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 افزارهای رایادونرم

به شما ارائه  ITو در حوزه تکنولوژی  کاربردیرایادو یک برند ایرانی است که محصوالت 
 دهد.می

 اشاره کرد. رایادو   افزارهای نرم توان به نظیر برند رایادو می از محصوالت بی
 آورند. افزارها امکان استفاده همزمان چند کاربر از یک کیس را به وجود میاین نرم 

 افزار رایادو نرم  •
 نرم افزار رایادو پرو  •

 آیند؟افزارهای رایادو چگونه به کمک شما مینرم
 رایادو استفاده کنید. افزارهایتوانید از نرمکاربری میشما با هر تعداد 

 موجود است. کاربره6رایادو پرو  کاربره و2رایادو نرم افزارهای رایادو در نوع مختلف 
 ها استفاده کنید.از آن فعالیتی که داریدید با توجه به توانمی
 قرار بگیرند. توانند در بسیاری از موارد مورد استفادهافزارهای رایادو می نرم 

افزارهای  توانید از نرمای میدر هرجایی که شما فکر کنید در هر شغلی و در هر حوزه 
 رایادو استفاده کنید.

 افزار رایادوپروکار تنها با نرم اندازی یک کسب وراه 

و کار دارید اما بودجه زیادی برای  اندازی کسباگر شما تیم کوچکی هستتید و قصد راه
 تجهیزات ندارید، رایادوپرو راه حل مناسبی است.خرید 
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 نفری از آن استفاده کنید. 6توانید افزار و استفاده از یک کیس میتنها با خرید یک نرم 
 ندارید. قیمت  دیگری نیازی به خرید چند کیس گران

افزارهای کنید و به دیگر کاربران سخت نرم افزار رایادو پرو را برروی یک کیس نصب 
 ها مانند موس، کیبورد، هدفون را اختصاص دهید.نیاز آن  مورد

 رایادوپرو برای شروع کار شما یک انتخاب بی نظیر است. 

 افزار رایادو در خانهاستفاده از نرم

 .کشمش وجود داردها همیشه بر سر استفاده از یک رایانه در بسیاری از خانه 
انه به دنبال انجام تحقیق و جست خواهد با آن بازی کند فرد دیگری در خیک فرد می 

 برای مدرسه و دانشگاه است.و جو 
خواهد بخشی خواهد فیلم آنالین تماشا کند فرد دیگری میعضو دیگری از خانواده می

 از وظایف شغلی خود را از طریق کامپیوتر انجام دهد و غیره و غیره. 

کامپیوتر در خانه احساس نیاز  شود مردم به بیش از یک ی این مشکالت باعث میهمه
 پیدا کنند.

به دالیل مالی حل  دغدغه بسیاری از والدین تهیه حد اقل دوکامپیوتر در منزل است که
 شان مشکل است. د کامپیوتر  با امکانات مورد نیاز برای این مشکل و خری

ه تر از  افزار بسیار کم هزینتهیه یک نرم نرم افزار رایادو راه نجات شما است چرا که 
 باشد.خرید یک رایانه می

 با نرم افزار رایادو دیگر در خانه مشکلی برای استفاده از کامپیوتر ندارید.
افزار را روی کیس خود نصب کنید و بعد از نصب، سخت افزار مورد نیاز  کافی است نرم 

 هر  فرد را به کیس متصل کنید.
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 ها مدارس و آموزشکاه

های بزرگ و پر دردسر  توانید از شر کیساید که چگونه میفکر کردهآیا تا به حال به این 
 خالص شوید؟ 

 مستقر کردن تعداد زیادی در یک محل دردسرهای زیادی دارد. 

 اشغال شدن فضای فیزیکی •
 مدیریت سخت  •
 عدم امنیت  •
 های نگهداری افزایش هزینه  •

 است. افزارهای رایادو حل هوشمندانه تنها استفاده از نرمراه
 د. ند مشکالت را برای شما حل کننتوانمیکه 

ممکن است راهکارهای متنوعی به ذهن شما برسد اما ما بهترین راهکار را برای شما در 
 ایم.نظر گرفته 

 
کالس  توانند بدون مشکل یک می نیز با استفاده از نرم افزار رایادو پرو مدارس کوچک

تا دانش آموزان بتوانند از کامپیوتر استفاده  نند،سایت برای مدرسه خود راه اندازی ک
 کنند. 

