کاتـالوگ محصـوالت

شـرکت پشـتیبانی و توسـعه نـرم افـزار داده کاوان با هـدف فعاليـت در عرصه تولیـد نرمافزارهای

ت خود را در زمینههای طراحی و پیاده
تحت وب تاسـیس شـده و در طول سـالیان گذشـته فعالی 
سـازی اتوماسـیون هـای سـازمانی ،پرتال هـای اداری تحت وب ،وبسـایت هـای یکپارچه ،پنل

نماینـدگان و باشـگاه مشـتریان ،در صنایـع مختلـف از جمله خودرو ،تور و گردشـگری ،سـاختمان
و مصالـح ،خبرگـزاری ها و سـایر حـوزه های جدیـد تکنولوژی دنبال نموده اسـت.

تجربـه و بکارگیـری تکنولـوژی هـای جدیـد در حـوزه برنامـه نویسـی توسـط تیـم طراحـی داده
کاوان موجـب شـده اسـت که نـرم افزارهای تولیـدی شـرکت داده کاوان همواره از لحـاظ کیفیت

و پشـتیبانی در بهتریـن سـطح ممکـن عرضه شـوند.

راهکارها /

اتوماسیون های سراسری
شـاید ابتدایـی تریـن مفهومـی کـه با شـنیدن واژه اتوماسـیون بـه ذهن خطـور کند معنـای اصلـی آن را نیز بازگـو می کند.
بـه هـر سیسـتمی کـه به منظـور مکانیزه کردن یـک چرخه کار بوجـود آمده و بـا یکپارچه سـازی فرآیندها ،عملکرد و سـرعت
چرخـه را بهبـود بخشـد ،اتوماسـیون گفتـه می شـود .امکانات قابل پیاده سـازی در اتوماسـیون های سفارشـی به شـرح زیر
است :
•پیاده سازی روال گردش کار جهت فرآیندهای سازمانی
•مدل سازی روند های سازمان
•بهینه سازی جریان های کاری
•مدیریت فرایند ها و ارتباط با یکدیگر
•قابل پیاده سازی برای بخشهای مختلف سازمان نظیر اداری ،مالی ،مدیریت منابع انسانی ،انبار ،فروش و...
•امکان به اشتراک گذاری وظایف و اطالعات سازمانی
•قابلیت پیگیری امور محوله و ارائه گزارشات
•امکان تبادل اطالعات با سایر سیستم ها
•امکان مدیریت کار شامل تعریف ،ارجاع و پیگیری اقدامات انجام شده روی کار
•امکان دور کاری در بستر امن الکترونیک
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راهکارها /

پرتال های یکپارچه

پرتـال محیطـی را فراهـم میکنـد کـه سـاده تریـن کاربـران اینترنـت بـا رجوع بـه آن بتواننـد به راحتـی از سـرویس های
متـداول آن بهـره منـد شـوند و یـا اطالعـات مـورد نیـاز خود را بدسـت آورنـد .از طرفـی پرتال ها بوجـود می آینـد تا یک
چرخـه کاری را بتـوان تحـت وب و بـدون نیـاز بـه پلتفـرم خاصی مشـاهده کرد.
پرتـال هـا مـی تواننـد از فنـاوری هـای ارتباطی مانند وب سـرویس یـا  APIاسـتفاده نمایند .با اسـتفاده از ایـن فن آوری
پرتـال هـا توانایـی تعامل با سـایر سیسـتم هـا و نـرم افزارها را خواهند داشـت.
برخی از امکاناتی که در پرتال های تولید شده توسط داده کاوان شایان ذکر است عبارتند از:
•پوشش کامل نیازهای اطالع رسانی
•مدیریت محتوا و دانش سازمانی
•مدیریت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
•مدیریت فرآیندهای سازمانی
•گردش کار الکترونیکی
•عرضه خدمات الکترونیکی
•پیاده سازی سامانه های ثبت نام
•پرتال ویژه درگاه های خبری
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راهکارها /

