرفته است و می توان گفت پارامتر حقوق و دستمزد به پرسنل نقش زیادی در کسب امتیاز در اخذ رتبه 1 

داشته است.

• درآمد:	یکی دیگر از شاخص هایی که در رتبه بندی آرین سیستم در شورای عالی انفورماتیک نقش اساسی داشته 	
است بحث میزان درآمد است. در رتبه بندی آرین سیستم در شورای عالی انفورماتیک کلیه درآمدهای مشمول مالیات 
و معافیت های مالیاتی که در اظهارنامه لحاظ می شود مورد بررسی قرار گرفت و میانگین درآمد دو سال شرکت آرین 

سیستم مالک بررسی توسط شورای انفورماتیک قرار گرفته است. 

• نیاز برای بررسی و اخذ رتبه 1 به آرین سیستم بررسی 	 از موارد مورد  ضریب	کاهنده	رضایت	مشتری:	یکی 
رضایت مشتریان از خدمات بوده است که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با بررسی رضایت مشتریان به شیوه های 

مختلف و تبدیل به میزان سنجش کیفی رای به دارا بودن آرین سیستم به میزان الزم رضایتمندی مشتری داد. 

مراحل	اخذ	رتبه	بندی	شرکت	آرین	سیستم	در	شورای	عالی	انفورماتیک

شرکت آرین سیستم با هدف باالبردن سطح خود و امکان شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و همچنین بستن 
قرارداد با سازمان های دولتی تصمیم به اخذ رتبه کرده و اولین گام برای اخذ رتبه در شورای انفورماتیک، مراجعه و ثبت 

نام در سامانه ساجات بوده است.

در مرحله بعد بارگذاری و ارسال مدارک برای تشکیل پرونده الکترونیکی بود  که واحد اداری آرین سیستم مواردی 
همچون روزنامه رسمی تاسیس شرکت، مدرک تحصیلی، صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملی و عکس مدیر عامل 

ممهور شده به مهر شرکت را برای دبیرخانه شورای انفورماتیک ارسال کرد.
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بعد ارسال مدارک به صورت الکترونیکی و فیزیکی، با مراجعه به بخش تاریخچه در پرونده الکترونیکی یک سری نواقص 
را اصالح و ثبت نهایی انجام شد و در نهایت گواهی رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک به آدرس شرکت داده پردازی آرین 

سیستم ارسال شد.

ما این موفقیت رو مدیون زحمات و پشتکار کارکنان خود هستیم. چرا که پرسنل متخصص آرین سیستم در طی چندین 
سال فعالیت، با پشتکار و همراهی خود ما را در رسیدن به اهداف و موفقیت های بزرگ همراهی کردند که جا داره از تک 

تک این عزیزان قدردانی کرده و این موفقیت را به خانواده آرین سیستم تبریک بگوییم.
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داده پردازی آرین سیستم

داده پردازی آرین سیستم

آیا شام هم آرین سیستم را می شناسید ...

افزار  نرم  تولید  و  سازی  همگام  هدف  با  سیستم  آرین  پردازی  داده  گروه 

نرم  باالی  بسیار  پذیری  انعطاف  شعار  با  و   )ArianERP( سازمان  منابع  مدیریت 

مشرتیان  نیاز  مختلف،  تحلیلهای  طریق  از  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  سیستم  آرین  افزار 

با  است  توانسته  که  بوده  حدی  تا  رشکت  این  دقت  و  پشتکار  است.  منوده  شناسایی  خوبی  به  را 

در افزار  نرم  مشاوره  و  خدمات  ارائه  جهت  در  بزرگ  گامی  خود،  فعالیت  از  دهه  دو  از  کمرت  گذشت 

است  شده  تالش  و  است  گرفته  انجام  اطالعاتی  اسرتاتژیک  برنامه  یک  اساس  بر  سیستم  آرین  یکپارچه  و  جامع  محصوالت  تولید 

شکل  بهرتین  به  و  باشد  پاسخگو  را  صنعتی  های  حوزه  متام  در  خود  مشرتیان  نیاز  و  انتظارات  حداکرث   ، دنیا  روز  های  تکنولوژی  با 

دهید: سفارش  را  خود  محصول  دمو  درخواست  با  راحتی  به  میتوانید  نیز  شام  دهد.  ارائه  مفید  خدمات  خود  کاربران  به  بتواند 

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خزانه داری - دریافت و پرداخت

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

متاس با آرین سیستم

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عربعلی ، خیابان ششم پالک 66

https://www.ariansystem.net : تلفن : 43027-021  فکس : 02188549360  سایت

نرم افزار پرسنلی و احکام

 نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار آرشیو و بایگانی اسناد

نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت

نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشرتیان

نرم افزار BPMS - مدیریت فرایند کسب و کار

حوزه نرم افزار ERP بردارد.

محصوالت آرین سیستم
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