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شرکت سمات عضو سازمان نظام صنفى رایانه اى استان تهران متعلق به بانک توسعه تعاون به 
شماره ثبت 369867 (سهامی خاص) از تاریخ 1388/12/18 بر اساس ضرورت هاي فنی و 
اجرایی و سیاست هاي کالن بانک  توسعه تعاون داراى گواهى رتبه بندى و احراز صالحیت 
انفورماتیکى ، با رویکرد تامین و توسعه زیرساخت هاي بانک در حوزه فناوري  شرکت هاى 

اطالعات و ارتباطات ایجاد گردیده است و مرکز آن تهران می باشد.

این شرکت یک شرکت مبتنى بر نوآورى و تکنولوژى اطالعات است که با تکیه بر نیروى انسانى 
متخصص خود که جزو سرمایه هاى اصلى این شرکت مى باشد، با مسئولیت پذیرى و مشترى 

مدارى سعى در ارائه راه حل هاى نوین در حوزه بانکدارى و پرداخت الکترونیک دارد.

لذا این شرکت آمادگى خود را براى ارایه خدمات تخصصى به سایر بانک ها و موسسات مالى بویژه 
شرکت هاى فعال در حوزه تعاون اعالم مى دارد.

خالصه اهم فعالیت هاى شرکت :
انجام امور انفورماتیکى و فناورى اطالعات و ارتباطات

طراحى، تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى رایانه اى سفارش مشترى، نظیر اتوماسیون صنعتى و 
کارت هاى هوشمند

طراحى نرم افزار هاى کاربردى رایانه اى
مشاوره، بومى سازى، پیاده سازى وپشتیبانى نرم افزارهاى بانکدارى متمرکز و پایانه هاى فروش 

شعبه اى و فروشگاهى و دستگاه هاى خودپرداز
فعالیت در زمینه ى نصب، راه اندازى و پشتیبانى فنى شبکه هاى داخلى،غیر کابلى رایانه اى، 

محلى و گسترده
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کارگزارى بیمه پوشش

بانک توسعه تعاونبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون
سامانه مبادالت الکترونیک صنعت زنبوردارى کشور

شرکت تعاونى فعاالن پیشرو صنعت مرغ ایرانیان

بانک پارسیان
بانک توسعه تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذارى تعاون

بیمه ایران

(SOC) طراحى، ایجاد و راهبرى مرکز عملیات امنیت

کنید اسکن  پروژه ها  تمام  دیدن  براى 

پروژه هاى اجرا شده توسط شرکت سمات

ایران خودرو



این سامانه ابزارى مؤثر و کارآمد جهت ایجاد شبکه ارتباطى برخط بین بنگاه هاى اقتصادى، به منظور 
تسهیل در مبادالت از طریق ابزارهاى نوین بانکى، بهبود جریان نقدینگى و مدیریت زنجیره تأمین و 
فروش مواد خام، محصوالت و خدمات مى باشد. همچنین قابلیت اعمال سیاست هاى حاکمیتى و 
نظارتى نهادهاى باالدستى و متعاقباً پیش بینى و اعمال قواعد تنظیمى، کنترلى و نظارتى از دیگر 

ویژگى هاى این سامانه است. 

B2Bسامانه مبادالت الکترونیکى بین بنگاهى
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انعطاف پذیرى در انجام تنظیمات سامانه و تعریف کاال و خدمات مورد معامله
مدیریت سفارشات خرید و فروش مربوط به هر بنگاه نمایش کاالهاى معامالتى در 

تابلوهاى عرضه و تقاضا
ثبت معامالت صورت پذیرفته مربوط به هر بنگاه و مدیریت مبادالت مالى مربوط 

به هر معامله
برقرارى ارتباط برخط سامانه با سامانه بانکدارى متمرکز

امکان نظارت و مدیریت اطالعات بنگاه ها و فعالیت هاى مربوطه توسط مدیر سامانه
امکان ارسال پیام هاى مورد نیاز به کاربران سامانه از طریق ارسال صندوق پیام و 

پیامک به شماره تلفن همراه

ویژگى هاى محصول

ثبت برخط درخواست خرید و فروش محصوالت و خدمات و نمایش در تابلوى عرضه و تابلوى تقاضا
نمایش محصوالت و خدمات قابل ارایه در تابلوى فروش سامانه

پشتیبانى از انواع روش هاى پرداخت نقدى: درگاه پرداخت، واریز نقدى، پایا، ساتنا، …
مشاهده اطالعات پروفایل شخصى هر کاربر

مدیریت اطالعات خریداران و فروشندگان توسط مدیر سامانه
مدیریت معامالت انجام شده و محصوالت و خدمات قابل عرضه در سامانه توسط مدیر سامانه

امکانات و قابلیت ها

5

کلیه شبکه هاى اقتصادى، اتحادیه ها 
و زنجیره هاى معامالتى

مشتریان این محصول



این سامانه که بر اساس رویکرد نوین تامین مالى ( تامین مالى جمعى ) طراحى و تولید شده است، 
امکان جذب سرمایه خرد و کالن از طریق معرفى طرح ( کار آفرینى ، تولید و .... ) بر روى سامانه 
براى متقاضیان و همچنین امکان پایش روند پیشرفت مراحل طرح و گردش سرمایه را به سرمایه 

گذارن ارایه مى دهد.

