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بدون تردید همگامی هر صنعت با فناوری های به روز جهانی مایه اصلی توانمندی آن صنعت است. در حوزه در و پنجره کشورمان نیز شرکت های نرم افزاری نقش قابل 
توجهی در این خصوص ایفا می کنند. یکی از شرکت های پیشگام در این عرصه شرکت فناوری داده پویشگر است. این مجموعه به مدیریت مهندس علیرضا شامی در 
سال 1383 تاسیس شد و از آن هنگام تا به امروز با جدیت و سختکوشی هر چه تمام تر و با تولید نرم افزارهای تخصصی صنعت در، پنجره و شیشه های چندجداره، 
تالش داشته است تا فناوری های نوین جهانی را در اختیار فعاالن این صنعت قرار دهد. نسخه های نرم افزارهای این شرکت که به طور مرتب به روز می شوند، همواره 
کاربرد این فناوری ها را برای کاربران تسهیل کرده اند و از این طریق گام موثری در جهت شکوفایی و ارتقای صنعت در و پنجره ایران برداشته اند. به جهت اهمیتی 
که این شرکت در صنعتمان از آن برخوردار است بر آن شدیم تا با مدیر جوان و خوشفکر این مجموعه گفتگویی داشته باشیم و از چند و چون فعالیت های این شرکت 

باخبر شویم. با هم گپ وگفت پنجره ایرانیان با مهندس علیرضا شامی را می خوانیم:

اشــاره

داده  تاریخچه شــرکت  پیرامون  مختصری   
پویشگر توضیح دهید.

شــرکت فناوری داده پویشگر فعالیت رســمی خود را از 
سال 1383 آغاز کرده است و اکنون پس از 13 سال حضور 
موفق در صنعت در و پنجره کشــور و همچنین برخورداری 
از تیم های تولید و پشــتیبانی متخصص و کارآمد، توانســته 
اســت با بیش از 5000  شــرکت، کارخانه و کارگاه  صنعتی 

تولیدکننده در و پنجره در سراسر ایران همکاری کند.
 در حال حاضر چــه نرم افزارهایی را به بازار 

عرضه می کنید؟ 
شرکت فناوری داده پویشــگر در طول مدت فعالیت خود 
بــا توجه به تقاضــا و  نیاز بازار و همچنیــن تجربیات خود 
در صنعت در، پنجره و شیشــه های چند جــداره، مجموعه 
نرم افزارهایی را با هدف ارتقا و رشد صنعت ارائه کرده است 
که جدیدترین آنها نرم افزار MasterWin می باشــد. در 
حال حاضر ســبد محصوالت شــرکت فناوری داده پویشگر 

دارای تنوع محصوالتی به شرح زیر می باشد:
نرم افــزار جامع طــراح: اولین نرم افــزار طراحي، فروش 

و محاســبات تولیــد در و پنجره هــای یو.پی.وی.ســی و  
آلومینیومی در ایران؛ نرم افــزار جامع مینا: نرم افزار مدیریت 
مشــتریان، انبارداری، حســابداري، بهینه سازی و محاسبات 
برش براي صنعت شیشــه های چند جــداره؛ نرم افزار جامع 
مینا )نســخه ماشین(: نســخه نرم افزار جامع مینا در زمینه 
شیشــه می باشــد که قابلیت های ویژه ای بــرای اتصال یا 
خروجی دادن به انواع دســتگاه های برش CNC به صورت 
GCODE و DXF به آن اضافه  شده است؛ نرم افزار جامع 
مینا )نسخه چوب(: نرم افزار مدیریت مشتریان، بهینه سازی 
و محاســبات برش براي صنعت چــوب؛ نرم افزار چارچوب 
)charchoob(: نرم افزار همراه طراحی و فروش انواع 
در و پنجره های یو.پی.وی.ســی و  آلومینیومی می باشد که 
برای سیســتم عامل اندروید برنامه ریزی و تولید شده است؛ 
نرم افــزارMasterWin: نرم افزار طراحی، فروش و تولید 
انواع در و پنجره می باشد. این محصول جدیدترین محصول 
شرکت می باشــد که با رویکردی برون مرزی برنامه ریزی و 
تولید شده است؛ نسخه موبایــلMasterWin: نرم افزار 
همراه طراحی و فروش انواع در و پنجره می باشــد که برای 

سیســتم عامل های Android و ios برنامه ریزی و تولید 
شــده اســت و قابلیت ارتباط و تبادل اطالعات با نرم افزار 

دسکتاپ MasterWin  را داراست.
 MasterWin را به صورت کلی معرفی کرده 

و نحوه عملکرد آن را توضیح دهید؟
نرم افزار حرفــه ای طراحی،   MasterWin نرم افــزار 
فــروش و تولید انواع در و پنجره می باشــد که بر اســاس 
جدیدترین تکنولوژی ها و نیازهای صنعت در و پنجره کشور 
برنامه ریزی و تولید شده است. این نرم افزار با افزایش سرعت 
و دقت در روندهای دفتری و تولیدی یک مجموعه می تواند 

