نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

فرادیس

www.bfn.ir
www.Faradis-CRM.com

چشم انداز شرکت فرادیس
سازمانهای ایرانی چابک و سرآمد در ارائه محصوالت و خدمات مشتری مدار

ماموریت فرادیس
افتخار ما اینست که توانسته ایم از سال  1384تا کنون نرم افزاری کاربر پسند تولید کنیم و خدماتی مشتری مدار ارائه
دهیم .و در بهبود این دو به صورت مستمر فعالیت کرده ایم.
و قصد داریم با ارائه راهکارهای نوآورانه در زمینه تکنولوژی اطالعات ،محصوالت و خدماتی ارائه دهیم تا سازمانهای
ایرانی بتوانند به حداکثر پتانسیل خودشان در ارائه محصوالت و خدمات چابک و مشتری مدار دست یابند.
و نیز با آموزش به سازمانهای ایرانی در زمینه اصالح امور ارتباط با مشتریان درونی و بیرونی خود ،فرهنگ مشتری
مداری را در آن سازمانها ارتقاء دهیم.
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در صورتیکه درگیر مشکالت زیر هستید ،پیشنهاد می گردد یک نرم افزار  CRMتهیه کنید :
 اطالعات مشتریان شما نامنظم و پراکنده است و یکپارچه و طبقه بندی شده نیست؟ به خاطر فراموشی در پیگیری های به موقع مشتریان ،آنها را از دست می دهید؟ و رقیب شما او را شکار می کند؟ در جذب مشتری جدید مشکل دارید؟ در نگهداری مشتریهای قدیمی خود دچار مشکل هستید؟ با رفتن یک پرسنل ،تمامی اطالعات مشتریانی که در ذهن او بوده است ،از بین می رود؟ مدیریت کردن پرسنل فروش و بازاریابها برای شما زحمت بسیار دارد؟ قرار مالقاتهای خود را فراموش می کنید؟ بهره وری پرسنل شما پایین است و قصد افزایش بهره وری آنها را دارید؟ برای باال بردن ارزش مشتریان( )CLVنیاز به یک ابزار قوی دارید؟ در مدیریت سفارشات رسیده از طرف مشتریان دارای بی نظمی و اشتباه هستید؟ نیاز به یک اتوماسیون اداری و یک اتوماسیون فروش حرفه ای دارید تا فرآیندهای کسب و کار خود را چابک نمائید؟ به یک سیستم مکانیزه برای پیگیری شکایات مشتریان نیاز دارید؟ -در تامین امنیت اطالعات مشتریان و لو نرفتن اطالعات دچار ضعف هستید؟

مزایای خرید نرم افزار  CRMچیست؟

خودکار سازی فرآیند ارتباط با مشتری ،فروش ،بازاریابی و خدمات پس از فروشفروش متقاطع و بیش فروشی از طریق بانک اطالعات خرید مشتریانکاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه های اداری ،بازاریابی ،فروش و خدمات پس از فروشبهبود فرآینها ،کاهش خطاهای بخش بازاریابی ،فروش و خدمات پس از فروش و برطرف کردن نواقصعدم وابستگی به پرسنلسرعت و دقت عالی در پردازش اطالعاتامنیت و قدرت زیاد در ذخیره و بازیابی اطالعاتبه اشتراك گذاشتن اطالعات بین بخش های مختلف شرکت با رعایت اصول امنیتی -جلوگیري از انجام کارهاي تکراري
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قابلیت های نرم افزار فرادیس پایه
نام ماژول

توضیحات

کد

بانک اطالعاتی اشخاص
مشتریان،تامین کنندگان،رقبا

ثبت اطالعات مشتریان ،تامین کنندگان ،نمایندگان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با
امکان تعریف طبقه بندی های مختلف

کالس بندی مشتریان
مدیریت بازاریاب ها و ویزیتورها
ثبت وظایف ،یادآوری ها و تقویم امکان تعریف وظایف برای خود و سایر کاربران نرم افزار به همراه تعیین تاریخ و ساعت
یادآوری و امکان ارجاع وظایف ثبت شده
وظایف
ایمپورت و اکسپورت اطالعات
1

ارسال پیامک هوشمند
امکان چاپ آدرس مخصوص
بسته های پستی
گزارشات متنوع
تعریف سطوح دسترسی بر اساس
گروه های کاربری
تعداد  4کاربر
تحت وب و تحت شبکه

2

ایمپورت اطالعات مشتریان از فایل اکسل و اکسپورت به اکسل
ارسال پیامک تکی و گروهی  +خط  14رقمی غیر اختصاصی
امکان گزارش گیری و چاپ آدرس های پستی با فرمت دلخواه بر روی پاکت های پستی
گزارشات متنوع بر اساس اطالعات وارد شده در نرم افزار
امکان تعیین سطوح دسترسی مختلف برای گروه های کاربری ثبت شده
امکان ثبت  4کاربر فعال در نرم افزار
قابل استفاده به صورت آفالین به صورت شبکه داخلی بدون نیاز به اینترنت و نیز به
صورت آنالین از خارج از سازمان