سامانه تامین مالى جمعى

$
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قابلیت سازگارى با پایگاه داده هاى مختلف
مدیریت درخواست هاى ارایه شده از سوى کاربران

طرح هاى ارایه شده ازسوى کارآفرینان

امکانات و قابلیت ها

ارایه روش هاى مختلف براى تامین مالى طرح 
(اهدا، پاداش، مشارکت و پیش فروش محصوالت)

به اشتراك گذارى در شبکه هاى اجتماعى
قابلیت رویت و جستجوى طرح ها به تفکیک نوع، 

مبلغ، برترین ها و میزان پیشرفت آن ها
مدیریت تبلیغات مربوط به سایت و کارآفرینان

تعریف طرح توسط اعضا

ویژگى هاى محصول

مشتریان این محصول

کلیه موسسات سرمایه گذارى
شتاب دهنده ها

پارك هاى علم و فناورى
حامیان مالى کارآفرینان
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قابلیت مدیریت سهمیه دستگاه هاى اجرایى
قابلیت صدور و مشاهده اوراق تخصیص شده در سامانه 

توسط کاربر شعبه و معاون شعبه
قابلیت ارسال فهرست اوراق صادر شده به فرابورس و 

دریافت فهرست اوراق عودت شده
قابلیت کنترل سررسید تاریخ سهمیه (نماد) هر دستگاه 

اجرایى و تاریخ اوراق توسط سامانه
پنل پیگیرى و جستجوى عاملین اوراق

قابلیت چرخه گردش کار فرآیندى
قابلیت ارسال اوراق صادر شده به دستگاه هاى اجرائى از 

طریق وب سرویس 

ویژگى هاى محصول

امکانات و قابلیت ها

امکان مدیریت اطالعات دستگاه هاى اجرایى و دستگاه هاى وابسته و سهمیه هر یک از 
دستگاه هاى اجرایى توسط کاربر

امکان مدیریت اطالعات ذینفعان هر دستگاه اجرایى توسط کاربر
امکان مدیریت اطالعات ذینفعان یک دستگاه اجرایى توسط معاون شعبه

امکان ارتباط از طریق وب سرویس به سازمان فرا بورس، امکان احراز هویت اشخاص حقیقى 
از طریق وب سرویس ثبت احوال

کنترل صحت شماره شبا و امکان احراز هویت اشخاص حقوقى

سامانه اخزا به عنوان ابزارى در راستاى مدیریت واگذارى اسناد خزانه اسالمى که به منظور پرداخت 
بدهى هاى دولت به طلبکاران توسط بانک هاى عامل صورت مى پذیرد براى این بانک ها طراحى و پیاده 

سازى شده است.

سامانه  اسناد خزانه اسالمى (اخزا)

مشتریان این محصول

شرکت سمات به سفارش بانک توسعه تعاون، اقدام به تولید سامانه اسناد خزانه 
اسالمى (اخزا) جهت تولید و تخصیص این اوراق به ذینفعان نموده است.

این سامانه قابلیت پیاده سازى و اجرا براى سایر بانک ها و موسسات مالى را دارد.



ایــن ســامانه بــه منظــور اعتبارســنجى متقاضیــان تســهیالت بــر اســاس شــاخص هــاى تعریــف 
شده در بانک به منظور کاهش ریسک اعطاى تسهیالت بانکى تولید شده است.
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امکان تعریف پویاى جداول پایه (شاخص ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن ها)
تشکیل پرونده اعتبارسنجى متقاضى

الصاق مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان
محاسبه ارزیابى نهایى، رتبه بندى و امتیازدهى براساس شاخص هاى تعریف شده

ارایه سطوح دسترسى به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانى و واحدهاى مرکزى

امکانات و قابلیت ها

بهینه سازى فرآیند اعطاى تسهیالت
ایجاد شفافیت در فرآیند اعتبارسنجى

تسریع در فرآیند ارایه تسهیالت
کاهــش میــزان تخلفــات و احتمــال سواســتفاده در فرآینــد 

ارایه تسهیالت
کاهش مطالبات معوق بانکى

انجام فرآیند اعتبارسنجى مبتنى بر مدل علمى
کاهش هزینه هاى فرآیند اعتبارسنجى

ویژگى هاى محصول

سامانه اعتبارسنجى مشتریان

11

مشتریان این محصول

کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى ارایه دهنده تسهیالت 
مى توانند از این سامانه نرم افزارى جهت بهبود فرآیند و 

