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پاویون شرکتهای دانشبنیان

در بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک
ELECOMP 2019
توپنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک ( ،)ELECOMP 2019با حمایت صندوق
پاویون شرکتهای دانشبنیان در بیس 
نوآوری و شکوفایی ،در روزهای  27تا  30تیر  1398در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
در پی فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی ،شرکتهای متقاضی حضور در پاویون ثبت درخواست کردند و در نهایت  15شرکت برای حضور در این نمایشگاه
انتخاب شدند .محصوالت ارائهشده در پاویون شرکتهای دانشبنیان در  ELECOMP 2019عبارتانداز:
پلتفرم معامالتی نوبیتکس (شرکت راهکار فناوری نویان)

مرکز تماس و مرکز تلفن نسیم تلکام (شرکت نسیم ارتباط آینده)

حضوروغیاب گروهی (شرکت دانشبنیان بهینپژوهش)

راهکار جامع پارسان (شرکت راهکارهای نرمافزاری پارسان)

دایرکت (شرکت عصر فرا ارتباط)

مدیریت کاربران اینترنت (شرکت پارس پویش فنآور )

ژلیوگراف (شرکت خورشیدسافت)
ابر محاسباتی سورین (شرکت هوشمند آرنا سورین)
نرمافزار جامع مدیریت دهیاری ترز (شرکت ترز رایانافزار )
وایرلس کنترلر نیتروویو (شرکت دانشبنیان نوران ارتباطات پایدار )
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میــز لمســی هوشــمند بــه همــراه نســخه نمــا (شــرکت نــوآوران هزاره
دانش)

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ( BMSشرکت آرام رمز گستران
(ارگ))
سامانه رصد ،تحلیل و آنالیز اخبار ترندا (شرکت سیما رسانه شهر )
پلتفرم کسب و کار الکترونیک ثمین (شرکت هوداک صنعت آسیا)
سامانه آنالین معامالت اوراق بهادار (شرکت ویستا سامانه آسا)

شرکت راهکار
فناوری نویان
شرکت راهکار فناوری نویان ،در سال  1397با
هدف توسعه محصوالت و خدمات مرتبط با
رمزارزها و فناوری زنجیره بلوک توسط گروهی
از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف تأسیس
ش ــد .پـلـتـفــرم آنــایــن م ــب ــادالت دارایـ ـیه ــای
دیــجــیــت ــال نــوبــیــت ـکــس ،اولـ ــیـ ــن مــحــصــول
دانشبنیان نوبیتکس در این حوزه است که
تاکنون موفق شده جایگاه خود را به عنوان
بزرگترین بازار مبادله رمزارز در ایران تثبیت
کند .این شرکت قصد دارد با سرمایه گذاری
جدی روی فناوریهای مرتبط با زنجیره بلوک
و همچنین پلتفرمهای معامالتی خدمات و
محصوالت خود را به دیگر کشورها گسترش
دهد.
www.nobitex.market
وبسایت:
نــشــانــی :تــهــران ،خــیــابــان انــقــاب ،نــرســیــده به
چهارراه ولیعصر ،کوچه بــاالور ،شماره  ،۷طبقه
دو م
info@nobitex.ir
پست الکترونیک:
021-66966013
تلفن:

محصول ارائه شده در پاویون

پلتفرم معامالتی نوبیتکس

()Nobitex Cryptocurrency Trading Platform
معرفی محصول :پلتفرم آنالین نوبیتکس با دامنه
اینترنتی  nobitex.marketیک اکسچنج تمامخودکار
اســت که امــکان مبادله بیتکوین و ســایر رمزارزها
را بهصــورت مســتقیم بــا ریال ایــران فراهــم میکند.
امنیت ،ســرعت ،راحتــی و امکان مبادله بیواســطه
بیــن خریــدار و فروشــنده ،مهمتریــن مزایــای ایــن
پلتفــرم بــرای کاربــران در مقایســه بــا دیگــر راهکارها
است .تعیین قیمت لحظـهای ،خرید و فروش آسان،
نقل و انتقال خودکار رمزارز ،برداشت سریع ریالی و هر چیزی که در تبدیل انواع رمـــزارز دیجیتال به آن نیاز
دارید را در نوبیتکـس خواهید داشت .در معامالت دوطرفه یکی از مشکالت اصلی عدم وجود اعتماد بین
دو طــرف اســت .پلتفرم نوبیتکس با ایفا کــردن نقش یک کارگزار امین ،بدون اینکه خریدار و فروشــنده از
هویت یکدیگر اطالع داشته باشند ،دارایی های دو طرف معامله را دریافت کرده و سپس از طریق مکانیزم
مناقصات  bid/askبه آنها اجازه ثبت سفارش در یک دفتر سفارشات  order bookرا میدهد .در صورتی
که قیمت دو ســفارش برابر باشــند ،هســته معامالت یا  machining engineدو ســفارش را با یکدیگر مچ
کــرده و معاملــه بیــن دو نفــر صورت میگیــرد .در این میان نوبیتکس بخشــی از مبلغ معاملــه را به عنوان
کارمزد دریافت میکند.
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شرکت دانشبنیان
بهینپژوهش
شرکت دانشبنیان بهینپژوهش در زمین ه
محصوالت بیومتریک در دو بخش سختافزار
و نرمافزار فعالیت دارد .این شرکت پس از طی
مراحلتحقیقاتیوبابهرهگیریاز توان گروههای
ً
متخصص داخــلــی ،در سطح کــامــا حــرف ـهای،
موفق به دستیابی کامل به فناوری بیومتریک
در زمینه ســخـتافــزار و نــرمافــزار همچون اثر
انگشت ،عنبیه چشم و چهره شده است .این
شرکت بــا دارا بــودن بستر و سابقه مناسب،
امکان ارائــه تحلیل ،طراحی ،مشاوره ،انتخاب
سختافزار مناسب و ارائــه راهحــل کامل برای
کاربردهای مبتنی بر بیومتریک بــرای هر نوع
نیازمندی را دارد.

