
w w w . V I R A K A M . c o m

معرفی سرویس هوش کسب و کار



فهرست محتوا

هوش کسب و کار

مشتريان شاخص

امکانات جدید ویرابردچشم اندازسوابق اجراییدرباره مامعرفی

ویرابردآشنایی ابتدایی

//

/

//
[ ۲ ][ ۳ ][ ۴ - ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]

[ ۱۲ - ۱۳ ][ ۱۴ - ۱۶ ]



سربلندی، ثمره هوشمندیست

ما ویراکام هستیم و از آشنایی با شما خوشحالیم.

١

معرفی مجموعه



معرفی مجموعه

آشنایی بيشتر با
٢

جهت  بصری  علوم  و  افزاری  نرم  توسعه  و  تحقیق  نویسی،  برنامه  تحلیل،  داده،  علوم  حوزه  در  متخصص  و  باانگیزه  مستعد،  جوانان  از  متشکل  ما  تیم 

انگیزه  از   بهره  باشند.  می  مستمر  توسعه  و  پيشرفت  حال  در  پيوسته  یکدیگر  کنار  کلی،  موارد  سایر  کنار  در  جزئیات،  کامل  رعایت  با  همراه  سرویس،  ارائه 

مرتفع  جهت  بهینه  و  رقابتی  متفاوت  و  متعدد  های  مزيت  ایجاد  باعث  بازار  ای  حرفه  فضای  در  اجرایی  تجربه  دهه  یک  حدود  با  جوان  افراد  تجربه  و 

بازار  در  فعال  های  حوزه  سایر  و  ها  ای  زنجیره  تولید،  پخش،  بازرگانی،  قبیل  از  مختلفی  های  حوزه  در  موجود  مسائل  و  نیازها  بيشتر  و  بهتر  هرچه  کردن 

باشیم. متخصص  و  مدعی  کالن،  های  حوزه  این  در  کلیات  و  جزئیات  بر  کامل  اشراف  با  بتوانیم  تا  شد 

ساده  کار  نه  منسجم  تیم  یک  پشتکار  و  خالقیت  از  اتکا  و  پشتیبانی  با  جز  مذاکره،  اخالقی  اصول  رعایت  با  کشور  اقتصاد  و  صنعت  مرتفع  های  قله  فتح 

شدنی. نه  و  بود  ای 

موفق  تجربه  چندین  بين  از  شده  شناخته  برند  چند  شده  تکمیل  های  پروژه  و  فنی  دانش  مختصر  معرفی  به  تا  باشید  همراه  ما  با  ادامه  در  تا  عالقمندیم 

بپردازيم.  دوران  این  در 



آشنایی با توانایی های اجرایی 
بدون چالش فنی، بر تخیالت سازمانی خود، جامه عمل بپوشانید.

Advanced Analythics
Analythical Performance Tuning

٣

آشنایی با توانایی فنی

SQL Server
(SSAS) sql server analyse service
(SSIS) sql server integeration service
(SSRS) sql server reporting service

DAX

Power BI



۴

آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

ایران  در  پزشکی  مصرفی  تجهیزات  صنعت  در  جدید  نامی  آبادیس  طبی  مخازن 

پزشکی  تجهیزات  صنعت  در  حضور  ساله   ۱۰ پيشینه  با  شرکت  این  می باشد. 

در  نخبه  و  کارآمد  نیروهای  بکارگیری  طريق  از  درمان،  ابزار  تجاری  نام  با  کشور 

این صنعت در شهرک صنعتی شمس آباد شروع به فعالیت کرده است.

