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معرفی شرکت

به شماره ثبت ( شرکت نوآوران داده پرداز کلیک)کلیک هاب 
.  شروع به فعالیت کرد 1397در سال 559727

هدف کلیک ایجاد نوآوری در زمینه فناوری و مکانیزه سازی 
.فرآیندهای کسب و کارها است

ما به سازمان ها در بخش های خصوصی ، عمومی و اجتماعی 
یت های کمک میکنیم تا تغییرات مثبتی را در کسب و کار و فعال

.  خود ایجاد کنند 

ه است کلیک هاب متشکل از یک تیم فنی جوان و مشاورانی باتجرب
.که در شش حوزه در حال خدمت رسانی می باشند 



دپارتمان های   
کلیک هاب

راهکار های 

جامع 

سازمانی

نرم افزار 

های 

تخصصی

مشاوره 

مالی

زیرساخت

دیجیتال 

مارکتینگ



راهکار های 
جامع سازمانی

نرم افزار 
ERP

نرم افزار 
CRM

BI

راه اندازی 
سیستم و 

پرتال های 
تخصصی



ERP



ERP
Enterprise resource planning

ار کسب و کارهای متوسط و بزرگ سرشار از منابع مختلف و متعددی هستند که ماهیت وجود و استمر•

دشوارتر فعالیت آن ها را تعریف می کند هر چقدر رشد منابع در یک سازمان بیشتر باشد مدیریت آنها نیز

ا همگام این بدان معنا نیست که سازمان از رشد باز ایستد بلکه باید راهکاری را در نظر داشت ت. خواهد شد

روش ها و در این بین سازمان ها سراغ. با رشد سازمان بتوان منابع را بدقت و با کیفیت باال مدیریت کرد

ابزارهای مختلفی می روند تا به این مهم دست یابند اما استفاده از ابزارها، راهکارها و نرم افزارهای 

رمایه و جزیره ای پراکنده نه تنها کمکی در جهت بهبود فعالیت سازمان نمی کند بلکه سبب هدر رفتن س

اهد زمان و انرژی شده و حتی امکان مدیریت یکپارچه ی منابع سازمان در یک نقطه ی متمرکز را از ما خو

سازمانی منابع هر. گرفت و عالوه بر آن باعث افزایش ترافیک مدیریت نادرست و پراکنده نیز خواهد شد

پارچه برای پس لزوم بهره گیری از یک سیستم یک. از مواد، ماشین آالت، پول و نیروی انسانی تشکیل شده

مدیریت تمامی این منابع امری ضروری است

ندگان در این راستا شرکت های فناوری اطالعات و ارایه دهندگان راهکارهای مدیریتی یکپارچه و تولیدکن•

سازمان از نرم افزار، ابزاری بدین منظور تولید و طراحی کرده اند که قادرست تا صفر تا صد کلیه ی منابع

صوالت اکثر شرکت ها و سازمان ها، جهت برقراری ارتباط و ارائه مح. بدو تولید تا توزیع را مدیریت کند

فق واقف هستند اما گاهاً انتخاب نادرست سبب می شود تا نه تنها موERPو خدمات به سرعت به استفاده از 

 وکاری به مدیریت یکپارچه منابع نشوند بلکه هزینه های بسیاری را هم متحمل شوند پس چه مالک کسب

ان، باشید چه مدیریت یک سازمان را برعهده دارید درهرحال یک ابزار مدیریت برنامه ریزی منابع سازم

ین یعنی راهکاری مهم برای پیشبرد موفقیت سازمان است که قادر است تجارتی نو را برای شما رقم بزند ا

می توانید به نحو احسن ERPبسته به نوع محصول و یا خدمتی که ارایه می کنید با بهره گیری از راهکار 

فاده از اهمیت است. مدیریتی یکپارچه از جریان روان کلیه ی داده های سازمانی منابع موجود را تجربه کنید

!مناسب آن قدر زیاد هست نمی توان نادیده گرفتERPیک راهکار 



هدف از داشتن 
ERP

، در ابتدا ERPمهم ترین هدفی که می توان از این راهکار انتظار داشت این است که هدف از داشتن •

ی و کاهش هزینه ها در تمامی واحدهای سازمان نظیر هزینه ی منابع انسانی، تولید، عملیات حسابدار

ه تمامی ، افزایش سرعت و راندمان فرایندها، دسترسی سریع ، آسان و آنالین ب…ثبت اطالعات مالی و

 ها، داده های در کلیه ی سطوح دسترسی، افزایش چابکی در تصمیم گیری و مدیریت راحت بحران

نابع تدوین برنامه ریزی دقیق منابع در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، کاهش هدر رفت م

ایجاد  ها آماری و داده ای و در نهایتو ایجاد بستری یکپارچه از اطالعات، جهت کاهش مغایرت

.هماهنگی و سرعت همکاری درون سازمانی بین دپارتمان های مختلف است 

رین حجم از این یعنی بهبود و توسعه ی یک کسب و کار به روش حرفه ای بنابراین این راهکار بیشت•

 ها، عملیات مدیریتی را در اختیار خواهید داشت و این مدیریت کمک می کند تا ضمن کاهش هزینه

.تعامالت و هماهنگی ها افزایش و بهبود سازمان تسهیل گردد 

ه مدت ، بستری بسیار مناسب برای رسیدن به تمام استراتژی های کوتاERPپس شکی نیست که یک •

.  و بلندمدت کسب و کار سازمان است

، جذب و استفاده ی بهینه از کلیه ی منابع سازمان آسان تر می شود ERPبا تجهیز کسب و کار به •

تری و ضمن آنکه کمک می کند تا روابط پایدار و بلندمدت را با مشتریان بهبود دهید و با حفظ مش

.کسب رضایت او کسب و کار شما هم توسعه ای روزافزون را تجربه خواهد کرد



ERPمزایای 

کاروکسببهبودوایجاددردنیاروزتکنولوژیباهمگام

تامین کنندگانباارتباطیراه هایوبیشترتعاملافزایش

سازمانیمنابعرویدقیقهدف گذاری

پیمانکار/مشتریرضایتمندیوکیفیتافزایش

سازمانیواحدهایفعالیت هایکلیهیکپارچگی

فرایندهاپیگیریومدیریتدرسهولت

گردشکارهرگونهازاستفادهدرتنوعایجاد

رقبابامؤثررقابتدرتواناییافزایش

محصوالتوخدماتبیشتردسترس پذیریدر

منابعکلیه یکنترل

مجزاراهکارهایبهنسبتصرفهبهمقرونهزینه ی

زمانهروکجاهردرمدیریتومشاهده

خدماتومحصوالتفروشسبدافزایش

مشتریاندسترسیدرسرعتسطحافزایش

شدنخواهیدبی نصیبآنازکهدیگربسیاریو...



