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 ( مختصري درباره شرکت هوش مصنوعي رايورز 1
به منظور پاسخ گويي به نيازهاي مهندسي جامعه ايراني در زمينه نرم افزارهاي هوش  1382 در سالرايورز شرکت هوش مصنوعي 

 .سيس گرديدداري ، امنيتي و ... تأمصنوعي ، اتوماسيون ا

هايي است که  ازجمله شرکت، سال تجربه در زمينه طراحي ، فروش و پشتيباني نرم افزارهاي فوق الذکر  6 داشتن اين شرکت با

 با سابقه اي کم ، نامي پر آوازه در طراحي نرم افزارها با تکنولوژي باال دارد.

هاي سطح باال و مطابق  در توليد آنها از تکنولوژي رائه گرديده ومحصوالت شرکت براي اولين بار در ايران توليد و ا %70قريب به 

؛ همين امر سبب شده تا مشترياني در طيف هاي مختلف از جمله شرکت هاي نفتي  با استانداردهاي بين المللي استفاده شده است

محصوالت اين شرکت استفاده . از و پتروشيمي ، سازمان ها و ادارات دولتي ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شرکت هاي خصوصي و ..

 .نمايند

يکي ديگر از داليل موفقيت شرکت ، دارا بودن کادري بسيار مجرب و کارآمد ، فارغ التحصيل از دانشگاه هاي صنعتي شريف ، 

ت پلي تکنيک ، علم و صنعت و .... مي باشد که بواسطه استقبال گسترده سازمان ها و شرکت هاي مختلف از محصوالت و خدما

  .  رکت ، تعدادشان رو به افزايش استاين ش

ها و استانداردهاي موجود ،  اين شرکت محور اصلي فعاليت خود را توليد محصوالت نرم افزاري با استفاده از باالترين تکنولوژي

 . رضايت مطلق مشتري قرار داده است مديريت صحيح منابع انساني داخلي و در نهايت

آينده اي روشن را براي صنعت  با استفاده از متخصصان طراز اول و بعضا نخبگان کشور مي رود تاز رايور  هوش مصنوعي شرکت

   .نرم افزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي در کشور رقم بزند

 

 اين شرکت مي توان موارد زير را برشمرد : فعاليت هاياز 

 نرم افزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي 

 امنيتي و ... اي مهندسي ، آرشيو ، مديريت اسنادطراحي و پشتيباني نرم افزاره ، 

 هاي نرم افزاري سفارش مشتري  توليد و مشاوره در پياده سازي سيستم 

 هاي اتوماسيون اداري و  توليد و مشاوره در پياده سازي سيستمMIS  

  فروش و پشتيباني نرم افزارهاي مهندسي نفت و گاز و پتروشيمي 

  در آرشيو شرکتآموزش نرم افزارهاي موجود 

 زير نيز مي باشد :  توانايي هايعالوه بر فعاليت هاي مطرح شده در باال ، شرکت هوش مصنوعي رايورز داراي 

 هاي  کاربردي با محيط کد نويسي  طراحي و پياده سازي  سيستمVisual Studio.Net   وJava 

  راهبري کامل پروژه با استفاده از متدولوژيRUP   

  پايگاه داده Oracle  ،MS SQL Server   

 هاي مبتني بر هوش مصنوعي طراحي و ساخت سيستم 

 هاي نرم افزاري سفارش مشتري ارائه خدمات مشاوره در طراحي و پياده سازي سيستم 
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 مکانيزاسيون امور بايگاني ، اداري ، پرسنلي و طبقه بندي اسناد 

 هاي آرشيو اسناد عظيم طراحي و پياده سازي سيستم 

  سگال سان يسازمان يمحتواو مديريت  اسناد آرشيو نرم افزاري معرف(  2
در سراسر دنيا کامال پذيرفته “ فرهنگ مستند سازي ديجيتال ” اند که در دنياي امروز اسناد و مدارك از چنان اهميتي برخوردار شده

ي دولتي و غيردولتي قرار گرفته است تا بتوانند در ها ، نهادهاها ، شرکتهاي کاري تمامي سازمانشده و در اولويت سياست

 .   دقت به اهداف خود دست پيدا کنند کمترين زمان ممکن و با بيشترين

حجم زياد اسناد ، مدارك و اطالعات موجود در سازمانها  و ارگانها و عدم دسترسي سريع ، دقيق و به موقع به اين اطالعات باعث 

دي شده و از طرفي نگهداري اسناد کاغذي داراي مشکالتي چون هزينه زياد محل نگهداري ايجاد مشکالت زنجيره اي زيا

 . از بين رفتن اسناد و ... مي باشدمخصوص اسناد ، 

رويه هاي سازماني و همچنين الگوبرداري از يک مرجع  از سوي ديگر رويکرد سازمان ها در جهت استاندارد سازي فرآيندها و

يکي از مراجع  را به عنوان (… ,ISO9001,14001,TS16949) اردهاي سيستم مديريت کيفيتاستاند،  جهاني معتبر

به  ، که يکي از الزامات اصلي اين استاندارد مقوله مستندسازي شناخته شده و معتبر براي تمامي سازمانها مدنظر قرار داده است

 .اساس سيستم مديريت کيفيت مي باشد عنوان پايه و

 Document Management )شکالت و قابل استفاده کردن اسناد ، مي توان يک سيستم مديريت اسناد براي حل کردن م 

System) مناسب را پيشنهاد کرد.  

اطالعات متني ،  انواع مختلفسيستم مديريت اسناد يکي از سيستم هاي پذيرش مبادالت است که با استفاده از اين سيستم 

مي شوند و کاربران بر اساس سطوح دسترسي مجاز خود مي توانند  ذخيره و بازيابي دهي ،صوتي و تصويري جمع آوري ، سازمان

بسياري از اسناد و مدارك که . با اين سيستم مي توان نمايداسناد مورد نياز را بازيابي کرده و اطالعات مربوط به آن را به روز 

 .  رور زمان وجود دارد را حفظ نموده مداراي اهميت فراواني مي باشند و امکان از بين رفتن آنها ب

حل ها جهت کاهش هزينه ها ، فضاي نگهداري اسناد و سرعت بخشيدن  نرم افزار آرشيو اسناد يکي از مناسبترين و سريعترين راه

مرور جلوگيري از بين رفتن اطالعات به  ، بازيابي اطالعات و دسترسي سريع ، دقيق و آسان به اسناد و مدارك و به امور جاري

 . زمان مي باشد

 

 سامانه زاياي م 
ميانگين زمان دسترسي در سيستم کامپيوتري بسته به ميزان بزرگي و نظم  دسترسي سريع و آسان به اطالعات : -

بجاي غوطه ور شدن در دريايي از کاغذ ،  اسناد سيستم آرشيوز اما با استفاده ا ؛دقيقه تا يک روز مي باشد  10از  آرشيو

