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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 (BPMSسیستم مدیریت فرایندها ) نام کاال/ خدمت

 
 

 فناوری اطالعات حوزه کاال/خدمت

 1.5 شماره یا نام نسخه

 5831 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 توسعه/نوآوری بازتحقیق و  -

 مهندسی معکوس/ طراحی و ساخت -

انتقال فناوری/ همکاری و خرید فناوری از  -
 غیر

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 شرکت آب و فاضالب 

 شرکت گاز 

 انجمن نفت 

 وزارت نفت 

 شرکت سپرده گذاری مرکزی 
  کاال/خدمتمعرفی 

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به

عات دانش رایان آروین یک شرکت با سهامی خاص است که همگام با تکنولوژی روز دنیا در حوزه فن آوری شرکت فناوری اطال
اولین و جامع ترین سیستم  5831ابزارهای توانمند مدیریتی، پس از سالها تحقیق و مطالعه، در سال عات در راستای توسعه و خلق اطال

 (BPMS) را مطابق با نیازهای بومی به ثبت رسانید. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار( BPMS) مدیریت فرایند کسب و کار
ها با رویکرد فرآیندی است. این سیستم ها بگونه ای ها و شرکتبدون تردید از مهمترین ابزارهای مدیریت چابک و منعطف سازمان 

توسعه داده می شوند که شرکت ها بدون نیاز به کمترین میزان دانش برنامه نویسی اقدام به توسعه نرم افزارهای سازمانی شان نمایند. 
ارتباطات فرآیندها با هم ترسیم میگردد. رسم و  BPMS بدین صورت که بعد از مدلسازی فرآیندها آنها را به صورت نمادهایی در

ها امکان پذیر می BPMS انعطاف در تغییر فرآیندهای طراحی شده تنها با تغییر در همین نماد های طراحی شده و به سادگی در
اشد، اهمیت این بست که توسعه سیستم ها با برنامه نویسی و تغییر فرآیندهای کاری بسیار دشوار و زمان بر می اباشد این در حالی 

ها امروزه  BPMS موضوع زمانی پدیدار می گردد که بدانیم به طور متوسط فرآیندهای سازمان ها هر دو سال یکبار تغییر می یاب
جز جدا نشدنی سازمانهایی است که در مسیر تعالی فرآیندهایشان گام بر می دارند لذا کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری هنگفتی 

هایی صرف می کنند. متدولوژی پیاده سازی فرآیندها در این سیستم ها بر پایه مستندسازی، توسعه و ایجاد همچین سیستمرا برای 
 .کنندای از حیات تکاملی را طی میباز طراحی، پیاده سازی و پایش فرآیندهاست. در واقع فرآیندها در این سیستم ها چرخه
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

Processor ( CPU) Dependent On number Of online users 

Memory (RAM) Dependent on number Of online users 

Available Hard Disk Space Dependent on number of online users 

Other Hardware or Devices Network c onnection 

Server softw are requirements • Microsoft Windows 3002 Server or earlier 23 or 46•bit 

• Microsoft IIS 4.0 or higher 

• Microsoft. NET Framework 6.0 

• Microsoft SQL Server 3002 Or earlier or Oracie9i, log, I Ig 

Client software requirements  •Internet Explorer 2 or earlier or Firefox, Chrome, etc 

 
 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات اعتبارمدت  مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

  دو سال شورای عالی انفورماتیک 38/51/5811 گواهی شورای عالی انفورماتیک 4رتبه 

  سال 8 معاونت علمی ریاست جمهوری  34/11/5811 3گواهی دانش بنیان نوع 

  سال 5 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  31/4/5411 گواهی احراز نرم افزار آزمایار
 