وبسایت :
پست الکترونیک:
تلفن:

دورنگار :
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www.behinco.net
info@behinco.net
021-77491649-50
021-7727314-44
021-77273148

محصول ارائه شده در پاویون

حضوروغیاب گروهی

()MULTI ACCESS

معرفــی محصــول :در حــال حاضــر بــرای انجــام
حضوروغیاب در ادارهها ،سازمانها و ...از روشهای
دســتی ،کارتــی ،اثــر انگشــت ،شناســایی چهــره و...
استفاده میشود.
در همــه ایــن روشها الزم اســت افــراد در یک صف
قــرار گرفتــه و حضوروغیــاب بهنوبــت و بهصــورت
«یکییکــی» انجام شــود .در روش ارائ هشــده توســط
این شرکت حضوروغیاب توسط تکنیک شناسایی
چهــره و بهصورت گروهی به انجام میرســد و مزایای
زیر را به همراه دارد:
سادگی در انجام حضوروغیاب
سرعت در انجام حضوروغیاب
ایجاد آرامش و رفع استرس کارمندان در انجام حضوروغیاب
حذف چند دستگاه و جایگزینی یک دستگاه بهجای آنها و کاهش اشغال فضای فیزیکی
هزینه نگهداری کمتر و پشتیبانی یک دستگاه بهجای چند دستگاه
هزینه ریالی کم در خرید یک دستگاه بهجای چند دستگاه

شرکت عصر فرا ارتباط

شرکت عصر فرا ارتباط در زمینههای خدمات
پـیــام کــوتــاه و همچنین ارائ ــه تنها سرویس
ایمیلمارکتینگ بومی با نام میلچی فعالیت
میکند .ایــن شرکت در ســال  1385تأسیس
شده است و حدود 30هزار مشتری دارد.

محصول ارائه شده در پاویون

دایرکت ()Direct

معرفی محصول :دستگاه ذخیره شماره موبایل دایرکت راهی محترمانه برای دریافت شماره موبایل
از مشــتری اســت و در فروشــگاهها ،رســتورانها و ...کاربرد دارد .این گجت با اتصال به اینترنت شــماره
مشــتری را در یــک پنــل اینترنتی ذخیــره میکند و صاحــب کس ـبوکار میتواند به آن شــمارهها پیامک
ارسال کند.

www.panel.direct
وبسایت:
نــشــانــی :مــشــهــد ،خــیــابــان راهــنــمــایــی ،بــرج
سلمان ،طبقه  ،5واحد  11و 12
051-38032
تلفن:
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شرکت خورشیدسافت
خــورش ـیــدســافــت در س ــال  1388بـهمــنــظــور
تولیدات نرمافزاری تأسیس شده و در همین
راستا از هوش مصنوعی بهر ه گرفته است .در
جهت نیل به مخاطب حداکثری ،استفاده از
فناوری هایبرید در دستور کار این شرکت قرار
گرفته و تالش برای ایجاد پلتفرمهای هایبرید
نــرمافــزاری کــه بــا استفاده از هــوش مصنوعی
تامین محتوا شده و بهصورت خودکار مدیریت
میشوند باعث شده برنامههای تولیدشده
ت ــوس ــط ایـ ــن ش ــرک ــت از م ــزیــته ــای رقــابــتــی
قابلتوجهی برخوردار باشند.

www.khorshidsoft.com
وبسایت:
نشــانی :تهــران ،میــدان شــریفی ،خیابــان اســتاد
حسن بنا ،شماره  ،966واحد 5
021-26759428
تلفن:
021-26759447
دورنگار :
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محصول ارائه شده در پاویون

ژلیوگراف ()Jelliograph
معرفی محصول :ژلیوگراف ،ســامانه شبی هســاز رفتار انســان با اســتفاده از هوش مصنوعی (شــبکه
عصبــی و الگوریتمهــای ژنتیک) اســت ،که خودکارســازی پیچیدهترین امور در ســطح تلفنهای همراه،
سیســتمهای عامــل و صفحــات وب بــا اســتفاده از آن میســر شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن پــروژه،
شبیهســازی رفتار انســان تا عمیقترین ســطوح ممکن اســت تا جایی که نمیتوان رفتار آن از یک کاربر
عادی را بدون علم از چیستی برنامه تمیز داد.