 .فتبا چند کليک به سند دلخواه دست ياتوان  يم

راي پيدا کردن هفته کامل از سال را ب 6يک کارمند اداره بصورت ميانگين  ، بر طبق آمار موجود در سيستم اداري سنتي

 ! اسنادش صرف مي کند
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د در سيستم هاي کامپيوتري به سادگي و بدون هزينه ، با پيچيده ترين الگوريتم هاي اسنا کارايي و امنيت باالتر : -

 در سيستمدرحاليکه توان از تکنولوژي اثر انگشت براي دسترسي به آنها استفاده کرد ،  مي شوند و مي موجود رمزسازي

يو ديجيتالي مي توان به سادگي سطوح . در آرشزياد ، هزينه بااليي نيز مي طلبدهاي دستي اين کار عالوه بر زمانبري 

 هاي کاربري مختلف را تنظيم کرد و با اين کار امنيت را باال برد. دسترسي کاربران يا گروه

در سيستم کامپيوتري فقط يک کپي از سند تهيه مي شود و به ميزان نامحدود ، کاربر مي  کاهش چشمگير هزينه : -

فاده نمايد ؛ ولي در سيستم دستي ممکن است تعداد نامحدودي کپي از سند تواند از اين سند در مکان هاي مختلف است

 20برابر و هزينه بازيافت اسناد  5بصورت ميانگين هزينه آرشيو اسناد بصورت دستي  در مکان هاي مختلف نياز باشد.

 .برابر حالت کامپيوتري مي باشد

هزينه هايي چون فضاي الزم براي  .امپيوتري مي باشدبرابر حالت ک 16حالت دستي تقريبا  درهزينه نگهداري اسناد 

هزينه هاي زيادي را براي نگهداري  ...بين رفتن اسناد کاغذي  و از نگهداري ، ايجاد محيط ايزوله براي جلوگيري از 

که اين اسناد تحميل مي کنند. هزينه نگهداري بخصوص براي اسناد قديمي و ارزشمند تاريخي بسيار باالست ، در حالي

 اين هزينه در سيستم ديجيتالي بسيار کم است.

 11،  در حالت دستي بر طبق آمار دسته بندي اطالعات و اسناد موجود در بخش هاي مختلف سازمان : -

درصد از اين اسناد هم  بطور کامل گم مي شوند ، در حاليکه  5/7 درصد اسناد در جاي درست خود قرار نمي گيرند و

 امپيوتري وجود ندارد.چنين چيزي در سيستم ک

 و ... -

 

 (Full Text Search)از پارامترهاي مهم يک آرشيو سند جامع و مناسب مي توان به قابليت هاي جستجوي تمام متن   

 OCR، دارا بودن  (Highlight)حتي روي تصاوير اسناد ، نمايش نتايج حاصل از جستجو روي تصوير سند بصورت مارك شده 

شرکت هوش مصنوعي رايورز موفق گرديده است اين ويژگي ها را . آن اشاره کرد (Web Based) فارسي و تحت وب بودن

 خود گرد آوري نمايد. يسازمان يمحتواو مديريت اسناد آرشيو نرم افزار يکجا در 

 

 هامانويژگيهاي يکتاي س(  3
 

 ويژگي رديف

 ميمشخصات عمو 

 کانمو قابليت استفاده از کليه بخشهاي نرم افزار بدون وابستگي به  Distributedطراحي  1

 سعه)نه بسته نرم افزاري( با قابليت بومي سازي و تو  Platformارائه سيستم بصورت يک  2

 Integratedفارسي بصورت  OCRدارا بودن قويترين  3
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4 
ازي کامل در سبراي کاهش وابستگي خريدار و يکپارچه  Documentationو  Source codeقابليت ارائه 
 سازماني ERPسامانه هاي 

 نتايج بر روي تصاوير  Highlightقابليت جستجو تمام متن و  5

 قابليت بالقوه اضافه کردن موتور خواندن حروف و اعداد مجزا دستنويس  فارسي 6

7 
ودکار اسناد، با قابليت کامل زبان فارسي جهت دسته بندي خ دارا بودن ماژول فرم خوان حرفه اي با پشتيباني

واندن تعريف فرم توسط کاربران، مشخص کردن محل داده هاي تعريف شده در فرم هاي مختلف، خ
Barcode ،MICR ،OCR ... و 

8 
ثر انگشت و داراي ماژول تحت وب شناسايي هويت از روي مشخصات بيومتريک استفاده سيستم تشخيص ا

 ه بجاي رمز و امضاعنبي

  

 (Web-based Image Viewer Controlمشخصات کنترل نمايشگر تحت وب ) 

9 
( که يک قابليت مهم براي Multi-Core processorsبهينه سازي شده براي پردازشگرهاي چند هسته اي)

 استفاده بهينه از تمام قابليتهاي سخت افزاري سرورها مي باشد.

 .NET 2. و NET 1.1.هاي  Frameworkسازگار با  10

 (Multi-threadingقابليت بارکردن و ذخيره کردن و پردازش تصاوير بصورت چند ريسماني ) 11

12 
 bit grayscale, 16-bit grayscale w/alpha, 24-bit RGB, 32-bit-8 پشتيباني از 

RGBA, 32 و-bit RGB support 

13 
 ,JPEG, JPEG EXIF, PNG, PNM, TIFF, TIFF G3/G4 Fax, PCXپشتيباني از 

TGA, BMP, PSD, PCD, GIF, Animated GIF, EXIF, WMF/EMF 
 Digital Camera RAW Decodeپشتيباني از  14

15 LZW, Packbits, Deflate, G3/G4, RLE, JPEG, and TIFF JPEG Compression 

 Full alpha transparencyپشتيباني از  16

17 Lossless JPEG Transforms 

18 Tiled TIFF decoding and encoding 

 TIFF Type 6 (OJPEG) decodingپشتيباني از  19

 TIFF Type 6 (OJPEG) encodingاز پشتيباني  20

 HTTP, HTTPS, and FTPخواندن مستقيم تصاوير از اينترنت با استفاده از پروتکل هاي  21

22 Scrollable, Panable, Zoomable AJAX Thin-Client Image Viewer Control 

23 Rectangle Rubberband Selection 

 color and grayscaleبراي تصاوير  Antialias Displayقابليت  24

25 
 Scale-to-Gray Display for high quality bi-tonalکارآيي و بهينه سازي کامل براي 

image display 
26 No-postback Zooming, Zoom to Area and Selection mouse tools 

27 On-Demand Tiled Loading of images 
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28 Multipage TIFF and Multipage PDF Support 

