 ERPنـــــــــیروگاهی
پــــــگاه آفـــــــتاب
در ســــــــــال ۱۳۹۸

مســـیر پــــرپیـــچ و خـــم ســـال ۹۸
باوجود وضعیت اقتصادی نامطمئن ایران در سال  ۹۸و افزایش موانع برر سرر را

کسرروکار ا و در شرررایطک کرری بسرریاری ا کسرروکار ا اسررترای ی ب ررا و
محدودسا ی فعالیت ا را دنبال مککنند ،پگا آفتاب موفر

شرد بری بسریاری ا

یوسعی محصول  ERPنیروگا ک برنامیریزی کررد برود،
آنچی کی در مسیر رشد و
ٔ
وقٔری ماارانمران
دست یابد .در سال  ۹۸با عنایت خدای مهربران و یر ب بک
ٔ
موف

یوسعی این محصول را بردی را با یوجی بی نیا ای جدید
شدیم م مسیر
ٔ

دامنری نٔروح محصرول را در
فناوارانی نوین ادامی د یم و رم
صنعت و ملزومات
ٔ
ٔ
صنعت نیروگا ک کشور گسترب د یم.

توسعــــــــه مــــــستمر
ٔ
با طراحک ماژول مدیریت خدمات درمانک برا یوجری بری یاتررات رد داد در

فضای کسوکار و یاتر نیا مندی مشتریان
افزودن اماانات یوسعیای مٔصل در ماژول ای :نگهداشت دارایک ای فیزیاک،

یدارکات و مدیریت قرارداد ا و مدیریت حضورو غیاب
افزودن اماانات یوسعیای بی می ماژول ای  ERPنیروگا ک

با طراحک و با یولید ماژول جمعآوری داد

ا (الگ شیت)

یوسعی ماژول مدیریت آمو ب مبتنرک برر اسرتاندارد  10015و نظرا مردیریت
آمو ب نیروگا

ا

اینـــــــــــترنت اشــــــــــیاء
طراحک و سراخت را اار رای یرکیبرک سرتتافزاری _ نر افرزاری جهرت
جمعآوری ،انت ال ،مانیتورینگ ،یحلیل و مدیریت داد

ای صنعتک مبتنک

بر رویارد  IOTو وشمندسا ی کسوکار ) (BIشامل:
یجهیزات انت ال سیگنال بیسیم صنعتک
یجهیزات جمعآوری سیگنال و سامانی ای یحلیل و مانیتورینگ داد
سنسور ای اریٔاعسنج لیزری

سنسور ای اریٔاعسنج اولتراسونیک
منبع یاذیی ای خاص
مبدل ای صنعتک

ا

نـــیروگاههای جـــدید بـــهرهبردار
نیروگا سیال یرکیبک یابان یزد
نیروگا حراریک شهید بهشتک لوشان

نیروگا سیال یرکیبک شهید سلیمک ناا
و بهر برداری ا ماژول ای مامل یوسط یعدادی ا نیروگا
الگشیت برا پشرتیبانک ا یلٔن رای
ایوماسیون صنعتک با رویارد IOT

ا با است بال ا را اار

وشرمند و یانولروژی  NFCو را اار رای

خـــدمات کـــارشناسی و پـــشتیبانی
 76۹0نٔرساعت

یوسرررررعی نرررررر افزار
خدمات یررررولید و
ٔ

 7200نٔرساعت

خدمات پاسررررتگویک ،مرررشاور  ،ررمرا ک در است رار و آمو ب

 3360نٔرساعت

یرررررح ی و یررررروسعی

اعـــداد و ارقـــام

۳

۵

۵۰۰

۳۵

بهر برررررردار

بهر بردار قبلک برا

کررررررررراربر

سرررا مان بهر برررردار

جررررررردید

یهیی محصروالت
ٔ

جررررررردید

مررررررررررراژول ای

و را اار رررررای
جررررررررررردید
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