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با۱۳۸۱سالدررایاشرقمدیریتاطالعاتسیستمهایشرکت

مانیسازیکپارچهسیستمهایاستقراروسازیپیادهطراحی،هدف

.گردیدتاسیس

بالغزیربناییبا۱۳۸۹سالدررایاشرقاختصاصیساختمان

تخصصیمرکزعنوانبهطبقههفتدرومربعمتر۱۶۰۰بر

خدماتواطالعاتآوریفنبهمربوطمختلفهایحوزهدرفعال

.استگرفتهقراربرداریبهرهموردمدیریت

نرمسازیدهپیاوتولیدتجربهرایاشرقتولیدوتحلیلوفنیتیم

سهدررامدیریتاطالعاتهایسیستمحوزهکاربردیافزارهای

DOSپالتفرمباافزارهاینرمنسل & Windows & Web

.دارد

ازمانیسافزارهاینرمسازیپیادهوتولیدپیشگامانازیکیرایا

سالازرایاوبتحتمحصوالت.استکشوردروبتحت

واندازیراهبزرگومتوسطمختلفهایسازماندر1389

.استشدهعملیاتی

وتجربیاتازراخودفنیدانشازمهمیبخشرایاشرق

Best)هایبهروش Practice)آنهاوداردخودوفادارمشتریان

.استبردهبکارخودتولیدیمحصوالتدرتوسعهرا

ی شرکت سیستم ها
اطالعات مدیریت 

رایاشرق 

در یک نگاه

www.sharghraya.com
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رویکرد تحوالت صنعت نرم افزار

فضایدرعمدهتغییراتموجبافزارنرمصنعتدرتحوالت

هایبنگاهوسازمانهاوگردیدههاحوزهتمامیدرکاروکسب

التتحواینبابازارازخودسهمحفظبرایبایستیاقتصادی

.شوندهمگام

نالینآدریافتبهکنندگانتامینومشتریاندرخواستوتوقع

مدیراندرخواست،(ارسالی)دریافتیخدمات/کاالاطالعات

خدماتارائهوتولیدفروش،مراکزتمامیمدیریتبرمبنی

وکاغذحذفبهسازمانهانیازودرخواستیکپارچه،بصورت

نیازالکترونیک،سازمانبهنیلدرسازمانیفرایندهایتسهیل

ویزمانمحدودیتبدوندسترسیبهسیستمهاراهبرانومدیران

ینآنالدسترسیبهمدیراندرخواستونیازاطالعات،بهمکانی

گوشیمانندهوشمندهایگجتطریقازسازمانیاطالعاتبه

درتحوالتسایهدرکهاستنیازهاییازبخشی...وتبلتوها

وآمدهبوجودآنهامشتریانوسازمانهابرایتیآیصنعت

فاوتتبیآنبهنسبتتوانندنمیامروزهکاروکسبصاحبان

.باشند

رویکرد تحوالت 
صنعت نرم افزار
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وبنسخهبهمهاجرتضرورت:

سختهایتکنولوژیافزونروزپیشرفتبهتوجهبا

جدیدهایپلتفرمآمدنوجودبهوافزارینرموافزاری

هایفرآیندانجامدرباالتردقتوبیشترسهولتبرای

برمنطبقوبروزهایبرنامهبهنیازهموارهمختلف

نهویندوزتحتهاینسخه.داردوجودجدیدهایخواسته

ایهتکنولوژیوهاپلتفرماینازگیریبهرهامکانتنها

20ازبیشعمریگذشتبهتوجهبابلکهندارندراروز

بهمسلطانسانینیرویمروربههاآنتولیدازسال

دلیلبهیاوشدهکمتر،قدیمینویسیبرنامههایتلکنولوژی

رنامهبزبانتنهانهلذاشوندمیبازنشستهسنرفتنباال

هبلکنداردراجدیدامکاناتازگیریبهرهقدرتنویسی

رنامهبقدیمیهایزبانآنبابتواندکهکافیانسانینیروی

کهشودمیباعثوایناستکاهشحالدرهمکندنویسی

زارافنرمبستردرخدماتارایهامکاندیگرنزدیکدرآینده

ارتقاراهکاربهترینبنابراینباشدنداشتهوجودقدیمیهای

.باشدمیوبتحتنسخهبه

در باره ضرورت 
به های مهاجرت 

انسخه تحت وب رای
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نگران انتقال اطالعات به نسخه وب رایا نباشید.

