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GISوبتحت(Web GIS)چیست؟
یتخصصخیلیامانیستپوشیدهکسیبرآنقدرتوGISهایقابلیت
وب.شودبهرمندGISکاربردهایازراحتیبهتواندنمیکسیهروهست

GISازاستفادهتااستآمدهGISکندسادهوآسانبسیاررا.
اندازیراهبرایوداردراخودشخاصهایپیچیدگیهمWebGISسامانه

WebGISپروژهسپاریبرونیاوفنیمباحثدرگیربایستمیWebGISبه
.شویدپیمانکاریامشاوریک

وسریعساده،بسیارشمابرایراWebGISاندازیراهما
نسخهتوانیدمیدقیقه5ازکمتردر.کردیمبخشلذت

.نماییداندازیراهراخودمناسب

وبتحت هانقشهگذاریاشتراکبه ◼
وبمرورگردر  GISامکاناتاستفاده از ◼
GISاستفاده آسان از ◼



چیست؟بهسامWebGISسامانه
ریافزانرمپکیجاولینبهسام.ایمگذاشتهبهسامراWebGISایناسم

WebGISازاستفادهکهاستایراندرGISآسانالعادهفوقراوبتحت
ماشکهایمگرفتهنظردرهمرارایگاننسخهحتی.استکردهسریعو

.باشیدنداشتههمهزینهپرداختبهنیازشروع،برای

ازاربازآمدهبدستتجاربوفعالیتحاصل،بهساموبتحتGISسامانه
GISهایپروژهاجرایدرکهتجاربیتمام.باشدمی1386سالازایران

GISاشمبهآسانوسادهراهکاریتاکردیمجمعراداشتیمهاسازمان
.کنیمارایه

رفتهپیش،ایحرفهرایگان،هاینسخهدربهسامسامانه
ماشبودجهونیازهاباکامالواستموجودسازمانیو

.باشدمیمنطبق

نویسیبرنامهبدون نیاز به ◼
بدون نیاز به دانش فنی◼
آسان، سریع و بی دردسراندازیراه◼



سادگینهایت
سادهبسیاررابهسامGISوبسامانه
ییآشناکهافرادیحتیتاایمکردهطراحی

.ندکناستفادهآنازبتوانندندارندGISبا
نصبشماتوسطدقیقه5دربهسام

.نداریدمابهوابستگیهیچوشودمی

متن باز
سامانه.استبازمتنبهسامGISوب

WebGISیابازمتنکامال،بهسامOpen
Sourceوتولیدطراحی،دروباشدمی

یاتجاریافزارنرمهیچازآناندازیراه
.استنشدهاستفادهشدهکرک

امنیت باال
.استایمنبهسامWebGISافزارنرم

درحاضرحالدربهسامسامانه
استفادهحالدرمختلفیهایسازمان

اینازاستفادهبرایهاسازمان.است
نآرویراافتاامنیتیهایتستسامانه،

تاییدموردراآنامنیتوانددادهانجام
.انددادهقرار

OGCاستاندار 
برمبتنیبهسامGISوب

آزادکنسرسیوم.استOGCاستانداردهای
درمکانیاستانداردهای،OGCیامکانی
.نمایدمیتدوینرابازمتنGISزمینه

یمبتنکامالبهساموبتحتGISسامانه
باتواندمیواستOGCاستاندارهایبر

برقرارارتباطدیگرGISافزارهاینرمتمامی
.نماید

سازیسفارشیقابل
ازهاینیبرمبتنیتواندمیبهسامGISوب
هکهاییقابلیتوشوددادهتوسعهشما

.شودافزودهآنبههستندشمانظرمد

Mobile GISاپلیکیشن
بهمجهزبهسامGISوبسامانه

ازاستفادهبرایGISموبایلاپلیکیشن
کاربرانتوسطGISهایدادهوهانقشه

توانیدمیسادگیبه.باشدمیمیدانی
راجدیدتوصیفیومکانیاطالعات
وGISهاینقشهیاوکردهبرداشت
انیروزرسبهراتانفعلیتوصیفیاطالعات

.کنید



سازمانی ایحرفه پیشرفته رایگان
العمرمادام  ماهه6مجوز  ماهه3مجوز  العمرمادام  مجوز

نامحدود نامحدود کاربر5 کاربر1 تعداد کاربر
نامحدود نامحدود الیه نقشه50 الیه نقشه10 تعداد الیه نقشه

لفن، ، تتیکتماه پشتیبانی 6
اپواتسایمیل و 

تیکتپشتیبانی از طریق  تیکتپشتیبانی از طریق  بدون پشتیبانی پشتیبانی

رایگان با دریافت هزینه ندارد ندارد خدمات نصب و راه اندازی
جه قابل سفارشی سازی با تو

