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درباره آذران وب

ــای  ــتینگ ) فض ــه, هاس ــت دامن ــه ثب ــال 1379 در زمین ــال از س ــور فع ــه ط ــرکت آذران وب ب ش

میزبانــی(، ســرورهای اختصاصــی )درکانــادا و ایــران(, طراحــی نــرم افزارهــای اختصاصــی 

ــت وب  ــه تح ــای یکپارچ ــتم ه ــد سیس ــی و تولی ــای اطالعات ــک ه ــازی بان ــاده س ــت وب, پی تح

ــوا,  ــت محت ــزار ســامانه مدیری ــرم اف ــد ن ــای تولی ــت داشــته و یکــی از نخســتین شــرکت ه فعالی

نــرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری, پرتــال ســازمانی و اتوماســیون اداری مــی باشــد.

در حــال حاضرشــرکت آذران وب افتخــار همــکاری بــا بیــش از 50 پرســنل تمــام وقــت در ســطح 

کشــور را دارد کــه در واحدهــای فنــی, پشــتیبانی, آمــوزش, فــروش, مراقبــت از خریــدار و مالــی و 

اداری مشــغول بــه فعالیــت هســتند. همچنیــن افتخــار ارائــه بیــش از 10 عنــوان نــرم افــزار به بیش 

از 10000 شــرکت و ســازمان دولتــی و خصوصــی , کارخانــه تولیــدی و موسســات تجــاری و خدماتی 

در داخــل و خــارج از ایــران را  در طــول 2 دهــه فعالیــت مســتمر در کارنامــه خــود جــای داده اســت. 

گذشــته از ایــن توانســته بــا حضــور پــر رنــگ در نمایشــگاه الکامــپ بــه مــدت 12 ســال بــه طــور 

مســتمر، تندیــس رقابتــی ســتاره هــای فنــاوری کشــور را در ســال 1389 از آن خــود نمایــد و هــم 

اکنــون نیــز یکــی از معــدود اعضــای شــورای عالــی انفورماتیــک ایــران با رتبه بندی مشــخص باشــد.

و  نــوآوری  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  معیــاری  هــر  از  بیــش  وب  آذران  در  کــه  آنچــه 

ــی  ــالق آذران وب, ط ــزه و  خ ــا انگی ــنل ب ــبانه روزی پرس ــالش ش ــتکار و ت ــت؛ پش ــت اس خالقی

ایــن مــدت موفقیــت هــای چشــمگیری را بــرای مجموعــه بــه ارمغــان آورده کــه باعــث 

شــد ایــن شــرکت در کشــور هلنــد نیــز بــه ثبــت رســیده و بــا توجــه بــه تعریــف زیــر 

ــه  ــد و در ارائ ــا باش ــام دنی ــا تم ــت ب ــل رقاب ــوالت, قاب ــت محص ــه ازکیفی ــح مجموع ــاخت صحی س

خدمــات مطلــوب و توســعه فعالیــت هــای وب در عرصــه بیــن الملــل ثابــت قــدم بمانــد.

https://azaranweb.org/
https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://azaranweb.org/
https://www.azaranweb.org/fa/page/server
https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://www.azaranweb.org/fa/page/portal-features
https://www.azaranweb.org/fa/page/crmsoftware
https://azaranweb.org/
https://www.azaranweb.org/fa/page/exhibition
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چرا آذران وب را انتخاب می کنید؟

    پشتیبانی 24 ساعته

شــرکت آذران وب بــا داشــتن کادری مجــرب و متخصــص بطــور مــداوم و 24 ســاعته پاســخگوی 

مشــکالت مشــتریان عزیــز مــی باشــد.

    بیش از 19 سال سابقه

آذران وب دارای 19 ســال ســابقه در زمینــه طراحــی وب ســایت هــای اختصاصــی، پورتــال هــای 

ســازمانی، نــرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و ... مــی باشــد.

    بهرمندی از نماینده بین المللی نظیر هلند

ــا ســرویس هــای  آذران وب ایــن افتخــار را دارد کــه در حــوزه بیــن الملــل و در ســطح رقابتــی ب

برتــر جهانــی نیــز خــود را بــه  دنبــال کننــدگان تکنولــوژی و فعالیــت هــای تحــت وب ثابــت کنــد.

    حضور مستمر در الکامپ

ــا  ــز الکامــپ، از ســال 1382 ت ــی و نی ــا حضــور مســتمر در نمایشــگاه هــای بیــن الملل همچنیــن ب

کنــون جایــگاه خــود را در زمــره برتریــن شــرکت هــا در زمینــه ســرویس هــای  تحــت وب، حفــظ 

کــرده اســت.

https://www.azaranweb.org/fa/page/about
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ماموریت آذران وب 

1- شــرکت آذران وب در افــق برنامــه )در ســال 1405( شــرکتی پایــدار، پویــا، چابــک و ســرآمد در پاســخگویی بــا فرایندهــای هوشــمند ارائــه خدمات 

کیفــی و بهنــگام بــه مشــتریان اســت .