کاهش ریسک اعطاى تسهیالت بهره  جویند. درحال 
حاضر، این سامانه در بانک توسعه تعاون پیاده سازى و 

توسط امور اعتبارى این بانک به بهره بردارى رسیده است.
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قابلیت تعریف نرخ هاى بیمه
محاسبه حق بیمه وکارمزدها، شفاف سازى روال انجام کار

ارتباط با سامانه متمرکز بانکدارى الکترونیک
ارسال پیامک مهلت انقضاى بیمه نامه به مشترى و اعالم درکاربر شعبه

ارایه گزارش پیش نویس هاى نهایى شده (تأیید شده) به شرکت بیمه

امکانات و قابلیت ها

ویژگى هاى محصول

صــدور پیــش نویــس بیمــه در لحظــه ثبــت اطالعــات 
جهت رفع نیاز به بیمه نامه اصلى

ــونده و  ــه ش ــزار و بیم ــه کارگ ــهم بیم ــبه س محاس
صدور بیمه نامه

تسهیل کار کارگزارى بانک ها

سامانه کارگزارى بیمه
ــر تســهیل بیمــه نمــودن تســهیالت  ســامانه کارگــزارى بیمــه زیرســاختى اســت کــه عــالوه ب
بانکــى ( بیمــه آتــش ســوزى بــراى وثایــق ملکــى و بیمــه عمــر بــراى وثایــق غیــر ملکــى ) بــراى 
ــى را  کارگــزاران بیمــه، امــکان صــدور ســایر بیمــه نامــه هــا و همچنیــن ایجــاد شــبکه بازاریاب

فراهم مى نماید.

13

 ورود اطالعــات بیمــه نامــه هــاى صــادره توســط شــرکت 
بیمه در سامانه

ــر روى هــر بیمــه  ورود اطالعــات الحاقیــه هــاى صــادره ب
نامه در سامانه

ورود اطالعــات پایــه توســط ����� در ســامانه (در انجــام 
محاســبات مبلــغ پیــش نویــس بیمــه نامه مــورد اســتفاده 

قرار مى گیرد)

 مشتریان این محصول

ایــن ســامانه درحــال حاضــر در کلیــه کارگــزارى هــاى بیمــه 
بانک توسعه تعاون  پیاده سازى و عملیاتى گردیده.



ایــن ســامانه بــه منظــور تبــادل نمونــه امضاهــاى موجــود در هــر بانــک بــا ســایر بانــک هــا در 
جهــت اعتبــار ســنجى امضاهــاى موجــود بــر روى اســناد مبادله شــده بر اســاس اســتاندارهاى 

تدوین شده در کارگروه مشترك بانک مرکزى طراحى و تولید شده است.

15

سامانه  امضا موثر بانکى

ویژگى هاى محصول

ورود اطالعات چارت سازمانى و پرسنل
بایگانى تغییرات شغل، محل خدمت و تصاویر امضا 

پرسنل براساس تاریخ
امکان تولید فایل ��� نمونه امضا پرسنل مطابق با 

استاندارد کارگروه بانک مرکزى
امکان ورود اطالعات فایل ��� نمونه امضا سایر بانک ها

امکان اعتبارسنجى براساس شماره امضا و بانک

امکانات و قابلیت ها

اتصال به سرویس هاى سامانه منابع انسانى
تولید فایل هاى ��� خروجى با توجه به تغییرات
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مشتریان این محصول

کلیه موسسات مالى و اعتبارى

ایــن ســامانه بــه منظــور تبــادل نمونــه امضاهــاى موجــود در هــر بانــک بــا ســایر بانــک هــا در 
جهــت اعتبــار ســنجى امضاهــاى موجــود بــر روى اســناد مبادلــه شــده بر اســاس اســتاندارهاى 

تدوین شده در کارگروه مشترك بانک مرکزى طراحى و تولید شده است.
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سامانه  امضا موثر بانکى

ویژگى هاى محصول

ورود اطالعات چارت سازمانى و پرسنل
بایگانى تغییرات شغل، محل خدمت و تصاویر امضا 

پرسنل براساس تاریخ
امکان تولید فایل ��� نمونه امضا پرسنل مطابق با 

استاندارد کارگروه بانک مرکزى
امکان ورود اطالعات فایل ��� نمونه امضا سایر بانک ها

امکان اعتبارسنجى براساس شماره امضا و بانک

امکانات و قابلیت ها

اتصال به سرویس هاى سامانه منابع انسانى
تولید فایل هاى ��� خروجى با توجه به تغییرات

 

�������

�����

������

 �����
������

کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى

مشتریان این محصول



17

سامانه ذینفع واحد 

این سامانه به منظور شناسایى و استخراج روابط بین مشتریان بانکها و موسسات مالى، اعم از اشخاص 
حقوقى (گروه هاى تجارى ، شرکت ها و ...) اشخاص حقیقى طراحى و تولید شده است تا با شناسایى 
ذینفعان واحد، ریسک موثر گروه هاى ذینفعى را بر اساس آیین نامه بانک مرکزى ج.ا.ا براى بانک ها و 

موسسات مالى محاسبه نماید.

