


 مشاوره، طراحى،پیاده سازى سامانه هاى مبتنى بر وب 

 طراحى سامانه هاى فرآیند محور مبتنى بر وب 

 پیاده سازى پروژه هاى هوش تجارى

 طراحى انباره داده متمرکز و یکپارچه سازى اطالعات سازمان 

 طراحى پورتال آمارى، داشبوردهاى مدیریتى و تحلیلى 

1. سامانه گزارش ساز و داشبورد 
اطالعاتى مدیران رامیکس 

(مبتنى بر وب)

2. سامانه مدیریت فرآیند ها و 
  BPB سامانه ساز

 (BPMN2 مبتنى بر)
پنجره واحد خدمات الکترونیک

3. راه کارهاى مبتنى بر 
نرم افزار داشبورد مدیران 

QlikView کلیک ویو

www.IranQlik.ir www.BPB.ir www.ReportFA.com
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خدمات



(وزارت راه و شهر سازى، وزارت جهاد کشاورزى 
شرکت هاى توزیع برق،  سایپا یدك، شرکت 

بازرسى کیفیت و استاندارد ایران و ...)

قابلیت اتصال به انواع بانک اطالعاتى (SSAS CUBE ,ORACLE ,SQLSERVER و ...)
(Pivot Grid ،انواع نمودار آمارى، جدول، گزارش چاپى، نقشه) طراحى انواع گزارشات و نمودارهاى آمارى

مدیریت چندالیه کاربران (دسترسى به گزارشات، دسترسى به اطالعات گزارشات)
(Responsive) قابلیت نمایش داشبوردها در تبلت و موبایل

قابلیت ارسال پیامک و ایمیل با توجه به شروط اطالعات (آالرم و اطالع رسانى مبتنى برداده)
قابلیت اشتراك گذارى گزارشات  جهت نمایش بدون احراز هویت

قابلیت Query Builder پیشرفته 
(Self-service BI) Drag & Drop قابلیت طراحى داشبورد پیشرفته فقط با عملیات

قابلیت طراحى گزارشات Drill Down بدون نیاز به دانش فنى
GIS قابلیت طراحى داشبوردهاى مبتنى بر نقشه

فرم ساز حرفه اى براى طراحى انواع فرم هاى جمع آورى اطالعات با هدف تکمیل گزارشات
قابلیت فرمول نویسى مبتنى بر TSQL پارامتریک 

امکان دسته بندى بصورت درختواره گزارشات و دسترسى به گروه کاربران
قابلیت سفارشى سازى گزارشات توسط کاربران نهایى

فرمول نویسى پیشرفته AGGR و ستون هاى محاسبه شده
Pivot Grid قابلیت طراحى آنالین

online به صورت Shape Map ،GIS استفاده از نقشه هاى
قابلیت طراحى صفحات اختصاصى و سفارشى نمایش

قابلیت طراحى انواع گیج هاى عملکردى

سامانه گزارش ساز و داشبورد اطالعاتى 
(Ramix) مدیران رامیکس

قابلیت ها

مبتنى 
بر وب

محصول
 دانش بنیان 

نصب و 
راه اندازى سریع

پیاده سازى موفق 
در 

سازمان هاى بزرگ 
کشور

مستندات آموزشى 
پروژه محور

 مالتى مدیا 



BPB

مبتنى بر وب 

(Asp.Net MVC5) طراحى کامًال بومى و دانش بنیان (Drag & Drop) ماژول فرم ساز فوق پیشرفته

قابلیت طراحى فرآیندهاى 
 BPMN2 استاندارد مبتنى بر

پورتال ساز (صفحه ساز، منوساز، مدیریت محتوا)

مدیریت ساختار تشکیالت سازمانى (چندالیه)