سایزهای  در  مصرف  بار  یک  ساکشن  کیسه های  با  را  خود  محصوالت  آبادیس 

مورد  در  را  اخباری  زودی  به  و  کرد  آغاز  خود،  متعلقات  تمامی  با  مختلف 

می دهد. ارائه  بيمارستانی  عفونت  کنترل  حوزه  در  دیگرش  محصوالت 

تمامی تجهیزات این کارخانه از کشورهای اروپایی و آسیایی معتبر با دانش فنی 

خاورمیانه  منطقه  رقبای  دیگر  به  نسبت  و  است  شده  خريداری  ایرانی  تمام 

چشمگیری  اختالف  با  مخازن  و  کیسه ها  تولیدی،  دستگاه های  کیفیت  به  نسبت 

می باشد. باالتر 

تمام  تنها  نه  اول،  سال  در  کیسه  میلیون  نیم  و  دو  تولید  باالی  توان  با  آبادیس 

جوار  هم  کشورهای  به  صادرات  آماده  بلکه  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 

می باشد. خود 

آبادیس با نگاه پيشرفت در زمینه کنترل عفونت در ایران، جلوگیری از خروج ارز، 

حاضر  حال  در  و  است  نموده  آغاز  را  خود  کار  مقاوتی  اقتصاد  و  اشتغال زایی 

در  دخیل  افراد  همه  و  نخبگان  پزشکان،  بيمارستان ها،  تمامی  با  همکاری  آماده 

می باشد. عفونت  کنترل  حوزه 

کلیه اطالعات این مجموعه در نرم افزار پيام گستر ثبت و ذخیره می شود. یکی از مهمترين و دغدغه های اصلی این مجموعه 

نیاز مبرم به موضوعات آماری هوشمند مانند پيش بينی فروش، رتبه بندی مشتريان و سایر موارد مرتبط بود که عالوه بر موارد 

یاد شده، نیاز به نگاه های متفاوت نسبت به دیتا و اطالعات داشتند که در طی این سال ها پلتفرم های جایگزين برای این 

مجموعه مطلوب و کاربردی واقع نمی شد.

در صفحات بعدی با ویرابرد بصورت کامل آشنا خواهید شد، اما ارائه رابط تجربی و رابط کاربری مناسب در مرحله اول به این 

مجموعه باعث حل عمده مسائل رایج در این مجموعه بود و در نهایت ارائه یک ویرابرد متمرکز بر روی فروش و پارامترهای 

تاثیرگذار متفاوت بر فروش کلی و جزئی توانست نیازهایی که در این چندساله تبدیل به دغدغه شده بود، به راهکار و بينشی 

تبدیل کند که پيشنهادات و خالقیت های بيشتر این مجموعه در راستای ارائه درخواست هایی با صورت مسئله های مدرن تر 

و هوشمند تر را شامل شود. در عمل با تبدیل پروژه های انجام شده به تجربه موفق و دلنشین برای همراهان همیشگی خود، 

تخیالت مجموعه ها را به واقعیت تبدیل میکنیم.

در حال حاضر فاز رونمایی و بهره برداری از ویرابرد انحصاری متمرکز بر فرایندهای  تولید این مجموعه در دستور کار تیم فنی 

قرار گرفته تا بزودی ارائه و تحویل واحدهای مرتبط با این حوزه شود.

فرایندهای کلی، صورت مسئله و دغدغه ها:

راهکار ویراکام:



۵

آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

تصویر ذخیره شده یکی از صفحات ویرابرد آبادیس

به دلیل حفظ رعایت امانت داری و پایبندی به محرمانگی اطالعات، 
کلیه اطالعات نمایشی در این تصویر، بصورت نمونه های غیر واقعی قرار داده شده اند.

ایران  در  پزشکی  مصرفی  تجهیزات  صنعت  در  جدید  نامی  آبادیس  طبی  مخازن 

پزشکی  تجهیزات  صنعت  در  حضور  ساله   ۱۰ پيشینه  با  شرکت  این  می باشد. 

در  نخبه  و  کارآمد  نیروهای  بکارگیری  طريق  از  درمان،  ابزار  تجاری  نام  با  کشور 

این صنعت در شهرک صنعتی شمس آباد شروع به فعالیت کرده است.