آموزش حضوری در محل شرکت آموزش نرم افزار هر پنج شنبه در محل شرکت فرادیس از ساعت  9:30الی  11صبح به
تعداد دفعات نا محدود
فرادیس

3

پشتیبانی

بعد از

آپدیتهای جدید نرم افزار  +پشتیبانی تلفنی
ششماه اول در صورت تمایل ،سالیانه  10%مبلغ فاکتور

نحوه پرداخت :

روش اول  :بازپرداخت قسطی ،یک قسط به عنوان پیش پرداخت و  3فقره چک به فاصله سه ماه
روش دوم  :باز پرداخت قسطی ،یک قسط به عنوان پیش پرداخت و  2فقره چک به فاصله دو ماه  10 +درصد تخفیف
روش سوم  :واریز نقدی کل مبلغ  20 +درصد تخفیف
به ازای هر کاربر اضافه مبلغ  60هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.
به ازای 10کاربر اضافه مبلغ  500هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.
درصورت تمایل به برداشتن محدودیت کاربر از روی نرم افزار مبلغ  1میلیون تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.
درصورت نیاز به استقرار نرم افزار ،توسط تیم فرادیس  20درصد مبلغ فاکتور طی یک قرارداد مجزا منعقد خواهد شد.
نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

کد

نام ماژول

توضیحات

4

اتصال به پانلهای پیامک دیگر
شرکتها

در صورتیکه شما پنل پیامک داشته باشید وتمایل نداشته باشید که از پنل پیامک فرادیس استفاده کنید،
فرادیس این امکان را به شما می دهد که نرم افزار به پنل پیامک شما متصل گردد .جهت اینکار پنل شما
باید مجهز به وب سرویس باشد.

5

دریافت پیامک

6

پیامک تولد و مناسبتها

ارسال پیامک تولد مشتریان و مناسبتها به صورت خودکار

7

ارسال ایمیل هوشمند

این ماژول به شما این امکان را می دهد از طریق نرم افزار  CRMبه صورت مستقیم فایل
های مورد نیاز و یا فاکتور و پیش فاکتورهای خود را برای مشتریانتان ایمیل نمایید همراه با
درج اطالعات روی پرونده مشتری ،همچنین این ماژول می تواند گزارشات مربوط به ارسال
ایمیل را در اختیارتان قرار دهد.
الزم به ذکر است این مازول قابل اتصال به ایمیل های  Yahoo, Gmailنیز می باشد.

8

ارسال فاکس

این ماژول به شما این امکان را می دهد از طریق نرم افزار  CRMبه صورت مستقیم فایل
های مورد نیاز و یا فاکتور و پیش فاکتورهای خود را برای مشتریانتان فاکس نمایید

9

دریافت فاکس

دریافت فاکس بصورت اتوماتیک و ارجاع آن در اتوماسیون اداری برای شخص مخاطب
فاکس.

10

پشتیبانی از سانترال و کالر Id

درصورتی که سیستم تلفن شرکت شما مجهز به سانترال باشد نرم افزار  CRMفرادیس
امکان اتصال به این سیستم را دارد و می توانید از خدمات سانترال روی نرم افزار CRM
بهره مند شوید.

ماژول اتصال به VOIP

درصورتی که سیستم تلفن شرکت شما مجهز به  Voipباشد نرم افزار  CRMفرادیس
امکان اتصال به این سیستم را دارد و می توانید از خدمات  voipروی نرم افزار  crmبهره
مند شوید

کانورت اطالعات

کانورت از نرم افزارهای  CRMدیگر که قابلیت خروجی اکسل ندارند و یا نرم افزارهای
حسابداری و بانک های اطالعاتی دیگر

11

12
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کد

نام ماژول

توضیحات

13

پرونده فروش و خدمات پس از
فروش

با کمک این ماژول می توانید انواع مختلف پرونده (فروش ،خدمات ،خدمات پس از فروش)
به تفکيک نوع محصول ثبت نمایید.
ارزش ریالی هر پرونده و علت کنسل شدن هر پرونده را مشخص نمایید
نهایتا گزارشات مربوط به علل کنسل شدن پرونده فروش ها ،میزان فروش و غیره را می
توانید توسط این ماژول تهیه نمایید.

