
امان دامنه فناوری  ش یشن پ سور اپلی



ارائه بیش از ۲۰ سویس مختلف برای تمامی کسب و کارها 

اها  سب و  ی ادهاے قدتمند باے تمام 

یشن  سور اپلی

امان دامنه فناورے  ش پ

سور اپلیکیشن یک اپلیکیشن All In One است که در آن می توان 

تمامی خدمات و سرویس های مود نیاز شهری از قبیل تاکسی آنالن، 

ستاری، گدشگری و  شکی و  ک موتوری و باربری آنالن، خدمات  پ

ش غذا و نان، جمع آوری بازافت، خدمات فروش  خرد بلیط، سفا

آنالن و ... ا با رویکدی جدید اائه نمود. در سور اپلیکیشن ساده

 ترن و کاآمدترن اه حل های نم افاری، بای استاتاپ ها و کسب و 

کاها فاهم گدیده تا مشاغل مختلف کوچک و بزگ بتوانند با کمک 

آن، به مصاف بندهای مطرح فته و اائه خدمات هوشمند و آنالن آن، به مصاف بندهای مطرح فته و اائه خدمات هوشمند و آنالن 

نمایند. در سور اپلیکیشن بیش از ۲۰ سرویس خدمات شهری پاده 

سازی گدیده شده است. 

۱



امکانات و خدماتی سور اپلیکیشن ا ببینید قطعا شگفت ده می شوید!!! 

بیش از ۲۰ کسب و کار مختلف در کنار هم، با سعت و ساده گی اائه خدمات می کنند، 

خدماتی که ما در سور اپلیکیشن اائه میکنیم عباتند از: 

یشن اائه مے شود  ه در سور اپلی خدماتے 

یشن  اپلی

سے ایننے  تا
یشن  اپلی

پ موتورے 
یشن  اپلی

باربرے آنالن 
یشن  اپلی

ت پلیس  ما

۲



امکانات و خدماتی سور اپلیکیشن ا ببینید قطعا شگفت ده می شوید!!! 

بیش از ۲۰ کسب و کار مختلف در کنار هم، با سعت و ساده گی اائه خدمات می کنند، 

خدماتی که ما در سور اپلیکیشن اائه میکنیم عباتند از: 

یشن اائه مے شود  ه در سور اپلی خدماتے 

یشن  اپلی

اهے  فروش
یشن  اپلی

ش آنالن نان  سفا
یشن  اپلی

ش آنالن غذا  سفا
یشن  اپلی

جمع آورے بازافت 

۳



امکانات و خدماتی سور اپلیکیشن ا ببینید قطعا شگفت ده می شوید!!! 

بیش از ۲۰ کسب و کار مختلف در کنار هم، با سعت و ساده گی اائه خدمات می کنند، 

خدماتی که ما در سور اپلیکیشن اائه میکنیم عباتند از: 

یشن اائه مے شود  ه در سور اپلی خدماتے 

یشن  اپلی

خدمات نظافتے 
یشن  اپلی

ے  ش خدمات 
یشن  اپلی

ستارے  خدمات 
یشن  اپلی

هدارے سالمندان  ن

۴



امکانات و خدماتی سور اپلیکیشن ا ببینید قطعا شگفت ده می شوید!!! 

بیش از ۲۰ کسب و کار مختلف در کنار هم، با سعت و ساده گی اائه خدمات می کنند، 

خدماتی که ما در سور اپلیکیشن اائه میکنیم عباتند از: 

یشن اائه مے شود  ه در سور اپلی خدماتے 

یشن  اپلی

شوے آنالن  خش
یشن  اپلی

لیسے  ش زبان ان آمو
یشن  اپلی

خرد بلیط و تور 
یشن  اپلی

رے  دش جامع 

۵



ش رو دارم، ما در اینجا فآیند دخواست تاکسی آنالن و دخواست خرد فروشگاهی ا  در سور اپلیکیشن، بسته به انخاب نوع سرویس، فآیند متفاوتی ا پ

به عنوان نمونه آوده ایم. 

