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 مقدمه و معرفی

 با هدف تولیدآوری اطالعات توسط جمعی از کارشناسان ارشد فن«  آوری آریا وندیدادتوسعه فن » شرکت

 تاسیس گردید. 1395در سال مبتنی بر وب و موبایل  سفارشی افزارهای هوشمند، جامع ونرم

و عدم تطابق نظیر به نظیر نیازهای هر سازمان با نرم افزار مورد افزاری های نرمتولید حجم انبوهی از بسته

هدر رفتن  منجر به امرهای خود بپردازند. این ها هزینه مازادی برای پوشش نیازمندیزماننظر، موجب گشته سا

با قابلیت  یخاص منظوره و سفارش یافزارهانرم دی. تولشده است هاسازمان ی(زمان و یانسان یروینی، مال)منابع 

 یهاستمیس هیکل یکپارچگیحفظ  یبرا یاتیعمل یبه همراه ارائه راهکارهاانعطاف پذیری در قبال نیازهای سازمان، 

گردد. نفعان آن و ذیسازمان  در منابع ییها را مرتفع ساخته و باعث صرف جوامروز سازمان ازین تواندیسازمان م

جزو اصول  انیکارمندان و مشتر فیاطالعات و وظا رد یعدم افزونگ ،یسازمان یهاستمیس یکپارچگیحفظ اصول 

 ،خود را مشاور ما است. دادیوند ایآر یآوردر شرکت توسعه فنو سفارشی اص منظوره خ یهاستمیس یسازادهیپ

 .یمدانیکارشان موکسب شرفتیو پ یها به اهداف سازمانآن دنیدر جهت رس انیکارفرماو همراه همکار 

  پورتال یطراح
به  است که پورتالگان و طراحان دتوسعه دهندارای تیمی چابک از  توسعه فن آوری آریا وندیداد شرکت

این تیم متشکل از  کاربردپذیری، امنیت، جامعیت، یکپارچگی، زیبایی یک پورتال توجه ویژه دارد. هایجنبه

 دهندگان، طراحان رابط کاربری، گرافیست و مدیر پروژه است.توسعه

ثر ویژه برای هر کسب و کار ، خالقانه، یک انمطمئآنچه که ما به دنبال آن هستیم، اجرای دقیق، منظم، 

تک اعضای تیم چابک شرکت توسعه فن آوری آریا وندیداد را بدست آورده و سپس است تا ابتدا رضایت فردی تک

به را  آننفعان یک پورتال از جمله، صاحبان کسب و کار و مشتریان بتواند در جایگاه و مقامی باالتر رضایت ذی

درونی هیچ گاه پروژه به رضایت بیرونی نرسیده و پیش از کسب رضایت  آورد. پیش از رسیدن به رضایتدست 

های تعیین شده نقاط بیرونی پروژه خاتمه نخواهد یافت. فرآیند توسعه برای ما یک فرآیند ممتد است که زمان

 دهد.هدفی را مورد دستیابی قرار می
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 معرفی گالویژ
، پورتال یسینوو برنامه یحوزه طراح یهایآورفن بهتریناز  یریگبا بهره دادیوند ایآر یآورتوسعه فن شرکت

امکان  نینموده و ا یسازادهیرا پ یسازیشخص %100با امکان  ،«ژیگالو»با نام  پورتال یمحتوا تیریمد فریمورک

 یتیمحدود گونهچیها بدون هسازمان یهایازمندین یتمام یگوتا پاسخ سازدیمحترم فراهم م انیکارفرما یرا برا

  باشد.

پذیری با انعطاف« گالویژ» فریمورکبه کارگیری 

آورد که این امکان را فراهم میپورتال در طراحی باالی خود 

به صورت پویا با امکان نمایش صحیح روی  سیستم

های مختلف با سایز نمایش متفاوت طراحی و تولید دستگاه

مدیریتی، دسترسی سریع به اطالعات، تهیه گزارشات  گردد.

