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1600+
فرم ساخته شده



شرکت فناوری اطالعات گراف با سابقه ای نزدیک به یک دهه فعالیت در
زمینه ارائه خدمات مشاوره ،برنامه ريزی ،اجرا و پياده سازی ،راهبری و
نظارت بر پروژه هاي حوزه فناوري اطالعات  ،توانسته است با شناخت

3000+
گزارش تولید شده

کامل فرآیندها ،فرم ها و روش های جاری در سازمانهای مختلف و با دریک
کامل از شیوه های ایجاد

بهبود و بلوغ در سازمانها ،نسبت به عرضه

راهکارهای مختلف نرم افزاری (عمویم و اختصایص) اقدام نموده و ییک از

500+
فرآیند اجرا شده

پیشگامان این عرصه در کشور باشد.



مجموعه راهکارهای نرم افزاری گرافــــــ با استفاده از یک رویکرد ساختار
یافته و تمرکز بر مدیریت فرآیندهای کسبوکار ،کیفیت خدمات و
محصوالت را افزایش داده و با اندازهگیری ،پایش ،کنترل و تحلیل
فرآیندهای سازماین ارزیش پایدار را به مشتریان خود ارائه یم نماید.

1،200،000+
رکورد برداشت
شده با نرم
افزار همراه
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معرفی ساختار
سازماین گــــــراف

هیات
مدیره

مشاورین
مدیر
عامل

واحد فروش و بازاریایب

واحد اداری و مایل

واحد فین و مهندیس

کارشناسان فروش و بازاریایب

بخش تحقیق و توسعه

کارشناس تحلیل و توسعه فین و برنامه ریزی

کارشناس تحقیق و توسعه پایگاه داده

بخش پیاده سازی و پشتیباین

مدیر پروژه
کارشناس کنترل پروژه و مستند ساز

کارشناس استقرار
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کارشناس

کارشناس

کارشناس

امور اداری

امور مایل

امور قراردادها

بخش طراحی و تولید

مدیر محصول

کارشناس کنترل پروژه و مستند ساز

کارشناس برنامه نوییس

کارشناس آموزش

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس پشتیباین

تحلیلگر سیستم و مدیر پایگاه داده

معرفی اعضای هیات
مدیره گراف

مهندس
مهندس

نوشین غالیم

هادی وفایی
(عضو هیات مدیره)

مهندس

مهندس

شادی اصفهاین

عیل سلیماین فرد

(عضو هیات مدیره)

(مدیر عامل)
( نائب رئیس هیات مدیره )

(رئیس هیات مدیره)

(مدیریت ارشد تیم تولید و پروژه )
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محورهای اصیل
فعالیت گراف:



ارائه راهکارهای نرمافزاری با رویکرد مدیریت فرآیندهای درون و برون
سازماین



ارائه راهکارهای خاص فناوری اطالعات برای سازمانهای بزرگ و
نهادهای دولیت



ارائه خدمات مشاوره ،آموزش ،احصاء  ،استقرار و پشتیباین انواع
راهکارهای نرم افزاری( عمویم و تخصیص)



اجراي پروژه هاي تحليل و ارائه داشبورد هاي آماري از داده هاي
سازماني



4

اجراي پروژه هاي تجميع و تحلیل اطالعات سازماین و انبارهای داده

دستــــــاورد ها

پس از به کار گیری
راهکارهای نرم افزاری
گراف



ایـــــجاد بلــــــوغ و تــــــــعایل سازمـــــــــــــــــاین



خـــــــودکار ســـــــــازی اجـــــــــرای فرآینـــــــد ها



هوشــــــــــمند ســــــــــــــازی کســــــــــــب و کار



مدیــــریت آســــــان هـــــــزاران فرآینــــــد کــــاری



پایــــش و کنـــــترل کــــــارایی فرآینــد های ســازماین



ایجــــــــاد زمینـــه های مناســب بهبود برای سازمان ها



افزایــــش کارآمــــدی و اثر بخیش فرآیند های سازماین



ایجاد یکپارچیگ سازماین میان تمایم واحدهای درگیر
مدیریت اصویل همراه با توسعه و به روز رساین هزاران
فرآیند کاری
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زیر ساخت سیستم
مدیریت فرآیندهای
کسب و کار گراف
))BPMS