سایزهای  در  مصرف  بار  یک  ساکشن  کیسه های  با  را  خود  محصوالت  آبادیس 

مورد  در  را  اخباری  زودی  به  و  کرد  آغاز  خود،  متعلقات  تمامی  با  مختلف 

می دهد. ارائه  بيمارستانی  عفونت  کنترل  حوزه  در  دیگرش  محصوالت 

تمامی تجهیزات این کارخانه از کشورهای اروپایی و آسیایی معتبر با دانش فنی 

خاورمیانه  منطقه  رقبای  دیگر  به  نسبت  و  است  شده  خريداری  ایرانی  تمام 

چشمگیری  اختالف  با  مخازن  و  کیسه ها  تولیدی،  دستگاه های  کیفیت  به  نسبت 

می باشد. باالتر 

تمام  تنها  نه  اول،  سال  در  کیسه  میلیون  نیم  و  دو  تولید  باالی  توان  با  آبادیس 

جوار  هم  کشورهای  به  صادرات  آماده  بلکه  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 

می باشد. خود 

آبادیس با نگاه پيشرفت در زمینه کنترل عفونت در ایران، جلوگیری از خروج ارز، 

حاضر  حال  در  و  است  نموده  آغاز  را  خود  کار  مقاوتی  اقتصاد  و  اشتغال زایی 

در  دخیل  افراد  همه  و  نخبگان  پزشکان،  بيمارستان ها،  تمامی  با  همکاری  آماده 

می باشد. عفونت  کنترل  حوزه 



آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

تولید  حوزه  در  ابتدا  در  که  ایران،  صنعت  آشنای  نام  های  شرکت  از  یکی 

محصوالت غذایی از  مرحله کشت تا صنعت، بازرگانی و فروش نزدیک به ۲ دهه 

در بازارهای ایران و جهان مشغول فعالیت می باشد.

موارد  سایر  و  پلیمر  پایه  بر  بندی  بسته  محصوالت  جاری  دهه  در  همچنین 

استاندارد و حرفه ای تولید بسته بندی های مرغوب و متمایز را به خط تولیدی 

خود جهت ارائه خدمتی دیگر در صنعت کشور، اضافه کرده است.

در فرآیندهای جاری این مجموعه، اطالعات فروش در بخش های مختلف، در قالب های مختلف اکسل، تهیه و ارسال می شد 

که اجرای این فرآیند بدین شکل، برای هر ماه، ١ روز کاری از نیروی مرتبط زمان می گرفت.

این موارد را بصورت درون سازمانی در قالب اکسل ادغام کرده بودند که باعث باالرفتن حجم اکسل و در نهایت مشکل بودن 

کار و ایجاد تغیيرات و دريافت خروجی های مدنظر از این پلتفرم سنتی شده بود. در کنار این موارد، تضمین عدم تغیير هم 

صرفا در گرو باال بودن دقت نیرویی بود که با اکسل های موجود، مشغول فعالیت بود.

را  هوشمند  جایگزينی  این   SQL و   EXCEL، SSIS قبیل،  از  ابزارهایی  شامل  که  ثانویه  پلتفرم  یک  طراحی  با  ویراکام  فنی  تیم 

ازای طی کردن  از نیروی مروبطه زمان میگرفت، تا نهایتا ١٥ دقیقه به  انجام داد تا این فرایند هایی که بعضا تا یک روز کاری 

فرایند یاد شده، زمان را بهینه کند.

طبق  جاری،  گزارشات  دريافت  جهت  مدنظر  های  خروجی  و  بود   SQL در  اطالعات  ذخیره  محل  دیگر  ثانویه  پلتفرم  این  در 

فرمت پلتفرم قبلی که درون مجموعه طراحی شده بود، آماده شد تا با ایجاد یک چرخه و فرایند جدید، در طی کردن مراحل با 

مشکالت احتمالی جدید روبرو نشوند.