14

مدیریت سفارشات

15

مدیریت چرخه های
کاری()WorkFlow

ایجاد فرم در هر مرحله از چرخه ،ارسال پیامک در هر مرحله از چرخه به افراد مشخص
شده

16

فرم ساز

قابلیت ایجاد و مدیریت انواع فرم های درون سازمانی نظیر مرخصی ،مأموریت ،اضافه
کاری و ...
قابلیت ایجاد و مدیریت انواع فرم های مرتبط با پروژه های اجرایی و مرتبط با مشتری
نظیر سفارش ،نظرسنجی ،رضایت مندی ،پشتیبانی ،انتقادات و ...
قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلدهای تعریف شده در فرم
امکان ایجاد فرم های مستقل و بدون ارتباط با پرونده های موجود در سیستم

17

فیلدهای اختصاصی (سفارشی
سازی)CRM

18

گزارش ساز
حرفه ای

19

طراحی گزارشات اختصاصی

درصورتیکه خریدار مایل به خرید ماژول گزارش ساز نباشد ،می تواند گزارشات مورد نیاز خود
را به شرکت اعالم نماید تا برای خریدار طراحی گردد.

20

حضور و غیاب

با استفاده از این سیستم حضور و غیاب ساده ،ساعت ورود و خروج پرسنل خود را کنترل
کنید.

21

باشگاه مشتریان

22

اطالعیه ها

23

24
نرم افزار CRM

اتوماسیون اداری
وب سرویس
مدیریت سفارشات

ثبت سفارش توسط مشتری ،صدور کد رهگیری ،تعریف گردش کارجهت سفارش ،برنامه
ریزی تولید ،برنامه ریزی ارسال ،ارسال پیامک اطالع رسانی در مراحل مختلف سفارش به
مشتری ،مانیتور کردن وضعیت سفارشات توسط مدیریت

اضافه کردن فیلدهای جدید به بخشهای مختلف نرم افزار بر اساس نیاز شما
درصورتی که خریدار نیاز داشته باشد گزارشاتی بیشتر از گزارشات موجود روی نرم افزار را
داشته باشد می تواند از ماژول ساخت گزارشات استفاده کند که کاربر با استفاده از این ابزار
می تواند گزارشات مورد نیاز خود را طراحی نماید.

بر اساس نیاز و امکانات مورد نیاز مشتریان طراحی می گردد
امکان ثبت اطالعیه ،بخش نامه در صفحه اول ورود به نرم افزار و ارسال اطالعیه ها به
نمایندگان و نیز اعضای باشگاه مشتریان
نامه های وارده
نامه های صادره
شماره اندیکاتور
جهت اتصال سیستم فروش به سایت ساز وردپرس
خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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ماژول های حسابداری
کد

توضیحات

نام ماژول

صدور پیش
فاکتور

فروش
25

حسابداری
فروش

خرید
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مدیریت سفارشات

پرسنل فروش به راحتی می توانند از داخل نرم افزار ،پیش فاکتور صادر کرده و آن را
ایمیل ،فاکس و یا در فرمتهای مختلف چاپ نمایند.
مدیر مربوطه میتواند پیش فاکتور را همراه با مهر و امضای شرکت تایید نماید.

مشاهده موجودی کاال ها در زمان صدور فاکتور
ذخیره فاکتورها در پرونده مشتری
ارسال فاکتور فروش تایید شده برای مشتری بطور مستقیم از طریق ایمیل یا فاکس خود
نرم افزار
صدور فاکتور برگشت از فروش
گزارشات فصلی فروش جهت ارائه به دارایی و مالیات

ثبت اطالعات پایه شامل لیست فروشنده ها ،کارپردازها ،اضافات و کسورات ،نوع خرید
و ...
گروه بندی تامین کننده ها بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
امکان مدیریت عملیات کارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
ثبت و مدیریت اطالعات فاکتور خرید و برگشت از خرید با کلیه خصوصیات الزم
امکان تبدیل فاکتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز و بالعکس
گزارشات فصلی خرید جهت ارائه به دارایی و مالیات
....

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات
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کد

نام ماژول

26

خزانه داری

27

حسابداری

28

طراحی فاکتور
اختصاصی

توضیحات
ثبت دریافت و پرداخت های صندوق

29

ثبت لیست های تنخواه گردان
ثبت وجوه واریزی و برداشتی از حسابهای بانکی
کلیه عملیات های چک از قبیل دریافت ،پرداخت ،در جریان وصول ،پاس ،عودت ،واخواست و عملیات چکهای
تضمینی
گزارش ریز عملکرد تنخواه
گزارش واریز و برداشت از حساب های بانکی و قابلیت تفکیک آن
گزارش کلیه اسناد پرداختنی و به تفکیک پاس  ،برگشت و ابطال

کدینگ حساب ها بصورت  :گروه،کل،معین،تفصیلی شناور 1،2،3
قابلیت تعریف مولفه های تفضیلی ( کدینگ شناور یکتا ) به عنوان مراکز هزینه  ،پروژه ها ،پرسنل ،
اشخاص و شرکت ها و  ...هم سطح با کدینگ حسابها و همچنین برای استفاده در سایر زیر سیستم
ها ( انبارداری  ،حقوق و دستمزد  ،فروش  ،اموال  ،حسابداری صنعتی و )...
تنظیم و نگهداری کلیه اسناد مالی در سطوح مختلف اسناد شامل موقت  ،کنترل شده و قطعی
بایگانی ضمائم الکترونیکی اسناد مالی
گزارش گردش حساب ها
گزارش دفتر روزنامه  ،دفتر کل و دفتر معین به صورت ادواری
طراحی اختصاصی برای چاپ فاکتور و پیش فاکتور ها

