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ابیقابل نصب بر روی تلفن های همراه؛ بدون نیاز به تهیه سخت افزار مخصوص ردی

 عرضه نرم افزار تلفن همراه برای سیستم های عامل اندروید وiOS
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تعریف ساختار سازمانی و ناحیه بندی

ارائه گزارش های مدیریتی

قابلیت همگام سازی با سایر سامانه ها



مزایای اصلی استفاده از درنا

5 

افزایش سرعت عمل نیروهای اجرایی در رسیدن به مقصد
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بهبود نظارت بر تردد نیروهای اجرایی

امکان یکپارچه سازی اطالعات با سامانه های عملیاتی سازمان
فراهم شدن امکان داده کاوی و تولید ارزش افزوده
جلوگیری از تقلب احتمالی توسط نیروهای اجرایی

در عین رعایت حریم خصوصی پشتیبان
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مسیریابی و هدایت نیروی اجرایی به سوی مقصد
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هدایت نیروی اجرایی به سوی مقصد تعیین شده



مؤلفه ردیابی نیروهای اجرایی

9 

تشخیص و ارسال رویدادهای تلفن همراه
جمع آوری اطالعات میدانی از طریق تلفن همراه نیروهای اجرایی

تشخیص و ارسال رویدادهای مرتبط با تلفن همراه
نظیر کاهش باتری، اتصال به شبکه و غیره
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امکان تایید انجام وظیفه توسط مدیر
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مدیریت نمایه کاربران
امکان تعریف نمایه برای هر کاربر
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امکان تعریف مدیران مختلف در واحدهای سازمانی
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ارائه گزارش های مدیریتی
گزارش انجام وظایف به تفکیک واحدهای سازمانی
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قابلیت همگام سازی با سایر سامانه ها
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معماری مبتنی بر میکروسرویس
افزایش قابلیت مقیاس پذیری

بسته بندی محصول در قالب کانتینر
 سازگار با ابزار محبوبDocker

 استفاده از پایگاه دادهPostgreSQL
قابلیت پشتیبانی از داده های مکانی

 چارچوب وبPython / Django
از محبوب ترین ابزارهای موجود

 نرم افزار تلفن همراه مبتنی برReact Native
افزایش قابلیت سازگاری با سیستم های عامل مختلف

اندروید

iOS