ضمن اینکه با ذخیره سازی اطالعات در SQL ، یک امکان با پتانسیل بی نهایت برای اعمال تغیيرات در دیتاها برای تیم فنی 

ویراکام و مجموعه کشت و صنعت روژين تاک، ایجاد شد.

و در نهایت کلیه فرایندهای مرتبط، در ویرابرد بصورت یکپارچه با رابط کاربری و رابط تجربی منحصر به مجموعه روژين تعريف 

و  در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

فرایندهای کلی، صورت مسئله و دغدغه ها:

۶



آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

تولید  حوزه  در  ابتدا  در  که  ایران،  صنعت  آشنای  نام  های  شرکت  از  یکی 

محصوالت غذایی از  مرحله کشت تا صنعت، بازرگانی و فروش نزدیک به ۲ دهه 

در بازارهای ایران و جهان مشغول فعالیت می باشد.

موارد  سایر  و  پلیمر  پایه  بر  بندی  بسته  محصوالت  جاری  دهه  در  همچنین 

استاندارد و حرفه ای تولید بسته بندی های مرغوب و متمایز را به خط تولیدی 

خود جهت ارائه خدمتی دیگر در صنعت کشور، اضافه کرده است.

تصویر ذخیره شده یکی از صفحات ویرابرد روژين تاک

به دلیل حفظ رعایت امانت داری و پایبندی به محرمانگی اطالعات، 
کلیه اطالعات نمایشی در این تصویر، بصورت نمونه های غیر واقعی قرار داده شده اند.

۷



آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

فرانسوی  شرکت  انحصاری  نماینده  مگامداوم  الكترونیكی  صنایع  شركت 

(منابع  سالم  برق  تجهیزات  تأمین  زمینه  در  ایران،  در   Inform-Legrand

باتری  شارژر،  ولتاژ،  استابالیزر   ،(۴۰۰KVA تا   ۴۰۰VA توان  از  وقفه  بدون  تغذیه 

مداری  مشتری  راستای  در  همواره  مگامداوم  شركت  می نماید.  فعالیت  و... 

متعهد به ارائه خدمات زير بوده است:

با کیفیت مطلوب در سطح استانداردهای جهانی - تولیدات 

- طراحی و ارائه محصوالت بر اساس خواسته و نیاز مشتری

- پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در تمام نقاط کشور

KPI هایی که مجموعه بصورت سنتی ساخته و پيوسته در حال بررسی و مانیتور آنها بود، نیاز مبرمی به تحلیل های پيشرفته و 

ريزبینانه بود. محاسبات سنگینی نیاز اولیه رسیدن به این مهم بود که به دلیل عدم پرداختن صحیح و استاندارد به آنها، مسیر 

مواردی از قبیل نحوه نمایش، سیر تحول و ... را  نامشخص و گنگ کرده بود.

ضمن اینکه KPI  های شخصی سازی شده صرفا نگاه های جدید به اطالعات بود که نیازمند تبدیل نگاه ها به یک سری موارد 

قابل محاسبه بود.  پس ما در سمت ایجاد KPIها و پيداکردن فرمول ها، مشترکا KPI های مورد نیاز را پيدا و محاسبات سنگین 

موردنیاز را انجام دادیم. افزونه های دیتابيس مورد نیاز و سایر موارد پيش نیاز داشبورد را تهیه و استاندارد کردیم تا در نهایت 

انبار با در نظرگرفتن  از طريق اطالعات ورود و خروج کاال در  امکان نمایش تحلیلی پيرامون سود و زيان خالص و ناخالص 

ارزش دالری کاال و همچنین راندمان سرمایه و روزگشت را داشته باشیم.