مزایای اجرای 
ERPتوسط ما

پیاده سازیدرمجربمتخصصینازاستفاده

سرویسارائه یازبعدوحینقبل،رایگانمشاوره ی

ارائه دهندگانسایربهنسبتمناسببسیارهزینه

سرویسراهبرانآموزش

کاروکسبساختارهایانواعرویبرپیاده سازی

مشتریانوفادارسازیوارتباطاستانداردهایتدوین

اطالعاتمحرمانگیحفظ

فروشازپسخدماتوگارانتی

سرویسپشتیبانیازبهره مندی

طراحیدرمهندسیاصولرعایت

دنیاروزتکنولوژی هایآخرینازاستفاده

سرویسعملکردپایش

امنیتیمهمسیاست هایتعیین

حرفه ایودقیقمستندسازی

کردخواهیمتقدیمشمابهکهدیگربسیاریو...



شرح خدمات 
پروژه

، طراحی الیه ای ایمن و J2EEیا  NET.با معماری ERPارایه راهکار تحت وب ماژوالر 
Clear Code

سایر C#.NETترجیحا Object Orientedپیاده سازی با زبان های برنامه نویسی 
 Oracleیا   SQL Serverسکوهای ایمن با بانك اطالعاتی 

و امكان دستیابی مستقیم از هر نقطه Web-basedطراحی واسط نرم افزار از طریق 
دلخواه به كمك اینترنت، اینترانت و شبكه داخلی

UI ERPو UXطراحی نمای ظاهری 

به وب سایت یا نرم افزارهای دیگر کسب و کار به صورت وب سرویسERPاتصال 

طراحی و برنامه نویسی ماژو ل های مورد نیاز 

عدم محدودیت استفاده در تعداد كاربران همزمان به تناسب سازمان

آموزش و راهبری سرویس 

انتشار بر بستر اینترنت و اینترانت

گارانتی سرویس 

مستند سازی كامل پروژه و ارائه مستندات زیر در قالبهای مشخص شده یا بر اساس 
...وRUPاستانداردهایی نظیر 