ــه  ــن ارائ ــوری تری ــن و مح ــع تری ــه  از جام ــی، ک ــتره عموم ــادی در گس ــت اجتماعی_اقتص ــا هوی ــی ب ــر دولت ــی، غی ــاد عموم ــک نه 2- آذران وب ی

دهنــدگان محصــوالت نــرم افــزاری مبتنــی بــر اصــول و قواعــد خــاص خــود اســت. ایــن شــرکت بــا اجــرا، تعمیــم و گســترش انــواع نــرم افزارهــا در 

چهارچــوب الزامــات قانونــی و مبتنــی بــر علــم روز دنیــا بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای انســانی، بــه عنــوان مهمتریــن مزیــت راهبــردی و بــا اســتفاده از 

آخریــن دســتاورد هــای علمــی و فنــاوری هــای نویــن، از طریــق حضــور پویــا و اثــر بخــش در فضــای کار، خــود را متعهــد بــه شــفافیت، پاســخگویی و 

انجــام بهنــگام تعهــدات قانونــی بــه ذینفعــان، و صیانــت از منابــع و ارتقــای ارزش ذخایــر خــود مــی دانــد .  

ــه ای،  ــی، همبســتگی، تعهــد حرف ــت محــوری، تخصــص گرای ــون مــداری، عدال ــاک دســتی،کرامت انســانی، قان ــت داری و پ 3- برنامــه محــوری، امان

ــه ارزش هــای موجودیــت آذران وب اســت .  ــود مســتمر و روزآمــد از جمل ــده نگــری و بهب ــی، آین اخــالق گرای

8
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محورهای اصلی فعالیت آذران وب عبارتند از:

ارائه مشاوره جهت یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمان بر روی محیط و پورتال سازمانی

) CRM ( مدیریت ارتباط با مشتریان

GPS نرم افزار مدیریت بازاریاب ها، مبتنی بر سیستم

پیاده سازی اپلیکیشن های تحت موبایل

نرم افزار مدیریت محتوای وب سایت

نرم افزار فروشگاه ساز حرفه ای همراه با باشگاه مشتریان

ثبت دامنه با تمام پسوندهای معتبر

) WEB HOSTING ( ارائه میزبانی وب

ارائه سرورهای اختصاصی در ایران

مراقبت از بازار و تولید محتوا بر روی رسانه های تحت وب سازمان

بهینه سازی موتورهای جستجو

مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی

https://www.azaranweb.org/fa/page/services
https://www.azaranweb.org/fa/page/services
https://www.azaranweb.org/fa/page/portal-features
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/CMS
https://www.azaranweb.org/fa/page/CMS
https://my.azaranweb.org/cart.php?a=add&domain=register
https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://www.azaranweb.org/fa/page/dedicated-server-iran
https://www.azaranweb.org/fa/page/dedicated-server-iran
http://www.azaranweb.org/fa/page/digital-marketing
http://www.azaranweb.org/fa/page/digital-marketing
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مراقبت از خریدار

ــی  ــی و کم ــطح کیف ــودن س ــش ب ــت بخ رضای

محصــول و خدمــات ارائــه شــده بــه خریــداران 

از ارزشــهای اصلــی آذران وب اســت. واحــد 

ــل  ــرل و تحوی ــه کنت ــدار، وظیف ــت از خری مراقب

ــداران را  ــه خری مناســب محصــول و خدمــات ب

ــدار در  ــای خری ــدای رس ــته و ص ــده داش برعه

ــر  ــتقیم زی ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک آذران وب اس

ــه ی  ــد، و هم ــی کن ــل م ــل عم ــر عام نظــر مدی

ــا  واحدهــای مرتبــط بایــد بــه طــور هماهنــگ ب

ــه کاســتی  ایــن واحــد در جهــت رفــع هــر گون

در ســطح ارائــه محصــول  و خدمــات عمــل 

نماینــد و موظــف بــه پاســخگویی موثــر بــه ایــن 

ــای  ــن بازخورده ــود. همچنی ــد ب ــش خواهن بخ

گوناگــون واحــد مراقبــت از خریــداران بــه 

ــداران،  ــت خری ــطح رضای ــنج س ــوان دماس عن

و  هــا  سیســتم  تدویــن  در  مــا  راهنمــای 

روشــهای اجــرای ارتقــاء ســطح خدمــات اســت.

ارزشهای سازمانی آذران وب 

خشنودی خریدار، تضمین و تایید ماندگاری ماست.

