گـروه فنی و مهندسی پارسیان
ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه مدیریت و کنترل ماشین آالت صنعتی

* معرفی گروه
گروه فنی و مهندسی پارسیان در سال  1384به منظور فعالیت در زمینه فناوری اطالعات و اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید و راه پر فراز و نشیب رشد و
پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت تکنولوژی در کشور با همراهمی مدیران و متخصصین علوم فناوری اطالعات و برق
پیموده است .
همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیاز های مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به
سراسر کشور می باشد .
هم اکنون این مجموعه شامل  8واحد جداگانه طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری  ،سخت افزار  ،خدمات پشتیبانی و تعمیرات  ،اتوماسیون صنعتی  ،نرم
افزار  ،خدمات وب  ،مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،تامین نیروی متخصص می باشد و با گردآوری این بخشها تحت نامی یکسان سعی
در ارائه کامل خدمات  ITو اتوماسیون صنعتی به صنایع مختلف دارد .
باال بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استاندارد های حاکم در دنیا  ،امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد  .دیدگاه بلند مدت در تحقیق ،
تولید  ،عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راه بردی ما در کار است  ،نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای مجموعه گروه فنی و مهندسی پارسیان
و برای مشتریان آن رضایت کامل را به همراه داشته است .
امید است که از تجربیات و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم .

* واحد نرم افزار
بخش نرم افزار که متشکل از تیمی جوان متخصص و ماهر در این حوزه می باشد  ،بر اساس آخرین تکنولوژی های طراحی و پیاده سازی نرم افزار نسبت به
طراحی سامانه های مختلف بصورت  MISاقدام نموده که در حال حاضر میتواند بخش های مختلف یک شرکت صنعتی را پوشش کامل دهد .
* گروه تحلیل
واحد تحلیل گروه فنی و مهندسی پارسیان که زیر مجموعه واحد نرم افزار می باشد به عنوان یک واحد سازماندهی اطالعات محسوب میشود که می تواند
سیستمهای کسب و کاری مختلفی را تحلیل و طراحی نماید .
با استفاده از متدولوژیهای تحلیل ضمن شناخت جنبههای مختلف سیستم ،چگونگی کارکرد و نحوه تعامل و ارتباط اجزای آن با یکدیگر ،اقدام به اصالح،
بهبود ،طراحی یا مهندسی معکوس سیستمهای کسب و کاری می نماید .در واقع تجزیه و تحلیل سیستمها از ابزارهای اساسی مدیریتی در تغییر سازمانها در
راستای بهبود عملکرد آنها محسوب میگردد .
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این واحد ضمن بازبینی و شناخت اهداف و فعالیتهای سازمان ،راهها و روش های مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف را در سازمان مورد بررسی قرار
داده و تغییرات مناسب را در اهداف سازمان یا روش های دستیابی به این اهداف ،فراهم می نماید .در واقع تحلیلگران واحد تحلیل از طریق فرایند تجزیه و
تحلیل و طراحی سیستم با استفاده از روشهای علمی سعی میکنند سازمان و اجزای ساختاری و محتوایی آنرا شناخته و ساز و کارهای مناسبی را برای دستیابی
به اهداف سازمان طراحی و پیادهسازی نمایند .این فرایند کمک میکند تا سازمان در اجرای عملیات خود توانمندی الزم را کسب نماید .
از دیگر فعالیتهای بسیار مهم واحد تحلیل ،افزایش ظرفیت حل مساله سازمان است .سازمانها بطور مداوم با مسائل و مشکالت متعددی مواجه میشوند که
رفع آنها نیازمند تصمیمگیری اساسی می باشد .حل تمامی این مشکالت هیچوقت امکانپذیر نیست اما واحد تحلیل شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان با
ارائه راه حل های بهینه سازمان را در حل این مشکالت یاری می نماید.
* گروه پردازش
گروه پردازش با تکیه بر دانش روز برنامه نویسی و برنامه نویسان مجرب اقدام به طراحی  ،پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری برای سازمانهای
مختلف می کند .از مشخصه های اصلی این گروه ،افراد گروه و توانمندیهای باالی آنهاست که با ایجاد جوی صمیمی و دوستانه به طراحی سیستم ها و حل
مسائل سازمان ها پرداخته و برای مشکالت آنها راه حل های بهینه ارائه می کنند .
شعار ما در این تیم  :اقدام بدون دانش منجر به شکست می شود .از ویژگی های مهم این گروه سرعت عمل و کیفیت محصوالت تولید شده است که با استفاده
از کدنویسان متخصص خود به این مهم دست یافته اند .
این گروه با استفاده از متدولوژی  RUPبه تولید نرم افزار می پردازد .در روش اول پس از دریافت مستندات سیستم از واحد تحلیل اقدام به تولید نرم افزار
می پردازد و در روش دوم گروه به صورت مستقیم و با استفاده از تجربیات کارشناسان و براساس پروژه های اجرا شده اقدام به تولید نرم افزار می نماید .از
ویژگی های این روش سرعت عمل باال و تحویل فوری سیستم می باشد که کیفیت سیستم ها بر اساس تجربیات و تکنولوژی ها در باالترین سطح ممکن می
باشد .
* گروه تست و خطا یابی
گروه تست و خطا یابی با استفاده از آخرین ابزار ها و تکنیک های روز دنیا نسبت به تست و خطایابی سیستمهای اطالعاتی کرده و بصورت  Black Testو
 White Testتمامی ماژول ها رو تست و کارایی بخش های مختلف را بررسی و تحلیل می نمایند .
* گروه گرافیک
گروه گرافیک تشکیل شده از گرافیست های مختلف که با استفاده از بروز ترین نرم افزار های طراحی نسبت به طراحی اجزای گرافیکی اقدام و همچنین پس
از اجرای سیستمها نتیجه نهایی را با طرح های اولیه و مستندات خود مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند .
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* سامانه های پیاده سازی شده

الزم بذکر است تمامی سامانه های ذکر شده دارای چندین نرم افزار در آن حوزه می باشند که تمامی فعالیت های مربوطه را پوشش می دهد .
* واحد اتوماسیون صنعتی
این واحد تشکیل شده از متخصصین حوزه اتوماسیون صنعتی و کنترل که فعالیت اصلی این حوزه در زمینه  SCADAمی باشد و سامانه کنترل و مانیتورینگ
آنالین خطوط تولید و ماشین آالت صنعتی از دستاورد های این حوزه می باشد .
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* واحد پشتیبانی و استقرار
در این واحد پشتیبانی تمامی خدمات گروه فنی و مهندسی را بصورت (تلفنی و حضوری) پشتیبانی می نماید  ،یکی از مهمترین ارزشهای این گروه ارتباط
مستمر و خدمات دهی به مشتریان درسریع ترین زمان پس از استقرار سیستم می باشد .
همچنین گروه استقرار که از زیر مجموعه های این واحد می باشد وظیفه استقرار کامل و تحویل محصول درخواستی در محل مشتری می باشد که پس از
استقرار حتماً آموزش های الزم به کاربران مربوطه را خواهند داد تا با کمک این تیم کاربری مستمر از محصول صورت پذیرد .

* برخی از مشتریان
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