شرکت به پردازان نماد آتیه

بسمه تعالی

معرفی شرکت به پردازان نماد آتیه :
شماره ثبت 062943 :
شماره اقتصادی 611614264110 :
شناسه ملی 0321992910:
سال تاسیس 1012 :
زمینه فعالیت  :طراحی  ،تحلیل و پیاده سازی بانکهای اطالعاتی و سیستم های نرم افزاری تحت وب و
ویندوز .
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برخی از مشتریان :






















بانک مهر اقتصاد .
روزنامه دنیای اقتصاد .
مرکز آمار ایران .
جهاد دانشگاهی تهران .
فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران .
سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران .
شهرداری منطقه  8تهران .
سازمان نظام مهندسی ایران .
بنیاد شهید و امور ایثارگران .
سازمان محیط زیست و جشنواره ملی موسیقی.
شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان.
شرکت کشتیرانی و انجمن های تابعه .
شرکت زرین فن آور چرخشگر ( نماینده رسمی  ZFآلمان در ایران ) .
شرکت توسعه صنایع خودرو ی ایران .
برند پارتیسا (بخش فروش خارجی قطعات یدکی سایپا و ایران خودرو در کشورهای آمریکای جنوبی و
عربی).
بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور .
فدراسیون کوه نوردی .
نمایندگان محترم مجلس .
کارخانه پنیر پیتزا مطهر .
نمایندگی آرایشی اتود .
آموزشگاه زبان افاق .
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گزیده ای از نرم افزار های اجرا شده :

 اجرای نرم افزار سیستم مدیریت پروژه های بانک مهر اقتصاد .
 نرم افزار جامع سرشماری آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران .
 وب سایت شرکت ایدکو پرس (بخش خارجی سایپا و ایران خودرو سفارش شرکت توسعه صنایع خودرو) .
 وب سایت شرکت پارتیسا (بخش خارجی فروش قطعات سایپا و ایران خودرو) .
 وب سایت موتور جستجوگر امالک ایران .
 وب سایت سامانه سپهر (رزرواسیون آن الین هتل) .
 وب سایت نیروگاه برق اردبیل (سبالن) .
 راه اندازی و پشتیانی نرم افزار صدقات بنیاد خیریه وفاق سبز کشور .
 اجرای نرم افزار کنترل تردد ورزشکاران فدراسیون کوه نوردی ایران .
 نرم افزار کاربردی مدیریت قطعات کشتی های سازمان کشتیرانی ایران).(PMS
 پیاده سازی نرم افزار چاپ کارت های تامین اجتماعی .
 راه اندازی وب سایت انجمن دریانوردان ایرانی .
 راه اندازی وب سایت برخی از نمایندگان محترم مجلس .
 سیستم کنترل پروژه سکوهای نفتی سفارش داده شده توسط شرکت نفت .
 نرم افزار مدیریت مالی نمایندگی های گروه آزمون های سنا .
 نرم افزار تبلیغات و اطالع رسانی گروه تبلیغاتی نسل نو .
 نرم افزار مانیتورینگ بیمارستانی و ادارات .
 نرم افزار ساخت تیزر به سفارش بنیاد جانبازان ایران .
 ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت آپادانا دارو .
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 نرم افزار پرسنلی حقوق دستمزد برای فروشگاه پوما .
 نرم افزار جامع آموزشگاه موسیقی .
 اجرا و پشتیبانی سایت پنیر پیتزا مطهر .
 اجرا و پشتیبانی سایت شرکت اتود در ایران .

قابلیت های اجرایی :
 طراحی تحلیل سیستم .
 طراحی و نرمال سازی پایگاه داده .
 پیاده سازی سیستم های نرم افزاری .
 گارانتی و پشتیبانی .
 خدمات پس از فروش .
 ساخت تیزر تبلیغاتی .
 ساخت سی دی های مولتی مدیا .
 طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری .
 طراحی و توسعه سایت .
 کار بر روی سئو سایت .
 هاستینگ سرور کانادا هاست ویندوز با بهترین کیفیت.
 مشاوره امنیتی و ساختاری سایت .
 طراحی حرفه ای واسط گرافیکی سایت .
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طراحی سایت :
شرکت به پردازان در زمینه طراحی گرافیکی سایت ،اجرا  ،سئو و پشتیبانی و پایگاه های داده تحت و با بیش از
سیصد وب سایت طراحی شده فعالیت خود را ادامه داده و در این زمینه با اتکا به تیم خود بسیار سرآمد می باشد .

طراحی نرم افزار:
مشاوره نرم افزاری و تحلیل سیستم و ارائه راهکارهای نوین پیاده سازی سیستم های بانک اطالعاتی مانند مدیریت
پرسنل و پروژه های کاری ومدیریت پروژه ارائه سیستم های گزارش ساز کاربردی برای تجارت شما (سفارشی) در
زمینه نرم افزار خدمات و افتخار ماست .

نحوه برقراری ارتباط:
جهت بررسی نمونه کارها و مشاهده قابلیت های اجرایی و عملیاتی شرکت می توانید با مشاوران تماس گرفته و یا به وب
سایت شرکت مراجعه نمایید .
شماره تماس دفتر 88022198-94 :همه روزه از ساعت  4الی . 17
ایمیل . Info@behpardazan.com:
آدرس وب سایت .http://www.behpardazan.com :
ارتباط با مدیریت عامل  32199239160 :مهندس مهدویان .
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