54%
46%

ازپسمتوسططوربه

،ERPموفقپیاده سازی

کهکردنداعالمسازمان ها

ازبیشآنهاهزینه هایدر

هشدصرفه جوییدرصد۴۶



پشتیبانی از انواع ماژول های مدیریتی

منابع انسانی

فهرست

فروش و بازاریابی

خرید

حسابداری مالی

مدیریت ارتباط با مشتری 

تولید/ مهندسی 

مدیریت زنجیره تامین 

 UIطراحی گرافیک ظاهری 

ه از به انتخاب کارفرما یا استفاد
الگوهای موجود

UXطراحی گرافیک تجربه کاربری 

بر اساس تجارب مجری در 
پروژه های مشابه قبلی

برنامه نویسی

ته ی تحلیل، تولید و کدنویسی هس
بر پایه ی نیازهای ERPاصلی 

سفارشی مطرح شده ی کارفرما

زارنرم اف/ همگام سازی با وب سایت

یس و اتصال اپلیکیشن به وب سرو
استفاده از محتویات سایت



ارائه ی 
پروپوزال

تنظیم قرارداد
تحویل اطالعات 

پایه

عملیات اجرایی تست و بررسی بهینه سازی 

انیپشتیب/گارانتیمستندسازیآموزش



بررسی و تجزیه و تحلیل 
نیازهای مشتری

ارائه ی طرح اولیه بر 
مبنای کلیات و جزییات به

دست آمده 

مطالعه ی اولیه 
درخصوص حجم داده های 
سازمان و میزان اولویت 

و اهمیت آنها

طراحی نسخه ی اولیه 
ERP  با توجه به
بررسی انجام شده

تامین تجهیزات 
ذخیره سازی و 

نسخه برداری از اطالعات 
براساس نوع راهکار 

نصب و راه اندازی 
زیرساخت موبایل و 

تجهیزات مربوطه

عرضه ی راهکار انتخابی 
ERP

ادغام و انجام عملیات 
با ERPهمگام سازی 

اپلیکیشن با سایر 
نرم افزارهای سازمانی

مبتنی بر ERPیک 
یک راهکار برگزیده 

شده

دریافت کلیه ی 
مستندات نهایی اجرای 

پروژه

گزارش تحویل موقت و 
گزارشات ) تحویل دائم 

(انجام هر مرحله

سایر مستندات د ر 
صورت وجود برخی 

نیازمندی های خاص و 
سفارشی

دسترسی های 
دیتابیسی /نرم افزاری
...و

لیست آپدیت ها و 
تغییرات انجام شده بر 
روی راهکار طی مدت 

پشتیبانی



هسته های 
اصلی

استفاده از نسخه های 
اپلیکیشن اندروید و

IOS

ارایه ساختار ابری و 
یا قابل نصب روی 

سرور مشتری

تحت وب

چند زبانه و چند 
ارزی بودن

قابلیت شخصی سازی

هوش تجاری

محاسبه هزینه

ماژول 
های 
هپیشرفت

صورت 
حساب ها

برنامه ریزی 
و زمان بندی

کنترل 
تکیفی

مدیریت 
مالی و 

حسابداری

مدیریت 
ارتباط با 
مشتری

مدیریت 
اموال

مدیریت 
منابع 
انسانی



BI



BI

هرواستاطالعاتفناوریازاستفادهپایه یبرکارهاوکسباکثرفعالیتماهیتامروزه•

جمحپراکندهبطورکهمی کننداستفادهخاصینرم افزارهایوابزارهاازطیفیازآنهاازکدام

هماندرداده هاایناکثراما.استشدهواردسیستمییادستیبصورتآنهادرداده هاازباالیی

لزوم.می مانندباقیذخیرهنرم افزارآنعملیاتبرایاطالعاتیهایپایگاهدرخودسیاقوسبک

وثق ترموبتوانراکاروکسباستراتژی هایتامی کندکمکمفیداطالعاتبههادادهاینتبدیل

بنامآنازکهمی شوداستفادهبخصوصیتکنولوژیازبینایندر.کردطراحیوتدوینواقعی تر

کاروکسبکردنهوشمندحقیقتدرBIاختصاربهیاتجاریهوشمی کنند،یادتجاریهوش

زایشافراکاروکسبوخودآگاهیسطحاطالعات،بهآنتبدیلوداده هاداشتنباشمازیرااست

انداز،چشمآمدهبدستاطالعاتماحصلازتابودخواهیدقادرآناساسبرودادخواهید

هوشساده تربطوردهیدانجامکار،وکسبتوسعه یوبهبودجهتراحیاتیاقداماتوتصمیمات

ارمی شودمنجرکاروکسبسودآورییاوارزشخلقبهکهچیزیهرتامی کندکمکتجاری

.بگذاردشمااختیاردر

ابزارهایوفناوری هامهارت ها،ازمجموعه ایبهتجاریهوشکامل تر،تعریفیدر•

یه یاراوداده هاتحلیل و تجزیهیکپارچه سازی،جمع آوری،منظوربه کهمی شودگفتهکاربردی

لیه يکحاویتجاریهوشیعنیاین.می گیرندقراراستفادهموردداده کاویجهتآنهابهدسترسی

دانشبهنهایتدرواطالعاتبهرادادهازوسیعیحجماستقادرکهاستفرآیندهاییوروش ها

رایانه ایفعالیت هایکلیه یبرجامع تروبزرگترنگاهیبی تردیدتجاریهوشبا.می کندتبدیل

.دهیدتوسعهوبهبودراکارتانوکسببتوانیدآناساسبرتاداشتخواهید

پ•



BIمزایای 

کاروکسببهبوددردنیاروزتکنولوژیباهمگام

کاروکسبسودآوریوفروشافزایش

سازمانیمنابعرویدقیقهدف گذاری

کاروکسببهنسبتوسیعدیدافزایش

سازمانیواحدهایفعالیت هایوداده هاکلیهیکپارچگی

اطالعاتپیگیریومدیریتدرسهولت

دیتابیسهرگونهازاستفادهدرتنوعایجاد

رقبابامؤثررقابتدرتواناییافزایش

بهتروآگاهانه تربیشتر،تصمیم گیری

وآمارهاکلیه یکنترلKPIها

مجزاراهکارهایبهنسبتصرفهبهمقرونهزینه ی

زمانهروکجاهردرمدیریتومشاهده

خدماتومحصوالتفروشسبدافزایش

مشتریاندسترسیدرسرعتسطحافزایش

...و بسیاری دیگر که از آن بی نصیب نخواهید شد•



مزایای اجرای 
BIک توسط کلی

هاب

پیاده سازیدرمجربمتخصصینازاستفاده

سرویسارائه یازبعدوحینقبل،رایگانمشاوره ی

ارائه دهندگانسایربهنسبتمناسببسیارهزینه

سرویسراهبرانآموزش

کاروکسبساختارهایانواعرویبرپیاده سازی

مشتریانوفادارسازیوارتباطاستانداردهایتدوین

اطالعاتمحرمانگیحفظ

فروشازپسخدماتوگارانتی

سرویسپشتیبانیازبهره مندی

طراحیدرمهندسیاصولرعایت

دنیاروزتکنولوژی هایآخرینازاستفاده

سرویسعملکردپایش

امنیتیمهمسیاست هایتعیین

حرفه ایودقیقمستندسازی

کردخواهیمتقدیمشمابهکهدیگربسیاریو...



BIشرح خدمات 

تدوین استراتژی سازمان و ارایه 
راهکار نرم افزاری تحت وب 

 BIماژوالر 

طراحی، ساخت و پیاده سازی 
انباره داده  بر اساس کلیه ی 
دیتابیس های موجود و بانك 

یا   SQL Serverاطالعاتی 
Oracle  -MuSQL-
NoSQL و Postgres

طراحی واسط نرم افزار از طریق 
Web-based و امكان

دستیابی مستقیم از هر نقطه 
دلخواه به كمك اینترنت، اینترانت 

و شبكه داخلی

و UXطراحی نمای ظاهری  UI 
BI

به وب سایت یا BIاتصال 
نرم افزارهای دیگر کسب و کار 

به صورت وب سرویس

تولید دشبوردهای مدیریتی بر 
های مورد نظر KPIاساس 

کسب و کار 

ایجاد دسترسی ها به گزارشات و 
داده کاوی نتایج

آموزش و راهبری سرویس 
انتشار بر بستر اینترنت و 

اینترانت

گارانتی سرویس 

مستند سازی كامل پروژه و ارائه 
مستندات زیر در قالبهای مشخص 
شده یا بر اساس استانداردهایی 

RUPنظیر  ...و

Data Warehouse



آمار مرتبط با 
BI



BIامکانات پایه 

امکان مانیتورینگ سازمان

امکان کنترل و نظارت مستمر

یکپارچگی داده ها

ارائه انواع داشبورد مدیریتی

توسعه شاخصهای مدیریتی و بهره وری  و ارزیابی عملکرد

(انباره داده)قابلیت ذخیره اطالعات بانک های اطالعات مختلف در ساختار خود 

ر یک نگاهد( سیستم مالی ، ارزیابی عملکرد ، فروش ، منابع انسانی ، تولید ، پخش ) امکان دشبورد ترکیبی 

