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ويراتک شريف
ویراتـک کار خـود را در سـال ١٣٨٩ به پشـتوانه نیروهای کارآزموده خـود از جمع فارغ التحصیالن 

نخبـه دانشـگاهی بـا نـگاه کارآفرینی و ایجاد محصـوالت با کیفیت در حوزه فنـاوری اطالعات در 

کشـور آغاز کرد. امروز، ویراتک یکی از بزرگرتین رشکت های دارای نیروی انسـانی نخبه در حوزه 

فناوری اطالعات با بیش از ٥٠ نفر رسمایه انسـانی نخبه و توا·ند و سـاختاری متشـکل از ٤ بخش 

تخصصی و همکاری پویا با دانشـگاه ها و پژوهشـکده های تراز اول کشـور، موفق به ارائه سـطح 

باالیی از دانش فنی روز دنیا شـده اسـت و خدمات و راه کارهای ویرا تک در بخش های مختلف 

دولتی، خصوصی و موسسات در حال استفاده می باشد.

آن چه ویراتک را به عنوان یک رشکت معترب با کیفیت مت�یز مطرح ساخته است، توانایی باالی 

رسمایه انسانی در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند کامپیوتری است. ویراتک با 

ورود خود در هر حوزه، از نیاز مشرتیان پا فراتر گذاشته و با ارائه قابلیت ها و خدمات ویژه که 

با استفاده از دانش منحرص به فرد رسمایه انسانی خود ایجاد کرده است، فناوری اطالعات را به 

یک اصل در فرآیندهای سازمانی تبدیل کرده است.

درک متفـاوت یـک محصـول نرم افزاری و به کارگیری دانش و تکنولوژی جهانی در تولید و ارائه 

راه کارها، زمینه شناخت ویراتک را با نامی معترب در بازار ایران فراهم ساخته است.

مشرتیان ویرا تک رسمایه  هایی هستند که هویت ما را کامل می کنند و Êرکز بر ارائه خدمات هر 

چه بهرت به مشرتیان، افزایش سطح دانش مشرتیان در حزوه فناوری اطالعات و ارائه بهرتین راه 

کارهای ممکن به آن ها، شـبکه ای مسـتحکم برای ما شـکل داده است که امکان تثبیت و توسعه 

خدمات را برای ما ممکن ساخته اند.

ویراتک در ارائه خدمات خود در حوزه تکنولوژی حد و مرزی ·ی  شناسد. ما اعتقاد داریم که می 

توانیم بهرتین محصوالت در حوزه فناوری اطالعات را بسازیم و کیفیت برتر محصوالت نرم افزاری 

را در فرآیند های سازمانی و کسب و کار ایرانیان ایجاد کرده و نام ایران را با برترین محصوالت 

خود در رسارس دنیا رسبلند کنیم.



گروه درويدتک
گـروه درویدتـک با هدف توسـعه محصـوالت و خدمات در حوزه مخاطبان موبایل و سـامانه های 

موبایـل در سـال ١٣٩١ ایجـاد گردید. این گروه با بهره گیـری از متدولوژی های تحلیل نیاز کاربران 

در کنار فراروش های نوین تجمیع سـامانه ها و واسـط های مختلف برای ارائه ی واسـط های جدید 

و موبایل برای کاربران سیستم های نرم افزاری ایجاد گردیده است.

امـروز کاربـران سیسـتم های مختلف با اسـتفاده از روش های مهندسـی گـروه درویدتک از طریق 

سامانه های موبایل از سیستم های خود استفاده می کنند. تولید و تجمیع واسط های موبایل برای 

استفاده از سیستم های قدیمی دسکتاپ و حتی تحت وب کاربری سیستم های کامپیوتری را بیش 

از گذشته کرده است. ایجاد الیه های رسویس گرا برای ایجاد ارتباط با سامانه ها بدون نیاز به ایجاد 

تغییرات جدید در آن ها امکان راه اندازی این سیستم ها را برای مشرتیان ما ممکن ساخته است. 

امروز با ارائه محصوالت عام گروه درویدتک، مشرتیان ما در حوزه های مختلف به خصوص سامانه 

های ادبی و مکان محور می توانند از این خدمات  از طریق بازارهای مختلف بهره مند شوند.

این واحد با استفاده از نیروهای خوش فکر، کوشا، و توا·ند دانش آموخته ی دانشگاه های برتر  می 

کوشد محصوالتی متفاوت از لحاظ کیفیت، زیبایی و راحتی ارائه دهد.

ماموریت ما

مأموریت درویدتک طراحی و ساخت برنامه های کامال بومی با رابط های کاربری مدرن و جذاب 

در حوزه موبایل (iOS و Android) است. این گروه در حوزه مخاطب عام با پیاده سازی رابط

 های کاربری جذاب، موفقیت ها و بازخودرهای خوبی از کاربران ایرانی کسب کرده است و در 

حوزه مخاطب خاص با تعدادی از معتربترین رشکت های خصوصی در حال همکاری است.

