فناوری های نوین وب

تحقیق و بررسی مدون

دانش فنی و تجربه عملیاتی

كاتالوگ فناوري ها و محصوﻻت

درست بودن مهمتر از پیروز بودن است !

سخن مدير عامل
“فن آوری” به واقع امری است محصول دانش,

تفکر و تجربه که با هضـم پیچیدگی ها در درون

خود سادگی و سهولت را برای نســــــل بشـــــــر به
ارمغان آورده است.

بشـــــر موجودی است مبتکر که با ابداع فناوری
توانســــــــــته بر بســــــــــیاری از جنبه های طبیعت

تســـلط یابد و از نظام خلقت رمزگشـــائی کند تا

زندگی فردی و اجتماعی خود را توســــــعه داده و

زمین را ســرزمین بهتری برای فردای کودکانمان
کند.

@mohammadkani

عملکرد  ۲۰ســـــــــــالهء مدیریت شـــــــــــرکت و تیم تولید
در راهبــــرد و اجــــرای بیش از  ۱۵۰پــــروژه نــــرم افـــــزاری
برای ارگان ها و موسســـــات بزرگ دولتی و خصـــــوصی
که به برخی از آنها در این ســـند اشـــاره شــــده اســــت،
گواه توانمندی پـــــــــــــــــردازش و تحلیل در ارئه خدمات
معمـاری ،طراحـی ،پیاده سازی ،استقـرار و پشـتیبانی
انواع ســــــــامانه های ســــــــازمانی و شــــــــرکتی در قالب
زیر ســاخت ،ســـکوی رایانش ،ســـامانه های متمرکز و
تولید نرم افزار های سفارش مشتری می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سند متعلق به شرکت پردازش و تحلیل کُهن د ُریاب می باشد.

حوزه های فعالیت شرکت پردازش و تحلیل

تجارت الکترونیک
مکانیزاسیون فرآیند های تجاری
پیاده سازی و راه اندازی سیستم های
بستر مبادﻻت و خدمات تجارت الکترونیک

سازمان الکترونیک
ارائه راه کارهای جامع سازمانی
تولید و استقرار سامانه های خدمات مکانیزه
ویژه سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی

هویت سایبری و امنیت دیجیتال
سامانه های سفارش مشتری
طراحی ,معماری ,پیاده سازی و پشتیبانی
سامانه های فوق مکانیزه فرآیند محور
بر اساس تعریف و سفارش مشتری

مشاور و مجری راه اندازی درگاه احراز هویت
و سامانه صدور مجوز دسترسی لحظه ای
و برپا سازی سیستم های امنیت نرم

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

درگاه ورود متمركز كاربران
)Single Sign On (SSO

درگاه احراز هویت ,ســامانه ای مبتنی بر فناوری شــناســایی یگانه می باشــد که برای ســـهولت دســـترســـی کاربران به ســـامانه های
ســــازمانی ,فرآیند احراز هویت را به گونه ای برقرار می نماید که کاربر فقط یکبار در درگاه اصــــلی نام کاربری و رمز عبور خود را وارد
نموده و پس از آن به کلیه زیر سیستم های سازمانی متصل به درگاه شناسای یگانه دسترسی خواهد داشت.

اهداف کلی:


فراهم سازی امکان ورود کاربران به کلیه سامانه های متصل تنها با یکبار احراز هویت در درگاه اصلی



حذف نام کاربری و رمز عبور های مختلف از کلیه زیر سیستم ها و تسهیل مدیریت کاربران به صورت یکپارچه



پشتیبانی از فناوری های احراز هویت چند فاکتوره )دریافت کد رمز از طریف پیامک ,تائید هویت از طریق توکن امنیتی و (...