شرکت هوشمند
آرنا سورین
تخصص ســوریــن مــحــاســبــات ســریــع ( )HPCو
رایانش ابــری ( )Cloud Computingاســت .این
شرکت ساخت اولین ابررایانه ایــران را در سال
 1385برای سازمان هواشناسی در کارنامه خود
دارد.
از محصوالت قابلارائه این شرکت میتوان به
این موارد اشاره کرد:
ابر محاسباتی سورین ،سامانه مدیریت کالستر
پــردازشــی ،سامانه مدیریت ابــر اختصاصی در
الیههای زیرساخت و سکو ،سامانه ذخیرهساز
ابری سازمانی و سامانه مدیریت رندرفارم.
کارشناســان ایــن شــرکت آمــاده ارائــه خدمــات
مشــاوره ،طراحی ،پیادهســازی در زمینههای HPC
 Cloud Computing ،Render Farmو GPU
 Computingهستند.

وبسایت شرکت:
وبسایت محصول:
پست الکترونیک:
تلگرام:
تلفن:
دورنگار :

www.surin.ir
www.surin.cloud
info@surin.ir
@surinco
021-22779262
021-22779278

محصول ارائه شده در پاویون

ابر محاسباتی سورین
()HPC Cloud

معرفی محصول :هرگاه کاربری احساس کند
ویژگیهای سختافزاری و نرمافزاری کامپیوتری
که در اختیار دارد پاســخگوی نیاز پردازشــیاش
نیســت ،بهعنــوان مثــال مدلســازی و یــا
شبیهســازیای دارد کــه قــادر به اجــرای آن روی
کامپیوتــرش نیســت یــا زمان اجــرای آن بســیار
طوالنــی و طاقتفرســا اســت ،میتوانــد بهجای
خریــد پرهزینــه و زمانبــر تجهیــزات جدیــد یــا
ارتقــای سیســتم خود ،از ســرویس محاســبات
سریع ابر سورین استفاده کند.
از ویژگیهای ابر محاسباتی سورین میتوان به این موارد اشاره کرد:
ماشینهای آمادهبهکار و قابلشخصیسازی
عدم بهاشتراکگذاری منابع
پرداخت بهصورت pay-as-you-go
امکان انتخاب سیستمعامل
امنیت داده
پشتیبانی برخط
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شرکت ترز رایانافزار

فعالیت رسمی شرکت ترز رایــانافــزار در سال
 1389آغ ــاز شــده و در ســال  1392بــا تأسیس
وبسایتهایمرجعدر حوزهمربوطهمحصول
خود را در سطح کشور گسترش داده است .این
شرکت موفق شده در مدتزمان کوتاه از نقاط
مختلف کشور از جزیره قشم گرفته تا سواحل
دریای مازندران و از غرب تا شرق کشور جذب
مشتری داشته باشد و در همان سال بهعنوان
ارائهکننده نرمافزار مدیریتی در حوزه مربوطه
در کشور شناخته شود .در سال  1393شرکت
تـ ــرز بهعنوان شرکت دانشبنیان مورد تأیید
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار
گرفت.

وبسایت:
پست الکترونیک:
تلفن:
سامانه پیامک:
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www.Trez.ir
info@trez.ir
011-32290134
30006859

محصول ارائه شده در پاویون

نرمافزار جامع مدیریت دهیاری ترز

()Trez Dehyari Management Comprehensive Software
معرفی محصول :نرمافــزار جامع دهیاری
ترز اولین و قدرتمندترین نرمافزار مدیریت
جامع دهیاری کشــور اســت که بر اســاس
نیــاز دهیــاران کشــور و بخشــداریها بــرای
حل امور اجرایــی دهیاریها و صرفهجویی
در منابــع مالی و زمانــی و افزایش بهرهوری
بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن طراحــی و
پیادهسازی شده است.
بــه کمــک ایــن نرمافــزار ،مدیریــت ثبــت
اطالعات کامل اشــخاص و خانوار ،داشتن
جامعــه آمــاری از سرپرســتان خانــوار و
متولــدان و متوفیــان ،مدیریــت کامــل
نامههای ارســالی و دریافتی ،سیســتم اطالعرســانی با پیامک ( )smsبه اهالی روســتا ،مباحث مالی مانند
بوکار،عوارض سطح روستا ،عوارض زباله و… ،ثبت انواع ادوات ،ثبت تمامی زمینها،
صدور عوارض کس 
چاهها ،اماکن عمومی ،مسکن ،ثبت پروانه ساختمان ،ثبت سند زمین و انواع گزارشگیری ،قابلیت انواع
جستجو بر اساس موارد مختلف و… امکانپذیر است.

شرکت دانشبنیان
نوران ارتباطات پایدار
شــرکت نــوران ارتباطــات پایــدار ضمــن آ گاهــی از
بازار بالقوه گسترده صنعت کشور باور دارد برای
تبدیــل ایــن قوه به فعــل ،تنها خالقیت ،نوآوری و
ابــداعبــارعایــتالگــویصحیحدر روابطمشــتری
و فروشــنده کارســاز است .شــرکت نوران همواره
اعتقاددارد آنچهباعثنزدیکشدنبهسودآوری
یشــود ،افزایش حیات خدمات در پی تضمین
م 
وجود خریدار برای محصوالت و خدمات بوده که
باعثایجادتحریکدر بازار بالقوهموردنیاز جهت
سودآوری میشود .اجرای طر حها ،ارائه و خدمات
پس از فروش از عوامل این فعالیت هســتند که
مشــتریان بالقوه را به مشــتریان واقعی (بالفعل)
تبدیــل میکننــد .نــوران با این دیــد و عمل به این
موارد توانســته اســت ســهم بزرگی از بازار شــبکه
ایران را در اختیار بگیرد.