توسعه ی شاخص های استراتژیک

SQL Server , Oracle , MySQL ,Access ,Excelاتصال به انواع بانک اطالعاتی

امکان طراحی سریع داشبورد مدیریتی

بر پایه ی نیازهای سفارشی مطرح شده ی کارفرماBIتحلیل، تولید و کدنویسی توسعه ی هسته 

مشاهده ی دشبوردها روی اپلیکیشن موبایل

انتشار در وب و بستر اپلیکیشن موبایل



فرایند
انجام کار

تنظیم قراردادارائه ی پروپوزال
تحویل اطالعات 

پایه

عملیات اجرایی تست و بررسی بهینه سازی 

انیپشتیب/گارانتیمستندسازیآموزش



نرم افزار های 
تخصصی

نرم افزار 
های متمرکز

نرم افزار 
های  
SAAS

نرم افزار 
های 

اختصاصی



نرم افزار موبایل



ای
وب

 م
ن
ش

کی
لی
اپ
ی 

یا
زا

م
ل

همگام با تکنولوژی روز دنیا در ایجاد و بهبود کسب و کار

 افزایش تعامل بیشتر و راه های ارتباطی با مشتریان

هدف گذاری دقیق روی جامعه ی بازار هدف

افزایش اعتبار نام تجاری به واسطه طیف وسیع مخاطب

افزایش راه های معرفی سازمان، محصوالت و خدمات

سهولت در انتقال پیام تبلیغاتی

ایجاد تنوع در نحوه ی معرفی کسب و کار

افزایش توانایی در رقابت مؤثر با رقبا

در دسترس پذیری بیشتر خدمات و محصوالت

ارائه ی محصوالت و خدمات به شیوه ای متفاوت

هزینه ی مقرون به صرفه نسبت به راهکارهای مشابه

مشاهده یا خرید در هر کجا و هر زمان

افزایش سبد فروش محصوالت و خدمات

 مشتریانافزایش سطح سرعت در دسترسی



مزایای اجرای 
بایل اپلیکیشن مو

ماشرکت 

 استفاده از متخصصین مجرب در پیاده سازی

مشاوره ی رایگان قبل، حین و بعد از ارائه ی سرویس

هزینه بسیار مناسب نسبت به سایر ارائه دهندگان

آموزش راهبران سرویس

پیاده سازی بر روی انواع ساختارهای کسب و کار

نتدوین استانداردهای ارتباط و وفادارسازی مشتریا

حفظ محرمانگی اطالعات

گارانتی و خدمات پس از فروش

بهره مندی از پشتیبانی سرویس

رعایت اصول مهندسی در طراحی

استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا

 پایش عملکرد سرویس

 تعیین سیاست های مهم امنیتی

مستندسازی دقیق و حرفه ای



شرح خدمات 
پروژه

برنامه نویسی ماژوالر اپلیکیشن 
.موبایل با معماری  NET  یا

J2EE طراحی الیه ای ایمن و ،
Clear Code

پیاده سازی با زبان های 
 Objectبرنامه نویسی 

Oriented ترجیحا C#.NET
سایر سکوهای ایمن با بانك 
یا   SQL Serverاطالعاتی 

Oracle 

طراحی واسط نرم افزار از طریق 
Web-based و امكان دستیابی
مستقیم از هر نقطه دلخواه به كمك 

اینترنت، اینترانت و شبكه داخلی

و UXطراحی نمای ظاهری  UI
اپلیکیشن موبایل

اتصال اپلیکیشن موبایل به 
وب سایت یا نرم افزارهای دیگر 

کسب و کار به صورت وب سرویس

طراحی و برنامه نویسی ماژو ل های 
مورد نیاز 

عدم محدودیت استفاده در تعداد 
كاربران همزمان

آموزش و راهبری سرویس 
انتشار اپلیکیشن در بازارهای رایج 

دنیا و کشور

گارانتی سرویس 

مستند سازی كامل پروژه و ارائه 
مستندات زیر در قالبهای مشخص 
شده یا بر اساس استانداردهایی 