اتصال به زیر ساخت های سازمانی جهت احراز هویت یکپارچه کاربران درون سازمانی



متمرکز سازی فرآیند بازیابی و تغییر رمز عبور و حذف کلیه بخش های مرتبط با کاربران از تمامی زیر سیستم ها



امکان صدور حکم های موقت جهت مدیریت اطﻼعات پرسنلی افراد پیش از انجام بروکراسی اداری و صدور حکم واقعی

Technologies
)Single Sign On (SSO
Token veriﬁcation
Fingerprint protection
Dynamic Web-API
XML & JSON
3Layer Web-Service Security
Symmetric-key algorithm
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درگاه ورود متمركز كاربران
)Single Sign On (SSO
دستاورد ها:


حذف نام کاربری و رمز عبور های مختلف از کلیه زیر سیستم ها و سامانه های سازمانی



فراهم سازی امکان ورود به کلیه سامانه ها تنها از طریق یک بار ورود نام کاربری و رمز عبور



افزایش امنیت کاربران سطح باﻻ با پیاده سازی فرآیند احراز هویت چند فاکتوره



تائید هویت ثانویه از طریق ارسال پیام کوتاه ,استفاده از توکن های امنیتی و غیره



اتصال به زیر ساخت های سازمانی مانند  Active Directoryجهت احراز هویت کاربران



تعامل با پایگاه داده و زیر ساخت های موجود سازمان جهت فراهم آوری هویت کاربران



متمرکز سازی تغییر رمز عبور و استفاده از روش های بهینه فرآیند تغییر رمز عبور



بازیابی امن رمز عبور بر اساس پست الکترونیک ,شماره تلفن همراه یا اتوماسیون اداری



حذف کلیه بخش های مرتبط با ثبت و مدیریت کاربران از تمامی زیر سیستم ها



کاهش زمان و هزینه پیاده سازی سیستم های سازمانی و افزایش امنیت در فضای سایبری



پنل مدیریت اختصاصی ثبت و مدیریت کاربران غیر سازمانی و برون سازمانی



تحلیل و پایش آمار کاربران بر اساس ساعات تردد در سامانه ها ,محدوده جغرافیایی و غیره



امکان مسدود سازی دسترسی یک کاربر به کلیه سیستم های سازمانی از طریق درگاه متمرکز



 APIو  WebServiceهای مختلف جهت ارائه خدمات به سایر سیستم های سازمان



مستندات فنی کامل و سیﻼبس های آموزشی جهت انتقال دانش به مجریان و پیمانکاران

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

سامانه صدور مجوز دسترسي
Central Security System

ســــــــامانه صــــــــدور مجوز دســــــــترســــــــی ,وب ســــــــایت و زیر ســــــــاخت مدیریت متمرکز مجوزهای دســــــــترســــــــی کاربران به کلیه
زیر سامانه های سازمانی می باشـد .این فناوری امکان صـدور ,نظارت و پایش فوق امن نقش و سـطوح کاربران بر اسـاس معماری
سیستم ها  ,چارت سازمانی و سایر مولفه های موثر در سازمان را در قالب سامانه ای واحد ارائه می نماید.

اهداف کلی:


متمرکز سازی ایجاد ,ویرایش ,حذف و پایش مجوز های دسترسی کاربران به سیستم های مختلف سازمانی در یک سامانه واحد



حذف پیاده سازی و مدیریت فرآیند های سطوح دسترسی از کلیه زیر سیستم های متصل و افزایش همسنگ امنیت سایبری



پشتیبانی کامل از جدیدترین فناوری های انتقال امن داده با قابلیت سازگاری با کلیه زبان های برنامه نویسی



محدود سازی دسترسی به سامانه ها بر اساس نقطه اتصال و شرایط زمانی و مکانی قابل تعریف



تفویض اختیار جهت اشتراک گذاری مجوز دسترسی بدون اشتراک گذاری هویت کاربری



تعیین دسترسی فردی و گروهی به صورت درختواره های وراثتی و غیر وراثتی

Technologies
Open Authentication
Identity Impersonation
API-Based Authorization
3Layer Web-API Security
IP Protection
)Jason Web Token (JWT
SQL Service Broker

w w w. pt k d . i r

سامانه صدور مجوز دسترسي
Central Security System
دستاورد ها:


