بسم ا ...الرحمن الرحيم
پيرو استقبال جامعه حمل و نقل گرامي از نرم افزار آريانا در سطح كشور و تماس هاي مكرر شركت ها و موسسات حمل و
نقل كشور با ما  ،مبني بر ارائه توضيحات راجع به اين نرم افزار  ،برآن شديم تا با ارائه اين معرفي خالصه  ،شما را با اين نرم
افزار آشنا نماييم .
شركت طراحي و توسعه نرم افزار شيخ بهائي در سال  1372فعاليت خود را در زمينه مكانيزاسيون كامپيوتري شركت ها و
موسسات حمل و نقل كشور آغاز نمود  .و نرم افزار حمل و نقل آريانا را به جامعه حمل و نقل كشور ارائه كرد.
بر اين اساس نرم افزار حمل و نقل آريانا  ،معروف به نرم افزار (شيخ بهائي) پر سابقه ترين نرم افزار حمل و نقل كشور
بوده و پشتوانه تجربه  23ساله اين برنامه نقطه قوتي است براي اعتماد شما به ما .
فعاليت اين مجموعه در طول  23سال گذشته  ،فقط و فقط در زمينه توليد نرم افزار هاي تحت ويندوز و تحت وب براي شركت
ها و موسسات حمل و نقل ميباشد و تمركز كارشناسان ما بطور انحصاري در اين زمينه باعث شده نرم افزار آريانا به عنوان
تخصصي ترين نرم افزار حمل و نقل در سطح كشور شناخته شود  .ضمن احترام وافر و ارادت قلبي به تمامي همكاران توليد
كننده ديگر نرم افزار هاي حمل و نقل در كشور  ،موارد ذيل را خدمت شما عرض مينماييم :
)1

)2
)3
)4

)5

با عنايت به اينكه نرم افزار آريانا اولين نرم افزار مجهز به صدور بارنامه آنالين بود و تنها نرم افزاري بود كه با استفاده از
آناليز دقيق و بكارگيري استاندارد هاي مهندسي نرم افزار  ،منابع سخت افزاري سرور بارنامه آنالين سازمان را هرگز
اشغال نكرد  ،از طرف دفتر فن آوري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  ،مفتخر به دريافت تقدير نامه گرديد
برنامه آريانا داراي محيطي بسيار ساده براي كاربر مي باشد  ،و از اين لحاظ مخاطبين بسياري را در سطح كشور جذب
خود نموده است
نرم افزار آريانا تنها نرم افزار حمل و نقل در كشور مي باشد كه از  Sql Server 2014براي مديريت بانك اطالعاتي برنامه
استفاده مينمايد .
نرم افزار آريانا با استفاده از مجموعه  Embarcadero RAD Studio Berlin Architectشامل آخرين نسخه زبان
 Delphiو  .Net 4.5مديرت شده و با استفاده از آخرين نسخه مديريت آناليز  ، RUPآناليز و طراحي گرديده و از اين بابت
نيز پيشتازي خود را حفظ نموده است.
و در آخر مفتخريم اعالم نماييم در تاريخ  1395/07/25كه اولين روز از اجراي صدور حواله الكترونيك براي تمامي كاالها بود
 ،شركت هاي مجهز به نرم افزار آريانا در شهر هاي مختلف كشور (اصفهان  -تهران  -مباركه  -فالورجان  -درچه -
شهرضا  -نجف آباد  -شرق اصفهان  -خميني شهر  -زرين شهر  -دولت آباد  -اردستان  -گلپايگان  -سميرم
 شاهين شهر -جم  -عسلويه  -مالير  -كبودرآهنگ  -همدان – ساوه – زرند  -كرمانشاه  -خرم آباد (لرستان) شيراز  -بوشهر – آبادان و  ).....حتي يك بارنامه بدون كد آنالين  ،چاپ نكردند و با موفقيت كامل و با خيالي آسودهمعرفي نامه الكترونيك و بدنبال آن بارنامه هاي خود را صادر و كد رهگيري دريافت نمودند  .و اين موفقيت را عالوه بر قدرت
علمي برتر مجموعه شيخ بهائي  ،مديون همراهي و اعتماد شركت هاي حمل و نقل در كشور به خود مي دانيم .
كليه شركت هاي حمل و نقل متقاضي الزم است مجهز به  Windows 7 Ultimateبوده و حداقل  4گيگا بايت  Ramبر
روي سيستم كامپيوتر آنها سوار باشد  .الزام بر داشتن ويندوز  7براي شركت حمل و نقل بدليل نصب SqlServer 2014
و  .Net 4.5ميباشد كه در ويندوز هاي قبل از ويندوز  7مثل ويندوز  XPقابل نصب نيست  .همچنين سيستم بايد داراي
حد اقل دو درايو  Cو  Dهركدام با فضاي مناسب باشد.

نكته مهم و قابل توجه شركت هاي حمل و نقل متقاضي نرم افزار آريانا:
نصب برنامه حمل و نقل آريانا بصورت رايگان و بدون هيچگونه هزينه اي براي شما انجام مي شود .
با برنامه آريانا لذت استفاده از يك نرم افزار حمل و نقل تمام عيار را حس نماييد .

به جمع كاربران آريانا بپيونديد ...
كوله بار تجربه بيش از  20سال كار نرم افزاري در صنعت حمل و نقل  ،پشتوانه اي است براي شما كه آسوده خيال از
يك نرم افزار جامع با پشتيباني واقعي استفاده كنيد  .شما لياقت استفاده از بهترين ها را داريد  ...و نرم افزار حمل و
نقل آريانا بهترين براي شما است  ...متقاضيان محترم ،
( كد سازمان – اسم شركت – نام شهر – شماره تلفن ثابت به همراه كد شهرستان – اسم مدير – شماره همراه مدير)
خود را به شماره  09131130071پيامك نماييد يا مشخصات ذكر شده را به آي دي تلگرام زير ارسال كنيد

Telegram id : @rasoolsheikhbahaei
در لحظه كنار شماييم  .به ما اعتماد كنيد
آريانا را تجربه كنيد  ،اعتراف ميكنيد با همه متفاوتيم  ...شك نكنيد ...
هم اكنون اقدام نماييد .بدليل باال بودن تعداد متقاضيان  ،اولويت نصب نرم افزار آريانا بر اساس ترتيب ارسال اطالعات فوق
الذكر انجام ميپذيرد

