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معرفی شرکت
گروه برنامه نویسی نگاه نوین فعالیت خود را در سال  1390آغاز و پس از چندسال ،در سال  1393شرکت
پیشگامان نگاه نوین جهانی را با جمعی از عالقمندان و کارشناسان حوزه ی فناوری اطالعات تشکیل و فعالیت خود
را در زمینه طراحی و توسعه وب ،هوش مصنوعی و پرتال سازمانی به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه آغاز نمود.
هم اکنون شرکت نگاه نوین جهانی در زمینه طراحی وبسایت و طراحی پرتال سازمانی افتخار ارائه خدمات تخصصی
به شرکت های متعددی را در زمینه های متنوع صنعتی ،تولیدی ،تجاری و خدماتی در کارنامه کاری خود دارد .هدف
نگاه نوین همواره ارائه ی باالترین سطح از خدمات و کیفیت در کنار بهره مندی از تکنولوژی روز بوده است .یکی
از مهمترین خدمات شرکت ،ارائه به موقع و متعهدانه پشتیانی به صورت کامال حرفهای و مستمر است .رویکرد
شرکت در دوسال اخیر تمرکز بر روی برنامهنویسی نرمافزارهای کاربردی تلفن همراه برپایهی سیستمعامل اندروید
و همینطور پرتالهای سازمانی تحت وب بوده است.
این شرکت تمام تالش خود را برای تحقق اهداف خود از جمله شناخت نیازهای مشتری و ارائه خدمات
بهتر مطابق با تکنولوژی ها و نیازهای روز دنیا متکی کرده است .بازار هدف این شرکت در ابتدا برای تولید و
راهاندازی استارتاپهای خود بنا شده است و در کنار آن با شرکتها خصوصی و ادارات همکاریهایی را پایهریزی
کرده است.

وبسایت
-

در حال حاضر مسئول تولید داخلی تمامی نرمافزارها ،وبسایت و طرحهای شرکت ارتباط همراه
گویای اروند (برند موبایل )GLX

-

طراحی وبسایت اصلی فروشگاه اینترنتی جیالایکس که درحال حاضر اصلیترین بستر فروش
شرکت ارتباط همراه گویای اروند (برند موبایل  )GLXاز طریق همین وبسایت حاصل میگردد و
بار اصلی فروش محصوالت جیالایکس از طریق سایت طراحی شده است.

-

طراحی وبسایت فروش اقساط به کارمندان در شهرستان اهواز با عنوان «ایران اقساط»

-

طراحی سامانه وب شرکت حمل و نقل بینالمللی نیاکان آریو

-

طراحی وبسایت کاالیاب ایران برای مدل فروشگاهی واسط ()Market Place

-

طراحی وبسایت کسب و کار کانتآپ (داد و ستد محتوا)

-

طراحی وبسایت اینترنتی جیپارت برای فروش محصوالت شرکت اروند سرویس

-

طراحی وبسایت آزمون آنالین ،با عنوان کافه آزمون
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-

طراحی وبسایت کسب و کار با عنوان کافه چالش

-

طراحی وبسایت کسب و کار اهواز با عنوان اهواز بازار

-

طراحی وبسایت تعاونی مسکن مهر شهرستان اهواز

-

طراحی وبسایت ساختمانی گروه انبوهسازان آریو

-

طراحی وبسایت شرکت راه پویان پتروپاسارگاد
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اپلیکیشن تلفن همراه
-

طراحی اپلیکشن واسط فروش برای محصوالت شرکت همای سیستم

-

طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی جیالایکس

-

طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی جیپارت

-

طراحی اپلیکیشن اهوازبازار

-

طراحی اپلیکیشن کافه آزمون

-

طراحی اپلیکیشن تندخوانی

-

طراحی اپلیکیشن آبان ( آب و فاضالب خوزستان )

طراحینرمافزاری سیستمی
-

طراحی نرمافزاری سیستمی (ویندوزی) فروشگاه فیزیکی شرکت ارتباط همراه گویای اروند (برند
)GLX

-

طراحی نرمافزار سیستمی درمانگاه خیریه ساجد

-

طراحی نرمافزار سیستمی (ویندوزی) فستفود و رستوران پایتخت

-

طراحی نرمافزار سیستمی انبارداری حرفهای نوین انبار

-

طراحی نرمافزار سیستمی مشاورامالک قمر
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پرتال سازمانی و وبسایتهای سازمانهای دولتی
-

طراحی پرتال اتوماسیون اداری پتروشیمی فنآوران

-

طراحی سامانه فیش حقوقی پتروشیمی کارون

-

طراحی پرتال عوارض شهردای اهواز

-

طراحی سامانهوب خوزستانیان مقیم خارج از کشور به سفارش اداره برنامه و بودجه استان خوزستان

-

طراحی وبسایت و نرمافزار به سفارش فرمانداری شهرستان اهواز

استارتاپها
کافهآزمون :محلی برای توسعهدهندگان و کاربران برای تعریف آزمون و شرکت در آزمون .نرمافزار مبتنیبر
اندروید و همچنین نرم افزار تحت وب .مدل درامدی دریافت درصدی از سود شرکت هر کاربر در آزمون .کاربران
به طور عمومی میتوانند به عنوان توسعه دهنده (طراح آزمون) یا شرکت کننده در آزمون مشارکت کنند .هر کاربری
که یک گوشی تلفن همراه داشته باشد و عالقه مند به شرکت در آزمون باشد میتواند مشتری سایت باشد که از طریق
نمایش تبلیغات و یا پرداخت حق شرکت در آزمون درامدزا باشد.
کافه چالش :معرفی چالشهای گرافیکی (طراحی لوگو ،بنر و  )...و دعوت از فریلنسرها بر\ی شرکت در
چالش و انتخاب طرح بنده است .همچنین کارفرما (کاربر سفارش دهنده پروژه) با ورود به سایت میتواند پروژهی
درخواستی خود را تعریف کند و فریلنسرها با توجه به تواناییهای خود پروژه را انجام و درامد خود را کسب کنند.
مدل درامدی درخواست پروژه توسط کارفرما و انجام توسط فریلنسرها و دریافت بخشی از درامد فریلنسر و یا حق
عضویت برای سایت.
اهوازبازار :معرفی خدمات شهری اهواز نظیر رستورانها و کافیشاپها ،خدمات عمومی و همچنین تخفیف
گروهی در اهواز از جمله اهداف اهوازبازار است .مدل درامدی دریافت درامد از طریق تبلیغات در سایت و اپلیکیشن
اندرویدی است.
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سایر فعالیتها
-

طراحی انواع رباتهای تلگرام مبتنی بر وبسرویس

-

برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برنامهنویسی وب و موبایل

-

مشاوره فنی و تخصصی در حوزهی تحلیل سیستم نرمافزاری

-

مشاوره طراحی و توسعه سیستمهای نرمافزاری

-

تیم تحقیق و توسعه شرکت ارتباط همراه گویای اروند (برند )GLX

-

تحلیل ،مدیریت و ارزیابی شبکههای اجتماعی
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