29 Remote Invoke Methods for no-postback "AJAX" processing 

 Undo / Redoقابليت  30

31 AJAX Thumbnail Viewer control 

 به حافظه سرور tiled dataبا فقط بار گردن  TIFF imagesراي کامال بهينه شده ب 32

33 Automatically correct colors based on target and display profiles 

34 Create virtual printed "proofs" 

35 Deskew  اتوماتيک براي تصاويرBinary 

 Binary( براي تصاوير Despckelحذف اتماتيک نقاط ريز ) 36

 تشخيص صفحات سياه 37

38 
براي تبديل تصاوير رنگي و  adaptive, global, and simple thresholdingاستفاده از الگوريتمهاي 

Gray-Scale  به تصاويرBinary 

 تشخيص اتوماتيک صفحات خالي و سفيد 39

 حجيم Pdfبراي نمايش سريع فايلهاي  Raster Imageبه  Pdfتبديل فايلهاي  40

41 
 ,AJAX enabled Web Image viewer for server-side viewingتجميع شده با 

panning, and zooming of PDF documents 

 Pdfاز صفحات  thumbnailقابليت توليد  42

 CCIT G3, G4, Flate, and JPEG embedded imagesپشتيباني از  43

  JBIG2 and JPEG2000 compressed imagesپشتيباني از  44

 PDF Specification versions 1.3, 1.4, 1.5, and 1.6پشتيباني از  45

46 
 colorspaces: RGB, Gray, CMYK, ICCBased, Lab, Indexed, andپشتيباني از 

Separation. 
47  

 قابليتهاي موتور جستجو 

 Fuzzinessبا قابليت تعيين  Fuzzyجستجوي هوشمند  48

 يندکسهاي فراگيراعدم تاثير گذاري حجمهاي باال در حد ترابايت بر روي سرعت جستجو بدليل بکار بردن  49

 (قابليت جستجو بر اساس مترادفها و فرهنگهاي شخصي )کلمات معادل 50

 قابليت ايندکس سازي و جستجوي بر اساس انواع زبانهاي بين المللي 51

52 

 ليست زير مي باشد: فرمتهاي قابل جستجو شامل

Adobe Acrobat (*.pdf) 

Ami Pro (*.sam) 

Ansi Text (*.txt) 

ASCII Text  

http://www.atalasoft.com/products/jbig2/
http://www.atalasoft.com/products/jbig2/
http://www.atalasoft.com/products/jpeg2000/
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ASF media files (metadata only) (*.asf) 

CSV (Comma-separated values) (*.csv) 

DBF (*.dbf) 

EBCDIC 

EML files (emails saved by Outlook Express) (*.eml) 

Enhanced Metafile Format (*.emf) 

Eudora MBX message files (*.mbx) 

GZIP (*.gz) 

HTML (*.htm, *.html) 

JPEG (*.jpg) 

MBOX email archives (including Thunderbird) (*.mbx) 

MHT archives (HTML archives saved by Internet Explorer) (*.mht) 

MIME messages 

MSG files (emails saved by Outlook) (*.msg) 

Microsoft Access MDB files (*.mdb) 

Microsoft Document Imaging (*.mdi) 

Microsoft Excel (*.xls) 

Microsoft Excel 2003 XML (*.xml) 

Microsoft Excel 2007 (*.xlsx) 

Microsoft Outlook/Exchange 

Microsoft Outlook Express 5 and 6 (*.dbx) message stores 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx) 

Microsoft Rich Text Format (*.rtf) 

Microsoft Searchable Tiff (*.tiff) 

Microsoft Word for DOS (*.doc) 

Microsoft Word for Windows (*.doc) 

Microsoft Word 2003 XML (*.xml) 

Microsoft Word 2007 (*.docx) 

Microsoft Works (*.wks) 

MP3 (metadata only) (*.mp3) 
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Multimate Advantage II (*.dox) 

Multimate version 4 (*.doc) 

OpenOffice 2.x and 1.x documents, spreadsheets, and presentations (*.sxc, 

*.sxd, *.sxi, *.sxw, *.sxg, *.stc, *.sti, *.stw, *.stm, *.odt, *.ott, *.odg, *.otg, 

*.odp, *.otp, *.ods, *.ots, *.odf) (includes OASIS Open Document Format 

for Office Applications) 

TAR (*.tar) 

TIFF (*.tif) 

TNEF (winmail.dat files) 

Treepad HJT files (*.hjt) 

Unicode (UCS16, Mac or Windows byte order, or UTF-8) 

Windows Metafile Format (*.wmf) 

WMA media files (metadata only) (*.wma) 

WMV video files (metadata only) (*.wmv) 

WordPerfect 4.2 (*.wpd, *.wpf) 

WordPerfect (5.0 and later) (*.wpd, *.wpf) 

WordStar version 1, 2, 3 (*.ws) 

WordStar versions 4, 5, 6 (*.ws) 

WordStar 2000 

Write (*.wri) 

XBase (including FoxPro, dBase, and other XBase-compatible formats) 

(*.dbf) 

XML (*.xml) 

XML Paper Specification (*.xps) (version 7.40) 

XSL 

XyWrite 

ZIP (*.zip) 

 

53 
ق به صورت مستقيم و ساير بانکها از طري MS SQL SERVERابليت ايندکس سازي بانکهاي ق

ODBC 

54 
محرمانگي اسناد،  مجوز در چند بعدهاي مختلف از قبيل: محل استقرار اسناد ديجيتالي، سطوح 170داراي 

 شده توسط کاربر،  دسترسي به فرم هاي و فيلدهاي ساخته شده توسط فرم ساز پويا، مجموعه مقادير ايجاد
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 ( مشخصات سيستم  4
  

 تکنولوژي توليد  -1-4
 ( و نرم افزار جانبي خاص طراحي شده به صورت کامال تحت وب ) بدون وابستگي به سيستم عامل 

 استفاده از تکنولوژي & Ajax    ASP.NET  وC# به عنوان زبان برنامه نويسي 

 اين سيستم  پايگاه دادهOpen connection داده به اين معني که امکان استفاده از پايگاه ؛اشد مي ب 

وري ، ئ. حجم پشتيباني شونده اطالعات پايگاه داده بصورت تنياز سازمان وجود دارد بهمختلف بنا  هاي

 نامحدود مي باشد  

 استفاده از Microsoft .NET Framework 4  

  متدولوژي استفاده ازRUP در توليد نرم افزار 

 يه انعطاف پذيرال معماري چند 

 

 امنيت -2-4
  رمزسازي تمام ارتباطات بين کالينتها و سرور از طريقSSL  بر روي پروتکلHTTPS  

 جلوگيري از جعل يا تغيير اسناد توسط افراد غير مجاز 

  استفاده از استانداردSSL  جهت جلوگيري از استراق سمع اطالعات حين انتقال در شبکه هاي محلي و راه