اطالعات، مدیریت کاربران و  سریع و ساده بروزرسانی

رفتارهایشان جزو امکاناتی است که این فریمورک برای 

 آورد.مدیران و راهبران پورتال فراهم می

تواند میپورتال طراحی شده های مختلف سازمانی، به جهت سهولت، سرعت و عدم تکرار اطالعات در سیستم

به صورت سفارشی و  این مورد کهپشتیبانی نماید،  دیگر سازمانافزارهای ها و نرما انواع سیستمب ارتباطقابلیت از 

 سازی است.هر سازمان قابل پیاده های موجود درسازی با توجه به سیستمشخصی

 

 

 

پکیج آماده

سرعت در راه اندازی، هزینه پایین و قابلیت اطمینان•

ستهاعدم تطابق با نیازمندیهای سازمان، مقاومت زیاد در برابر درخوا•

نرم افزار 
سفارشی

تطابق کامل با نیازمندیهای سازمان، امکان تغییر•

هزینه باال، سرعت راه اندازی پایین، اطمینان نسبی•

فریمورک 
گالویژ

ان، سرعت تطابق با نیازمندیهای سازمان، امکان تغییر، قابلیت اطمین•
راه اندازی متوسط، هزینه متوسط

سیستمهای 
آماده

سیستمهای 
کامال 
سفارشی

فریمورک 
گالویژ
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 زمان در خود دارد.را هم یهای کامال سفارشهای آماده و سیستمهای سیستممزیت «گالویژ»فریمورک 

ی آماده )پکیج( هااز جمله مزایای سیستم

توان به هزینه پایین، قابلیت اطمینان و سرعت در می

های اندازی اشاره نمود. همچنین از مزایای سیستمراه

های سازمان توان به تطابق با نیازمندیسفارشی می

افزار اشاره های داخلی سازمان در نرمروالو اعمال 

مشاهده نمود. این در حالی است  «گالویژ»پذیر فریمورک انعطافتوان در که تمامی مزایای اشاره شده را می نمود.

 د.باییهای آماده و سفارشی در این حالت حذف یا به میزان معقولی کاهش مکه معایب سیستم

 «ژیگالو» فریمورک ویژههای قابلیت

 فنی هایویژگی
 مختلف(های قابلیت اطمینان به کدهای نوشته شده )با توجه به استفاده در پروژه 

 های متعدد در حین توسعه پورتالاندازی پورتال و بروزرسانیسرعت باال در راه 

 ها و جلوگیری از دسترسی نامتعارف به پورتالهای امنیتی برای ثبت دادهقابلیت 

 ها و ...ها، صفحات مدیریت، دادهعدم وجود محدودیت در تعداد کاربران، نقش 

 ( مدیریت کاربران در دو حالت نقشRole( یا قانون )Rule) 

 طراحی ظاهری هایویژگی
 مختلف یهامرورگرها و دستگاه یدر تمام حیصح شینما تیو قابل ویکامال رسپانس 

 پورتالاز  یبرداربهره نیها در حآن شیمختلف و افزا هایتم جادیا 

 های فارسی زیبا در طراحی و متون سایتاستفاده از فونت 

 های مختلفبخش های مختلف برایوجود طراحی 

 محتوایی هایویژگی
 سازی انواع صفحات مدیریت برای ثبت، ویرایش و حذف اطالعات مختلفامکان طراحی و پیاده 

 ثبت انواع اطالعات شامل متن، جدول، تصویر و فایل در صفحات مدیریت 

 های تک زبانه، دوزبانه یا چندزبانه متقارن و نامتقارنپورتالسازی پیاده 

 (های یا وبالگاجتماع یها)مانند شبکه توسط ادمین صفحات ارسال پست ادجیامکان ا 

سازی اصلی پیاده هایرکنیکی از  پورتالامنیت در 

 د، فریمورک گالویژ با رعایت وگردحسوب میافزار منرم

نواع او با عبور از  پورتالسازی اصول امنیتی طراحی پیاده

های اعتبارسنجی امنیتی، آسودگی و مختلف آزمون

 آورد.را به ارمغان می خاطر اطمینان
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 قابلیت جستجو و فیلتر برای صفحات خاص مانند اخبار یا گزارشات 

