
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

وجه به فعالیتهای نرم افزار تاسیس شد. با تگرایش  ،کامپیوتر با همت جمعی از دانش آموختگان رشته  1388در سال  شرکت آوانگار

صلی خود را در شرکت و توانمندیهای تیم هسته مرکزی ، این شرکت فعالیت های اانجام شده توسط این گروه در دوره قبل از ثبت 

 :بخشهای نرم افزاری ذیل دنبال نموده است

 انکهای بزرگ کشورسابقه همکاری با ب با استفاده از بهترین و باالترین سطح از تکنولوژی کهارائه سیستمهای نوین بانکی  .1

بصورت  حظه ای و بالدرنگ به درخواستهای مشتریان توسط سامانه این شرکتو سرویس دهی ل )بانک سپه،تجارت و...(

خص سرعت،دقت )بدون وقفه ( را شاهد می باشیم. همانگونه که مستحضر هستید در حوزه نرم افزارهای بانکی، سه شا 7*24

کشور، نمادی  ITخش از صنعت و امنیت اطالعات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد. تجربه چند ساله حضور در این ب

 از اعتماد بر سامانه های تولیدی این شرکت می باشد.

به تجربه  باتوجه هنیتی و حفظ سطح محرمانگی اسناد کبا بکارگیری اصول ام سیستمهای بایگانی و آرشیو اسنادارائه  .2

. اصل شده استحاین مهم با عملکرد عالی  ، اطالعاتیکاری با حجم زیاد اطالعات و دسترسی سریع به آنها در ساختارهای 

سامانه  زمان، نیاز به با توجه به تعدد اسناد و اطالعات و همچنین نیاز به دستیابی و واکشی اسناد با سرعت باال و با حداقل

ی نین بررسهای بایگانی الکترونیک بیش از پیش احساس می گردد. این شرکت با استفاده از تجربیات پرسنل خود و همچ

. این سامانه به نمود سامانه جامع بایگانی اسناد ویرا تولید محصولی جدید تحت عنواننیازهای بازار، اقدام به طراحی و 

ود جای داده خخوبی نیازهای بازارهای هدف را مورد بررسی قرارداده و راهکارهای مناسب جهت رفع نیازهای آنها را در 

 است.

ار های نرم افز قادر است توجه به توانمندی همکاران بخش نرم افزار این شرکتکه با  سفارش مشتری هاینرم افزار .3

 .دهدتولید و در اختیار مشتریان مربوطه قرار  بنا بر نیاز مشتری و بصورت کاماًل اختصاصی ، را مختلف

 «دگیرد تا به بهترین شکل فعل خواستن و توانستن را صرف نمای این شرکت تمام توان خود را بکار می»

 



 

 نرم افزار جامع آرشیو الکترونیک اسنادمعرفی 

بایگانی مجموعه ای از اسناد و مدارك است که با افزوده شدن حجم آنها امکان دسترسی به این اسناد و مدارك روز به روز مشکل تر 

میشود. از طرفی در روشهای سنتی بایگانی بازیابی اسناد تنها از طریق کالسه کردن آنها امکان پذیر است بنابراین تنها از یک طریق 

امکاناتی فراهم شده است تا بتوان اقالم اطالعاتی پرونده ها  این شرکتورد نظر دسترسی داشت. در سیستم بایگانی میتوان به اسناد م

و اسناد درون آنها را استخراج نموده و در سیستم تعریف کرد. الزم به ذکر است که هنگام ورود این پرونده ها و اسناد در سیستم اقالم 

د که این پرونده ها و اسناد مذکور با استفاده از هر یک از این اقالم اطالعاتی قابل جستجو خواهند بود. اطالعاتی برای آنها وارد میشو

یکی از اساسی ترین چالشهای بایگانی در سازمانها حفظ اسناد در هنگام استفاده از آنها در سازمان و جلوگیری از عدم بازگشت آنها 

