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واحد ره تک کار خود را با همکاری صنعت و دانشـگاه های معترب  کشـور از جمله دانشـگاه صنعتی رشیف در قالب 

رشکت ره تک  هوشمند رشیف آغاز ¤ود. این واحد توانست در اندک زمانی سامانه  مدیریت ناوگان پخش و سامانه

 ی هوشمند مدیریت ناوگان  اتوبوس رانی را با قابلیت های کامل و منحرص به فرد عملیاتی کند.  پس از آن به پشتوانه 

همکاری دانشـگاه صنعتی رشیف با شـهرداری  تهران، سـامانه مسـیریاب حمل و نقل عمومی شـهر تهران با قابلیت  

مسیریابی از طریق مرتو، اتوبوس و تاکسی توسط این مجموعه  پیاده سازی شد و به بهره برداری رسید. 

ما در ره تک در تالشیم بهرتین محصوالت را در حوزه خدمات  مبتنی بر مکان و حمل و نقل هوشمند ارائه دهیم. 

ماموریت پدید آورندگان ره تک

ویراتک با ورود خود در حوزه رسویس های مبتنی بر مکان از نیاز  مشرتیان پا فراتر گذاشته و 

به ارائه قابلیت ها و خدمات ویژه ای در  حوزه خدمات مکان محور با اسـتفاده از دانش هوش 

مصنوعی خود  پرداخته اسـت. حوزه ماموریت ره تک در ارائه خدمات مبتنی بر  مکان در سـه 

حوزه زیر دسته بندی گردیده است: 

محصوالت مکان محور سازمانی  •

محصوالت و خدمات مکان محور برای استفاده مردم  •

ایجاد ارزش افزوده های مکان محور با محصوالت مبتنی  بر هوش مصنوعی و الگوریتم  •

توانایی تحلیل داده ها با حجم باال

قـدرت ارائـه راه حل در سیسـتم هایی با حجـم داده ای باال و اجرای  الگوریتم های پیچیده بر 

روی این حجم داده به صورت برخط این  امکان ویژه را برای سازمان هایی با حجم داده های 

باال محیا می کند  تا بتوانند از سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات در فرآیندهای  کسب و 

کار خود استفاده کنند. دریافت و تحلیل داده های بیش از   ۲۰۰۰ اتوبوس در شهر مشهد که 

روزانه بیش از ۱۰ میلیون نقطه  مکانی به سیسـتم ارسـال می کنند به منظور ایجاد گزارشـات 

سـطح  بـاال از وضعیـت خطـوط و زمـان رسـیدن اتوبوس ها به ایسـتگاه ها، در  ابتدای مسـیر 

حرکت ره تک نشان از این توا¤ندی در ره تک دارد. 

محوریت مشرتیان در ارائه خدمات

مـا معتقدیـم اولیـن قدم بـرای تحلیل یک سیسـتم در کنار Åـام  پیچیدگی های موجـود در آن، 

واسـطی اسـت که مشـرتی با آن کار  می کند. ما باید بهرتین، زیباترین و راحت ترین واسط های 

کاربری را  برای مشـرتیان خود محیا کنیم. طراحی واسـط کاربری متناسـب با  نیاز مشـرتیان با 

طرح ها و مکانیزم های سـطح باالی موجود در دنیا،  یکی از مهم ترین مراحل متدولوژی تولید 

در ره تک اسـت. ارائه  خدمات پشـتیبانی به صورت برخط و حضور ما در کنار شـ� از  وظایف 

ماست. 

معرفی واحد ره تک



بـا توجـه به حجم بـاالی داده های مکانـی و اطالعات مبتنی بر 

مـکان،  اکنون دیگر سـازمان ها امـکان تجزیه و تحلیل داده ها و 

بازیابـی  اطالعـات مـورد نیـاز خـود را به صـورت دسـتی و یا با 

استفاده از  سیستم های نرم افزاری ساده ندارند. 