همکاری با نارشان و نویسـندگان به منظور ترویج آسـان تر کتب الکرتونیک فارسـی، مشـاوره در 

زمینـه طراحـی مـدل کسـب و کار در حوزه موبایل و ارائه رسویس های زیرسـاختی موبایل برای 

سازمان ها و رشکت ها از جمله خدمات این گروه است.



ویرا متدولوژی

مـا معتقدیـم هویـت یـک محصول از اولیـن روز تولید آن شـکل می گیرد. تیم 

توسـعه ویـرا تـک، با بهره منـدی از دانش جامـع بر روی انـواع متدولوژی های 

توسـعه محصـوالت نرم افـزاری نظیـر متدولوژی هـای جامع و چابـک، گونه ای 

سفارشـی شـده از متدولوژی را در توسـعه محصوالت خود به کار گرفته است.  

مبنـای طراحـی متدولـوژی ویرا تک تولیدی مبتنی بر کیفیت، تسـت و رعایت 

استانداردها با محوریت چابکی است.

آموزش

ما اعتقاد داریم یک واسـط کاربری با کیفیت، مهم ترین قدم برای  رسـیدن به 

بهره وری سامانه است. واسط های کاربری ما آموزش  رسیع و کم هزینه را برای 

ش� به ارمغان خواهد آورد. ما آموزش  استفاده از سامانه را از اولین رولرهای 

طراحی واسط کاربری در نظر  می گیریم. 

توسعه مبتنی بر مولفه

استفاده از کالس های نوین برنامه نویسی با امکان توسعه مبتنی بر  مولفه های 

از پیش ایجاد شده و قابل استفاده به ما این امکان را  می دهد تا بتوانیم هزینه 

های تولید محصالÊان را به شـدت کاهش  داده و محصوالتی با کیفیت باالتر 

ایجاد کنیم. 

نصب و راه اندازی

توسـعه سیسـتم های ما به گونه ای بوده اسـت که هزینه های نصب و بروز رسانی 

محصوالت ما برای ش� به حداقل میزان ممکن برسد. فرآیندهای استاندارد نصب 

سـامانه های نرم افـزاری در حـوزه کاری شـ� با اسـتفاده از ابزار و فنـون روز دنیا، 

زمان و هزینه راه اندازی سیستم ها و استفاده موفق از آن ها را برای ش� تضمین 

می ·اید.

درک درست و جامع نیازمندی های محصول

 تحلیل نیازمندی های عمومی محصول یکی از پیچیده ترین مراحل تولید نرم افزار است 

که نیاز به تجربه ی باالیی در حوزه ی فنی و کسب و کار دارد. ما در تحلیل نیازمندی 

ها راحتُی زیبایی و جنبه های مختلف نیازمندهای مشرتیان را مد نظر قرار می دهیم. 

همه توانمندی ها برای توليد با كيفيت ترين ها



واسط  های کاربری با کیفیت و راحت

ــا  ــران مــا ب ــه ای طراحــی می شــوند کــه کارب ــه گون ــری محصــوالت درویدتــک ب واســط های کارب

ــاز  ــا نی ــب ب ــری متناس ــط کارب ــی واس ــد. طراح ــتفاده کنن ــوالت اس ــی از محص ــن پیچیدگ کم تری

مشــرتیان بــا طرح هــا و مکانیزم هــای ســطح بــاالی موجــود در دنیــا، یکــی از مهم تریــن دغدغــه

 های ما برای ارائه محصوالت و خدمات به ش� است.

محصوالتی با ظاهر زیبا

دنیــا زیبــا آفریــده شــده و مــا نیــز وظیفــه خــود می دانیــم زیبایــی را بــرای مشــرتیان خــود بــه 

ــا اســتفاده  ــا ظاهــر زیب ــی ب ــد از محصوالت ــری اســت کــه بتوان ــم. حــق هــر کارب ارمغــان بیاوری

کنــد. امــروز مــا در فرآیندهــای تولیــد خــود، تحلیل هــای هــÑی و اصــول طراحــی گرافیکــی را بــه 

عنــوان یکــی از مراحــل الینفــک اجــرا می کنیــم تــا بتوانیــم خدماتــی هــر چــه زیباتــر بــه شــ� 

ارائه دهیم.

دانش روز، هنر ایرانی



{ ��د �ر�ی }
تلفیقی از هÑ ایرانی و دانش روز آندروید را در مجموعه برنامه های دیوان شعر پارسی گرد هم آورده ایم

تا تحولی در صنعت نرش دیجیتال و طراحی رابط کاربری بومی ایجاد کنیم.