RUPنظیر  ...و



بومی
اپلیکیشنی که بر پایه ی یک 
سیستم عامل موبایل نوشته 

اندروید، ویندوز : شود نظیر
IOSو 

سرعت کارایی باال، دسترسی 
به تمام سخت افزار موبایل، 

تامنیت باال، بی نیاز به اینترن

عدم سازگاری با موبایل هایی 
با سیستم  عامل های دیگر، 

تغییرات سخت برای توسعه، 
زمان طوالنی جهت تولید، 

هزینه ی گران قیمت

بازی های رایانه ای، 
اپلیکیشن های کاربردی، 

پرداخت آنالین

هایبریدی
اپلیکیشنی که بر پایه ی 

زبان برنامه نویسی وب نوشته
جاوا، : شود نظیر CSS و

HTML  موبایل

سازگاری با موبایل هایی با 
سیستم  عامل های دیگر، 

تغییرات سریع برای توسعه،
زمان کوتاه جهت تولید، 

هزینه ی مناسب

سرعت کمتر، دسترسی 
محدود به تمام سخت افزار 

موبایل، نیازمند اینترنت

اپلیکیشن های تجاری، 
آموزشی، تبلیغاتی

وب
اپلیکیشنی که بر پایه ی یک
: وب سایت نوشته شود نظیر
یک وب سایت واکنش گرا

سازگاری با موبایل هایی با 
سیستم  عامل های دیگر، 

تغییرات سریع برای توسعه،
زمان کوتاه جهت تولید، 

هزینه ی کم

سرعت کمتر، دسترسی 
محدود به تمام سخت افزار 

موبایل، نیازمند اینترنت

اپلیکیشن های هر وب سایت 
شخصی یا شرکتی



49%

51%

سهم از استفاده از اپلیکیشن

57%

43%

سهم از کل رسانه ی دیجیتال

درصد از مردم به طور ۴۹بیش از 

ای بار اپلیکیشن ه۱۱روزانه بیش از 

.خود را باز می کنند

کلازدرصد۵۷ازبیش

زادیجیتالرسانه هایاستفاده ی

نجاماموبایلاپلیکیشن هایطریق

.می شود



 UIطراحی گرافیک ظاهری 

UXطراحی گرافیک تجربه کاربری 

برنامه نویسی

نرم افزار/ همگام سازی با وب سایت

google Play/ ITunesانتشار و عرضه در 



ارائه ی 
پروپوزال

تنظیم قرارداد
تحویل 

اطالعات پایه

عملیات 
اجرایی

تست و 
بررسی

بهینه سازی 

مستندسازیآموزش



نیازمندی های 
نرم افزاری

تهیه ی سرور مجازی یا هاست میزبان نرم افزار اپلیکیشن موبایل

تهیه ی سرور مجازی یا هاست میزبان دیتابیس اپلیکیشن موبایل

اختصاصی برای وب سایت مرتبط با سرورهاIPتهیه 

برای سرورهاSSLخرید گواهینامه ی امنیتی 

تهیه ی فضای مجازی یا هاستینگ 

ارائه ی فایل ها و اسناد و متون و تصاویر مرتبط

ارائه ی لوگو برند کسب و کار

ارائه ی سطوح دسترسی در زیرساخت های موجود



دپارتمان 
مشاوره مالی

راه اندازی 

یسیستم مال

پیگیری های

مالیاتی

کدینگ مالی

و حسابرسی 

داخلی

ت تحلیل نسب

های مالی



دپارتمان 
زیرساخت ها

سخت 

افزاری
شبکه

هاستینگ مایکروسافت



دپارتمان 
دیجیتال 

مارکتینگ

طراحی سایت

تولید محتوا

SEO

Social 
marketing

یطراحی گرافیک



طراحی وبسایت



وبسایت

تبه سرعخدماتومحصوالتارائهوارتباطبرقراریجهتسازمان ها،وشرکت هاافراد،اکثرهم اکنون•

آورده اندرویاستمعروفسایتوببهکهدیجیتالجهانبرمبتنیمعرفیبه سوی

استجامعهیکافرادتمامیدراینترنتگستردهنفوذآن همدلیلمهم ترین•

وناتامکاارائهجهتکارآمدابزاریکیاباشدشرکتیکخدماتازکاتالوگیمی تواندسایتوبیک•

کسب وکاریصاحبومالکچه!شخصیخاطراتدفترچهومعرفییاومحصوالتازصفحهیکیا

!نهچهباشید

تاریدقادداریدکهایده ایبهبستهبزندرقمشمابرایرانوتجارتیاستقادرسایتوبیکدرهرحال•

قراربرخودمشتریانوکاربرانباسازندهتعاملیهمه،دستدراماکوچکابزاریکبااحسننحوبه

سازید

.شویدمتصورنبایدهرگزآننداشتنبرایدالیلیکهاستگستردهآن قدرسایتوباهمیت•

برایفرمپلتیکشماآنکهمگرآیدنمیبدستاعتباراینواستاعتبارکسبنیازمندشماکاروکسب•

.باشیدداشتهسایتوببصورتخودهایرسانیاطالعومعرفیوعرضه

سایتیککهرقباییسمتبهشمایبالقوهمشتریانسایتوبداشتنبدون•

.شوندمیکشیدهدارندخودبرایاختصاصی



هدف از داشتن 
وبسایت

ک امروزه بسیاری از صاحبان کسب و کارها به وب سایت مجهز هستند دلیل اهمیت داشتن ی•

!وب سایت آنقدر زیاد است که نمی توان آن به آسانی چشم پوشید

. بی شک سازمان، بدون یک وب سایت نمی تواند سودی در کسب و کار داشته باشد•

ها در نفوذ اینترنت سبب شده تا مردم بیشتر عمر و وقت خود را بجای خیابان ها و پارکحجم •

تی اینترنت بگذارنند  پس چه چیزی بهتر از یک وب سایت برای نمایش به میلیون ها و ح

!  میلیاردها انسان

رد امروزه مصرف کننده های زیادی از اینترنت برای جستجوی محصوالت یا سرویس های مو•

.  کسب و کار شما با داشتن یک وب سایت، اعتبار می یابد. نیازشان استفاده می کنند

شیده می داشتن وب سایت، مشتریان بالقوه ی شما به سوی سایر رقبایی که سایت دارند کبدون •

! شوند و این یک حقیقت است حتی اگر اعتقادی به باور آن نداشته باشید

یر قرار شما یک سایت با کیفیت و دارای اطالعات مفید داشته باشید، مردم حتما تحت تاثاگر •

. خواهند گرفت

انگی وب سایت نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ بلکه حتی برای کسب و کارهای خداشتن •

نیز سودمند است، 

با بر آن، داشتن یک وب سایت، نسبت به سایر هزینه های معرفی خدمات و محصوالتعالوه •

ر است هم مشتری، در مقایسه با تبلیغات سنتی و کاغذی و یا روزنامه، بسیار مقرون بصرفه ت

!از نظر هزینه و هم از نظر زمان و دریافت بازخورد



هدف از داشتن 
وبسایت

رتال سایت  میتواند یک رزومه شخصی باشد، یک درگاه ارتباط با مشتری، یک پووب •

ی اطالع رسانی، یک فروشگاه و یا حتی یک صفحه از نمونه کارهای شما، هر چه هست م

ت قادرید تا تحت وب باشد که خیلی راحبه عبارتی تواند یک بروشور یا کاتالوگ آنالین یا 

اطالعاتی در مورد محصوالت و خدمات خود را در وب سایتتان به روز رسانی و در 

.دسترس عموم بگذارید

این راه مناسبی است برای اینکه مشتریان را از رسیدن محصوالت جدید، برنامه های•

.آینده، تبلیغات ویژه یا هرگونه خدمات جدیدی آگاه کنید

گذرد برخالف روش های معرفی و تبلیغ سنتی، نظیر چاپ آگهی، خیلی زود تاریخش می•

و و قدیمی می شود و در البالی زباله ها، مدفون می شود اما سایت شما می تواند اطالعات

. اخبار فعلی و یا به روز را ارائه دهد

ت باال نتایج آن در جستجوها یافته می شود و انقضای مطالب آن تا زمانیکه وب سایهمیشه •

!  باشد معتبر است

یان زیرا وب سایت یعنی همیشه در دسترس بودن ،چه برای مشتریان دائمی و چه مشتر•

الی که بالقوه، در زندگی های پر مشغله ی امروزی یک وب سایت یعنی کسب و کار دیجیت

!البته اگر به دنیای دیجیتال باور داشته باشید



ویژگی های 
وبسایت

هدفمند کردن سطوح 
دسترسی مشتریان به 
سازمان، خدمات و 

محصوالت

همگام بودن با 
تکنولوژی

افزایش راه های 
ارتباطی با 
مشتریان 

افزایش جامعه 
بازار هدف

ام افزایش اعتبار ن
تجاری به واسطه 
گسترش محیط 

کاری

افزایش راه های 
معرفی سازمان، 
محصوالت و 

خدمات

در دسترس بودن
همیشگی

ایجاد تنوع
در نحوه 
معرفی 
سازمان

افزایش 
توانایی در
ر رقابت مؤث
با رقبا

ارائه 
سرویس به 
شیوه ای 
متفاوت



نداشتن وبسایت
مزایای وبسایت 

برای صاحبان کسب
و کار



ثبت دامنه و رزرو هاست سایت
  SQLمدیریت بانك اطالعاتي 

Server   یاMY-SQL 
پیاده سازي بوسیله سیستم های
مدیریت محتوای محبوب دنیا

ارایه و پیاده سازی ماژول های 
مورد نیاز کارفرما

تولید و یا درج محتوای وب سایتطراحی واکنش گرامدیریت دسترسی و امنیت سایت
سئوی و بهینه سازی سایت در 

موتورهای جستجو

طراحي گرافیک اختصاصی وب 
سایت

تولید و درج محتوای اولیه
داشتن ابزارهاي فرم ساز، گزارش 

ساز، مدیریت میز كار

قابلیت ایجاد فایلهاي خروجي با 
و Officeپسوند نرم افزارهاي 
PDF

 Unicodeاستفاده از  
Encoding در طراحي واسط

كاربر

مستند سازي كامل پروژه و ارائه 
مستندات زیر در قالبهاي مشخص 

ظیر شده یا بر اساس استانداردهایي ن
RUPو.....