وبونسخهبینتکنولوژیوساختیزیرهایتفاوترغمعلی

ترممحمشتریانبرایامکانیرایاشرقکارشناسانرایاویندوز

ولطدرونگرانیگونههیچبدونتوانندمیکهاندکردهفراهم

رزیعملیاتیهایبرگهومبانیشاملاطالعاتتمامیمالیسال

کارادامهوکردهمنتقلوببهویندوزنسخهازراهاسیستم

.شودانجاموبتحتهایسیستمبافرماکارکاربران

نگران انتقال 
اطالعات به نسخه 

.وب رایا نباشید
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نرم افزارهای 
سازمانی رایا 

و 

نظام برنامه ریزی 
منابع سازمانی 

ERP

اتعملیواطالعاتمدیریتنظامیکبهیابیدسترایاشرق

هراواستقرارراهکاربا،راتوانمندویکپارچهسازمانی

Enterprise)سازمانییکپارچههایافزارینرماندازی

Software)رویکردباراراهکاراینوپذیرامکانرایـــا

منابعبرنامهریزیسازمانیاطالعاتمدیریتنظامبه

.نمایدمیارزیابی(ERP)سازمان

،نبودهابزارودانشازایمجموعهصرفاERPماباوربه

ساختاروفرهنگوفنیدانشازتوانمندوکاراترکیبیبلکه

.استسازمانی

:استزیرمهمویژگیسهداراینظاماین

 پیش بینی(Forecasting)

 برنامه ریزی(Planning)

 زمان بندی اجرایی(Schedule)

ملیاتیعهایسیستمتعددصرفارایاشرقاعتقادبهاینبنابر

شرطاطالعاتبودنیکپارچهحتیوسازمانیکدرشده

!خیرکافیاماباشدمیالزم

کالنسطحازمدیریتاستراتژییکERP،علمینگرشیدر

ویریزبرنامه،بینیپیشبرمبتنیاستسازمانخردتا

!اجرابندیزمان
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زیرها،دادهوفرایندهانمودنمجتمعبارایاسازمانیافزارهاینرم

یزیربرنامهنظاماندازیراهواستقرارعملیاتینیازپیشوساخت

.سازدمیفراهمراسازمانیمنابع

مبتنیتمسیسایناستقراربرایرایاشرقکارشناسانومدیراندیدگاه

:باشدمیزیرمحورهایبر

،سازماناطالعاتیساختارهایاصالحوسازیبهینهبهبود

.خریدار

،ردجاریعملیاتیفرایندهایمجددمهندسیوسازیبهینهبهبود

.سازمان

هابهروشوعملیاتیهایاستانداردرعایت(Best Practice)

.افزارینرمابزارهایوعملیاتیفرایندهایدر

سطحدرپذیریمسئولیتوپذیریمشارکتفرهنگکردننهادینه

.سازمان

زاگیریبهرهوعملیاتیهایاستانداردتمامیرعایتبهتوجهبا

انندتومیگاماولیندررایاسازمانیافزارهاینرم،روزتکنولوژی

.نمایندتامینخریدارسازمانسطحدررا3و2و1عوامل

ها و دستاورد
اهداف در 

نرم استقرار 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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ختلفمفرایندهایازپشتیبانیبارایاسازمانیافزارهاینرم

ویکپارچهمجموعهیکصورتبهسازمان،درعملیاتی

یکپارچگی.گردندمیتعریف(Integrated)شدهمجتمع

درپذیریمشارکتفرهنگشدننهادینهموجبهافعالیت

کارهایانجامرونددرتسریعنهایتودرسازمانسطح

ارزشفاقدهایفعالیتوکاریدوبارهازاجتنابوسازمانی

.گرددمیسازمانبرایافزوده

سازمانی،ونبرفرایندهایازپشتیبانیقابلیتباهاسیستماین

کاروکسبفرایندهایدرجدیدنیازهایبهپاسخگوییتوانایی

.باشندمیدارارا

عملیاتیفرایندهایبرمبتنیرایاسازمانیافزارهاینرم

راحیهاطسیستماطالعاتیمبانیسازیاستانداردوشدهتجربه

.استشدهسازیپیادهو

اطالعاتیمبانیوسازمانیجامعدادهپایگاهایجاد

هایحوزهدرسازمانیهایدادهتحلیلامکانپارامتریک،

هایشاخصبهدستیابیباوساختهممکنراعملیاتیمختلف

رااتاطالعبرمبتنیمدیریتوسازیتصمیمقابلیتمعتبر

میفراهماتکاقابلوعلمیروشیباسازمانمدیرانبرای

.سازد

ها و دستاورد
اهداف در 

استقرار  نرم 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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زیعتوعملیاتازپشتیبانیبا،رایاسازمانیافزارهاینرم