یشن  فآیند دخواست خدمات در سور اپلی

امان  ش یشن پ در سواپلی

سے  فآیند دخواست تا

۶



ش رو دارم، ما در اینجا فآیند دخواست تاکسی آنالن و دخواست خرد فروشگاهی ا  در سور اپلیکیشن، بسته به انخاب نوع سرویس، فآیند متفاوتی ا پ

به عنوان نمونه آوده ایم. 

یشن  فآیند دخواست خدمات در سور اپلی

امان  ش یشن پ در سواپلی

فآیند خرد فروشگاهی 

۷



امان  یشن پش ے هاے سور اپلی مهمترن و

۸

سور اپلیکیشن ان امکان ا داد که به انواع دگاه های بانکی متصل 

شود و حتی بای آن کیف ول داخلی نز در نظر گفته شده است. 

داخت  روش های متنوع 

بنامه نویسی بومی 

تمامی زر ساخت های سور اپلیکیشن از ابتدا با قویترن و مطمئن 

شگامان تهیه شده است،  ترن زبان های بنامه نویسی توسط تیم پ

ساخت امکان توسعه و سفاشی سازی ا به ما می دهد.  بومی بودن ز

سور اپلیکیشن در دو پلتفم اندروید و iOS با عایت تمام اصول 

طاحی و امنیتی پاده سازی شده، عالوه بر دو پلتفم فوق، ان 

سیستم بصوت وب اپلیکیشن نز ساخته شده است. 

اندروید، iOS  و وب اپلیکیشن 

طاحی وایت لیبل 

ت کل سیستم می تواند با بند خود، سور اپلیکیشن ا اه اندازی نماید و هم خدمات  سور اپلیکیشن بصوت وایت لیبل طاحی شده است، هم مدر

دهندگان و فروشگاه ها می توانند با نام خود در ان سیستم عضو شوند. 

سور اپلیکیشن عالوه بر داشتن یک نم افار موبایل هوشمند و بی 

ص، داای یک سایت جامع و کاربدی نز بای اائه خدمات می باشد.  نق

ابط کاربری سور اپلیکیشن توسط یک تیم طاحی خالق طاحی 

سند، ساده و کاربدی باشد.  گدیده تا بتواند کاربر

ابط کاربری زبا داا بودن وب سایت 

طاحی چند زبانه 

گی های سور اپلیکیشن، چند زبانه بودن آن است، ان  یکی از دیگر و

سیستم به احتی قابلیت سرویس دهی به سار زبان ها ا داد. 



اربان  یشن باے  ے هاے سور اپلی و

۹

کاربان در ان سیستم قادر هستند تا بالفاصله بعد از ثبت نام از خدمات و سرویس های داخل سور اپلیکیشن استفاده کنند، ثبت نام می تواند بر اساس شماه 

موبایل و یا ایمیل با سعت انجام شود. 

ثبت نام آسان و سرع 

کاربان می توانند بای خدمات و محصوالتی که استفاده میکنند امتیاز دهند و نظات خود ا اعالم نمایند، حتی می توانند با نشان گذاری عالقه مندی های خود 

س قار دهند.  آنها ا در دست

دادن امتیاز و سفاشی کدن 

ش مجدد آن نز وجود داد.  تمام سوابق خرد محصوالت و خدمات در اپلیکیشن ثبت می شود و کاربان می توانند به احتی به آنها ا بیابند، حتی امکان سفا

تارخچه خرد و رزرو 

کاربان در هر لحظه می توانند با پشتیبان سیستم در تماس باشند و هر گونه ناضایتی و حتی شایط اضطاری ا به پشتیبان اعالم نمایند. 

اتباط با پشتیبان 

سند، در سیستم های خدمات شهری  کاربان در سور اپلیکیشن قادند با فروشندگان و خدمات دهندگان بصوت مستقیم اتباط بقار کنند و سواالت خود ا ب

مانند تاکسی کاربر می تواند با اننده تماس امن گفته و از مان سیدن و محل آن اطالع یابد، در تماس امن شماه تلفن مخاطب بای اننده قابل مشاهده نیست. 

