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،مینک یم یزاس لدم ناسنا ندب هناگ تفه یاه متسیس هباشم ار نامزاس ام
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هناوج متسیس۷
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راکمه-۲تاعالطا-۱

نابیتشپ-۵راک هار-۴یرتشم-۳

لوپ-۷رازبا-۶



)هنماد۴۶( هناوج یاه هنماد
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نابیتشپ-۵

راکمه-۲

لوپ-۷ رازبا-۶

تاعالطا-۱

راک هار-۴ یرتشم-۳

طابترا-

دانسا-

دزمتسد-

مادختسا-

هلماعم-

میقتسم-

یمومع-

هصقانم-

دادرارق-

ینابیتشپ-

یگدنیامن-

راتخاس-

یحارط-

هژورپ-

تیفیک-

یمسر-

دیرخ-

باختنا-

دادرارق-

مرتوکنیا-

داهنشیپ-

هدیازم-

راتخاس-

یرادهگن-

یرادباسح-

تمیق-

نویساربیلاک-

رابنا-

یحارط-

لاوما-

هجدوب-

ماهس-

تظافح-

یرامعم-

دوبهب-

هافر-

شزومآ-

نومزآ-

لوصحم

نابناک-

رابنا-

تامدخ

میوقت-

هنیاعم-

نامرد-

هداد

نیمز-

هژورپ-

تیفیک-



هناوج مهم یگژیو۳

١٣٩٩دادرخ www.javaneh.ir 4

یدنمدرخ
یعونصم شوه کمک اب و یسراف هب ربراک ره هقیلس ساسا رب نتم هب ادص لیدبت و صیخشت-

هباشم طیارش رد اهنآ داهنشیپ و نامزاس براجت ناونع هب ربراک ره یاه میمصت زا هبرجت بسک-

یعونصم شوه کمک اب و یسراف نابز هب هتفای راتخاس ریغ تالاوس هب ییوگخساپ-

یعونصم شوه کمک اب و یسراف نابز هب هتشذگ تاعالطا ساسا رب ینیب شیپ یاه شرازگ هئارا-

یعونصم شوه کمک اب و یسراف نابز هب نامزاس یاهدنیآرف دوبهب یارب داهنشیپ هئارا-

یریذپ فاطعنا
گرزب و کچوک طبترم یاهدنیآرف و هنماد ،متسیس بلاق رد نامزاس یاه تیلاعف هیلک یزاس لدم-

دنک یم ٪۲۰ ار یزاس لدم نامز هک ارگلوعفم راتخاس اب ینتم یزاس لدم رازبا زا هدافتسا-

تسا هداس رایسب نآ اب راک و هدوبلسکا هیاپ رب هک زاس شرازگ رازبا زا هدافتسا-

تسا  نامزاس یرامعم ،۲ و۱ لصف هک یلصف۵مارکسا همانرب طسوت عیرس و هداس ،مرن یزادنا هار-

Non)زکرمتم ریغ و یا هطبار ریغ هداد کناب بلاق رد نامزاس تاعالطا یزاس هریخذ- Relational)

یگچراپکی
نامزاسنارادماهس وناگدننک  نیمات ،نایرتشم ،نانکراک ،فیاظو ،ینامزاس یاهدحاو ،ءازجا مامت ششوپ-

دشاب یم ناور و هداس رایسب اهنآ رییغت هککیمانید وکیتاتسا یاهرادومن هیلک هب زهجمدروبشاد-

هدیچیپ ای روحم هژورپ یاه نامزاس تهج یدعب۳ و۲ ینامزاس یاهرادومن زا ینابیتشپ-

دنس۶۰۰ ششوپ اب رگید یاه نامزاسERP اب طابترا تهجEDIFACT لکتورپ زا هدافتسا ناکما-

طخرب تروص هب دنمشوه یاه هاگتسد هیلک اب هفرط ود تاعالطا لدابت ناکما-

- Wisdom
- ANN Voice Recognition

- ANN Decision Making

- ANN Unstructured Reports

- ANN Prediction Charts

- ANN Process Suggestions

- Flexibility
- Process base

- Modelling Tool

- Report Producer

- Soft Launch

- Big Data

- Integration
- All Company

- Easy Dashboard

- 3D Organization

- EDIFACT Support

- Smart Devices



زسارپ یمومع تاصخشم
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نامزاس
یربا طیحم رد راک ناکما-

