
RAYVARZ SOFTWARE ENGINEERING CO
شـرکـت مـهـنـدسـی نـرم افـزار رایـورز

RaySharesPortal
پـورتـال سـهـامـداران



اهمیت ارتباط الکترونیک
میان سازمان و سهامداران

ــش خدمات  ــاخت ها و ارتقاء فناوری اطالعات در عرصه های گوناگون و نیز افزایش پوش ــعه زیرس امروزه با توس
ــوان ادعا کرد: ایجاد تعامالت الکترونیکی  ــک به صورت برخط )online( در بخش های مختلف، می ت الکترونی
بین سازمان و ذی نفعان نه یک انتخاب بلکه ضرورت است. درک به موقع این امر، امتیاز بزرگی برای سازمان 

بوده و در رقابت های تگاتنگ امروز، حرکت سازمان را در نیل به اهداف خود سرعت می بخشد. 
ــازمان ها و  ــتای وظایف اخالقی س ــهروندان، در راس هم چنین ارائه خدمات الکترونیک با ارتقاء کیفیت زندگی ش
بنگاه های اقتصادی در قبال جامعه بوده و عالوه بر تأثیر مستقیم در رضایتمندی ذی نفعان و کارکنان سازمان، 
ــی از آنها، منافع فراوانی برای  ــکالت و بیماری های ناش با کارکردهای مثبتی نظیر کاهش ترافیک، آلودگی و مش

جامعه به همراه خواهد داشت.

اعتماد و رضایتمندی سهامداران
ــهامداران در ساختار شرکت ها، ارتباط شفاف و پایدار با آن ها موجب افزایش اعتماد  با توجه به جایگاه کلیدی س
ــیدن به تفاهم بیشتر و پایدارتر با ایشان کمک شایانی خواهد نمود.  ــده و به سازمان در رس و رضایتمندی ش
در نتیجه سازمان به تعامالت مثبت و سازنده تری با این ذی نفعان در فرآیند تصمیم سازی در مجامع و سایر امور 

دست خواهد یافت.
ــنتی  ــد که تعاملی دو سـویه و مسـتقیم، جایگزین روش های س این ارتباط در صورتی تأثیرگذارتر خواهد ش
ــویه )از قبیل فراخوان ها، آگهی نشریات، سایت ها و سایر ارتباطات همگانی( گردد، به نحوی که سهامداران  یک س
ــتقیم،  ــی و غیرمالی( به صورت مس ــهام خود )اعم از مال ــن از امور مربوط به س ــای مطمئ ــک فض ــد در ی بتوانن
ــریع  و با کمترین هزینه  ــان، س ــت های خود را آس ــته و نقطه نظرات و درخواس ــطه و به هنگام مطلع گش  بی واس

به اطالع سازمان برسانند.
تجربه نشان داده است که در تعامالت سنتی سازمان و سهامدار، همواره مشکالتی بروز می کند که ناشی از عدم 
اطالع به موقع صاحبان سهام از رویدادهای قانونی مربوط به آنان است. بدیهی است این نوع ارتباط الکترونیک، 
می تواند مشکالتی از این دست را نیز مرتفع می نماید. ضمن اینکه هزینه ارتباط بنگاه ها با ذی نفعان در حوزه های 

مختلف نظارتی و اجرایی، به مقدار قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت.
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»پورتال سهامداران رایورز« چیست؟

رایورز در تابستان 1391 موفق به ارائه محصولی کارآمد و فراگیر برای 
ــهامداران و سازمان گردید که هم اکنون به عنوان  مدیریت ارتباطات س
ــهامداران رایورز«  ــود و با نام تجاری »پورتال س ــن در نوع خ جامع تری

RaySharesPortal در دسترس سازمان  ها قرار دارد.
ــتر “ابزار پورتال رایورز”  ــهامداران رایورز که بر بس ــتم پورتال س سیس
ــهام  ــتم جامع “مدیریت س ــراردارد، با بهره گیری از قابلیت های سیس ق
رایورز” به عنوان سیستم Back Office، تعاملی دوسویه و مستقیم و 
به صورت برخط )online( بین سازمان و سهامداران به وجود می آورد 
ــی  ــات و فارغ از زمان و مکان )در دسترس ــهولت عملی که افزون بر س
ــش قابل توجه انواع  ــهامدار، کاه ــه اطالعات مورد نیاز خود( برای س ب

هزینه های مرتبط برای سازمان را نیز به همراه دارد.
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قابلیت ها و جایگاه
ابزار پورتال رایورز

