به نام خدا

موفقیت ما در گرو موفقیت مشتریانمان است

…Your success is ours
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معرفی دادهپرداز
داده پرداز پویای شریف ،ارائه دهنده راهکارهای تخصصی
تحت وب و موبایل که تا کنون خدمات پیچیده ای را به
سهولت در اختیار مشتریان خود قرار داده است.
وجود تعداد بیشماری از پروژه های طراحی و پیاده سازی
در کارنامه ما نشان از توانمندی و تجربه در طراحی و برنامه
نویسی سیستم های پیشرفته تحت وب با منطق های تجاری
پیچیده و حجم زیادی از داده ها و معامالت است .این کوله
بار علم و تجربه که بر پایه تیم داده پرداز استوار است ،ما را
قادر ساخته تا کاربران وب را با راه حل های نرم افزاری قابل
اعتماد و خالقانه همراهی کنیم تا بتوانند پیچیده ترین و غیر
قابل تصورترین ایده های کاری خود را به انجام برسانند.

تقدیرنامهها

6

داده پرداز پویای شریف

تاریخچه
شرکت "داده پرداز پویای شریف" از سال  1387به مدیریت
"آقای مهندس مهدی استوی" ،بعنوان یک شرکت خصوصی با
مسئولیت محدود و با هدف درک نیاز مشتری ،همراهی و به
دست آوردن اطمینان و اعتماد وی تاسیس شد.
دادهپرداز اکنون پس از فعالــیت به مدت  15سال در زمینه
"فناوری اطالعات" ،یک تیم قدرتمند متشکل از متخصصین
مجرب و متبحر را دارا است تا بتواند خدمات فراگیر وب از
طراحی وب سایت سفارشی تا توسعه سیستم های پیچیدۀ
اینترنتی را بر پایه پیشنهاداتی بر گرفته از درک نیاز های تجاری
و کــاری مشتریان و همچنــین ارائه راه کارهای قابــل
اعتماد ،پیاده سازی نماید.

افتخارات
همـکاری با شـرکتهای بزرگی همچون همراه اول ،سـازمان
فنـاوری اطالعات ایـران ،دولت الکترونیک و  ...طی سـالیان
متوالـی بـا هـدف رشـد و توسـعه تجـارت و کسـب و کار از
افتخارات این شـرکت میباشـد.

www.dadehpardaz.com
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چشم انداز ما در طول تاریخچه فعالیت:
معرفی نام تجاری داده پرداز در سطح جهان
ارتقاء محصوالت و خدمات در سطح استانداردهای جهانی
حضور در میان شرکت های برتر نرم افزاری
ارتقاء سطح دانش درون سازمانی
ایجاد واحدهای کاری و تخصصی در سازمان
افزایش ارتباطات داخلی در سطح کشور

با طوالنیتر شدن عمر شرکت ،اصول و تجارب ما نیز گسترش پیدا نمود.

8

داده پرداز پویای شریف

خصوصیات کاری جاری در شرکت دادهپرداز:

پیروی از قانون برد برد
صداقت و اعتماد
درک مشتریان
انعطافپذیری
تداوم ارائه خدمات
کیفیت
پشتیبانی و نگهداری
ارتباطات موثر
جلب رضایت
مشتری مداری
تالش و پشتکار
تحقیق
تجربه
بهروز بودن
تمرکز
یادگیری
کارگروهی
همفکری
تعامل
دانشسازمانی
تخصص
برنامهریزی
مهارت
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10

داده پرداز پویای شریف

معرفی خدمات و محصوالت
"شرکت دانشبنیان دادهپرداز پویای شریف" تجربه و دانش را با تکنولوژی و متدلوژ یهای اثبات شده و مــورد قبول ادغام میکند
تا نتایجی با سطـح کـیـــفی باال ،موثر و مقرون بهصرفه ارائه داده و در نهایت سود مشتریانش را باال ببرد.

طراحی و پیادهسازی پرتال سازمانی

طراحی و توسعه تخصصی اپلیکیشن موبایل

تجربۀ تعاملی یکپارچه با مشتریان ،کارمندان و کاربران با

داده پرداز از شرکتهای پیشگام در زمینه طراحی و توسعه

پرتال سازمانی دادهپرداز

اپلیکیشنهای موبایل بوده که بدین منظور از آخرین فناوریهای
روز جهت ارائه هرچه بهتر اپلیکیشنها استفاده میکند.

سامانه جامع فروشگاههای اینترنتی

سامانه یکپارچهسازی برنامههای کاربردی سازمانی

تضمین بهترین کسب و کار آنالین با سامانه جامع
ِ

کاهش هزینههای توسعه ،پشتیبانی و نگهداری
ِ

فروشگاه اینترنتی دادهپرداز

سیستمها با سامانه  ESBدادهپرداز

سامانه تخصصی مدیریت پروژ ه شبکههای رادیویی
حذف هزینههای گزاف پروژه سایت یابی و عملیات نگهداری
ِ
سایتهای مخابراتی با راهکار  BTSدادهپرداز

طراحی معماری و پیادهسازی زیرساخت

سامانههای نرمافزاری

مهارت متخصصان زیرساخت نرمافزار در دادهپرداز ،در نهایت
ِ
منجر به تجربه کاربری رضایت بخش میگردد

ارائه مشاوره و تامین امنیت اطالعات و ارتباطات

توسعه قراردادهای هوشمند در بستر بالکچین

با خدمت مشاوره امنیت اطالعات و ارتباطات دادهپرداز

پایه و اساس هر تبادلی ،امنیت و اعتمادسازی است.

در برابر تهدیدات امنیتی فضای سایبری سازمان و یا

بالکچین مدت هاست که ظهور کرده تا شما بتوانید با توجه

کسب و کار خود را محافظت نمایید.

به نیازتان به ثبت اطالعات با خیالی آسوده بپردازید
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معرفی سرویسها

طراحی و پیاده سازی پرتالهای سازمانی
پرتال سازمانی یکی از بهترین راهکارها برای کاهش سریع هزینههای یک سازمان بزرگ و سهولت در ارائه خدمات و ارتباط
موثر با افراد است .پرتال سازمانی دادهپرداز ویژگیها و امتیازات بیشماری دارد که باعث شدند این سرویس دانشبنیان
شناخته شود .برخی از این ویژگیها عبارتند از :انعطاف پذیری باال ،امنیت متناسب ،زیرساختی توسعهپذیر و  ...اما یکی
از تفاوتهای پرتال سازمانی دادهپرداز با نمونههای دیگر ،سیستم گردشکار الکترونیک قدرتمند آن است .برای انواع
سازمانها در هر سطحی ،راهکاری جامع و مجهز به سیستم  Workflowایجاد نمودیم که تمام ویژگیهای یک دبیرخانه
الکترونیک را داراست .با وجود این ویژگی در بستر پرتال سازمانی دادهپرداز ،به راحتی میتوان برای سازمانها یک سیستم
مدیریت پرونده برای پیگیری ،گردش کارها و نهایتا سرعت پیشرفت امور ایجاد نمود.

ویژگی های پرتالهای سازمانی داده پرداز
واکنشگرا

زیرساخت بهینه برای سرویس دهی

دسترسی امن

تکیه بر اصول مهندسی نرم افزار

توسعه پذیری نامحدود

سفارشی سازی

انعطاف پذیری باال

تکنولوژیهای مورد استفاده

Liferay

HTML 5

jQuery

MySQL

php

Responsive
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Laravel

CSS 3

محصولدانشبنیان
داده پرداز
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رضایت مشتریان
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معرفی سرویس ها

طراحی و توسعه تخصصی اپلیکیشن سفارشی موبایل
برنامههای کاربردی موبایل ( )Applicationامروزه برای اهداف زیادی به کار گرفته میشوند؛ خرید و فروش ،بازی و سرگرمی ،ارتباط و
تعامل ،اخبار ،آموزش و کسبوکار؛ نکته این است که اگر اپلیکیشن  User Experienceمناسبی نداشته باشد ،کاربر به سرعت آن را حذف و
جایگزین میکند .دادهپرداز با تخصص در طراحی و توسعه اپلیکیشن موبایل با کاراییهای متنوعی همچون مدیریت امور مالی ،پرداخت،
کیف پول ،مسابقه ،بازی ،خرید بلیط و ...در انواع پلتفرمها و قابل اجرا در کلیۀ پلتفرمها ،ابتدا نیازمندیهای جامعه هدف را شناسایی و
مستند کرده و نهایتا خروجی نهایی را بر اساس جزئیات و ویژگیهای درخواست شده منتشر میکند.

پیادهسازی بر روی سیستم عامل و گجتهای مختلف

توسعه بر اساس سیستم عامل

توسعه بر اساس سیستم عامل

قابل اجرا بر روی ساعت

توسعه نرمافزارهای سفارشی

موبایل Android

موبایل iOS

وب اپلیکیشن

هوشمند

تکنولوژیهای مورد استفاده

Elasticsearch

Java

Android Studio

MongoDB

ReactNative

Redis
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JavaScript

SQLite

jUnit

XML
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معرفی سرویس ها

سامانه جامع فروشگاههای اینترنتی
به دلیل اهمیت باالی موضوع فروش آنالین در دنیا ،مدیران همواره به دنبال راه حلی برای تسهیل راههای دسترسی
مشتریان به محصوالت یا خدماتشان بوده و هستند؛ فروشگاه اینترنتی یکی از بهترین راهکارها برای افزایش فروش و
سهولت در ارائه خدمات و ارتباط موثر با مشتریان است .دادهپرداز با طراحی و تولید فروشگاههای اینترنتی متناسب با
نیاز صنایع مختلف ،تجارب بیشماری در این زمینه دارد.

ویژگیهای فروشگاه اینترنتی دادهپرداز
قابلیت تبدیل شدن به Marketplace
قابل اجرا و بهینه برای انواع پلتفرم ها
طراحی سفارشی بر اساس تجارت  B2Bو B2C
مدیریت آسان و یکپارچه
معماری بهینه برای سرویس دهی با تعداد باالی کاربران به صورت همزمان
پشتیبانی  ۲۴ساعته

تکنولوژیهای مورد استفاده

Bootstrap

CSS 3

angolar

Laravel

MySQL

Nodejs
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HTML 5

php

jQuery

ReactNative

Swift

XCode
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معرفی سرویس ها

مشاوره و ارائه راهکارهای بالکچینی
پایه و اساس هر تبادلی ،امنیت و اعتمادسازی است .به همین منظور بالکچین مدتهاست ظهور کرده تا با سرعت و
امنیت باال و ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ،در خدمت جامعه مدرن امروزی باشد .از مهمترین مزایای آن برای
سازمانها کاهش هزینهها ،امکان بررسی تاریخچه اطالعات و ارتقای سطح امنیت میباشد که میتواند برخی از چالشهای
موجود در سازمانها را بهبود بخشد.
با توجه به اینکه مشاوره اولین و مهمترین قدم در توسعهی یک پروژه در صنعتی نوین مانند بالکچین میباشد ،دادهپرداز
در نظر دارد تا با هدف تسهیل ورود سازمانها به این حوزه خدمات مشاوره ارائه دهد .سازمانها میتوانند با اعتماد به
تجربهی تیم تحلیل کسب و کار و تیم کارشناسان بالکچین در داده پرداز ریسک توسعهی پروژههای بالکچینی خود را
کاهش داده و تصمیم گیری را تسریع بخشند.