پشتیبانی



ارایه طرح 
پروپوزال

تنظیم  
قرارداد

طراحی 
گرافیکی 

اتولید و اجر

تست و 
شبیه سازی

یتحویل نهای انتشار آموزش

مستند سازیپشتیبانی



تپیش نیاز های سای

معرفی یک نماینده

تکمیل و ارسال پرسشنامه

ارایه لوگو

ارایه متون و مستندات متنی الزم

ارایه تصاویر مرتبط در صورت لزوم

ارایه خط مشی پالیسی ها و سیاست های داخلی

ارایه لیست اطالعات پرسنل داخل سازمان در صورت لزوم

ارایه یا معرفی نمونه کارهای مشابه

ارایه عناوین یا کد رنگ بندی برند سازمانی

ارایه کلیه اطالعات تماس

ارایه کلیه گواهینامه ها و افتخارات در صورت لزوم

یم در صورتی که فاقد آیتم های روبه رو هستید، ت
را در برنامه ریزی ما توانایی، دانش و تجربه کافی

.زمینه تولید محتوا نیز دارد



خروجی های 
مورد انتظار

یا وب سایت مبتنی بر یک
چند پلتفرم همراه با 

سورس برنامه

دریافت کلیه مستندات 
نهایی اجرای پروژه

گزارش تحویل موقت
گزارشات انجام هر ) 

(مرحله

سایر مستندات در صورت
وجود برخی نیازمندیهای

خاص و سفارشی



نگهداری 
اطالعات

نگهداری اطالعات در صورتی که وب سایت شما از نوع تعاملی و ارتباط با مباحث •

ند نگهداری کاربری و مالی است بسیار و بسیار اهمیت دارد لذا بر پایه نوع دیتابیس، نیازم

شما که این امر هم می تواند توسط. و بک آپ گیری منظم از داده ها پس از استفاده هستید

