شرکت الگوریتم پویا در سال  1366تاسیس شد
ّوگام با جْص در صٌعت اًفَرهاتیک کطَر در دِّ ّ 66جری خَرضیذی ٍ بِ کار گیری کاهپیَترّای( pc),ضرکت
الگَریتن پَیا با ّذف طراحی ٍ تَلیذ ًرم افسارّای کاربردی برپایِ فٌاٍری ایي کاهپیَترّا در حَزُ ّای گًَاگَى
کسب ٍ کار ,فعالیت خَد را آغاز کرد
ضرکت الگَریتن پَیا از اٍلیي تَلیذ کٌٌذگاى ًرم افسارّای کاربردی درحَزُ ّای هالی ,اداری,صٌعتی  ٍ,بازرگاًی در
کطَر هیباضذ "ًرم افسار حسابذاری پایا"بذٍى تردیذ یکی از اٍلیي ٍ هَفمتریي ًوًَِ ّای "ًرم افسارحسابذاری" در
کطَر است کِ ًخستیي ٍیرایص آى در سال  1331بِ بازار عرضِ ضذ.
در سال  1331ضرکت الگَریتن پَیا با طراحی ٍتَلیذ ًرم افسار ّای پایِ ای حَزُ هذیریت هالی ضاهل ً6رم افسار
حسابذاری هالی:


خساًِ داری ٍ کٌترل ًمذ ٍباًک



کٌترل هَجَدی ٍ حسابذاری اًبار



فرٍش ٍ حسابذاری فرٍش



حمَق ٍ دستوسد



جوعذاری اهَال ٍ حسابذاری دارائیْای ثابت

درتکویل "ًرم افسارّای حسابذاری پایا" " ,هجوَعِ ًرم افساری یک پارچِ پایا" را بِ بازار عرضِ کرد
ضرکت الگَریتن پَیا تا کٌَى ً 4سل از هجوَعِ ًرم افساری پایا را در سطح کطَر ارائِ کردُ است.
درراستای تَسعِ هحصَالت ضرکت الگَریتن پَیا ًرم افسارّای کاربردی در حَزُ ّای اتَهاسیَى اداری ,هذیریت
هٌابع اًساًی ٍ هذیریت تَلیذ را بِ صَرت بخطْای تکویلی هجوَع ًرم افساری پایا را بِ بازار عرضِ کردُ است

ضرکت الگَریتن پَیا عالٍُ بر تَلیذ ٍ عرضِ بستِ ّای ًرم افساری آهادُ طراحی ,ساخت ٍ استمرار ًرم افسارّای هالی
کاربردی بِ سفارش هطتری را ًیس در دستَر کار خَیص دارد.

اجرای هَفك پرٍشُ ّای بسرگ ًرم افساری در سطح هلی از دیگر افتخارات ضرکت الگَریتن پَیا هیباضذ


سیستن ثبت ٍلایع ترافیکی ضْر تْراى



سیستن ثبت ٍلایع ترافیکی ضْر اصفْاى



سیستن هاًیتَریٌگ سن ٍ آفت کطْای ًباتی کطَر



سیستن  BPMSاستاًذاری خراساى جٌَبی



سیستن  MISپرٍشُ هعاًٍت عوراًی استاًذاری خراساى رضَی

از ًوًَِ ّای هَفك پرٍشُ ّای بسرگ ًرم افساری است کِ تَسط ضرکت الگَریتن پَیا اجرایی ضذُ است.
خالصِ فعالیتْای ضرکت الگَریتن پَیا عبارتٌذ از:
 oطراحی ٍ تَلیذبستِ ّای ًرم افساری آهادُ هاًٌذ "ًرم افسارّای حسابذاری"
 oسفارضی سازی ًرم افسارپایابرای هطتریاى درراستای پاسخ بِ ًیازّای خاظ هطتری
 oارائِ راّکارّای ًرم افساری در حَزُ ّای گًَاگَى کسب ٍکار
 oآهَزش ,استمرارٍپطتیباًی ًرم افسار
 oپصٍّص در حَزُ راّکارّای ًرم افساری