 ... قابلیت نمایش صفحه به صفحه لیست، قابلیت نمایش صفحه به صفحه بر اساس اسکرول و 

 خاص هایویژگی
 هر پروژه یصد در صد برا یسازیشخص 

 های کاربرانگزارشات مدیریتی از اطالعات ثبت شده و فعالیت تهیه 

  ثبت تمامی اطالعات توسط کاربران با کمترین زمان الزم برای آموزشاستاندارد در 

  شدهثبت  آدرس اختصاصی برای تمامی اطالعاتایجاد (Url Friendly) 

  موتورهای جستجورعایت استانداردهای طراحی و کدنویسی صفحات برای کسب رتبه در 

 های خاص برای رویدادهای خاصارسال ایمیل برای اعضا یا نوتیفیکیشن برای کاربران در زمان 

 مختلف سایت بدون محدودیت کدنویسیهای امکان اضافه نمودن یا تغییر بخش 

 پورتالهای مختلف روی امکان ثبت و مدیریت تعداد نامحدود کاربران با دسترسی 

 به  پورتالهای مختلف با فرض امکان دسترسی از طریق اط با انواع سیستمامکان برقراری ارتب

 (SQL Server, Web Service, XML, Text) پورتالسیستم یا از طریق سیستم به 

  ارائه حساب کاربریGoogle Analytics  پورتالبرای دستیابی تمامی آمارهای ممکن کاربران 

 امنیتی هایویژگی
 عیدرجه ثبت وقا میز خطا، اخطار و اطالع با امکان تنظمختلف اعم ا عیثبت وقا 

 کاربران، تغییرات اطالعاتی و سایر موارد قابل اهمیت ثبت ورود و خروج 

 گیری از فعالیت یا پیگیری مسایل امنیتیثبت عملکردهای کاربران در پورتال به جهت گزارش 

 پورتال تیو امن هاتیقابل شیافزا یبرا یتیامنمختلف  ماتیو تنظ متعدد امکانات 

 متعدد یهایو بروزرسان راتییتغ عیسر جادیجهت ا یافزارفراوان نرم یوجود پارامترها 

 های حساس در بانک اطالعاتی به صورت کد شدهامکان ثبت تمامی داده 

 های پیشین()منعطف و به کار گرفته شده در پروژه های آمادهبخش
 )اخبار )فیلتر و جستجوی ساده و پیشرفته 

 )،گالری تصاویر )چندین نمایش مختلف در دو دسته آلبوم و اسالیدشو، یک زبانه و دو زبانه متقارن 

 )گالری ویدیو )چندین نمایش مختلف، یک زبانه و دو زبانه متقارن 

 بندی انواع گزارش، نحوه نمایش متفاوت با امکان فیلتر و جستجو(گزارشات )دسته 

 ن ارسال پیام به افراد بدون نمایش آدرس ایمیل(چارت سازمانی )نمایش چارت و امکا 

 )پیام کاربران )دریافت پیام از کاربران، امکان پاسخ و نمایش در سایت 
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 گیری(های شغلی، درخواست، گزارشاستخدام )ثبت نام متقاضیان و ثبت رزومه، ثبت موقعیت 

 امکان پرداخت الکترونیک خدمات از طریق درگاه بانک 

 اسالیدشوهای متداول، پیوندهای مفید، درخواست همکاری، تبلیغاتپرسش، رویدادهای پیش رو ، 

 و ...

 «ژیگالو» فریمورک یفن مشخصات
ASP.NET, C#.NET 4.5+ یسینوبرنامه زبان 

SQL Server 2008 R2+ یاطالعات بانک 

3.5 Tier افزارنرم یمعمار 

HTML 5, CSS3, jQuery, Arya Bootstrap 4.0+, … وب صفحات 

 مراحل توسعه پورتال

 نیازسنجی -0
است و پیش از شروع هر پروژه بررسی نیازهای هر منحصر به فرد ما اعتقاد داریم هر پروژه یک فعالیت 

سازمان مهمترین مرحله شروع این فعالیت است و توجه به تمامی نیازها بزرگترین قدم در رسیدن به اهداف 