مشـرتیان ویرا تـک عالوه بر نیاز به راه اندازی سیسـتم های نرم

 افـزاری  پایه، خواسـتار بـرآورده کـردن ویژگی هایی هسـتند که 

مختـص  نیازمندی هـای آن هـا اسـت و انتظار دارند ویـرا تک با 

ارائـه راه کارهـای  خاص منظوره و سفارشی سـازی خدمات خود 

این نیازها را برآورده  سازد. 

مـا بـاور داریم یـک محصول کامپیوتـری زمانـی می تواند ارزش

 هـای  اسـتفاده از فنـاوری اطالعات را در یک سـازمان مشـخص 

سازد که به  صورت موثر در فرآیندهای سازمانی از آن استفاده 

شـود. بـه همیـن  دلیـل، مهندسـی نیـاز مشـرتیان در حوزه های 

مختلف و درک  فرآیندهای اجرایی که در آن ها محصوالت مورد 

اسـتفاده قـرار  می گیرنـد بـا اسـتفاده از کارشناسـان متخصـص، 

برگـزاری جلسـات و  بررسـی رشایـط و فرآیندهـای صنعـت از 

نزدیک از جمله مسائلی است  که به آن توجه خاصی می شود 

راه کارهای 
ره تک

آمیزه ای از 
علم و عمل



ایـن سـامانه بـا هـدف نظارت بر حرکت ناوگان و کنـرتل عملکرد  رانندگان به منظور کاهش هزینه ها در سـازمان طراحی 

شده است.  ¤ایش اطالعات لحظه ای موقعیت خودرو به همراه اطالعات جانبی  داخل خودرو با قابلیت ارتباط همزمان 

با سخت افزارهای مختلف و  سازندگان مختلف از قابلیت های پایه ای این محصول است. 

راحتی و سـادگی سـامانه با طراحی واسـط کاربری با کیفیت و ارائه  خدمات و گزارشـات مختلف در کوتاه ترین زمان از 

ویژگی های کیفی  طراحی ما است. 

برخی از امکانات پایه ای دیگر این سیستم به رشح زیر است: 

بازبینی حرکت خودرو در بازه های مختلف  •

ارائه گزارشات مختلف از جمله کارکرد خودرو، توقفات،  رسعت های غیرمجاز، مناطق حرکتی و نقاط بازدید شده  در   •

excel  و  pdf  ،html  بازه های مختلف و فرمت های

مجهز به سیستم هشدار برای کنرتل تخلفات  •

نرم افزار اندروید برای ردیابی  •

یکـی از مهم تریـن خدمـات در حـوزه خدمـات مکان محـور و در حـوزه  حمل و نقل 

هوشمند، سیستم مدیریت ناوگان و مدیریت پرسنل به  صورت مکان محور می باشد. 

استفاده از روش های مختلف ردیابی  مانند ماژول های ردیاب خودرویی  AVL، ماژول 

  GPS  های ردیابی شـخصی،  اسـتفاده از تلفن همراه که همگی بر مبنای اسـتفاده از

و  ارسـال داده از طریق  GSM  و بسـرتهای  GPRS  و  SMS  اسـت، طیف  وسـیعی از 

خدمات را برای مشرتیان ما محیا ساخته است. امروز  مشرتیان ما می توانند بر مبنای 

نیاز خود، سخت افزاری با کیفیت و  با هزینه کمینه را انتخاب کنند. 

مدیریت ناوگان و پرسنل هوشمند و 
مکان محور

سامانه ی مدیریت ناوگان - ره نگر

با توجه به نیاز خاصی که در کنرتل ویزیتورها و پرسنل یک  سازمان وجود دارد، با تحلیل هایی که توسط همکاران ما در 

این  حوزه ها صورت گرفته اسـت، سـامانه ای بدین منظور برای ردیابی و  نظارت بر عملکرد پرسـنل و ویزیتورهای سازمان 

و رشکت های ش�  راه اندازی گردیده است. 

