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شرکت امن افزار گستر آفتاب فعالیت خود را از سال ۸۹ در زمینه مشاوره، اطالع
 رسانی و خدمات کارآفرینی، مشارکت و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، خدمات 
سرور ابری و اختصاصی، هاست و دامنه، ارائه راهکارهای ارتباطی امن بر بستر شبکه 
راهکارهای  ارائه  دیتاسنتر،  خدمات  ارائه  سرور،  تجهیزات  ارائه  باسیم،  و  بی سیم 
آموزش آنالین، سیستم مدیریت محتوای بومی(CMS)، پشتیبانی و تجهیزات سخت
 افزاری و نرم افزاری شبکه، خدمات ویزاکارت مجازی و فیزیکی، نظارت بر اجرای طرح

نیاز مجریان طرح ها طبق ضوابط  مورد  و سایر خدمات مشاوره سرمایه گذاری   ها 
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، راهکارهای الکترونیکی حمل و نقل، 
خدمات تخصصی امنیت، طراحی و تولید نرم افزارهای تحت وب، موبایل و خدمات 

حوزه تجارت الکترونیک، دیجیتال مارکتینگ و هوش تجاری آغاز کرده است.
این گروه در راستای اهداف و فعالیت های خود اقدام به طراحی و تولید نرم افزار 
تحت وب مدیریت حمل و نقل نموده که کاربرد آن در کارخانجات با ناوگان حمل و 

نقل است که با این کار برای راه اندازه آن نیازی به بستر سخت افزاری نیست.
از دیگر فعالیت های این شرکت می توان به طرح پلتفرم پایش در راستای تحقیقات 
و بازاریابی برای امکان سنجی در مورد مقبولیت کاال و نیاز بازار، سیستم مدیریت 
طراحی  پادکست،  تولید  استاندارد)،  و  ارگانیک  متنی  محتوای  (تولید  محتوا 

اینفوگرافی، تولید و مونتاژ و تولید انیمیشن سه بعدی اشاره کرد.
موسسان این شرکت از کارشناسان و برنامه نویسان حرفه ای و تحلیل گران باتجربه 
به  اقدام  علمی،  سطح  ارتقای  برای  هستند که  نرم افزار  و  محتوا  تولید  و  طراحی 
استخدام نیروهای متخصص دیگر کرده اند. این نیروها تحت آموزش های تئوری و 
عملی قرار گرفته و به این ترتیب کادری مجرب و ماهر به عنوان بزرگ ترین سرمایه 

شرکت در حال فعالیت هستند.

سامانه اعالم بار:
- تکمیل فرم اعالم بار توسط شرکت های حمل و نقل و ارسال آن به سامانه

- مشاهده فرم های ارسالی شرکت ها توسط مدیر سالن اعالم بار

- امکان نمایش بارها به رانندگان در مانیتور و موبایل
- گزارشگیری از بارهای جامانده و دریافتی در بازه های زمانی مختلف به صورت کلی

- گزارشگیری از بارهای جامانده و دریافتی در بازه های زمانی مختلف به تفکیک شرکت

 های حمل و نقل
- امکان ثبت فرم های احتیاط

- امکان تعریف حداکثر زمان برای دریافت بار توسط رانندگان که در صورت اتمام و عدم 
ج از نوبت بار را ارسال کند. دریافت بار شرکت حمل و نقل می تواند خار

برنامه موبایل
با توجه به اینکه موبایل و برنامه های مورد استفاده در آن، امروزه کاربرد فراوانی دارد، 
گروه آفتاب برای راحتی و در دسترس بودن مجموعه های سامانه حمل و نقل آفتاب 

امکان استفاده از برنامه موبایل برای رانندگان، مدیران و کاربران را فراهم نموده است.
 نظارت از راه دور

از آنجائیکه نظارت بر محیط های مختلف کارخانه و شرکت یکی از مسائل اساسی در 
حوزه نظارت برای مدیران می باشد، گروه آفتاب امکان نظارت و بررسی دوربین های 