فرایندهای کلی، صورت مسئله و دغدغه ها و راهکار:
۸



آشنایی با برخی از سوابق اجرایی

فرانسوی  شرکت  انحصاری  نماینده  مگامداوم  الكترونیكی  صنایع  شركت 

(منابع  سالم  برق  تجهیزات  تأمین  زمینه  در  ایران،  در   Inform-Legrand

باتری  شارژر،  ولتاژ،  استابالیزر   ،(۴۰۰KVA تا   ۴۰۰VA توان  از  وقفه  بدون  تغذیه 

مداری  مشتری  راستای  در  همواره  مگامداوم  شركت  می نماید.  فعالیت  و... 

متعهد به ارائه خدمات زير بوده است:

با کیفیت مطلوب در سطح استانداردهای جهانی - تولیدات 

- طراحی و ارائه محصوالت بر اساس خواسته و نیاز مشتری

- پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در تمام نقاط کشور

تصویر ذخیره شده یکی از صفحات ویرابرد مگامداوم

به دلیل حفظ رعایت امانت داری و پایبندی به محرمانگی اطالعات، 
کلیه اطالعات نمایشی در این تصویر، بصورت نمونه های غیر واقعی قرار داده شده اند.

فرانسوی  شرکت  انحصاری  نماینده  مگامداوم  الكترونیكی  صنایع  شركت 

(منابع  سالم  برق  تجهیزات  تأمین  زمینه  در  ایران،  در   Inform-Legrand

باتری  شارژر،  ولتاژ،  استابالیزر   ،(۴۰۰KVA تا   ۴۰۰VA توان  از  وقفه  بدون  تغذیه 

مداری  مشتری  راستای  در  همواره  مگامداوم  شركت  می نماید.  فعالیت  و... 

متعهد به ارائه خدمات زير بوده است:

با کیفیت مطلوب در سطح استانداردهای جهانی - تولیدات 

- طراحی و ارائه محصوالت بر اساس خواسته و نیاز مشتری

- پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در تمام نقاط کشور

۹



ماموريت ما:

چشم انداز مجموعه:

افزایش بينش سازمان ها با ارائه راهکارهای داده محور جهت هدایت کسب و کارها 

به سمت تصمیم گیری درست

ایجاد بينش عمیق جهت تصمیم گیری درست در سازمان ها

مسئولیت اجتماعی

ایجاد فرهنگ داده محور در سازمان ها بدون درنظرگیری مقیاس سازمانی
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امکانات جدید ویرابرد

تغیيرات جدید در ویرابرد

اضافه شدن هسته هوش مصنوعی در ویرابرد - سال ۱۴۰۰

۱۱



هوش کسب و کار
سربلندی، ثمره هوشمندیست

۱۲

بخش هوش کسب و کار



معانی مختلفی برای هوش کسب و کار وجود دارد اما ساده ترين معنی آن این است که هوش تجاری در واقع به دنبال این می باشد که مرتبط ترين و معتبر ترين اطالعات مورد نیاز شما را در هر 

لحظه ای که احتیاج داريد، آماده داشته باشد و هدف آن نیز تصمیم گیری هر چه صحیح تر می باشد.

  (Business Intelligence (BI شامل استراتژی ها و فن آوری های مورد استفاده توسط شرکت ها برای تجزيه و تحلیل داده های اطالعات کسب و کار است. فناوری های (BI) هوش کسب و کار

دیدگاه های گذشته، فعلی و پيش بينی کننده عملیات تجاری را ارائه می دهند تا مدیران ارشد و مدیران میانی از آنها بهره برده و در نهایت تصمیماتی مناسب اتخاذ کنند.

برای انجام این کار هوش کسب و کار به متدها و برنامه های مختلف برای جمع آوری دیتا، تبدیل آن دیتا به اطالعات و در دسترس گذاشتن آن برای پيشرفت دادن تصمیمات تجاری نیاز دارد.

در واقع Bussiness Intelligence دیتای بسیار بزرِگ تولید شده از کسب و کار شما را می گیرد و آن را به شکلی معنا دار، قابل پيگیری و اصالح میکند.

