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 شــركت ســبز افزار آریا در اوایل ســال ۱۳۸۳ توســط جمعــی از فعالین حرفــه نرم افزار

 و بــا هــدف ایجــاد بســتری مناســب در زمینــه ارائــه راهكارهــای یكپارچــه فنــاوری

ــزاران ــت، ه ــه فعالی ــه دو ده ــک ب ــا نزدی ــون ب ــد. اكن ــیس گردی ــات تأس  اطالع

ــن ــزاری ای ــای نرم اف ــات و راهکاره ــب وکار از خدم ــا کس ــب صده ــر در قال  كارب

ــت ــات جه ــوالت و خدم ــی از محص ــبد کامل ــد و س ــتفاده می نماین ــركت اس  ش

 ارائه راهکارهای جامع

ــاوره،  ــات مش ــه خدم ــزاری، ارائ ــوالت نرم اف ــه محص ــد و عرض ــا تولی ــبزافزار ب  س

 نظــارت و آمــوزش در قالــب راهكارهــای جامــع مبتنــی بــر فــاوا، بــه عنــوان برنــد

 مطــرح و یکــی از شــرکت های برتــر داخلــی در حــوزه کاری خــود، نقــش تعیین کننــده ای

 در فضــای کســب وکار و بــازار داخلــی ایفــاء نمــوده و در تــدارک حضــور در

 بازارهای هدف

 ســرعت و جامعیــت در ارائــه راهكارهــای یكپارچــه، كاربــردی و بــا كاربــری آســان،

 بــا تكیــه بــر تجربیــات موفــق، اســتانداردها، تكنولــوژی و دانــش روز محقــق می گــردد

ــل ــی قاب ــریك و همراه ــا را ش ــتریان م ــت، مش ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــه ای  ک

 اتــكاء و ارزش آفریــن بشناســند كــه نــه تنهــا بــرای هــر خواســته مرتبــط ایشــان

ــز در ــان را نی ــده كسب وكارش ــای آین ــه نیازه ــخی دارد، بلك ــه کاری پاس  در زمین

ــت ــده ای از موفقی ــذا بخــش عم ــوده و ل ــی نم ــات پیش بین ــاوری اطالع  حــوزه فن

خود را متاّثر از همراهی

ــوان ــه عن ــه ب ــت ك ــی اس ــالش متخّصصین ــه ت ــبزافزار، نتیج ــزون س ــد روزاف  رش

 ارزشــمندترین دارایــی شــركت، احســاس مالكیــت و اثربخشــی دارنــد و ســبزافزار

ــت و ــروز خالقی ــكان ب ــود ام ــی خ ــگ متعال ــا فرهن ــه ب ــد ك ــی می دانن  را محیط

 ابتــكار را فراهــم کــرده و رشــد مالــی و حرفــه ای کارکنــان، تأمین کننــدگان و ســهام داران

را در ترازی باالتر از ســایر

به مشــتریان، تدارک دیده شده است.

خارجی نیز می باشد.

می دانند. سبزافزار 

.فعــاالن در حرفه، تضمین می نماید
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ــاری، ــوش تج ــزای ه ــن اج ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــی ب ــبوردهای مدیریت  داش

 امــکان تفســیر حجــم باالیــی از داده هــا را بــا هــدف تشــخیص، بهبــود یــا ایجــاد

 فرصت هــای جدیــد کســب وکار در اختیــار مدیــران ارشــد ســازمان ها قــرار می دهــد.

