
بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی 18

   برگزيده موفق در توليد ملي

ــا  ــاط ب ــت ارتب ــا قابلي ــد ب ــي نســل جدي ــي تركيب ــوان طــرح: تجاري ســازي ســوييچ تلفن ● عن
IP شــبكه هاي 

● نماينده: انوشيروان مرآت
● همكاران: داود اديب و  پيام شعبانيان 

● نام شركت: صنايع ارتباطي آوا 

چكيده طرح:  
اين محصول بر اساس فناوري مخابراتي NGN به طور كامل در ايران طراحي و ساخته شده است. در اين نوع فناوري 
عالوه بر مدارات فیزيكي، بخش كلیدي عملكرد ســامانه در نرم افزار داخلي تجهیزات نهفته اســت، به عبارتي يك سافت 
ســويیچ اســت كه به طور تركیبي )هیبريد( از فناوري مبتني بر مدار هم پشتیباني مي كند. از مهم ترين مزاياي آن يكپارچه 
سازي ارتباطات براي سازمان هايي است كه واحدهاي آن پراكندگي جغرافیايي دارند. نمابر مجازي، صندوق صوتي، داشتن 
قابلیت هاي مركز تماس، پاسخگويي خودكار و دريافت خطE1، داشتن ظرفیت هاي مختلف از مزاياي جانبي طرح در زمان 

برگزيده شدن در دوره های قبل بود. 

ويژگي هاي شركت در تجاري سازي طرح :  
شــركت صنايع ارتباطي آوا كه در زمینه فناوري هاي نوين مخابراتي فعالیت مي نمايد به دلیل ويژگي هاي زير به عنوان 

طرح موفق در تولید ملى برگزيده شد: 
● تاسیس شركت بر پايه كار گروهي و تداوم اين همدلي و پشتكار با تقسیم روشن وظايف و مسئولیت ها از  ابتدا تا كنون، 
مديريت منسجم براي تحقق اهداف بلند مدت ، اشتغال  زايي مولد و ب كار گیري فرايندهاي نظام مند در پاسخگويي و كسب 

رضايت مشتريان  از ويژگي هاي صنايع ارتباطي آوا در بخش مديريت، مستند سازي و برنامه ريزي است.
● موفقیت در تولید انبوه  و تثبیت جايگاه شركت در تولید محصول دانش بنیان با سرمايه گذاري خصوصي و بدون حمايت 
دولتي، داشــتن چشم انداز بلند مدت و طرح تجاري، دريافت گواهینامه هاي داخلي و خارجي در تايید محصوالت و رعايت 
استاندارد ها، داشتن سند راهبردي توسعه كه فرصت ها و تهديدهاي اثر گذار بر موفقیت در مسیر تجاري سازي و صادرات در 

آن لحاظ شده است. روند رو به رشد تولید، فروش و سود كه نشانگر پايداري شركت در بازار است.
● واحد تحقیق و توســعه كارآمد و فعال، تامین نیاز و بهبود و اصالح شــرايط كاربري و پوشــش بخش گسترده اي از 
بازار هدف، تثبیت جايگاه نشــان تجاري با توجه به رقباي داخلي و خارجي، ارتقاي كیفیت با توســعه نرم افزاري و سخت 
افزاري، طراحي و ساخت محصوالت جديد براي ورود به بازار بین المللي ، تقويت فعالیت و تولید واحدهاي صنعتي داخلي با 

برون سپاري از برتري هاي اين شركت در صنايع دانش بنیان است. 