با این که این تعريفات BI را خیلی ساده جلوه می دهند، اما باید بدانید که خود مقوله ی BI زمینه ای به نسبت پيچیده می باشد! که این پيچیدگی ها شامل این موارد می شود:

گزارشگیری، پردازش تحلیلی آنالین، تجزيه و تحلیل، توسعه داشبورد، داده کاوی، فرآیند کاوی، پردازش رویداد پيچیده، مدیريت عملکرد تجاری، معیار گذاری، متن کاوی، تجزيه و تحلیل پيش 

بينی و تجزيه و تحلیل تصمیم و بسیاری از موارد دیگر.

آشنایی کلی با هوش کسب و کار:
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بخش هوش کسب و کار



سازگار با کلیه پلتفرم ها و مرورگرهای استاندارد 

دسترسی در هر لحظه، در هر نقطه از جهان، در امن ترين حالت ممکن
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بخش هوش کسب و کار



فاصله کوتاه تخیل تا واقعیت
همراه با ۱۵

بخش هوش کسب و کار



در ویرابرد فاصله بين تخیل تا واقعیت را به صفر رساندیم. با توان فنی باالی تیم هوش کسب و کار ویراکام، دیگر نیازی به محدود و سرکوب کردن نیازها و تفکرات خود نباشید. در کمترين زمان با 

از جنس پکیج پيش فرض و توسعه داده شده  رعایت باالترين کیفیت و استانداردهای ممکن، ویرابرد پاسخگوی صورت مسئله های شما بصورت انحصاری خواهد بود. ویرابرد یک محصول 

نیست بلکه مجموعه از خدمات صفر تا صد هوش کسب و کار منحصر بر خواسته ها و فرایندهای سازمانی شماست. در هیچ پروژه ارائه شده ای شما یک ویرابرد واحد و یکسان ندیده و نخواهید 

دید چون عالوه بر طی کردن فرایندهای استانداردسازی و یکپارچه کردن دیتا و اطالعات شما مانند مراحل کلی یکپارچه سازی اطالعات، داده کاوی، ساخت ویرابرد هوش کسب و کار و بصری 

سازی اطالعات شما، ویرابرد دسته بندی  بر اساس بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، بازرگانی و فروش و بسط دادن به واحد های سازمانی مختلف فعال در این حوزه ها، را هم شامل می شود.

این سرویس مناسب ترين انتخاب ممکن برای مجموعه هایی است که هدر رفت زمانی اولویت باالیی را به خود اختصاص داده و عالقمند هستند تا در کمترين زمان ممکن، زيرساخت، یکپارچگی 

و هوشمندی را به مجموعه خود اضافه کنند. 

دارای  های  مجموعه  برای  ویرابرد،  مجزای  های  سرویس 

زيرساخت هوش کسب و کار به شرح مقابل می باشد.

یکپارچه سازی داده ها داده کاویبصری سازی اطالعات

ادغام داده های ثبت شده در منابع مختلف و 
ارائه بستر تحلیل یکپارچه. (به کاربران)

ها،  همبستگی  و  ها  الگو  یافتن  فرایند 
ناهنجاری ها و... در داده ها با استفاده از 

طیف گسترده ای از تکنیک های مرتبط.

با  ها  داده  و  اطالعات  گرافیکی  نمایش 
نمودارها،  مانند  بصری  عناصر  از  استفاده 

نقشه ها، جداول و...

پيشنهاد ویژه 
برای مجموعه های 

دارای زير ساخت هوش کسب و کار

۱۶

بخش هوش کسب و کار



۲۰

تحلیل کسب و کار

پيش پردازش اطالعات

نیازسنجی ثانویه

UX و UI طراحی

فرایندهای پياده سازی مرحله محور صفر تا صد هوش کسب و کار



۱۸

مشتريان شاخص:

A b a d i s  M e d

︑︺﹞︣﹫ا︑﹩︙
سامانه هوشمند تعمیرات الکترونیک
w w w . T A M I R A T C H I . n e t
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