ویژگیهای بالکچین
افزایش امنیت

کاهش هزینه ها

اجماع

غیرقابل تغییر بودن

سرعت باال

توسعه پذیری نامحدود

سرویس ها بر بستر بالکچین در داده پرداز
تیم تحلیل کسب و کار و تیم کارشناسان بالکچین در داده پرداز در زمینه های زیر مشاوره میدهند:
■ارائه راهکارهای بالکچینی
■امکان سنجی ایده و یا مدلهای کسب و کار ارائه شده،
■توسعه مدل های کسب و کار()Business Development
■ارائه کمینه محصول پذیرفتی()MVP
■پلتفرم صرافی آنالین ارز دیجیتال

تکنولوژیهای مورد استفاده

Ethereum

24

Hyperledger

داده پرداز پویای شریف

Solidity

Stellar
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معرفی سرویس ها

سامانه تخصصی مدیریت پروژه شبکههای رادیویی ()BTS
سامانه مدیریت پروژه شبکههای رادیویی دادهپرداز راهکاری تخصصی برای مدیریت اطالعات صنعت مخابرات کشور از جمله
نگهداری و اعتبارسنجی ،مدیریت پروژه ،تمدید قراردادها ،نگهداری سایتها و ...در هر لحظه ،هرمکان و حتی بدون نیاز به
اینترنت است .این سامانه محصولی دانشبنیان است که به صورت جامع در سامانه نرمافزاری ارس (شرکت ارتباطات سیار
ایران  -همراه اول) توسعه داده شده و ویژگی اصلی آن ،توسعهپذیری و قابلیت سفارشی سازی آن است .به دلیل استفاده از
امکانات متعدد در این سامانه نرمافزاری ،تکنولوژ یهای به کار گرفته شده در آن ،از اهمیت باالیی برخوردار هستند .این پلتفرم
برای اولین بار در ایران نیازهای مهم و ضروری مدیریت سایت های مخابراتی کشور را پوشش داده است.

ویژگیهای پلتفرم مدیریت پروژه شبکههای رادیویی دادهپرداز
مدیریت جامع و یکپارچه  Nodeها
ماژول محور
زیرساخت توسعه پذیر
امکان پایش اطالعات
امکان طبقه بندی اطالعات سایت های رادیویی
پایگاه داده ای عظیم
مجهز به مدیریت آفالین
فرآیند محور و مجهز به گردش کار استاندارد
مجهز به گزارش ساز پیشرفته

تکنولوژیهای مورد استفاده

MVC
Apache

jQuery

Laravel

Oracle

MySQL

php
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MVC

Zend

Nginx

ReactNative
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معرفی سرویس ها

طراحی معماری و پیادهسازی زیرساخت
یکی از نیازهای اساسی امروزه این است که سیستمهای نرمافزاری بزرگ و پیچیده بدون خطا ،سریع ،با امنیت و کارایی
ً
دقیقا به کیفیت معماری و پیادهسازی زیرساخت مربوط میگردد .هر چه سیستم
باال در دسترس باشند؛ مسئلهای که
نرمافزاری ،بزرگتر و پیچیدهتر باشد ،نیاز به طراحی معماری بهینه ،بیش تر احساس میشود .از این رو طراحی معماری
و پیادهسازی زیرساخت سامانههای نرمافزاری یکی از ضروری ترین مسائل است که سازمانهای بزرگ باید به آن توجه
کنند .در حال حاضر دادهپرداز در پروژههای بزرگی همچون پشتیبانی و نگهداری پرتال اصلی همراه اول و سامانه ثبتنام
سجام خدمت رسانی میکند و به طور همزمان کاربران بسیاری به آن مراجعه میکنند که ویژگیهای اصلی زیرساخت این
سامانهها ،تیونینگ و بهینهسازی برای تعداد باالی کاربران به صورت همزمان است.

وجه تمایز تیم زیرساخت دادهپرداز
سرعت و مهارت در طراحی معماری ،پیاده سازی و تحویل
تامین حرفهای و اصولی امنیت زیرساخت های بزرگ
پشتیبانی از تعداد باالی کاربر به صورت همزمان
استفاده از استاندارد های روز دنیا

تکنولوژیهای مورد استفاده

Favicon

Mariadb

Nginx

Moby

ZABBIX
Tux

Zabbix
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Postgre SQL

php

Elastic search

HA Proxy
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مشاوره و تامین امنیت اطالعات و ارتباطات
زمانی که مبحث امنیت اطالعات و ارتباطات در یک سازمان مطرح میشود ،صرف نظر از رعایت مباحث پایهای مانند نام
ل سختافزاری ،نرمافزاری و نظایر آن  ،...مباحث دیگری تحت عنوان تامین امنیت اطالعات وجود
کاربری ،گذرواژه ،قف 
دارند که حائز اهمیت هستند .یک سازمان پس از شناخت اطالعات سازمانی خود و کاربرد آنها ،میبایست خط مشی
مشخصی برای حفاظت از آنها تعریف کند .این اقدام مهم و اساسی در خدمات  Hardeningدادهپرداز ارائه میشود.
مشاوره و مدیریت ارتباطات و عملیات ،کنترل دسترسیها ،تهیه پشتیبان از اطالعات ،ایجاد توافقنامههای تبادل اطالعات
و نرمافزارها ،امنیت سیستمهای الکترونیکی و دیگر موارد از جمله اقداماتی است که دادهپرداز در قالب سرویس تامین
امنیت به سازمانها ارائه میدهد.

گواهینامههای امنیت زیرساخت و نرم افزار داده پرداز
استاندارد  ISO 45001ایمنی و سالمت
گواهینامه امنیت فناوری اطالعات (افتا)
استاندارد  ISO 27001مدیریت امنیت اطالعات

تکنولوژیهای مورد استفاده

Cloudflare

Acunetix

Fortigate
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Selinux

Snort
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سامانه یکپارچهسازی برنامههای کاربردی سازمانی
منطقی است که اجرای فرآیندهای کاری در هر حوزهای ،امروزه وابسته به نرمافزارها و سیستمهای اطالعاتی متنوعی
است که هر کدام با تکنولوژی خاصی تهیه شدهاند .این برنامهها درسازمانها زمانی میتوانند موثر باشند که با یکدیگر
ارتباط مناسبی داشته باشند ،بنابراین چالشهای پیش روی سازمانها شناخته شدهاند! پلتفرم نرمافزاری  ESBیکی از
بهترین راهکارها برای یکپارچه سازی انواع برنامههای نرمافزاری در سازمانهای بزرگ و مدیریت نمودن جریان اطالعات
در آنهاست .پلتفرم  ESBدادهپرداز محصولی دانشبنیان است که تا به امروز در سامانههای بزرگی همچون سامانه فروش
بلیط بن ریل ،اپلیکیشن خدمت در محل همراه یار ،پرتال دولت الکترونیک و  ...به کاربرده شده و ویژگی اصلی آن ،توانایی
برقراری ارتباط با ماکروسرویسهای بزرگ و برقراری جریان امنیت اطالعات و مدیریت آنهاست.

ویژگیهای پلتفرم  ESBدادهپرداز
افزایش بهرهوری سامانه های بزرگ
پشتیبانی از تعداد باالی درخواست ها بصورت همزمان
ایجاد ارتباط و بهینه سازی سیستم ها
توسعه پذیری نامحدود
کاهش هزینه های توسعه و پشتیبانی

تکنولوژیهای مورد استفاده

MVC
Actopus

Monit

ZABBIX
Redis
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php
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آخرین پروژههای داده پرداز
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی زیرساخت های کانکارنسی سامانه جامع احراز هویت و ثبت اطالعات مشتریان (سجام)
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی پرتال اصلی شرکت همراه اول

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی زیرساخت های کانکارنسی پرتال اصلی شرکت همراه اول
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی پرتلت های پرتال اصلی شرکت همراه اول
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت پروژه ارس ()BTS

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه نرم افزاری مدیریت آی پی همراه اول

•تهیه مستند فنی سامانه هوشمند نرم افزاری سازمان نظام مهندسی کشور

•تهیه مستند کسب و کار سامانه هوشمند نرم افزاری سازمان نظام مهندسی کشور
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی پرتال جامع شرکت خدمات ارتباطی افرانت

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت مأموریت های خارجی شرکت دیدگاهان سیستم
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی وب سایت مپفا

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی وب سایت بیمه سالمت -شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه پخش زنده شرکت همراه اول با زیرساخت های کانکارنسی
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی egovernment
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند irangov
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه فروش بلیط بن ریل
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی پرتال بن ریل

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی اپلیکیشنهای مسابقه کتابخوانی رضوی
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن مصفا

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن همراه یار

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن و سامانه وب کناف
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی پرتال درون سازمانی یونیلیور
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی فروشگاه آنالین خوگر

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی فروشگاه آنالین بیک صنعت

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سیستم ارزیابی عملکرد مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه تسهیالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
•طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه گزارش گیری شرکت جیرینگ

•طراحی ،توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت ساختمان ها و تاسیسات دولتی cobi
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حوزه های فعالیت داده پرداز
فناوری اطالعات:
در سالهای گذشــته ،اســتفاده ابزارهای دیجیتال و ورود به دنیای فناوری ،یک انتخاب بوده اســت .اما امروز زندگی دیجیتالی
یکی از وجــوه زندگی هم ه انسانهاســت و حتی اگر بپذیریم که میتوانیم ســهم تکنولــوژی دیجیتــال را در زندگی خود کاهش
ً
تقریبا امکان پذیر نیســت ،داده پرداز در مســیر نــوآوری و کمک به حل
دهیم ،امــا بیتردید حذف کردن تکنولــوژی از زندگی
مســائل حوزه فناوری و اطالعات کشــور همواره در صدد تجهیز ،بروزرســانی ،بهینهســازی و پیادهسازی ســامانههای اطالعاتی
بزرگ و مهم بوده اســت و مفتخر به کســب موفقیتهای چشــمگیری در این زمینه شــده است.

مخابرات و شبکه:
صنعت مخابرات و شــبکه در کشــور به ســرعت در حال گسترش و پیشــرفت اســت ،داده پرداز پس از تحقیقات و پژوهش در
زمینه شناســایی و نیازســنجی مســائل در حوزه مدیریت شــبکههای رادیویی کشــور موفق به تولید یک پلتفــرم جامع گردید
که در حــال حاضر مورد اســتفاده بزرگترین اپراتور خاورمیانــه (همراه اول) قرار گرفته اســت .این پلتفرم که تنهــا نمونه داخلی
در کشــور می باشــد که به عنوان یک محصول دانش بنیان به ثبت رســیده اســت.

حمل و نقل:
ایــن روزها حوزه حمــل و نقل دچار تحول عظیم دیجیتالی گردیده اســت .از رزرو تاکســی تــا خرید بلیط هواپیمــا و قطار و...
فرآیندهای ســادهای هســتند که با یک تلفن همراه هوشــمند قابل انجام شــدهاند .داده پرداز در این صنعت برای پیشــرفت
و ســرعت بخشــیدن به این تحول ،همواره با برندهــای بزرگ و معتبر همراه بوده اســت.

بانک و ارز:
میتوان باور داشــت همه صنایع کشــور بدون توقف در مســیر پیشــرفت تکنولوژی قرار گرفته اند .صنایع بیمــه ،بانکداری و ارز
هم از این قاعده مســتثنا نیســتند .داده پرداز با تکیه بر دانــش و توانمندی متخصصیــن خود در کمک به توســعه دیجیتالی
این صنایــع همواره ثابت قدم بوده اســت و تجــارب موفقی در زمینــه طراحی و پیاده ســازی صرافی های آنالیــن دیجیتال
و رمز ارزها کســب نموده است.

بازار سرمایه:
موفقیت در دنیای بازار مدیریت ســرمایه برای بنگاههاییســت کــه همگام با تکنولوژی در این مســیر قــدم بردارند .پیش نیاز
توســعه در این صنعت تجربــه ،تحقیق و پژوهش اســت .پروژههای شــرکت داده پرداز در حوزه بازار ســرمایه از پیادهســازی
سیســتم ثبت نام ســجام تا طراحی معماری و پشــتیبانی زیرســاخت ،گواهیســت بر توانایی تخصصی تیمی این شرکت.