راجعه به اسناد در بایگانی مدیریت این مراجعه بسیار مشکل خواهد شد. از این رو در سیستم با باال رفتن میزان ماست که  به بایگانی

تمهیداتی برای این قضیه اندیشیده شده است. بدین ترتیب که در بسیاری از موارد که بحث ارائه اصل اسناد به  این شرکتبایگانی 

در سیستم استفاده نمود و در موارد لزوم در مراجعه به اصل اسناد مراجع ذیصالح الزم نیست میتوان از نسخه الکترونیکی اسناد 

میتوان با استفاده از امکان امانت پرونده ها سابقه این امر را ثبت،پیگیری و ردیابی کرد. هدف اصلی این سیستم نگهداری و دسترسی 

 .پذیری اسناد می باشد

درحالیکه با  از بین رفتن، صدمه دیدن و حتی مخدوش شدن وجود دارددر روشهای سنتی و دستی بایگانی اسناد؛ امکان دستکاری، 

 .الکترونیکی شدن اسناد و گردش این اسناد به صورت الکترونیک احتمال این امر بسیار کم است

ر های کوچک با توجه به نیاز بازار هدف، این شرکت سامانه بایگانی و آرشیو ویرا را در دو قالب نرم افزار تحت ویندوز برای کسب کا

 تا متوسط و نرم افزار تحت وب برای کسب کارهای سازمانی و بزرگ، طراحی و پیاده سازی نموده است.

با توجه به تجربه کاری در سایر بیمارستانها، در مراکز درمانی و بیمارستانی نسخه تحت ویندوز نیز به خوبی پاسخگوی نیازهای آن  

ترونیکی ویرا، نسخه تحت ویندوز، بصورت کاماًل تحت شبکه با تعداد کالینت همزمان بصورت مجموعه می باشد. نرم افزار آرشیو الک

نامحدود قابل ارائه سرویس می باشد. طراحی این نرم افزار بگونه ای است که با در اختیار گرفتن کمترین منابع سیستم بیشترین 

زاری با حداقل منابع سخت افزاری و نرم افزاری قابل پیاده سازی و اجرا بازدهی را داشته باشد. بنابراین این نرم افزار روی هر سخت اف

 است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرویس انجام خدمات اسکن و ورود اطالعات و پرونده های راکد و جاری

 

 خدمات اسکن اولیهمراحل  -1

 بدقت مورد بررسی قرار گیرد : ذیل بمنظور انجام اصولی خدمات اسکن قبل از شروع هرگونه عملیات بایستی موارد

 )مالی،اداری،پرسنلی و ...( تعداد بایگانی های مورد استفاده و نحوه تفکیک آنها 1-1 

 (برگه هاودن ده ها و برگه های مورد اسکن )اندازه ،قدمت و کیفیت،رنگی یا سیاه سفید بودن و دورو یا یک رو بتعداد پرون 1-2

 انحوه و محل نگهداری پرونده ه 1-3

 ؟ آیا پرنده ها تفکیک شده و مجزا )با منگنه و ...( می باشند 1-4

 ؟ آیا از نرم افزار خاصی برای بایگانی اسناد استفاده می شود 1-5

 تعداد فیلد ها و کاراکتر های الزم برای ورود اطالعات در نرم افزار 1-6

 مشخص نمودن تعداد کالینت های مورد نیاز در نرم افزار 1-7

 ن مورد نیاز برای انجام عملیات اسکنزما 1-9

 محاسبه تعداد پرسنل مورد نیاز برای ارائه خدمات اسکن 1-10

 انجام خدمات اسکن پرونده های بایگانی راکد   -2

رگانها لیه سازمانها واو ک  بیمارستانهایکی دیگر از خدمات قابل ارائه توسط این شرکت ، انجام خدمات اسکن بایگانی راکد و یا جاری 

ی نماید. نکته قابل مده های راکد می باشد. این شرکت با استفاده از نیروهای مجرب و با تجربه خود، اقدام به اسکن و بایگانی پرون