.و تیم شما انجام شود و هم تیم کارشناسی ما در بازه پشتیبانی

تهیه و تنظیم
برنامه های 
زمانبندی 

ری پشتیبان گی
از داده ها

ارایه بهترین 
رسانه ذخیره 
سازی داده ها 
بر اساس نوع 
داده های شما

تست فایل های
ری پشتیبان گی

شده در محیط 
آزمایشگاهی 
برای حصول 

اطمینان

ذخیره سازی 
فایل های بک 
آپ در بازه 
های زمانی 

مختلف



نیازمندی های نرم 
افزاری

تهیه سرور مجازی یا 
تابری میزبان وب سای

اختصاصی IPتهیه 
برای وب سایت مرتبط

با وب سایت

ی خرید گواهینامه امنیت
SSL برای سایت

مرتبط با وب سایت

تهیه سرور مجازی یا 
س ابری میزبان دیتابی

وب سایت



پشتیبانی 
مرورگرها

Firefox

IE

Chrome

Opera

Other

Cross 
Browser

طراحی گرافیک
UI /UXیا 

رمابه انتخاب کارف

به انتخاب ما و یا
استفاده از 

الگوهای موجود

طراحی لوگو

اتود 3طراحی 
برای لوگوی اپ

پیاده سازی 
ماژول ها

پیاده سازی ماژول
های درخواستی 

امن و سریع

توسعه

توسعه و گسترش
بخش های سایت

ب پشتیبانی از و
سایت

ینپشتیبانی آنال

همگام سازی با 
نرم افزار/ وب سایت

اتصال وب سایت به 
ه وب سرویس و استفاد
از محتویات سایت یا

نرم افزار جاری

پلتفرم سازگار یا
Cross 

Platform

امکان اجرای برنامه 
در تمامی 

ن سیستم عامل های تلف
همراه

آموزش

آموزش حضوری

غیرحضوری



*طراحي گرافیک اولیه 
ایجاد،ویرایش،حذف، و 

*پیکربندي مطالب
*سیستم نظرسنجي

مدیریت و امکان 
*عضویت کاربران

*کنترل پنل مدیریتی
ایجاد،ویرایش،حذف، و 

*پیکربندي منو

*جستجوي مطالب 
درباره ) ورود اطالعات 

ما، معرفي، محصوالت  
...(*و

ارسال پیام کوتاه به 
کاربران عضو

نقشه گوگل 

فرم درخواست 
همکاري،سفارش 

آثار، /محصول/کاال
بروشور/کاتالوگ

ر جستجوي پیشرفته د
بانک سایت ویژه

پیاده سازي گرافیگ 
خاص و انیمیشینی 

مطابق با طرح مشتري

پخش کننده تصاویر 
ویدیویي

وب فرم ویژه جهت 
سایر نیازمندیها

گالري تصاویر پویا
ه صدور گزارش کلیه داد
ها به فرمتهاي آفیس

فروشگاه اینترنتي 
مرتبط مدیریت 

/  مشتري/ سفارشات 
کاال

پیوندهاي خارجي 
گالري مدارک و 
گواهینامه ها 

Flash/Java

ارسال خبرنامه و تازه 
ها به اعضا

اتصال به درگاه پرداخت 
بانکهاي داخلي

جدول مقایسه 
محصوالت

وسیستم تبلیغاتي متني
سیستم تبلیغاتي 

گرافیگي

مدیریت بازایابان
عضویت کاربران و 

مدیریت دسترسی
استفاده از شبکه های 

اجتماعی
بارکد خوان

محاسبات عددی و 
حسابداری/ آماری

رای / سیستم نظرسنجی 
گیری

صفحه / پروفایل
اختصاصی هر کاربر



روال و مراحل 
طراحی گرافیک 

ظاهری وب سایت

تحویل وب سایت به صورت کامل

کاربری وب سایت-خطایابی و رفع مشکالت گرافیکی 

اتمام عملیات طراحی و کد نویسی وب سایت

آغاز تولید نمونه گرافیک شبیه سازی شده

طراحی الیوت ها و برنامه نویسی وب سایت

حفظ رنگ بندی و برندینگ محصول

طراحی گرافیک وب سایت بر اساس اتودهای طرح اولیه

(sketch)ارایه طرح اولیه بر مبنای کلیات و جزییات به دست آمده

بررسی و تجزیه و تحلیل طرح های کاربر پسند

دریافت نمونه های کارفرما



راهاندازیوپیادهسازی

اینترنتیفروشگاه



تیفروشگاه اینترن

نتی در کنار تمامی روشهای کسب و کار اینترنتی، فروشگاه اینتر•

داردجایگاه قدرتمند و حرفه ای تر 

هر روز شاهد کوچ هزاران کسب و کار سنتی به کسب و کارها •

اینترنتی هستیم و اینترنت باعث شد تمامی تعاریف مرسوم از

ر کند ارتباطات، تجارت و نحوه ارایه کاال یا محصول بطور کامل  تغیی

همکنون بسیاری از کسب و کارهای مدرن و پردرآمد دنیا بر پایه •

دهنداینترنت خدمات خود را ارایه می 

ود که فاقد اینترنتی در حقیقت به فعالیت تجاری گفته می شفروشگاه •

مکان فیزیکی است و بر بستر اینترنت است 

متر فضای 2یعنی همانطور که یک فروشگاه سنتی بدون حداقل این •

جارتی مغازه عمال وجود ندارد، در فروشگاه اینترنتی، بدون اینترنت، ت

داشتهم وجود نخواهد 

ماهیت حقیقی اکثر کسب و کارهای امروزی، اینترنت است •



وشی های نمونه ای بسیاری از فروشگاه های اینترنتی، شرکت های مجازی، تاکسی های اینترنتی، کتابفر•

ایدرا به وفور دیده ... مجازی و

ه کار شوند امروزه تجارت نوین بر پایه همین تکنولوِژی پیش می رود و آنهایی موفق هستند که سریعا دست ب•

نشوندتا از قافله رو به رشد و بسیار سریع اینترنت غافل 

مام جهان راه اندازی فروشگاه اینترنتی این فرصت را به هر نوع تجارتی میدهد تا مشتریانی به وسعت ت•

.ساعت هر روز هفته24داشته باشند آنهم در 

انی در این یعنی شما حتی زمانی که خواب هستید، محصوالت و یا خدماتتان در معرض فروش است، مشتری•

کردمغازه اینترنتی شما دیدن خواهند /سراسر جهان با تجارت شما آشنا خواهند شد و از شرکت

یت محتوا، شبکه های تجارت اینترنتی فقط داشتن یک فروشگاه اینترنتی نیست بلکه اپلیکیشن موبایل، مدیر•

شوداجتماعی و هر سرویس تحت وب و یا وابسته به اینترنت را شامل می 

ن بنابراین اگرچه این نوع تجارت موفق ترین و به روزترین و درآمدزا ترین نوع کسب و کار در قر•

ز تیم حاضرست اما اگر بخواهید بطور حرفه ای آنرا در کارنامه شغلی خود داشته باشید، نیازمند استفاده ا

تن خبره و متخصص برای پیاده سازی زیرساختهای آن هستید و چیزی نیست که به آسانی و بدون داش

را نخواهد تخصص الزم بتوان پیاده کرد حتی اگر توسط خودتان یا افراد کم تجربه اجرا شود نتیجه مطلوب

.داشت و ورشکستی اینترنتی را نیز به همراه خواهد داشت



ویژگی های 
فروشگاه 
اینترنتی

همگام بودن با تکنولوژی اینترنت جهانی

تسریع در رسیدگی به درخواست های مشتریان

افزایش فروش 

افزایش قدرت برند سازمان، محصوالت و خدمات

در دسترس بودن همیشگی کسب و کار

افزایش توانایی سازمان در رقابت مؤثر با رقبا

هدفمند کردن دسترسی به کاالها و یا خدمات 

پایداری کسب و  کار برای مدت مدید

افزایش سرعت فروش و جذب مشتری

بهبود مستمر در ارتباطات دیجیتالی

توسعه تجارت به گستردگی فضای مجازی



مزایای اجرا 
توسط کلیک

هزینه بسیار مناسب نسبت به سایر رقبا

استفاده از مشاوران خبره در امر راه اندازی، آموزش، پیاده سازی و پشتیبانی

استفاده از ابزارهای پایش و مانیتورینگ در دسترسپذیری فروشگاه اینترنتی

نتی  و اپ هاپیاده سازی ایمن مطابق با استانداردهای روز نگهداری و پشتیبانی فروشگاه اینتر

و رعایت زمانبندی ارایه خدماتSLAرسیدگی به موقع به مشکالت طبق 

ارایه گزارشات عملکرد و حجم مشکالت سازمان جهت بهبود مستمر

تولید محتوا و افزایش سئو سایت

تبلیغات موثر

مدیریت شبکه های اجتماعی مرتبط

تولید و همگام سازی فروشگاه اینترنتی با اپلیکشن های موبایل رایج



طراحی، راه اندازی، پیاده 
CMSسازی فروشگاه با 

ها و یا اختصاصی

تولید یا تهیه کلیه ماژول
های خرید اینترنتی

طراحی واکنش گرا در سه 
-تبلت-دستگاه موبایل
دسکتاپ

تهیه سرور یا هاست

ت ثبت یا انتقال و ریدایرک
دامنه های مرتبط

درج لینک مجوزات قانونی 
ماد، ن)کسب و کار  اینترنتی 

ساماندهی، کسب و کارهای 
مجازی، انجمن، نظام صنفی

..(و

 SSLنصب و پیاده سازی 
فروشگاه اینترنتی 

معرفی فروگاه به موتورهای
بینگ و -جستجوی گوگل
یاهو

اتصال فروشگاه به درگاه 
های پرداخت آنالین امن

تولید یا انتشار محتوای 
اولیه

ارایه برنامه و پالن جامع 
توسعه کسب و 

 Master Planکار

دشبورد مدیریتی فروش و
سفارشات

استفاده از  ابزارهای روز 
ت ارتباط با کاربران نظیر چ

...آنالین و

مستند سازي كامل پروژه و 
ارائه مستندات زیر در 

قالبهاي مشخص شده یا بر
اساس استانداردهایي نظیر

RUPو...