آموزش:
شــرکت داده پرداز برای تحقق اهداف مجموعههای آموزشــی کشــور با اســتفاده از دانش تخصصی و تجارب کســب شده در
پروژه های بزرگ قادر به پیادهســازی ســامانههایی امن و مناســب بــرای انجام فعالیتهای آموزشــی بر بســتر وب و موبایل
می باشد.
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گستره سرویسها و خدمات در داده پرداز
مشاوره و مدیریت پروژه های نرم افزاری
•ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی و تولید کلیۀ نرم افزارهای سفارشی
تحلیل و طراحی معماری نرم افزار با متدهای پیشرفته سندسازی
•تحلیل ،طراحی و تولید محتوای سیستم ها ( سند نیازمندی مشتری) SRS -
طراحی و تولید انواع نرم افزار با جدیدترین متدهای روز دنیا
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای وب سایت های پویا ( )dynamic web
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای پرتال های سازمانی ()Enterprise Portal
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای سامانه های مدیریت محتوا ()CMS
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای سامانه های فروش آنالین ( )e-shop
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای پروژه های معماری اطالعات ()IA
•طراحی ،برنامه نویسی و اجرای سامانه های گردش کار الکترونیک ()Automation workflow
•استقرار ،مدیریت و راهبری پرتال های سازمانی
•طراحی و اجرای سیستم های BI
•طراحی و اجرای سیستم های تحت تلفن همراه
•طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای سفارش مشتری
پشتیبانی و نگهداری
•پشتیبانی و خدمات پس از فروش کلیه سیستم ها و نرم افزارها
بهینه سازی و توسعه انواع نرم افزار
•بهینه سازی وب سایت ها برای موتور های جستجو SEO
•بهینه سازی پرتال های سازمانی برای موتور های جستجو SEO
•بهینه سازی سامانه های تحت وب برای موتور های جستجو SEO
میزبانی و هاستینگ
•هاستینگ و میزبانی وب سایت و میل سرور
•میزبانی اختصاصی پرتال های سامانه تحت وب بر روی سرور های لینوکس و ویندوز
•ثبت دامنه
•مشاوره امنیتی نرم افزارها
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افتخارات و گواهی نامه ها
 )1دارای مجموعه گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت IMS
گواهینامه Iso9001:2015
گواهینامه Iso14001:2015
گواهینامه Iso45001:2018
)2

کسب امتیاز دانش بنیان برای دو محصول پرتال سازمانی و برنامه یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی

)3

دارای گواهینامه سیستم مدیریت پروژه | Iso21500

)4

دارای گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات | Iso27001:2013

)5

دارای گواهینامه سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات | Iso20000:2011

)6

دارای تندیس مدیر برتر از موسسه خانه مدیران

)7

دارای سپاسنامه تعالی سازمانی از موسسه خانه مدیران

)8

دارای سپاسنامه راهکارهای هوشمند نرم افزار ایران و کره از posco kotra

)9

دارای پروانه فعالیت و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای

)10

دارای گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیکی(رتبه بندی)

)11

دارای گواهینامه عضویت در انجمن انفورماتیک ایران

)12

دارای پروانه فعالیت در حوزۀ خدمات عملیاتی افتا

)13

دارای نشان عالی مدیر سال از وزارت صنعت معدن و تجارت

)14

دارای لوح رضایتمندی مشتری از وزارت صنعت معدن و تجارت و ...
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متخصصان داده پرداز
"شــرکت دانشبنیان داده پرداز پویای شــریف" از بدو تاســیس با جذب نیروهای متخصــص در حوزه فناوری اطالعات ،اقدام به تشــکیل
تیم هــای حرفهای در کادر ســازمانی خــود نمود .همکاران ما با تســلط بــه دانش آخریــن تکنولوژ یهای طراحی و توســعه نــرم افزار،
متعهد ،پویــا و دارای مــدارک و رتبههای برتر از مراکز و دانشــگاههای معتبر میباشــند.

•فایل سیستم IPFS
•پلتفرم Ethereum

•زبان برنامه نویسی solidity
•شبکه Stellar

•تکنولوژی متن باز hyperledger

آخرین تکنولوژ یهای طراحی بانک اطالعاتی
■Postgre SQL
■Oracle

■MySQL

■MongoDB
■MariaDB

آخرین تکنولوژ یهای طراحی و توسعه نرم افزارهای تحت وب
»PHP

»Laravel

»HTML/CSS
»Liferay

»Java

»javascript
»react js
»Vue.js

آخرین تکنولوژ یهای طراحی و توسعه اپلیکیشن
»Android

»iOS

»PWA

به کارگیری متدولوژ یهای پیشرفته پشتیبانی سامانههای نرم افزاری
به کارگیری متدولوژ یهای پیشرفته طراحی  UIو UX
به کارگیری متدولوژ یهای به روز مستندنویسی نرم افزار و SRS
به کارگیری استانداردهای شناخته شده کنترل و تضمین کیفیت
به کارگیری تکنولوژ یهای به روز زیرساخت سامانههای نرم افزاری
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مشتریان داده پرداز
داده پرداز در طول ســفر همراهی خود با مشــتریان ،مســیرهای موفقیت را برای ایشان هموار کرده و احســاس تعامل موثری را در ایشان
ایجاد میکند .بواســطۀ رعایت چند شــاخص مهم و کاربــردی ،گام به گام با مشــتریان در تعامل خواهیــم بود تا بتوانیم موانــع راه آنها را
برطرف نماییم و با افزایش فروش مشــتریان ،اعتماد و برندســازی آنهــا را ارتقاء دهیم.
مشــتریان داده پرداز ،ســازمان ها و افرادی با قابلــــیتهای متفاوت از گروه شــرکتها ،موسســات و ســازمانهای بزرگ هســتند .ما
به مشــتریان خود متعهد هســتیم تــا در دنیای چالشآور تجــارت الکترونیــک که دائما در حال تغییر اســت ،بیشــترین بهــا را به رفع
دغدغههایشــان داده و آنها را در جهت موفقیت یاری دهیم .زیرا ما برای این باور که موفقیتمان وابســته و در گرو موفقیت مشــتریانمان
است ،بســیار ارزش قائل هستیم.
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مشتریان خاص
مــا در دادهپــرداز متعهــد هســتیم بــه یــاری رســاندن بــه مشــتریان در جهــت موفقیــت در دنیــای چالــشآور تحــت وب کــه دائمــا در حــال تغییــر و تحــول
اســت ،بیشــترین بهــا را بدهیــم .شــرکت دانــش بنیــان مــا ،بــه ایــن امــر کــه موفقیــت مــا وابســته و در گــرو موفقیــت مشـــتر یهایمان اســت بســیار ارزش
قائــل اســت .اصـــول مهــم تجــارت مــا شــامل ایــن مــوارد اســت:

درک نیاز مشتریان
همراه با مشتری
بدست آوردن اطمینان و اعتماد مشتری
راهکارهای ارائه شده به شرکت ارتباطات سیار ایران (همرا ه اول)

مهمترین دستاوردهای داده پرداز برای این شرکت
پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وبسایت اصلــی شرکت همراهاول از سال  1388تاکنون
طراحی و راه اندازی نسخه جدید پرتال همراه اول
طراحی ،توسعه و پشتیبانی سامانه الیو همراه اول
بخش حامی تیم ملی فوتبال ایران
بخش نوآوری
بخش نقشه نواحی تحتپوشش
بخش کوتاهکننده لینک
بخش عاملین مجاز فروش کارت شارژ
بخش کمپین های 1000
بخش شناسایی و ارزیابی کیفی تامینکنندگان کاال و خدمات
بخش فروش آنالین محصوالت سازمانی
بخش مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینو
بخش کسب و کار
بخش همآفرینی
بخش خرید محصوالت سازمانی
بخش اسالیدر الیهای
بخش رومینگ بینالملل
بخش فرصت های شغلی
بخش پیگیری وضعیت پورتینگ
بخش ترابردپذیری
بخش تست سرعت اینترنت
بخش تعرفه مکالمات بینالملل
بخش به اشتراکگذاری صفحات همراهاول در شبکههایاجتماعی
بخش مسابقه عکاسی
بخش فراخوان ثبت اطالعات جامع تامینکنندگان کاال یا خدمات
بخش نظرسنجی خدمات ارزش افزوده
بخش قرعهکشی مشترکین فعال در شبکههای  Instagramو Telegram

توسعه و بهینه سازی سئوی وبسایت
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طراحی ،تولید و پشتیبانی سامانه نرمافزاری مدیریت آیپی
طراحی ،تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت و کنترل پروژه سهند
طراحی ،تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس
طراحی ،تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت دانش
طراحی ،تولید و پشتیبانی نسخه رسپانسیو وبسایت

راهکارهای ارائه شده به شرکت جیرینگ (کیف پول جیرینگ)
مهمترین دستاوردهای دادهپرداز برای این شرکت
طراحی ،تولید و پشتیبانی سامانه گزارشساز جیرینگ از سال 1389
طراحی ،تولید و پشتیبانی اپلیکیشنهای موبایل جیرینگ
پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ
فرآیند برداشت از کیف پول جیرینگ توسط مشتریان
طراحی ،تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن
ِ
طراحی ،تولید و پشتیبانی سیستم الگگذاری و رفع عدم انطباقهای سرور  JRSو پرتال جیرینگ
طراحی ،تولید و پشتیبانی سیستم انتقال وجه اتومات بین حساب بانکی جیرینگ و همراه اول (بانک ملت )
طراحی ،تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن فرایند ورود و خروج پول جیرینگ (بانک تجارت)
طراحی ،تولید و پشتیبانی سرویس گزارش همرا ه اول در پروژه الیهبندی جیرینگ
طراحی ،تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن فرآیند ورود و خروج پول جیرینگ (بانک سامان)
بهینهسازی و توسعه سامانه گزارشساز جیرینگ
بهینهسازی و توسعه پرتال اطالع رسانی جیرینگ

راهکارهای ارائه شده به سازمان فناوری اطالعات ایران (دولت الکترونیک)
مهمترین دستاوردهای دادهپرداز برای این سازمان
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه ملی (بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولت)
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه جامع
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه ثبت شناسه شی
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه اطالع رسانی مرکز نما
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرمافزارهای کاربردی ،بومی و محتوای شبکه
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه گروه مطالعاتی امنیت
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه مرورگر ایرانی ساینا
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه اطالعرسانی گذر به PV6
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات
طراحی ،تولید و پشتیبانی درگاه ارائه خدمات مرکز داده
درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک
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موسسات آموزشی و فرهنگی

فروشندگان تجهیزات و لوازم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

شرکت مبلمان اداری محیط آرا

دانشگاه شهید بهشتی تهران

شرکت اکتیران (نمایندگی محصوالت خوگر)

موسسه آموزش عالی آزاد بینش

فروشگاه جوش سنتر

موسسه آموزش عالی آزاد مهستان

فروشگاه رمینگتون

موسسه آموزش زبان راه نقرهای

شرکت هنرچوب ارژن

انتشارات پوران پژوهش

شرکت ماشین سنگین

انتشارات راهیان ارشد (آزاده)

شرکت درسا شیمی

انتشارات راهنمای سفر

شرکت فرش اشکیون

انتشارات همراه علم

شرکت درناصنعت مهر

گروه آموزشی دکتر خلیلی

شرکت بدرسان الکتریک

شرکت حسابداری بیالنبرتر

شرکت بدرتک الکتریک

موسسه آوای باربد

شرکت سرزمین سبز پایا

موسسه نواندیشان سالمت آویسا

شرکت رش پارس

شرکت تابیران

نمایندگی رسمی نوکیا

دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات

شرکت طرح پرداز پایا

مدرسه  17شهریور

شرکت سپید سیستم

موسسات حقوقی و بانکها
موسسه اعتماد و اندیشه پویا
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
بانک کارافرین
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
پژوهشکده اقتصاد سینا
شرکت بورس کاالی ایران
شرکت تدبیر ملت

