بسمه تعالی
خدمت شما شرکت ها و موسسات حمل و نقل کشور سالم عرض می نماییم
بدنبال اشکاالت متعدد پیش آمده در نرم افزار های حمل و نقل در زمینه های گوناگون اعم از :







عدم پشتیبانی صحیح و الزم در مورد نرم افزار
عدم دسترسی سریع به سرور بارنامه آنالین
آنالین نشدن بارنامه ها
بی پاسخ ماندن استعالم راننده از سرور بارنامه آنالین
بی پاسخ ماندن استعالم وسیله حمل از سرور بارنامه آنالین
و و و .......

با درخواست ها و سواالت متعددی از طرف شرکت ها و موسسات حمل و نقل کشور مواجه گشتیم
که در آن توضیحاتی در مورد نرم افزار حمل و نقل آریانا درخواست شده بود  .به احترام شما مطالبی
چند در این رابطه عنوان میگردد






نرم افزار حمل و نقل آریانا توسط گروه فرا اندیشان مهندسی نرم افزار آریانا تهیه و در اختیار
جامعه حمل و نقل قرار داده شده است
سابقه فعالیت گروه آریانا نزدیک به  32سال میباشد و تمرکز فعالیت این گروه فقط در زمینه
خدمات  ITبه صنعت حمل و نقل است
با راه اندازی پروژه بارنامه آنالین در کشور  ،نرم افزار آریانا اولین برنامه ای بود که مجهز به صدور
بارنامه آنالین گردید و دیگر نرم افزار های موجود در بازار حداقل سه ماه بعد از آن توانستند
پروسه بارنامه آنالین را فعال نمایند
نرم افزار حمل و نقل آریانا تنها نرم افزاری است که از طرف دفتر فن آوری اطالعات سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مفتخر به دریافت تقدیر نامه رسمی گشته است



نرم افزار حمل و نقل آریانا دارای تاییدیه رسمی از طرف کانون انجمن های صنفی شرکت ها و
موسسات حمل و نقل استان اصفهان میباشد



نرم افزار حمل و نقل آریانا با استاندارد های صحیح مهندسی نرم افزار تهیه شده و بر همین
اساس مفتخریم اعالم نماییم تجربه هفته های گذشته اثبات کرد تنها و تنها نرم افزار حمل و
نقل آریانا
 در کسری از ثانیه پس از صدور بارنامه  ،کد رهگیری آنالین بارنامه را دریافت و ذخیره مینماید در استعالم راننده از سرور بارنامه آنالین بالفاصله پاسخ شما را ارائه میکند در استعالم وسیله از سرور بارنامه آنالین بالفاصله پاسخ شما را ارائه میکند در دریافت اطالعات راننده جدید از سرور بارنامه آنالین بدون هیچ گونه اتالف وقتی اطالعاتراننده را دریافت و در اختیار شما می گذارد
 در دریافت اطالعات وسیله جدید از سرور بارنامه آنالین بدون هیچ گونه اتالف وقتی اطالعاتوسیله را دریافت و در اختیار شما می گذارد
 محیطی ساده و پر سرعت برای کاربر ایجاد نموده و کاربران براحتی میتوانند از این نرم افزاراستفاده نمایند
 گزارش های متنوع این برنامه کاربران را در تهیه هرگونه گزارشی همراهی نموده استسایت پشتیبانی نرم افزار آریانا تحت عنوان  www.fatca.comبصورت لحظه ای آخرین اطالعیه
های الزم برای شما را ارائه مینماید











کارشناسان مجموعه آریانا از ساعت  8صبح الی  88هر روز بصورت آنالین در خدمت مشترکین
خود هستند
تا کنون بیش از دویست ( )322شرکت حمل و نقل در حال استفاده از نرم افزار حمل و نقل آریانا
می باشند و رضایتمندی این شرکت های حمل و نقل دلیلی روشن بر این است که برنامه حمل
و نقل آریانا برتری مطلق نسبت به تمامی نرم افزار های حمل و نقل دیگر در کشور دارد
در طول هفته گذشته نصب نرم افزار آریانا مرز استان اصفهان را پشت سر گذاشت و محدوده
جغرافیایی ایران عزیز را تحت پوشش خود قرار داد
مدعی هستیم هیچ نرم افزار حمل و نقلی در کشور  ،چه از نظر امکانات نرم افزاری  ،چه از
نظر ارتباط سریع با سرور بارنامه آنالین  ،چه ازنظر قدرت پشتیبانی و خدمات  ،یارای رقابت با
این نرم افزار را ندارد
نرم افزار حمل و نقل آریانا بصورت رایگان بر روی سیستم های کامپیوتر نصب میشود و فقط داری
هزینه خدمات و پشتیبانی محدود  ،بصورت ماهیانه می باشد

در یک کالم  :اگر نرم افزار حمل و نقل آریانا را بر روی سیستم خود نصب نمایید
برای همیشه آسوده خیال باشید
www.fatca.com
031-33387022
09131130071
09331130071
09130388041
09130388042
برای نصب نرم افزار آریانا بر روی سیستم های خود به اطالعیه موجود در سایت ما مراجعه
نمایید
http://www.fatca.com/downloads/darkhast.pdf
 81شهریور سال  8212شمسی
همیشه همراه شما و در کنار شماییم