گا� �ی رودش��ش�ن �و�د ��ه �و�یان ��د ز�ن ��د �ر�ی � � ��



ارتباط رسویس گرا با سامانه های موجود

وجود دانش قوی مع�ری نرم افزار و تسلط بر مع�ری های مختلف  به صورت علمی و عملی 

این امکان را برای ما فرآهم آورده است  تا بتوانیم به راحتی سیستم های ش� را به واسط های 

و سامانه های  موبایل متصل کنیم. ارائه خدمات رسویس گرا برای ارائه واسط برای  سامانه های 

کوچـک و ایجاد بسـرتهای رسویس گرا ماننـد  ESB  و  پنجره های موبایل، امکان تجمیع خدمات 

سازمانی را در بسرت  موبایل برای مشرتیان ما فرآهم کرده است. 

تولید رسویس ها و سامانه های مختلف تحت موبایل

قـدرت تولیـد سـامانه های تحت موبایل در حـد ارائه انواع مختلف  سـامانه های مختلف مانند 

رسویـس، سـامانه های کاربـردی و دارای  واسـط کاربری و سـامانه های تحلیلـی و نظارتی برای 

رسمایه انسـانی  درویدتک محیا اسـت. امروز، ما می توانیم نیازهای مختلف شـ� در  بسـرتهای 

مختلف را پاسخگو باشیم. 

سفارشی سازی سیستم عامل اندروید

فعالیت هـای زیـاد این مجموعه در ارائه خدمات در قالب سیسـتم های  تعبیه شـده، سفارشـی

 سـازی سیسـتم عامل های تعبیه شـده از جمله  سیسـتم عامل اندروید، امکان سفارشی سـازی و 

ارائه نسـخه های  سفارشی سـازی شده از سیسـتم عامل اندروید را در اختیار ما قرار داده  است. 

به این ترتیب، مشـرتیان ما می توانند نسـخه هایی سفارشی سازی  شده از سیستم عامل اندروید 

را بر روی دستگاه های خود داشته  باشند و به این ترتیب محدودیت های مورد نیاز خود را برای 

کاربران  سازمانی خود ایجاد کنند. 

ارائه سامانه های مبتنی بر رسور و پردازش ابری

ارائه بخشـی از سـامانه های موبایل نیاز به ایجاد بسـرتی برای  جمع آوری داده و انجام پردازش

 هـای سـطح بـاال دارد. درویدتک با  توا·ندی و دانش مناسـب در ارائـه خدمات مبتنی بر وب، 

امکان  تجمیع رسویس های خود را به صورت سـامانه های در ارتباط با  سـامانه های تحت وب 

خود و یا سازمان و ارائه خدمات پردازش ابری  داده را در بسرت موبایل دارا است. این خدمت 

امـکان ارائـه قابلیت هـای  بسـیار زیـادی را به کاربـران موبایل بـرای اسـتفاده از محصوالت و  

خدماتی سطح باالتر محیا ساخته است. 

توسعه واسط های موبایل 
برای سامانه های مختلف

اسـتفاده از سـامانه های موبایل به عنوان یک بسـرت مفید و مناسـب  برای سامانه های مختلف 

امروز بخشـی از کاربری سـامانه ها را به  خود اختصاص داده اسـت. امروز بسـیاری از کاربران 

سامانه های  کامپیوتری نیازهای خود را از طریق واسط های موبایل برآورده  می کنند. درویدتک 

این نیاز مشـرتیان را به خوبی دیده و امروز با  شـکل گیری تیمی کامل و کارآزموده آماده برای 

ارائه واسط های  موبایل برای سامانه های مختلف سازمان ش� است. 



قدمی به سوی ارائه خدمات تجمیع 
شده کتاب خانه  دیجیتال

ما در تالشیم تا امکان استفاده از کتاب خانه  دیجیتال را در اختیار  کاربران سامانه های موبایل 

هوشمند ایرانی قرار دهیم. راه اندازی  بسرت کتاب خانه دیجیتال با امکان پشتیبانی از  PDF  و 

 EPUB  بـا  قابلیت هـای کاربـری گسـرتده در خصـوص مدیریـت محتـوا شـامل  عالمت گذاری، 

انتخاب و به اشرتاک گذاری مá از ویژگی های این  محصول است. 

با افزایش خدمات قند پارسی و توسعه کتاب های دیجیتال،  درویدتک بسرت استفاده از کتاب

 خانه دیجیتال را برای اسـتفاده از  محصوالت شـامل قند پارسـی، در اختیار کاربران خود قرار 

می دهد. 

مبنـای ارائـه محصـوالت ما نیاز مشـرتیا·ان اسـت. مـا در یک فرآینـد  تکرارشـونده به تحلیل 

نیازهای مشرتیا·ان می پردازیم و با اراپه  قابلیت های جدید نیازهای آن ها را برآورده می کنیم. 

مسیر ما به  سمت ایجاد حلقه ای از خدمات و محصوالت است که کاربران ما  Êامی نیازهای 

خود را در چارچوب خدمات ما برآورده شـده  ببینند. مطمنئ باشـید هر نیازی در ذهن شـ� 

است را به زودی به  عنوان یک قابلیت در محصوالت ما استفاده خواهید کرد. 