امکانات و قابلیت ها 

قابلیت تحلیل و کشف گروه هاى ذینفعى و تسهیالت و تعهدات کالن با استفاده از روابط ذینفعى
قابلیت سازگارى با پایگاه داده هاى مختلف
قابلیت سازگارى با مدل داده هاى مختلف

به روزرسانى خودکار تمامى داده ها براساس دوره هاى تعریف شده و یکپارچه سازى داده هاى منابع اصلى با 
داده هاى ورودى کاربران

����

��
	������

واکشى خودکار داده ها از منابع داده بانک یا موسسه اعتبارى
بررسى و ارایه پیشنهادها، مغایرت ها و خطاها در روابط ذینفعى

پاسخ دهى سریع براى مجموعه داده هاى بزرگ
امکان ایجاد مشترى و یا رابطه ذینفعى توسط کاربر

مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسى

ویژگى هاى محصول

کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى

مشتریان این محصول

 براى تشخیص مغایرت ها ���
کارکرد به عنوان سامانه تصمیم یار
و روابط احتمالى مشتریان

قابلیت مدیریت و دسته بندى امنیتى اطالعات با تعیین سطوح 
دسترسى براى کاربران سامانه

قابلیت ارایه کلیه گزارشات مصوب بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران در رابطه با ذینفع واحد، تسهیالت و تعهدات کالن و افراد 

مرتبط با بانک
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سامانه ذینفع واحد 
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موسسات مالى محاسبه نماید.

امکانات و قابلیت ها 

قابلیت تحلیل و کشف گروه هاى ذینفعى و تسهیالت و تعهدات کالن با استفاده از روابط ذینفعى
قابلیت سازگارى با پایگاه داده هاى مختلف
قابلیت سازگارى با مدل داده هاى مختلف

به روزرسانى خودکار تمامى داده ها براساس دوره هاى تعریف شده و یکپارچه سازى داده هاى منابع اصلى با 
داده هاى ورودى کاربران
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واکشى خودکار داده ها از منابع داده بانک یا موسسه اعتبارى
بررسى و ارایه پیشنهادها، مغایرت ها و خطاها در روابط ذینفعى

پاسخ دهى سریع براى مجموعه داده هاى بزرگ
امکان ایجاد مشترى و یا رابطه ذینفعى توسط کاربر

مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسى

ویژگى هاى محصول

 براى تشخیص ���
کارکرد به عنوان سامانه تصمیم یار
مغایرت ها و روابط احتمالى مشتریان

قابلیت مدیریت و دسته بندى امنیتى اطالعات با تعیین 
سطوح دسترسى براى کاربران سامانه

مرکزى  بانک  مصوب  گزارشات  کلیه  ارایه  قابلیت 
واحد،  ذینفع  با  رابطه  در  ایران  اسالمى  جمهورى 

تسهیالت و تعهدات کالن و افراد مرتبط با بانک



سامانه ارزیابى اموال
 این محصول سازوکارى مطمین و کارآمد را در اختیار بانک ها ، موسسات مالى و اعتبارى و سایر 

سازمان ها و شرکت ها قرارداده تا روند ارزشیابى اموال را با سرعت  و دقت هرچه تمامتر و با 
حفظ الزامات قانونى و حقوقى به انجام رسانند.

19

ویژگیهاى محصول

امکان ثبت کارشناسان و محل فعالیت آنها
امکان ثبت پرونده و درخواست ارزیابى توسط مشترى

امکان ثبت پرونده ها و ارجاع آنها به کارشناسان
امکان ثبت نتایج کارشناسى و پیوست مدارك مرتبط توسط 

کارشناس
	�����امکان امضاى دیجیتال پرونده با استفاده از فناورى 

توسط کارشناسان
امکان محاسبه خودکار کارمزدها (سهم شرکت و سهم هر 

کارشناس به تفکیک)

امکانات و قابلییت ها
امکان تعریف پویاى جداول پایه (ضرایب حق کارشناسى و … )

تشکیل پرونده ارزیابى براى هر ملک
گردش الکترونیکى پرونده ارزیابى

کنترل مدارك پیوستى و متوقف کردن چرخه در صورت ناقص بودن مدارك
امکان اخذ تاییدیه قبل از نهایى شدن پرونده ارزیابى و امضا توسط کارشناس رسمى

داراى زیرساخت	��� به منظور امضاى دیجیتال کارشناسان رسمى دادگسترى
ارایه سطوح دسترسى به تفکیک کاربران مشترى، شعب، ادارات استانى، کاربر ارشد شرکت ارزیابى و …

تجمیع اطالعات و پرونده هاى درخواست ارزیابى متقاضیان

��
	������

����

������

مشتریان این محصول

کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى و شرکت هاى بیمه 
شرکت خدمات و پشتیبانى بانک توسعه تعاون

سامانه ارزیابى اموال
 این محصول سازوکارى مطمئن و کارآمد را در اختیار بانک ها ، موسسات مالى و اعتبارى وسایر 

سازمان ها و شرکت ها قراردارده تا روند ارزشیابى اموال را با سرعت  و دقت هرچه تمامتر و با 
حفظ الزامات قانونى و حقوقى به انجام رسانند.