به نیاز مشتری
شش ماه یک بار شش ماه یک بار ندارد توسعه

آموزش اختصاصی آموزشیویدیوی آموزشیویدیوی آموزشیویدیوی آموزش
دارد با دریافت هزینه ندارد ندارد موبایلاپلیکیشن

تماس بگیرید

پستیپکیج پستیپکیج دانلودی
(شپستی قابل سفار پکیج)

دسترسی

میلیون تومان25 میلیون تومان10 رایگاندانلودی
میلیون تومان1پستی پکیج

مبلغ

بهسامهاینسخه

0903 034 180896063778031

http://www.behinlabs.com/


سازمانی ایحرفه پیشرفته رایگان
Shapefile | Esri Geodatabase | Excel | KML | CSV | 

Raster
Shapefile نقشه هابارگزاری

دارد دارد دارد دارد WMSافزودن الیه نقشه از سرویس 
دارد دارد دارد دارد متنوع و دلخواهفیلدهایتعریف الیه های پویا با 
دارد دارد دارد دارد هاالیهخروجی از اطالعات 
دارد دارد دارد دارد مختلف مکانی و توصیفیهایروشجستجو در اطالعات به 

تمامیبهRBACاستانداردبرمبتنیومحورنقشصورتبه
ارددوجوددسترسیتنظیمامکانسامانههایدادهوامکانات

ندارد مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

دارد دارد دارد دارد GISامکانات پایه 
دارد قابل سفارش ندارد ندارد اندرویدیاپلیکیشنبرداشت و مدیریت اطالعات با 
دارد دارد دارد دارد مدیریت الیه های نقشه
دارد دارد دارد ندارد GeoFencingمحدودیت دسترسی کاربران از طریق 
دارد دارد دارد ندارد نظارت بر فعالیت کاربران
دارد قابل سفارش ندارد ندارد ردیابی کاربران موبایل
دارد قابل سفارش ندارد ندارد پیام رسانی

بهسامهاینسخههایقابلیتمقایسه 



بهسامWeb GISمزایای استفاده از سامانه 

کسب اطالعات بیشتر

بهسامسایت وبورود به 

در پایگاه داده مکانیهادادهو هانقشهتمرکز ◼
جازمکانی با کاربران مهایدادهو هانقشهگذاریاشتراکبه ◼
هرجامکانی از هایدادهو هانقشهدسترسی به ◼
GISازاستفادهسهولت◼
GISکاهش هزینه های استفاده از ◼
انه های قابلیت سفارشی سازی و تلفیق با فرآیندها و سام◼

سازمانیGISسازمان ها و حرکت به سمت 

http://www.geobehsam.ir/


Web GIS

بی نقشه به راه نزنید
منـــدراهکـــارهای مکان

Mobile GIS

www . BehinLabs . com

GISهایپروژهمجری و مشاوره 

http://www.behinlabs.com/
http://www.behinlabs.com/


تماس با ما
 ۸۴۲۸۷۷۷ 021
37789606031

18080340903

GISPlus . ir | BehinLabs . com



WebGISمتخصص|سازمانیGISمشاورادیبیمنصور

1387از سال ژئوماتیکو 1382از سال پیشینه انفورماتیک ◼

(سازمانیGISهایپروژهمجری )آزاد رایانشمدیرعامل شرکت بهین ◼

(GISتخصصی هایآموزش)GISPlusآکادمی گذاربنیان◼

هاشرکتو هاسازماندر GISمدرس و مشاور ◼
GISپروژه بزرگ هادهمدیر پروژه در ◼
مکانمندهایسامانهگرتوسعهو RnDمدیر ◼
پایتونبا Web GISنویسیمولف کتاب برنامه ◼
هاسازماندر GISمولف کتاب اجرای موفق ◼
GISو کارشناسی ارشد افزارنرمکارشناسی مهندسی ◼

GISPlus.ir / adibi
دریافت رزومه من

مایکردهزیادی کمک هایسازمانتا کنون به تیمممن و 

http://www.behinlabs.com/
http://www.behinlabs.com/


یبادیمستقیم با منصورارتباط 

GISPlus.ir / adibi

رزومهدریافت 

@mansouradibi

0992 641 6754

mansour-adibi

GISPlus.ir/adibi

Whatsهایرسانپیامفقط  App وTelegram



ابتهیه کت
نیدککلیکزیرکلیدرویآنالینخریدبرای

خرید آنالین

واالبتعدادباکتابسفارشبرایهاسازمان
ماستزیرهایشمارهبااختصاصی،صورتبه

.بگیرند

0903 034 1808
96063778031

GISاجرای
یسازمان 

https://gisplus.ir/wp-content/uploads/2022/01/Adibi_Resume.pdf


Web GIS Mobile GIS

اجرای پروژه|آموزش |مشاوره 

یدبیشتر بدانGISاز 
GIS

w w   w .   G   I   S   P   l   u   s   .   i r
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