ارتقا سطح کیفی محصوالت و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست.

عرصه رقابت تجاری، محدود به ارزشهای اخالقی ماست.

سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت و امانت است.

سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است.

https://azaranweb.org/
https://azaranweb.org/


معاونت فنی

 

محصــوالت آذران وب عمومــا بــه صــورت بســته هــای آمــاده نــرم افــزاری تحویــل مــی شــود و بــه طــور طبیعــی ایــن بســته هــا  کامــال بــا نیازهــای 

کســب و کار خریــدار منطبــق نیســت. بــه همیــن منظــور و در جهــت  انطبــاق حداکثــری محصــوالت بــا نیازهــای روز کســب و کار خریــداران و پوشــش 

دهــی بــه قوانیــن و اســتانداردهای جدیــد, بخــش فنــی آذران وب، عهــده دار توســعه قابلیــت هــای محصــول در راســتای رفــع نیــاز خریــداران اســت. در 

ایــن بخــش درخواســت هــای توســعه بــه صــورت تیکــت در پورتــال الکترونیکــی خریــداران ثبــت شــده و پــس از تحلیــل و بررســی اولیــه در جلســات 

کمیتــه، محصــول طــرح بازبینــی و نســبت بــه برنامــه ریــزی جهــت انجــام آن اقــدام مــی شــود . آذران وب بــه صــورت مســتمر و فصلــی،  ویرایــش 

هــای جدیــدی از محصــوالت خــود را عرضــه مــی نمایــد کــه در بردارنــده بخشــی از توســعه هایــی اســت کــه مــورد نظــر خریــداران اســت.

15
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معاونت پشتیبانی

ــی ســرور  جایــگاه خدمــات پشــتیبانی مطمئــن و متعهدانــه بــرای خریــداران نــرم افزارهــا و میزبان

و فضــای اینترنتــی, هــم تــراز کیفیــت و کارایــی ایــن محصــول مــی باشــد، کــه ایــن مهــم رســالت 

اصلــی معاونــت پشــتیبانی اســت. وظیفــه معاونــت پشــتیبانی تحلیــل, برنامــه ریــزی, طراحــی و ارائه 

ــب  ــت در قال ــن معاون ــه مشــتریان آذران وب اســت. ای ــراز مــورد نظــر مدیریــت ب خدمــات در ت

بخــش هــای پاســخگویی تلفنــی, خدمــات الکترونیــک, ارائــه خدمــات حضــوری و اســتقرار پــروژه 

هــا فعالیــت مــی نمایــد . بویــژه کــه بخــش الکترونیــک در یــک شــبکه بــزرگ مجــازی از واحدهــای 

مختلــف، در سراســر کشــور و از طریــق پرتــال الکترونیــک، رســیدگی بــه درخواســت خریــداران 

را بصــورت تمــام وقــت برعهــده دارد.

واحد آموزش

ماموریــت واحــد آمــوزش، ارتقــای مســتمر ســطح دانــش و تســلط فنــی و کاربــردی پرســنل و اســتفاده کننــدگان محصــوالت آذران وب اســت. ایــن 

ــب  ــران در قال ــرای کارب ــای آموزشــی ب ــزاری کالس ه ــه برگ ــای آموزشــی درون ســازمانی, وظیف ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه ــر برگ ــالوه ب واحــد ع

آمــوزش مبانــی تئــوری و عملــی, کارگاه هــای آموزشــی, جلســات پرســش و پاســخ و ... را بــه صــورت نوبــه ای بــر عهــده دارد. بــا توجــه بــه ارتقــای 

مســتمر نــرم افزارهــا، اشــراف هــر چــه بیشــتر کاربــران بــر امکانــات و قابلیــت هــای آنهــا، موجــب بهــره گیــری موثــر تــر از نــرم افزارهــا و ســهولت 

هــر چــه بیشــتر ارائــه خدمــات خواهــد شــد، بعــالوه برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی سیســتم هــا نیــز در ایــن واحــد حائــز اهمیــت اســت.

https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://azaranweb.org/
https://my.azaranweb.org/
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تحقیق و توسعه

