ما شعار نميدهيم
ما در عمل به مشكالت و نگراني هاي شما پايان مي دهيم


ما مي دانيم كه شما بدليل قطعي اينترنت يا عدم حضورتان در دفتر كارتان و يا عدم
دسترسي به كامپيوتر  ،بارها و بارها موفق نشده ايد  ،بارنامه خود را در فاصله  12ساعت
پس از صدور  ،باطل نماييد و متضرر گشته ايد.



ما ميدانيم كه يك مدير در شركت حمل و نقل نياز دارد حتي بدون حضور در دفتركارش ،
و بدون دسترسي به كامپيوتر  ،اطالعات مرتبط با بارنامه هاي صادر شده در دفترش را در
لحظه مشاهده كند.



ما ميدانيم استعالم راننده و ناوگان و دريافت اطالعات كامل آنها جزو نياز هاي اساسي يك
شركت حمل و نقل است و الزم دارد حتي بدون دسترسي به كامپيوتر  ،چنين اطالعاتي را
در اختيار داشته باشد .



ما مي دانيم كه شما بدون كامپيوتر هم  ،نياز داريد بدانيد چه بارنامه اي براي يك راننده
يا يك ناوگان خاص در كشور صادر شده است .



ما مي دانيم در بسياري از زمانهايي كه اينترنت هاي معمول كامپيوتر ها اختالل دارد ،
سرويس هاي اينترنتي موبايل هاي شما بر قرار است .

ما مي دانيم كه يك برنامه حمل و نقل كوچك بر روي موبايل شما  ،چقدر
براي شما مفيد است

پاسخگوي همه اين نياز هاي شما شده ايم با
اپليكيشن موبايلي

*** ( آريانا همراه ) ***
افتخاري ديگر از شركت طراحي و توسعه نرم افزار شيخ بهائي

www.fatca.com

نماي اصلي نرم افزار ( آريانا همراه ) بر روي موبايل شما

اين برنامه بصورت اشتراك ساليانه در اختيار شما شركت ها و موسسات عزيز
قرار مي گيرد
هزينه اشتراك ساليانه برنامه  ،فقط  240هزار تومان مي باشد كه با احتساب
ماليات بر ارزش افزوده  261.600تومان خواهد شد

براي مجهز شدن به نرم افزار موبايلي ( آريانا همراه ) به ترتيب زير عمل فرماييد

 )1واريز مبلغ  2.616.000لاير به حساب

 )2بر روي سند واريز ذكر نماييد  :جهت اشتراك ساليانه برنامه آريانا همراه ،
و عكس سند واريز را به آي دي تلگرام  @rasoolsheikhbahaeiمتصل به
شماره  09131130071ارسال نماييد
 )3متن زير را در سربرگ شركت خود تايپ با تاريخ  ،شماره  ،مهر رسمي
شركت و امضاي مديريت  .سپس عكس آن را به آي دي تلگرام فوق
ارسال فرماييد :
شركت طراحي و توسعه نرم افزار شيخ بهائي
با سالم
بدينوسيله اعالم مي دارد شركت حمل و نقل  ...................داراي
كد سازمان  ....................واقع در استان .........................
شهرستان  ........................قصد استفاده از نرم افزار موبايلي
(آريانا همراه) را دارد .
نام و فاميل شخص استفاده كننده................................... :
شماره موبايل جهت نصب نرم افزار ............................. :
نام و فاميل مديريت شركت .................................. :
موبايل مديريت شركت ................................... :
 )4دانلود فايل  ArianaHamrah.apkارسال شده براي شما از طريق تلگرام
 ،بر روي موبايل معرفي شده و نصب برنامه روي موبايل  ،طبق راهنماي
ارائه شده