شرکت لودر زنجیر
شرکت بوسترکار
ی گل تهران
شرکت ساع 
شرکت لیدا چرم
شرکت درمان ارکان
شرکت تجهیزگران بهداشت نوین
شرکت ویندآور
شرکت تولیدی سورفین
شرکت تمیم صنعت شریف
شرمت توربو کمپرسور نفت

شرکتهای فناوری اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
شورای عالی فناوری اطالعات ایران
معاونت دولت الکترونیکی

شرکت عرفان دارو
صنایع چوب خوشخو

نهادهای دولتی و فرهنگی

سازمان فناوری اطالعات ایران

موسسه نشر آثار امام خمینیره

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

شرکت فناوری آرپاپویش

سازمان ملی جوانان

شرکت تکنولوژی

pln

شرکت آتی پارس پایتخت

نهاد کتابخانه های عمومی کشور
موسسه خیریه نورا (محبان زهرا)
شرکت مبدل شیمی البرز
هنری آویشه
خانه طراحان سام
مجموعه هتلهای آتیالر
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مجموعه ورزشی صدف
پیشرو فیلم شیدا

شرکتهای سرمایهگذاری
شرکت سرمایهگذاری بازرگانی علم و ثروت پارس
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
گروه توسعه انرژی تدبیر
شرکت سرمایهگذاری البرز
گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر
شرکت سرمایهگذاری مدبر
شرکت گسترش الکترونیکی مبین
شرکت توسعه ساختمان تدبیر
شرکت سرمایهگذاری تدبیر فارمد

سایر شرکتها
شرکت کناف ایران
شرکت راه آهن شرقی بنیاد
شرکت تحلیلگران رایانه دانش
شرکت تامین تاکام
شرکت آلومینیوم امکان
شرکت دنیای کاالی پارسیان
شرکت پویا فضا نگار
شرکت دیتکس
شرکت پیلپا
شرکت پرتاب فن
سوریلند
شرکت پارس آتنا دژ
شرکت پویا تکنار
شرکت فرایند پاس
شرکت سامان اندیشان
شرکت متسا
شرکت افق درخشان
شرکت ری نیرو
شرکت صدا فیلم
شرکت پرشین ایدهآل سیستم
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پرتال اصلی شرکت همراه اول ،بر بستر پرتال الیفری و آخرین تکنولوژ یهای آن طراحی و
پیاده سازی شده است .خدمات گسترده ای در این پرتال توسط تیم های حرفه ای داده پرداز
ارائه می گردد که عمدۀ آن پشتیبانی گرافیک و محتوا ،ممیزی و تامین امنیت پرتال ،طراحی و
توسعه پرتلت های کاربردی و  ...می باشد.
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سازمان فناوری اطالعات ایران هم اکنون در بستر پرتالی جامع ،به ارائه خدمات الکترونیکی در
شاخه های مختلف می پردازد  .پروژۀ "طرح جامع درگاه های سازمان فناوری اطالعات ایران" با
هدف بهبود ارائه سرویس ها و خدمات این نهاد بزرگ در سطح کشور توسط تیم حرفه ای داده
پرداز اجرا شد .در این پروژه تعداد  41پرتال به صورت مجزا و سفارشی بر بستر پرتال سازمانی
داده پرداز و تحت پلتفرم الیفری توسعه یافته اند.
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شرکت یونیلیور ایران یکی از محبوبترین برندهای محصوالت آرایشی بهداشتی با استفاده از
پرتال سازمانی داده پرداز توانسته تمامی فرآیندها و گردشهای کاری درون سازمانی خود را
یکپارچ ه و بهینه نماید .پرتال سازمانی یونیلیور ،قابلیتهای فراوانی از جمله مدیریت پیشرفته
پرسنل ،مدیریت اتاق جسات ساختمانها ،مدیریت تغذیه پرسنل ،سیستم گردشهای کاری
( )sseL repaPو غیره را شامل میشود.
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پرتال سازمانی
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پرتال سازمانی
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این سامانه کمک بسیاری به کارشناسان شبکه همراه اول در جهت کاهش خطاها نموده،
زیرا مانع بروز خطاهای محاسباتی می گردد .شرکت همراه اول به کمک این سامانه توانسته
اقدامات فوق را سریع و ایمن انجام دهد:
 -1تخصیص آی پی  -2درخواست آی پی ( ثبت و پیگیری درخواست)  -3گزارش گیری (لیست
رنج  IPهای تخصیص داده شده و نشده)  -4تنظیمات (تنظیمات عمومی)
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راهکاری جامع و حرفه ای برای رفع دغدغۀ بسیاری از نهادهای دولتی و وزارتخانه ها ،سامانه
مدیریت تسهیالت است .این سامانه سفارشی ،محصول تفکر و دوراندیشی تیم برنامه نویسی
و تحلیلگر شرکت داده پرداز  ،با داشتن امکانات استاندارد یک سامانۀ نرم افزاری و به همراه
داشتن قابلیت های کارا ،مشکالت مربوط به عملیات اعطاء تسهیالت را به راحتی حل نموده و
سیر طبیعی ارائه خدمات راحت تر ،امن تر و کاربردی تر گردد.
بستری را فراهم کرده تا
ِ

www.dadehpardaz.com

115

سامانه مدیریت پروژه شبکههای رادیویی دادهپرداز راهکاری تخصصی برای مدیریت اطالعات
صنعت مخابرات کشور از جمله نگهداری و اعتبارسنجی ،مدیریت پروژه ،تمدید قراردادها،
نگهداری سایتها و ...در هر لحظه ،هر مکان و حتی بدون نیاز به اینترنت است .این سامانه
محصولی دانشبنیان است که به صورت جامع در سامانه نرمافزاری ارس (شرکت ارتباطات
سیار ایران  -همراه اول) توسعه داده شده.
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اجرایی شدن فرآیندهای داخل یک سازمان که دغدغه اصلی مدیران آن است ،ممکن نیست
جز استفاده از سیستمهای نرمافزاری بروز و هوشمند.
سامـانههای سفارشی طراحی شده برای ستاد اجرایی فرمان امام با ارائه تمامی قابلیتهای
مورد نیاز برای مدیران سازمان ،به حل مسائل و دغدغههای این سازمان کمک شایانی نموده
است.
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 .3سامانه های فروشگاهی
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ارائه خدمات خدمت در محل بواسطه اپلیکیشن همراه یار برای مشترکین همراه اول تجربه
ای نو به شمار می رود .با استفاده از تکنولوژی های نهفته در این اپلیکیشن ،متقاضیان با ثبت
درخواست خود ،خدمات موردنظر را در محل موردنظر خود دریافت خواهند کرد.
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شرکت جیرینگ ،با استراتژی ارائه خدمات مالی و پرداخت بر بستر تلفن همراه ،تنها ارائهدهنده
خدمات کیف پول همراه در کشور است که تا کنون از راهکارهای متنوع داده پرداز همچون
سامانه گزارش ساز ،اپلیکیشن تخصصی جیرینگ پی ،پرتال اطالع رسانی و  ...استفاده نموده
است.
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شرکت بن ریل از محبوبترین شرکتهای خدمات مسافربری قطار در کشور است که همزمان
با توسعۀ کسب و کار خود ،سیستم فروش بلیط قطار را بر بستر فروشگاه آنالین داده پرداز راه
اندازی نمود و به موفقیت چشمگیری دست یافته است.
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ی خدمت
سامانهی نرمافزاری و اپلیکیشن شرکت کناف ایران به منظور ارائه بهتر سرویسها 
در محل ،طراحی و سفارشیسازی شده و دستاوردهای بسیاری به همراه داشته است .افزایش
رضایت مشتریان ،امکان پیگیری سفارش توسط خود مشتری ،ایجاد فضای رقابتی بین
نصابها و  ...از مزایای این سامانه میباشد.
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راهکار تخصصی مدیریت پروژ ه شبکههای رادیویی به بزرگترین شرکت ارائهدهنده سرویسهای
مخابراتی و فناوری اطالعات (ناک) ،جهت مدیریت سایت های مخابراتی شرکت همراه اول در
سراسر ایران ،برای اولین بار توسط داده پرداز ارائه گردیده است .این سامانه جامع در واقع تنها
پلتفرم کامل با مجموعه ای از ابزارهای مدیریت شبکههای مخابراتی پیا دهسازی شده است.
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اپلیکیشن آرتمان جهت سهولت در امر مدیریت آپارتمان ها پیاده سازی شده است .این
اپلیکیشن عالوه بر حسابداری دقیق مسایل مالی آپارتمان ،امکان گرفتن بیالن بر اساس تاریخ
برای هر واحد ،ارسال پیامک بدهی به واحد ها و  ...را دارا می باشد.
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شرکت ستاره اول با استفاده از اپلیکیشن تخصصی خدمات پرداخت همراه ،عملیات خرید
بستههای اینترنت نوترینو همراه اول را برای مشترکین تسهیل نموده است؛ مشترک تنها با یک
بار مراجعه به سرشماره  *1#و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی خود ،می تواند مستقیما
بسته اینترنت نوترینو را بر روی گوشی خود فعال نماید و دیگر نیاز به خرید و اعمال مکرر
شارژ و انجام چند نوبت عملیات بانکی نخواهد بود .این اپلیکیشن در تیم تخصصی توسعه
اپلیکیشنهای موبایل داده پرداز پیاده سازی گردیده است.
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از جمله سامانههای سفارشی و اختصاصی شرکت علم و ثروت پارس ،اپلیکیشن مسابقه هفت
میباشد که مسابقه بصورت  ۲نفره اجرا شده و هدف کلی آن افزایش اطالعات عمومی و راه
اندازی محیطی جذاب برای کاربران فارسی زبان و تبدیل شدن به بزرگترین و بهترین نرمافزار
مسابقه  ۲نفره ملی است .جامعه کاربری این اپ بالغ بر  30میلیون کاربر میباشد.
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در فضای روبه رشد آموزش  ،راهکار دسترسی به محتوای صوتی تصویری کتابها از جمله نوآوری
هایی است که مناسب آموزشگاه ها و متقاضیان است! این اپلیکیشن وظیفۀ دریافت اطالعات
ویدئوهای درخواستی کاربر  ،خرید آن ویدئو و پخش در دستگاه وی را دارد.
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لورم ایپسوم یا طر حنما (به انگلیسی:

meroL

 )muspiبه متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت

چاپ ،صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود .طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری
از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده
استفاده می نماید ،تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.
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اپلیکیشن موبایل
شــرکت داده پــرداز عــاوه بــر ارائــه انــواع اپلیکیشــن هــای اندرویــد( ios/موبایــل) بــه کاربــران خــود ،اقــدام بــه ارائــه مشــاوره هــای مدیریتــی و اســتفاده
بهینــه از ایــن تکنولــوژی را نیــز میکنــد ،کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش راه هــای ارتباطــی ،اعتبــار نــام تجــاری و در نتیجــه افزایــش تعــداد مشــتریان
محصــوالت و خدمــات ســازمانها خواهــد شــد .ایــن مشــاورهها کــه حاصــل پیشــینه کاری بســیار قــوی در زمینــه طراحــی و پیــاده ســازی بیــش از
 500پــروژه نرمافــزاری بــرای شــرکتهای بزرگــی همچــون همــراهاول ،ایــران خــودرو ،پرداخــت اول کیــش (جیرینــگ) ،نوکیــا ،مبلمــان اداری محیــط آرا،
موسســه آمــوزش عالــی آزاد مهســتان ،گــروه توســعه اقتصــادی تدبیــر و شــرکتهای زیــر مجموعــه و  ...اســت ،عامــل موفقیــت و پیشــتازی یــک ســازمان
در عرصــه رقابــت بــا رقبــای خــود خواهــد بــود.