 نت(اينتردور )اينترنت و ا

  قابليت تعيين ميزان قدرت رمزسازي وKey-pair  وCertificate  و بررسي ارتباطات بين کالينت و

 سرور

  قابليت مجتمع شدن سيستم با زير سيستم هاي اثر انگشت و تشخيص چهره يا عنبيه براي ورود به سيستم

 تائيد اسناد يا امضاء کردن اسناد. و تأئيد هويت هر سيستم هايي که نياز به تاثير هويت کاربر هست مانند

 

 کارايي و انعطاف پذيري -3-4
 داراي رابط کاربري  زيبا و آسان با در نظر گرفتن اصول روانشناسي و ارگونومي 

 و استفاده از بهترين روش هاي ذخيره سازي و جستجوي  ذخيره و بازيابي اطالعات با سرعت بسيار باال

 اطالعات

 هاي عامل پشتيباني کننده از سيستم   مال فارسي در محيطکاUnicode 

  تحت وب ( سازگار با مرورگرهاي ،browser  متداول مانند )Firefox  وInternet Explorer  با

 قابليت کاربر نامحدود 
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 بدون وابستگي به سخت افزارهاي خاص 

 استفاده از تمام قابليت هاي برنامه از راه دور و از طريق وب 

 ان مختلف بدون نياز به داشتن تخصص در زمينه کامپيوترقابل استفاده براي کاربر 

  امکان ارسال پيام براي کاربران 

 

 ويژگي هاي منحصر به فرد ) يکتا (   -4-4
  داشتنOCR  فارسي 

 امکان استفاده به عنوان کتابخانه الکترونيک 

  طراحيDistributed و قابليت استفاده از کليه بخشهاي نرم افزار بدون وابستگي به مکان 

 قابليت ارائه Source code و Documentation  وابستگي  کاهشسازمانهاي بزرگ جهت براي

 سازماني ERP در سامانه هاي خريدار و يکپارچه سازي کامل

 مراه امضاي ديجيتاله و يا به رمز و امضا استفاده سيستم تشخيص اثر انگشت بجاي امکان بالقوه 

 بهينه سازي شده براي پردازشگرهاي چند ه ( سته ايMulti-Core processors  که يک قابليت )

 مهم براي استفاده بهينه از تمام قابليت هاي سخت افزاري سرورها مي باشد

 ( قابليت بارکردن ، ذخيره کردن و پردازش تصاوير بصورت چند ريسمانيMulti-threading ) 

  ( امکان نسخه بنديversioning در سطح يک فايل و يا يک سند ) 

 

  سگال سانامکانات نرم افزار (  5
   ورود اطالعـات  -1-5

  طراحي انواع فرم هاي ورود اطالعات فارسي و انگليسي توسط کاربر 

 داراي راهبر اتوماتيک جهت ورود سند 

  قابليتImport    وExport   اطالعات 

 رت صوتي و ورود اطالعات از طريق صفحه کليد بصورت فارسي و انگليسي ، صوت و تصوير از طريق کا

 تصويري 

  امکان انتخاب چند فايل بصورت همزمان و ارسال آنها به سرور 

 امکان اضافه کردن نامحدود فايل به هر سند 

 مشخص نمودن اسناد مرتبط با سند مورد نظر 

 امکان ارسال سند مورد نظر براي يک يا چند تن ازکارکنان سازمان 

 موجود در آن  امکان جابجايي و کپي شاخه ها و زير شاخه هاي 

  داشتن ميانبر (shortcut  ) اسناد جهت قرار دادن سند در شاخه هاي ديگر 
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  انواع فايل ها ) بدون محدوديت (امکان ورود 

  امکان ورود تصاوير با نمايش همزمان 

  قابليت اسکن تصاوير بصورت تکي يا گروهي(Batch) همراه با تنظيمات اسکنر ( Resolution   ،

 ( عمق رنگ مورد نظر فرمت تصوير و

  فيلد مشخصه براي هر الگوي سند  64امکان تعريف تا 

 امکان حذف اتوماتيک کثيفي هاي نقطه اي بر روي اسناد 

 هاي پانچ بر روي تصاوير اسناد امکان حذف اتوماتيک نقاط حاصل از سوراخ 

 امکان ذخيره تنظيمات پيش پردازش تصوير هر تصوير 

 قالب گرافيکي 150صاوير در بيش از قابليت دريافت و بايگاني ت 

  مرتب کردن تمامي فيلدها در بانک 

  ايجاد ، ويرايش و حذف رکوردها 

 نظر بوسيله شماره آن  رجوع به رکورد مورد 

  نمايش جدولي رکوردها 

   ) حرکت در رکوردها ) ابتدا ، انتها ، رکورد قبلي ، رکورد بعدي 

 مانند ، آرشيو سخنراني ها ، مقاالت ، اطالعات پرسنلي ، اسناد  طراحي انواع آرشيو اسناد فني و يا اداري

 مالي ، اسناد بانکي و هزاران کاربرد ديگر

  امکان ايجاد بانک اطالعاتي واژه ها و کلمات در تمامي بخش هاي سيستم و افزايش دايره لغات آن به

 شکل هوشمند 

 أييد ورود يا عدم ورود اين اسناد به آن توسط بررسي اطالعات درخواست شده براي ورود به بانک و امکان ت

هاي بزرگ که چندين نقطه ورود اطالعات وجود دارد بسيار  مدير اصلي سيستم ) اين مورد در سازمان

 مناسب است ( 

 

 مديريت مکاتبات و گردش اسناد  -2-5

  گردش پرونده ، فايل و انواع اسناد ايجاد شده در سيستم 

 حرمانه و ... (طبقه بندي ارجاعات ) عادي ، م 

  تنظيم برنامه زمانبندي متناوب جهت اعالم ها و پيگيري ها 

  ارجاع همزمان اسناد به يک يا چند کاربر يا گروه کاري 

 تعيين انواع اولويت هاي کاري جهت ارجاعات 

 تعريف تعداد نامحدود دستور کار براي هر ارجاع 

  پيگيري آنالين وضعيت اسناد 
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 ارسال پيام براي کاربران 

  تهيه پيش نويس اسناد صادره و ويرايش آن تا مرحله صدور نامه نهايي 

 

  گيري  جستجو و گزارش  -3-5
 جستجو در کليه شاخه ها و زير شاخه هاي مربوط به آنها 

 امکان جستجو بر اساس نام يک شاخه يا زير شاخه و يا پرونده 

  بر اساس اطالعات کليدي ) جستجو در هر فيلد (جستجو 

  متني ) مخصوص فايل هايي که فرمت متني دارند و يا تصاويري که بر روي آنها جستجوي تمامOCR 