ــه  ــاد در حیط ــیار زی ــی بس ــه پویای ــه ب ــا توج ب

روش هــا و تکنولــوژی هــای توســعه نــرم 

افــزار, اعضــای بخــش تحقیــق و توســعه آذران 

ــی  ــات عملیات ــتمر، مختص ــورت مس ــه ص وب ب

ــرده و  ــش ک ــزار را پای ــرم اف ــعه ن ــی توس و فن

طــرح هــای اولیــه توســعه محصــوالت جدیــد را 

ــد. ــی کنن ــاده م آم

ــرم  ــد ن ــل جدی ــعه نس ــرح توس ــون ط ــم اکن ه

ــازگاری  ــا س ــراه ب ــای آذران وب، هم ــزار ه اف

ــل و  ــر داخ ــزاری معتب ــرم اف ــوالت ن ــا محص ب

خــارج از کشــور بــا رویکــرد ERP  بــا اســتفاده 

از روشــها و تکنولــوژی روز در دســتور کار ایــن 

ــرار دارد. واحــد ق

ارائــه  در  نــوآوری  بــا  کــه  اســت  امیــد 

ــه رشــد  محصــوالت، پاســخگوی نیازهــای رو ب

ــیم. ــداران آذران وب باش ــزرگ خری ــه ب جامع
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متحدان ما

ــی  ــال شــرکت صنعتی-دریای ــران، پرت ــال کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ای ــه ای باختر,پرت ــرق منطق ــال ب ــدی از مشــترکین آذران وب شــامل پرت چن

ایــران  صــدرا و شــرکت هــای زیــر مجموعــه آن, پرتــال شــرکت ملــی صــادرات گاز, پرتــال بنیــاد مســکن اســتان تهــران, وبســایت کیمیــا اســپیدی 

قشــم، پرتــال زیــر مجموعــه ســازمان توســعه و تجــارت ایــران، وبســایت ســرای ابریشــم، وبســایت آجرنســوز ســهند، پرتــال وزارت جهــاد کشــاورزی 

و برخــی شــرکت هــای زیــر مجموعــه, پرتــال ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور, پرتــال بنیــاد مســکن البــرز, پرتــال شــرکت تــاژ و 

ســایت هــای زیــر مجموعــه, پرتــال شــرکت پــارس حیــان و شــرکت هــای زیــر مجموعــه, پرتــال شــرکت فراهیــم, پرتــال گــروه صنعتــی لَــک, پرتــال 

نمایندگــی پاناســونیک در ایــران, ســایت شــرکت کیمــی دارو, ســایت شــرکت داروســازی زهــراوی, پرتــال شــرکت ســابیر بیــن الملــل، پرتــال شــرکت 

پویافرانــگار, پرتــال شــرکت یــزد آب گســتر, پرتــال شــرکت ِدریــک, پرتــال شــرکت ابتــکار نویــن, پرتــال شــرکت یکتــا تدبیــر, وبســایت شــرکت 

آریــا دیــزل, پرتــال شــرکت گامــا, ســایت شــخصی آقــای محمــد اصفهانــی, پرتــال شــرکت تــوف ُنــرد ایــران, وبســایت گردشــگری نویــان پــارس, 

پرتــال شــرکت پلــی اتیلــن گســتران، شــرکت نهــاده هــای دامــی جاهــد، پرتــال موسســه کشــاورزی جهــاد نصــر، پرتــال معــادن زغــال ســنگ البــرز 

شــرقی، گــروه بهداشــتی شــامپو فیــروز بــا واحــد ایــران توانــا، پرتــال شــرکت واردات و صــادرات وال اکســپورت، شــرکت صنایــع غذایــی مهــر دریــان 

ــی کــه شــاید شــما بارهــا و بارهــا آنهــا را  بــا شــکالت آنیــش، وبســایت ِاِشــل ســازان، وبســایت کابینــت بانــک و صــد هــا  نمونــه پرتــال و ســایت های

دیــده و از نظــر ظاهــر و دسترســی بــا آنهــا ســر و کار داشــته ایــد.

جهت مشاهده کلیه نمونه های طراحی سایت، پرتال و فروشگاه های آنالین توسط آذران وب نماد پایین را با برنامه های کد خوان اسکن کنید.
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https://my.azaranweb.org/
https://my.azaranweb.org/
https://www.azaranweb.org/fa/page/pricing
https://www.azaranweb.org/fa/page/pricing
https://azaranweb.org/
http://sadra.ir/
http://www.irisl.net/
https://brec.ir/
https://www.azaranweb.org/fa/page/webdesign
http://kimiaspeedy.com/
http://www.bmtehran.com/
http://sadra.ir/
http://www.sahand-co.com/
https://sarayeabrisham.com/
http://kimiaspeedy.com/
http://bmalborz.com/
http://www.parshayan.com/parshaynFA/default
http://www.sabir-intl.com/default.aspx
http://www.aryadiesel.com/
http://noyanpars.com/default.aspx
https://www.tuv-nord.com/ir/ir/home/
http://mohammadesfahani.com/
http://www.aryadiesel.com/
https://eacmco.ir/
http://jahadnasr.com/
http://ndj-co.com/
http://anishchocolate.com/
http://wallexport.com/
http://irantavana.org/
https://eacmco.ir/
https://www.cabinetbank.com/
https://www.eshelsazan.com/
http://anishchocolate.com/
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ــراد اجــازه    ــه اف ــه ب ــی باشــد ک ــوا م ــت محت ــی سیســتم مدیری ــه معن ــارت Content Managment System ب CMSمخفــف عب
مــی دهــد بــدون داشــتن هیچگونــه مهــارت برنامــه نویســی بــه ســادگی وب ســایت خــود را ایجــاد و مدیریــت نماینــد. وب ســایت مجهــز بــه فنــاوری 