چت و تماس امن 

گی باعث می شود تا کاربان در مانهای  کاربان در ان سیستم می توانند خدمات و محصوالت خود ا رزرو کنند تا در مان مود نظر آنا درافت کنند، ان و

که در خانه هستند کاال و خدمات خود ا درافت کنند. 

رزرو و بنامه رزی خرد 



یشن  ے هاے پنل مدرت سور اپلی و

۱۰

مدر سیستم می تواند اطالعات کاربان ا در داشبود مدرتی به احتی 

ف نمایند.  ص تعر ت کنند و حتی بای آنها تخفیفات خا مدر

مدرت کاربان 

فقط با یک نگاه به داشبود، مدر سیستم می تواند اطالعات 

کاملی درافت کند و سیستم ا به گونه ای تنظیم نماید تا بتواند 

بهترن کاای و باخود ا به امغان بیاود. 

شفته  تجزه و تحلیل پ

مدر سیستم می تواند دسیستم تمامی خدمات دهندگان ا مشاهده ، 

تاید، مسدود و وایش نماید. 

مدرت خدمات دهندگان 

ت کسب و کار با داشبود سور اپلیکیشن بسیار احت  اه اندازی و مدر

ت سیستم  گی های گافیکی داشبود باعث می شود تا مدر است، و

آسان و ساده باشد. 

شفته  داشبود پ

گی باعث می شود تا نقاط ضعف  مدر سیستم به احتی می تواند نظات کاربان ا دیده و به آنها پاسخ دهد و از امتیاات داده شده مطلع شود، ان و

ص شود.  و قوت سیستم سرعتر مشخ

شنهادات خرد  ف پ تعر

شنهادات جذاب  بای ایجاد ابطه بهتر بن مشتری و سیستم، می توان پ

ف نمود.  خرد ا بصوت عمومی و اختصاصی تعر

شنهادات خرد  ف پ تعر



مایاے 
یشن  سور اپلی

یشن  مایاے سور اپلی

۱۱

یشن  توسعه اپلی

ساخت قدتمند  ز

انات  حداقل سخت افار و ام

جا  همه خدمات در ی

توسعه سور اپلیکیشن با پلتفم ها و زبان های بنامه نویسی 

سرع و امن انجام شده است، یکی از اهداف اصلی در انخاب 

ان زبان ها و پلتفم ها سادگی در بهه بداری با ابتدای ترن 

امکانات سخت افاری در بخش سرور و همچنن امکان توسعه 

و به روزسانی آن است. در طاحی و توسعه سور اپلیکیشن، 

بیش از ۱۰ تکنولوژی و فرم وک مختلف استفاده شده است. 

کاربان سیستم قادند تا بیش از 

ک  درافت نمایند، از خرد رومه گفته تا دخواست تاکسی و پ

موتوری، کاربان می توانند کلیه خدمات و محصوالت مود نیاز 

داخت متنوع، دب منزل درافت  خود درافت و با روش های 

نمایند. 

شفت  ما یک سیستم ایستا نیستیم و هماه با توسعه و پ

تکنولوژی، سیستم ا اتقا می دهیم، عالوه بر اتقا هسته 

سیستم، ما کلیه خدمات ا به روز می کنیم تا بهترن کاای ا 

بای کاربان داشته باشد. 

در ان سیستم سعی شده تا با کمترن منابع سخت افاری، 

گی باعث می شود تا بای  سیستم اه اندازی گدد، ان و

شروع، نیاز به هزنه های سنگن اولیه نباشد و هممان با 

افایش کاربان به احتی منابه مود نیاز سیستم ا اتقا داد. 

