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مقدمه:
امروزه به دلیل گستردگی فعالیت سازمانها و پیچیدگی محیطهای درونی و بیرونی ،شیوهها و ابزارهای مر سوم مدیریتی
و کنترلی قدیمی ،بخوبی نمیتوانند مدیران را در تسلط بر امور جاری سازمان تحت نظر؛ و کنترل هزینهها یاری نمایند .با
پی شرفتهای فناوری در حوزههای مختلف سازمانی ،ابزارهای بهروز مبتنی بر فناوریهای متو سط و پی شرفته ایجاد شده
ا ست که مدیران در سطوح مختلف سازمان را قادر می سازد همواره ت صویری جامع و آنی از مجموعه تحت مدیریت خود
داشتتته باشتتند .در این حوزه ابزارهای مختلفی وجود دارد که تولیدکنندگان آن داخلی و یا خارجی هستتتند .با توجه به
افزایش کیفیت تولیدات داخل به ویژه در حوزه محصوالت فناورانه و همچنین دسترسی سریع به تولیدکنندگان و دریافت
خدمات پس از فروش ،امکان بهرهمندی بیشتتتری برای مدیران فراهخ خواهد شتتد .در این راستتتا بکارگیری ستتامانههای
ردیابی و هوشتتتمندستتتازی ناوگان حمل و نقل میتواند ضتتتمن پایش مستتتتمر کلیه خودروها ،بر مدیریت آنها و پایش
هزینههای ستتازمان در این حوزه بستتیار تا یرگذار باشتتد .همچنین بر استتاس آمارهای ستترقت خودرو در کشتتور ،ابزارهای
حفاظتی اولیه و حتی دزدگیرها نتوان ستهاند مانع قدرتمندی ،برای پی شگیری از سرقت و در مرحله بعد یافتن خودرو بعد
از سرقت باشند.
گروه فناوری افرا به عنوان یک شرکت دانشبنیان با فعالیت اصلی تولید سامانههای ردیابی و هوشمندسازی ناوگان حمل
و نقل ،در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده صنعتی سامانههای ردیابی در کشور میباشد .این شرکت توانسته با تکیه بر
توان متخ ص صین داخلی ،مح صوالت مختلفی را در زمینه ردیابی و هو شمند سازی طراحی و تولید نماید و در این زمینه
همواره پیشرو بوده است.
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معرفی گروه فناوری افرا:
مقدمات تاسیس گروه فناوری افرا از سال  1389با تشکیل تیمی از متخصصان فنی در حوزههای مهندسی الکترونیک،
مخابرات ،نرمافزار و مکانیک آغاز گردید .این تیخ با تکیه بر توان فنی و شناخت نیازهای فناورانه کشور مرتبط با حوزه
تخصصی خود ،تحقیقات گستردهای را در زمینه دستیابی به دانش فنی تولید سامانههای امن ارتباطات آنالین و تجهیزات
هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل به اجرا در آورد .پس از گذشت دو سال ،تیخ مذکور موفق شد ضمن دستیابی به دانش
فنی الزم در این زمینه ،محصوالت جدیدی با نام ردیاب افرا که حاصل فعالیتهای تحقیقاتی بود ،طراحی؛ و نمونه صنعتی
آن را آماده نماید .گروه فناوری افرا به استناد پروانه بهرهبرداری به شماره  119131744از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در حال حاضر تنها و بزرگترین تولیدکننده صنعتی سامانههای ردیابی در کشور با ظرفیت تولید ساالنه  250.000دستگاه
میباشد.
وجود واحد تحقیق و توسعه صنعتی موجب شده است تا گروه فناوری افرا در هر دو حوزه سختافزار و نرمافزار همواره
بتواند ضمن تولید نمونههای جدیدی از ردیاب ،محصوالت فناورانه دیگری را در حوزه  ICTطراحی و به بازار عرضه نماید.
همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی ( )Solutionدر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به سازمانها و شرکتهای دولتی و
خصوصی از دیگر توانمندیهای گروه فناوری افرا جهت رفع موانع موجود میباشد.
تائید عملکرد این گروه و به تبع آن اعطای مجوز دانشبنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین
سازمان صنعت ،معدن و تجارت نشان از توان تخصصی و تولیدی باالی شرکت در عرصه طراحی و تولید محصوالت فناورانه
کامال ایرانی دارد .گروه فناوری افرا بواسطه فعالیتهای تخصصی واحد تحقیق و توسعه خود بعد از طی مراحل ارزیابی 6
ماهه؛ از سوی ستاد راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ،به عنوان نخستین شرکت
دانشبنیان در زمینه تولید دستگاه ردیاب انتخاب گردید.
به منظور ارائه محصول و خدمات پس از فروش در سراسر کشور ،نمایندگیهای متعددی راهاندازی شده است و مشتریان
گرامی میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای مجاز گروه فناوری افرا ،خدمات الزم را دریافت نمایند .در دنیای کسب و کار
امروز ،مشتریان حرف اول و آخر را میزنند .توجه به خواستهها و نیازهای مشتریان در زمان قبل ،حین و پس از خرید
بسیار ضروری است .گروه فناوری افرا تالش مینماید با برقراری ارتباط سازنده و مستمر با مشتریان خود ضمن ارائه
اطالعات و خدمات مورد نیاز آنها ،بازخوردهای الزم را دریافت و در بهبود فرایندهای کاری و ارتقاء محصوالت بکار گیرد.
کیفیت به عنوان یک اصل به صورت جدی مورد توجه گروه فناوری افرا است .در حال حاضر کلیه محصوالت ردیابی دارای
گارانتی تعویض به مدت یکسال میباشند که خود نشان از کیفیت محصول تولید شده دارد .اخذ نشان استاندارد  CEاز
اتحادیه اروپا موید این موضوع است .این گروه تالش میکند با ارائه اطالعات کافی در وبسایت خود ،به مشتریان در انتخاب
و خرید محصول مورد نظرشان کمک نماید و همه تالش خود را بکار میبندد تا ارزشهای مورد نظر مشتری با استفاده از
ردیاب افرا تامین گردد.
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محصوالت گروه فناوری افرا:

