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ﻭﻳﺮﺍﺗﮏ ﺷﺮﻳﻒ
وﯾﺮاﺗـﮏ ﮐﺎر ﺧـﻮد را در ﺳـﺎل  ١٣٨٩ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺧـﻮد از ﺟﻤﻊ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﻧﺨﺒـﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻧـﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﮐﺸـﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺮوز ،وﯾﺮاﺗﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎی دارای ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺨﺒﻪ در ﺣﻮزه
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٥٠ﻧﻔﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻮامنﻨﺪ و ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﺸـﮑﻞ از  ٤ﺑﺨﺶ
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪهﻫﺎی ﺗﺮاز اول ﮐﺸـﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳـﻄﺢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺧﺪﻣﺎت و راهﮐﺎرﻫﺎی وﯾﺮا ﺗﮏ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آنﭼﻪ وﯾﺮاﺗﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘامﯾﺰ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ .وﯾﺮاﺗﮏ ﺑﺎ
ورود ﺧﻮد در ﻫﺮ ﺣﻮزه ،از ﻧﯿﺎز ﻣﺸﱰﯾﺎن ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺻﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درک ﻣﺘﻔـﺎوت ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ
راهﮐﺎرﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﺮاﺗﮏ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﱪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﱰﯾﺎن وﯾﺮا ﺗﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و متﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﻣﺸﱰﯾﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺸﱰﯾﺎن در ﺣﺰوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ راه
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺷـﺒﮑﻪای ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷـﮑﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
وﯾﺮاﺗﮏ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺪ و ﻣﺮزی منﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری
را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد در ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ ﴎﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻭﻳﺪﺗﮏ
ﮔـﺮوه دروﯾﺪﺗـﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ در ﺳـﺎل  ١٣٩١اﯾﺠـﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان
در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاروشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و واﺳـﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪی واﺳـﻂﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣـﺮوز ﮐﺎرﺑـﺮان ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﮔـﺮوه دروﯾﺪﺗﮏ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﻤﯿﻊ واﺳﻂﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ دﺳﮑﺘﺎپ و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ وب ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺑﯿﺶ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﴎوﯾﺲﮔﺮا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎم ﮔﺮوه دروﯾﺪﺗﮏ ،ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮشﻓﮑﺮ ،ﮐﻮﺷﺎ ،و ﺗﻮامنﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و راﺣﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دروﯾﺪﺗﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪرن و ﺟﺬاب
در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) iOSو  (Androidاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺬاب ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮدرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و در
ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﱪﺗﺮﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﴍان و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ آﺳـﺎنﺗﺮ ﮐﺘﺐ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﻣﺸـﺎوره در
زﻣﯿﻨـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اراﺋﻪ ﴎوﯾﺲﻫﺎی زﯾﺮﺳـﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﴍﮐﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮﻳﻦﻫﺎ
درک درﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﻮزهی ﻓﻨﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد .ﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
اﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﱰﯾﺎن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻫﺎ ر ُ

وﯾﺮا ﻣﺘﺪوﻟﻮژی
ﻣـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾـﻢ ﻫﻮﯾـﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل از اوﻟﯿـﻦ روز ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﯿﻢ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ وﯾـﺮا ﺗـﮏ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از داﻧﺶ ﺟﺎﻣـﻊ ﺑﺮ روی اﻧـﻮاع ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﺮماﻓـﺰاری ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﭼﺎﺑـﮏ ،ﮔﻮﻧﻪای
ﺳﻔﺎرﺷـﯽ ﺷـﺪه از ﻣﺘﺪوﻟﻮژی را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﻨـﺎی ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺘﺪوﻟـﻮژی وﯾﺮا ﺗﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺗﺴـﺖ و رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭼﺎﺑﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷام ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺼﺐ
ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓـﺰاری در ﺣـﻮزه ﮐﺎری ﺷـام ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﻓﻨـﻮن روز دﻧﯿﺎ،
زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻖ از آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷام ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽمنﺎﯾﺪ.

آﻣﻮزش
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﯾﮏ واﺳـﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .واﺳﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎ آﻣﻮزش ﴎﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺷام ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻣﺎ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را از اوﻟﯿﻦ روﻟﺮﻫﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼسﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
از ﭘﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻼمتﺎن را ﺑﻪ ﺷـﺪت ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

داﻧﺶ روز ،ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
واﺳﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و راﺣﺖ
واﺳــﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑــﺮی ﻣﺤﺼــﻮﻻت دروﯾﺪﺗــﮏ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای ﻃﺮاﺣــﯽ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ﮐــﻪ ﮐﺎرﺑ ـﺮان ﻣــﺎ ﺑــﺎ
ﮐﻢﺗﺮﯾــﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔــﯽ از ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪ .ﻃﺮاﺣــﯽ واﺳــﻂ ﮐﺎرﺑــﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧﯿــﺎز
ﻣﺸــﱰﯾﺎن ﺑــﺎ ﻃﺮحﻫــﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎﻻی ﻣﻮﺟــﻮد در دﻧﯿــﺎ ،ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ دﻏﺪﻏــﻪ
ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷام اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ
دﻧﯿــﺎ زﯾﺒــﺎ آﻓﺮﯾــﺪه ﺷــﺪه و ﻣــﺎ ﻧﯿــﺰ وﻇﯿﻔــﻪ ﺧــﻮد ﻣﯽداﻧﯿــﻢ زﯾﺒﺎﯾــﯽ را ﺑ ـﺮای ﻣﺸــﱰﯾﺎن ﺧــﻮد ﺑــﻪ
ارﻣﻐــﺎن ﺑﯿﺎورﯾــﻢ .ﺣــﻖ ﻫــﺮ ﮐﺎرﺑــﺮی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗــﯽ ﺑــﺎ ﻇﺎﻫــﺮ زﯾﺒــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده
ﮐﻨــﺪ .اﻣــﺮوز ﻣــﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧــﻮد ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻫــرنی و اﺻــﻮل ﻃﺮاﺣــﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑــﯽ را ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﯽ از ﻣﺮاﺣــﻞ ﻻﯾﻨﻔــﮏ اﺟ ـﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗــﯽ ﻫــﺮ ﭼــﻪ زﯾﺒﺎﺗــﺮ ﺑــﻪ ﺷــام
اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
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ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻫرن اﯾﺮاﻧﯽ و داﻧﺶ روز آﻧﺪروﯾﺪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردهاﯾﻢ
ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﴩ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺳﻂﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴـﱰ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﺮوز ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺎرﺑﺮی ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻂﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دروﯾﺪﺗﮏ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺸـﱰﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎرآزﻣﻮده آﻣﺎده ﺑﺮای
اراﺋﻪ واﺳﻂﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷام اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﴎوﯾﺲﮔﺮا ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
وﺟﻮد داﻧﺶ ﻗﻮی ﻣﻌامری ﻧﺮماﻓﺰار و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻌامریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮآﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷام را ﺑﻪ واﺳﻂﻫﺎی
و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﴎوﯾﺲﮔﺮا ﺑﺮای اراﺋﻪ واﺳﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼـﮏ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴـﱰﻫﺎی ﴎوﯾﺲﮔﺮا ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ESBو ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺑﺴﱰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﺎ ﻓﺮآﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎوﯾﺲﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻗـﺪرت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣـﺪ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﴎوﯾـﺲ ،ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑـﺮدی و دارای واﺳـﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ دروﯾﺪﺗﮏ ﻣﺤﯿﺎ اﺳـﺖ .اﻣﺮوز ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـام در ﺑﺴـﱰﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی زﯾـﺎد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪﺷـﺪه ،ﺳﻔﺎرﺷـﯽ
ﺳـﺎزی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷـﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳـﺎزی و
اراﺋﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳـﺎزی ﺷﺪه از ﺳﯿﺴـﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺸـﱰﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
را ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﴎور و ﭘﺮدازش اﺑﺮی
اراﺋﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴـﱰی ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری داده و اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش
ﻫـﺎی ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ دارد .دروﯾﺪﺗﮏ ﺑﺎ ﺗﻮامنﻨﺪی و داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب،
اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﴎوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب
ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮدازش اﺑﺮی داده را در ﺑﺴﱰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ
اﻣـﮑﺎن اراﺋـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑـﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﺷﺪه ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .راهاﻧﺪازی ﺑﺴﱰ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  PDFو
 EPUBﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﮐﺎرﺑـﺮی ﮔﺴـﱰده در ﺧﺼـﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻣﺤﺘـﻮا ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری،
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ اﺷﱰاکﮔﺬاری ﻣنت از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻨﺪ ﭘﺎرﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،دروﯾﺪﺗﮏ ﺑﺴﱰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ ﭘﺎرﺳـﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺒﻨـﺎی اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸـﱰﯾﺎمنﺎن اﺳـﺖ .ﻣـﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﮑﺮارﺷـﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﱰﯾﺎمنﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺎ اراﭘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪای از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ متﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﺮآورده ﺷـﺪه ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﻫﺮ ﻧﯿﺎزی در ذﻫﻦ ﺷـام
اﺳﺖ را ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