ه بایگانی و آرشیو تاکنون هیچگون ، با توجه به این نکته کهو مراکز درمانی و بیمارستانی ست که بسیاری از سازمانهاا تامل این

آرشیو ده و در سامانه شه نیاز است اسکن نداشته اند، بسته به سابقه خود دارای حجم بسیار زیاد از پرونده ها می باشند کالکترونیک 

 تخصص دارد. تجربه و  ه ای می باشد که نیاز بهبر خالف عقیده برخی که آنرا ساده می پندارند کاری حرف اسناد وارد گردند. این کار

 



 

عایت نشدن ای خود اقدام نموده اند که بدلیل را صرف هزینه و زمان بسیار نسبت به اسکن تصاویر پرونده هچنانکه برخی سازمانها ب

 نکات فنی عمالً بال استفاده شده اند. 

 : پرونده آرشیو الکترونیکخدمات اسکن و  مراحل

سازی اشیاء فیزیکی مانند منگنه و : این مرحله شامل بررسی پرونده فیزیکی و خارج آماده سازی فیزیکی اسناد و پرونده ها .1

سوزن ، ترمیم اسناد آسیب دیده و بررسی اولیه اسناد و پرونده ها و آماده سازی دقیق اسناد با حفظ ترتیب در هر سند می باشد. 

 پس از این مرحله اسناد فیزیکی آماده اسکن می گردند.

با کیفیت مطلوب توسط اسکنرهای حرفه ای آرشیو اسناد و این مرحله شامل انجام اسکن اسناد بصورت دقیق و  انجام اسکن: .2

 حذف صفحات و فرم های سفید می باشد.

در این مرحله در صورت نیاز به اصالح رنگ تصاویر، اصالحات مورد نظر انجام می پذیرد همچنین در این مرحله  ویرایش اسناد: .3

زی فایلهای اسکن شده با حفظ کیفیت توسط الگوریتم برخی عملیات پایه نظیر چرخاندن تصویر در جهت صحیح و فشرده سا

 های پیشرفته جهت استفاده بهینه از منابع سامانه آرشیو الکترونیک اسناد، نیز انجام می گیرد.

در این مرحله به دقت تصاویر اسکن شده با پرونده های فیزیکی مقایسه می گردند و به تفکیک پرونده های  کنترل کیفیت: .4

 ازی می گردند. پس از این مرحله، اسناد قابلیت ورود به سامانه آرشیو الکترونیک را پیدا می کنند.فیزیکی مرتب س

در این مرحله ، کلیه پرونده های فیزیکی دومرتبه مرتب سازی می گردند و تمامی  مرتب سازی و ارجاع پرونده های فیزیکی: .5

یب اولیه در زونکن ها قرار گرفته و تحویل کارفرما می گردد. در اسناد طبق حالت اولیه ، بهم متصل می گردند و با همان ترت

 پایان این مرحله ، هیچ یک از پرونده ها نباید نسبت به حالت اولیه خود تغییری کرده باشند.

 ین مرحله اطالعات مر بوط به هر پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک ثبتدر اورود اطالعات به سامانه آرشیو الکترونیک:  .6

می گردد و تصاویر اسکن شده آن به آنها متصل و در سیستم ثبت می گردد. در پایان این مرحله اسناد در سیستم قابلیت مشاهده 

 و استفاده دارند.

 تحویل کارفرما می گردد. DVDدر این مرحله یک نسخه از تصاویر اسکن شده، بر روی  ایجاد فایل پشتیبان از تصاویر: .7



 

باالترین کیفیت و در حداقل زمان انجام می گیرد و تمامی تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری جهت موارد فوق با  تمامی

 انجام این خدمات با شرکت آوانگار می باشد.