www.nooran.com
وبسایت:
نشانی :خیابان پاسداران  ،خیابان گل نبی ،برج
زمرد ،طبقه  ،9واحد 92
info@nooran.com
پست الکترونیک:
29700
تلفن:
29700190
دورنگار:

محصول ارائه شده در پاویون

وایرلس کنترلر نیتروویو

()Nitrowave Wireless Controller
معرفــی محصــول Nitrowave :راهحلــی کامل
بــراى مدیریــت شــبکههاى مبتنى بــر تجهیزات
بیســیم اســت .تجهیــزات بیســیم مدیر یــت،
مانیتورینــگ و اعالم رویدادها در شــرایط خاص
و ارائه راهکارهای هوشــمند بــرای برطرفکردن
نقایــص موجود و کمک به مدیران شــبکه برای
ارائــه هرچــه بهتــر ســرویسهای بیســیم بــه
امکاناتی نیاز دارد که ما در این  wnmsارائه کردهایم.
تطبیق با استانداردهای جدید تجهیزات بیسیم و استفاده از ابزارهای نوین در جهت هوشمندسازی
این سیستم از اهداف اصلی گروه توسعه این محصول بوده است.
یســیم با اســتفاده از المانهای ارزیابی گذشــته و شــرایط جوی
پیشبینی وضعیت آینده لینکهای ب 
آینــده ،کمک به کارشناســان ســطح پایینتر برای رفع مشــکالت بــهوجودآمده در لینکهای بیســیم،
توانایی کشف خطاها و مشکالت بیسیم و ارائه گزارشهای متنوع و جامع برای برطرفکردن مشکالت
موجود.
محصوالت دیگر
التکس ()Eltex
راکام ()Racom

میکروتیک ()Microtic
میکرون ()Microvan

دراگون ویو ()Drogonwave
میکرن ()Micran
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شرکت نسیم ارتباط آینده

شــرکت دانشبنیــان نســیم ارتبــاط آینــده با نام
تجــارینســیمتلــکامبــاهــدفارائــهمحصــوالت
و راهکارهــای حــوزه  VoIPو شــبکههای NGN/
 IMSشــروع بــه فعالیــت کــرد و در همیــن راســتا
محصوالتیاز جمله،SBCسوئیچهایپرظرفیت
مخابراتی ،مرکز تماس ( ،)Call Centerمرکز تلفن
( )IP-PBXو… را طراحی و تولید کرد.
اینشرکتهمچنینخدماتیاز جملهراهاندازی
مراکــز تلفــن تحــت شــبکه ،برگــزاری دورههــای
آموزشــی،پژوهــش،مشــاورهوهمــکاریفنــیو
تجــاری بــا  FCP MVNOو MNOهــا را در کارنامــه
خود دارد.

www.NasimTelecom.com
وبسایت:
نشــانی :تهــران ،خیابــان جــردن ،خیابــان مریــم،
شماره  ،5واحد 7
پست الکترونیکinfo@nasimtelecom.com:
021-91015005
تلفن:
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محصول ارائه شده در پاویون

مرکز تماس و مرکز تلفن نسیم تلکام

()Nasim Telecom Call Center & IP-PBX
معرفــی محصول :نرمافزار کالســنتر و مرکــز تماس بهعنوان
اولین محصول دانشبنیان نسیم تلکام هماکنون پاسخگوی
چنــدده مرکــز اتفاقاتــی (اتفاقــات بــرق ،آب ،گاز و…) ،ســازمان و
ارگان و همچنین شرکتهای خصوصی بزرگ و کوچک است و
با شــناخت کامل نیازهای کالسنتری راهکاری جامع ارائه کرده
است.
همچنیــن نرمافــزار مرکــز تلفــن ویــپ بهصــورت تحــت شــبکه
بهطور کامل از قابلیتهای مرکز تلفن سنتی پشتیبانی میکند
و عالوه بر آن دارای قابلیتهایی به شرح زیر است:
پایــداری ،قابلیــت اطمینــان ،انعطافپذیــری بــاال و تعمیــر و
نگهداری آسان
قابلیتپاسخگویی بهتماسهای بهمنی (تماسهای ناگهانی)
امکان راهبری سیستمهای بزرگ و پیچیده بهصورت گرافیکی
قدرت پردازشی باال برای پشتیبانی از حجم زیاد تماس

قابلیت پــاسـخگــویــی بــه تــمــاسهــای
خاص با اولویت باال
گزارشهای مدیریتــی و جامع بهصورت
آماری و جزئی
قابلیت ضبط مکالمات و سرویسهای
افزودهمخابراتی