 شناســایی ایــن فرصت هــای جدیــد و بکارگیــری یــک اســتراتژی مؤثــر بــر اســاس

ــت ــه مزی ــر به ســزایی در دســتیابی ب ــش حاصــل از داده هــای ســازمانی، تأثی  بین

  رقابتی در بلندمدت

 ارائــه و نمایــش اطالعــات بــه مدیــران ایــن امــکان را می دهــد تــا بــه اطالعــات

ــر ــالوه ب ــد. ع ــت یابن ــا دس ــل آنه ــز تحلی ــام و نی ــای خ ــل از داده ه ــد حاص  مفی

ــع انســانی، ــر مناب ــی در تمامــی بخش هــای ســازمان نظی ــن، داشــبورد مدیریت  ای

 فــروش، عملیــات، امنیــت، فنــاوری اطالعــات، مدیریــت پــروژه، مدیریــت ارتبــاط

 با مشتری

داشبورد مدیران سبز

و ... کاربردی و قابل اســتفاده می باشد.

در محیط کســب وکار خواهد داشت.

توانمندســازی ســازمان شما

در کشــف بینش هــای پنهان در داده ها
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ــرد       ، شــاخص های ــه ای از شــاخص های عملک ــی، مجموع  داشــبوردهای مدیریت

 کلیــدی عملکــرد         و ســایر اطالعــات ضــروری مرتبــط بــا ســازمان و پیرامــون

ــار هــم طراحــی ــه ای در کن ــه کمــک چارت هــا و نمودارهــا به گون ــه ب  آن اســت ک

ــانی ــه آس ــد ب ــر آن بتوانن ــتناد ب ــا اس ــران ب ــا مدی ــود ت ــازی می ش  و تصویرس

ــداف ــق اه ــت تحق ــاهده و وضعی ــی مش ــگاه کل ــک ن ــازمان را در ی ــرد س  عملک

 استراتژیک را بررسی نمایند

ــازمان ــت س ــزان موفقی ــان دهنده می ــًا نش ــرد، اساس ــدی عملک ــاخص های کلی  ش

ــه و ــرض توج ــن رو در مع ــتند و از ای ــتراتژیک هس ــداف اس ــه اه ــتیابی ب  در دس

 بررســی قــرار دارنــد. بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه هــدف یــک داشــبورد

 مدیریتــی، بررســی و اســتفاده از کلیــه اطالعــات موجــود نیســت. بلکــه محصــول

ــه ــد، به نحوی ک ــرون آن می باش ــات درون و بی ــازمان و اتفاق ــع از س ــی جام  بینش

ــی و ــه مدیریت ــای بهین ــده و تصمیم گیری ه ــان ش ــازمان نمای ــاری س ــت ج  وضعی
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روال های آتی ممکن گردد.



 تحلیــل اطالعات از کل به جزء و برعکس

تحلیل و کوتاه نمودن مســیرهای پرس وجو

ــف ــی و کش ــای پيش بين ــرای مدل ه ــاری، داده کاوی و اج ــای آم  تحليل ه

ارتباط بين داده ها

امکان تحلیل بر روی اطالعات بســیار زیاد و انبوه در ســازمان

تهیه گزارش  های متنوع و پویا از زیر ســاخت  های مختلف

ســازمان  سیستم های جزیره ای 

ســهولت اســتفاده در محیط های مختلف نظیر کامپیوتر، تبلت و موبایل

امکان تهیه داشــبورد  هایی با ســاختاری شکيل، جذاب و کاربردی

ویژگی ها و امکانات ویژه
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ایجاد بســتری مناســب برای تحلیل چند بعدی اطالعات در سازمان

شناســايی فرصت های کســب وکار و پيش بينی شرايط آتی سازمان

ایجاد دانش مناســب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها در ســطوح مختلف مدیریتی

تســهيل و بهينه سازی فرايند تصميم ســازی مدیران سطوح مختلف سازمان

 ایجاد زبان مشــترک و رویکــردی یکنواخت برای تولید گزارش های پویا

و به اشتراک گذاری اطالعات

افزایش ســرعت و کاهش میزان خطا در تولید گزارش  های موردنیاز ســازمان

افزايش کارايی ســازمان در امور داخلی و شفاف ســازی رويه فرايند های کليدی

 

دســتاوردهای حاصل از بکارگیری داشبورد مديران
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