بهینهمدیریتبرایقدرتمندابزاری(عملیاتیددمتعمراکز)شده

گردشونظامالکترونیکسازمانوکاروکسبفرایندهای

توزیعهایسازمانبرای(Paperless)کاغذبدونعملیات

.آوردمیفراهمشده

رایاسیستمهایماژوالرساختارRaya-ESراامکاناین

نیازهایبامنطبقخریدارسازماندرکهاستساختهفراهم

ودیدگاهاستراتژیک،اهدافعملیاتیفرایندهایاطالعاتی،

،سازمانیارشدمدیران

سازیسفارشیبصورتافزارینرمهایسیستم

(Customizable)شدهسازیهبهینو(Optimization)

.یابداستقراروتوسعه

ها و دستاورد
اهداف در 

استقرار  نرم 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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توانمندیوفنیهایساختزیرازرایاسازمانیافزارهاینرم

:بردمیبهرهزیرکاربردیهای

تمحدودیبدوندسترسیقابلیت،وبفناوریبرمبتنی

صفحه1000ازبیشباکاربریتعدادومکانی،زمانی

یاتیعملهایفرآیندازیکپارچهپشتیبانیبرایشدهطراحی

سازمان

پارامتریکاطالعاتیمبانیجدول100ازبیش

(Dynamic)یمشترسازمانیاوسیستمتوسطشدهتعریف

(System Defined & User Defined)نگهداریامکانبا

جدول200ازبیشومختلفزبانپنجدرپایهاطالعات

عاتیاطالهایسیستمتوسعهسهولتوهافرآیندبرایاطالعاتی

سازمانیاطالعاتتحلیلوپردازشو

برمبتنینموداروگزارشتهیهابزارBase Queryهوشو

Businessتجاری Intelligenceبهاتصالامکانهمراهبه

SQL BIورایاهایافزارنرمازاطالعاتیبانکچندینبهو

هاافزارنرمسایرازاطالعاتیبانکانواعیا

زیر ساخت ها و 
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
رایاسازمانی  
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یلیتکماطالعاتپارامتریکوفراگیرماژولازگیریبهره

هبدلخواههایفیلدافزودنبرایعملیاتیهایبرگهتمامیدر

عملیاتیهایبرگهازیکهر

رایبکاروکسبگردشفرآیندمدیریتابزارازگیریبهره

درفرآیندهرعملیاتیهایبرگهچرخشوحرکتتعیین

workflow)سازمان & approval tools)

هبهرباموبایلهایاپلیکیشنانواعسازیپیادهوطراحی

WebوNativeهایتکنولوژیازگیری Appافزایشبرای

وهیکپارچصورتبهدسترسیسهولتووریبهرهوکارایی

زیر ساخت ها و  .عملیاتیهایفرآیندتمامیبامجتمع
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا



Raya 
Enterprise  
Software 
(Raya-ES)

باطارتباوسازمانیبرونهایپورتالانواعسفارشیطراحی

دارداستانوهاتکنولوژیجدیدترینازگیریبهرهبامشتری

.سایتطراحینویسیبرنامههای

تکنولوژیومعماریازاستفاده

Master Data Management

عملیاتنوعبهتوجهباپیشنهادیMDMمعماری

زیر ساخت ها و  
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا
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نویسیبرنامهزبان:ASP.Net MVC & C#ازاستفادهبا

API,WCFواندبکبرایReact , Vuejs, Framwork7

Cordovaواندفرانتبرای , javaموبایلبرای

 پایگاه داده پیش فرض :

MS  SQL Server  2016/2019

 سیستم عامل سرور شبکه              :

Windows Server 2008R2 / 2019

زیر ساخت ها و  
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا
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