نرم افزارهای سفارشی تحت وب

وب اپلیکشـین یـک برنامـه کاربـردی تحـت وب بـا قابلیت هـای مختلف می باشـد .اگـر مایل
باشـید کـه خدماتـی را از طریـق وب ارائـه دهیـد میتوانیـد از وب اپلیکیشـن اسـتفاده کنیـد.
ویژگـی اصلـی وب اپلیکیشـن قابلیـت ارائه خدمات و سـرویس هـا به صـورت Cloud Based
می باشـد.
تحـت وب بـودن یـک نـرم افـزار قابلیـت اسـتفاده از آن را در هـر زمـان و هـر مـکان تنهـا بـا
اسـتفاده از یـک مرورگـر فراهـم میکنـد .نرمافزار تحت وب مسـتقل از سیسـتم عامـل و محیط
نرمافـزاری بـوده و امـکان اسـتفاده از آن بـدون نیـاز به نصـب یا ارتقاء نـرم افـزار روی کالینت
وجود دارد.
مجموعـه ایـن امکانـات بـا بهرهگیـری از برتریـن فناوری هـای تولیـد نرمافـزار ،با رابـط کاربری
سـاده و امنیـت بـاال توسـط تیـم داده کاوان پیاده سـازی می شـود.
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محصوالت /

اتوماسیون فروش سراسری خودرو

اتوماسـیون فـروش سراسـری خـودرو دادهکاوان ،با هدف بهبـود عملکرد
و سـرعت بخشـیدن به روال فروش در صنعت خودرو ،ارائه شـده اسـت.
ایـن اتوماسـیون در چندیـن زمینـه اعـم از مدیریـت واردات و تولیـدات
کارخانـه ،مدیریـت انبارهـا ،تعریـف طر حهـای فـروش ،پنـل نماینـدگان
و  ...بـه خودروسـازان کمـک مـی نمایـد .در کنـار اتوماسـیون سراسـری،
وب سـایت یکپارچـه بـا امکانـات خـاص صنعت خـودرو از قبیـل معرفی
شـرکت و محصـوالت ،پرتـال فروش خـودرو و  ...خدمات ویـژهای را ارائه
میکنـد .ایـن سیسـتم قابلیـت ارائـه اپلیکشـن مخصـوص گوشـی های
هوشـمند در دو ورژن اندرویـد و  iOSرا نیـز داراسـت.
اتوماسـیون فـروش خـودرو داده کاوان ،قابلیـت پیادهسـازی بـرای انواع
مختلـف وسـایل نقلیه اعم از سـواری ،باربری ،سـنگین ،سـبک ،کوچک و
بـزرگ را داراسـت و بـرای کارخانجات خودروسـازی ،واردکننـدگان خودرو،
شـرکتهای لیزینگ خـودرو و دیگر فعـاالن صنعت خودرو قابل اسـتفاده
میباشـد.
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امکانات اتوماسیون فروش سراسری داده کاوان:
•مدیریت طر حها و آگهیهای فروش
•مدیریت نمایندگیها و سهمیههای فروش آنها
•مدیریت اجرای روند فروش
•قابلیت فروش آنالین و پیگیری فروش در وبسایت
•مدیریت تولیدات کارخانه
•روال واردات ،گمرک و لیزینگ
•مکانیابی خودروها ،مدیریت حملونقل و انبار
•پنل اختصاصی برای نمایندگیهای فروش
•صدور اسناد و چاپ فرمهای سازمانی
•صدور انواع گزارشات از بخشهای مختلف اتوماسیون
•امکان اتصال به انواع سیستمهای فروش ،حسابداری ،مالی،
انبارداری و...
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محصوالت /

پرتال یکپارچه مدیریت تولید
در سـیر تحـوالت مدیریـت و بـه ویـژه تکامـل مدیریـت علمـی ،شـاخه
مدیریـت تولیـد از چنـد دهـه پیش به عنوان روشـی برای نظام بخشـیدن
بـه عملیـات درون کارخانـه ای مطـرح شـد .ایـن روش همـراه بـا نگـرش
سیسـتمی بـه شـیوه ای موثـر وکارآمـد تبدیـل شـده اسـت تا مدیـران در