گروه فناوری افرا در حال حاضر اقدام به تولید و عرضه فراگیر دو محصول به نامهای سیستخ مدیریت و ردیابی آنالین
وسایل نقلیه افرا ) (Automatic Vehicle Location (AVLو سیستخ ردیابی افراد و اشیاء افرا ( )APTدر مقیاس ملی
مینماید .این سامانهها که حاصل فعالیتهای گسترده تحقیق و توسعه میباشند ،ترکیبی از سختافزارها و نرمافزارهای
بهروز و ساخت داخل است که طی گواهینامه شماره  84021مورخ  1393/07/22در اداره کل مالکیت معنوی و بت
اختراعات به بت رسیده است .به کمک این سامانهها با استفاده از فناوریهای ماهوارهای و سیستخ مکانیابی جهانی
( )GPSو سایر فناوریهای مخابراتی و الکترونیکی بر بستر تکنولوژی  ،GPRSامکان مشاهده ،ردیابی و مدیریت آنالین
وسایل نقلیه برای یک ناوگان و یا افراد و اشیاء برای یک سازمان بر روی نقشه فراهخ و با ذخیرهسازی کلیه اطالعات حرکتی
بر روی سرور داخلی ،امکان تهیه گزارشات مختلف مدیریتی میَّسر میشود .با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته در
واحد تحقیق و توسعه گروه فناوری افرا ،به طور مستمر نسخههای جدیدتری از این سامانه تولید و به بازار عرضه میشوند.
این موضوع جزء ویژگیهای ممتاز و منحصر به فرد این شرکت است که باعث میشود پیوسته با افزایش کیفیت و قابلیتهای
محصوالت خود؛ در بازار پیشتاز باشد .در همین راستا این شرکت پس از تولید سری  ،AGTنسخه جدید ردیاب خودرویی
سری  DSرا طراحی و به بازار عرضه نموده است.