ابزار فرم ساز پیشرفته

موتور گردش کار و مدیریت فرآیندهای درون و برون سازماین

اپلیکیشن مدیریت کار همراه

گزارش ساز پویا با قابلیت اتصال به انواع بانک های اطالعایت

داشبورد مدیرییت(وب و اندورید)با قابلیت اتصال به انواع بانک های اطالعایت

مدیریت بانک ها و سرویس های اطالعایت
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راهکارهای مبتین بر  BPMSگرافـــــــ

راهکارهای مبتین بر
BPMS
گرافـــــــــــــ



مدیریت ماموریتها و کارهای فردی



نـــظارت ،بازدیـــــد و بــــــــازریس



برداشـــــت اطالعــــات میـــــداین



تجمیــــع و تحلیــــل اطالعـــــــات



آرشیو اسناد و مدارک چندرسانهای
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محصوالت مبتین بر
BPMS
گرافــــــــــــ



سامانه جـــامع حضــــور و غیاب و نظارت فـــردی



سامانه جامع مدیریت مراکز تماس (وب و اندورید)



سامــــانه جامــــع حمـــل و نقل بار درون شهری



ســـــــامانه نــــظارت و بازریس کــــار هـــــمراه
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امکانات و قابلیت
های عمویم سامانه
های سفاریش گراف

 -پشتیباین یکساله رایگان

•
•

ارائه خدمات پشتیباین یکساله رایگان شامل:
ارائه آمـــــــوزش کاربــــران  ،مشـــــاوره
فین سیـــــستم
ارائه نسخه های جدید نرم افزار که حاصل
بازبیین های انجام شده روی محصوالت و
تطابق

آن

با

نیازهای

جدید

مشتریان

یم باشد.

 -دارای قابلیت سفاریش سازی

•

هر شخص یم تواند در میز کار خود
مجموعه ای منسجم از اطالعات و تحلیل
های کاری مــــورد نیاز را داشــــته باشــد.

•

این امکان را فراهم یم آورد تا کاربران پاسخ
تمایم نیــازهای خود را در سیســــتم بیابند.

•

امکان تولید گزارشات و داشبوردهای کامال
اختصایص و سفاریش

 -برگزاری آموزش کاربری رایگان

•

برگزاری آموزش های کاربری به صورت
حضوری یا آنالین(غیر حضوری )

•

ارائه

فایل ها و بستههای آموزیش

محــــصوالت

 -پویایی و انعطاف پذیری فوق العاده

•

امکان ایجاد تغییرات متناسب با نیازهای
مشتریان

•
9

امکان مشاهده گزارشات لحظه ای از داده
های روزانه

امکانات و قابلیت های
عمویم سامانه های
سفاریش گراف
-امکان ارتباط با ابزار موباییل

•

امکان مشاهده و دستریس به گزارش ها و
داشبوردهای مدیرییت در نرم افزار همراه

•

امکان ثبت اطالعات بر روی ابزار موباییل و
استفاده از کلیه دیتا های ثبت شده در سامانه
به منظور انجام تحلیل های الزم

 -تحت وب

•

با توجه به ویژیگ تحت وب بودن سامانه های
سفاریش گراف این امکان برای تمایم کاربران
فراهم است تا در هر لحظه و زماین به
اطالعات موجود در سامانه دستریس داشته
باشند

 سطح امنیت باال و تعیین و کنترلسطوح

دستریس

در

بخش

های

مختلف سیستم

•

•
•
•

حفاظت از داده های مایل و محرمانه و
جلوگیری از دستریس های غیر قانوین
امکان ایجاد دستـــریس در سطوح مختلـــف
سامانه
امکان فعال یا غیر فعال کردن کاربران در
شبکه در لحظه
امکان دستریس به مدیران و سرپرستان به
گونه ای که فقط به اطالعات پرسنل قسمت
خود دستریس داشته باشند.
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امکانات و قابلیت
های عمویم سامانه
های سفاریش گراف

 -دارای ساختار ماژوالر

•

مشتریان

سامانه

های

سفاریش

گراف

یم توانند متناسب با نیاز خود ماژول های
مورد نظر را انتخاب نمایند و آنها را کنار هم
در قالب سامانه ای واحد بچینند .به گونه
ای که استقالل و یکپارچیگ کیل سامانه حفظ
گردد.