مجموعه اپلیکیشنهای موبایل سازمان فناوری اطالعات ایران

مالک :سازمان فناوری اطالعات ایران
مدت همکاری :از سال  1394تا اکنون
راهکار دادهپرداز پویای شریف برای وزارت ارتباطات و فناور یاطالعات ایران
ســازمان فناور یاطالعــات ايــران نهــادی اســت دولتــی وابســته بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات كــه بــا ايجــاد و بكارگيــری ســاز و كارهــای الزم،
حــوزهی فناور یاطالعــات كشــور از بخشهــای دولتــی ،عمومــی و خصوصــی را از طريــق اعمــال سياس ـتها ،مقــررات ،اســتانداردها و  ...بــر پايــه مصــاح،
منافــع و امنيــت ملــي و عمومــی ،ســازماندهی ،هدايــت و راهبــری و كنتــرل مينمايــد.
ایــن ســازمان در ســال  1395طــی تفاهمنامــه ای کــه بــا شــرکت دادهپــرداز پویــای شــریف منعقــد نمــود ،بــه معرفــی خدمــات الکترونیکــی بخــش هــای
مختلــف خــود بواســطه نــرم افــزار موبایــل کاربــردی نمــود کــه در ذیــل چنــد نمونــه از ایــن اپلیکیش ـنها معرفــی شــده انــد.
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اپلیکیشن موبایل با نام تجاری SSG

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری SAINA

معرفی خدمات سایت گروه مطالعاتی امنیت

معرفی خدمات مرورگر بومی ساینا

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری OSI

اپلیکیشن موبایل دو زبانه OID

معرفی خدمات نرم افزارهای آزاد متن باز

معرفی خدمات ثبت شناسه شئ

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری NAMA

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری MIS

معرفی خدمات اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات

معرفی خدمات پایش شاخصهای فناوری

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری MATMA

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری ITO

معرفی خدمات مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

معرفی خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری ITCCA

اپلیکیشن موبایل با نام مصوبات خدمات الکترونیک

معرفی خدمات ارائه گواهی امضای الکترونیکی

دسترسی به مصوبات دولت در حوزه خدمات الکترونیکی

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری IRANIN

اپلیکیشن موبایل با نام درگاه ملی دولت هوشمند

معرفی خدمات مرکز پایش در شبکه ملی

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری IRAN GOV

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری IPV6 IRAN

معرفی خدمات دولت هوشمند

درگاه ملی خدمات پرتکل اینترنت نسل جدید
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اپلیکیشن موبایل با نام تجاری GCLOUD

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری ERAM

"معرفی خدمات مرکز داده"

"معرفی خدمات ارزیابی امنیتی محصوالت"

اپلیکیشن موبایل دو زبانه با نام تجاری EGOV

اپلیکیشن موبایل دو زبانه با نام تجاری CERTCC

"معرفی خدمات کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی"

"معرفی خدمات مرکز ماهر"

مجموعه اپلیکیشن های موبایل شرکت ارتباطات سیار ایران
مالک :شرکت همراه اول

راهکار داده پرداز پویای شریف برای شرکت همراه اول
ســرویسهای ویــژهای کــه هماکنــون مشــتركین همــراه اول از آن بهرهمنــد هســتند شــامل اینترنــت نســل ۳و ۴و  ،4.5وایفــای اول ،ســامانه خدمــات
آنالیــن همــراه مــن ،باشــگاه فیــروزهای ،ســیم کارت کــودک ،ســیم کارت دانشــجو ،انتقــال و انتظــار مكالمــه ،مکالمــه گروهــی ،ســرویس ، NDFمحدودیــت
مکالمــه ،اتصــال بــه نمابــر و دیتــا ،پیــام کوتــاه ،پیــام صوتــی ،تمــاس بــان ،پرداخــت همــراه و ســرویس رومینــگ بینالملــلمیباشــد.
ایــن شــرکت از ســال  1392طــی ســفارشهای اپلیکیشــن کــه بــه شــرکت داده پــرداز پویــای شــریف ارجــاع نمــود ،بــه معرفــی بخشــی از خدمــات خــود
کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره شــده ،از طریــق نــرم افــزار موبایــل پرداختــه اســت.

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "سرویسها و بستههای همراه اول"

مخصوص مشترکین سیم کارت اعتباری

ایــن اپلیکیشــن بــا دارا بــودن کامــل تریــن بانــک اطالعــات  ،DSSقابلیــت فعــال یــا غیــر فعــال ســازی تمامی ســرویسهای
همراه اول را داراســت.

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "سرویسها و بستههای همراه اول"

مخصوص مشترکین سیم کارت دائمی

ایــن اپلیکیشــن بــا دارا بــودن کامــل تریــن بانــک اطالعــات  ،DSSقابلیــت فعــال یــا غیــر فعــال ســازی تمامــی
ســرویس هــای همــراه اول را داراســت.

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "آوای انتظار"

اپلیکیشــن آوای انتظــار همــراه اول برنامهنویســی شــده بــرای اندرویــد ورژن  3بــه بــاال .نمایــش لیســت

تمامــی آواهــای قابــل انتخــاب همــراه اول بــرای ســیم کارت شــما ،بــا قابلیــت پخــش آنالیــن و لحظـهای

آن آوا و جســتجو بــر اســاس نــام صاحــب اثــر و یــا نــام اثــر.

144

داده پرداز پویای شریف

سایر راهکارهای داده پرداز پویای شریف برای شرکت ها و سازمان ها

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "ستاره اول"
مالک :شرکت ستاره درخشان همراه کیش
مدت همکاری :از سال  1395تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "مسابقه کیو"
مالک :شرکت سرمایه گذاری بازرگانی علم و ثروت پارس
مدت همکاری :از سال  1394تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "ارزش افزوده"
مالک :سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مدت همکاری :از سال  1393تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "خوگر"
مالک :شرکت تبادل مهر آریا

مدت همکاری1395-1393 :

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری ""ILD
مالک :موسسه اعتماد و اندیشه پویا
مدت همکاری :از سال  1392تاکنون
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اپلیکیشن موبایل با نام تجاری "جیرینگ پی"
مالک :شرکت پرداخت اول کیش

مدت همکاری :از سال  1395تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری" آزیول "
مالک :شرکت ماشین سنگین

مدت همکاری :از سال  1395تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری " آپارتمان "
مالک :شرکت داده پرداز پویای شریف
سال تولید1393 :

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری " عطرا "

مالک :موسسه نواندیشان سالمت آویسا
مدت همکاری :از سال  1393تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری " نوآوری "
مالک :شرکت همراه اول

مدت همکاری :از سال  1393تاکنون
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اپلیکیشن موبایل با نام تجاری " الف دال "
مالک :جواهرسازی آقای امیرحسین دلبری

مدت همکاری :از سال  1392تاکنون

اپلیکیشن موبایل با نام تجاری " " Dpdic
مالک :شرکت داده پرداز پویای شریف
سال تولید1392 :
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پرتال رسمی مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی ،بزرگترين سازمان تخصصی در
احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشور ،درگاهی است واحد برای دسترسی به اطالعات،
خدمات ،پروژهها و مناقصات وزارت راه و شهرسازی با امکانات پیشرفته و تکنولوژ یهای به روز
و استاندارد.
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وبسایت اطالع رسانی یکی دیگر از زیرساختهای فنی ایجاد شده در سامانه فروش آنالین
بنریل میباشد .این وب سایت با امکانات جامع یک وبسایت اطالع رسانی همچون مدیریت
محتوا ،ثبت نام و عضویت ،معرفی شرکت و خدمات ،تماس با ما ،برنامه حرکت قطارها،
مناقصه و  ...که با مرورگرهای مرسوم وب سازگار بوده و به صورت ریسپانسیو میباشد.
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با توجه به نیاز مبرم سازمانها و مدیران به گزارشات متنوع و به روز از سامانه های بانک
اطالعاتی خود  ،بهترین گزینه وجود ابزاری است که توسط آن سازمانها متناسب با نیاز خود
گزارشات مورد نظر را طراحی و استفاده نمایند.
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در دنیای دیجیتال امروز ب ه کارگیری بسترهای اینترنتی راه گشای موفقیت و همچنین تسهیل
در استفاده از خدمات میباشد .سامانه مصوبات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با نام
تجاری مصفا با هدف تسهیل استفاده از خدمات آن ایجاد شده است .این سامانه از دو بخش
اپلیکیشن موبایل و وب سایت تشکیل شده است .تمام قابلیت های مورد نیاز برای دسترسی
به مصوبات و درک بهتر آنها در این سامانه در اختیار کاربران قرار داده شده است.
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سامانه ثبت سفارش کناف یک راهکار نرم افزاری پیشرفته است که بر پایه مدل خدمت در محل
و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های نرم افزاری طراحی و پیاده سازی شده است .در واقع
این راهکار به منظور ارائه خدمات در محل موردنظر مشتریان طراحی شده و فرایند درخواست
خدمات که شامل ثبت سفارش مشتری ،ارجاع خدمات به کارشناسان و اعزام به محل برای
انجام کار می باشد ،در آن پیاده سازی شده است .این سامانه شامل سه بخش ثبت سفارش،
برنامه موبایل نصابان و پنل مدیریتی می باشد .پلتفرم اصلی در نسخه وب و اپلیکیشن موبایل
در دسترس کاربران قرار گرفته است.
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مهمترین نکته در طراحی سایت اطالع رسانی ،ارائه سرویسی پایدار و همیشه در دسترس
سیستم گردش کار
تجارت موردنظر ،مجهز به
است؛ با طراحی گرافیکی زیبا ،جذاب و متناسب با
ِ
ِ
آنالین و فرم ساز قوی که مدیر سایت را با حداقل دردسر و کمترین میزان نیاز به شرکت طراح،

در سرویس دهی مناسب به ارباب رجوع  ،مخاطبان و همکاران سازمانی ،توانا کند .وب سایت
ناک عالوه برداشتن ویژگی های مذکور ،امکانات و بخش های متنوعی را نیز داراست :امکان
مدیریت محتوا ،بخش کاربران و سطح دسترسی ،مدیریت پروژه ها و مشتریان ،مدیریت
فرصتهای شغلی ،ارسال فرم همکاری ،گزارش فرم های پیمانکاران ،مدیریت دفاتر منطقه ای،
مدیریت اخبار ،رویدادها ،امکان جستجو در محتوای سایت ،مدیریت سواالت متداول و ...
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تعامالت منظم و پیوسته میان دستگاه های دولتی و مردم از طریق کمیسیون توسعه دولت
الکترونیک در حال انجام و پیگیری است .در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ،پیگیری بخشی
از امور مرتبط با طرح های مشارکتی برای کمیسیون از طریق این سامانه فراهم شده که کانال
ارتباطی امن و معتبر بین کمیسیون و مخاطبین در موضوع انجام طر حهای مشارکتی میباشد.
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شرکت بیک صنعت باهدف تجهیز واحدهای نان ،قنادی و شکالتسازی کشور به ماشینآالت
و تجهیزات مدرن ،ارائه خدمات خود را از طریق وب سایت اختصاصی و فروشگاه آنالین بهبود
بخشیده است.
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آویسا به عنوان موسسه فعال در زمینه سالمت ،بهداشت و درمان با استفاده از وب سایت به
اطالع رسانی مدرن در زمینه سالمت و گردشگری پرداخت.
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مشتریان شركت بدرسان الکتریک (نماینده فروش لوازم خانگی مولينكس ،كروپس ،توشيبا و
تك الكتريك در ایران) با استفاده از سامانه تحت وب بدر 24که بر بستر پلفترم فروشگاه آنالین
داده پرداز طراحی و پیادهسازی گردیده است ،میتوانند تمامی گروه محصوالت مولینکس و
تک الکتریک را با ضمانت نامه معتبر بدرسان الکتریک سفارش دهند.
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 .۱وبسایت
وبســایت مناســب ،بخشــی جــدا نشــدنی از تجــارت امــروز شماســت .ابــزاری کــه میتوانــد اثــری مثبــت یــا منفــی بــر اعتبــار شــرکت شــما داشــته
باشــد .یــک ســایت حرفـهای میتوانــد شــرکت شــما را آنگونــه کــه شایســته اســت بــه مشــتریان جدیــد معرفــی کنــد و ایــن امــکان را بــه مشــتریان
شــما میدهــد کــه بــه ســرعت پــی بــه تغییــرات و محصــوالت جدیــد شــما بــرده و از آخریــن اخبــار شــرکت مطلــع شــوند و بــه راحتــی از طریــق
پســت الکترونیکــی و یــا انجمنهــای موجــود بــا شــما ارتبــاط برقــرار کننــد.
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 .۱وبسایت