ردیاب شخصی سری APT

ردیاب خودرو سری AGT

ردیاب خودرو سری DS
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یکی دیگر از مزیتهای قابل توجه گروه فناوری افرا بهرهمندی از سرورهای بسیار قوی و امن با پایداری باال است که برای
افزایش کیفیت خدمات به مشتریان؛ کلیه سرورها در مراکز داده ( )Data Centerداخلی مانند پارس آنالین و افرانت
نگهداری میشوند .با توجه به تعدد مشتریان سازمانی گروه فناوری افرا و تاکید آنها مبنی بر دسترسی اختصاصی آن سازمان
به اطالعات حرکتی ناوگان تحت اختیار ،تاکنون سرورهای زیادی ویژه هر سازمان راهاندازی شده است .نکته حائز اهمیت
آن است که عرضهکنندگان دستگاههای خارجی به دلیل عدم دسترسی به نرمافزار ردیابی؛ امکان راهاندازی سرورهای
اختصاصی را ندارند .بنابراین امکان تامین پایداری سرور و همچنین امنیت اطالعات از نظر جلوگیری از خروج آنها از کشور
نیز میَّسر نخواهد بود .سامانه ردیابی افرا ،از چهار بخش اصلی سختافزار ردیابی( ،)Tracker Deviceنرمافزار سرور
( ،)Server Softwareنرمافزار پایگاه داده ( )Data Base Softwareو نرمافزار کاربر ( )Client Softwareتشکیل
شده که در کاتالوگ و وب سایت گروه فناوری افرا به صورت کامل به معرفی هر بخش پرداخته شده است .از آنجایی که
کلیه مراحل طراحی و تولید بخشهای محصول توسط متخصصین گروه فناوری افرا انجام میگیرد ،امکان بومیسازی
سامانه در هر دو بخش سختافزار و نرمافزار مطابق خواستهها و نیازهای مشتریان وجود دارد.

تیم کاری گروه فناوری افرا:
گروه فناوری افرا به پرسنل خود به عنوان یک سرمایه تمام نشدنی مینگرد .در حال حاضر تعداد  69نفر در بخشهای
مختلف شرکت با مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به فعالیت میپردازند .ترکیبی از نیروهای جوان،
خالق ،متخصص و خبَّره با تخصصهای مدیریت تولید ،مدیریت مالی ،مدیریت بازاریابی ،مهندسی الکترونیک ،مهندسی
مخابرات ،مهندسی نرمافزار و مهندسی مکانیک سبب شده است تا ضمن کسب مجوز دانشبنیان به عنوان نخستین شرکت
در زمینه تولید سامانه های ردیابی موفق به تثبیت جایگاه برند خود در بازار به عنوان برند پیشرو گردد .برگزاری ادواری
اتاقهای فکر در بخشهای مختلف ،برنامهریزی و پایش برنامهها مبتنی بر فرایندهای از پیش تعریف شده باعث شده است
تا مدیرعامل جوان گروه فناوری افرا در سال  1394به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب گردد .برگزاری کارگاههای آموزشی
به منظور ارتقاء دانش و مهارت پرسنل و اجرای برنامههای انگیزشی در گروه فناوری افرا جایگاه ویژهای دارد.
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استانداردها و تأئیدیههای کسب شده :
 دارای تأئیدیه دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 دارای تائیدیه ردیاب به عنوان کاالی دانش بنیان ملی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 دارای تأئیدیه سازمان تنظیخ مقررات و ارتباطات رادیویی کشور
 دارای پروانه بهرهبرداری تولید از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 اخذ استاندارد کیفیت اتحادیه اروپا  CEاز شرکت  QALانگلستان
 اخذ استاندارد ISO 9001:2008
 دارای گواهینامه بت اختراع سامانه ردیابی
 عضو پارک علخ و فناوری خلیج فارس
 عضو بنیاد ملی نخبگان
 مشاور مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه
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افتخارات گروه فناوری افرا
 برگزیده به عنوان فناور برتر کشور از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (سال )1390
 برگزیده به عنوان کارآفرین برتر صنعت کشور از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (سال )1391
 انتخاب مدیر عامل گروه فناوری افرا به عنوان مدیر شایسته ملی (سال )1394
 کسب مقام طالی مسابقات بینالمللی Iran open 2011
 کارآفرین برتر صنعت استان بوشهر (سال )1392
 کارآفرین برتر صنعت استان بوشهر (سال )1391
 کسب مقام دوم ششمین جشنواره جوان خوارزمی
 کسب مقام سوم جشنواره ملی ایدههای برتر کشور (سال )1390
 برگزیده به عنوان پژوهشگر برتر استان بوشهر (سال )1390
 برگزیده و تقدیر شده سومین جشنواره ملی علخ تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (سال ) 1391
 کسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی
 کسب مقام سوم در مسابقات بینالمللی شرق آسیا(کویت)
 کسب مقام اول در جشنواره جوان مخترع و مبتکر بسیجی(سال )1390
 تقدیر شده اولین نمایشگاه هوشمندسازی دفاعی
 برگزیده به عنوان شرکت دانشبنیان برتر پارک علخ و فناوری خلیج فارس (سال )1393


