شرکت امگا نرم افزار شفق

شما با نرم افزار یکپارچه شرکت امگا و امکانات گزارش گیری آن
می توانید بر نحوه سیستم اجرائی سازمان ،نحوه تامین نیازهای مشتریان ،پایش عملکرد پرسنل و نمایندگان
زیرمجموعه دربخش های مختلف مالی ،بازرگانی ،تولید وخدمات پس از فروش نظارت نموده و با اجرای
پروژه های بهبود مدیریت خود را در سازمان به شکل نوین جامعه عمل پوشانید.
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بسمه تعالی

مقدمه:
شركت امگا نرم افزار شفق در سال  8731تأسيس گرديده و با بهره گيري از مديران و
كارشناسان مجرب در خصوص توليد نرم افزار و ارائه خدمات طراحی و مشاوره در زمينه
سيستمهاي

خدمات

پس

از

فروش

برتر

مشغول

به

فعاليت

می

باشد.

اين شركت با بيش از 81سال سابقه در ارائه و فروش سيستم هاي نرم افزاري خود ،موفقيت
هاي قابل توجهی را در خصوص ارائه نرم افزار و خدمات مشاوره به شركتهاي برتر در كشور
را كسب نموده و اميد است با ياري خداوند متعال بتوانيم گامی مثبت درخصوص ارتقاء سطح
كيفی خدمات برداريم.

چشم انداز شرکت:
ارتقاء و رشد تعالی سازمانی در راستاي دستيابی به مجموعه اي پويا از طريق همکاري مشترک
با شركتهاي داخلی و خارجی در خصوص ارايه تکنيکهاي برتر و همچنين توليد دانش فنی در
زمينه خدمات پس از فروش و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز در كشور.

ماموريت شرکت:
ماموريت ما انجام پروژه هاي تحقيقاتی ،خدمات مشاوره ،تامين نرم افزار و ايجاد بانک اطالعاتی
در زمينه هاي خدمات پس از فروش  ،فروش ،بازرگانی  ،حسابداري ،توليد و غيره با اهداف ارتقا
كيفيت و جلب رضايت مشتريان در حوزه هاي مختلف صنعت و ساير فعاليت هاي خدماتی می
باشد.
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ارزشهاي سازماني شرکت:
 مشتري مداري ،صداقت ودرستی نظم وانضباط سيستمی و قانون مداري بهبود مستمر كليه فرايندها و فعاليتهاي شركت انعطاف پذيري در سيستم  ،ارايه خدمات متناسب با نياز مشتري ،سازمان و امکانات جامعه توجه به سود آوري در جهت حفظ و رشد سازمان با حفظ ساير ارزشهاي سازمان شايسته ساالري و پذيرش نيروي انسانی بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت -دستيابی به سهم بيشتر بازار

مجوزها:
 داراي مجوز شوراي عالی افورماتيک به عنوان يک نرم افزاري كاربردي با شماره شناسايی  831871درتاريخ 8711/83/13

شرح فعاليتهاي شرکت:
 طراحی و پياده سازي انواع وب و صفحات وب پياده سازي پروژه هاي سخت افزاري پياده سازي و اجراي پروژه هاي مرتبط با شبکه اينترانت طراحی نرم افزار هاي كاربردي موفق طراحی پروژه نرم افزار خدمات پس از فروش امگا بر اساس استانداردهاي وزارت صنايع و معادن وهمچنين بازرگانی
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معرفي برخي از مشتريان شرکت(نرم افزار خدمات) :
 در لوازم خانگی شركت هاي مجموعه سامسونگ مانند سام سرويس  ،سام الکترونيک  ،پارسمايکروتل و بيش از  13نمايندگی خدمات پس از فروش اين شركت ها)
 گروه صنعتی انتخاب شامل اسنوا  ،دوو  ،و حاير و بيش از  83دفتر منطقه اي و شعبه شركت هاي بزرگی مانند سينجر  ،كنوود و خودور سازي شركت اسنا و نمايندگی هاي معتبر ايرانخودرو ..
 شركت هاي لوازم اداري و صنعتی مانند پارا  ،هيراب سان  ،ايمر گاز و ... در حوزه وب سايت،سايت بزرگ باشگاه خبرنگاران جوان با بيش از  83پورتال سياسی  ،اقتصادي ،ورزشی و  ...و چندين فدارسيون همچون شمشيربازي و نجات غريق ...