وب سایت معرفی "جوش سنتر"

وب سایت معرفی " فرا ایمن بسپار"

مالک :فروشگاه جوش سنتر

مالک :گروه فرا ایمن بسپار

مدت همکاری1394-1393 :

وب سایت معرفی " پارسنیپ"
مالک :شرکت پارسنیپ
مدت همکاری1395 :

مدت همکاری1393-1392 :

وب سایت معرفی "نورا"
مالک :موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
مدت همکاری1393-1392 :

وب سایت معرفی "طرح پرداز پایا"

وب سایت معرفی ""Goic

مالک :شرکت طرح پرداز پایا

مالک :شرکت تجارت گذرگاه شمالی

مدت همکاری1389 :

مدت همکاری1394 :

وب سایت معرفی " نوالن"
مالک :گروه دامپروری و کشاورزی نوالن
مدت همکاری1389-1388 :

وب سایت معرفی " کنسرسیوم دی "8
مالک :شرکت مبدل شیمی البرز
مدت همکاری1388 :

وب سایت معرفی " آرپا پویش"

وب سایت معرفی" تحلیلگران"

مالک :شرکت فناوری آرپا پویش

مالک :شرکت تحلیلگران رایانه دانش

مدت همکاری1389 :

مدت همکاری1390 :

وب سایت معرفی "مانالیا"

وب سایت معرفی" شاربد آدرین"

مالک :آرایشگاه مانالیا

مالک :شرکت شاربد آدرین

مدت همکاری1394-1393 :

مدت همکاری1393 :

وب سایت معرفی " کارو"

وب سایت معرفی " زنان ناشر"

مالک :شرکت ردیاب ایمن گستر شرق

مالک :انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر

مدت همکاری1393 :

مدت همکاری1393 :
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وب سایت معرفی ""NCC

وب سایت معرفی " سپید سیستم"

مالک :شرکت تجارت گذرگاه شمالی

مالک :شرکت سپید سیستم خاور میانه

مدت همکاری1392 :

مدت همکاری1389 :

وب سایت معرفی "فودلند"

وب سایت معرفی "لودر زنجیر"

مجموعه وب سایت های شرکت سرزمین غذای ایران

مالک :شرکت لودر زنجیر

مدت همکاری1390 :

مدت همکاری1388 :

وب سایت معرفی "سورفین"

وب سایت معرفی"ساعی گل"

مالک :شرکت تولیدی سورفین

مالک :شرکت ساعی گل تهران

مدت همکاری :از  1388تا اکنون

مدت همکاری :از  1388تا اکنون

وب سایت معرفی با نام تجاری "حباب در"

وب سایت معرفی با نام تجاری "ارژن"

مالک :شرکت حباب در

مالک :شرکت هنرچوب ارژن

مدت همکاری1386 :

مدت همکاری1390-1389 :

مجموعه وب سایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای زیرمجموعه:
وب سایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
www.Tadbirenergy.net

وب سایت گروه سرمایه گذاری تدبیر
www.Tadbirinvestment.ir

وب سایت گروه گسترش الکترونیک مبین
www.iran-mobin.ir
مدت همکاری1390:
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وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر
www.Tadbir-group.ir

وب سایت گروه سرمایه گذاری البرز
www.Alborzinvestment.com

وب سایت گروه دارویی سبحان
www.Sobhanpharma.com

تجربیات و فعالیت ها
شــرکت دادهپــرداز پویایشــریف توانایــی فنــی و اجرایــی خــود را طــی  15ســال گذشــته ،بــا انعقــاد بیــش از  400قــرارداد رســمی ،انحصـ ً
ـارا در زمینــه
"مشــاوره ،ایجــاد ،توســعه و بهینــه ســاز ی ،پشــتیبانی و میزبانــی پرتــال ســازمانها و ســامانههای الکترونیــک و برنامههــای کاربــردی" بــا پشــتیبانی از
حجــم بــاالی پایــگاهداده و مــورد اســتفاده کاربــران آنالیــن و آفالیــن ســازمانها ،بــه اثبــات رســانده و اســتمرار و ادامــه همــکاری بــا شــرکتها و برندهــای
معتبــر و بــزرگ نظیــر ارتباطــات ســیار ،جیرینــگ ،ســازمان فناور یاطالعــات ایــران ،ستارهدرخشــان همراهکیــش ،فــن افــزار توســن ،ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام ،ســازمان بــورس کاالی ایــران و  ...نیــز مزیــد بــر علــت میباشــد.

این آمار به طور خالصه به شرح ذیل میباشد:

قراردادهای منعقده  - 1400بیش از  60مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1399بیش از  30مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1398بیش از  40مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1397بیش از  50مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1396بیشاز  100مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1395بیشاز  40مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1394بیشاز  20مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1393بیشاز  10مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1392بیشاز  20مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1391بیشاز  5مورد
قراردادهای منعقده قبل از  - 1390بیشاز  10مورد

 .1طراحی و تولید
امــروزه نرمافــزار بخــش جــدا نشــدنی از هــر کســب و کاریســت .بــا توســعه کســب و کار ،مدیریــت آن ســخت و پرهزینــه شــده کــه نیــاز بــه وجــود
سیســتمهای نــرم افــزاری جهــت افزایــش ســرعت ،دقــت و کاهــش هزینههــا احســاس میشــود .اگــر نــرم افــزار مناســبی بــرای کســب و کار خــود پیــدا
نکردیــد بــه مــا مراجعــه کنیــد تــا بــا همــکاری هــم راه حلــی بــرای تولیــد نــرم افــزار مــورد نیــاز بیابیــم.