۰۱۰۲

۰۳۰۴



۱۲

یشن  ماحل اه اندازے سور اپلی

ما در ابتدا در مود اهداف و بنامه های شما شروع می کنیم تا بتوانیم بهتر نیاها و دخواست های شما ا دک کنیم، بای 

کار شما با مشاوان ما در اتباط هستید.  ۰۱
ص می یابد تا به سواالت و  بعد از محله مشاوه، بای پگری روند توسعه بنامه جامع شما، به شما یک مدر روه اختصا

دخواست های شما پاسخ دهد.  ۰۲
ص شد، بآود هزنه خواهد شد، در ان بآود تمام امکانات سیستم و منابع  بعد از اینکه تمام مواد دخواستی شما مشخ

سخت افاری مود نیاز شما آوده خواهد شد.  ۰۳
بعد از قاداد، قبل از تحویل نهای سیستم یک نسخه اولیه بای شما ایجاد خواهد شد تا نقطه نظات و یا اشکاالت احتمالی 

در آن فع گدد.  ۰۴



۱۳

یشن ها  ڪ هاے مود استفاده در ب اند اپلی نولوژے ها و فرم و ت

یشن ها  ڪ هاے مود استفاده در فانت اپلی نولوژے ها و فرم و ت

یک فرم وک سمت سرور بای نود جی است 

یک زبان بنامه نویسی متن باز 

محیط اجای جاوااسکرپت است و اجاه می دهد کدهای جاوا اسکرپت ا در سرور اجا کنید 

یک فرم وک متن باز بای ساخت اپلیکیشن های موبایل است 

یک فرم وک بای طاحی ابط کاربری است 

یکی از کاآمد ترن زبان های بنامه نویسی سطح باال 

د  ه بای وب اپلیکیشن های تک صفحه ای مود استفاده قار می گ یک کتاب خانه متن باز کاموننت محور است که بای ساخت UI و به صوت و

react بای کتابخانه (frontend و backend شامل) fullstack یک فرم وک

یک کتابخانه جاواسکرپت است که بای ساخت ابط کاربری اپلیکیشن ها و صفحات وب استفاده می شود 



۱۴

ڪ هاے مود استفاده در ساختار دیتا بیس  نولوژے ها و فرم و ت

نولوژے هاے اتباطے  ت

یک نوع ساختمان داده است که در RAM قار گفته و اطالعات به صوت 

ه خواهد شد.  موقت در آن ذخ

یک پایگاه داده NoSQL و چند سکوی است 

ت دیتابیس است که قابلیت اجا  یکی از مشهوترن سیستم های مدر

شدن در بیش از ۲۰ نوع پلت فم مختلف شامل Linux ، Windows ا داد 

Restful api اتباط بن سروها و اپلیکیشن 

Server و Client اتباط بن



١۵

ند ؟  ونه پشتیبانے مے  امان چ ت پش ش

شگامان دامنه فناوری  شگامان دامنه فناوری از لحظه شروع همکاری لحظه به لحظه در کنار شما خواهد بود. محصوالت شکت پ تیم فنی و پشتیبانی شکت پ

س و پاسخگوی بالدنگ یکی از افتخاات ان شکت است که موجب  هم اکنون در شههای مختلف کشور در حال بهه بداری هستند و پشتیبانی در دست

ضایتمندی مشتران ما گدیده. از جمله خدمات قابل عنوان می توان به مواد زر اشاه کد: 

پشتیبانی گری لحظه ای از نم افار و اطالعات مشتران . 

نگهداری و تضمن فعال بودن نم افار در تمام طول شبانه روز. 

به روزسانی سیستم بر اساس آخرن استاندادهای موجود. 

امکان سفاشی سازی طاحی ابط کاربری و خروجی های متنوع. 



١۶

امان  یشن پش ت طاحے اپلی چا ش

یشن در تمامے پلتفم ها  ساخت اپلی

ص آن در انواع دستگاه هاست،  یکی از نکات بسیار مهمی در طاحی اپلیکیشن موبایل، اجای بی نق

یک اپلیکیشن طاحی شده، اگر مشکل نصب در دستگاه های مختلف ا داشته باشد، حتی اگر کاربدی 

و محبوب باشد ا نمی توان موفق دانست. اگر اپلیکیشن طاحی شده در بستر اندروید، بر روی پلتفم 

ios هم قابل اجا باشد می توانید به مان بسیار زادی شاهد شد اپلیکیشن خود باشید. 