 -امکان ارائه انواع داشبوردهای اطالعایت

•

شرکت

گــــــــــراف

برای

مدیران

امکان

استفاده از داشبورد های مدیرییت را فراهم کرده
است تا با صرف کمترین زمان به اطالعات
کلیدی و مهم دست یابند و تنگناهای سیستم را
شناسایی کرده و بتوانند درجهت بهبود سیستم
تصمیمات مناسب را اتخاذ نمایند.

-واسط های کاربری ساده و زیبا به

صورت کامال User Friendly
واسط های کاربری گراف به صورت کامال

user friendly

طراحی شده است و

هرگونه اشتباهات و دوباره کاری های کاربری
را به حداقل ممکن رسانده و کارایی آنها را
چندین برابر کرده و رضایت کاربران را در یپ
دارد.

 -امکان ارائه گزارشات با فرمت های مختلف

•

با استفاده از ماژول گزارش ساز گراف امکان
ساخت گزارشات متنوع با انواع قالب چاپ دلخواه
را برای کاربر فراهم یم کند .
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دارای پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره 60/194108



دارای عـــــضویت در ســــازمان نظام صــــنفی رایانه ای کــــشور به شماره 51010368

گواهینامه ها
و
افتخارات



دارای گواهینامه شــــورای عــایل انـــفورماتیک کشور و کسب رتبه  4در زمینه طراحی
و تولید نرم افزار های سفارش مشتری



طبق نظر کارگروه ارزیایب و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت
مهندیس گراف موفق به کسب عنوان شرکت تولید کننده کاال و خدمات دانــــش بنیان در
محصول مدیریت فرآیند های کسب و کار گردید.



دریافـــت مجوز امنییت آپـــــــــــــا در رابطه با محصول مدیریت فرآیند های کسب و کار
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مشتریان گرافــــــ
از کسب و کارهای
کوچک تا سازمانهای
بزرگ...










اتحادیه اتوبوســــرانی شـــهری کشــــــور 
شهـــــــــــــرداری مشــــــــــــــــهد 
سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشـــــهد 
سازمان اتوبوســــرانی شــــــهرداری مشهد 
سازمان تاکســـیرانی شــــــــهرداری مشهد 
سازمان مدیــــریت پسـماند شهرداری مشهد 
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مشهد 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد 

اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد
سازمان حــــــمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
مدیریت نظارت و بازرسی بر عملکرد شهرداری مشهد
سازمان آتــــش نشــــانی شــــــــهرداری مشهد
شــــهرداری بجنورد و کلیه سازمانها و مناطق تابعه
شـــرکت برق منـــــطقه ای خراســــــان رضوی
استــــــــانداری خراســــــــان رضــــــــــوی
شـــــــــهــــــــــــــــــرداری اهــــــــــواز
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16

پروژه های گرافــــــ
از کشوری  ،استاین
و کالن شهر ها

سطح عملکرد پروژه

شهر ها

کالن شهر ها

کشوری
تهران

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

نام سازمان مشتری
اتحادیه اتوبوسراین
شهری کشور

تجمیع و تحلیل اطالعات اتحادیه
اتوبوسراین کشور

سازمان مدیریت
پسماند

تجمیع و تحلیل اطالعات سازمان
مدیریت پسماند

سازمان تاکسیراین

پیاده سازی و پشتیباین سامانه
مدیریت فرآیندهای کسب و کار

سازمان اتوبوسراین

پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت
سرویس های تحت نظارت

سازمان ترافیک

پیاده سازی و پشتیباین،توسعه سامانه
مدیریت فرآیندهای کسب و کار

سازمان اتش
نشاین و خدمات
ایمین

پیاده سازی نرم افزار نظام ارزیایب
عملکرد و ارتقای شغیل و داشبورد

سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات

پشتیباین و توسعه جدید سامانه حمل
و نقل بار درون شهری

سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات
سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات
سازمان مدیریت
حمل و نقل بار درون
شهری
شهرداری بجنورد