محصوالت دیگر
راهکارهای مبتنی بر شبکههای IMS
سوئیچهای پرظرفیت مخابراتی

سافت فون
SBC

شرکت نوآوران
هزاره دانش
شــرکت دانشبنیــان نــوآوران هــزاره دانــش در
ســال  1389تحــت پوشــش پــارک علــم و فناوری
خلیــج فــارس شــروع بــه فعالیــت کــرده و ضمن
کسبتجاربارزندهدر زمینههایمختلفیچون
مشــاوره صنعتــی ،بازاریابــی ،بازرگانــی ،مالکیت
فکــری و همچنیــن طراحــی و اجــرای پروژههــای
 ITو اتوماســیون در حوزههــای تخصصــی
ماننــد حــوزه پزشــکی ،در حــال حاضــر بــا تمرکــز
بــر رســانههای دیجیتــال تعاملی(ســامانههای
اینتراکتیو) با هدف تحقق اقتصاد دانشبنیان
در مســیر توســعه پایدار ،خدمات ارائه میکند.
محصــوالت تعاملــی و خدمــات شــرکت نوآوران
هــزاره دانــش تحــت برنــد تجاری «پــارس تاچ» به
بازار عرضه میشوند.

www.parstouch.ir
وبسایت:
نــشــانــی :بــلــوار ک ــش ــاورز ،نــرســیــده بــه خیابان
جمالزاده ،شماره  ،113واحد 2
پست الکترونیکparstouch@gmail.com :
021-66125044-6
تلفن:

محصول ارائه شده در پاویون

میز لمسی هوشمند به همراه نسخه نما

()Smart Multi-touch Table

معرفــی محصــول :طراحــی و ســاخت انــواع
میزهــای هوشــمند لمســی بــرای کاربریهــای
گوناگون از قبیل ابزار بانکداری مدرن ،برگزاری
جلسات فنی ،مدیریتی ،اطالعرسانی ،تبلیغات
و تکریــم اربابرجوع ،بهرهبــرداری در اتاقهای
فــروش و معرفــی محصــوالت ،بهرهبــرداری در
رســتورانهای مــدرن بهعنــوان میــز لمســی
رستورانی و استفاده در پروژههای GIS Based
و نظامی از دیگر خدمات این شرکت است.
نســخه نمــا یک پلتفــرم نرمافــزار یکپارچه و در
واقــع ) CCDMS (Content Creation, Distribution and Management Systemپیشــرفته اســت کــه
تولید و مدیریت یکپارچه نرمافزارهای اطالعرسانی ،تبلیغاتی ،نظرسنجی را در قالب نسخههای کالینت
روی وب ،ویندوز (دســکتاپ و موبایل) و اندروید میســر میکند .این سامانه ضمن ارائه سرویسهای
مونولوگ مانند  ،Digital Signageاز ســامانههای اینتراکتیو مثل تلویزیون تعاملی ،کیوســک لمســی و
تشخیص حرکت نیز پشتیبانی میکند.
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شرکت راهکارهای
نرمافزاری پارسان

شــرکــت دانـشبــنــیــان راهــکــارهــای نــرمافــزاری
پارسان در سال  1380و با هدف ارائه نرمافزارهای
تخصصی و حــرف ـهای مــالــی تأسیس شــد و در
حال حاضر راهکارهای نــرمافــزاری این شرکت
بــا نــام تـجــاری «پــارســان  »ERPدر ســازمــانهــا،
نهادها ،ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی
مورداستفاده قرار میگیرد.
پارسان در تولید و ارائــه محصوالت یکپارچه
نــرمافــزاری مختص کسبوکارها و سازمانها
و با رویکرد استقرار نظامهای فرایندمدار در
دستگاهها و سازمانهای دولتی و بنگاههای
خصوصی و همچنین خدمات مــشــاوره برای
تغییر بنیادی و ارتقای کیفی سازمان مشتری
سبد کاملی از محصوالت و خدمات را برای ارائه
راهـکــارهــای جامع بــه مشتریان ت ــدارک دیــده
است .
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www.parsanerp.com
وبسایت:
نــشــانــی :ت ــه ــران ،خــیــابــان ســیـدجــمــالالــدیــن
اسدآبادی ،باالتر از خیابان فتحی شقاقی ،شماره
 ،78طبقه 3
021-88107293-6
تلفن:
021-88103570
دورنگار :

محصول ارائه شده در پاویون

راهکار جامع پارسان ()Parasn ERP
معرفــی محصول :راهکار جامع پارســان ( )Parasn ERPیــک راهکار نرمافزاری جامع برای مدیریت یکپارچه
بوکارها در ابعاد مختلف است که بهصورت تحت وب طراحی و تولید شده و دارای بیش
سازمانها و کس 
بوکار و سازمان را پوشش
از  30سیستم تخصصی است .این محصول جنبههای مختلف فعالیت یک کس 
میدهد .یکپارچه بودن ســامانه به معنی دسترســی همزمان به تمامی زیرسیســتمها از جمله حسابداری،
انبارداری ،خرید و فروش ،خزانهداری ،پرســنلی ،کارگزینی و حقوق و دســتمزد ،اتوماســیون اداری CRM ،و ...و
انجام تراکنشهای فیمابین است.