از سازمان جهت معرفی و عرضه  نمای مجازی  ارائه  برای  ویژه ای  اهمیت  امروز،  نوگرای  و  مدیران پیشرو 
محصوالت و خدمات به مشتریان و سایر ذی نفعان قائل اند. به عبارت دیگر ساخت و توسعه نمای مجازی، 
بیشتری  ضرورت  سازمان ها  برای  روز  هر  ذی نفعان،  به  الکترونیک  خدمات  ارائه  و  مستمر  ارتباط  برقراری 
می یابد. از این رو شرکت رایورز از سالیان پیش تهیه راهکاری برای پاسخ گویی به این نیاز را در دستور کار 
قرار داده و با انتخاب ابزار قدرتمند Drupal به توسعه و بومی سازی آن مبادرت نموده است. ابزار پورتال 
رایورز به عنوان زیرساختی فراگیر جهت راه اندازی درگاه مشترک سازمانی بوده که با بهره گیری از معماری 
 پیشرفته، قابلیت های پایداری، انعطاف، توسعه پذیری، امنیت و امکان اتصال به سیستم های موجوِد سازمان را 

به ارمغان می آورد.
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دستاوردهای
سازمان مجهز به

پورتال سهامداران
  افزایش رضایتمندی سهامداران و ارتقای تعامالت مثبت و سازنده

  افزایش تفاهم سازمان و سهامداران
  توسعه ارتباط دو سویه، پایدار و به هنگام با سهامداران

  افزایش همراهی سهامداران با سیاست های هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهادها در  مجامع
  افزایش شفافیت سازمان در امور مالی و غیر مالی مرتبط با سهام و سهامداران 

  اطمینان از دریافت پیام های مهم توسط سهامداران 
  صرفه جویی در وقت مدیریت امور سهام و سهامداران

  کاهش هزینه های سازمان و سهامداران 
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ویژگی های بارز 

 امکان ارسال و دریافت پیام جهت ارتباط به صورت متنی میان سهامدار و شرکت
ــای  ــی فرآینده ــرای تمام ــکان اج ــا ام ــتیبانی از قالـب طراحـی شـده بـرای موبایـل ب  پش

   موجود در سیستم
 پشتیبانی از قالب های مختلف جهت هماهنگی با رنگ بندی پورتال یا وب سایت سازمان

ــه مجمع و گواهینامه خرید  ــازمان در قالب PDF مانند برگه ورود ب ــی فرم های موردنیاز س  طراح
   حق تقدم سهام

 Excel و PDF ،پشتیبانی از نسخه چاپی 
Brut Force برای مقابله با حمالت )Captcha از طریق( Spam Bot سیستم جلوگیری از 
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RaySharesPortal امکانات
  معرفی سهامداران سیستم مدیریت سهام رایورز به عنوان کاربر

  تغییر نام کاربری و کلمه  عبور توسط سهامدار
  مشاهده و ویرایش مشخصات عمومی و بانکی توسط سهامدار

  نمایش مانده مطالبات به صورت آنالین
  نمایش گردش تعدادی و ریالی به صورت آنالین

  انجام عملیات مربوط به افزایش سرمایه  جاری شرکت
  امکان تعریف فیلدهای موردنیاز سازمان جهت نمایش و یا اعمال سطوح دسترسی

  ثبت وقایع )Log( و گزارش گیری در پایگاه داده و یا سیستم عامل

مزایا و برتری ها

  ایجاد کاربران به چند روش جهت انطباق با سیاست سازمان
  ارسال ایمیل و پیامک فعالیت های انجام شده به صورت خودکار

  ارسال پیامک و ایمیل گروهی جهت اطالع رسانی
  ثبت نام جهت حضور در مجامع شرکت و چاپ برگه ورود به مجمع

  ارائه  گواهینامه حق تقدم خرید سهام
  اعالم موافقت و یا عدم موافقت سهامدار مبنی بر برداشت سود جهت استفاده در افزایش سرمایه

  واریز آورده  نقدی الزم جهت خرید حق تقدم به صورت پرداخت الکترونیکی
  ثبت مشخصات فیش واریز آورده نقدی الزم

  مشاهده و پیگیری پرداخت های انجام شده از طریق پورتال و یا مراجعه  حضوری توسط سهامدار
  پشتیبانی از پروتکل https و امکان استفاده از SSL و TLS جهت امنیت بیشتر

IP Range و IP های مشکوک به صورت تکIPامکان قطع دسترسی  
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ساختمان شماره 1
تـهـــران، خـیابـان وزرا،

خیابان هجـدهم، شماره 30
تلفن:  88721501
فکس: 88711504

ساختمان شماره 2
تـهـران، خـیابان  ولیعصر، 
نرسـیـده بـه  تــوانـیـر، 

خیـابان احتشام، شمـاره 5
تلفن:   89326000

فکس:      88793569
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