نابز دنچ اب هدافتسا ناکما-

لغش دنچ اب دارفا راک ناکما-

نامزاس یرامعم یحارط ناکما-

گنیدلوه یاه تکرش راک ناکما-

یتیلم دنچ یاه تکرش رد راک ناکما-

یدعب۳ ینامزاس یاهرادومن اب راک ناکما-

یربراک
میوقت رد لغش ره راظتنا رد یاهراک هدهاشم-

لغش ره یارب هداس و فافش یتخرد یونم-

اه لغش یارب لاعف دروبشاد۵۰۰ زا شیب-

لوا هحفص رد رابخا هدهاشم ناکما-

تسا هداس هک دنمشوه یوجتسج-

هارمه نفلترگرورم رد راک ناکما-

اهدنیآرف تیعضو هتسویپ هدهاشم-

داهن
تاعالطا هداس راتخاس-

تاعالطا یلودج راتخاس-

لسکا اب تاعالطا دورو ناکما-

یا هرود تاسلج یگنهامه ناکما-

اه باختنا رد هژیو طورش فیرعت ناکما-

اه ناکم و اهدحاو ،اه نامز هدامآ لوادج-

لسکا اب تاعالطا یریگراب و یراذگراب ناکما-

شرازگ
دیدج یصاصتخا یاه شرازگ داجیا ناکما-

دنیآرف نورد یاه شرازگ هدهاشم ناکما-

دیدج یمومع یاه شرازگ داجیا ناکما-

ینامزاس دحاو ره یهدزاب یاه شرازگ-

لسکا رد شرازگ رییغت ای داجیا ناکما-

هدامآ یصاصتخا شرازگ۵۰ زا شیب-

هدامآ یمومع شرازگ۷۰۰ زا شیب-

دنیآرف
راکمه میقتسم طابترا ناکما-

اهدنیآرف یارب دیق داجیا ناکما-

درادناتسا تازیهجت هب لاصتا ناکما-

نامزاس کی یاهدنیآرف لماک ششوپ-

مرف تاعالطا راکدوخ ندرک رپ ناکما-

 هلحرم ره رد اهدنیآرف یمامت یبایدر ناکما-
نیعم قطنم اب غلبم و شرافس تدوعناکما-

ناریدم هب اهدنیآرف هدهاشم یسرتسد ناکما-

)نارگید یاهمتسیس( اهنامزاس اب طابترا ناکما-
هلحرم ره رد یرتشم هب  کمایپ لاسرا ناکما-

هدش رارکت یاهراک هچخیرات هدهاشم ناکما-

هلحرم ره رد نایرتشم طسوت تخادرپ ناکما-

 یلخاد تادنتسم شیاریو و نیودت ناکما-
نامز ره رد اهدنیآرف رییغت ای داجیا ناکما-

»ذغاک نودب نامزاس« هب یبایتسد ناکما-
اهدنیآرف نورد اب مایپ لاسرا ناکما-

نایرتشم هب تامدخ هئارا ناکما-

اهدنیآرف یهدزاب لیلحت ناکما-



دنمشوه یشوگ یامن

۱۳۹۹دادرخ www.javaneh.ir 6



)تقو رس و یریخات یاهراک( ،میوقت
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)لغش ره یارب هاوخلد دادعت هب( ،دروبشاد یاهرادومن

۱۳۹۹دادرخ www.javaneh.ir 8

راکنامیپلحمردهژورپلحمرد

ھتشذگهامرداھیسرزابدصرد



)دایز راک مجح اب ناربراک صوصخم( ،نابناک یامن
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