ایده

انتخاب نام و دامنه

انتخاب هاست

طراحی و انتشار

انتخاب درگاه 
پرداخت آنالین

تولید محتوا

افزایش محبوبیت

گام های مهم



مراحل اجرا

ارایه طرح 
پروپوزال

تنظیم  قرارداد
تحویل اطالعات 

پایه

اجرای فرایند کار
تست و بررسی 
محیط فروشگاه 

اینترنتی
هبهینه سازی اولی

مستند سازیپشتیبانیآموزش



یهپیش نیاز های اول

معرفی یک نماینده

تکمیل و ارسال پرسشنامه

ارایه پیش نیازها و دستورالعمل های مرتبط

ارایه متون و مستندات متنی الزم

در صورت وجود از قبل(  FTP/Admin Panel/Host/Domain)ارایه دسترسی های 

ارایه خط مشی پالیسی ها و سیاست های داخلی

زومارایه لیست اطالعات ضروری سایر افراد مرتبط با فروشگاه اینترنتی سازمان در صورت ل

هاارایه دسترسی های الزم به سرویس های مرتبط با فروشگاه اینترنتی و یا سایر زیرساخت

پیشنهادی مورد انتظار سازمان SLAارایه 

ارایه کلیه اطالعات تماس

انتخاب پالن پشتیبانی مورد نظر

درارکافیتجربهودانشتوانایی،ماریزیبرنامهتیم

واهایمحتتولیدواینترنتیفروشگاهساختاربررسیزمینه

کهوقفجدولاولیهنیازهایپیشبیشتروداردنیزرامرتبط

یمهندسباممکنشیوهبهترینبهراهستندمحتواجنساز

.نمودخواهندارایهوتولیدمحتوا



تیکسب و کار های اینترن



مزایای 
کسب وکار 

ط اینترنتی توس
شرکت ما

رقباسایربهنسبتمناسببسیارهزینه

پشتیبانیوسازیپیادهآموزش،اندازی،راهامردرخبرهمشاورانازاستفاده

سایتوبدسترسپذیریدرمانیتورینگوپایشابزارهایازاستفاده

هااپوسایتوبپشتیبانیونگهداریروزاستانداردهایبامطابقایمنسازیپیاده

طبقمشکالتبهموقعبهرسیدگیSLAخدماتارایهزمانبندیرعایتو

مستمربهبودجهتسازمانمشکالتحجموعملکردگزارشاتارایه

سایتسئوافزایشومحتواتولید

موثرتبلیغات

مرتبطاجتماعیهایشبکهمدیریت

رایجموبایلهایاپلیکشنباسایتوبسازیهمگاموتولید

شدنخواهیدنصیببیآنازکهدیگرمزیتصدهاو...



ویژگی های 
کسب و کار 

اینترنتی

همگام بودن با تکنولوژی اینترنت جهانی

تسریع در رسیدگی به درخواست های مشتریان

افزایش فروش 

افزایش قدرت برند سازمان، محصوالت و خدمات

در دسترس بودن همیشگی کسب و کار

افزایش توانایی سازمان در رقابت مؤثر با رقبا

هدفمند کردن دسترسی به کاالها و یا خدمات 

پایداری کسب و  کار برای مدت مدید

افزایش سرعت فروش و جذب مشتری

بهبود مستمر در ارتباطات دیجیتالی

توسعه تجارت به گستردگی فضای مجازی



ها و یا اختصاصیCMSبا / طراحی، راه اندازی، پیاده سازی وب سایت1

طراحی، راه اندازی، پیاده سازی اپلیکیشن موبایل2

ایجاد کانال های کسب و کار در شبکه های اجتماعی3

تهیه سرور یا هاست4

ثبت دامنه های مرتبط5

..(نماد، ساماندهی، کسب و کارهای مجازی، انجمن، نظام صنفی و)اخذ مجوزات قانونی کسب و کار  اینترنتی 6

وب سایت SSLارایه و پیاده سازی 7

معرفی کسب و کار به موتورهای جستجو8

اخذ درگاه های پرداخت آنالین امن9

تولید محتوای اولیه10

 Master Planارایه برنامه و پالن جامع توسعه کسب و کار11

بررسی رفتار مشتری و سئوی وب سایت12

...استفاده از  ابزارهای روز ارتباط با کاربران نظیر چت آنالین و13

...وRUPمستند سازي كامل پروژه و ارائه مستندات زیر در قالبهاي مشخص شده یا بر اساس استانداردهایي نظیر 14



ارفرایند انجام ک

ارایه طرح 
پروپوزال

تنظیم  قرارداد
تحویل اطالعات

پایه

اجرای فرایند 
کار

تست و بررسی
محیط وب سایت

بهینه سازی 
اولیه

مستند سازیپشتیبانیآموزش



پیش نیاز های پابه

معرفی یک نماینده•

تکمیل و ارسال پرسشنامه•

ارایه پیش نیازها و دستورالعمل های مرتبط•

ارایه متون و مستندات متنی الزم•

در صورت (  FTP/Admin Panel/Host/Domain)ارایه دسترسی های •
وجود از قبل

ارایه خط مشی پالیسی ها و سیاست های داخلی•

ارایه لیست اطالعات ضروری سایر افراد مرتبط با وب سایت سازمان در صورت•
لزوم

اخت ارایه دسترسی های الزم به سرویس های مرتبط با وب سایت و یا سایر زیرس•
ها

پیشنهادی مورد انتظار سازمان SLAارایه •

ارایه کلیه اطالعات تماس•

انتخاب پالن پشتیبانی مورد نظر•



خروجی های مورد انتظار

یک وب سایت با سایر ملحقات
دریافت کلیه مستندات نهایی 

اجرای پروژه
)  گزارش تحویل موقت 

(گزارشات انجام هر مرحله

سایر مستندات در صورت 
وجود برخی نیازمندیهای 

-خاص و سفارشی
دسترسی ها

لیست آپدیت ها و تغییرات 
انجام شده بر روی وب سایت 

طی مدت پشتیبانی


