ساخت اپليکيشن خدماتی
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با سالم و احترام؛
به در این پروپزال قصد داریم مراحل ساخت اپلیکیشن

خدماتی در شرکت عصر نقره ای را به طور کامل شرح
دهیم.

از شیوه ساخت اپلیکیشن ها و امکانات پنل مدیریت

خواهیم گفت .با تیم فنی شرکت آشنا شده و نحوه
محاسبه هزینه ساخت اپلیکیشن های خدماتی را
خواهیم گفت.

در انتها چند نمونه از اپلیکیشن های ساخته شده را

مشاهده خواهیم کرد.

مشاهده رزومه شرکت
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شيوه برنامه نویسی و دیزاین اپليکيشن
 ساخت اپلیکیشن در شرکت عصر نقره ای به
صورت

نیتیو

می

باشد.

برای

هر

اپلیکیشن

پروتوتایپ قبل از دیزاین توسط طراح کشیده شده

تا طراحی نتیجه بهتری داشته باشد.


استفاده از پروتوتايپ در طراحي اپلیکیشن به

درک بهتر قابليت هاي اپلیکیشن و سازماندهي
امکانات آن کمک بسياري مي کند.

طرح نهايي به تيم برنامه نويسي داده شده تا با
استفاده از آخرين تکنولوژي هاي برنامه نویسی

اپلیکیشن که در حال حاضر برای اپلیکیشن های

اندرویدی زبان جاوا و برای  IOSسوئیفت و ایکس
کد می باشد ،اقدام به پياده سازي اپ ها به صورت
نیتیو نمايند.

چند نمونه از اپلیکیشن ها را ببينيد
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پنل مدیریت خدماتی
قلب یک سیستم خدماتی با کیفیت پنل مدیریت آن است.
ما طي  7سال مداوم اقدام به ساخت نرم افزار خدماتی

يکپارچه با نام آيميس کرده ایم و در حال حاضر آيميس در

ورژن  4خود از ماژول ها و امکانات زيادي به صورت وب
بنياد بهره مي برد .بنابراین مزیت رقابتی ما نسبت به

بسیاری از رقبا استفاده از وب سرویس و پنل مدیریت
پیشرفته خدماتی می باشد .ما تضمین میکنیم از هیچ

سورس و کد آماده ای در پروژه استفاده نکرده و تمامی

روال های نرم افزار توسط تیم برنامه نویسی عصر نقره ای
پیاده سازی شده است.

بخش هاي اصلي آيميس شامل

مديريت کاربران ،

مدیریت سرویس کاران  ،پروفايل  ،مديريت محتوا ،
مدیریت محصوالت و کاالها  ،مدیریت خدمات  ،پرداخت و
کیف پول ،سفارشات و حسابداری  ،ارسال پيام و چت و

...به صورت يکپارچه باهم در ارتباط مي باشند .در صورت
لزوم موارد مورد نیاز اضافه توسط تیم برنامه نویسی نوشته
می شود.

دانلود امکانات پنل مدیریت

دانلود امکانات اپلیکیشن

مشاهده دمو پنل مدیریت
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مدیریت پروژه
 پس از عقد قرارداد در جلسات اوليه به بررسي ابعاد

مختلف پروژه طراحي اپلیکیشن شما مي پردازيم.

سواالت مختلفي را طرح خواهيم کرد تا درک درستي از

امکانات و نياز شما بدست آوريم .آينده پيش رو را در
نظر گرفته و نگاهي به فعاليت هاي رقباي احتمالي

خواهيم داشت .در انتها مدير فني شرکت نقشه طراحي
اپلیکیشن و نرم افزارهاي مربوطه را در قالب سند فني

ارائه خواهد کرد.

براي طراحي اپلیکیشن شما در عصر نقره اي ،

متخصصان مختلفي بر اساس نقش و ساعت مورد نياز

به کار گرفته مي شوند .در حقيقت هزينه ساخت
اپلیکیشن شما بر اساس نفر ساعت و دقیق برآورد مي

شود.

آشنايي با تيم فني عصر نقره اي
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قيمت طراحی اپليکيشن خدماتی
رديف

عنوان

قيمت (تومان)

1

طراحی با دیزاین استاندارد خدماتی اپلیکیشن
18/000/000
اندروید نسخه مشتری و نسخه خدمت رسان

2

طراحی با دیزاین اختصاصی اپلیکیشن
29/000/000
اندروید نسخه مشتری و نسخه خدمت رسان

 پشتيباني يک سال کامل
 گارانتي صحت عملکرد مادام العمر
 مشاوره فروش و توسعه ساليانه

مشاهده پيش قرارداد طراحي اپلیکیشن

شرکت عصر نقره ای از اولین شرکت هایی است که در سطح کشور در
زمینه ساخت و طراحی اپلیکیشن موبایل (اندروید  ،آی او اس و وب

اپلیکیشن) به صورت حرفهای قدم برداشته است.

در طی این سالها از طریق کمک به بیش از  100برند برای ورود به دنیای

تجارت الکترونیک تجربه ارزشمندی همراه ماست ،خوشحال میشویم این
تجربه را با افتخار برای ساخت اپلیکیشن
دهیم.

خدماتی در اختیار شما قرار

ارتباط با ما

آنالین