شرکت پارس
پویش فنآور
شرکت پارس پویش فنآور از سال  1382فعالیت خود
رابهعنوانیکشرکتارائهدهندهراهکارهاینرمافزاری
آغاز کرد.اینشرکتبهعنواناولینتولیدکنندهنرمافزار
متنباز در ایراندر دوحوزهشبکههایسازمانیوتلکام
بهصورت فعال حضور داشته و در مدت فعالیت خود
تاکنون سهم %60درصدی از بازار را کسب کرده است.
شرکت پارس پویش فنآور ارائهدهنده اولین سامانه
شــارژیــنــگ شبکههای مــوبــایــل در ای ــران ب ــوده و نیز
بزرگترین و پیشرفتهترین سامانه  AAAکشور برای
شبکه ثابت -که توسط شرکت مخابرات ایــران مورد
استفاده قرار گرفته -توسط شرکت پارس پویش ارائه
شدهاست.سامانههایارائهشدهتوسطشرکتپارس
پویشفنآور بر اساساستاندارد3GPPومعماریPCC
طراحی شدهاند و این شرکت مفتخر است که اولین
سامانه شارژینگ با پشتیبانی کامل از  Diameterرا در
ایران طراحی و تولید کرده و مورد بهرهبرداری قرار داده
است.

www.parspooyesh.com
وبسایت:
نشــانی :تهران ،بزرگراه جالل آ لاحمد ،نرسیده به
پل آزمایش ،خیابان پاک شمالی (حاجی پور امیر )
شماره  ،1/1طبقه سوم  ،واحد 7
پست الکترونیکparstouch@gmail.com :
48056000
تلفن:
48056789
دورنگار :

محصول ارائه شده در پاویون

سامانه مدیریت ،پایش و کنترل
شبکههای  LANو تلکام ()IBSng

معرفی محصول :مدیران فناوری ســازمانها میتوانند با اســتفاده از این نرمافزار ،دسترســی کاربران
به شبکه اینترنت را مدیریت و سیاستهای متنوعی را بر روی کاربران اعمال کنند .هدف این نرمافزار
مدیریــت بهینــه مصــرف اینترنــت در ســازمان بــه منظــور کاهش هزینــه پهنای بانــد به عــاوه افزایش
بهرهوری کارمندان از طریق تخصیص صحیح منابع و نظارت بر کارکرد آنها است .از مهمترین امکانات
این نرمافزار میتوان از گزارشگیری سایتهای بازدیدشده ،قابلیت محدودیتهای زمانی و حجمی در
بازههای دلخواه ،یکپارچگی با  ،LDAPگزارشهای مدیریتی و قابلیت فیلترکردن وبسایتها نام برد.
دیگر خدمات
این شرکت در زمینههای زیر آماده ارائه راهکار در ابعاد بزرگترین اپراتورهای ایران است:
BILLING
CALL-CENTER
BI

CGW
IPDR-ENGINE
AAA
MEDIATION
BSS

OCS
OFCS
PCRF
INVENTORY MANAGEMENT
PROVISIONING

ســامانههای ارائهشــده توسط شرکت پارس پویش قابلیت اســتفاده در شبکههای ثابت و موبایل را دارا
هستند .همچنین این شرکت سامانه شارژینگ و اکانتیگ یکپارچه را ارائه کرده است که یک اپراتور را قادر
میسازد تا از شارژینگ یکپارچه برای تمام سرویسهای ثابت و موبایل بهرهمند شود.
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شرکت آرام رمز گستران (ارگ)
شرکت دانشبنیان آرام رمز گستران (ارگ) طراح
و تولیدکننده محصوالت کنترلی ،سیستمهای
مــدیــریــت هوشمند یــکــپــارچــه ،اتــومــاســیــون و
اسکادا و همچنین سیستمهای امنیتی با هدف
رشد و ارتقای فناوری با تشخیص نیاز کشور در
زمینههای مدیریت و بهرهوری و همچنین با تکیه
بر توان علمی و تجارب ارزشمند خود و بومیسازی
فناوریهای در دست برندهای جهانی و حضور در
بازارهای داخلی و خارجی در سال  1386تأسیس
شد و در این زمینهها خدمت ارائه میکند:
• سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
• سیستم مدیریت هوشمند اتاق سرور
• سیستم خانه هوشمند
• سیستم کنترل تردد و دسترسی
• دستگاه حضوروغیاب
•سیستم پردازش تصویر
• سیستم تشخیص و شناسایی چهره
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www.argsecure.com
وبسایت:
نشــانی :بلــوار مــرزداران ،بلــوار آریافــر ،شــماره 6
طبقه سوم
پست الکترونیکargsecure@gmail.com :
021-44267731
تلفن:

محصول ارائه شده در پاویون

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ارگ
ویژگیها:
بهرهمندی از سیستمهای هوشمند
بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی
پایش و کنترل هماهنگ و یکپارچه
دقت بسیار باال و کاهش ضریب خطا
کاهش هزینههای نیروی انسانی
کاهش هزینه استهالک تجهیزات
افزایش قابلیتها و سناریوپذیربودن
سیستم
کنترل و پایش یکپارچه:
هوارســان ،چیلر ،بویلر ،فنکویل ،دیزل
ژنراتــور ،اگزاســتفن،جتفن ،بوســتر
پمــپ ،منبــع آب ،منبع انبســاط ،نظارت
تصویری ،آسانســورها ،راهپله ،سیســتم روشنایی ،سیستم صوتی ،دیتاسنتر ،شــبکه ،کنترل تردد ،اعالم
حریق