متمرکز سازی کلیه فرآیند های مدیریت دسترسی کاربران به تمامی سامانه های متصل



یکپارچه سازی روال صدور ,ویرایش ,حذف و پایش سطوح دسترسی کاربران



قابلیت تعریف قوانین صدور مجوز مانند زمان ,آی پی سیستم کاربر ,سمت و غیره



تعیین سطوح دسترسی فردی و گروهی بر اساس سامانه ,نقش ,صفحات مجاز و غیره



استفاده از مجوز های وراثتی و تعریف درختواره نقش با قابلیت انطباق بر روی چارت سازمانی



صدور مجوز های فرد محور جهت جدا سازی دسترسی افراد خاص در سازمان



صدور مجوز های غیر فرد محور بر اساس ترکیب مولفه های کلیدی در چارت سازمانی



سمت پرسنل ,واحد سازمانی و آی پی سیستم در حال اتصال
صدور مجوز لحظه ای بر اساس ِ



صدور حکم های موقت جهت همسنگ سازی دسترسی کاربران در فضای عملیاتی



اتصال به زیر ساخت های سازمانی مانند اطﻼعات اداره کارکنان ,سیستم پرسنلی و غیره



ارائه کلیه خدمات صدور و تائید مجوز دسترسی توسط  APIهای استاندارد



قابلیت تعریف پست گروه جهت همگروه سازی پست های مختلف سازمانی



امکان مسدود سازی دسترسی به سامانه ها از طریق اینترنت یا اینترانت



امکان مسدود سازی دسترسی یک کاربر خاص به کلیه سامانه های سازمان



راه کار تسریع در بروکراسی های زمانگیر سازمانی برای صدور مجوز های غیر فرد محور



ارائه مستندات کامل فنی جهت آموزش روش استفاده از فناوری و  APIهای مرتبط

نقش مجاز

كد پرسنلي

سمت سازماني

واحد عملياتي

وضعيت شغلي

آي.پي اتصال

مدیر سامانه

۵۴۴۸۶

---

---

---

١٧٢.٢٠.١٢.١

مدیر زیر سیستم

---

مدیر کل

اداره کارکنان

---

---

کاربر گزارشات

---

کارشناس ارشد

اداره کارکنان

قرارداری

*١٧٢.٢٠.

کاربر عادی

---

---

---

شاغل تمام وقت

*١٧٢.

کاربر بازنشسته

---

---

---

بازنشسته

*

* سامانه صدور مجوز دسترسی با بررسی مولفه های قابل تعریف توسط کارفرما ,امکان صدور مجوز های فرد محور و سمت محور را به صورت لحظه ای امکان پذیر می نماید.

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

سامانه ارزيابي عملكرد پرسنل
Employee Performance Evaluation

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است .این سامانه با صدور کارنامه ماهانه
برای هر فرد ضمن رتبه بندی وی در سازمان بر اساس پســـت گروه های مشــــابه ،از زیر ساخت سیســــتم ارزیابی  ۳۶۰درجه جهت
جمع آوری و پایش اطﻼعات کمی در رفتار های پرسنلی استفاده می نماید.

اهداف کلی:


صدور کارنامه های ماهانه برای پرسنل



رتبه بندی پرسنل در واحد ,سازمان ,محدوده جغرافیایی و ...



سیستم ارزیابی  ۳۶۰درجه با امکان تعریف دوره های ارزیابی



تدوین پرسشنامه های ارزیابی گوناگون بر اساس چارت سازمانی



تعیین پاسخ ها با امکان وزن دهی متناسب با سمت شغلی پاسخ دهنده



تعریف نمره ،فرمول نویسی بر روی نمرات و ارائه نمره نهایی از  ۱۰۰در هر دوره ارزیابی



دریافت اطﻼعات پرسنلی کلیه کاربران به صورت لحظه ای و آنﻼین از سیستم پرسنلی و سامانه احکام

Technologies
Open Authentication
Identity Impersonation
API-Based Authorization
3Layer Web-API Security
IP Protection
)Jason Web Token (JWT
SQL Service Broker
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سامانه ارزيابي عملكرد پرسنل
Employee Performance Evaluation
دستاورد ها:


صدور کارنامه ماهانه برای کلیه پرسنل و رتبه بندی آنان در واحد ,سازمان ,محدوده جغرافیایی و ...