پورتال را بررسی می نماییم تا سطحی از خدمات قابل ارائه سازی پیادهسازمانی است. در این مرحله تمامی اهداف 

 پورتال را برآورد سازیم. ننفعاذیبرای 

 طراحی اولیه سیستم -1
پذیرد. خروجی این مرحله مستنداتی است پس از بررسی نیازهای سازمان، طراحی اولیه پورتال صورت می

گردد، این مستندات به کارفرمایان دید کلی سیستمی که رسم می Wireframeهای که معموال به شکل طراحی

تواند نسبت به برآورد پروژه )زمان، مدت . پس از این مرحله کارفرما میدهدا ارائه میقرار است پیاده سازی گردد ر

 و هزینه( اقدام نماید.

 پیاده سازی و مدیریت پروژه -2
سازی سیستم های اولیه مورد تایید کارفرما، عملیات طراحی و پیادهبر مبنای نیازهای سازمان و طراحی

. پذیرددر تیم توسعه شرکت انجام می scrumو روش  agile متدلوژیمبنای گردد. مدیریت پروژه بر آغاز می

تواند در جلسات شروع بنابراین مطابق با اسپرینتی که بر اساس مشخصات پروژه تعریف شده، نماینده کارفرما می

http://www.aryavandidad.com/
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ه تا در انتهای های سازمان را مد نظر قرار دادهای هر اسپرینت اولویتاسپرینت حضور یافته و در انتخاب فعالیت

 قرار گیرد. ننفعاذیهر دوره یک نسخه از پورتال در اختیار 

نماییم تا تحلیل و نیازسنجی سیستم به بهترین شکل خود انجام شود، اما با اینکه ما تمام تالش خود را می

آوریم، تا میشود را به اجرا در ای محسوب میسازی هر آنچه که برای سیستم جزو اصول پایهدر مرحله پیاده

 های خدماتی به اجرا درآید.سیستم بدون نقص

ها، دقت به تجربه کاربری و حداقل سطح خدمات ها بر اساس برند و روانشناسی رنگدقت به انتخاب رنگ

گیرد تا بتوان سازی پورتال بسیار مورد توجه کارشناسان ما قرار میمورد نیاز پورتال جزو مسائلی است که در پیاده

 قابل قبولی از رضایت کار با پورتال را برای کاربران فراهم آورد. سطح

 استقرار و اجرا -3
عملیات استقرار به صورت یک فرآیند در ابتدای شروع پروژه و رسیدن پورتال به یک نسخه قابل ارائه آغاز 

تواند یرد. عملیات استقرار میگگردد و در انتهای هر اسپرینت نسخه جدیدی از پورتال در اختیار کاربران قرار میمی

به صورت پایلوت در هاست مجزایی صورت پذیرد یا به صورت مستقیم در هاست اصلی بروزآوری شود. سعی بر 

ترین شکل ممکن عملیات مدیریت و راهبری پورتال را برای تم مدیریت محتوای پورتال به سادهآن بوده که سیس

نین در تمامی صفحات راهنما و روش انجام کار در دسترس راهبران کاربران راهبر سیستم فراهم نماید، همچ

تواند پورتال بوده و توضیحات مناسبی برای انجام و اجرای هر فرآیند آمده است. با این وجود آموزش کاربران می

 .عملیات اجرا را سرعت بخشدو در این مرحله به کمک کاربران آمده 

 پشتیبانی -4
همچنین زنده ماندن پورتال تهیه شده،  ،تقرار جهت بروزآوری فنی و طراحیپس از خاتمه عملیات اس

های سیستم در جهت سهولت گردد. در این مرحله سعی بر آن است امکانات و قابلیتعملیات پشتیبانی آغاز می

 .و افزایش کارایی سیستم به اجرا درآید تا چرخه استفاده سیستم در سازمان به صورت کامل برقرار گردد

 چرا آریا وندیداد

 یسفارش یطراح 
. کندیخود را دنبال مخاص منحصر به فرد است و اهداف افزاری دارای یک فرآیند تولید نرمپروژه  هر

آماده است تا با در نظر گرفتن توسعه آریا وندیداد  میها وجود ندارد. تهمه پروژه یبرااجرایی  روش کی نیبنابرا