مشخصات برنامه :
 زبان برنامه نويسی VB.NET تکنولوژي مورد استفاده  .NETو n_Layer زبان طراحی نرم افزار UML بانک اطالعاتی SQL 2005 , 2008 -گزارشات Crystal report 11

ويژگي ها :
 مطابقت كامل با ساختارويندوزوتمامی درايورهاي نرم افزاري و سخت افزاري آن( انواع پرينترها،ماشينكارت خوان،اسکنرباركد خوان و )...امگا دوستی واقعی براي مايکروسافت می باشد.
 قابليتهاي تک كاربري  ،شبکه  ،شركتی ،سازمانی و سوئيچ آسان روي هركدام . در نسخه سازمانی می تواند تا حداقل  8333كامپيوتر را پشتيبانی كند. اجراي هم زمان تمامی سيستم ها بدون تاثير بر سرعت نرم افزار4

 ساختار قوي پايگاه داده. قابليت اطمينان :اطالعات شما به راحتی ازبين نمی رود و نمی پرد. سرعت پردازش اطالعات :همواره و با هر حجم اطالعاتی و با هر تعداد كاربر شما با سرعتي فوقالعاده در اجراي سيستم روبرو خواهيد بود ،كه اين يکی از ويژگی هاي بارز امگاست.
 حجم اطالعات :ساختار پايگاه داده اي به گونه اي طراحی گرديده كه حجم بسيار پايينی را اشغال مینمايد.
 شما می توانيد براي ريموت شدن كاربران با مسافت طوالنی در هر حالتی از طريق اينترنت ارتباط برقرار كنيد.
 انتقال اطالعات از فرمت هاي ديتابيسی ديگر و برنامه هاي ديگر به امگا. گزارش گيري هاي راحت هرگونه كه خود اراده كنيد. اجراي فرآيند اجرايی و پياده سازي پروسه كار نزديک به فعاليت شما به نحوي استاندارد. بهره وري از يک سرور مركزي اطالعاتی در شبکه هاي مختلف داخلی و اينترنتی. استفاده از اطالعات فروش در گارانتی و خدمات. لينک همزمان خدمات،انبار ،خدمات و مالی خدماتئ لينک همزمان مالی صنعتی با سيستم فروش. در سيستم شركتی :اطالعات مالی انبار و خدمات سريال ها توسط كارمندان در دفتر مركز ثبت و نگهداري و گزارشات مالی تهيه می گردد و اطالعات توسط فايلهاي اكسل ارسال و به پايگاه داده مركزي
وارد می گردد(.سام الکترونيک ،قنديل و سينجر)
 درسيستم سازمانی :ارتباط دفاتر مركزي با نمايندگان به نحوي نماينده ها و دفتر مركزي هر دو از امگابهره برده و نوع پايگاه داده نمايندگان اطالعات خود را از طريق اينتر نت به سرور دفتر مركزي ارسال
می نمايند( .سام سرويس  ،مايکروتل  ،حاير ،اسنوا).
 طراحی نرم افزار به گونه ايست كه كاربر را درجهت يادگيري سريع  ،سرعت باال  ،عملکرد مناسب بهسمت پيشرفت كار هدايت ميکند .
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 نرم افزار همراهی قابل اطمينان است :ساختار نرم افزار محکم ،قوي و پايدار است و ساختار اطالعاتیآنت قابل اطمينان می باشد.
 شما را در گذشته نگه نمی دارد :هر روز نرم افزار مطابق استاندارد هاي روز جهان چه از لحاظساختارمديريت خدمات و چه از لحاظ ساختار برنامه نويسی به روز است و شما همراه با اينترنت همه
روزه به روز می شويد.
 شركت همواره با شما خواهد بود ،و گروه پشتيبانی همواره از لحاظ مهندسی سيستم و پروسه خدماتشما را ياري خواهد كرد چرا كه هدف شرکت مرتفع ساختن نگراني هاي شماست.
 از قوي ترين متدها و جديد ترين ساختار ها براي توليد نرم افزار استفاده می گردد. از بسياري از تکرارها دركار جلوگيري به عمل خواهد آمد. سرعت فوق العاده سيستم در حجم باالي داده ها و تعداد زياد كامپيوترها نشانه قوت برنامه است. ما در ارائه خدمات و محصول خويش اصل صداقت و احترام به مشتري را سر لوحه خويش قرارخواهيم داد.

امگا شمارا ياري خواهد نمود تا :
 با يک فرآيند مهندسی حرفه اي روبرو شويد نه يک روند بازاري نه يک ابزار تشريفاتی. شما يک مدير فوق العاده خواهيد ماند. شما در حفظ مشتري به تعالی خواهيد رسيد. شما از مديريت زمان بهره خواهيد برد. شما ضعف هاي سيستم خود را شناسايی می نماييد. شما بر روند فعاليت كاركنان خود نظارت خواهيد داشت. شما هزينه هاي خود را بهبود خواهيد بخشيد. شما از پرسنل خود در جاي مناسب و به نحوي شايسته بهره خواهيد برد.-

محيط كاري تان منظم تر و در نتيجه شرايط كاري مطلوب تري براي پرسنل خواهيد داشت.
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 پيگيري فرآيند هاي كاري و مشتريان به نحوي مطلوب ميسر خواهد شد. شما در هر لحظه در كنار پرسنل خود خواهيد ماند . شما به تعميرگاه  ،انبار و مالی خود مسلط می شويد . -شما به دنياي مدرن و مکانيزم جهانی قدم خواهيد گذاشت .
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