
شرکت برسام رایان
مشاوره مدیریت و ارائه دهنده راه کارهای نرم افزاری
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مابارهدر

اجرایتجربهوERPسیستمهایاستقراروانتخابحوزهدرسابقهسال10ازبیشبا
وبزرگسازمانهایدرکهداشتهایمرااینافتخارمختلفصنایعدربزرگپروژهدهها
تاکنیمکمکشمابهتجربیاتاینانتقالباوکنیمتجربهکسبصنعتبزرگانکناردر

.کنیدمدیریتپیشازبهترراخودکاروکسب
.نیمکایجادرانتایجبهترینهزینه،وزمانکمترینصرفباتامیکنیمتالشما



موسسینشرکتبرسامرایاندههههتتهادواردحهوزهپهروژهههایسیسهتمهای
شدندوبرخیبعنهوانمهدیراناجرایهیدرERPاطالعاتیوپسازآنپروژههای

زدهههاینافهرادا.حوزهبرنامهریزیومدیریتصنایعتولیدیفعالیتمینمودند
.درصهنایعمختلهفپرداختنهد ERPهشتاددرقالبیکتیمبهاجرایپروژههای

یهدهدرطیاینمدتتجربیاتارزندهایتوسطاینتیمکسبشدهوهمچنینا
آنهایبسیاریشکلگرفتوفکرایجادیکشرکتجدیهدکههبتهواندرقالهب

.ایههنایههدههههارااجرایههینمههودبهههتههدریجبههینایههنگههروهشههکلگرفههت
توسطاینگروهمتخصصومجرببامحوریت1398شرکتبرسامرایاندرسال

.تاسیسگردید ERPاستقرارسیستمهای

و این داستان موفقیت ما بود
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چشم انداز و ماموریت برسام رایان

رایبراافزودهارزشبیشترینکهاستمحصوالتیوخدماتارائهمااندازچشم
رترینبازیکیبهخودبزرگمشتریانکناردرنیزماونمایدایجادمشتریانمان

.یمشوتبدیلمدیریتمشاورهواطالعاتفناوریخدماتدهندهارائههایشرکت
.برمیانگیزدراغرورواعتمادحسکهبرندی

افزایشبابتوانندتاکارهاستوکسبشدنتواناتربهکمکماماموریت
رفمصبرایافزودهارزشایجادبهمنجربیشتر،سودکسببرعالوهبهرهوری
راکاریناما.دهندافزایشپیوستهراایرانیخدماتوکاالکیتیتوشوندکننده

روزهبپایهبرووکارکسبهایحوزهتمامدرمتخصصومجربتیمیبهاتکابا
.میدهیمانجامITحوزهدرهافناوریترین
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انشد»بهاتکاباومختلفحوزههایدر«مجربهایتیم»ازبهرهگیریبارایانبرسام
بهITحوزهبرتروبروز«تکنولوژیهایوابزارها»ازاستتادهوخود«سازمانیتجربهو

.کنندمدیریتبیشتریبهرهوریباراخودسازمانکهمیکندکمکسازمانها
:میکندارائهاصلیگروهچهاردرراخودمحصوالتوخدماترایانبرسامشرکت

ایرانیوخارجیERPاستقرارنرمافزارهای-1
استقرارسیستمهایهوشکسبوکار-2
مشاورهمدیریت-3
تولیدنرمافزارهایستارشمشتری-4

www.barsamrayan.comرایانبرسامفعالیتحوزه های



(RFPتهیه)میکنیمشناسائیراشمانیازهایومطالعهراشماسازمان1)

ERP)کنیدانتخابراراهکاربهترینتامیکنیمکمک2) selection)

(BPR)میکنیمارائهرا«بهروشها»ومیکنیمطراحیمجدداراسازمانفرایندهای3)

ERP)میکنیمجاریشدهانتخابراهکاربستردررامصوبفرایندهای4) implementation)

(ااجربرنظارت)شونداجرایکبهیکفرایندهاتامیشویمتبدیلشماهمیاربهپروژهاجرایمراحلتمامدر5)

best)برسیمفرایندبهترینبهتامیکنیمبازنگریرافرایندهانیازصورتدر6) practice)

(mentoring)میدهیمارتقاءوآموزشراشماپرسنلوکاربرانمنتور،نقشدر7)

www.barsamrayan.comمیکنیمکمکشمابهچطورما



...نوآغازیو

(KPI)میکنیمتعیینراسازمانمدیریتبراینیازموردشاخصهای1)

(BI)میکنیممحاسبهراشاخصها2)

میدهیممشورتشمابهآنهابهبودبرایومیکنیمتحلیلراشاخصهاشماکناردر3)

کنترل سازمان را با نگاهی عمیق و شفاف به دستان شما می دهیم4)
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www.barsamrayan.comآوردخواهیدبدستچیزیچهشما

فرصتی برای 
!!یآسودگ

یکپارچگی
فرایندهاو
اطالعات

گاهیوآ
شتافیت

تصمیمات
آگاهانهوبه

موقع

رارینظمدربرق
سازمان

کنترلواجرای
استراتژیها

مدیریت
ریسک



تجربیات ما در صنایع مختلف

صنایع فوالد

صنایع غذایی

صنایع مواد 
شیمیایی

تجارت 
الکترونیک

صنایع 
پتروشیمی

لجستیک

قطعه سازی

خودرو سازی کاشی و 
سرامیک

الکترونیک

رنگ

خرده فروشی
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سوابق مدیران شرکت