 .1طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی رابط کاربری سامانۀ فیوری شرکت همراه اول
 .2طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش کمپین های  1000در وبسایت شرکت همراه اول
 .3طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم پرسش و پاسخ داینامیک در وبسایت شرکت همراه اول
 .4طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی وبسایت شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بنریل)
 .5طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم فروش بلیط تحت وب شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بنریل)
 .6طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .7طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم ماموریت های خارج از کشور گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .8طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم عملکرد مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر
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 .9طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی پرتال داخلی شرکت یونیلیور ایران
 .10طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی
 .11طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نسخۀ انگلیسی بخش فروش آنالین محصوالت سازمانی وبسایت شرکت همراه اول
 .12طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش همآفرینی وبسایت شرکت همراه اول
 .13طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش اسالیدر الیهای وب سایت شرکت همراه اول
 .14طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش  Under-Constructionوب سایت شرکت همراه اول
 .15طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام  2016شرکت همراه اول
 .16طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم داینامیک کردن پرتلتهای وبسایت شرکت همراه اول
 .17طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم امکان درج ویدئو در صفحات داخلی وبسایت شرکت همراه اول
 .18طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش پیگیری وضعیت پورتینگ وبسایت شرکت همراه اول
 .19طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش ترابردپذیری وبسایت شرکت همراه اول
 .20طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم تشخیصخودکار موقعیتجغرافیایی در نواحی تحت پوشش وبسایت شرکت همراه اول
 .21طراحی،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن ستاره اول مخصوص کاربران اندروید
 .22طراحی،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن ستاره اول مخصوص کاربران iOS
 .23طراحی،برنامهنویسی و پیادهسازی پنل مدیریت اپلیکیشن ستاره اول
 .24طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی واسط کاربری سامانه کارپوشه ایرانیان شرکت فن افزار توسن
 .25طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن موبایل جیرینگ پی مخصوص کاربران اندروید
 .26طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن موبایل جیرینگ پی مخصوص کاربران iOS
ِ
فرایند برداشت از کیفپول جیرینگ توسط مشتریان
 .27طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سرویس()Auto Cashoutمکانیزه نمودن
 .28طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم الگگذاری و رفع عدم انطباق های سرور  JRSو پرتال جیرینگ
 .29طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران(بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولت)
 .30طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه بازاریابی شبکهای شرکت علم و ثروت پارس
 .31طراحی  ،برنامهنویسی و پیادهسازی وب سایت اطالع رسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .32طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم اسپانسری گوگل وبسایت شرکت سرزمین سبز پایا
 .33طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نسخه واکنشگرای وبسایت شرکت همراه اول
 .34طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام  2015شرکت همراه اول
 .35طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی نسخه واکنش گرای بخش همراه من وبسایت شرکت همراه اول
 .36طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی بخش فرصتهای شغلی وب سایت شرکت همراه اول
ی پیشرفته بخش خدمات ارزش افزوده وبسایت شرکت همراه اول
 .37طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی جستجو 
 .38طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش به اشتراک گذاری صفحات همراه اول در شبکههای اجتماعی
 .39طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نسخه موبایل سبک وب سایت شرکت همراه اول مخصوص کاربران نوترینو
 .40طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش مسابقه عکاسی وب سایت شرکت همراه اول
 .41طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش خرید محصوالت سازمانی وب سایت همراه اول
 .42طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش فراخوان ثبت اطالعات جامع تامینکنندگان کاال یا خدمات در وبسایت همراه اول
 .43طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش ورود در وبسایت شرکت همراه اول
 .44طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش نظرسنجی خدمات ارزش افزوده وبسایت شرکت همراه اول
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 .45طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش قرعهکشی مشترکین فعال در شبکههای  Instagramو Telegram
وبسایت شرکت همراه اول
 .46طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه جامع سازمان فناور یاطالعات ایران
 .47طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه پایش جامعهاطالعاتی جمهور یاسالمی ایران سازمان فناور یاطالعات ایران
 .48طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناور یاطالعات ایران
 .49طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناور یاطالعات ایران
 .50طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناور یاطالعات ایران
 .51طراحــی ،برنامهنویســی و پیادهســازی درگاه اداره کل حمایــت از توســعه نرمافزارهــای کاربــردی ،بومــی و محتــوای شــبکه
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران
 .52طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناور یاطالعات ایران
 .53طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناور یاطالعات ایران
 .54طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای سازمان فناور یاطالعات ایران
 .55طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه مرورگر ایرانی ساینا ،سازمان فناور یاطالعات ایران
 .56طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناور یاطالعات ایران
 .57طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه اطالع رسانی گذر به  PV6سازمان فناوری اطالعات ایران
 .58طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
 .59طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران
 .60طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن موبایل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای کاربران اندروید
 .61طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن موبایل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای کاربران IOS
 .62طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی گرافیک وب سایت تقویم مناسبتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 .63طراحی ،برنامهنویسی  ،پیادهسازی اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .64طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم انتقال وجه اتومات بین حساب بانکی جیرینگ و همراه اول (بانک ملت)
 .65طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه آنالین شرکت بیک صنعت
 .66طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه آنالین لباس آقای وحید پزشکی
 .67طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه آنالین شرکت انتشاراتی همراه علم
 .68طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن آپارتمان
 .69طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی فروشگاه اینترنتی موسسه موسیقی آوای باربد
 .70طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم فروش بلیط موسسه موسیقی آوای باربد
 .71طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا
 .72طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی وبسایت پارس نیپ آقای علیرضا طلوع
 .73طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش حامی تیم ملی فوتبال ایران در وبسایت شرکت همراه اول
 .74طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش نوآوری در وبسایت شرکت همراه اول
 .75طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش نقشه نواحی تحت پوشش وبسایت شرکت همراه اول
 .76طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بخش کوتاه کننده لینک وبسایت شرکت همراه اول
 .77طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک (سازمان فناوری اطالعات ایران)
 .78طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی پرتال مدیریت دانش شرکت همراه اول
 .79طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس شرکت همراه اول
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 .80طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سرویس مکانیزه نمودن فرایند ورود و خروج پول جیرینگ (بانک تجارت)
 .81طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسرویس گزارش همراه اول در پروژه الیه بندی جیرینگ
 .82طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اینترنت بانک کارآفرین
 .83طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت ماشین سنگین
 .84طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه فروشگاهی خوگر
 .85طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت گروه تالیفی دکتر خلیلی
 .86طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .87طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت رش پارس
 .88طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن شرکت رشپارس برای کاربران اندروید
 .89طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی اپلیکیشن شرکت رشپارس برای کاربران iOS
 .90طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش
 .91طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش
 .92طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی پنل مدیریت و پنل تحت وب شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
 .93طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی اپلیکیشن شرکت تجارت الکترونیک فام برای کاربران اندروید
 .94طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام برای کاربران iOS
 .95طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 .96طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی نسخه فارسی وبسایت شرکت آبادراهان پارس
 .97طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی نسخه انگلیسی وبسایت شرکت آبادراهان پارس
 .98طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت نیروگاهی نیروپارسه
 .99طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت شاربد آدرین
 .100طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نسخه فارسی وبسایت شرکت فرش اشکیون
 .101طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نسخه انگلیسی وبسایت شرکت فرش اشکیون
 .102طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت تقویم آقای ارشاد اناری
 .103طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت جوش سنتر آقای محمد شرف زاده
 .104طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت ردیاب ایمن گستر شرق
 .105طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت آرایشگاه مانالیا
 .106طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر
 .107طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت موسسه نو اندیشان سالمت آویسا
 .108طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی نرم افزار موبایل موسسه نو اندیشان سالمت آویسا
 .109طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت هشتمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .110طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی سامانه نرمافزاری  IP Planningشرکت همراه اول
 .111طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سرویس مکانیزه نمودن فرایند ورود و خروج پول جیرینگ (بانک سامان)
 .112طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
 .113طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت گروه فرا ایمن بسپار
 .114طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت تجارت گذرگاه شمالی
 .115طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت انتشارات راهنمای سفر
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 .116طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت سرزمین کودک ایرانیان
 .117طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت سرزمین غذای ایرانیان
 .118طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت هفتمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .119طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
 .120طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت درناصنعت مهر
 .121طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه مدیریت تبادل اطالعات معاونت عملیات و مدیریت شبکه شرکت همراه اول
 .122طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز  5شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول
 .123طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه گزارش ساز جیرینگ
 .124طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی پرتال اطالع رسانی جیرینگ
 .125طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
 .126طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .127طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت ششمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .128طراح ـی ،برنامهنویســی و پیادهســازی وبســایت شــرکت بدرســان الکتریــک (نمایندگــی فــروش محصــوالت مولینکــس ،توشــیبا،
کروپــس و کریــو در ایــران)
 .129طراحــی ،برنامهنویســی و پیادهســازی وبســایت شــرکت بدرتــک الکتریــک (نمایندگــی فــروش محصــوالت کریــو ،توشــیبا،تک
الکتریــک و میدیــا در ایــران)
 .130طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگهای تابعه
 .131طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی وبسایت شرکت Goic
 .132طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت سپید سیستم خاورمیانه
 .133طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت تنوتاس تابان
 .134طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت مبدل شیمی البرز
 .135طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی وب سایت شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .136طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی فروشگاه اینترنتی شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .137طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
 .138طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی مجله الکترونیک گروه فرهنگی آینه
 .139طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .140طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه آزمون آنالین موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .141طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
 .142طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت پنجمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .143طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی وبسایت شرکت هنرچوب ارژن
 .144طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه نرمافزاری پرتال مدیریت دانش معاونت فنی و مهندسی شرکت همراه اول
 .145طراحی ،برنامهنویسی و پیادهسازی سامانه برگزاری آزمونهای آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .146طراحی ،برنامه نویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی پرتال گروه دامپروری و کشاورزی نوالن
 .147طراحی ،برنامه نویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی پرتال مدیریت فایلهای شرکت مشارکتی پتروپاوان و تنوتاس تابان
 .148طراحــی ،برنامــه نویســی ،پیــاده ســازی ،توســعه و پشــتیبانی ســامانه صحــت اصالــت محصــول شــرکت ســرزمین ســبز پایــا
(نمایندگــی محصــوالت  HPدر ایــران)
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 .149طراحی ،برنامه نویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت اصلی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه
 .150طراحی ،برنامه نویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت شرکت سرمایهگذاری مدبر – وابسته به
ستاد اجرایی فرمان امام
 .151طراحی ،برنامه نویسی ،پیادهسازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت شرکت گسترش الکترونیک مبین ايران–
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .152طراحی ،برنامهنویسی ،پیادهسازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت گروه توسعه انرژی تدبیر– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .153طراحی ،برنامهنویسی ،پیادهسازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت گروه توسعه ساختمان تدبیر– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .154طراحی ،برنامهنویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت شرکت سرمایه گذاری البرز– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .155طراحی ،برنامهنویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت شركت سرمايه گذاری تدبير– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .156طراحی ،برنامهنویسی ،پیاده سازی ،توسعه و پشتیبانی وبسایت شرکت فناوری نوین دارویی تدبیر– وابسته به ستاد اجرایی
فرمان امام
 .157طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت شرکت هنرچوب ارژن
 .158طراحی ،برنامه نویسی و پیادهسازی وبسایت انتشارات راهیان ارشد

 .2مشاوره
یکــی از اهــداف اصلــیداده پــرداز ،تولیــد نرمافــزاری اســت کــه نیازهــای مشــتریان را پوشــش ،و بــه بهبــود فرآیندهــای ســازمان و یــا شــرکت ایشــان
کمــک کنــد .از ایــن رو تحلیــل و ارائــه راهــکار مناســب از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .گام اولیــه بــرای ارائــه یــک راهــکار مناســب ،تحلیــل دقیــق،
شــناخت کامــل روالهــا ،نحــوه ی گــردش اطالعــات و ارتباطــات مشــتری میباشــد .از ایــن رو کارشناســان مــا بــا حضــور در کلیــۀ مراحــل کار بــه فعالیــت
هایــی از قبیــل :بررســی ســاختار ســازمانی ،مشــاهده رونــد کار و گــردش اطالعــات ،برگــزاری جلســات تحلیــل خواهنــد پرداخــت و در نهایــت ایــن فعالیــت
هــا موجــب جم ـعآوری مســتنداتی خواهــد شــد کــه پــس از پاالیــش بــه طــرح اولیــه تولیــد نرمافــزار تبدیــل میشــود.

مستندسازی توسعۀ وبسایت رسمی موسسه اعتماد و اندیشه پویا
  .1تحلیل و
ِ
 .2تحلیل و مستندسازی وبسایت شرکت نفت و گاز مبینا
 .3تحلیل و مستندسازی درگاه جامع دانشگاه شهید بهشتی
 .4تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت باریج اسانس
 .5تحلیل و مستندسازی فروشگاه اینترنتی شرکت باریج اسانس
 .6تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن شرکت باریج اسانس
 .7تحلیل و مستندسازی باشگاه مشتریان شرکت باریج اسانس
 .8تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت فناوران ترامش
 .9تحلیل و مستندسازی وب سایت بهشت متعلق به هیئت الرضا
 .01تحلیل و مستندسازی وب سایت انجمن ناشران بین الملل
 .11تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
 .21تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
 .31تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن رستوران آقای پیمان نوروزی
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 .3ثبت و میزبانی
دادهپرداز بسـتری مناسـب برای پشـتیبانی وبسـایتهای  PHPو  ٬LMTHبانـك اطالعاتی  ٬LQSYMپرتالهـا ٬انجمنها و SMCهای
آمـاده نظیـر SSERPDROW EPYT ELBAVOM ٬EKUNPHP ٬BBPHP ٬BPI ٬SPOOX ٬NITELLUBV ٬OBMAMبـرروی سـرورهای لینوکس و همینطور ایجاد
ب سـایتهای  PSJ، 2&1TEN. ٬LMTH ٬PSAو بانك اطالعاتـی  REVRES LQS 2000و  SSECCA TFOSORCIMبر
امکانـات الزم بـرای ارائـه خدمات بـه و 
روی سـرورهای وینـدوز جهت ارائه سـرویسهای پرسـرعت و امـن میزبانی وب ٬فراهم آورده اسـت.
شـرکتدادهپرداز کلیـه دامنههـا را بـه نـام خـود متقاضـی بـه ثبت میرسـاند .شـما میتوانید با سـفارش آنالیـن ٬دامنه خـود را با مشـخصات دلخـواه خود
بـه ثبـت برسـانید .البتـه میتوانیـد پـس از پـر کردن فـرم درخواسـت ٬از طریق تلفـن و هماهنگـی با بخش فـروش دامنه خـود را به ثبت برسـانید.