 اعمال شده (  

 جستجو در متن بر روي تک تک کلمات 

  امکان پنهان کردن اسناد موجود 

  امکان حذف اسناد از ليست 

  امکان حذف کلي اسناد از سيستم 

  نمايش ، ويرايش و ارسال اسناد 

 أييد نشده ، حذف و يا پنهان شده جستجو و نمايش اسناد ت 

   جستجوي کاربران و مشاهده اطالعات مربوط به آنها توسط مدير سيستم 

 کننده سند و ... ايجاد جستجو بر حسب تاريخ ورود سند ، فرد 

  قابليت جستجو بر روي تصاوير 

 مدتربراي جستجوي کارآمختلف  يدر زبان ها ) فرهنگ نامه ( ايجاد بانک واژه هاي مترادف 

  ( کلمات معادل هاي شخصي ) و فرهنگ فارسي و انگليسي مترادفروي کلمات قابليت جستجو بر 

  روي فيلد هاي تعريف شده با امکان جستجو هاي عطفيبر جستجوي پيشرفته در داخل متن يا AND)  

 ، ؟  *، بدون ،   OR)  (فصلي،  )

  امکان جستجوي شرطي براي فيلدهاي عددي>  ،<  ، = ،>< = ،< = ،>     

  ترکيب شرايط جستجو 

 فقط با فشردن يک کليد  ثبت سوابق مربوط به جستجوهاي قبل و امکان استفاده دوباره آن ها 

  امکان جستـجوي هوشمند(Fuzzy)  و تصاعدي(Progressive)  بر روي فيلد هاي کليدي 

  هوشمند امکان جستـجوي(Fuzzy)  و تصاعدي(Progressive) بر روي متون اسناد و تصاوير 

  نمايش عبارات و کلمات يافت شده  بصورت مارك شده(Highlight) 

  نمايش متن OCR  شده هر تصوير در صورت درخواست 

 هاي  هاي باال در حد ترابايت بر روي سرعت جستجو بدليل بکار بردن ايندکس ثير گذاري حجمأعدم ت

 فراگير
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 قابليت ايندکس سازي و جستجو بر اساس انواع زبانهاي بين المللي 

  : ذخيره نتايج حاصل از جستجو با فرمت هايي همچونPDF  ،HTML  ... و 

  شناسايي سريع رکوردها منطبق با الگوي جستجو 

 تعريف پرس و جو و اجراي آن با فشردن يک کليد 

 ه ها در يک دوره زماني خاص امکان جستجو و گزارش گيري اسناد و پروند 

 تهيه گزارش هاي جامع و متنوع ( تعريف و چاپ انواع گزارش ها به دلخواه کاربر ( 

 ارائه گزارش ها به صورت متني ، فرمي يا جدولي 

  چاپطراحي و توليد چاپ گزارش به سبک دلخواه با انتخاب نوع قلم و رنگ آن با قابليت 

 رتبط ايجاد پرونده و نمايش اطالعات م 

 توسط ماژول فني و مهندسي پشتيباني شوندههاي  فرمت : 

Text :  

WordPerfect ( 5 - 6 - 8 - 9 – 10 )   Microsoft Excel 2003 XML (*.xml)   

Word 2.0 ( MSWord 2.0 )    Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)    

Word 3.0 - 5.x   ZIP (*.zip)    

Word 6.0   Microsoft PowerPoint      

Word 8.0    Microsoft PowerPoint 2000 

Microsoft Word 2000 Microsoft PowerPoint 2003      

Microsoft Word 2002   Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx) 

Microsoft Word 2003 XML (*.xml)      Visio ( Visio Preview Versions 

5,2000,2002,2003 (    

Microsoft Word 2007 (*.docx)   MSG files (emails saved by Outlook) (*.msg)    

Microsoft Word for DOS (*.doc)    G4 ( group 4 )    

Microsoft Word for Windows (*.doc)    G3 ( group 3 )   

Microsoft Rich Text Format (*.rtf)   MSB ( Most Significant Bit )       

ASCII Text    LSB ( Least Significant Bit ) 

Microsoft Excel (*.xls)    mon.( monolithic )   

Microsoft Excell 2000 str.( stripped )   

Microsoft Excell 2002 til.( tiled ) 

Ansi Text (*.txt)      

  

Document :  
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SPICER SET  DC 

SPICER CLF  WINFAX pro 4.0 

SPICER DAS WINFAX Pro  

SPICER SMP PS 

TIFF Multi-page Adobe Acrobat (*.pdf)   

DCX  

  

2D DDDDDD :  

SPICER edt  Compressed MI 

SPICER sbl  Auto-trol DG 

HPGL AQU 

IGES(Initial Graphics Exchange 

Specification) 

CGM ( Computer Graphics Metafile ) 

XMS CADRA 

DXF WMF ( Windows metafile Format )  

DWG EMF ( Enhanced Windows Metafile ) 

Cad Overlay PICT 

GTX Raster Cad Calcomp 906/907 

CIMAGE DWG SVG ( Scaleable Vector Graphic ) 

DWF OTG Cold  

DRW TW Cold  

DGN Gerber 

RDL Solidworks ( .slddrw ) Solidworks version 97 – 

2008  

MI( ME10 Format ) Inventor ( Autodesk Inventor 2D version 5.3-

2008 ( 

  

3D DDDDDD :  

VRML ( Virtual Reality Modeling 

Language ) 

SAT 

STL VDAFS 
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SBD ( Step Binary Data ) XGL ( XML- based forma ) 

CATIA ZGL ( compressed XGL ) 

CADDS Solidworks ( .sldprt ) 

IGES DWG 3D 

STEP Inventor  

ProE JT 

  

PASTER :  

Cals type 1 MIL InterGraph RAW 

CALS Type 2 NIFF InterGraph RLE 

Cals Mil – STD – 1840b InterGraph RLE9 

Cals Type 2  InterGraph CIT 

AIIM Cals TypII S6 ( SPICER S6 ) 

TIFF LSB- RAW  Hitachi Raster File 

TIFF LSB- STRIP RAW  BrookTrout Fax 

TIFF LSB- TILED RAW Calcomp CCRF 

TIFF LSB- CCITT G4 JFIF-Baseline JPEG(JFIF-JPEG Good 
Compression) 

TIFF LSB- STRIP G4 JFIF-Baseline JPEG(JFIF-JPEG Best Quality) 

TIFF LSB- TILE G4 JFIF – PJPEG ( Progressive JPEG ) 

TIFF LSB- CCITT G3 JPEG2000( JPEG Good Compression (.jp2) ) 

TIFF LSB- G3 JPEG2000( JPEG Best Quality (.jp2) ) 

TIFF LSB- PACKBITS JPEG2000 code Stream ( JPEG 2000 code 
Stream (.j2k,.j2c) ) 

TIFF LSB- STRIP PBIT TGA ( Truevision Targa ) 