کنترل موجودی انبارها (براساس واحد اصلي و فرعي ) و ثبت کاردکس کاال همزمان با ثبت فاکتورها
 ،گزارش موجودی ریالی براساس آخرین قیمت خرید یا میانگین قیمت خرید  ،عملیات انبارگردانی ،
تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود  ،امکان تعریف کدینگ انبار  ،امکان تعریف واحد سنجش
کاال ( اصلی ،فرعی) به همراه ضرایب تبدیل  ،تعریف  7سطح سلسله مراتبی کاالها  ،امکان تعیین
انبار به همراه رسید و نقطه سفارش ،امکان تخصیص کدینگ رشته ای و عددی ،امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی،
حواله انبار و کاردکس
مرجوعی ،برگشت از فروش و )...
موجودی کاال
امکان تخصیص کاال به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کاال در هر انبار ،انتقال انبار به
انبار کاال ،گزارشات کاردکس کاالها بر اساس فیلترهای متنوع  ،مشاهده کاردکس هر کاال به تفکیک
انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی...

30

انبار سریالی

31

اتصال به نرم افزار
حسابداری دیگر
شرکت ها

نرم افزار CRM

تعریف سریال کاالها و استفاده از آن در هنگام صدور فاکتور ،تولید سریال و چاپ بارکد
با کمک این ماژول می توانید ارتباط نرم افزار  CRMرا با نرم افزار حسابداری شرکت خود به صورت
یک طرفه برقرار کنید .و فاکتورهای صادر شده در نرم افزار حسابداری را در  CRMپیگیری نمایید.

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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سخت افزارجانبینرم افزار فرادیس
کد

نام ماژول

32

33

کالرآی دی

34

ضبط مکالمات

37

38

سخت افزار دستگاه
کالرآی دی 2پورت

امکان اتصال  1خط تلفن با امکان نمایش شماره تماس

دستگاه کالر آی دی
 4پورت

امکان اتصال  4خط تلفن به صورت همزمان با امکان نمایش شماره
تماس بدون ضبط مکالمات تلفنی

دستگاه کالر آی دی
 8پورت

35

36

نام دستگاه

توضیحات

دستگاه کالرآی دی و ضبط
مکالمات 2پورت

امکان اتصال  2خط تلفن به صورت همزمان با امکان نمایش شماره
تماس به همراه ضبط مکالمات تلفنی

دستگاه کالرآی دی و ضبط
مکالمات  4پورت

امکان اتصال  4خط تلفن به صورت همزمان با امکان نمایش شماره
تماس به همراه ضبط مکالمات تلفنی

دستگاه کالرآی دی و ضبط
مکالمات  8پورت

امکان اتصال  8خط تلفن به صورت همزمان با امکان نمایش شماره
تماس به همراه ضبط مکالمات تلفنی

سخت افزار ارسال پیامک

مودم های  GSMنوع خاصي از مودم هستند كه با قابلیت قرار دادن
سیم کارت در داخل ورودی مخصوص ،مانند يك گوشي تلفن همراه
امكان عملكرد در شبكه مخابراتي را دارد و می توانید به مشتریانی
که پیامک های تبلیغاتی خود را بسته اند ارسال پیامک کنید

سخت افزار

GSM Modem

نرم افزار CRM

امکان اتصال  8خط تلفن به صورت همزمان با امکان نمایش شماره
تماس بدون ضبط مکالمات تلفنی

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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کد

نام ماژول

39

ردیاب

توضیحات

نام دستگاه

ردیاب خودرو
امنیتی با باطری

ردیاب پرسنلی
ضد آب

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

امکان مشاهده موقعیت و مسیر حرکتی
وسیله نقلیه ویزیتورهای شرکت شما

نمایش موقعیت لحظه به لحظه ویزیتور مورد نظر شرکت شما بر روی نقشه
های پیشرفته ماهواره ای به همراه گزارشات آماری مفصل و کاربردی

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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دوره های آموزشی فرادیس
کد

نام دوره آمورشی

40

آموزش بازاریابی اینترنتی

 -1مدل های بازاریابی اینترنتی
 -2طراحی های متون و دکمه های CTA
 -3طراحی صفحات Landing Paeg
 -4بازبینی و بهبود فرم های وب سایت
 -5روش های ایمیل مارکتینگ

41

آموزش مدیریت رضایت مشتریان

 -1مفاهیم انتظارت مشتری،رضایت
 -2مشتری،ارزش درک شده
-3بررسی مدل آمریکایی رضایت مشتری
-4بررسی مدل اروپایی رضایت مشتری
-5پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