شرکت سیما رسانه شهر
ٔ
موسسه دانشبنیان سیما رســانــه شهر در سال
 1392در اداره ثبت شرکتهای تبریز بهعنوان یک
شرکت فعال در زمینه فناوری اطالعات ثبت شد و
با دریافت مجوز در زمینههای تصدی رسانه برخط و
نشر دیجیتال از مرکز فناوری اطالعات و رسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فعالیت در
اینموضوعاتنیز آغاز کرد.اینم ٔوسسهبابهکارگیری
توان فنی متخصصان ،موفق به دریافت نشان برتر
ســرآمــد بــرای بهترین کیفیت محصول و لــوح ویــژه
محصوالت فناورانه پنجمین نمایشگاه بینالمللی
رســانـههــای دیجیتال شــد .هـماکـنــون خــدمــات زیر
توسط ٔ
موسسهسیمارسانهشهر ارائهمیشود:
جمعآوری،تحلیلو آنالیز محتواواخبار
ارائ ــه راهــکــارهــای مبتنی بــر ت ـجــارت الکترونیک،
بوکار ،سیستمهای ارتباطی و
هوشمندسازی کس 
اطالعرسانی
مشاوره ،طراحی و پیادهسازی پروژه در بستر وب،
موبایلودسکتاپ
نشر برخطونشر دیجیتالمحتوا

www.smci.ir
وبسایت:
نشــانی :تبریز ،بلوار 29بهمــن ،مجتمع فرهنگی
هنری 29بهمن ،طبقه همکف ،مجتمع دیجیتال
info@smci.ir
پست الکترونیک:
041-33296382
تلفن:
041-133296381
دورنگار :

محصول ارائه شده در پاویون

سامانه رصد ،تحلیل و آنالیز اخبار ترندا ()Trenda

معرفــی محصــول« :ترندا» ابــزاری آنالین بــرای رصد
لحظهای اخبار و محتوا اســت که در راستای پاالیش،
آنالیــز محتــوا و پایــش افــکار عمومــی ،کاربــر را جهت
نیل به اهداف زیر یاری میرساند:
صرفهجویی در زمان و هزینه
تعیین استراتژی و رویکرد مناسب
تصمیمگیری بهموقع و صحیح
بهینهسازی عملکرد و...
ترنــدا بــا تحلیــل اخبــار و محتــوا از نظــر احساســی و
جهتگیری ،منابع همسو و مخالف را شناسایی کرده
و با ارائه گزارشهای تفضیلی ،بهعنوان یک تصمیمیار
برای کاربر عمل میکند.
ایــن ابزار با در اختیار گذاشــتن آرشــیوهای خبــری در موضوعات مورد نظر کاربر ،امــکان ارائه محتوا و اخبار
رصدشــده در قالب بولتن خبری ،گزارشها و نمودارهای آماری و تحلیلی را به همراه تمامی راهکارهای به
اشتراکگذاری محتوای رصدشده از جمله ایمیل ،پیام کوتاه ،شبکههای اجتماعی ،وبسرویس و ...فراهم
میکند.
تهــای نرمافــزاری در تمــام ســاعات
ترنــدا بــا بهرهجســتن از فنــاوری هــوش مصنوعــی و بــا اســتفاده از ربا 
فشــده را بهصورت خودکار و بدون دخالت عامل
شــبانهروز ،اخبار و دادههای مرتبط با کلیدواژههای تعری 
انســانی در رســانههای آنالین همچون پایگاههای خبری و خبرگزاریها ،شــبکههای اجتماعی نظیر توئیتر،
تلگرام و اینستاگرام و همچنین مطبوعات و صداوسیما ،جستجو ،جمعآوری ،دستهبندی و آنالیز میکند.
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شرکت هوداک صنعت آسیا

مجموعه شــرکتهای هوداک شــامل دو شــرکت
هــوداک صنعــت و هــوداک طــب اســت کــه در
حوزههای  ITو  IoTفعالیت میکنند .این مجموعه
محصــوالت مختلفــی را در حوزههــای پزشــکی
و صنعتــی بــهتولیــد انبــوه رســانده و دارای ثبــت
اختراعــات داخلــی و بینالمللــی در ایــن بخشهــا
اســت .محصــول اخیــر شــرکت بــه نــام پلتفــرم
کســبوکار ثمیــن اســت کــه از آخریــن متــد بــرای
متصلکــردن خدمــات مربــوط بــه کســبوکارها
استفاده میکند.
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www.samin.io
وبسایت:
نشــانی :تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی ،باالتــر از
تقاطــع فاطمــی ،خیابــان هیئــت ،کوچــه مریــخ،
ساختمان هیئت ،طبقه 1
info@hosa.ir
پست الکترونیک:
021-86093462
تلفن:
021-86093475
دورنگار :

محصول ارائه شده در پاویون

پلتفرم کسب و کار الکترونیک ثمین

()Samin e-Commerce Platform

بوکار الکترونیــک ثمیــن ،یک ســامانه جامع برای ســهولت دسترســی
معرفــی محصــول :پلتفــرم کســ 
ارائهکننــدگان خدمــت یــا کاالی فیزیکــی بــه مشــتریان اســت .بــا این ســامانه هر فــرد و شــرکت میتواند
فروشــگاه اختصاصــی خــود را در ســایت خــود و ثمین ثبــت کند و از خدمــات دیگر مانند ســئو ،دیجیتال
مارکتینــگ ،ایمیل مارکتینگ ،حســابداری ،ســامانه تبدیل ارزهــای دیجیتال و ...به منظــور مدیریت بهتر
تهــای ثمین ،بهــرهوری فــروش افزایش یافتــه و هزینههای
بوکار اســتفاده کنــد .بــا توجهبه قابلی 
کســ 
تکنیکال و نیروی انسانی کاسته میشود.