با اسـتفاده از این سـامانه می توانید فعالیت های موجود در سـازمان را  مبتنی بر مکان می باشـد، بین ویزیتورها مدیریت 

کـرده و از عملکـرد  آن هـا مطلع شـوید. امـکان برنامه ریزی ویزیتورها برای بازدید از  مشـرتیان به صورت دوره ای و کنرتل 

عملکرد هر یک از آن ها  ¤ونه ای از قابلیت های این سیستم است. 

سامانه ی مدیریت ویزیتور

ما به منظور ارائه یک مع�ری جامع، خدمات پایه خود را به صورت  رسویس گرا در اختیار سامانه های مختلف مجموعه 

قرار داده ایم. این  امکانات به رشح زیر است: 

سیستم مدیریت کاربران و هویت سنجی و سیستم ورود  یکپارچه  •

منطقه بندی نقشه با امکان کنرتل حرکت عنارص بین  مناطق و تعریف مناطق مجاز عبور و مرور  •

کنرتل حضور عنارص در نقاط مختلف مانند حضور  ویزیتور در یک مرکز فروش و یا خودرو در یک  پارکینگ  •

رسور نقشه با امکان ارائه نقشه های مختلف به صورت  الیه ای  •

تعریف و دسرتسی به نقاط و امکان دسته بندی و  جستجوی نقاط  •

خدمات پایه ای مبتنی بر مکان



سامانه ی اتوبوس رانی

امروز با ارائه سـامانه ی تاکسـی رانی توسـط همکارا¤ان، می توانید  

یکپارچگـی را در مدیریـت ناوگان حمل و نقل شـهری تجربه کنید. 

 این سـامانه با کسـب تجربه ارزنده از سیسـتم اتوبوس رانی در طی 

 سـالیان، با قابلیت های سفارشـی شده به صنعت تاکسی رانی عرضه 

 گردیـده اسـت. ارائـه تحلیل دقیـق از نحـوه عملکرد راننـدگان در  

خطوط، به صورت گردشـی و تاکسـی رسویس ¤ونه ای از جامعیت  

این سامانه می باشد. 

سامانه ی تاکسی رانی

ارتبـاط موثـر ویزیتـور بـا یـک رشکـت پخش به منظور مدیریت هر چه  بهـرت ویزیتورها، ارائه خدمات بهرت و مدیریت فروش یکـی از مهم ترین  دغدغه های ما برای 

بهبود فرآیندهای موجود در رشکت های پخش  بوده است. ما با ارائه سامانه مدیریت ویزیتورها با محوریت مکان و  فروش محصوالت توانسته ایم بخشی از رسالت 

خود برای خدمت  رسانی به رشکت های پخش را پوشش دهیم. 

از سوی دیگر ایجاد یک برنامه ریزی قوی برای پخش محصوالت  همیشه به عنوان یک مسئله در ذهن ما پر رنگ بوده است. بررسی  الگوریتم های مختلف برنامه

 ریزی پخش و پیاده سازی این الگوریتم ها  به منظور دستیابی به یک روش علمی و عملی برای برنامه ریزی  بهینه پخش امروز به دست توا¤ند فرزندان این کشور 

عملیاتی  گردیده است. 

به این ترتیب، می توانیم بگوییم به رویای ایجاد یک سیستم  یکپارچه در زنجیره ویزیتوری و پخش محصوالت رسیده ایم. 

در راسـتای ایجاد سیسـتم های هوشـمند شـهری و توسـعه حمل و  نقل عمومی، سـامانه ی مدیریت ناوگان اتوبوس رانی در کشور با  کیفیت قابل توجهی توسط این 

مجموعه راه اندازی شد. بهره برداری  از این سیستم در کالن شهری مثل مشهد برای ٣ سال با ارائه  Åامی امکانات مورد نیاز در این حوزه، تنها می توانست با جذب 

 نخبگان و طراحی برنامه ها و الگوریتم های پیچیده ممکن شود. 