مدیریــت محتــوا باعــث مــی شــود وظایفــی ماننــد اضافــه کــردن تصاویــر و بــه روز رســانی مطالــب، بســیار ســاده و ســریع انجــام پذیــرد, امــا ایــن 

تنهــا دلیــل اســتفاده از آن نمــی باشــد بلکــه بــه خاطــر نظــم و ســاختار حرفــه ای آن اســت کــه کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ تکامــل یافتــه نیــز 

ترجیــح بــه اســتفاده از آن مــی دهنــد. آذران وب بــا توجــه بــه داشــتن بیــش از 14 ســال تجربــه، تضمیــن مــی نمایــد کــه عــالوه بــر صرفــه جویــی در 

وقــت و پــول بــرای مشــترکین, مــی تواننــد از پشــتیبانی حرفــه ای توســط کارشناســان مجــرب و آمــوزش نــرم افــزار توســط کارشناســان آمــوزش 

دیــده و متخصــص بهرمنــد گردنــد.

CMS برخی از کاربردهای نرم افزار    

 

    طراحی سایت بدون تخصص و وابستگی 

    ایجاد محتوای وب سایت

    مدیریت محتوای سایت

    انتشار مطالب در سایت

    صرفه جویی در زمان برای درج محتوا و بروزرسانی

مزایای بهرمندی از
نرم افـزار
طـراحی سایت آذران وب

بدون نقطه ضعف...

https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
https://www.azaranweb.org/fa/page/cms
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ــه  ــوان ب ــی ت ــی گــردد. از ویژگــی ایــن ســرورها م ــی )HP ( عرضــه م ــر روی ســرور هــای قدرتمنــد اچ پ هاســت هــای ارائــه شــده توســط آذران وب ب

درایورهــای اس اس دی )SSD (, حافظــه )RAM ( بــاال و پردازنــده )CPU( قدرتمنــد اشــاره کــرد. همچنیــن محــل فیزیکــی ســرورهای آذران وب کــه 

ــرای امنیــت  ــر بــودن هزینــه هــای آن نســبت بــه ســایر پایــگاه هــای داده, ب در بهتریــن دیتــا ســنترهای ایــران و کانــادا قــرار دارد کــه برخــالف باالت

داده هــای شــما در ایــن اماکــن نگــه داری مــی شــود. از  نظــر نــرم افــزاری نیــز نــگارش هــای تســت شــده همــراه بــا نــرم افزارهــای اورجینــال، بــر روی 

ســرور هــای آذران وب نصــب گریــده اســت. مانیتورینــگ مجموعــه نیــز در کلیــه ســرویس هــای اشــتراکی و ســرورهای اختصاصــی مجــازی بــا بهــره 

وری از قویتریــن نــرم افزارهــای موجــود در دنیــا جهــت بــاال بــردن ارائــه خدمــات مــی باشــد. هــم اینــک مــی توانیــد جهــت ثبــت دامنــه و خریــد فضــای 

میزبانــی از درگاه  www.azaranweb.org  بــه صــورت آنالیــن اقــدام فرماییــد. 

https://www.azaranweb.org/fa/page/webhosting
https://www.azaranweb.org/fa/page/server
https://www.azaranweb.org/fa/page/server
https://www.azaranweb.org/fa/page/server
https://www.azaranweb.org/fa/page/server
https://www.azaranweb.org/
https://www.azaranweb.org/
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سرور اختصاصی یا سرور اختصاصی مجازی؟

در ســرور اختصاصــی کاربــر بــه منابــع بــاالی ســخت افــزاری نیــاز دارد و پــالن هــای ســرویس اشــتراکی و مجــازی بــرای ایشــان کافــی نیســت. بازدیــد 

کننــده بــاال, مصــرف بــاالی ram و cpu  در پــردازش هــای ســنگین وب ســایت, ارســال ایمیــل بــا تعــداد بــاال, نیــاز بــه نصــب نــرم افزارهــای خــاص 

یــا پــر مصــرف و الیســنس آنهــا و .... از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث مــی شــود کاربــران ســرورهای اختصاصــی را انتخــاب کننــد. همانطــور کــه از 

نــام ســرویس مشــخص اســت یــک ســرور بــا خصوصیــات ســخت افــزاری مشــخصی در اختیــار یــک کاربــر قــرار میگیــرد و مــی توانــد بــا دسترســی 

ریمــوت، بــرای مدیریــت کامــل منابــع ســخت افــزاری و نــرم افــزاری اقــدام کنــد.