42

آموزش مدیریت شکایات مشتریان

-1انواع مشتری شاکی
-2مدیریت سکوت مشتری
-3مهارتهای ارتباط با مشتری شاکی
-4در برابر مشتری شاکی زبان بدنمان چگونه باشد؟
-4انواع سیستمهای شکایات مشتری

43

آموزش مدیریت ارتباط با مشتریان
( مدل گارتنر )

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

توضیحات

-1مشتری مداری چیست؟
-2مفاهیم ارزش مشتری ،تجربه مشتری
-3مفاهیم رضایت و وفاداری در CRM
-4مدیریت چرخه عمر مشتری()CLV
-5چرخه اجرایی CRM
-6استانداردهای CRM
-7ابعاد سیستمهای CRM
-8ساختار سیستم های CRM
 CRM -9تعاملی
CRM -10عملیاتی
 CRM -11تحلیلی
 -12روابط دپارتمانها و CRM
 -13موانع اجرایی و دالیل شکست  CRMدر شرکتها (خارجی و ایرانی)
-14پیش نیازهای پیاده سازی  CRMچیست؟
-15مراحل پیاده سازی  CRMبر اساس مدل گارتنر

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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اسامی برخی از شرکت هایی که ما افتخار همکاری
با آنها را داشته ایم
ردیف

نام شرکت

سال زمینه فعالیت ردیف نام شرکت سال

زمینه فعالیت

1

طراحی پرسیاه

1390

چاپ و تبلیغات

28

کوثر آسمانیان

1393

تولید کننده درب و پنجره

2

هورام سازه پارسیان

1390

تولید کننده درب و پنجره

29

کیا پنجره

1393

تولید کننده درب و پنجره

3

همگام صنعت

1390

تولید کننده درب و پنجره

30

گروه صنعتی ژوبین

4

شبکه پرداز

1390

سخت افزار و شبکه

31

بین المللی همان ساخت ایران
زمین بهســـاز

1393

تولید کننده درب و پنجره

1393

تولید کننده درب و پنجره

5

صدرا ابزار پارسیان

1391

تولید کننده درب و پنجره

32

رویال مهر خواب

6

آذین اندیشه البرز وین سان

1391

تولید کننده درب و پنجره

33

کودپاش دامی هیدرولیک
سورنا

1393

تولیدکننده تشک

1393

ماشین آالت کشاورزی و دامی

7

کسری

1391

تولید کننده درب و پنجره

34

پشتیبان امین

1393

ایزو

8

پارس آمود

1391

تولید کننده درب و پنجره

35

آرمیتا خواب

1393

تولیدکننده تشک

9

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران

1391

سخت افزار و شبکه

36

ورق کار

1393

نورگیرهای سقفی

10

پنجره عایق پیمان

1391

تولید کننده درب و پنجره

37

یاران مهر

1393

چاپ و تبلیغات

11

جم پارسه لیان

1391

تولید کننده درب و پنجره

38

سناکو

1393

نرم افزار و پنل

12

نادین تک

1391

اتوماسیون صنعتی

39

شرکت شهر هوشمند

1394

سیستم های هوشمند سازی

13

پانته آ

1392

سخت افزار و شبکه

40

ایمن توسعه فرادید

1394

دوربین مدار بسته

14

البرز پلیمر

1392

تولید کننده درب و پنجره

41

تامکار

1394

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی

15

ای تحلیل

1392

مرکز آموزشی

42

نگین آرا

1394

دام و طیور

16

کارن ماشین

1392

ماشین آالت یو پی وی سی

43

آسمان پنجره

1394

تولید کننده درب و پنجره

17

گسترش خطوط انرژی پیام

1392

گرمایشی و سرمایشی

44

آژانس تبلیغاتی کیا مهر

1394

چاپ و تبلیغات

18

پی تا بام سپاهان

1392

درب ضد سرقت

45

شرکت ارس گرافیک

1394

چاپ و تبلیغات

19

کاج گروپ

1392

تولید کننده درب و پنجره

46

ایمن سازان

1394

شرکت ساختمانی

20

ایمن سازان ایساتیس اردکان

1392

تولید کننده درب و پنجره

47

استیل قهرمان

1394

صنایع استیل

21

پنجره سازان نوین کیمیا توس

1392

تولید کننده درب و پنجره

48

آدریان

1394

تجهیزات پزشکی

22

پنجره پارمیس

1392

تولید کننده درب و پنجره

49

وین ست

1394

تولید کننده درب و پنجره

23

میراب پروفیل

1392

تولید کننده پروفیل

50

دام و طیور اهورا

1394

دام و طیور

24

بازرگانی دارابی

1392

ماشین آالت یو پی وی سی

51

آلگرو آسانسور

1394

آسانسور

25

پارس آروین اسپادانا

1392

تولید کننده درب و پنجره

52

بسپار لوله(لوله مسعود )