شرکت ویستا
سامانه آسا
شــرکــت ویستا ســامــانــه آســا بــا حمایت م ــادی و
معنوی شرکت کــارگــزاری آگــاه (یکی از بزرگترین
کــارگــزاران بــورس) با هدف توسعه روزاف ــزون ارائه
خدمات حوزه فناوری بازارهای مالی (بورس ،بانک
و بیمه) فعالیت خود را آغاز کرد .آسا در سال 1391
تأسیس شده و سرمایه این شرکت در حال حاضر
 75میلیارد ریــال اســت .آسا با بهکارگیری جمعی
نزدیک به  70نفر از متخصصان حــوزه فناوری در
حال توسعه و ارائــه سرویس برای بــازار سرمایه و
بازار پول است .مجموعه سیستمهای موردنیاز
برای فعالیت در بورس اوراق بهادار مجموعهای
متشکل از  ۷۰زیرسیستم اســت که در قالب ۴۰
پروژه مجزا راهاندازی شدهاند و بهصورت یکپارچه
بــاهــم ک ــار مـیکــنــنــد .ای ــن ســروی ـسهــا بــا اتــکــا به
سیستمهای متعددی که در ایــن  7ســال تولید
شدهاند در حال فعالیت و ارائه خدمت هستند.
www.asax.ir
وبسایت:
نشــانی :میدان ونک ،خیابان خدامی ،بنبســت
لیال ،شماره 7
info@asax.ir
پست الکترونیک:
021-88193240
تلفن:
021-88193245
دورنگار :

محصول ارائه شده در پاویون

سامانه آنالین معامالت اوراق بهادار

Online Trading Platform

معرفی محصول :ســامانه آنالین معامالت اوراق بهادار یک راهکار جامع برای ارائه خدمات شــرکتهای کارگزاری در
انواع بازارهای سرمایه به مشتریان است .این خدمات یکپارچه امکان اتصال به بازارهای بورس سهام،کاال،آتی و انرژی
را از طریق پلتفرم های مختلف شــامل نســخه وب و نســخه ســازگار با گوشیهای هوشمند فراهم میکند بهطوری که
تمامی امکانات الزم برای فعالیت مشتریان در این بازارها فراهم شود.
به دلیل گسترده بودن خدمات در این حوزه ،یکپارچگی میتواند راهکاری باشد تا مشتری سردرگم نشده و عالوه بر
استفاده از یک محیط یکپارچه از فعالیتهای خود در هر سرویسی امتیاز دریافت کرده و بر حسب امتیازهای کسب
شده از امکانات و سرویسهای ویژهای بهره ببرد.
از طــرف دیگــر کارگــزاری بهعنــوان ســرویسدهنده میتواند تمامــی خدمات خود را بــه صورت مکانیزه بــا هدف ایجاد
سرعت در ارائه خدمات ،افزایش کیفیت و حجم خدمات قابلارائه و پوشش ریسکهای مدیریتی از طریق این راهکار
ارائه کند.
بخشــی از ســامانههای عملیاتی و پروژههای انجامشــده شــرکت ویســتا ســامانه آســا در بازار ســرمایه که بیانگر جامع بودن
سیستمهای آسا است عبارتاند از:
سامانه معامالت برخط اوراق بهادار ( https://online.agah.comتحت وب ،اندروید و )iOS
مجموعه ســامانههای بک آفیس کارگزاری (شــامل ســامانههای حسابداری ،مدیریت سفارشــات ،مدیریت دریافت
و پرداخت ،سیســتم حســابداری مشتریان ،اعتبارات مشــتریان ،کارانهها و اعتبارات بازاریابی ،سیستم ثبت نام و احراز
هویت مشتریان ،مدیریت سفارشات و معامالت بورس کاال مدیریت سفارشات و معامالت آتی کاال
سامانه مرکز تماس ( )Call Centerو میز خدمات و تیکتینگ ( )Service Deskبا امکان اخذ و اعتبارسنجی سفارش
سامانه معامالت آنالین قراردادهای آتی (تحت وب ،اندروید و )iOS
سایتهای تحلیل بازار آواگلد و همفکران  http://avagold.irو http://hamfekran.com
سامانه باشگاه مشتریان آگاه ()Bashgah.com
ایجاد انبار داده و بستر هوش تجاری در حوزه بازار سرمایه بر مبنای مدلهای طراحی روز دنیا
فانوس
سامانه بانکی هارمونی
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ݣݣروا ب�طعم ݣوݣمیݤ

نشــانی :تهران ،تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان
مالصــدرا ،نبــش زاینــدهرود شــرقی ،شــماره ،24
مجتمع شکوفایی شرکتهای دانشبنیان
nsfund.ir
وبسایت:
1991913111
کدپستی :
 150 - 42170000خط ویژه
تلفن :
42170115
دورنگار :

مجری پاویون شرکتهای دانشبنیان