 .1میزبانی سرور اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .2میزبانی وبسایت شرکت راهآهن شرقی بنیاد (بن ریل)
سیستم فروش بلیط تحت وب شرکت راهآهن شرقی بنیاد (بنریل)
 .3میزبانی
ِ
 .4میزبانی وبسایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .5میزبانی سیستم ماموریتهای خارج از کشور گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .6میزبانی سیستم عملکرد مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 .7میزبانی وبسایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی
 .8میزبانی سرور درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران (بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولتی)
 .9میزبانی فروشگاه بازاریابی شبکهای شرکت علم و ثروت پارس
 .10میزبانی سرور درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهور یاسالمی ایران سازمان فناور یاطالعات ایران
 .11میزبانی سرور درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران
 .12میزبانی سرور درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
 .13میزبانی سرور درگاه اطالعرسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران
 .14میزبانی سرور درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرمافزارهای کاربردی ٬بومی و محتوای شبکه سازمان فناوری اطالعات ایران
 .15میزبانی سرور درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران
 .16میزبانی سرور درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران
 .17میزبانی سرور درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای سازمان فناوری اطالعات ایران
 .18میزبانی سرور درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران
 .19میزبانیسرور درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران
 .20میزبانیسرور درگاه اطالع رسانی گذر به  PV6سازمان فناوری اطالعات ایران
 .21میزبانیسرور درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
 .22میزبانیسرور درگاه ارائه خدمات مرکز داده سازمان فناور یاطالعات ایران
 .23میزبانی فروشگاهآنالین شرکت بیک صنعت
 .24میزبانی فروشگا ه آنالین لباس آقای وحید پزشکی
 .25میزبانی فروشگاهآنالین شرکت انتشاراتی همراهعلم
 .26میزبانی اپلیکیشن آپارتمان
 .27میزبانی فروشگاه اینترنتی موسسه موسیقی آوای باربد
 .28میزبانی سیستم فروش بلیط موسسه موسیقی آوای باربد
 .29میزبانی فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا
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 .30میزبانی وبسایت پارس نیپ آقای علیرضا طلوع
 .31میزبانی سرور درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک (سازمان فناوری اطالعات ایران)
 .32میزبانی وبسایت شرکت ماشین سنگین
 .33میزبانی سامانه فروشگاهیخوگر
 .34میزبانی وبسایت گروه تالیفی دکتر خلیلی
 .35میزبانی فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .36میزبانی وبسایت شرکت رش پارس
 .37میزبانی اپلیکیشنهای شرکت رش پارس
 .38میزبانی سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش
 .39میزبانی اپلیکیشنهای شرکت تجارت الکترونیک فام
 .40میزبانی وبسایت خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 .41میزبانی وبسایت شرکت آبادراهان پارس
 .42میزبانی وبسایت شرکت نیروگاهی نیروپارسه
 .43میزبانی وبسایت شرکت شاربد آدرین
 .44میزبانی وبسایت شرکت فرش اشکیون
 .45میزبانی وبسایت تقویم آقای ارشاد اناری
 .46میزبانی وبسایت جوش سنتر آقای محمد شرف زاده
 .47میزبانی وب سایت شرکت ردیاب ایمن گستر شرق
 .48میزبانی وبسایت آرایشگاه مانالیا
 .49میزبانی وبسایت انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر
 .50میزبانی وبسایت موسسه نو اندیشان سالمت آویسا
 .51میزبانی نرم افزار موبایل موسسه نواندیشان سالمت آویسا
 .52میزبانی وبسایت موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
 .53میزبانی وبسایت گروه فرا ایمن بسپار
 .54میزبانی وبسایت شرکت تجارت گذرگاه شمالی
 .55میزبانی وبسایت انتشارات راهنمای سفر
 .56میزبانی وبسایت شرکت سرزمین کودک ایرانیان
 .57میزبانی وبسایت شرکت سرزمین غذای ایرانیان
 .58میزبانیوب سایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
 .59میزبانیوب سایت شرکت درناصنعت مهر
 .60میزبانی بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران ،موسسه اعتماد و اندیشه پویا
 .61میزبانی سامانه برگزاری آزمونهای آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .62میزبانیوب سایت شرکت بدرسان الکتریک (نمایندگی فروش محصوالت مولینکس ،توشیبا ،کروپس و کریو در ایران)
 .63میزبانیوب سایت شرکت بدرتک الکتریک (نمایندگی فروش محصوالت کریو ،توشیبا ،تک الکتریک و میدیا در ایران)
 .64میزبانی سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگهای تابعه
 .65میزبانیوب سایت شرکت GOIC
 .66میزبانیوب سایت شرکت سپید سیستم خاورمیانه
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 .67میزبانیوب سایت شرکت تنوتاس تابان
 .68میزبانیوب سایت شرکت مبدل شیمی البرز
 .69میزبانیوب سایت مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
 .70میزبانی پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزشعالی آزاد بینش
 .71میزبانی سامانه آزمون آنالین موسسه آموزشعالی آزاد بینش
 .72میزبانیوب سایت شرکت هنرچوب ارژن
 .73میزبانی سامانه صحت اصالت محصول شرکت سرزمین سبز پایا (نمایندگی محصوالت  HPدر ایران)
 .74میزبانیوبسایت اصلی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگهای تابعه
 .75میزبانیوبسایت شرکت سرمایه گذاری مدبر  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .76میزبانی وبسایت شرکت گسترش الکترونیک مبین ايران  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .77میزبانیوبسایت گروه توسعه انرژی تدبیر  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .78میزبانیوبسایت گروه توسعه ساختمان تدبیر -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .79میزبانی وبسایت شرکت سرمایه گذاری البرز  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .80میزبانی وبسایت شركت سرمايه گذاری تدبير  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
 .81میزبانی وبسایت شرکت فناوری نوین دارویی تدبیر  -وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

 .4پشتیبانی و نگهداری
زمانیکـه سیسـتم نـرم افـزاری سـفارش و تولیـد می شـود ،ضعـف در پشـتیبانی نرم افـزار مشـتری را از تصمیم خود مایـوس می کنـد و لذا مشـتری اعتماد به
نفـس خـود را در انتخـاب یـک نـرم افـزار خوب از دسـت می دهد .یک نـرم افزار زمانـی ارزش خرید را باال مـی برد که تیم پشـتیبانی قوی در پیـش زمینه اش
باشـد .وجـود تیـم پشـتیبانی قـوی ؛ رضایـت مشـتری را در انتخـاب نرم افزار خـودش باال می بـرد .این رضایـت موجب اعتماد به نفس مشـتری می شـود.

 .1پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وب سایت شرکت همراه اول
 .2پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری  IP Planningشرکت همراه اول
سرور اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .3پشتیبانی و نگهداری
ِ
 .4پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .5پشتیبانی و نگهداری درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران
 .6پشتیبانی و نگهداری درگاه جامع سازمان فناوری اطالعات ایران
 .7پشتیبانی و نگهداری درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران سازمان فناوری اطالعات ایران
 .8پشتیبانی و نگهداری درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران
 .9پشتیبانی و نگهداری درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
 .10پشتیبانی و نگهداری درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران
 .11پشتیبانی و نگهداری درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی ،بومی و محتوای شبکه سازمان فناوری اطالعات ایران
 .12پشتیبانی و نگهداری درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران
 .13پشتیبانی و نگهداری درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران
 .14پشتیبانی و نگهداری درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطالعات ایران
 .15پشتیبانی و نگهداری درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران
 .16پشتیبانی و نگهداری درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران
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 .17پشتیبانی و نگهداری درگاه اطالع رسانی گذر به  PV6سازمان فناوری اطالعات ایران
 .18پشتیبانی و نگهداری درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
 .19پشتیبانی و نگهداری درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران
 .20پشتیبانی ،نگهداری و مانیتورینگ نرم افزار ارس شرکت نقش اول کیفیت(ناک)
 .21پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی
 .22پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .23پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .24پشتیبانی و نگهداری وبسایت فروشگاه رمینگتون
 .25پشتیبانی و نگهداری وبسایت رسمی موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
 .26پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
 .27پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بیک صنعت
 .28پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت درناصنعت مهر
 .29پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وبسایت شرکت همراه اول
 .30پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه سهند شرکت همراه اول
 .31پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس شرکت همراه اول
 .32پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت دانش شرکت همراه اول
 .33پشتیبانی و نگهداری سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام  2016شرکت همراه اول
 .34پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش گیری جیرینگ
 .35پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ
 .36پشتیبانی و نگهداری درگاه شورای اجرایی فناوری اطالعات ایران (دولت الکترونیکی) سازمان فناوری اطالعات ایران
 .37پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
سرور اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .38پشتیبانی و نگهداری
ِ
 .39پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت همراه علم
رسمی موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .40پشتیبانی و نگهداری وبسایت
ِ
 .41پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمون موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .42پشتیبانی و نگهداری بخش وب سامانۀ فروشگاهی خوگر
 .43پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن اندروید سامانۀ فروشگاهی خوگر
 .44پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن  iOSسامانۀ فروشگاهی خوگر
 .45پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت درناصنعت مهر
 .46پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بیک صنعت
 .47پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .48پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .49پشتیبانی و نگهداری وبسایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
 .50پشتیبانی و نگهداری فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا
 .51پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلــی شرکت همراه اول
 .52پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری  IP Planningشرکت همراه اول
 .53پشتیبانی و نگهداری سامانه کنترل و مدیریت پروژه سهند شرکت همراه اول
 .54پشتیبانی و نگهداری سامانه کنترل و مدیریت پروژه ارس شرکت همراه اول
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 .55پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت دانش شرکت همراه اول
 .56پشتیبانی و نگهداری سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام  2015شرکت همراه اول
 .57پشتیبانی و نگهداری امنیت اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
 .58پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
 .59پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ
رسمی موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .60پشتیبانی و نگهداری وبسایت
ِ
 .61پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمون های موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .62پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن نماطب موسسه آویسا
 .63پشتیبانی و نگهداری وبسایت آرایشگاه مانالیا
 .64پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت درنا صنعت مهر
 .65پشتیبانی و نگهداری نسخۀ وب اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
 .66پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .67پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .68پشتیبانی و نگهداری وبسایت فروشگاه رمینگتون
 .69پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلی شرکت همراه اول
 .70پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری  IP Planningشرکت همراه اول
 .71پشتیبانی و نگهداری درگاه (کمیسیون توسعه دولت الکترونیک) سازمان فناوری اطالعات ایران
 .72پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز  5شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول
 .73پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
 .74پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ
 .75پشتیبانی و نگهداری اینترنت بانک کارآفرین
 .76پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت ماشین سنگین
 .77پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .78پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .79پشتیبانی و نگهداری وبسایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
 .80پشتیبانی و نگهداری وبسایت گروه تالیفی دکتر خلیلی
 .81پشتیبانی و نگهداری فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .82پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت رش پارس
 .83پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشنهای شرکت رش پارس
 .84پشتیبانی و نگهداری سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش
 .85پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش
 .86پشتیبانی و نگهداری وبسایت گروه توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام)
 .87پشتیبانی و نگهداری بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران ،موسسه اعتماد و اندیشه پویا
 .88پشتیبانی و نگهداری وبسایت هشتمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .89پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلی شرکت همراه اول
 .90پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری  IP Planningشرکت همراه اول
 .91پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
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 .92پشتیبانی و نگهداری بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
 .93پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .94پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .95پشتیبانی و نگهداری وبسایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
 .96پشتیبانی و نگهداری وبسایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
 .97پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت درناصنعت مهر
 .98پشتیبانی و نگهداری وبسایت گروه توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام)
 .99پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلی شرکت همراه اول
 .100پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت تبادل اطالعات معاونت عملیات و مدیریت شبکه شرکت همراه اول
 .101پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز  5شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول
 .102پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
 .103پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ
 .104پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمونهای آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .105پشتیبانی و نگهداری وبسایت ششمین نمایشگاه بانک ،بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
 .106پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرسان الکتریک
 .107پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت بدرتک الکتریک
 .108پشتیبانی و نگهداری سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگهای تابعه
 .109پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت GOIC
 .110پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت سپید سیستم خاور میانه
 .111پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت تنوتاس تابان
 .112پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت مبدل شیمی البرز
 .113پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .114پشتیبانی و نگهداری فروشگاه اینترنتی شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
 .115پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلی شرکت همراه اول
 .116پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .117پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت انتشارات پوران پژوهش
 .118پشتیبانی و نگهداری پرتال برگزاری آزمون موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .119پشتیبانی و نگهداری پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .120پشتیبانی و نگهداری سامانه آزمون آنالین موسسه آموزش عالی آزاد بینش
 .121پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت مبلمان اداری محیط آرا
 .122پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت هنرچوب ارژن
 .123پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وبسایت اصلی شرکت همراه اول
 .124پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری پرتال مدیریت دانش معاونت فنی و مهندسی شرکت همراه اول
 .125پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمونهای آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .126پشتیبانی و نگهداری وبسایت موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
 .127پشتیبانی و نگهداری وبسایت انتشارات پوران پژوهش
 .128پشتیبانی و نگهداری وبسایت شرکت مبلمان اداری محیط آرا
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فعالیت در دنیای مجازی
شرکت دادهپرداز پویای شریف عضو فعال شبکههای است و از این طریق نیز
فعالیتهای خود را اطالعرسانی مینماید.
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