 انجام خدمات اسکن و ورود اطالعات پرونده های جاری    -3

، هرماه تعداد نسبتاً زیادی پرونده جدید ایجاد می گردند که برخالف روزانه ارگانها و سازمانها به مشتریان خود در حوزه خدمات 

پرونده های راکد و بر اساس قوانین جاری کشور ، مراکز ملزم به نگهداری از تمامی صفحات پرونده حداقل برای مدت ده سال می 

و بایگانی بر وظایف تعریف شده واحد مدارك باشند. با توجه به این نکته که امر اسکن پرونده و ورود اطالعات آنها، کاری اضافه 

می باشد و فشردگی حجم کاری عمالً اجازه و فرصت اسکن و ثبت اطالعات در سامانه آرشیو اسناد را به پرسنل واحد اطالعات 

ی جاری را نمی دهد. با توجه به موارد مطرح شده این شرکت را بر آن داشت تا خدمات اسکن پرونده ها مدارك و بایگانی اطالعات

قرار  مشتریان خودنیز به مجموعه خدمات خود اضافه نماید. جهت ارائه این خدمات، شرکت پرسنل و امکانات مورد نیاز را در اختیار 

می دهد و بصورت پاره وقت یا تمام وقت )بسته به حجم و تعداد پرونده ها( اقدام به استقرار نیرو می نماید و تمام پرونده های جاری 

ز با مشخصات و خدمات مشابه پرونده های راکد و با رعایت اصول هفتگانه مطرح شده در خدمات اسکن پرونده های راکد،  را نی

اسکن و اطالعات مورد نیاز را وارد سامانه آرشیو اسناد می نماید. و این شرکت متعهد می گردد که در همه حال حداکثر در بازه 

بیمارستان بروز باشد. برای ارائه ارگان،سازمان و یا مامی پرونده ها در سامانه ثبت و اطالعات آن روز( ت 10زمانی مشخص       )مثالً 

، هم می توان از امکانات شرکت مانند اسکن اسناد راکد استفاده نمود و هم اینکه از امکانات موجود  مشتریاین خدمت بسته به نیاز 

 استفاده کرد. در محل مشتریان محترم

 

 

 

 

 

 



 

 تجهیزات سخت افزاری و زیر ساختهای نرم افزار جامع  مینتا   -4

سخت افزار های مورد نیاز بخش  تامین، ارائه توسط این شرکت برای ارگانها،سازمانها و کلیه مراکز یکی دیگر از خدمات قابل

سیستمهای سخت افزاری از قبیل سرور ،  تهیه و تامین انفورماتیک می باشد. این مجموعه با دارا بودن تجربه و تخصص در زمینه

اسکنرهای حرفه ای اسناد و بایگانی، سوئیچ های شبکه و ... قادر به ارائه بهترین راه حل بهمراه پیشنهاد فنی با رعایت کلیه اصول 

 مهندسی و فنی می باشد.

با رعایت اصول فنی می باشد. کلیه شبکه  از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت، طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری

های طراحی شده، بهمراه نقشه کامل و با جزئیات کامل تحویل می گردد که این امر باعث می گردد توسعه و تغییرات در آن شبکه 

اسان خبره به سرعت انجام پذیرد. کلیه مراحل از طراحی تا پیاده سازی و تحویل نهایی توسط پرسنل این شرکت و زیر نظر کارشن

 انجام می گردد.

همچنین این شرکت آمادگی خود را جهت تکمیل و تجهیز مراکز بصورت نرم افزاری و سخت افزاری جهت ایجاد زیر ساخت برای 

 را اعالم می نماید. مشتریان خودپیاده سازی سامانه های جامع 

توضیحات بیشتر و ارائه سیستم مذکور  هرگونه رساند این شرکت آمادگی خود را در خصوص ارائهدر خاتمه به استحضار می

 پیشاپیش از اعتماد و انتخاب شما سپاسگزار و مفتخریم.نماید، برای آن مجموعه محترم بصورت جلسه حضوری اعالم می

 با تشکر                                                                                                              

 شرکت آوا نگار پایا                                                                                                                              

 

 

 هدف ما جلب رضایت شماست

 