مدیریت کاربران 

ماژول طراحى چارت سازمانى 
(Drag&Drop) فوق پیشرفته

کنترل دسترسى در سطح رکورد 

Functionality کنترل دسترسى در سطح

TSQL امکان فرمول نویسى شرط ها به وسیله

 SQLSERVER ایجاد جدول فیزیکى قابل دسترس در

Master–Detail قابلیت طراحى فرم هاى

گزارش ساز پویا

Schema طراحى پایگاه داده مبتنى بر

مانیتورینگ فرآیندها

کارتابل موبایل

مدیریت نقش ها 

طراحى سامانه هاى نرم افزارى 
سازمانى در 3/1 زمان و هزینه

به همراه تغییر لحظه اى در ساختار 

امکان طراحى 
زیرسیستم هاى مختلف براى 
کابران با یک نام کاربرى

 BPB سامانه مدیریت فرآیندها و سامانه ساز
(پنجره واحد خدمات الکترونیک) 



قدرتمند و کارآمد در تحلیل اطالعات 
آسان و سریع در ایجاد داشبورد 

یادگیرى آسان ساخت گزارش 
قابلیت ایجاد مستقیم داشبورد از هر نوع منابع داده 

قابلیت ارتقاى داشبورد با اسکریپت نویسى  
(Wizard) ... طراحى آسان با

سطح امنیتى باال براى داده ها و گزارشات 
Active Directory قابلیت اتصال به هر نوع لیست دسترسى کاربران مانند

 انعطاف پذیر در طراحى ظاهرى
هسته قوى 

 (QlikView)  راه کارهاى مبتنى بر نرم افزار داشبورد مدیران  کلیک ویو

SQL Server Table Generator
 JavaScript Event Builder, Master Detail
Forms

 Data Bind Checkbox List, Combo Box,
Radio Button List
Regex Validation, Dynamic Default Value
Cascade Combo, Tab Container in Form
HTML Editor, Attach CSS,JS Files
Multiple Ajax File Upload Control
Captcha, AutoComplete, Custom Button
امکان کپى آیتم هاى فرم هاى دیگر
امکان Update-Insert- Delete اتوماتیک رکورد ها

فرم ساز
BPB



 خدمات 
تخصصى

شناخت ، مستند سازى و اولویت بندى 
KPI شاخص هاى کلیدى عملکردى

بررسى و مطالعه پایگاه هاى داده 
(Database Study) سازمان

یکپارچه سازى 
اطالعات سازمان 

تمیز سازى و یکنواخت سازى 
اطالعات متنوع سازمان

فرمول نویسى و محاسبه 
شاخص هاى پیچیده و تلفیقى

طراحى گزارشات 
آمارى و تحلیلى 

طراحى داشبورد هاى 
اطالعات مدیران 

 بهینه سازى و نگهدارى زیر 
ساخت اطالعاتى سازمان ها

 DSS پیاده سازى
پشتیبانى تصمیم مدیران

پیاده سازى ِسامانه ارزیابى 
BSC عملکرد سازمانى

هوش تجارى  
زیر ساخت متمرکز اطالعات سازمان 

انواع داشبوردهاى در یک نگاه و خالصه 

داشبوردهاى 
اختصاصى داشبورد منابع داشبورد مالى

انسانى
داشبورد فروش و 

مشتریان



دربــــاره مــــا
 IT ــردازان کوشــاى پاســارگاد در ســال 1388 کار خــود را در صنعــت شــرکت داده پ
شــروع نمــوده و در ایــن راه کیفیــت و مشــترى مدارى را ســرلوحه کار خــود قــرار 

مى دهد. 

فهرست مشتریان کلیدى
وزارت جهاد کشاورزى
وزارت راه و شهرسازى

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
دانشگاه جامع علمى کاربردى

شرکت بازرسى کیفیت و استاندارد ایران
سازمان هواپیمایى کشورى

پتروشیمى مارون
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

شرکت توزیع نیروى برق استان البرز
شرکت توزیع نیروى برق شمال استان کرمان
شرکت توزیع نیروى برق جنوب استان کرمان

شرکت توزیع نیروى برق استان ایالم و...

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندس رامین آملى

�ر�� �وز� ��روی �ق ا�تان ایالم

�ر�� �وز� ��روی �ق ا�تان ا��رز�ر�� �وز� ��روی �ق ا�تان ا��رز