سیستم ارزیابی  ۳۶۰درجه با امکان تعریف دوره های مختلف ارزیابی



تدوین پرسشنامه های ارزیابی  ۳۶۰درجه برای هر پست شغلی و محدود به زمان ,تعداد یا ..



تعیین پاسخ ها مختلف برای هر پرسش با امکان وزن دهی مستقل به پرسش و پاسخ



جمع آوری مؤلفه های قابل اندازه گیری و ذخیره آنها در قالب پارامتر



فرمول نویسی بر روی پارامتر ها و تعریف شاخص ,فرمول نویسی بر روی شاخص ها



تعریف چالش ,فرمول نویسی بر روی چالش ها و تعریف نمره در هر بخش,



فرمول نویسی بر روی نمرات و ارائه نمره نهایی از  ۱۰۰در هر دوره ارزیابی



گروه بندی پست های سازمانی در پست گروه ها )قابل ویرایش در هر مقطع ارزیابی(



نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه ها

* سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل بانک ملت در حال نمایش کارنامه ماهانه یکی از پرسنل

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

سامانه برنامه عملياتي
MIS

هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی ,فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحد های
سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد .در این سامانه مولفه های موثر سـازمانی در قالب پارامتر ,شـاخص
و چالش تدوین شده ,فرمول نویسی میشوند و با استفاده از فناوری پایش داده به صورت نمودار در اختیار مدیران قرار میگیرد.

اهداف کلی:


تعریف پویای سر فصل ,چالش ,شاخص و پارامتر ها



فرمول نویسی بر روی پارامتر ها ,شاخص ها و چالش ها به صورت پویا توسط مدیر سامانه



اندازه گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی



تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد



نمایش وضعیت واحد های ,استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge



مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان ها بر روی داشبورد مدیریتی



نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه های تعریف شده

Technologies
)Multiple ﬁle importer (CSV, Excel, Access
Caching & Calculation over Big-Data
Runtime Compilation
Execute dynamic formula in Runtime
3Layer Web-API Security
IP Protection
SQL Service Broker
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سامانه برنامه عملياتي
MIS
دستاورد ها:


تعریف پویای سر فصل ,چالش ,شاخص و پارامتر ها



فرمول نویسی بر روی پارامتر ها ,شاخص ها و چالش ها به صورت پویا توسط مدیر سامانه



اندازه گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی



تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد



نمایش وضعیت واحد های ,استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge



مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان ها



نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه ها

* سامانه برنامه عملیاتی بانک ملت در حال نمایش صفحه داشبورد مدیرعامل

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

چارچوب توليد سامانه هاي سازماني
AXP Framework

چارچوب تولید سیستم های سازمانی ,کتابخانه ای بسـیار مجهز است که بر روی پروژه خام نصـب می گردد و امکان تولید و توسعه
سیســتم های سازمانی را بر اساس نیازهای عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد که ضمن کاهش چشــم گیر خطای انســانی,
بسیاری از زیر ساخت های پیاده سازی نرم افزار های بزرگ را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد.

اهداف کلی:


تسهیل و تسریع فرآیند پیاده سازی سامانه های سازمانی و کاهش چشمگیر خطای زمان تولید



اعتبار سنجی خودکار فرم ها و ارائه امکانات متعدد بررسی صحت ورود اطﻼعات به صورت هوشمند



فراهم آوری کلیه امکانات و فرآیند های زیر ساختی تولید و راه اندازی پروژه های چند ﻻیه تحت وب



سازگاری کامل با زیرساخت های سازمانی مانند درگاه احراز هویت ,سامانه صدور مجوز دسترسی و ...