19

ویژگى هاى محصول

امکان ثبت کارشناسان و محل فعالیت آن ها
امکان ثبت پرونده و درخواست ارزیابى توسط مشترى

امکان ثبت پرونده ها و ارجاع آن ها به کارشناسان
ــط  ــدارك مرتب ــج کارشناســى و پیوســت م ــت نتای ــکان ثب ام

توسط کارشناس
��	توسط ���امکان امضاى دیجیتال پرونده با استفاده از فناورى 

کارشناسان
امــکان محاســبه خــودکار کارمزدهــا (ســهم شــرکت و ســهم 

هر کارشناس به تفکیک)

امکانات و قابلیت ها
امکان تعریف پویاى جداول پایه (ضرایب حق کارشناسى و … )

تشکیل پرونده ارزیابى براى هر ملک
گردش الکترونیکى پرونده ارزیابى

کنترل مدارك پیوستى و متوقف کردن چرخه در صورت ناقص بودن مدارك
امکان اخذ تائیدیه قبل از نهایى شدن پرونده ارزیابى و امضا توسط کارشناس رسمى

داراى زیرساخت	��� به منظور امضاى دیجیتال کارشناسان رسمى دادگسترى
ارایه سطوح دسترسى به تفکیک کاربران مشترى، شعب، ادارات استانى، کاربر ارشد شرکت ارزیابى و …

تجمیع اطالعات و پرونده هاى درخواست ارزیابى متقاضیان
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	������

����

������

مشتریان این محصول

کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى و شرکت هاى بیمه 
شرکت خدمات و پشتیبانى بانک توسعه تعاون



ایــن ســامانه ابــزارى جهــت ارایــه بســته اى از خدمــات بانکــى بــه مشــتریان حقوقــى اســت تــا بــا 
افزایــش کیفیــت ارایــه خدمــات و باالبــردن ســطح رضایــت ایــن گــروه از مشــتریان، بــه جــذب هــر 

چه بیشتر مشتریان حقوقى کمک نماید.
بســته خدماتــى ارایــه شــده در ایــن ســامانه شــامل طیــف متنوعــى از خدمــات، از ارایــه تســهیالت 
مختلــف تــا ابزارهــاى الکترونیــک بــه منظــور تســهیل فرآیندهــاى مشــتریان حقوقــى مــى باشــد. 
تخصیــص کارشــناس و رابــط بانــک، ارایــه مشــاوره هاى بانکــى، تجــارى، تســهیالتى و تســهیل در 

روند اعطاى تسهیالت از جمله اقداماتى است که در این بسته مى گنجد.

سامانه مباشر

����

����

�����

21

امکانات و قابلیت ها

امکان ثبت اطالعات فرم هاى نیازسنجى، نظرسنجى و 
رضایت سنجى  مشتریان شرکتى

امکان ثبت درخواست هاى مشتریان شرکتى و ثبت 

ویژگیهاى محصول

انعطاف پذیرى در انجام تنظیمات سامانه
امکان برقرارى ارتباط با سامانه رتبه بندى مشتریان

امکان برقرارى ارتباط با سامانه منابع انسانى به منظور دریافت اطالعات 
پرسنل و واحدهاى سازمانى

 به منظور ����
امکان برقرارى ارتباط با سامانه بانکدارى متمرکز 
دریافت اطالعات کامل مشتریان(سپرده ها، تسهیالت دریافتى، ضمانت 

نامه هاى صادره،	�� ها و …)
امکان گردآورى نیازمندیهاى مشترى شرکتى و ثبت اقدامات الزم بر روى 

آن ها توسط پرسنل بانکدارى شرکتى

جزئیات اقدامات انجام شده بر روى هر درخواست
ثبت اطالعات سوابق آموزشى و ارزیابى عملکرد پرسنل بانکدارى 

شرکتى، گزارشات عملکردى، تحلیلى و آمارى بر روى عملکرد 
مشتریان شرکتى، شعب، استانها و کل بانک
ارائه شعب برتر در بخش بانکدارى شرکتى

محاسبه عواید حاصل از مشترى شرکتى براى بانک

واحدهاى بازاریابى مشتریان و بانکدارى شرکتى بانکها و مؤسسات مالى

مشتریان این محصول

ایــن ســامانه ابــزارى جهــت ارائــه بســته اى از خدمــات بانکــى بــه مشــتریان حقوقــى اســت تــا بــا 
افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــات و باالبــردن ســطح رضایــت ایــن گــروه از مشــتریان ، بــه جــذب هــر 

