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ما که هستیم

شرکت ایده با نوآوری مستمر در ارائه راهکارهای آموزش 
و بیش از یک دهه تجربه ، افتخار همکاری با بیش از 280 
سـازمان را در سراسر کشـور عزیزمان دارا می باشد. ارائه 
خدمات با بهترین کیفیت و رعایت حقوق مشـتریان همیشـه 
سـرلوحه کار مـا بـوده و رضایتمنـدي سـازمانها از عملکـرد و 

همکاري ایــده مؤید این ادعاست.

پیش به سوی یادگیری

ایـده همـواره گذشـته را چـراغ راه آینـده قـرار داده و بـا 
بـاب  در  ارزشـمند  اندوخته هـای  از  بهره گیـری  و  پژوهـش 
آمـوزش،در مسـیر یادگیري کـه آرماني تازه در حـوزه تعالي 
عملکـرد سـازمان محسـوب مـي شـود، گام برداشـته اسـت.  
پایه ریزی راهکارهای ایده براساس استانداردهاي بین المللی 
) IWA2،10015 و ... ( بـوده و از زمـان تدویـن رویکردهـای 
نویـن در زمینه بهسـازي و یادگیری، رسـالت خود دانسـتیم 
با تکیه بر دانش و تخصص همکارانمان، در گذر از آموزش 
 ISO 29990 کارکنان به یادگیری سـازمانی و نیل به اهداف

یاری دهنده و مشـاور همراهان خود باشـیم.
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ویژگی های محصوالت  ما

مطابـق بـا اسـتانداردهای بیـن المللی ISO10015 و 
ISO29990  و در راسـتای IWA2

رعایـت اسـتانداردهاي تولیـد نرم افزار بـه منظور 
یادگیـري و بهره برداري مطلوب

بهره برداری کامل نرم افزارها در بستر وب و عدم 
وابسـتگی به نصـب نرم افزارهای جانبی

محیط حرفه اي در کنار اسـتفاده آسـان

پشـتیبانی از نیاز شـرکت ها و سـازمان های متمرکز 
و مجموعه های توزیع شـده در سـطح کشور

دارای تاییدیه هـای امنیتی از مراکز معتبر صدور 
گواهینامه هـای امنیتی

رویدادنگاری و ثبت log عملکرد کاربران و خطاهای 
احتمالی

ایمـن  جهـت   https پروتـکل  و   SSL از  پشـتیبانی 
سـازی انتقال اطالعات

دارای صدهـا گـزارش و نمـودار از پیـش طراحی 
شـده و گزارش ساز پویا

ارائـه و پایش شـاخص های آموزش کارکنان

قابلیت تبادل اطالعات با سایر نرم افزارهای سازمان

پشتیبانی از مکانیزم های ارسال پیامک ، Email و ...

سـازگار با مکانیزم های احراز هویـت مرکزی نظیر 
Active Directory LDAP ، CAS ، AZMan و ...  

www.ideaco.ir/onet – بانک جامع اطالعات مشاغل
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