در ســرور اختصاصــی مجــازی, یــک ســرور اختصاصــی قدرتمنــد بــا منابــع ســخت افــزاری بــاال, از طریــق نــرم افزارهــای مجــازی ســاز بــه چندیــن ســرور 

) در اصطــالح بــه ماشــین مجــازی ( تبدیــل مــی شــود . از منابــع ســرور اصلــی بــه هــر کــدام از ســرورهای مجــازی امکانــات ســخت افــزاری مشــخصی 

تخصیــص داده مــی شــود. 

پرتال سازمانی چیست ؟ 

پرتــال ) واژه پرتــال بــه معنــی دروازه یــا محــل ورود بــه یــک شــهر اســت( را مــی تــوان یــک مرکــز ارائــه خدمــات و اطالعــات اینترنتــی دانســت کــه 

بــر چهــار پایــه اســتوار اســت: انطبــاق پذیــری - اختصاصــی کــردن - یکپارچــه ســازی - پشــتیبانی انجمــن هــای اینترنتــی. تعریــف پرتــال از دیــدگاه 

هــای متفاوتــی قابــل بررســی اســت, زیــرا کاربــران امکانــات زیــادی را بــرای آن متصــور مــی شــوند . تاکنــون تعبیــرات گوناگونــی از پرتــال ارائــه شــده 

ــی و برخــوردار  ــا امــکان تنظیــم شــخصی و محتوای ــی بــر شــبکه ب اســت. یــک پرتــال بــه عنــوان یــک فضــای کاری بــرای تجــارت الکترونیکــی مبتن

از قابلیــت هــای مشــارکت بــا دیگــر همــکاران و دسترســی بــی ســیم تعریــف شــده اســت. امــا آنچــه کــه بطــور کلــی بــرای یــک پرتــال مطــرح مــی 

باشــد عبــارت اســت از تمرکــز بــر روی آنچــه کــه پرتــال هــا مــی تواننــد بــرای یــک ســازمان فراهــم کننــد. اســتفاده از واژه جمــع ) پرتــال هــا ( نیــز 

اتفاقــی نیســت. ســازمان هــا نیــز بــرای مواجهــه بــا مســائل چندگانــه خــود در حــوزه هــای مختلــف معمــوال بیــش از یــک پرتــال دارنــد.

نقــش تســهیل کننــده پرتــال در انجــام امــور اداری, بازرگانــی, آموزشــی و پژوهشــی و کارایــی چندگانــه, آن را تبدیــل بــه یــک محــل کار الکترونیکــی 

بــرای کاربــران آن نمــوده اســت. پرتــال ســازمانی جــدای از خدماتــی کــه در ســازمان هــا ارائــه مــی کننــد، فرصــت هــای نوینــی را متناســب بــا تــوان 

ــی نمایــد. ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه پرتــال هــای ســازمانی در راســتای اهــداف خــود, زمینــه همــکاری  ــی ســازمان هــا فراهــم م اقتصــادی و اجرای

هــای متقابــل و امــکان بهــره بــرداری از تــوان هــای حرفــه ای و ســرمایه گــذاری طــرف هــای درگیــر در فعالیــت هــای مختلــف  را فراهــم مــی ســازند. 

جهــت اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت www.azaranweb.org مراجعــه نماییــد.

https://www.azaranweb.org/fa/page/dedicated-server-iran
https://www.azaranweb.org/fa/page/vps-iran
https://www.azaranweb.org/fa/page/portal
https://www.azaranweb.org/fa/page/portal-pricing
https://www.azaranweb.org/
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CRMیــا  Customer Relationship Managment  بــه معنــی مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، در واقــع نــرم افــزاری اســت کــه 
ــی کــه شــرکت هــا بــرای جــذب مشــتری , مدیریــت و تجزیــه و تحلیــل فعــل  کمــک مــی کنــد کلیــه اســتراتژی هــا , فعالیــت هــا و تکنولــوژی های

ــا  ــط تجــاری ب ــود رواب ــا هــدف بهب ــات مشــتری ب ــی کــه در طــول چرخــه حی ــن جمــع آوری اطالعات ــی گیرنــد و همچنی ــکار  م و انفعــاالت مشــتری ب

مشــتریان و کمــک در حفــظ مشــتری, کــه در آخــر بــه رشــد و افزایــش فــروش منجــر مــی شــود ســازماندهی شــود. ایــن نــرم افــزار همچنیــن کمــک 