چه بیشتر مشتریان حقوقى کمک نماید.
بســته خدماتــى اراتــه شــده در ایــن ســامانه شــامل طیــف متنوعــى از خدمــات، از ارایــۀ تســهیالت 
مختلــف تــا ابزارهــاى الکترونیــک بــه منظــور تســهیل فرآیندهــاى مشــتریان حقوقــى مــى باشــد. 
تخصیــص کارشــناس و رابــط بانــک، ارائــۀ مشــاوره هاى بانکــى، تجــارى، تســهیالتى و تســهیل در 

روند اعطاى تسهیالت از جملۀ اقداماتى است که در این بسته مى گنجد.

سامانه مباشر
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امکانات و قابلیت ها
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ویژگى هاى محصول
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پرسنل و واحدهاى سازمانى

 به منظور دریافت ����
امکان برقرارى ارتباط با سامانه بانکدارى متمرکز 
اطالعات کامل مشتریان(سپرده ها، تسهیالت دریافتى، ضمانت نامه هاى 

صادره،	�� ها و …)
امکان گردآورى نیازمندى هاى مشترى شرکتى و ثبت اقدامات الزم بر روى 

آنها توسط پرسنل بانکدارى شرکتى

جزییات اقدامات انجام شده بر روى هر درخواست
ثبت اطالعات سوابق آموزشى و ارزیابى عملکرد پرسنل بانکدارى 

شرکتى، گزارشات عملکردى، تحلیلى و آمارى بر روى عملکرد 
مشتریان شرکتى، شعب، استان ها و کل بانک

ارایه شعب برتر در بخش بانکدارى شرکتى
محاسبه عواید حاصل از مشترى شرکتى براى بانک

واحدهاى بازاریابى مشتریان و بانکدارى شرکتى بانک ها و مؤسسات مالى

مشتریان این محصول



ایــن ســامانه در مــورد تراکنــش هایــى کــه توســط شــاپرك و بــر اســاس قوانیــن وضــع شــده از 
ســوى بانــک مرکــزى ج.ا.ا بصــورت ســرجمع ( کلــى ) بــه حســاب پذیرنــدگان واریــز مــى شــود، 
ســازکارى فراهــم مــى آورد تــا بــا دریافــت شناســه قبــض، پرداخــت و تســویه تراکنــش هــا را 

به صورت ریز و به همراه توضیحات الزم به انجام مى رساند.

سامانه تسویه تراکنش
����

امکانات و قابلیت ها

تسویه حساب تراکنش هاى خرید به صورت ریز
پرداخت با شناسه (شناسه قبض، شناسه پرداخت…)

شخصى سازى فیلد توضیحات و درج شناسه مورد نظر در شرح صورت حساب بانکى

 ویژگیهاى محصول

امکان اتصال چند حساب به سامانه و تسویه با حساب هاى مذکور 
به صورت خودکار

23

 مشتریان این محصول

ایــن محصــول بــراى تمامــى شــرکت هاى بیمــه اى و ســازمان
ــر پرداخــت اقســاط را  ــى نظی ــه امکانات ــا و شــرکت هایى ک  ه
بــراى مشــتریان خــود خواســتارند و همچنیــن تمامــى 
ــد  ــاى خری ــویه تراکنش ه ــه تس ــاز ب ــه نی ــتریان	���  ک مش
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ســازکارى فراهــم مــى آورد تــا بــا دریافــت شناســه قبــض، پرداخــت و تســویه تراکنــش هــا را 

به صورت ریز و به همراه توضیحات الزم به انجام میرساند.
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����
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شخصى سازى فیلد توضیحات و درج شناسه مورد نظر در شرح صورت حساب بانکى

 ویژگى هاى محصول

امکان اتصال چند حساب به سامانه و تسویه با حساب هاى مذکور 
به صورت خودکار

23

 مشتریان این محصول

ایــن محصــول بــراى تمامــى شــرکت هاى بیمــه اى و ســازمان
 هــا و شــرکت هایى کــه امکاناتــى نظیــر پرداخــت اقســاط را 
بــراى مشــتریان خــود خواســتارند و همچنیــن تمامــى 
ــد  ــاى خری ــویه تراکنش ه ــه تس ــاز ب ــه نی ــتریان	���  ک مش

به ریز را دارند قابل اجرا خواهد بود.