TIFF LSB- CCITT G3 1D L Xionics Group4 

TIFF LSB- CCITT G3 2D L Xionics ( Xionics Image File-uncompressed 
(raw) ) 

TIFF LSB- CCITT G3 2D M Xionics ( Xionics Image File-CCITT G3 1D ) 

TIFF LSB- STRIP G4 L Xionics ( Xionics Image File-CCITT G3 2D ) 

TIFF LSB- LZW Xionics ( Xionics Image File-PackBits ) 
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TIFF LSB- Tiled LZW ZSoft Graphics 

TIFF – JPEG Formtek ( formtek-G4 ttttt ( 

TIFF MSB – RAW Formtek ( formtek-Byte Compression ) 

TIFF MSB – STRIP RAW LaserData ( Laser View Image File Format-
Group4 ) 

TIFF MSB – TILED RAW  LaserData ( Laser View Image File Format-

Group3 ) 

TIFF MSB – CCITT G4 LaserData ( Laser View Image File Format-

Raw ) 

TIFF MSB – STRIP G4 Photomatrix (photomtrix Image File Format) 

TIFF MSB – TILE G4 Photomatrix (photomtrix Image File Format -
Group3 1D) 

TIFF MSB – CCITT G3 Photomatrix (photomtrix Image File Format – 
Group3 2D) 

TIFF MSB – G3 Photomatrix (photomtrix Image File Format – 
RAW) 

TIFF MSB – PACKBITS MARS Pbit 

TIFF MSB – STRIP PBIT Auto-trol DX 

TIFF MSB – CCITT G3 1D L SUN Raster ( SUN header - RAW ) 

TIFF MSB – CCITT G4 L  SUN Raster ( SUN header – RLE ) 

TIFF MSB – CCITT G3 2D L  WINFAXPro ( WINFAX header format – 
CCITT Fax G3 1D encoding ) 

TIFF MSB – CCITT G3 2D M WINFAXPro ( WINFAX header format – 

CCITT Fax G3 2D encoding ) 

TIFF MSB – STRIP G4 L WINFAXPro ( WINFAX header format – 

Group4 – Monolithic ) 

TIFF MSB – LZW TG4 

TIFF MSB – Tiled LZW XWD ( X Windows Dump File – raw(bi-level) 
) 

TIFF - JPEG XWD ( X Windows Dump File – raw(256 
color) ) 

TIFF Customer RR IOCA( Image Object Content Architecture ) 

Optigraphics TIFF G4 C4 

Optigraphics TIFF TG4 CAL 
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TIFF LNRLE DSI 

TIFF MNRLE FileNet 

MrSID WPG ( Word Perfect Graphics ) 

SPICER CMP PNG ( Portable Network Graphics File ) 

VDS GIF ( Compuserve Graphic Interchange Format 
) 

PCX PDF – Raw  

Microsoft Bitmap BMP(Windows-Raw 

8ttt ( 
PDF – CCITT G4 

BMP(Windows-Raw 1,4,8 & 24 bit ) PDF – CCITT G3 

BMP(Windows-RLE 1,4,8 & 24 bit ) PDF – JPEG 

BMP(OS/2-Raw 1,4,8 & 24 bit ) PDF – Flate 

Skantek PDF – LZW 

GEM IMG IG4 

VIDAR Original RLE  ACCESS Group 4 

VIDAR Extended RAW EDMICS C4 

VIDAR Extended RLE JEDMICS 

VIDAR Version1 RAW DDIF(Digital Document Interchange Format - 

Raw) 

VIDAR Version1 RLE DDIF(Digital Document Interchange Format 
Group4 – Monolithics LSB) 

RLC MAG 

RLC2 G4M Generic Group4 

RLCX G4L Generic Group4 

InterGraph G4 DNG-MSB 

 DNG-LSB 

And also :  

Ami Pro (*.sam)    ASF media files (metadata only) (*.asf) 

XML (*.xml)   CSV (Comma-separated values) (*.csv) 

Windows Metafile Format (*.wmf)  EML files (emails saved by Outlook Express) 
(*.eml) 

DBF (*.dbf)   MBOX email archives (including Thunderbird) 
(*.mbx) 
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EBCDIC    MHT archives (HTML archives saved by 
Internet Explorer) (*.mht) 

Enhanced Metafile Format (*.emf)  Microsoft Access MDB files (*.mdb)    

Eudora MBX message files (*.mbx) Microsoft Document Imaging (*.mdi) 

GZIP (*.gz)   Microsoft Outlook Express 5 and 6 (*.dbx) 
message stores 

HTML (*.htm, *.html)  Multimate Advantage II (*.dox)     

MIME messages       Multimate version 4 (*.doc) 

Microsoft Outlook/Exchange    Unicode (UCS16, Mac or Windows byte order, 
or UTF-8) 

Microsoft Works (*.wks)      WMA media files (metadata only) (*.wma) 

MP3 (metadata only) (*.mp3)   WMV video files (metadata only) (*.wmv)   

TAR (*.tar)   WordPerfect 4.2 (*.wpd, *.wpf) 

TNEF (winmail.dat files)   WordPerfect (5.0 and later) (*.wpd, *.wpf)  

Treepad HJT files (*.hjt) WordStar version 1, 2, 3 (*.ws) 

XSL   WordStar versions 4, 5, 6 (*.ws) 

XyWrite     WordStar 2000   ، Write (*.wri) 

XBase (including FoxPro, dBase, and other XBase-compatible formats) (*.dbf) 

XML Paper Specification (*.xps) (version 7.40)   

OpenOffice 2.x and 1.x documents, spreadsheets, and presentations (*.sxc, *.sxd, *.sxi, 

*.sxw, *.sxg, *.stc, *.sti, *.stw, *.stm, *.odt, *.ott, *.odg, *.otg, *.odp, *.otp, *.ods, *.ots, 
*.odf) (includes OASIS Open Document Format for Office Applications) 

 

  مديريت -4-5

 مديريت کاربران و تعيين سطوح دسترسي    -5-4-1

 امکان تعريف کاربر جديد ، ويرايش اطالعات ، حذف و جستجوي يک کاربر 

 امکان تعريف کاربر مهمان 

 ف ، ويرايش و حذف آنها   گروه هاي کاربري مختل امکان تعريف 

  تعيين ليست پست هاي سازماني موجود در گروه هاي کاربري 

  و همچنين مشخص نمودن ميزان دسترسي به انواع ميزان دسترسي به درخت ها و زير شاخه هاي آن

 براي گروه هاي کاربريالگوها 

   دادن مجوزهاي استفاده از سيستم به هر گروه 
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  ي مشخص کردن بخش هاي مختلف سازمان به همراه مشخص کردن پست هاي ايجاد ساختار درختي برا

