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شرکت فراز پردازشگران از سال 1387 در حوزه فناوری اطالعات فعال 
می باشد و در زمینه ارائه راه کارهای فناوری اطالعات ، طراحی و 
تولید نرم افزارهای جامع تحت وب ، دسکتاپ و موبایل ، طراحی وب 
سایت های خدماتی و اطالع رسانی و ... مشغول به کار می باشد.

تولید نرم افزار سفارش مشتری در شرکت فراز پردازشگران از سه بخش اصلی 
مرحله  دوم  سنجی؛  امکان  و  ریزی  برنامه  مرحله  اول  است:  گردیده  تشکیل 
پیاده سازی، آزمون و مستندسازی؛ سوم استقرار و نگهداری نرم افزار میباشد؛ 
الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی مابین تعریف می گردد. 
فراز پردازشگران در طراحی و توسعه ی نرم افزار های اختصاصی سال ها تجربه 

دارد و در این زمینه افتخارات بسیاری را کسب کرده است. 

طراحی وب سایت های شرکتی ، سازمانی ، شخصی و...

طراحی و تولید نرم افزار بر روی پلتفرم های مختلف

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری

خدمات شرکت فراز پردازشگران 



جریان اطالعات در یک سیستم همانند گردش خون در بدن حیاتی است.



امکانات نرم افزار مدیریت دپوی فرآوری آهن قراضه 

امکان دسترسی از طریق تلفن همراه ، کامپیوتر و اینترنت | اطالعات همیشه همراه شماست.



ثبت تصاویر بار ، درجه کیفی ، ناخالصی و سایر اطالعات توسط گوشی اندرویدی

امکان تعریف چندین دپوی تخلیه قراضه

حق  با  کاربران   ، شهرها   ، پیمانکاران  کد   ، تخلیه  محل   ، افت  عوامل   ، درجات  تعریف  امکان 

دسترسی مشخص

امکان تایید درجات ثبت شده توسط ارزیاب ها و ارسال به مدیریت و سپس تایید مدیریت و 

نمایش به مشتری

و درخواست مشاهده  بار  اطالعات  و  به تصاویر  اینترنت  از طریق  پیمانکاران  امکان دسترسی 

عکس و اعتراض به درجه

امکان نمایش اطالعات ورود بار به مدیریت از طریق اینترنت و کامپیوتر محلی

داشبورد پیشرفته مدیریتی با امکان نمایش گزارش ها مختلف به صورت نمودار، جدول و ...

امکان استخراج گزارشات پیشرفته به صورت آسان و در کمترین زمان

امکان چاپ سند انبار و گزارشات انبار بعد از تایید درجات توسط مدیریت 

امکان ثبت خطای کاربران ارزیاب و نمره دهی به کاربران

امکان ثبت بارهای عودتی و تحت بررسی 

امکان مدیریت صندوق پرداخت پس کرایه

امکان ثبت نوع بار ورودی بر حسب ) پرس ، فله و مخلوط (

امکان ثبت بار به صورت تک درجه ای و درصدی

امکان ثبت نوع کامیون ) باری – کمپرسی (

امکان ثبت جداگانه افت بارهای فله و پرس

امکان اعالم قیمت به پیمانکاران ) تاریخچه قیمت ها (

مدیریت موجودی قراضه



تصاویری از محیط نرم افزار
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