در ارتقاء راندمان آن مجموعه نقش بسزایی را ایفا کند.  
ایــن نرم افزار بــه کاربران ایــن امــکان را می دهد که 
پیچیده تریــن و خاص تریــن اشــکال یک در یــا پنجره را 
به ســادگی طراحی کــرده و پس از دریافــت گزارش های 
مالی دلخواه خــود، گزارش های تولیدی پــروژه را با دقت 
بــاال دریافت کنند. همچنین به کمــک الگوها و روش های 
پیشرفته نرم افزار در قسمت بهینه سازی برش، کاربر می تواند 
در چنــد ثانیه یک یــا چند پروژه را با هــم مخلوط کرده و 

MasterWin نرم افزارحرفه ای با کاربری آسان 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت فناوری داده پویشگر؛
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گزارشی به دست آورد که بیشترین راندمان و کمترین پرت 
و کناره برش را در برداشته باشد. 

 با توجه به اســتقبال فراوانی که از محصول 
MasterWin شــما شــده اســت، توضیحات 

بیشتری درباره این محصول ارائه دهید؟ 
این نرم افزار به واســطه اپراتوری آســان و راحت در کنار 
قدرت عملکرد باال در طراحی و محاســبات خود، توانســت 

محبوبیت خوبی در بین مونتاژکاران کسب کند. 
وجــود بانــک کاملی از انــواع پروفیل هــای پنجره های 
یو.پی. وی.ســی و آلومینیومی در برنامه و همچنین توانایی 
برنامه در ارائه گزارش های مالی و حتی ســاخت یک پروژه 
بــدون نیاز به طراحی مجــدد و با انــواع پروفیل و اجزای 
مصرفی مختلف، باعث  شــده اســت که مقبولیت نرم افزار  

MasterWin افزایش یابد. 
 MasterWin به جــز بخــش مربــوط به 
محاســبات ســاخت در و پنجره چه موضوعات 

دیگری را پوشش می دهد؟
دارا بــودن بانکی از انواع پروفیل های یو.پی.وی.ســی و 
 MasterWin آلومینیــوم داخلی و خارجی در نرم افــزار
به صورت پیش فرض، مشــکل مجموعه ها در شناســایی و 
تعریف پروفیل های مختلف مصرفی را مرتفع می  کند. نسخه 
موبایل نرم افزار با قابلیت اتصال و تبادل اطالعات با نســخه 
دســکتاپ قابلیت دیگری اســت که مشــکل بازاریاب های 
مجموعه هــا را برطرف کرده و پروســه طراحــی مجدد و 
خطاهــای احتمالی ایــن کار را به صفر نزدیــک می کند. 
قابل تغییر بودن کلیه قســمت های ریزودرشــت نرم افزار در 
قســمت تنظیمات برنامه قابلیت دیگری اســت که به کاربر 
توانایــی اعمال تغییــرات دلخواه در ظاهــر یا خروجی های 

نرم افزار را می دهد.
 عملکرد بخش گزارش های مالی نرم افزار در 
چه حدی است؟ آیا قابلیت این بخش به اندازه ای 
هست که مجموعه را بی نیاز از سایر نرم افزارهای 

مالی کند؟
گزارش های مالی نرم افزار MasterWin شــامل ارائه 
انواع پیش فاکتورها، فاکتورهــا، قرارداد فروش و برگه های 
دســتور ســاخت و مالی پروژه می باشــد. در هر یک از این 
قســمت های نرم افزار، کاربر توانایی اعمال تغییرات دلخواه 
خود مانند شارژ قیمت، شارژ متراژ، تخفیف، خدمات اضافی، 
هزینه های متفرقه پروژه، تبدیل اجزای مصرفی پروژه و غیره 

را داراست. 
 اســتفاده از این محصول چه مزایایی برای 
کارگاه ها دارد و آیــا تمامی کارگاه ها می توانند از 

این محصول استفاده کنند؟
این نرم افــزار با دیدگاه مرتفع ســازی نیازها و برای همه 
فعاالن صنعت در و پنجره کشــور پیاده ســازی و ارائه شده 
اســت. این نرم افزار برای مجموعه ها مزایای رقابتی زیادی 
ایجــاد می کند که چند نمونه از آنها را می توان بدین صورت 
برشــمرد: افزایش سرعت پاسخگویی واحد فروش مجموعه 

جهت طراحی و صدور پیش فاکتورهــا، بایگانی دقیق برای 
همه پیش فاکتورهای صادرشــده برای یک پروژه به صورت 
پویــا و قابل تغییــر و اصالح در آینــده، کاهش پرت برش 
پروفیل ها به واسطه بهینه سازی چندین پروژه با الگوریتم های 
حرفه ای آپتیمایز، افزایش سرعت و بهره وری در خط تولید به 