خدمات حوزه زیرساخت مرکزداده

طراحى و اجرا

امــکان ســنجى، مــکان یابــى، طراحــى و 
ــف  ــطوح مختل ــت س ــزداده تح ــاخت مرک س

استانداردهاى  ������	�		���	�	����� 
طراحــى و اجراى زیرســـاخت هــاى الکتریکال، 
شــبکه  و  معمــارى  عمــران،  مکانیــکال، 

مرکزداده
طراحى زیرســاخت مرکــزداده بــا  ���������� 

و  ���������� باال 
طراحــى مرکــزداده مطابــق بــا نیازمنــدى هاى 

امنیت فیزیکى
طراحى و اجراى سیستم هاى سرمایشى ������	

	�	�����	�	������

ــى  ــاى جانب ــتم ه ــراى سیس ــى و اج طراح
ــق،  ــاء حری ــالم و اطف ــه اع ــزداده از جمل مرک
تــردد  کنتــرل  بســته،  مــدار  دوربیــن 

و ���� 
ــتر  ــزداده در بس ــازى مرک ــدل س ــى و م طراح
نرم افزارهاى 	�	�����	�	����	�	�������	�	����	

������	�	�������	�	�����		3DMAX و...

پیــاده ســازى مانیتورینــگ زیرســاخت هــاى 
مرکز داده

تعمیر و نگهدارى

ارایــه طــرح تعمیــر و نگهــدارى 
مرکزداده مطابق با استانداردهاى	

����������������

تهیــه مســتندات، شناســنامه و 
ــزداده  ــى مرک ــرى عملیات راهب

شامل �����������	

طراحى و توسعه محصوالت نرم افزارى

25 �����������	����
تست نفوذ پذیرى 
����
پیاده سازى سامانه هاى مدیریت رویداد 
	���������	������
مقاوم و ایمن سازى سیستم 

���������

امنیتى  هاى  اصالحیه  متمرکز  مدیریت  سامانه 
(Centralized Security Patch Management)

ارزیابى خطرات و آسیب پذیرى ها و تهدیدات و 
ارایه گزارشات تحلیلى

مرکز  پشتیبانى  و  سازى  بهینه  اجرا،  طراحى، 
���
عملیات امنیت شبکه 

امنیت اطالعات

����مرکزداده �

و  بازســازى  ســازى،  بهینــه 
توســعه مرکزداده موجود به صورت 

��� با حفظ سرویس دهى 
و  اطمینــان  قابلیــت  افزایــش 
تــداوم ســرویس دهــى مرکــزداده 

موجود 
اصــالح و نوســازى زیرســاخت 
ــتهلک  ــى و مس ــاى قدیمــ هـ

مرکزداده 
طراحی، مشاوره و پیاده سازى پورتال هاى سازمانى

طراحی، مشاوره و تولید نرم افزارهاى خاص مورد نیاز سازمان ها
تخصصى سازى نرم افزار هاى تولید شده بر اساس نیاز مشترى

طراحی، مشاوره و تولید انواع نرم افزار هاى سفارشى
تولید نرم فزارهاى ارزش  افزوده بانکى

ارایه راهکار بازار هاى مجازى به صورت شخصى و ��2
(����� ���ارایه راهکارهاى پرداخت مدار بسته (�

کیوسک  هاى خودپرداز،  فروش، دستگاه  پایانه هاى  نرم افزار  ارایه  
هاى بانکى و �

خودکارعملیات  انجام  و  حساب ها  اتوماتیک  مدیریت  امکان 
بانکى

مدیریت حساب هاى دریافتى از انواع ترمینال هاى بانکى 
(پایانه فروش و درگاه بانکى) و ارئه گزارشات تحلیلى

براساس  بین حساب هاى مختلف  انتقال وجوه 
شرایط خاص به شکل اتوماتیک
ارائه راهکارهاى �� و داده کاوى

خدمات حوزه زیرساخت مرکزداده

طراحى و اجرا

امکانســنجى، مــکان یابــى، طراحــى و ســاخت 
مختلــف  ســطوح  تحــت  مرکــزداده 

استانداردهاى  ������	�		���	�	����� 
هــاى  زیرســاخت  اجــراى  و  طراحــى 
ــارى و  ــران، معم ــکال، عم ــکال، مکانی الکتری

شبکه مرکزداده
طراحى زیرســاخت مرکــزداده بــا  ���������� 

و  ���������� باال 
طراحــى مرکــزداده مطابــق بــا نیازمنــدى هاى 

امنیت فیزیکى
طراحى و اجراى سیستم هاى سرمایشى ������	

	�	�����	�	������

ــى  ــاى جانب ــتم ه ــراى سیس ــى و اج طراح
ــق،  ــاء حری ــالم و اطف ــه اع ــزداده از جمل مرک
تــردد  کنتــرل  بســته،  مــدار  دوربیــن 

و ���� 
طراحــى و مدلســازى مرکــزداده در بســتر نــرم 
افزارهاى 	�����	�	�����	�	����	�	�������	�	����	

������	�	�������	�		3DMAX و...