بت بیش از  30اختراع در اداره بت اختراعات کشور
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برخی از مشتریان گروه فناوری افرا:

 اداره کل محیط زیست استان خراسان شمالی

 شرکت هواپیمایی آسمان

 اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 شرکت ساز آب کیان پاد

 استانداری بوشهر و کلیه فرمانداریهای تابعه آن

 شرکت سن ایچ (عالیفرد)

 استانداری یاسوج

 شرکت برق منطقهای تهران

 پاالز موکت

 شرکت توزیع نیروی برق بوشهر

 شهرداری تهران

 شرکت توزیع برق اهواز

 شهرداری قخ

 شرکت توزیع برق اراک

 شهرداری سرخس

 شرکت ملی صنایع مس ایران (سرچشمه و شهر بابک)

 شهرداری کنگان

 شرکت بیمه آسیا

 شهرداری بوشهر

 داروسازی جابرابن حیان

 شهرداری خارک

 شرکت داروسازی وتاک

 شهراری فامنین

 شرکت آبهای معدنی دماوند

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسالمشهر

 شرکت آب زالل طبیعت

 سازمان اتوبوسرانی سمنان

 شرکت ارم نوش

 سازمان آتشنشانی کاشان

 شرکت روغن نباتی گلناز

 شرکت آب منطقهای بوشهر

 شرکت لبنیات آرامش پایتخت

 شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران

 شرکت سوپر پایپ

 شرکت آب و فاضالب منطقه  6تهران

 شرکت مواد غذایی بیژن

 شرکت آب منطقهای یاسوج

 شرکت پخش فرآوردههای نفتی قشخ

 شرکت آب و فاضالب ماهشهر

 شرکت پایانههای نفتی خارک

 دانشگاه سمنان

 شرکت پتروشیمی مبین (عسلویه)

 دانشگاه یاسوج

 شرکت نفت و گاز گچساران

 دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی

 شرکت ملی حفاری خوزستان

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 منطقه  2عملیات انتقال گاز (استان اصفهان)

 مرکز بهداشت خراسان رضوی

 منطقه  4عملیات انتقال گاز (استان خراسان رضوی)

 درمانگاه تخصصی شبانهروزی بقیهاهلل العظخ (عج) قخ

 منطقه  5عملیات انتقال گاز (استان فارس)

 پایگاه اورژانس بوشهر

 منطقه  10عملیات انتقال گاز (استان بوشهر)

 موسسه خدمات امداد طب

 شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس

 سازمان انتقال خون بوشهر

 شرکت کشتیرانی آراباختر
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گروه فناوری افرا
ادامه برخی مشتریان ....
 شرکت نیوشا داریان
 شرکت پخش پارس
 شرکت مواد غذایی پارسی تبار
 شرکت پخش تجهیزات پزشکی اراک
 شرکت صنایع انجماد سیستخ
 شرکت پخش سیمان کو ر گلستان
 شرکت پخش بهین شبکه نوبرانه
 شرکت پخش هنر اول
 شرکت پخش دوست من
 شرکت پخش مجلسی
 شرکت تسنیخ نوش
 شرکت اشجع باتری
 شرکت خوراک دام و طیور مشهد
 شرکت آلتون بژ شرق
 اداره کل تعزیرات یاسوج
 دادگستری استان لرستان
 پارک علخ و فناوری خلیج فارس
 اداره کل بت اسناد و امالک خرم آباد
 اداره کل شیالت استان بوشهر
 سازمان آموزش و پرورش استان همدان
 صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
 امداد خودرو اردبیل
 امداد خودرو زنجان
 امداد خودرو پیام شیراز
 امداد خودرو فراز شمال
 امداد خودرو شبانه روزی رفاه گستران
 امداد خودرو پایتخت (همدان)
 شرکت کرایه اتومبیل پارس