عرصـه تولیـد قـادر باشـند اجزا موثـر در فرایندهـا و عملیات را بشناسـند و
بـا دیدگاهـی کلی و مجموعـه نگر مسـائل تولیدی و حتـی خدماتی را حل
نما یند .
امـروزه با افزایش رقابتی شـدن بـازار ،محدودیتهای اساسـی نظیر کاهش
زمـان ارایـه محصـول به بـازار و بـه حداقل رسـاندن زمـان پیشـبرد تولید
محصـول در فراینـد تولید مطرح اسـت ،ضـرورت وجود جریـان بازخورد یا
بازگشـت اطالعـات و اعمـال اصالحات در تولید نیز سـازمانها را به سـوی
یکپارچه سـازی عملیاتهای تولیدی کشـانده اسـت.
بـا به کارگیـری اتوماسـیون صنعتـی در مدیریـت تولید مکانیسـمی ایجاد
مـی شـود تـا ضمـن کمـک در یکپارچـه سـازی فرایندهـا و عملیاتهـای
تولیـدی کلیـه الزامـات و محدودیتهـا ،بـه صورت خـودکار اجرایی شـده و
تمامـی دسـتورات نیـز در مواقع ضـروری درکمترین زمـان ،عملیاتی گردند.
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پرتال مدیریت تولید داده کاوان ،بستری برای مدیریت صنعتی در داخل یک مجموعه تولیدی
میباشد که برخی از امکانات آن عبارتند از:
•مدیریت روال تولید بر مبنای سفارش
•ثبت اطالعات کامل فرموالسیون و فرایند ساخت محصول ()OPC
•امکان تعریف قطعات مورد نیاز برای ساخت هر محصول
•تفکیک ایستگاههای کاری به همراه کارتابل اختصاصی هر کاربر
•روند کامل کنترل کیفیت با امکان ثبت عملکرد نیمهساختهها و محصوالت
•امکان ثبت جزئیات عملکرد تولید شامل تولیدهای سالم ،ضایعات ،نامنطبق و دوبارهکار یها
•ارائه گزارش از موجودی نیمهساختههای در جریان تولید به تفکیک ایستگاههای کاری
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محصوالت /

نرم افزار تحت وب طراحی چاپ اختصاصی

جدیدتریـن نـرم افـزار تحـت وب داده کاوان ویـژه صنعـت چـاپ و عالقـه مندان
بـه طراحـی اختصاصـی چاپ تولید شـده اسـت .بـا اسـتفاده از ایـن محصول در
یـک پنـل تحت وب بـا امکانات کامـل بر روی محصـوالت مختلف مانند تیشـرت،
تقویـم و ...قالـب و نقـش مـورد عالقـه خـود را طراحی کنیـد و پیـش نمایش آن
را مشـاهده کنید.
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برخی از امکانات این محصول عبارتند از:
•قابلیت طراحی و سفارشی سازی انواع قالب و ساختار با
چند کلیک ساده و Drag & Drop
•امکان ارائه پکیج های پیش ساخته به کاربران
•امکان آپلود تصاویر از اکانت اینستاگرام ،فیس بوک،
درایو گوگل و حافظه دستگاه کاربر
•ارائه پیشنهادات در مناسبت های مختلف
•قابلیت ویرایش اختصاصی شامل تغییر پس زمینه ،الویت
دهی آیتم ها ،زوم ،چرخش ،کراپ و...
•امکان اضافه کردن تگ ها و شکل های پیش فرض
•قابلیت افزودن و ویرایش متن های دلخواه با فونت های
متنوع
•قابلیت طراحی پاکت در پروژه هایی مثل کارت پستال و
کارت تبریک
•پیش نمایش محصوالت قبل از چاپ به صورت دوبعدی
•امکان ذخیره سازی پروژه های ساخته شده
•امکان گرفتن خروجی با فرمت های رایج قابل چاپ
•بررسی کیفیت تصاویر روی طرح برای قابلیت چاپ شدن
و نمایش پیغام مناسب
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خدمات /