بجنورد

نام سامانه /شرح پروژه اجرا شده

سامانه نظارت و بازریس همراه

سامانه مرکز ارتباط مردیم  137و نرم افزار
موبایل

سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهری

سامانه مرکز ارتباط مردیم  137و نرم افزار
موبایل

سامانه مرکز ارتباط مردیم 137

نیشابور

شهرداری نیشابور

اهواز

شهرداری اهواز

سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهری

استانداری خراسان
رضوی

سامانه مکانیزاسیون فرآیندهای سازماین
استانداری خراسان رضوی

مشهد
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Company Timeline
گرافـــــــ در یک
نگاه



دریافت مجوز امنییت آپا در رابطه با محصوالت



گسترش دامنه مشتریان و جذب مشتریان
خارج از حوزه شهرداری ها



اجرای موفق بسیاری از پروژه های بزرگ نرم
افزاری در سطح مجموعه های شهرداری
کشوری



انجام مدیریت محصول و نگارش ها به صورت
مکانیزه و با ابزار Team Foundation server
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افزایش  50درصدی نیروی انساین
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کسب رتبه  5شورای عایل انفورماتیک



کسب عنوان شرکت تولید کننده کاالو خدمات دانش



آغاز فعالیت گراف



ثبت اولیه برند گراف



ایجاد ساختار سازماین



عضویت نظام صنفی رایانه ای

بنیان


اجرای موفق بسیاری از پروژه های بزرگ نرم افزاری در
سطح مجموعه های شهرداری کشوری



گسترش دامنه مشتریان و جذب مشتریان در سراسر
کشور



افزایش دو برابری سرانه فروش محصوالت



افزایش  50درصدی نیروی انساین
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حضوری متفاوت و گسترش دامنه مشتریان با
ارائه سرویس های پرکاربرد مبتین بر ابزارهای

گرافـــــــ در یک

گراف

نگاه



انجام مطالعات تجاری سازی طرح  ،حضور در
نمایشگاهها وتحقیق بازار بین الملل  ،ارتباط با
مشتریان هدف



راه اندازی سیستم تیکتینگ برای ارائه خدمات
پشتیباین به مشتریان



کسب پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت
صنعت معدن و تجارت



حضور در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان برق
الکترونیک و کامپیوتر

End
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پیاده سازی پروژه ها بر اساس

در حال اخذ مجوز ثبت نرم افزار از
شورای عایل انفورماتیک



توسعه شعب



انتشار ویرایش سوم سامانه



افزایش حوزه تبلیغات و برند(راتقا
سایت شرکت – چاپ بروشور و)...





کسب رتبه  4شورای عایل انفورماتیک

استاندارد مدیریت پروژه


افزایش  40درصدی نیروی انساین



تجاری سازی ابزار موبایل



تجاری سازی نرم افزار  137و عقد
قرارداد فروش با سازمان فاوا



ارتباط مستقیم و دموی محصوالت

و به کار گیری نرم افزار موبایل در

برای مشتریان هدف


کار بر روی توسعه بازار داخیل و
خارجی

تجاری سازی نرم افزارحضور و غیاب

این حوزه


اجرای موفق بسیاری از پروژه های
بزرگ نرم افزاری در سطح مجموعه
های شهرداری کشوری
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گسترش راهکار اندیشه فردا
( گــرافـــ )
آدرس:
مشهد.بلوار شهید فرامرز عبایس ،34پالک،5
طبقه همکف
Fax No. 021-42695847
Tel No. 051 -36036061
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