شود، به جای مدیریت چندین کامپیوتر تنها یک  ها راحت تر میمدیریت سییستم 
 کنید.کامپیوتر را مدیریت می

 سازی کنید.خواهید روی آن پیادهیا تنظیماتی را که می توانید به راحتی هر برنامهمی
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د و استفاده از رایادو دچار شک و تردید هستید و نیاز به گیری برای خریاگر در تصمیم
 توانید با ما تماس بگیرید.راهنمایی بیشتری برای انتخاب محصول دارید می

 از رایادوپرو در کجا استفاده کنیم؟

توانید با توجه به تعداد شود، میبیش از یک کامپیوتر استفاده می در هرجایی که
 رایادو و رایادوپرو استفاده کنید. افزارکاربران خود از نرم 

 

 افزارهای رایادومزایای نرم

اند ها عبارت ترین آن افزارها امکانات زیادی برای کاربران دارد اما مهم نرماین استفاده از 
 از: 

 ترخرید تجهیزات کم
 اید.جویی کردهبا خرید رایادو پرو حداقل در خرید چندین کیس صرفه

هر  ها استفاده کنید اما قیمتتوانید از آنهای متفاوتی وجود دارد که میکیس در بازار 
تواند برای شما بسیار پر هزینه باشد، نرم افزار رایادو پرو به کمک شما  یک کیس می 

 های خود را کاهش دهید.آید تا بتوانید هزینهمی

 تر اشغال فضای فیزیکی کم

 ث شوند شما تجهیزات فیزیکی کمتری خریداری کنید. توانند باعهای رایادو مینرم افزار 
 در نتیجه نیازی به فضای بزرگ برای کار خود ندارید.

افزارهای ها شما با مشکل کمبود فضا مواجه هستید نرمدر بسیاری از مراکز و سازمان 
 توانند مشکل فضای فیزیکی شما را حل کنند. رایادو می 
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 امنیت
که تمام اطالعات در یک  گیردشما میدر اختیار این امکان  محصولبا استفاده از این 
 .منبع ذخیره شود

 شود.اطالعات میموجب افزایش امنیت در حفظ  تجمیع اطالعات در یک منبع
 نگهداری و حفظ آن به مراتب آسان تر از  حغظ اطالعات در چندین منبع مختلف است.

 مدیریت
 .مدیریت برای شما بسیار آسان خواهد شدافزارهای رایادو با نرم

 دهند.ای در اختیار شما قرار می افزارهای رایادو امکانات مدیریتی ویژهنرم 
توانید کاربران را به هر شکل که دوست دارید مدیریت کنید با سطوح مختلف از  می

 ها.ها و محدودیت دسترسی

 هاکاهش هزینه
ها پشتیبانی، نیرو، زمان و هزینه است وقتی تعداد کیسها نیازمند نگهداری از کیس

 کند.های نگهداری و پشتیبانی نیز کاهش پیدا میشود، هزینهتر میکم
تواند بسیار قابل توجه کند که میهای مصرف برق کاهش پیدا میهم چنین هزینه

 باشد.

  پیشنهاد ویژه
 های رایادو استفاده کنید.تگاهاز دس های رایادو توانید به جای نرم افزار شما می

های رایادو توانید از کیساگر به تازگی قصد خرید تجهیزات کامپیوتری دارید می
 استفاده کنید.

 اند.این محصوالت با توجه به انواع کسب و کارها تولید و ساخته شده
 شوند.محصوالت رایادو با توجه به نیازهای روز جامعه ساخته و تولید می
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 ای صورت گرفته است. برای تولید و ساخت هر یک از این محصوالت تحقیقات گسترده 
 تا بتوان محصوالت مورد نیاز را برای کاربران ارائه داد. 

 رایادو  •
 رایادو اکو   •
 رایادو لوکس    •

در کسب و کار خود، در نوع آموزش خود و  سه محصول کاربردی برای شما تا بتوانید 
 رات اساسی به وجو آورید. حتی در خانه خود تغیی

 تان شوید. توانید باعث رشد خود و تیم کاریتنها با استفاده از یک محصول می
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