مستقر در کارخانه از راه دور با استفاده از کامپیوتر و موبایل را فراهم می نماید.
نصب دستگاه های ردیاب و انواع سخت افزار بر روی خودروها

کارتخوان
این دستگاه که به کمک کابل به ورودی RS۲۳۲ سخت افزار ردیاب fm-pro متصل شده 

اطالعات کارت های زده شده را به سخت افزار ردیاب ارسال کرده تا سخت افزار ردیاب این 
اطالعات را به همراه موقعیت و زمان خواندن کارت پرسنلی به مرکز ارسال کند.

وزن بار خودرو
سنسور وزن برای کنترل وزن بار کامیون ها و محموله ها در سیستم مدیریت ناوگان طراحی شده است. 
این سنسور به ورودی آنالوگ یا سریال دستگاه های"AVL"، متصل می شود. با بکارگیری سنسور وزن در 
سیستم ردیابی خودرو، اطالعات ارزشمندی در مورد مکان و زمان بارگیری و تخلیه و نیز وزن لحظه ای بار 
کامیون به دست خواهد آمد که این اطالعات نظارت دقیق تر و مدیریت بهینه ناوگان را میسر خواهد نمود.

- گزارش لحظه ای وزن بار خودرو

- گزارش زمان رسیدن و خارج شدن از محدوده وزن به همراه میزان کارکرد خودرو در این محدوده

- گزارش تعداد بارگیری در وزن های مختلف تعریف شده توسط کارفرما

- گزارش تعداد بارگیری 

سنجش حجم مخزن خودرو
این سنسور هم برای اندازه گیری حجم مخزن بار خودروهای تانکردار و هم برای اندازه گیری حجم مخزن 
ارسال اطالعات  امکان  ردیاب  به همراه سخت افزار  این سنسور  بکار گرفته خواهد شد. نصب  سوخت 
موقعیت به همراه حجم مخزن را ایجاد خواهد کرد تا به کمک آن بتوان گزارش های نظارتی و مدیریتی 

متنوع را در نرم افزار مرکزی مدیریت ناوگان استخراج نمود.
دمای خودروهای یخچال دار

یکی از گروه های حمل و نقل کشور، ناوگان های پخش مواد مصرفی می باشند که حفظ زنجیره دمایی با 
اجرای سنسور دمای  با  آفتاب  ناوگان یک ضرورت محسوب می شود. گروه  این نوع  وجود یخچال در 
یخچال خودرویی و با اتصال به AVL قادر است تا به این نوع ناوگان ها اطالعات نقطه به نقطه از وضعیت 

دمایی به صورت لحظه ای را به صورت آنالین اعالم کند.
هشدار دهنده رفتار راننده

از جمله شتاب  راننده  پرخطر  رفتارهای  ناوگان، تشخیص  ویژگی های سخت افزارهای مدیریت  از  یکی 
شدید، ترمز شدید، گردش های شدید، سرعت بیش از حد و همچنین تشخیص دور موتور باال و پايين 
است. دو روش برای تشخیص این هشدارها وجود دارد؛ یکی استفاده از شتابسنج داخلی دستگاه ردیاب 

و دیگری اتصال سخت افزار به ecu  خودرو. 
روش اول هشدارهای مربوط به دور موتور را تشخیص نمی دهد.
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خط مشی شرکت:
ما در راستای بهبود مستمر براساس دانش فنی پرسنل، اشاعه و ترويج كار 
و  به طرف های ذينفع  توجه  و  انسانی  نيروی  از  گروهی و حفظ صيانت 

برقراری توسعه پايدار از الگوی نظام مديريت یکپارچه بهره می گيريم.
گروه آفتاب با ارائه راهکارهای جامع نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز 
دنیا، خدمات فروش هاست و دامنه، خدمات مشاوره، تولید پادکست و 
عنوان  به  و...،  اینفوگرافی  طراحی  همچنین  و  محتوا  تولید  و  انیمیشن 
شرکت فعال داخلی در حوزه فعالیت خود رهبري بازار در ايران را در اختيار 
داشته و نیز با برنامه ریزی براساس شرایط محیطی کشور عزیزمان، حضوري 