با در نظر گرفتن جنبه های کاربردپذیری، امنیت، جامعیت، یکپارچگی و مناسب  پورتال کیو اهداف شما  قهیسل
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در اجرای پروژه نیست  یتیمحدودگونه  چیشما باشد. ه منحصر به فرد یازهاین یکه پاسخگو توسعه دهدرا  زیبایی

 خواهد بود. کنیم. آنچه که در رویای شماست، در مقابل شماافزار تبدیل میرا به نرم های شماایدهو ما 

 طراحی خاص منظوره 
ایم هر پروژه طراحی ویژه و خاص منظوره خود را دارا باشد. در ابتدای پروژه و همیشه سعی بر آن داشته

دهیم تا بهترین پاسخ را دریافت نماییم. بهترین های مختلف را مورد آزمایش قرار میدر طی روند توسعه پروژه ایده

 رضایت ذی نفعان پورتال طراحی شده هدف اولیه تیم است.یم و بهترین پاسخ از پاسخ از رضایت فردی افراد ت

 قابلیت اطمینان 

آوری همیشه سر لوحه اجرای پروژه در تیم توسعه آوری به جای استفاده از آخرین فناستفاده از بهترین فن

 یک سیستمها، استانداردها و شرایط ویژه را برای تواند بهترین قابلیتآوری میشرکت آریا وندیداد است. بهترین فن

های متعدد در جهت تولید سیستمی توانا همراه با اطمینان از صحت کدهای تولید شده فراهم آورد. اجرای ماژول

های بزرگ و سازمانی باشد تا مشتریان تواند بستری مناسب برای اجرای پورتالبا کمترین میزان شکست برنامه می

 ر با اطمینانی کامل نسبت به استفاده و اعتماد به شما کسب و کارتان را دنبال نمایند.کسب و کا

 یسازگار 
سایزهای مختلف  های نمایش بانماید یک پورتال بتواند در صفحهردگی کاربران یک پورتال ایجاب میگست

های پورتال باشد. تمامی قابلیت های موبایل، تبلت، مانیتور و ... به بهترین شکل ممکن در دسترساز جمله دستگاه

بدون در نظر گرفتن مرورگر مورد  ان باید بتوانندنیز باید در انواع مرورگرهای استاندارد در دسترس بوده و کاربر

 د.نای موفق را بدست آوراستفاده از پورتال تجربه

 امنیت 
باشد. کدهای گالویژ، امنیت میهای طراحی شده با استفاده از فریمورک یکی از بارزترین خصوصیات پورتال

های امنیت های توسعه یافته در حوزه امنیت در این فریمورک بارها در آزموننوشته شده و امکانات و قابلیت

تواند گیرد. یک پورتال با امنیت پایین به هیچ وجه نمیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قرار میشرکت

های ترین نقطه هدف پورتالآورد. بنابراین در هر زمان امنیت مهما به دستکار ر و اعتماد مشتریان یک کسب

کار موجود در پورتال وهای کسبطراحی شده خواهند بود. به همین منظور ما برای حفظ و حراست از دارایی

در طراحی شده، تا پایان دوره خدمات پس از فروش رفع تمامی نقایص امنیتی مبتنی بر کدهای نوشته شده 

 نماییم.فریمورک گالویژ را گارانتی می

کامل خود را  یشرکت آمادگ نیمحترم، ا انیتوسط کارفرما تیامن نامهیگواه افتیبه جهت درهمچنین 

 .داردیاعالم مها، پورتالهای صادر کننده گواهی نامه امنیت اطالعات برای با شرکت یجهت هر گونه همکار
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 بندی و مدیریت پروژهزمان 
آورد تا بتوان در چابک توسعه آریا وندیداد با استفاده از ابزارهای مدیریت تیمی این امکان را فراهم میتیم 

کنند تا پیشرفت پروژه آورد. این امکانات کمک میهر زمان نسبت به وضعیت اجرای پروژه دید مناسبی به دست

ن به مشکالت مرتفع گردند و پروژه بتواند در هر زمان زیر نظر مدیریت بوده و مسایل پروژه پیش از تبدیل شد