 شرکت ماند گستر
 شرکت بهار گستر دشتستان
 شرکت آریان آسانسور
 شرکت آسان درب بندرعباس
 کارخانه زمرد آرد ایذه
 شرکت آبرون پراتیک
 شرکت ردیاب ایمن گستر شرق
 شرکت نوین صنعت
 شرکت تجهیز سیستخ
 شرکت سیروسفر جنوب
 کانون اتومبیلرانی اراک
 اتوبار سعادت آباد
 شرکت حمل و نقل رحمت
 شرکت حمل و نقل میالد بار دشتستان
 شرکت پانیذ تاکسی مهر
 شرکت کشت و صنعت نانا
 گروه صنعتی پلیمر بوشهر (دفاتر بوشهر و تهران)
 شرکت مانا پلیمر
 شرکت شبکهگستر فنآوا
 شرکت شکوه نور خراسان
 شرکت فناوری اطالعات آسیا
 شرکت ماه سان
 شرکت آذر زرین حصار تبریر
 شرکت سین اوپک
 شرکت ایران دلکو
 شرکت مجتمع فوالد فسا
 تعداد زیادی از اشخاص حقیقی (که از شرکت یا بواسطه نمایندگان
گروه فناوری افرا محصول را خریداری نمودهاند)
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ادامه برخی مشتریان ....
 شرکت آبفا فناور ایرانیان (آفاکو)
 شرکت نوین آلیاژ سمنان
 شرکت نوآوران پاد آب
 شرکت شبکه بادران گستران
 شرکت پارس MCS
 شرکت آگور چین
 گروه صنایع غذایی کوبودنا
 شرکت صنعتی آما
 شرکت تولیدی برودتی پارسا سازان
 شرکت آریا پارسیان
 شرکت بهاب گستر نوین خراسان شمالی
 شرکت مهندسی مهیا آب گستر
 شرکت دنای رفیع کچساران
 شرکت فنی مهندسی کاردان نصب صبا
 شرکت بازرسی استاندارد
 شرکت صندلی آسا
 شرکت ماشینهای اداری بعثت
 شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان پک
 شرکت حصین
 شرکت میهن خوارک تبریز
 شرکت نعمت البرز ایرانیان
 شرکت فناوری سپهر ایرانیان (فناسا)
 شرکت عمران فراب
 نشریه پیام ساختمان
 شرکت مانی سازه ارغوان
 شرکت صنایع ایران لنز
 و ......
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برخی از پروژههای عملیاتی انجام شده:
 طراحی و ساخت سامانه ردیابی و کنترل آنالین ناوگان حمل و نقل ()AVL
 طراحی و ساخت سامانه کنترل و ردیاب شناور به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت
 طراحی و ساخت سامانه ردیابی و کنترل آنالین سوخت شناورهای دریایی
 طراحی و ساخت سامانه ردیابی و کنترل آنالین دمای وسایل نقلیه سردخانهدار
 طراحی و ساخت سامانه جامع بات و مانیتورینگ آنالین اطالعات بار شبکه توزیع برق
 طراحی و ساخت سامانه ردیابی و کنترل آنالین دوربینهای نظارت تصویری
 طراحی و ساخت سیستخ مانیتورینگ ژنراتور رادار
 طراحی و ساخت سامانه ردیابی و کنترل آنالین سربازان شیفت در پادگان
 طراحی و ساخت زیردریایی کنترل از راه دور

ضمن قدردانی از همه مشتریان گرامی و سپاسگزاری از انتخاب گروه فناوری افرا امیدواریم افتخار
خدمترسانی به آن سازمان محترم فراهم گردد تا بتوانیم نام گرانسنگ ایشان را به
کارنامه ارزشمند خود اضافه نمائیم.
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