 سازماني ، نام کاربران و مجوزهاي الزم 

  امنيت الزم براي جلوگيري از دسترسي غير  که با اين کارتعريف سطوح مختلف دسترسي براي کاربران

 ) تعيين مجوزهاي کاري براي کاربران (مجاز به اسناد تأمين شده است 

 تعريف ، تغيير و حذف سطوح محرمانگي بصورت نامحدود  امکان 

 تعريف کاربران بر اساس سطوح مديريتي سازمان با رمز اختصاصي 

 مشاهده کليه عمليات و تغييراتي که بر روي قسمت هاي موجود در سيستم صورت گرفته است 

 مشاهده عملياتي که يک کاربر خاص در سيستم انجام داده است 

  متعدد در واحدهاي مختلفتعريف مدير هاي 

  امکان ديدن جزئيات(Detail) سندهاي آرشيو شونده و  ،  ، تاريخ در خواست ، فرد درخواست کننده

 همينطور مجوزهاي در خواست شده

 تهيه ليست کاربران و تاريخ ورود آن ها به سيستم 

  کنترل دسترسي کاربران به سيستم از طريق وب 

 

 ا اسناد و پرونده همديريت   -2-4-5

 و پرونده هاي موجود در سازمان و دسته بندي اطالعات اسناد يده يداراي ساختار نامحدود درختي براي جا 

   امکان ايجاد شاخه اصلي ، زير شاخه و پرونده جهت نگهداري اسناد 

   امکان ويرايش ، حذف و جستجوي شاخه ها و پرونده هاي موجود در درخت اسناد 

 د نامه ، کتاب ، قرارداد و ...ايجاد الگوي سند جديد مانن 

 امکان تعريف سطوح محرمانگي براي هر نوع سند 

  تعريف فيلدهاي کليدي براي الگوهاي اسناد 

  هجري شمسي ، هجري قمري و ميالدي ( ، تاريخ عتعدد ، سا متن ،رشته ، تعريف انواع فيلدهاي (  ،

 ليستفيلد انتخاب از توليد شماره و فرمول 

 يري فيلدها ) چپ چين يا راست چين (تعيين محل قرارگ 

 فيلدها مي توان وارد کردتعداد کاراکترهايي که براي  تعيين حداکثر 

 ) تعيين وضعيت نمايش فيلدها ) نمايش داده شود ، پنهان شود ، در ليست ها نمايش داده نشود 

  در کل سيستم و يا در محل ذخيره سازي کنترل تکراري بودن فيلد 

  تا چندين سطح  مقادير ثابت جهت تخصيص به فيلدهاتعيين ليستي از    

 اعالم اخطار در صورت ثبت سند تکراري 

  بصورت عمومي و يا براي يک فيلد خاص قابليت ايجاد فرمول توليد شماره سند  

  داشتن فيلد توليد نام خودکار 
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  تصوير برداري از ضمائم سند همزمان با ثبت سند 

 د در سازمانتعيين مدت زمان نگهداري اسنا 

  تعيين جايگاه فيزيکي اسناد در سازمان 

    ايجاد زونکن 

  امکان تعيين زبان سند 

  اعمال تنظيماتOCR  

 
 بانک هاي اطالعاتيمديريت  -3-4-5

 هاي  قابليت ايندکس سازي بانکMS SQL SERVER  وOracle  به صورت مستقيم 

  ز طريق فايل سيستم يا بانک اطالعاتي هاي متني و تصويري به دو صورت اختياري ا نگهداري فايل حفظ و 

 پشتيبان گيري از فايل ها 

 کنترل حجم و محل نگهداري ضمائم سند در داخل و يا خارج از بانک اطالعاتي 

   قابليت انتقال اطالعات بانک هاي اطالعاتي ازقبيلFoxpro   ،Access  و ... به بانک هاي نرم افزار

 جامع آرشيو و مديريت اسناد

 

  ايل ها و اسنادنمايش ف -5-5

  فرمت فايل 250امکان نمايش بيش از 

 ( 3قابليت نمايش و ويرايش فايل هاي سه بعديt  تا سطح اليه ) 

  امکان نمايش چند فايل متفاوت بصورت همزمان 

 ( امکان چاپ فايل هاي نقشه مهندسي تا سطح اليهlayer  نقشه ها ) 

 م مديريت پردازش تصاوير جهت باال بردن کارايي سيست 

 

 سيستم پرسنلي -6-5

  امکان ايجاد پرونده جديد براي پرسنل 

  جستجوي در پرونده ها 

 امکان ايجاد سند جديد 

  جستجوي اسناد در پرونده ها 

 

 سيستم امانت دهي -7-5
 ل يانواع پرونده ، سند و فا يامکان امانت ده 

 امانت  يو با مشخص کردن زمان انقضا يتاليجيمورد درخواست بصورت د يامکان ارائه محتوا 
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 ان زمان امانت بصورت خودکاريپس از پا يتاليجيکاربران به اسناد د يحذف دسترس 

 انت هايي که تحويل داده نشده اند ستم امانت در مورد اميش اخطار به مسئول سينما 

  امکان جستجو بر روي درخواست ها 

  امکان مشاهده ليست درخواست ها به تفکيک کاربر  

 

  نرم افزار ي( کاربردها6
سازمانها و شرکتها به نوعي با اسناد کار مي کنند لذا وجود چنين سيستمي براي همه اين  ،با توجه به اينکه تقريبا تمام ادارات 
  .تعدادي از مراکزي که بايد مجهز به اين سيستم باشند آمده است؛ در ادامه مراکز ضروري و داراي کاربرد است 

 
 

 مجموعه عظيم نفت و گاز
سناد پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، و نگهداري مجموعه عظيم بدنبال راهکار ي جامع جهت ديجيتالي نمودن  قطعا اين  گازهاي ا

استاني و ساير ادارات تابعه که داراي تنوع زياد اسناد از قبيل: نقشه هاي فني و مهندسي، فايل هاي ويدئو، صوت، تصاوير، متن 
 تفاده از يک سامانه جامع آرشيو اسناد پيشنهاد مي گردد.و ساير فرمت هاي فايل مي باشند. که اس

 

 سرمايه گذاري و ...( ،بانکها و موسسات مالي و اعتباري ) قرض الحسنه 
ناد شهر يک فضاي زيادي را جهت نگهداري اسبانکهاي بزرگ براي هر منطقه مي دانيم در حال حاضر در ايران  همانطور که

آيا  .به طول مي انجامد ند مدتي معادل چند روزال معموال يافتن اسناد مالي در بين اين حجم سح .مالي قديمي استفاده مي کنند
و تصوير هر سند بدون آنکه  دهصرفه جويي شپول ود مبلغ زيادي تبديل کردن اين آرشيوها به آرشيو ديجيتال باعث نمي ش

 کوچکترين تغييري کند حداکثر در عرض چند دقيقه در دسترس باشد.

