در دنیای امروز ،با تغییر فرهنگها و تغییر ساختار زندگی افراد جامعه ،نیازهای افراد نیز تغییر
نموده و دستتترستتی به ابزارهای نوین ،ستت و و استتار ،در دستتترب و اتنته متنوو از خواستتتههای
شتت روندار میباشتتد از جمله این ابزارهای نوین ،ابزارهای پرداخت خرد و خصتتوصتتا پرداختهای
خرد حوزه شتتت روندی از جمله وستتتایو نقلیه عمومی (اتوبوب ،تاکستتتی و
سینما ،ش ربازی و

 ،پارکومتر و

) ،بلیط فرهنگستتتراها،

است که در سالهای اخیر توسعه وسیعی یافته است

از ستوی دیگر شت رداریها به منظور جلب مشتارکت ( )Engagementش روندار در فعاتیتهای
شتت ری ،ستتازوکارهای مختلف و متنوعی را انتخاب نموده که زیرستتاخت اعمال اکثر این ستتازوکارها،
سامانههای وفاداری ( )Loyaltyتعریف شدهاست
در این شتترایط استتت که هد

یک مدیریت هوشتتمندانه و کارامد ،ایجاد ستتازوکارهایی پویا و

خردمنتدانته ج تت هتدایتت افراد جتامعته برای نیتو بته حداکثر رفاه عمومی با در نظر گرفتن منابع
محدود برای حال و اینده جامعه است

نرمافزار سینا

 ،پروژه حستاب اناین ش روند با هد

استفاده از تکنوتوژی در تنادالت ماتی

خرد ،مف وم کیف پول اتکترونیکی و استتتتفاده از ار به عنوار جایگزین مناستتتب برای پول خرد در
مراودات ماتی روزمره شتت روندار مورد بررستتی ،مطاتعه و پیادهستتازی قرار گرفت این ستتامانه به
منظور فراهم نمودر تستتت یات به شتتت روندار و حو مشتتتکات و مع تتتات حوزه پرداخت خرد و
استفاده از تکنوتوژیهای روز و و ایجاد زیرساخت الزم ج ت ایجاد ش ر هوشمند توسعه داده شده
و در فاز نخست ار کلیه خدمات ارائه شده ش رداری به ش روندار را شامو میشود

صفحه 2

ویژگیهای عمومی نرمافزار سنا
رابط کاربری تحت وب
امروزه رابط تحت وب به عنوار ستتادهترین و منعطف ترین روش برقراری ارتناط با نرمافزارها،
مورد استتفاده و استتقنال اکثریت کاربرار قرار گرفته است این نوو رابط کاربری ،به راحتی قابو
تغییر یا توسعه بوده و کاربر قادر است در هر زمار و از هر کجا ،به ار دسترسی داشته باشد

امنیت باال
با توجه به این موضتوو که این سامانه به دادههای اطاعاتی سایر سامانههای مستقر در سازمار
دستتترستتی داشتتته یا دارد ،تذا مراقنت از دادهها و امنیت باالی این ستتامانه ،در اوتویت اول این
شرکت بوده و سعی شده تمام مسائو امنیتی در این رابطه ،مدنظر قرار گیرد

ارائه مداوم تغییرات و قابلیت های جدید (پویایی باال)
با توجه به اینکه تیم توستتعه این نرمافزار به واستتطه حوزه فعاتیت و تخصتتد خود ،همواره در
تنه تکنوتوژی در حرکت هستتند ،تذا دائما در حال ارتقای این محصول و افزودر قابلیتهای جدید
به ار هستتتند به طوریکه به صتتورت معمول ،در هر ستتال حداقو در یک مرحله ،این نرمافزار به
روزرسانی شده و نسخه جدید ار منتشر میشود

دارای سامانه امتیازات
در سامانه حساب ش روندی امتیازات ش روندی خود یک محصول شناخته میشود که میبایست
یک ماتک داشتته باشتد بنابراین حستاب امتیازی یک نرخ برابری پوتی خواهد داشت که در هنگام
پرداخت از حستتاب امتیازی با ار نرخ معادل ریاتی امتیازات از حستتاب ریاتی پشتتتوانه امتیازها به
حساب سرویسدهنده که معادل امتیاز سرویس داده است پرداخت میگردد

صفحه 3

امکار اضافه کردر سامانههای متعدد
در این نرمافزار میتوار به تعداد نامحدود ستتیستتتم و ستتامانه اضتتافه نمود که از طری این
سامانه کنترل شوند

س یم شدر در سودهای سامانه
در این نرمافزار میتوار برای هر خدمت یا ستتامانهای که تعریف میشتتود به هر تعداد که نیاز
هست درامد و سود به حساب افراد تعریف شده در سیستم واریز شود

امکار ا ستفاده از سیستم پیامکی ج ت اطاو از رویدادهای سیستم
در این نرمافزار میتوار مشخد نمود که اطاعات پیامکی کدام خدمت یا سامانه ارسال شوند
به این ترتیب ریز امور ماتی شخد در اختیار او قرار میگیرد

امکار صدور تگ و ایجاد تخفیف
در این نرمافزار میتوار تگهای متعددی برای سازمارها و ارگارهای مختلف توتید نمود و بعد
بر روی ارها تخفیفهای گروهی ایجاد نمود

معماری نرمافزار
با توجه به اینکه این ستامانه باید قابلیت توستعه توسط تیمهای برنامهنویسی مختلف را داشته
باشد و بتوار امکانات متعددی را به ار اضافه کرد تذا طراحی و برنامهنویسی ار به گونه ای است
که عزل و نصب و مدیریت ماژول جدید به راحتی صورت میگیرد

سامانه وفاداری
هد

از توتید این سامانه عاوه بر ارائه خدمات متنوو در حوزه خدمات ش ری ،به منظور حفظ و

تکریم کاربرار و با استتتفاده از س تیاستتتهای تشتتویقی ،ماندگاری کاربرار در ستتامانه همیشتتگی و
برقرار باشد این سامانه به عنوار نرمافزار  Loyaltyشناخته میشود

بخش مدیریتی
این بخش شامو تمام اطاعات اماری و مدیریتی میشود که با استفاده از ار می توار کو شمای
سیستم را به شکو نمای مورد قنول سازمار تنظیم کرد و کاما سفارشیسازی میشود

صفحه 4

نسخههای نرمافزار سنا
نام پکیج

برنزی

نقرهای

طایی

قابلیت
خرید بلیط
کیف پول ریاتی
گزارش تراکنشها
راهنما
حسابها (کارتها)
اسکن شناسه
کیف پول امتیازی
پیام روز
استرداد بلیط
برچسبها
سایر برنامههای کاربردی
حساب خدمات
تندیو امتیاز به پول
تخفیف بلیط
تقسیم بلیط
مشاهده جزئیات تراکنشها
کد  QRشناسهها
وابستگیها (اتصاالت)
سایر خدمات

-

صفحه 5

بخشهایی از رابط کاربری نرمافزار سنا

شکو شماره  :1نمای داشنورد نرمافزار

شکو شماره  :2نمای گزارش نرمافزار

شکو شماره  :3نمای اتصاالت سامانهها به نرمافزار

صفحه 6

شکو شماره  :4نمای مدیریتی نرمافزار

شکو شماره  :5نتنظمات اصلی مدیریتی نرمافزار

شکو شماره  :6ایجاد راهنمای مدیریتی نرمافزار

صفحه 7