چشمگير و موفق دارد.
گروه آفتاب با مطالعه راهکارهای نرم افزاری و طراحی وب، سرعت و دقت 
در ارائه راهكارهاي امن، يكپارچه، كارا و با كاربري آسان، با تكيه بر تجربيات 

موفق، استانداردها و تكنولوژي روز خدمات خود را ارائه می نماید.
در گروه آفتاب در نظر داریم:

ارائه خدمات پس از فروش لحظه ای توسط نیروهای کیفی و نخبه که   •
بنگاه مدیران  توسط  اطالعات  فناوری  راهکارهای  انتخاب  معیار  بارزترین 

 های اقتصادی می باشد
• تولید فریم ورک های تحت وب مطابق با به روزترین تکنولوژی های برای 

تولید نرم افزارهای منطبق با استانداردهای روز دنیا
• نرم افزارهای با پلتفرم موبایل و سیستم عامل های اندروید در حوزه های 

گزارش گیری
• تبدیل میزبانی وب به یک تجربه لذت بخش برای مشتریان

• حفاظت از دارایی آنالین مشتریان به صورت ۲۴ ساعته



سامانه نوبتدهی
- امكان تعريف رانندگان

- سیستم خودکار پالک خوان

- امکان ثبت نوبت با استفاده از سیستم پالک خوان و یا بصورت دستی
- امكان اختصاص نوبت به رانندگان در گروه هاي مختلف نوبتدهي

- امكان تعريف نوع كاميون ها و گروه بندي براي نوبتدهي
- امكان مشاهده سابقه نوبت و بارهای حمل شده توسط رانندگان

- امکان دسته بندی رانندگان به صورت بومی و غیربومی
- امكان تعريف مدت زمان الزم براي طي مسير توسط رانندگان جهت كنترل نوبتدهي

- امكان ابطال نوبت
- امكان ارائه برگه نوبت به رانندگان

- امكان مشاهده رانندگان دريافت كننده بار توسط شركت هاي حمل و نقل
- امكان مشاهده رانندگان به تفكيك گروه هاي نوبتدهي

- امکان فعال کردن سامانه پیامکی برای اعالم نوبت و یا اعالم ابطال نوبت به راننده
- گزارشگیری از تعداد کل کامیون ها به تفکیک نوع کامیون

- گزارشگیری از تعداد کامیون های ورودی و خروجی و همچنین نوبت های رانندگان در 

بازه های زمانی مختلف
- گزارشگیری از تعداد رانندگان در حال انتظار برای بار

- امکان ثبت مبالغ دریافتی از رانندگان برای نوبت

سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب
گروه آفتاب از سال ۸۹ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای تحت وب و موبایل آغاز 

نموده است. در همین راستا اقدام به طراحی و تولید نرم افزار تحت وب مدیریت حمل و نقل، 
کاربردی برای کارخانجات با ناوگان حمل و نقل نموده است که برای راه اندازی آن نیازی به بستر 

سخت افزاری نمی باشد. مشخصات و امکانات سامانه حمل و نقل آفتاب در ذیل ذکر شده است. 
همچنین در صورت بروز هر گونه سوال و یا نظر در مورد سامانه و مطلع شدن درباره آن، با گروه 

آفتاب تماس بگیرید.
با توجه به پیاده سازی انعطاف پذیر سامانه آفتاب، برای گروه های زیر کاربردی می باشد:

- پایانه های بار مراکز استان

- بنادر و مناطق آزاد

- مدیریت بار و نوبت دهی صنایع بزرگ و متوسط

- مدیریت بار و نوبت دهی شرکت های پخش فرآورده نفتی