ــی,  ــتقیم, بازاریاب ــی مس ــت الکترونیک ــده, پس ــرکت, تلفــن, چــت زن ــر وب ســایت ش ــف نظی ــرق مختل ــا ط ــه ب ــات مشــتریانی ک ــا اطالع ــد ت ــی کن م

بیلبــورد و رســانه هــای اجتماعــی بــا ســازمانها و شــرکت هــا آشــنا شــدند در یکجــا مــدون شــود تــا نــه تنهــا عــادات مشــتریان بــه صــورت انحصــاری 

ــی هوشــمند و هدفمنــد صــورت گیــرد. مــورد بررســی قــرار گیــرد، بلکــه تصمیــم گیــری مدیــران بــرای تخصیــص بودجــه هــای تبلیغات

CRM برخی از اهداف نرم افزار    

    افزایش بهره وری در روابط با مشتریان

    صرفه جویی در هزینه های بازاریابی و فروش

    ارائه ساز و کاری جهت تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل و واقعی

    ایجاد حس پیگیری در مشتری با ارسال پیامک, ایمیل, شبکه های اجتماعی و ...

ــرم افــزار CRM را دارنــد. ) 60  ــا و ... بیشــترین اســتفاده از ن همانطــور کــه در نمــودار مشــاهده مــی کنیــد، کشــور آمریــکا – آلمــان – هنــد – ایتالی

ــرم افــزار  ــه دوم اســتفاده از ن ــه – اســپانیا -اســترالیا و ... در رتب ــرم افــزار CRM  دارنــد (، کشــور هــای کانــادا – روســیه -  ترکی درصــد شــرکت هــا ن

CRM قــرار دارنــد. ) 20 درصــد شــرکت هــا در ایــن مناطــق از CRM  اســتفاده مــی کننــد ( و کشــور هــای ایــران– چیــن– شــیلی– آفریقــای جنوبــی 
ــرم افــزار CRM  بهــره  ــای ن ــی تنهــا 15 درصــد شــرکت هــا در ایــن کشــور هــا  از مزای ــرار دارنــد .) یعن ــه بنــدی ق ــه ســوم ایــن رتب ــز در رتب و ... نی

مــی برنــد ( 

همین امروز وقت توسعه کسب و کار شماست 

مدیریت نیروهای بازاریابی و خدمات پس از فروش در یک شرکت بدون نرم افزار CRM  کاری بس دشوار و خسته کننده است .

  آمریکا -اروپا – ژاپن – هند %60

  استرالیا – کانادا – برزیل – روسیه %20 

  ایران -چین- شیلی -آفریقای جنوبی %15 

سایر کشور ها   %5

https://www.azaranweb.org/fa/page/what-is-crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/what-is-crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/what-is-crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/what-is-crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/crmsoftware
https://www.azaranweb.org/fa/page/crmsoftware
https://www.azaranweb.org/fa/page/crmsoftware
https://www.azaranweb.org/fa/page/crmsoftware
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm-benefits
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm-benefits
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm
https://www.azaranweb.org/fa/page/crm
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SEOیــا  Search Engine Optimization را مــی تــوان بــه مجموعــه ای از روش هــای اســتراتژیک در بهینــه ســازی کارایــی وب 
ســایت دانســت. یــا بــه زبــان ســاده تــر ) بهینــه ســازی بــرای موتورهــای جســت و جــو ( بــه فرآینــدی گفتــه مــی شــود کــه طــی آن وب ســایت شــما، 

بــاب میــل موتورهــای جســت و جــو مــی گــردد!

ــه  ــی کننــد کــه بررســی و اعمــال اینگون ــرای نمایــش یــک ســایت در صفحــه اول, اســتانداردهایی را مطــرح م گــوگل و ســایر موتورهــای جســتجو ب

ــی گوینــد. ــرای هــر وب ســایت را ســئو م اســتانداردها ب

    شاید بپرسید در فرآیند سئو چه کارهایی انجام می شود !؟

    بازنگری در اطالعات وارد شده در وب سایت و اصالح آنها

    ایجاد فایل های معرف به موتورهای جست و جو )sitemap  و robot.txt ( و ...

    بهینه سازی کدهای UI ) انواع تگ های استفاده شده در ظاهر وب سایت(

    و به طور کلی افزایش ریسک احتمال جستجوی شما و کسب و کارتان با استفاده از پشت پرده محتوای سایت شما

 Google Adwords با  SEO تفاوت

بــر خــالف Google Adwords کــه ســایت شــما را بــه صــورت ســریع و موقــت بــه صفحــات اول گــوگل مــی آورد، فرآینــد ســئو ســایت شــما را بــه 

صــورت آهســته و پیوســته در گــوگل بــاال مــی بــرد.