1394

لوله و اتصاالت

26

آوا طب

1393

تجهیزات پزشکی

53

پرشین توحید

1394

تجهیزات پزشکی

27

مدیا طب

1393

تجهیزات پزشکی

54

آلوم جام

1394

تولید کننده درب و پنجره

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار
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اسامی برخی از شرکت هایی که ما افتخار همکاری
با آنها را داشته ایم
نام شرکت

سال

زمینه فعالیت

ردیف نام شرکت سال زمینه فعالیت ردیف
55

حکمت رایانه

1394

سخت افزار و شبکه

82

آساپخش رفسنجان

56

سامان آبیار

1394

پمپ آب

83

اتحادیه سراسری صنعت
دامپروران همگام کشور

1395

پخش مواد غذایی

1395

اتحادیه دامپروری

57

آذین نمای ایرانیان

1394

تولید کننده درب و پنجره

84

آموزشگاه سیتکو

1395

آموزش دوره های IT

58

آتش پویا سپاهان

1394

آجر نسوز

85

آموزشگاه فناوران حکیم

1395

آموزش دوره های MBA,DBA

59

ایده پردازان اریک زاگرس

1394

شبکه

86

شرکت فیوچر اسکای امارات

1395

بازرگانی

60

بازرگانی سپهر

1394

بنر و تابلو فلکسی

87

احیا تجارت آسیا

1395

تجهیزات پزشکی

61

کره بادم زمینی پک تین

1394

موادغذایی

88

فنون صنعت

1395

فروش دیاگ و ECU

62

شیمیایی فرانیکل

1395

تولید مواد شیمیایی

89

اسپینر

1395

دزدگیر فروشگاهی و گیت فروشگاهی

63

شاه راه داده پارسیان

1395

تجهیزات شبکه و دیتا سنتر

90

سامان چاپ

1395

چاپ و تبلیغات

64

بازرگانی رها

1395

بازرگانی قهوه

91

صنایع آلومینیوم هوشیار

1395

پنجره دوجداره

65

آرتا فناوران شرق

1395

شبکه و سخت افزار

92

به پرور ریزدانه

1395

خوراک دام و طیور

66

برناصنعت پاسارگاد

1395

تولید کننده درب و پنجره

93

احیاگران قلب آسیا دانش بنیان

1395

تولید اتاق کشت جوانه گندم و علوفه

67

شرکت اندیشه گستران

1395

حسابرسی

94

بسته بندی فراپک

1395

تولید نوار بسته بندی

68

آرین طیور صفاهان

1395

دام و طیور

95

گروه بازرگانی SPS

1395

بازرگانی

69

سپاهان کوشا

1395

قطعات ماشین االت سنگین

96

نوین تاسیسات پویا

1395

تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

70

شرکت بازرگانی پور رضا

1395

بازرگانی

97

سپاهان پرس

1395

تولید ماشین آالت پرس

71

اس پی اس

1395

بازرگانی

98

گروه صنعتی سپاهان دلتا کویر

1395

تولید ماشین آالت آماده سازی نشا برنج

72

رستوران رنگین غذا

1395

مواد غذایی

99

اتحاديه صنعت دامپروري اصفهان

1395

اتحادیه دامپروری

73

نشر پرتو

1395

چاپ و تبلیغات

100

بازرگانی عابد

1395

یراق آالت  Upvcو آلومینیوم

74

اق پروفیل گلستان

1395

تولید کننده درب و پنجره

101

پایا فام پارس

1395

محصوالت شیمیایی

75

پارسیان فن آور

1395

سقف کاذب و کاغذ دیواری

102

فن آوری پایا مواد دانش بنیان

1395

تولید مـواد مـقـاوم به سـایـش

76

ام تی کو MTCO

1395

سیستم نظافتی و بهداشتی

103

بازرگانی جان نثاری

1395

مواد غذایی

77

پاسارگاد پنجره رفسنجان

1395

تولید کننده درب و پنجره

104

چاپارسیر ایثار

1395

آزانس مسافرتی

78

مهندسی راتا

1396

خدمات فنی مهندسی

105

مالمین سازه اسپادانا

1396

تولید ورق mdf

79

الماس صنعت فرنیا

1396

تولید ماشین آالت کشاورزی

106

ایران پیما ساری

1396

حمل و نقل

80

توان جم

1396

تجهیزات پزشکی

107

شرکت دانش بنیان سبک بتن
پرتیکان

1396

ساختمان  -سنگ

81

سمات صنعت سپاهان

1396

طراحی مهندسی

108

اسمارت باالنس

1396

تجهیزات ورزشی

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

اسامی برخی از شرکت هایی که ما افتخار همکاری
با آنها را داشته ایم
نام شرکت

سال

زمینه فعالیت

ردیف نام شرکت سال زمینه فعالیت ردیف
1396

تجهیزات اتش نشانی و حفاظتی

136

تجهیزگستران ابوریحان

1396

تجهیزات و لوازم پزشکی

فروش خودرو تویوتا و رنو

137

هما آسانبر خاوران

1396

ساختمان  -آسانسور

138

جاروی مرکزی آسایش(نمایندگی
یزد)