پیــاده ســازى مانیتورینــگ زیرســاخت هــاى 
مرکز داده

تعمیر و نگهدارى

ارائــه طــرح تعمیــر و نگهــدارى 
مرکزداده مطابق با استانداردهاى	

����������������

تهیــه مســتندات، شناســنامه و 
ــزداده  ــى مرک ــرى عملیات راهب

شامل �����������	

طراحى و توسعه محصوالت نرم افزارى

25 �����������	����
تست نفوذ پذیرى 
����
پیاده سازى سامانه هاى مدیریت رویداد 
	���������	������
مقاوم و ایمن سازى سیستم 

���������

امنیتى  هاى  اصالحیه  متمرکز  مدیریت  سامانه 
(Centralized Security Patch Management)

ارزیابى خطرات و آسیب پذیرى ها و تهدیدات و 
ارایه گزارشات تحلیلى

مرکز  پشتیبانى  و  سازى  بهینه  اجرا،  طراحى، 
���
عملیات امنیت شبکه 

امنیت اطالعات

����مرکزداده �

و  بازســازى  ســازى،  بهینــه 
توســعه مرکزداده موجود به صورت 

��� با حفظ سرویس دهى 
و  اطمینــان  قابلیــت  افزایــش 
تــداوم ســرویس دهــى مرکــزداده 

موجود 
اصــالح و نوســازى زیرســاخت 
مســتهلک  و  قدیمــى  هــاى 

مرکزداده 
طراحی، مشاوره و پیاده سازى پورتال هاى سازمانى

طراحی، مشاوره و تولید نرم افزارهاى خاص مورد نیاز سازمان ها
تخصصى سازى نرم افزار هاى تولید شده بر اساس نیاز مشترى

طراحی، مشاوره و تولید انواع نرم افزار هاى سفارشى
تولید نرم فزارهاى ارزش  افزوده بانکى

��ارایه راهکار بازار هاى مجازى به صورت شخصى و �
(����� ���ارایه راهکارهاى پرداخت مدار بسته (�

خودپرداز،  هاى  دستگاه  فروش،  پایانه هاى  نرم افزار  ارایه  
کیوسک هاى بانکى و �

امکان مدیریت اتوماتیک حساب ها و انجام خودکارعملیات 
بانکى

مدیریت حساب هاى دریافتى از انواع ترمینال هاى بانکى 
(پایانه فروش و درگاه بانکى) و ارئه گزارشات تحلیلى

براساس  بین حساب هاى مختلف  انتقال وجوه 
شرایط خاص به شکل اتوماتیک
ارایه راهکارهاى �� و داده کاوى



خدمات طراحى و پیاده سازى شبکه و زیرساخت

طراحى و توسعه محصوالت نرم افزارى به سفارش مشترى

خدمات پرداخت الکترونیک

خدمات پشتیبانى و نگهدارى زیر ساخت هاى سخت افزار

سایر خدمات

طراحی، مشاوره و پیاده سازى پورتال هاى سازمانى
طراحی، مشاوره و تولید نرم افزارهاى خاص مورد نیاز سازمان ها
تخصصى سازى نرم افزار هاى تولید شده بر اساس نیاز مشترى

طراحی، مشاوره و تولید انواع نرم افزار هاى سفارشى
تولید نرم فزارهاى ارزش  افزوده بانکى

ارایه راهکار بازار هاى مجازى به صورت شخصى و ��2
(����� ���ارایه راهکارهاى پرداخت مدار بسته (�

کیوسک  هاى خودپرداز،  فروش، دستگاه  پایانه هاى  نرم افزار  ارایه  
هاى بانکى و �

خودکارعملیات  انجام  و  حساب ها  اتوماتیک  مدیریت  امکان 
بانکى

مدیریت حساب هاى دریافتى از انواع ترمینال هاى بانکى 
(پایانه فروش و درگاه بانکى) و ارئه گزارشات تحلیلى

براساس  بین حساب هاى مختلف  انتقال وجوه 
شرایط خاص به شکل اتوماتیک
ارائه راهکارهاى �� و داده کاوى

طراحی، مشاوره و پیاده سازى پورتال هاى سازمانى
طراحی، مشاوره و تولید نرم افزارهاى خاص مورد نیاز سازمان ها
تخصصى سازى نرم افزار هاى تولید شده بر اساس نیاز مشترى

طراحی، مشاوره و تولید انواع نرم افزار هاى سفارشى
تولید نرم فزارهاى ارزش  افزوده بانکى

��ارایه راهکار بازار هاى مجازى به صورت شخصى و �
(����� ���ارایه راهکارهاى پرداخت مدار بسته (�

خودپرداز،  هاى  دستگاه  فروش،  پایانه هاى  نرم افزار  ارایه  
کیوسک هاى بانکى و �

امکان مدیریت اتوماتیک حساب ها و انجام خودکارعملیات 
بانکى

مدیریت حساب هاى دریافتى از انواع ترمینال هاى بانکى 
(پایانه فروش و درگاه بانکى) و ارئه گزارشات تحلیلى

براساس  بین حساب هاى مختلف  انتقال وجوه 
شرایط خاص به شکل اتوماتیک
ارایه راهکارهاى �� و داده کاوى

شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه  تعاون