طراحی اپلیکیشن مخصوص گوشی های
هوشمند

همزمـان بـا ظهـور و نفـوذ تلفـن هـای هوشـمند ،صنعـت جدیـدی به نـام طراحـی نرم
افـزار هـای تلفـن همراه قـد علم کـرد .اکنون بـه راحتی مـی توان با نـرم افزارهـای تلفن
همـراه اکثـر فعالیت هـا و کارهـای روزمره ،بانکـی ،مالـی ،اداری ،تفریحـی و تجاری خود
را انجـام داد .نـرم افزارهایـی کـه محتـوا نمایش مـی دهند ،بـه درگاه هـای بانکی متصل
مـی شـوند ،دوسـتان شـما را پیدا مـی کنند یا شـما را به آنهـا ارتباط می دهنـد ،و صدها
کاربـرد دیگـر دارنـد ،روز بـه روز در حـال افزایـش و خودنمایـی هسـتند .اپلیکیشـنهای
موبایـل بـا امکانـات مختلف در همین راسـتا و بر پایـه آخرین تکنولوژی های روز توسـط
داده کاوان طراحـی و تولیـد میشـوند.
•اپلیکیشن های  androidو  iOSبا وب سایت یکپارچه
•توسعه فروش محصوالت با استفاده از پکیج فروشگاهی
•مدیریت مشتریان ،محصوالت و سفارشات در یک پنل مطمئن
•امکان همگام سازی با  CRMو باشگاه مشتریان
•قابلیت اتصال به نرم افزارهای مالی ،حسابداری ،انبارداری و ...
•ظاهر جذاب و مطابقت با استانداردهای UI/UX
•امنیت بسیار باال
•توسعه پذیری ساده
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خدمات /

خدمات UI/UX

گرافیکدیزایـن ،همـواره همـگام با توسـعه فناوری و خلـق نیازهای
جدیـد ،ابعـاد گسـتردهتر و پیچیدهتـری یافتـه اسـت« .تجربـه
کاربـری» و «کاربردپذیـری» محصـول یـا سـرویس ،مفاهیمـی از
پروسـه دیزایـن هسـتند کـه در دنیـای دیجیتـال امـروزی اهمیـت

مضاعفـی یافتهاند .مفهـوم ( User Experienceبـه اختصار)UX :
یـا همـان «تجربه کاربری» به بررسـی یـک روش منطقـی برای یک
ارائـه عالـی در تعامل با مشـتریان میپردازد .به عبـارت دیگر ،تجربه
کاربـری همـان خاطـرهای اسـت که بـا اسـتفاده از یـک محصول در
ذهـن کاربـر نقـش میبنـدد .هـدف طراحـی تجربـه کاربـری (UX
 ،)Designایـن اسـت کـه خاطـرهای خـوش در ذهـن کاربـر نقش
ببنـدد تـا او بـاز هـم از محصـول اسـتفاده کند.

خدمات /

طراحی وبسایت

داده کاوان برایـن بـاور اسـت کـه هـر پـروژه منحصـر بـه فرد اسـت و

اهـداف خـود را دنبـال میکنـد .بنابرایـن یک فرمـول برای همـه پروژه
هـا وجـود نـدارد .تیـم برنامهنویسـی و طراحی ما آماده اسـت تـا با در
نظـر گرفتـن سـلیقه و اهداف شـما یـک وبسـایت مناسـب را طراحی
کنـد کـه پاسـخگوی نیازهـای منحصـر بـه فرد شـما باشـد .هیـچ گونه
محدودیتـی وجـود نـدارد ،چرا کـه ما می توانیـم هر طرح و ایـده ای را
به یـک وب سـایت تبدیـل کنیم.
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دیگر خدمات شرکت داده کاوان
•سیستم فروشگاهی یکپارچه تحت ios , android , web
•موتور تامین کننده محتوا
•سامانه ارائه دهنده اخبار لحظه ای از خبرگزاری های کشور
•نرم افزار آنالین خرید بلیط و رزرو هتل
•سامانه قیمت دهی لحظه ای مصالح و تجهیزات ساختمانی
•فروم جامع سازمانی
•سامانه مصاحبه غیر حضوری ،اتوماسیون اداری و جریان کار
•مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMو باشگاه مشتریان
•سیستم های تجزیه و تحلیل جامع داده کاوی
•سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند ( ) IDSS
•خدمات SEO
•کلیه سرویس های قابل ارائه بر بستر شبکه های اجتماعی
•بازاریابی دیجیتال
•و ...
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