1396

جاروبرقی صنعتی

دنکو

1396

فروش محصوالت کشاورزی

1396

هتل
تولیدکننده پروفیل UPVC
بازسازی ماشین آالت راهسازی و
خودروهای زرهی

109

بینش ساز

110

بازرگانی قناد-نمایندگی
ایرتویا

1396

111

پرفکت استپس

1396

بازرگانی کفش

112

هیوا تجارت ماهان

1396

تجهیزات و لوازم پزشکی

139

113

برق افزار خاوران

1396

تجهیزات ساختمان

140

هتل آتی

114

طعم و رنگ فریر

1396

مواد غذایی

141

بهینه گستر فراتاب پروفیل کاتیا

1396

115

شرکت آوین پنجره مهرگان
کرمان

1396

پنجره دو جداره

142

زین الدین

1396

116

پروفیل دیوا بابل

1396

پروفیل UPVC

143

آناشید

1396

تولید کننده در و پنجره
Upvc

117

داروسازی سینافرآور

1396

تولید دارو

144

هوشمند حسگر پیشرو

1396

سازه های ساختمانی

118

گروه تخت جمشید

1396

سخت افزار کامپیوتر

145

ارتباطات هیوا

1396

شبکه کامپیوتر و سیستم های هوشمند

119

نوین پالستیک

1396

لوله و اتصاالت

146

جویا مبتکران سپهر

1396

120

نمایندگی بیمه آسیا

1396

خدمات مشاوره

147

آسمان ماشین آسیا

1396

تولیدکننده باالبر

121

ایده پردازان پارسی(رادشید)

1396

ردیاب خودرو ()GPS

148

المان سازه

1396

دکوراسیون داخلی

122

بازرگانی غالمپور

1396

ترخیص کار گمرک

149

سوین سالمت

1396

تولید تجهیزات پزشکی

123

طهران پنجره

1396

درب و پنجره UPVC

150

هوشمند سازی اصفهان نوین

1396

کامپیوتر  -سخت افزار

124

اطلس نور

1396

الکترونیک

151

بازرگانی همراهان خودرو ملل

1396

خودرو

125

آرمان الکترونیک پاسارگاد

1396

کامپیوتر  -شبکه

152

کیمیا رشد سپاهان

1396

دام و طیور

126

ایران پیما نکاء ساری

1396

حمل و نقل

153

گروه فنی مهندسی ذوفن

1396

ماشین آالت متفرقه

127

شرکت رهرو درمان

1396

تجهیزات پزشکی

154

شرکت تجهیزات پزشکی آرون

1396

تجهیزات پزشکی

128

کیمیا پژوه البرز

1396

تجهیزات آزمایشگاهی

155

بازرگانی نانو گستر سپاهان

1397

تجهیزات آزمایشگاهی

129

یکتا ره اورد ژینوس

1396

اطفاء حریق

156

کانون تبلیغاتی یزد امروز

1397

تبلیغات

130

زرین یاقوت پایدار

1396

بازرگانی

157

کنترل صنعت برنا

1397

ماشین آالت متفرقه

131

حیات سبز سبحان

1396

کود شیمیایی

158

کارگاه سنگبری آرین

1397

سنگ بری

132

نانو فراز سپاهان

1396

نانو

159

رایان پردیس شرق

1397

الکترونیک

133

پیشرو لیزر سبز

1396

پخش دارو

160

شرکت تابان طب

1397

تجهیزات و لوازم پزشکی

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

تولیدکننده دستگاه های صنعتی-
پزشکی

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

اسامی برخی از شرکت هایی که ما افتخار همکاری
با آنها را داشته ایم
ردیف نام شرکت سال زمینه فعالیت ردیف