بروزسانے هاے مستمر سیستم 

یکی از مهمترن جنبه های یک اپلیکیشن خوب داشتن امنیت مناسب است، تیم پشتیبانی و فنی 

ت آنا بر اساس باگ ها و مشکالت  شگامان به صوت دوه  ای اپلیکیشن ها و سیستم مدر پ

امنیتی به روزسانی می کنند کاربان در هنگام استفاده از اپلیکیشن آنها بتوانند اعتماد کامل به 

امنیت اپلیکیشن داشته باشند. عالوه بر بروزسانی های امنیتی، هسته سیستم نز با آخرن 

تکنولوژی های نم افار بروز سانی می شود تا یک اپلیکیشن سرع و بدون مشکل ا بای کاربان 

خود ایجاد کند. 

ے ها  دورے از پچید

طاحی و پاده سازی ساده سیستم های پچیده نم افاری، باعث جذب و اتباط بهتر کاربان با 

شگامان شده است، ما همیشه ان نکته ا دقت می کنیم که  اگر اپلیکیشن شما به  سیستم پ

صوت پچیده ای طاحی شود و داای صفحات مختلف با پچیدگی  های فاوان باشد کاربان خیلی 

سرع از استفاده کدن از آن خسته می شوند و به سعت اپلیکیشن شما ا تک می  کنند، اما با طاحی 

حفه ای، مشتران و کاربان شما قادر خواهند بود به صوت بهینه تری از اپلیکیشن شما استفاده 

کده و در نیجه باعث می شود تا کاربان شما افایش پدا کنند. 



۱۷

امان  یشن پش ت طاحے اپلی چا ش

افی و زباے بصرے 

دست است که طاحی اپلیکیشن های مفید و کاربدی می تواند تاثر بسیار زادی در افایش کاربان اپلیکیشن داشته باشد اما با ان حال اگر اپلیکیشن های 

طاحی شده، داای زبای و گافیک مناسبی نباشد معموال نمی  توانید افاد زادی ا جذب اپلیکیشن خود کنید. استفاده از نگ های متنوع و همچنن کاربر 

پسند در هنگام طاحی اپلیکیشن موبایل می  تواند باعث شود تا کاربان در هنگام کار کدن با اپلیکیشن شما احساس بهتری داشته باشند و بنابان می  تواند 

باعث جذب کاربان اپلیکیشن شما شود. هچ کسی عالقه مند به استفاده از اپلیکیشن های با محیط کاربری شلوغ نیست و معموال بیشتر افاد عالقه مند 

شگامان همه مواد مهمی ا که در زبای و کاربدی بودن اپلیکیشن  شگامان همه مواد مهمی ا که در زبای و کاربدی بودن اپلیکیشن هستند که از اپلیکیشن های با گافیک ساده استفاده کنند. تیم طاحی ابط کاربری پ هستند که از اپلیکیشن های با گافیک ساده استفاده کنند. تیم طاحی ابط کاربری پ

تاثر داد ا در نظر گفته و بهترن خروجی ا بای شما به امغان می آوند. 

یشن  نوآورے در طاحے اپلی

شگامان، همواه بر ساخت اپلیکیشن های خالقانه ای تاکید و  تیم توسعه و طاحی اپلیکیشن پ

تمکز داند و از ایده های نو در مینه طاحی اپلیکیشن استفاده می کنند. طاحی یک اپلیکیشن 

جذاب، باعث جذب خود به خود کاربان به سمت اپلیکیشن ها می شود. تجزه و تحلیل فتار کاربان 

شگامان داد.  قبل از طاحی نقش به سای در موفق اپلیکیشن های پ

ت ها  انشار در تمام اپ ما

شار اپلیکیشن هستند، معموال اکثر افادی که داای  ماکت ها معموال بهترن محل بای تبلغ و ان

گوشی های هوشمند هستند در بسیاری از ماکت ها مانند کافه باار و گوگل پلی عضو هستند تا 

شگامان با عایت تمام ضوابط  اپلیکیشن های مود نیاز خود ا درافت کنند. تیم طاحی اپلیکیشن پ

و استاندادهای ماکت ها، امکان باگاری بدون مشکل ا بای مشتران خود به امغان آوده است. 