برخی ویژگی های خاص این سیستم به رشح زیر است:

 ( headway ) تحلیل خط و رسخط خطوط  •

RTPIS  تحلیل زمان سفر و تخمین زمان رسیدن اتوبوس به  ایستگاه با دقت باال و ارائه درگاه  •

تحلیل های مبتنی بر داده کاوی و ارائه گزارشات مدیریت  سطح باال از ناوگان  •

تحلیل نحوه حرکت خودروها در بازیابی نقاط بحرانی  شهر از جمله نقاط پرترافیک، پرمسافر و پرتصادف  •

سامانه ی ویزیتوری و پخش

بـرای رسـیدن بـه یـک سیسـتم امـدادی چابک کـه در زمـان کوتاهـی  قدرت 

پاسخگویی به امدادخواهان را دارا است، تیم طراحی و توسعه  ره تک فرآیندی 

کامال هوشـمند که در برگیرنده ارتباط مخاطب با  امدادگر اسـت را عملیاتی 

کرده است. این سیستم قدرت ارتباط با  مخاطبان، دریافت اطالعات امداد و 

تشـخیص مکان امدادخواه،  تشخیص نزدیک ترین امدادگر و تعریف عملیات 

بر حسـب اطالعات  دریافت شـده و ¤ایش کوتاه ترین مسیرهای ممکن برای 

رسـیدن بـه  محـل حادثـه را مدیریت می کنـد. امیدواریم بتوانیم بـا ارائه این 

خدمت،  به ش� کمک کنیم تا زمان ارائه امداد و خسارات ناشی از حوادث  را 

کاهش دهید. 

سامانه ی مدیریت امداد

راه کارهای جامع ویراتک برای ناوگان های تخصصی

سفارشی سازی محصوالت در حوزه مدیریت ناوگان بخشی از رسالت  ما در خدمت به ش� 

است. به همت نیروی انسانی و همیاری ش�  تا کنون موفق به طراحی راه کارهای سفارشی 

شده در حوزه های  زیر گشته ایم: 



مسیر توسعه علمی و فناوری این مجموعه و نیازمندی های  مشرتیان، ما را به سمت 

ایجاد زیرسـاخت های نقشـه ای و مکان محور  حرکت داده اسـت. خوش بختانه امروز 

این مجموعه بسته ای کامل از  سیستم های رسور نقشه، کالینت های مبتنی بر وب و 

موبایل نقشه  به منظور استفاده کاربران عمومی، سیستم ¤ایش تصاویر ٣٦٠  درجه 

و نرم افـزار ¤ایـش نقشـه ٣ بعـدی را عملیاتـی کـرده اسـت. Åامی  این سیسـتم ها از 

بسـرتهای مÙ باز اسـتفاده کرده و توسـط رسمایه  انسـانی این مجموعه پیاده سـازی 

گردیده است. 

حضور دانشگاه صنعتی رشیف به عنوان یک همراه به ما این امکان  را داد تا بتوانیم 

سامانه ی پیرشفته مسیریابی بر اساس حمل و نقل  عمومی شهر تهران را پیاده سازی 

کنیـم. امـروز این سـامانه در  بسـیاری از شـهرهای کشـور عزیزمـان عملیاتی گردیده 

است. این  سامانه به صورت وب و موبایل با کاربران امکان مسیریابی در سطح  شهر 

را می دهد. 

نقشه، مسیریابی و راه کارهای
نرم افزاری مکان محور

راه کارهای نرم افزاری مکان محور ره تک عبارتند از: 

سامانه ی رسور نقشه با پشتیبانی از استانداردهای  جغرافیایی و انواع مختلف نقشه  •

سامانه ی کالینت نقشه مبتنی بر وب و موبایل  •

سامانه ی مسیریاب حمل و نقل عمومی (ره یاب)   •

سامانه ی منایش خطوط اتوبوس رانی و مرتو  •

سامانه ی دستیار عملیات، برنامه ریزی و طراحی خطوط  اتوبوس رانی  •

بسرت نرم افزاری پورتال و شبکه ی اجتامعی مکان محور  •

سامانه ی منایش عکس های ٣٦٠ درجه با امکان حرکت  در تصاویر به صورت مکان محور   •

مبتنی بر وب

رسور و سامانه ی نقشه ۳ بعدی مجهز به ابزارهای  تحلیلی  •