سبب گزارش های کامل و جامع برنامه و غیره.
 در مورد قابلیت اتصال نسخه موبایل نرم افزار 
MasterWin به سیستم دسکتاپ و نحوه ارسال 
و دریافت اطالعات از سیستم دسکتاپ به گوشی 

همراه و بالعکس کمی بیشتر توضیح دهید؟
نســخه موبایل ایــن نرم افزار با هــدف کاهش خطاهای 
اپراتــوری در طراحی های مجدد پروژه ها و همچنین کاهش 
زمان هــای مورد نیاز جهت هماهنگی و تبادل اطالعات بین 
بازاریابان و دفاتر شرکت ها، برای سیستم عامل های iOS و 

Android طراحی و پیاده سازی شده است.  
وجــه تمایز نرم افــزار موبایلMasterWin  با ســایر 
نرم افزارهای مشــابه در این اســت که همانند نسخه اصلی 
خود قابلیت طراحــی انواع یونیت های لوالیــی، کماندار با 
قوس متفاوت، کشــویی تک ریل و جفــت ریل و کتیبه دار، 
ترکیب کشویی و بازشو ، پنجره های لنگه مخفی، کوپل دار، 
درهای با آســتانه، درهای با پاخور و غیره را شــامل بوده و 
همچنین برای پروژه های طراحی شــده قابلیت صدور انواع 
پیش فاکتورهای مالی با در نظر گرفتن تنظیمات و تغییرات 

دلخواه مورد نیاز کاربر را دارا می باشد. 
 MasterWin برجسته ترین وجه تمایز نرم افزار موبایل
توانایی ارســال پروژه ها و دریافت اطالعات مشخصات اجزا 
و اقالم مصرفی با نســخه کامپیوتری می باشد. این قابلیت 
نرم افزار، کاربران نسخه های کامپیوتری را از طراحی مجدد 
پروژه ها یا ورود اطالعات پروفیل و یراق و شیشــه و ... در 
نسخه های موبایل بی نیاز کرده و حتی نیاز به هماهنگی های 
مربوط به تغییرات قیمت اجزای مصرفی را از میان برداشــته 
اســت. به کمک ایــن ویژگی کاربــران نرم افــزار موبایل 
M  به راحتــی می تواننــد با یک کلیک  a s t e r W i n
ســاده دیتای خود را به روز کرده یا اطالعات پروژه های خود 

را برای همکاران خود ارسال کنند. 

و اطالع رســانی شرکت  ارتباطی  کانال های   
داده پویشگر با مشــتریان به چه صورت است؟ 
آیا از فضــای مجازی و امکانات آن برای این کار 

استفاده می کنید؟
همکاران و مشتریان شرکت فناوری داده پویشگر می توانند 
با تماس یا حضور در دفاتر تهران و اصفهان شــرکت به طور 
ســنتی با این مجموعه در ارتباط بوده و یا از طریق رسانه ها 

و شبکه های اجتماعی شرکت مانند:
 instagram ، Telegram ,linkedin ,whatsapp، Imo و ...  با 
این مجموعه در ارتباط باشند. همچنین مشتریان می توانند از 
طریق وب سایت های شرکت از جدیدترین اخبار محصوالت 
یا شــرکت مطلع شده یا از طریق پشتیبانی آنالین و صدای 
مشــتریان موجود در وب ســایت ها با پرسنل این شرکت در 

ارتباط مستقیم قرار گیرند.
 چه موارد آموزشــی از طریق کانال تلگرامی 

شما انجام می شود؟
در کانال اختصاصی نرم افزار MasterWin  عالوه بر 
اطالع رســانی آخرین اخبار و مطالب این نرم افزار، اطالعات 
آموزشــی و فنی  مربوط به این صنعت مانند نحوه محاسبات 
دســتی تولید انواع پنجره های بازشو و کشویی یا چگونگی 
طراحــی و محاســبات اشــکال خاص به صورت دســتی و 

نرم افزاری ارائه می گردد.
 استفاده از نرم افزارها و برنامه های محاسبه 
و ساخت در و پنجره چه تاثیری در بهبود سطح 
کیفی محصوالت و رشــد صنعــت در و پنجره 

کشور دارد؟
فرآیند طراحی و محاسبات دستی برای صدور پیش فاکتور 
یا تهیه گزارش های ســاخت یک پروژه به صورت دســتی 
عالوه بــر زمان زیادی که نیاز دارد، با خطاهای انســانی و 
محاســباتی فراوانی همراه می باشد. استفاده از نرم افزارهای 
تخصصی مناســب در این خصوص امــری الزم و ضروری 
است که با صرفه جویی در زمان و افزایش دقت و سرعت در 
محاسبات و صدور گزارش های مالی و تولیدی، باعث کاهش 
هزینه های تولیدی و در نهایت افزایش راندمان و سودآوری 

مجموعه می گردد. 