 

  رساني عموسسات و شرکتهاي اطال ،ابخانه ها کت
 يکي از کاربردهاي ديگر سيستم آرشيو سند استفاده از آن بعنوان کتابخانه الکترونيک مي باشد.

 
 روزنامه ها و نشريات 

آرشيو ( مي تواند جهت  هاي مشابه متمايز مي سازد سيستماين سيستم را از فارسي )که  OCRاين سيستم به دليل دار ا بودن 
  . مورد استفاده قرار گيرد مجالت و روزنامه ها

 

  سازمانهاي قضايي و دادگاهي

هر دادگاه در هر طبقه سالني را به  .د روان در دادگاهها ديده مي شودامروزه پرونده هاي حقوقي و قضايي در دست اکثريت افرا
شامل مطالب بسيار مهمي  در اغلب اوقاتکاغذ مي باشد که هاي پر از  اسناد خود اختصاص داده که اين سالن انباشته از پرونده

 .هستند
 

 دسين مشاور شرکتهاي مهندسي و مهن



 

 23 

 مورد استفاده است.، اين سيستم جهت سامان دادن به حجم عظيم اسناد فني و نقشه ها ، قرارداد ها ، گزارشها و . . . 

 
  وزارتخانه ها و زير مجموعه هاي آنها

ست که هر وزارتخانه و سازمانهاي زير مجموعه آنها بخشي به نام آرشيو اسناد دارند که بايد به داليل متعدد احتياجي به توضيح ني
 ديجيتال شود.

 حداقل نيازمندي هاي اجرايي  (7
 

 Operating system: windows XP , SP2 , windows 2003 or higher 

 1tt tt ttt 

 IIS 5.5 or higher 

 خدمات پس از فروش( 8
 

 وزشآم 

ارائه آموزش الزم به کاربران معرفي شده از طرف خريدار براي آشنايي با اجزاي مختلف سيستم و نحوه بکارگيري بهينه نرم 

 سه جلسه آموزشي در محل شرکت کفايت مي کند (. الينفر براي دو  3تا  2افزار ) معموال معرفي 

 

  نصب 

 نصب و راه اندازي سيستم در محل مورد نظر مشتري.

 

 جرا و نظارت ا 

در صورت تمايل مشتري ، شرکت با نظارت بر عملکرد کاربران به منظور اجراي صحيح سيستم ، آموزش تکميلي را برحسب 

 .ورد به کاربران ارائه خواهد نمودم

 

  خدمات جانبي 

 .ارائه اطالعات فني و ايجاد نرم افزارهاي جانبي تکميلي با توجه به نياز مشتري 

  براي برقراري ارتباط با ساير سامانه ها و نرم افزار هاي موجود در سازمان ها ا تمام امکانات سامانه بارائه وب سرويس 

  اسکن و ورود اطالعات اسناد و مدارك 

 

  پشتيباني 

  onlineپشتيباني بصورت  -
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 پشتيباني بصورت تلفني -

. همچنين شرکت براي باشد فني مي اين نرم افزار به مدت يک سال شامل خدمات پشتيباني رايگان در مورد اطالعات -

 قرارداد خدمات پشتيباني نرم افزار به مدت مورد نظر مشتري  آمادگي دارد.

 

 نرم افزارمشتريان برخي از  ( فهرست9
سيستم هاي مشابه داخلي و خارجي ، از جانب صنعت نفت کشور به  اين سيستم پس از يکسال ارزيابي

در صنعت نفت و گاز  در ادامه ليست برخي از مشتريان محصول مطرح شده  . ته اسعنوان سيستم برگزيده انتخاب شد

 : و ساير ارگان ها و شرکت آورده شده است

 ليست مشتريان صنعت نفت و گاز:

  يستم شرکت ملي نفت )واحدهاي فعال: امور حسابداري، امور بازرسي، امور تلفيقي، امور کاکنان که  ارتباط س

 سگال سان برقرار نموده است.( جامع با آرشيو اسناد 

 

   فت پرونده کارمندان صنعت ن 4000اداره کل بهداشت و درمان صنعت نفت به همراه اسکن و ورود اطالعات

 بوده است. 300DDDو با رزولوشن  A5, A4, A3برگ سند در اندازه هاي  380،000که شامل 

  طب صنعتي بهداشت و درمان 

   نفتيشرکت ملي پخش فراورده هاي 

  شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 

  )شرکت نفت و گاز اروندان)خرمشهر 

  پتروشيمي لرستان 

  )شرکت ملي گاز ايران )بحث ارتباط با اتومسيون بريد مطرح گرديده است 

   جتمع شهيد باقري(م -انتقال گاز )مشهد مقدس  4منطقه 

  شرکت گاز استان زنجان 

   گلستانشرکت گاز استان 

  شرکت گاز آذربايجان غربي 
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  شرکت گاز استان لرستان 

 

 ليست ساير مشتريان:
 

  و نظارت راهبردي رياست  ريزي برنامهمعاونت  شرکت بستني و لبني ميهن 

 ) ديوان محاسبات کشور ) اداره ميکرو فيلم   رسانه هاي ديجيتال –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 يمرکز اسناد انقالب اسالم  اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي 

 مجموعه خودروسازي سايپا  انفورماتيکواحد  -  دانشگاه علوم پزشکي ساري 

 صنايع چوب و کاغذ مازندران   فرشته رفاهي مجتمع –تعاوني اعتبار سازمان راهداري 

  استان قم(جامع المصطفي العالميه(   اصفهاناستان اداره نوسازي مدارس 

 ت راه قطارهاي شهري تهران و حومه )مترو(شرک  شرکت قطارهاي مسافربري رجا 

 دانشگاه تهران  شرکت مهندسين مشاور ساحل 

 اداره عفو و بخشودگي قوه قضائيه  شرکت مهندسين مشاور آب نيرو 

 مجموعه خودروسازي سايپا  ) شرکت توسعه سيلوها ) زيرمجموعه وزارت کشاورزي 

 ستان تهراناداره کل منابع طبيعي ا  شرکت مهندسين مشاور الر 

  ساختمان مرکزي –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  شرکت مپنا 

 سازمان تبليغات اسالمي  ) شرکت شتاب کار ) قطعه سازي خودرو 

 شرکت پست جمهوري اسالمي ايران  شرکت آلومينيوم المهدي 

 مرکز فناوري اداره پست  توليد کننده قطعات خودروو کشرکت نيپ ( ) 

 شرکت دامپروري مالرد شير  شرکت زيراکس 

 مدرسه نيکان  شرکت شهرك هاي صنعتي استان قم 

  حقوقي هندي زادهدفتر  شرکت ماديران 

 شرکت شتابکار  پژوهشگاه استاندارد استان البرز 

 رايانه شهر  ...و 
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