پشتیبانی کامل از امکاناتی مانند تغییر پوسته ,چند زبانه سازی و فناوری های نوین توسعه رابط کاربری



یکپارچه سازی روش تولید سامانه های سازمانی و حذف فرد محوری در پیاده سازی و نگهداری از سیستم ها

Technologies
.Net Framework 4.5
Dependency Injection
Inversion of Control
Code First Database
Angular, HTML5 & CSS3
Native knowledge base
Multi Layer Architecture
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چارچوب توليد سامانه هاي سازماني
AXP Framework
دستاورد ها:


آماده سازی کلیه پیش نیاز های تولید سامانه جهت افزایش چند برابري سرعت تولید



کاهش چشم گیر خطاهاي متداول برنامه نویسان در زمان تولید و تست سامانه



اعتبار سنجی خودکار و نمایش خطای مرتبط بر اساس وضعیت فرآیند ها



بررسی سطح امنیتی کاربر به صورت خودکار و ثبت هرگونه رفتار غیر متعارف



زیر ساخت ثبت  Logبه تفکیک صفحه ,فرآیند و خطا با قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی



پشتیبانی از شبکه توزیع محتوا ) (CDNجهت متمرکز سازي محتواي نمایشی و منابع مشترک



امکان تغییر رابط کاربري ,تصاویر و رنگ ها در کلیه سامانه ها به صورت یکپارچه و آنی



امکان اتصال به درگاه ورود متمرکز احراز هویت ,سیستم پرسنلی و سامانه صدور مجوز دسترسی



گزارشات بررسی میزان ترافیک ,صحفات بازدید شده و سرعت اجراي فرآیند ها از فراخوانی تا پاسخ



نمایش گزارشات بر روی چارت ,نمودار و  Gridهای بهینه شده بر اساس  Filteringو Paging



رابط کاربري مدرن و سازگار با تمامی مرورگر ها با قابلیت خصوصی سازی بر اساس فناوری های نوین



تولید فایل هاي خروجی از گزارشات و نمودار ها در قالب فایل های Excel, Word, PDF, JPG



سهولت آموزش برنامه نویسان و امکان انتقال دانش بر اساس روال های بومی و مهندس شده



چند زبانه سازي سیستم ها در زمان تولید و به روز رسانی لحظه اي در زمان اجرا

JS, CSS, IMG

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

شبكه توزيع محتوا
Content Delivery Network

شبکه توزیع محتوا ,فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف
بر روی یک یا چند سرور ,ضمن بهینه سازی فضـای سرور ها و ترافیک شبکه ,تاثیر بسـزایی در امر تســریع بارگزاری صفحات کاربر
و انجام تغییرات یکپارچه سازمانی از قبیل رنگ و لوگو دارد.

اهداف کلی:


متمرکز سازی منابع مشترک از قبیل تصاویر ,قالب بندی ,رنگ بندی و ...



تجمیع فایل های  CSSو  JSمشترک بین زیر سیستم ها با هدف مدیریت بهینه منابع



مدیریت هوشمند ذخیره و بازیابی اطﻼعات در مرورگر کاربر بر اساس تغییرات منبع



یکپارچه سازی قالب و فرم کلی سامانه ها و صفحات و امکان ویرایش یکپارچه آنها



ارائه سرویس بارگزاری و دریافت منابع آموزشی ,ویدئویی ,فایلهای  PDFو ...



استفاده از فناوری داده های باز جهت اشتراک گذاری منابع فاقد ارزش امینیتی

Technologies
CDN
Open Data
Web Cache
Browser Cache
MIME Types
Loan Balance
HTTP Compression

w w w. pt k d . i r

شبكه توزيع محتوا
Content Delivery Network
دستاورد ها:


افزایش سرعت بارگذاری و نمایش صفحات وب در سیستم بازدید کنندگان



کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نرم افزارها و سخت افزارها در سازمان



متمرکز سازی منابع مشترک از قبیل تصاویر ,قالب بندی ,رنگ بندی و ...



تجمیع فایل های  CSSو  JSمشترک بین زیر سیستم ها با هدف مدیریت بهینه منابع



مدیریت هوشمند ذخیره و بازیابی اطﻼعات در مرورگر کاربر بر اساس تغییرات منبع



یکپارچه سازی قالب و فرم کلی سامانه ها و صفحات و امکان ویرایش یکپارچه آنها



ارائه سرویس بارگزاری و دریافت منابع آموزشی ,ویدئویی ,فایلهای  PDFو ...