سیستمتحلیل–افزارنرممهندسی•
مدیریتمشاورهوERPهایپروژهمدیریتدرتجربهسال30ازبیش•
ماموتشرکتدرERP-SAPپروژهاستقرارمدیریت•
-SAP))مدیریتحسابداریحوزهاجرایمشاور• Controlling)خودروایرانشرکتدر
ایراننتتملیشرکتمالیبخشBPRپروژهردERPجامعطرحمدیریتمشاور•
ایرانگازملیشرکتدرمالیروشهایوهاسیستمحوزهمشاور•
کردستانبارزشرکتدرERP-SAPپروژهاجرایناظرومشاور•
ERPپروژهقراردادمذاکراتوانتخابدرگهرگلشرکتمشاور•
شرکت25ازبیشدرERPپروژهمدیریت•
شدهتمامبهایدورههایمدرس•

مهندس پرویز یوسفی
مدیر عامل
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سوابق مدیران شرکت

MBAارشدکارشناس،افزارنرممهندسی•
افزارنرمتولیدمدیریت•

نقلیهوسائطمانیتورینگومدیریتسامانه•
زمینپوستهتغییراتپایشسامانه•

:شرکتدهازبیشدرERPاستقرارپروژههایمدیریت•
اصتهانپالستپارسشرکتدرERPاستقرار•
اورنگآرشیاشرکتدرERPاستقرار•
شیمیآریاشرکتدرERPاستقرار•
سازیباهلدینگشرکتدرERPاستقرار•
تبریزکاشیشرکتدرERPاستقرار•
فرسیمینتهرانشرکتدرERPاستقرار•
هایسنسشرکتدرفروشازپسخدماتاستقرار•
هژیرصنعتشرکتدرفروشازپسخدماتاستقرار•

مهندس رامین مدبر
مدیر فنی
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سوابق مدیران شرکت

صنایعارشدکارشناس•
مختلفتولیدیصنایعدرریزیبرنامهوعملیاتمدیریتتجربه•
(سیرجاننصرجهاد)سیرجانگهرآرمانشرکتدربرنامهوطرحمشاور•
جنوبکلوتعمرانشرکتدرمدیریتمشاور•
:شرکتدهازبیشدرERPاستقرارپروژههایمدیریت•

(گلگهرمعدن)سیرجانگهرآرمانشرکتدرERPاستقرار▪
(گلگهرمعدن)پرتونگینشرکتدرERPاستقرار▪
(گلگهرمعدن)جنوبکلوتعمرانشرکتدرERPاستقرار▪
زرهرنگینشرکتدرERPاستقرار▪
رادیاتورکوشششرکتدرERPاستقرار▪
الکتریکبدرسانشرکتدرERPاستقرار▪
گدازهنوینشرکتدرERPاستقرار▪
گلرنگهلدینگدرCMMSاستقرار▪
سپهرشیشهایمنشرکتدرCMMSاستقرار▪
سیناکاشیشرکتدرCMMSاستقرار▪

مهندس محمد انتظام
مدیر پروژه
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سوابق مدیران شرکت

صنایعارشدکارشناس•
:شرکتدهازبیشدرERPاستقرارپروژههایمدیریت•

(مدیسه)گلستانالکترونیکتجارتشرکتدرERPاستقرار▪
(هیوندای)موتورآسانشرکتدرERPاستقرار▪
مژدهشرکتدرERPاستقرار▪
خودرواطلسشرکتدرERPاستقرار▪
جیلیرانشرکتدرERPاستقرار▪
نابپرتوشرکتدرERPاستقرار▪
فوالدتوسنشرکتدرERPاستقرار▪
کوروشافقشرکتدرERPاستقرار▪

مهندس رضا حسین
مدیر پروژه
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برخی از مشتریان ما
www.barsamrayan.com

ی آرواشرکت تولید و توزیع ابزار صنعت
تیمعتبرترینبرندتولیدوتوزیعابزارصنع

نتر500بیشاز:تعدادپرسنل

بشرکت راه و ساختمان عمران کلوت جنو
ازبزرگترینپیمانکارانبخشمعدنوراه

نتر2000بیشاز:تعدادپرسنل

شرکت یکتا تهویه اروند
هازمعتبرترینبرندهایصنعتتجهیزاتتهوی

نتر700بیشاز:تعدادپرسنل

شرکت هدیش سبز پارسه
تولیدکنندهتلوزیونولوازمالکترونیک

نتر500بیشاز:تعدادپرسنل

تیپاکس
بزرگترینشرکتپستخصوصیایران

نتر8000بیشاز:تعدادپرسنل

(جهادنصرسیرجان)شرکت آرمان گهر سیرجان 

یرانبزرگترینشرکتپیمانکارمعدنوراهسازیدرا
نتر3000بیشاز:تعدادپرسنل



تماس با ما
www.barsamrayan.com

www.barsamrayan.com

10واحدسومطبقه34شمارهفجرخیابانمطهریشهیدخیابانتهران

info@barsamrayan.com

تلفن های تماس
021 88141210-021 88141391

1589665367پستیکد

.ریدبرای کسب هرگونه اطالعات بیشتر و یا تنظیم جلسات مشاوره رایگان و دمو با ما تماس بگی
.از پاسخگوئی به شما خوشحال خواهیم شد