بــه عبــارت دیگــر ســایت شــما بــا Google Adwords  هماننــد حبــاب در صفحــات گــوگل دیــده مــی شــود و بــه محــض پایــان شــارژ شــما، ایــن 

حبــاب ترکیــده و ســایت شــما از صفحــات اول گــوگل محــو مــی شــود. در حالیکــه بهینــه ســازی بــا ســئو باعــث مانــدگاری شــما در صفحــات گــوگل 

و ســایر موتورهــای جســتجو مــی گــردد. انتخــاب بــا شماســت کــه رتبــه یــک، یــا هــزار و یــک را در صفحــات گــوگل داشــته باشــید.

https://www.azaranweb.org/fa/page/seo
https://www.azaranweb.org/fa/page/seo
https://www.azaranweb.org/fa/page/seo
https://www.azaranweb.org/fa/page/search-engine-optimization
https://www.azaranweb.org/fa/page/search-engine-marketing
https://www.azaranweb.org/fa/page/search-engine-optimization
https://www.azaranweb.org/fa/page/search-engine-optimization
https://www.azaranweb.org/fa/page/search-engine-optimization
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پرتال آذران وب

 

سیســتم آذران پرتــال یــک سیســتم مبتنــی بــر وب مــی باشــد کــه در جهــت اتوماســیون تمامــی  بخــش هــای یــک ســازمان و در قالــب یــک سیســتم 

ــا در ســاخت یــک بســتر امــن و کارا،  ــوژی هــای حــال حاضــر دنی ــا بهــره گیــری از جدیدتریــن متدول ــی شــود. ایــن سیســتم ب واحــد بــکار گرفتــه م

ســازمانهای مختلــف را یــاری مــی رســاند. ایــن سیســتم بــر پایــه معمــاری Net Frame Work. طراحــی گردیــده تــا بــرای شــرکت هــا از کارایــی الزم 

برخــوردار باشــند. از جملــه ویژگــی هــای آن مــی تــوان بــه کارتابــل مدیــران, میــل ســرور و تنظیمــات آن بــرای ســازمان, سیســتم گــردش مکاتبــات 

, فــرم ســاز, کیــت توســعه نــرم افــزار و کنتــرل پنــل قدرتمنــد در مدیریــت بخــش هــای مختلــف پرتــال، بــا قابلیــت تعییــن دسترســی کاربــران بــه 

سیســتم نــام بــرد. از دیگــر قابلیــت هــای سیســتم مذکــور مــی تــوان بــه قابلیــت سفارشــی کــردن سیســتم اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه معمــاری ایــن 

سیســتم شــما قادریــد بــه راحتــی مــاژول هــای مــورد نیــاز ســازمان خــود را پــس از طراحــی و پیــاده ســازی، براســاس معمــاری و ســاختار ارئــه شــده  

ــی تــوان نصــب  ــی سیســتم وارد و از آن اســتفاده نماییــد. یکــی از مهمتریــن قابلیــت هــای پرتــال آذران وب را م توســط سیســتم داخــل هســته اصل

بــر روی  دامنــه ) Domain ( شــرکت برشــمرد کــه مــی تــوان ایــن سیســتم را عــالوه بــر اینترانــت, تحــت اینترنــت هــم پیــاده ســازی کنــد و بــرای 

ــی کــه بــه صــورت چنــد مجموعــه در اقصــی نقــاط ایــران و جهــان فعالیــت مــی کننــد  شــرکت هــای در حــال توســعه و ســازمان هــا و مجموعــه های

نیــز ایــن ایــده آل تریــن حالــت ممکــن جهــت تســریع و تکریــم اربــاب رجــوع مــی باشــد. همچنیــن قابلیــت مهــم دیگــر ایــن پرتــال یکپارچــه بــودن 

سیســتم و اشــتراک کامــل آن بــا سیســتم مشــتری مــداری CRM  و تنظیمــات سیســتم گــردش کار WORK FLOW مــی باشــد.
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Sales@azaranweb.com :فروش      Support@azaranweb.com    :ارتباط با پشتیبانی

دفتر کرج : جهانشـهر، بلـوار مـاهـان، کوچه آمـوزش و پـرورش، پـالک 29، طـبقـه 3، واحـد  7   

 karaj@azaranweb.com  : تلفن:     34496506-026           34496534-026            ایمیل

A   Z   A   R    A   N   W   E    B    .    O    R    G
جهــت دسترســی کامــل بــه اطالعــات بیشــتر از طریــق 

هــر  پاییــن  هــای  نمــاد  لطفــا  وب  آذران  ســایت  وب 

کنیــد. اســکن  مخصــوص  هــای  برنامــه  بــا  را  صفحــه 
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