استفاده از فناوری داده های باز جهت اشتراک گذاری منابع فاقد ارزش امینیتی



قابلیت راه اندازی و استقرار در شبکه به صوری تک سروری )تصویر سمت چپ(



امکان استقرار به صورت ابری و توزیع جغرافیایی )تصویر سمت راست(

استفاده مستقیم از منابع

استفاده از فناوری شبکه توزیع محتوا

JS, CSS, IMG

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

سكوي رايانش يكپارچه
Integrated Platform

سکوی رایانش بســتری است که سامانه های دیگر می توانند بر روی آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژی است که
به تکنولوژی های دیگر اجازه اجرا می دهد .این سکو چیدمانی از فناوری های مختلف تحت وب می باشد که معماری آن بر اسـاس
تجربیات اجرایی و نیازمندی های بومی طراحی و پیاده سازی گردیده است.

اهداف کلی:


استقرار معماری زیرساخت سازمانی و مدل تعامل بین سیستم ها با هدف افزایش امنیت و کیفیت اجرای زیر سامانه ها



متمرکز سازی ورود ,صدور دسترسی و استفاده از سامانه ها سازمانی پراکنده در قالب یک وب سایت جامع



امکان مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطﻼعات پرسنل ,واحد ها ,تصاویرو منابع سازمانی



قابلیت نظارت دقیق بر رفتارهای کاربران و استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی از کاربران و زیر سامانه ها



قالبیت اتصال به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه ای دسترسی



عدم نیاز به انجام تغییر در زیر سیستم های سازمانی و سازگار با کلیه زبان های برنامه نویسی

Technologies
Webtop
)Single Sign On (SSO
)Content Delivery Network (CDN
Token veriﬁcation
Angular, HTML5 & CSS3
WebAPI & WebService
2Layer Security

w w w. pt k d . i r

سكوي رايانش يكپارچه
Integrated Platform
دستاورد ها:


ثبت ریز عملکرد کاربر در سامانه ها و ارائه گزارش ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر



زیر ساخت تبادل اطﻼعات مشترک سازمانی مانند واحد ها ,گزارشات و ...



نمایش نمودار میزان رشد و پراکندگی مصرف زیر سامانه ها به همراه آمار تحلیلی



اتصال به شبکه توزیع منابع ) (CDNبا هدف متمرکز سازی و کاهش ترافیک



چند زبانه سازی سیستم ها در زمان تولید و به روز رسانی لحظه ای در زمان اجرا



استفاده از درگاه ورود متمرکز به عنوان سرویس احراز هویت کاربران



متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت صدور مجوز دسترسی آنی



مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطﻼعات واحد ها و ...



نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه ها و مسدود سازی دسترسی بر اساس ساعات روز IP ,متصل و ...



تبادل اطﻼعات به صورت امن بین زیر سیستم ها توسط فناوری انحصاری ترابرد داده )دارای گواهی ثبت اختراع(



متمرکز سازی ورود ,دسترسی و استفاده از سامانه ها سازمانی پراکنده در قالب یک وب سایت )(WebTop



تولید فایل های خروجی از گزارشات و نمودار ها در قالب فایل های Excel, Word, PDF, JPG



مجهز به  APIثبت  Logو ارائه گزارشات میزان ترافیک ,سرعت اجرای و فاصله زمانی فراخوانی تا پاسخ هر فرآیند ,خطاهای رخ داده
به تفکیک زیرسامانه ,صفحات بازدید شده و ...



امکان مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطﻼعات پرسنل ,واحد ها ,تصاویر و منابع سازمانی



قابلیت نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه ها اهم از ساعات تردد و ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر



استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی مانند رشد میزان مصرف یک سامانه ,پراکندگی انواع مرورگر ها  ،خطای زمان اجرا و ...



متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه ای دسترسی

برخي از
مشتريـان ما
Our Customers

پيش نمايش سامانه هاي عملياتي و فناوريها
Products and Technologies Preview

پاﻻیش داده

سازگاری

امنیت

گزارشات
فناوری وب
تحلیل داده

نو اندیشی

منابع عمومی

دسترسی
کاربران

توجهات:


با هدف حفظ محرمانگی اطﻼعات کارفرما ،ارائه نمونه بسیاری از سیستم ها در این سند امکان پذیر نمی باشد.



کلیه سامانه های و نمونه کارهای ارائه شده قالبیت نمایش دمو به صورت آنﻼین و حضوری را دارند.



برخی از فناوری ها تنها پس از عقد پیمان عدم افشا با کارفرما امکان ارائه دمو را دارا می باشند.



اعداد ،عناوین و مطالب درج شده در تصاویر جهت نمونه سازی بوده و واقعیت ندارند.



کلیه پروژه های بانکی به صورت پیمانکاری انجام شده است.

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

صفحه دسترسي متمركز


نمایش لینک سامانه های قابل دسترسی کاربر بر در صفحه خانگی وی



بررسی دسترسی کاربر به سامانه ها بر اساس متدلوژی امنیت و احراز هویت زیر سامانه



نمایش اعﻼن های هر سامانه )در صورت پشتیبانی زیر سامانه از سیستم اعﻼن متمرکز(



گروه بندی زیر سامانه ها توسط مدیر ارشد و تعیین ماژول های جانبی مانند قرارمﻼقات

داشبورد و لینک سامانه های قابل دسترسی
شرکت مترو تهران

صفحه داشبورد


نمایش انواع چارت و نمودار در صفحه خانگی مدیر جهت نمایش وضعیت سامانه در یک نگاه



نمایش آمار های سامانه )تردد کاربران ,کاربران آنﻼین ,آمار های تحلیلی و تجمیعی از اطﻼعات سامانه(



نمایش و عدم نمایش برخی از کادرهای داشبورد بر اساس سطح دسترسی کاربر در سامانه های چند مدیره

000,000

000,000

000,000

000,000

داشبورد مدیر و گزارشات سطح باﻻ
سامانه صندوق شرکت مترو تهران
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توليد فرم هاي فرآيندي و پياده سازي صفحات تركيبي


تولید فرم های نمایش اطﻼعات ورود اطﻼعات و گزارشات به صورت ترکیبی با دستورات استاندارد و تسهیل شده



فرمت سازی هوشمند اطﻼعات بر اساس نوع داده )گروه بندی اعداد ,نمایش  ,Lookupتاریخ فارسی و انگلیسی(



قابلیت نمایش فرم ها به صورت فقط خواندنی و اعتبار سنجی خودکار فیلدهای )اجباری ,محدوده اعداد ,تاریخ و (...

مشاهده و ثبت گردش کار
سامانه تعمیر نگهداری شرکت مترو تهران

كنترل هاي پيشرفته و خصوصي سازي صفحات


پیاده سازی درختواره های چند سطحی با امکان جستجو در تمامی سطوح و خصوصی سازی رنگ ,آیکون و رویداد



اضافه نمودن فیلدهای راهنما جهت آموزش کاربری ,تعیین مراحل انجام فرآیند یا خصوصی سازی زمان اجرا



متمرکز سازی فرامین اجرایی در محل مشخص )بر اساس پوسته( و استفاده از تنظیمات عمومی در پایگاه دانش

ثبت اعﻼم خرای تاسیسات و لوکوموتیو ها
سامانه تعمیر نگهداری شرکت مترو تهران

کاتالوگ شرکت پردازش و تحلیل

نمايشگر گزارش


تعریف ستون های گزارش بر اساس نوع داده و خصوصی سازی مشخصه های مختلف )عرض ,عنوان ,فرمت و (...