 بندی خود پیش برود.مطابق برنامه زمان

 و خدمات پس از فروش یگارانت
دوره هر گونه اشکاالت  نیخواهد بود که در ا یماه تحت دوره گارانت 3شده به مدت  یسازادهیپ پورتال

سال  3 نی. همچندیبرطرف خواهد گرد یانهیهز هیچگونهافزار باشد بدون نرم یسازادهیپ لیکه به دل یساختار

و این شرکت در نظر گرفته شده  پورتال طراحی شدهپس از پایان یافتن دوره گارانتی برای خدمات پس از فروش 

نماید. بدیهی های مورد نیاز کارفرمایان در این دوره را تضمین میارائه خدمات در خصوص تغییرات یا بروزرسانی

 گردد.خدمات در زمان درخواست مطابق با توافق طرفین مشخص میاست هزینه انجام 

 یبانیپشت
ما اعتقاد داریم برای یک پشتیبانی مناسب، باید تولید مناسبی انجام داد، به همین منظور تیم توسعه تمام 

نهایی با تالش خود را خواهد نمود تا کمترین میزان خطای احتمالی در جریان تولید نیز برطرف گردد و محصول 

 هایتوسعهبا این حال به جهت پشتیبانی از خدمات آتی و  بیشترین ضریب اطمینان در اختیار مشتریان قرار گیرد.

  .گرفتبعدی مطابق با توافق طرفین و عقد قراردادهای الزم، محصول تولیدی تحت پشتیبانی قرار خواهد 
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 در دست ساختانجام شده یا های پروژه

 

 صنعتی چادرملوشرکت معدنی و 

در  کپارچهی یو صنعت یشرکت معدن نیبزرگتر)

 (کشور

http://chadormalu.com 

 

 شرکت ایران تابلو

 صنعتی( برق )تولید کننده تابلو برق و تجهیزات

http://itc.aryavandidad.com 

 
 21پورتال خدمات قرن 

 های مختلف روزمره()امالک و حوزه

http://TehranCentury21.com 

 

مرکز پرورش  نیو مدرنتر نیبزرگتر) توتولمزرعه 

 (انهیو خاورم رانیدر ا یکبوتر و اردک گوشت

http://Tootool.co 
(در دست تولید)  

 

 شرکت خدمات انفورماتیک

 )سیستم گزارش مدیریتی قراردادها(

برنامه به صورت مبتنی بر وب و در 

 محیط شبکه داخلی اجرا شده است.

 

 خدمات انفورماتیکشرکت 

 (ینگیو نقد یزیگروه برنامه ر یگزارش مال ستمیس)

برنامه به صورت مبتنی بر وب و در 

 محیط شبکه داخلی اجرا شده است.

 

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 (مستندات استانداردها تیریمد ستمیس)

http://cmic.ir 

 

 پژواکمرکز صدای مشتری 

 )محصولی در دست تولید برای مدیریت تمامی امور ارتباط با مشتریان(

 

 (Chameleon Social Network Framework) لیونشبکه اجتماعی کام   فریمورک

 های اجتماعی خاص منظوره()محصولی در آخرین مراحل تولید برای تولید شبکه

 

 

  

http://www.aryavandidad.com/
http://chadormalu.com/
http://itc.aryavandidad.com/
http://tehrancentury21.com/
http://tootool.co/
http://cmic.ir/
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سازی  تجربیات خود را در قالب مشاوره، نظارت، طراحی، اجرا یا پیادهباعث خوشحالی و افتخار است، که بتوانیم 

های ارتباطی که توانید از روشهای مختلف در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهیم، برای این منظور میو به روش

 :تماس بگیریدبا ما  ،در زیر آمده

 

 
 ،4ساختمان آریا، واحد بست آریا، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن

 آوری آریا وندیدادشرکت توسعه فن

88790200و  88663558   

 43856531 

 http://www.AryaVandidad.com 

 info@AryaVandidad.com 

 https://t.me/AryaVandidad 

 https://instagram.com/AryaVandidad 

 09032199841 
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