نام شرکت

سال

161

نوین سازان مهر

1397

تولید کننده در و پنجره Upvc

169

شرکت فیدار اکسپو

1397

162

شرکت پنجره پارمیس

1397

تولید کننده در و پنجره Upvc

170

شرکت ایسان

163

شرکت مازند پاک

1397

جاروبرقی صنعتی,ماشین آالت
نظافتی

1397

171

شرکت پیروز پایور

1397

164

شرکت توانبخش طب صبا

1397

تجهیزات و لوازم پزشکی

172

شرکت پیشرو لیزر سبز

1397

پخش دارو

165

شرکت نوآوران زیباساز

166

شرکت نانو اکسیر پردیس
ایرانیان

1397

تولید کننده قطعات پالستیکی

173

شرکت کیمیا تراوا تک

1397

ارائه محصوالت نانوفناوری در
حوزه ساختمان

1397

فروش محصوالت کشاورزی

174

شرکت بازرگانی معین

1397

دام و طیور

167

شرکت سانا سالمت سپاهان

168

شرکت پیشگام دامپرور
سپاهان

1397

ارائه کارت تخفیف سالمت

175

شرکت سیستمهای حفاظتی رایکا

1397

الکترونیک  -دوربین مداربسته

1397

دام

176

شرکت دانیک

1397

تولید خوراک دام و طیور

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

زمینه فعالیت
لوازم خانگی
ابزار بسته بندی

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

صفحه اصلی | طراحی سایت | هاست | ثبت دامنه | درباره ما | تماس با ما

شما نیاز به یک وب سایت دارید
طراحی وب سایت | سئو | بازاریابی دیجیتال

برخی از نمونه کارهای انجام شده

www.faradis-crm.com

www.eskenas.com

www.espahankoosha.com

new.omran-abshar.com

www.rayan-tadbir.com

www.etehad-co.com

www.faranickel.com

www.noavaranezibasaz.ir

www.mediatebtajhiz.ir

www.jarchibashi.com
نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

www.opticafzar.ir
خدمات پس از فروش

www.nooshinnaficy.com
بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

قابلیتهای طراحی وب سایت
 مدیریت محصوالت با قابلیت دسته بندی فروشگاه مدیریت محصوالت دانلودی و دیجیتالی مدیریت ویرایشگرحرفه ای محتوای محصوالت مدیریت صفحات فروشگاه به صورت نامحدود مدیریت پرداخت آنـالین و سیستمهای بـانکی قبول تمامی کارتهای اعتباری عضو شتاب مدیریت تبلیغات در محلهای مختلف فروشگاه ثبت یک محصول در دستهبندیهای مختلف مدیریت گالری تصاویر محصوالت فـروشگاه بزرگنمایی تصویر محصوالت توسط مشتریان مدیریت نظرات و امتیاز دهی به محصوالت مدیریت سبـد خـرید و سـفارشات مشتری مدیریت ارسال ایمیل و پیامک به مشتری ایـجاد خبرنامه و ارســـال آن به مشـتریان نمایش محصوالت جدید ،پربازدیدو پرفروش مدیریت محصوالت مرتبط با هر محصول تعریف ویژگیهای نامحدود محصوالت طراحی فروشگاهی سازگار با موتورهای جستجو طراحی گرافیک مناسب کامپیوتر ،موبایل و تبلت ثبت دومین یکساله یک گیگا بایت فضای هاست -تعداد ایمیل نامحدود

 2,500,000تومان
نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

قابلیتهای طراحی وب سایت
 مدیریت منو ها و زیر منوهای سایت مدیریت صفحات سایت به صورت نامحدود مدیریت و ویرایشگر حرفه ای محتوای صفحات مدیریت فرم تماس با ما با قابلیت درج کروکی مدیریت محصوالت و خدمات با قابلیت دسته بندی ماژول اخبار ،مقاالت و وبالگ با قابلیت دسته بندی مدیریت آپلود فایل ،فیلم ،صوت ،اسنادو تصاویر گالری تصاویر با قابلیت مدیریت آلبوم تصاویر مدیرت نظرات کاربران در همه صفحات سایت مدیریت برچسب ها و کلمات کلیدی صفحات مدیریت تبلیغات و لینکستان در سایت مدیریت اسالید شو حرفه ای در صفحات مدیریت لینک شبکه های اجتماعی طراحی سایت سازگار با موتورهای جستجو طراحی گرافیک مناسب کامپیوتر ،موبایل و تبلت ثبت دومین یکساله  500مگا بایت فضای هاست -تعداد ایمیل نامحدود

بهینه سازی صفحات جهت موتورهای
 عنوان صفحات متاتگ ها کلمات کلیدی -نام گذاری عکس

 چگالی کلمات کلیدی نقشه  XMLسایت جهت گوگل تنظیم صفحه 404 -فشرده سازی Gzip

 1,200,000تومان
نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

مشخصات فني هاست
 محل سرور  :ایران پهنای باند  100 :گیگابایت (ماهیانه) نوع هارد  SSD :سرعت باال سيستم عامل  :لينوکس هزينه بازگرداني بک آپ  :رایگان  SSLرایگان تعداد ساب دامين  :نامحدود تعداد اکانت ايميل  :نامحدود -تعداد ايميل ارسالي  30 :عدد در ساعت از طريق SMTP

ماژولهاي نصب شده:
suphp-gd2-imap-mbstring-sockets-xml - xmlrpc-freetype-zlib-bcmath-zip -calendar-ctype
-ftp-domxml-iconv-mhash-sqlite-wddx-curl-soap

نرم افزار CRM

مدیریت سفارشات

خدمات پس از فروش

بازاریابی و تبلیغات

حسابداری تحت وب و انبار

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان خ حکیم نظامی ،سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پالک  5تلفن 0319501809 :
آدرس دفتر پشتیبانی  :تهران -بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی -قبل از خیابان مرزداران -خیابان خجسته پور(باهنر)  -پالک (110ساختمان
ونوس)  -واحد  - 39تلفن 021-66753806 :