امکان اضافه نمودن ستون های دستوری و ارسال داده جهت فراخوانی فرآیند یا ارسال کاربر به صفحات دیگر



خصوصی سازی ستون ها )تعیین رنگ ,آیکون ,نمایش یا عدم نمایش عنوان ,نمایش در فایل خروجی و غیره(



تولید گزارشات با استفاده از نمایشگر گزارش بومی سازی شده به صورت کامﻼ پویا و سازگار با کلیه مرورگرها



تولید فایل خروجی اکسل به صورت جداول قابل جستجو و اعمال فیلترهای کاربر در فایل خروجی



گروه بندی ستون ها توسط کاربر و نمایش آمار گروهی داده ها بدون نیاز به برنامه نویسی



نمایش زیر گزارش برای هر ردیف با هدف نمایش گزارشات تودرتو با امکان جستجو

کارتابل مکاتبات سازمانی
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نمايشگر نمودار


نمایشگر نمودار کامﻼ فارسی با قابلیت نمایش انواع نمودار ها )(Bar, Pie, Spline, Area, Gauge, Stacked, Bubble



ترکیب نمودار ها و تعریف سری های مختلف داده و همچنین نمایش انباشتگی و پراکندگی داده ها به صورت خودکار



خواندن اطﻼعات نمایش نمودار از منابع داده مختلف )(Web Service, Form Data, XML, JSON, API



تولید فایل خروجی به صورت تصویری با فرمت های مختلف با امکان مسدود سازی قابلیت توسط برنامه نویس



بزرگنمایی و کوچک نمایی با قابلیت  Drill Downجهت نمایش نمودارهای تلفیقی و چند ﻻیه



اتصال خودکار به نمایشگر گزارش و تولید نمودار های هوشمند بدون نیاز به برنامه نویسی



سازگاری کامل با زبان فارسی ,نمایش اعداد فارسی و پشتیبانی از تاریخ شمسی

نمودار هوشمند تجهیزات ریلی
سامانه تعمیر نگهداری شرکت مترو تهران
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ويرايش در گزارش


ویرایش لحظه ای اطﻼعات نمایش داده شده در گزارش بر اساس نوع داده قابل تعریف



فعال و غیر فعال سازی ویرایش در گزارش بر اساس سطح دسترسی کاربر



پیش نمایش اطﻼعات ویرایش شده پیش از ثبت نهایی در پایگاه داده



اعتبار سنجی اطﻼعات وارد شده به صورت خودکار با امکان اعتبار سنجی اختصاصی



ویرایش چندین فیلد به صورت همزمان و ثبت نتیجه عملکرد در قالب عملیات همسنگ



مسدود سازی امکان ویرایش همزمان توسط چند کاربر با قابلیت خصوصی سازی



پشیتبانی از کنترل های عمومی ,کنترل های اختصاصی و کامپوننت های استاندارد

ثبت و ویرایش اقﻼم قرارداد
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

جستجوگر هوشمند


فیلتر سازی اطﻼعات به تفکیک ستون بر اساس نوع داده نمایش داده شده )متنی ,عددی ,تاریخ و (...



ترکیب شرایط فیلتر سازی به صورت و/یا و همچنین ترکیب فیلتر های ستون های مختلف با یکدیگر



تعیین روش فیلتر سازی توسط کاربر بر اساس نوع داده )تاریخ بزرگتر ,اعداد کوچکتر ,متن شامل و (...



فیلتر سازی اطﻼعات در سطح دیتابیس با امکان تعیین فرمت کننده اطﻼعات پس از دریافت از پایگاه داده



فعال و غیر فعال سازی قابلیت فیلتر کردن اطﻼعات به تفکیک ستون توسط برنامه نویس در زمان تولید



استفاده از صفحه بندی ) (Pagingسمت دیتابیس جهت کاهش بار ترافیکی سرور و شبکه و افزایش سرعت سامانه



تعریف تعداد نمایش رکورد در صفحه و خصوصی سازی متن های نمایش مانند متن نمایش عدم وجود رکورد

فهرست قطارها
سامانه تعمیر نگهداری شرکت مترو تهران

تهران ،خیابان انقﻼب ،خیابان قدس ،پﻼک  ،۳واحد ۱۶
(۰ ۲ ۱ ) ۶ ۶ ۹ ۵ ۶ ۶ ۸ ۵
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