
 



  

 شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

 حوزه در الیتفع سالها تجربه و سابقه با صبا آتیه پیشگامان الکترونیک تجارت شرکت

 با 5931 سال از شده ثبت و رسمی بصورت را خود کار ارتباطات، و اطالعات فناوری

 یصنف نظام سازمان به و کرد آغاز خود مدیریتی و فنی متخصص نیروهای به اتکاء

 .پیوست کشور انفورماتیک عالی شورای و ایرایانه

 زهوح هایسرویس،  IT پشتیبانی تجهیزات و فروش خدمات ، شرکت این فعالیت حوزه

 .باشد می اطالعات فناوری مشاوره خدماتو  الکترونیکی پرداخت

 .است کیفیت باالترین با خدمات بهترین ارائه مجموعه هدف



 

 ،صبا آتیه گهلدین تصمیم و کشوری بازنشستگی صندوق اراده نیز و بازار روزافزون نیاز به توجه با

 کشوری رممحت بازنشستگان به خدمات ارائه جهت صبا آتیه پیشگامان الکترونیک تجارت شرکت

 فعالیت خود را آغاز کرد. صبا آتیه گذاری سرمایه شرکت پوشش تحت هایمجموعه نیز و

 این بر ارتباطات و اطالعات یفناور مختلف حوزهای در را خود ماموریت و انداز چشم شرکت این

 .نماید می ترسیم اساس

 



 

 مجهزترین از یکی ، صبا آتیه پیشگامان الکترونیک تجارت شرکت تماس مرکز

 از که است مشتری چندین دارای حاضر حال در که است کشور های تماس مرکز روزترین به و

 .دنمو اشاره کشوری بازنشستگی صندوق ذینفعان با ارتباط مرکز به توانمی آن مشتریان

 و افزاری سخت تخصصی تجهیزات از استفاده با تماس،مراکز از برداریبهره واحد، این در همچنین

 .گیردمی صورت مشتریان به سرویس ارائه جهت اپراتوری تیم استقرار نیز و افزاری نرم

 و تلفنی پاسخگویی امکان ،صبا آتیه پیشگامان الکترونیک تجارت تماس مرکز طریق از

 و روزیشبانه صورت به واحد این و شده فراهم غیرحضوری و( ONLINE) برخط مکالمات پیگیری

 .دارد فعالیت هفته تمام

 



 

  

 در این واحد فعالیت های زیر در حال انجام است : 

 نظارت بر ساخت و تجهیز پروژه ها، با استفاده از جدیدترین تجهیزات روز دنیا . مشاوره جهت طراحی و5

های مختلف تحول دیجیتال با توجه فناوری اطالعات و تهیه طرح . ارائه مشاوره در زمینه های مختلف2

 به تجریبات داخل و خارج از مجموعه



  

پیگیری، نظارت، مدیریت و کنترل در این واحد تجاری کلیه موارد 

 پروژه های زیر انجام میشود :

 خودپردازهای بانکی و سایر تجهیزات پرداخت الکترونیکی . راه اندازی و بهره برداری از5

و پشتیبانی از سامانه های اخذ عوارض الکترونیکی  . طراحی و تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی2

 آزادراه های کشور



 

  

 فعالیت های زیر در حال انجام می باشد: این واحد تجاری در

 ز داده طبق سفارش مشتریانت افزاری و نرم افزاری، شبکه و مرک. تامین و فروش انواع تجهیزات سخ5

 . ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری2

جهت بهبود امنیت و کیفیت ارتباط بین  ،تجهیزات ارتباطی مربوطه. طراحی و ارائه طرح توسعه مرکز داده و 9

 شرکتها



 

  

به این شرح  مهمترین فعالیت های در دست اقدام این واحد

 می باشد:

 ، طراحی وب سایت ، هاستینگ، امنیت وب، سئو، ایجاد فروشگاههای اینترنتییطراحی گرافیک. 5

 ت سایتهاو تامین امنی و بهینه سازی و پشتیبان گیری پشتیبانی از وبسایت های موجود شرکتها. 2

 و ... SSL ،EMAIL ID ،CODE SIGNING دیجیتال مانند : هایگواهی صدور. 9

 وبسایت فروشگاهی صنایع شیر ایران )پگاه( 94طراحی و پشتیبانی فنی از . 4

، مارکتینگ  غاتیتبلی هایکمپینتولید محتوا و تیزرهای تبلیغاتی، ایمیل مارکتینگ، مشاوره و طراحی . 1

 درفضای مجازی

 

 

 



 

 واحد کسب و کارهای نوین

 ست از:عبارت ا مهمترین فعالیت های در دست اقدام این واحد

 (ITS. هوشمند سازی سیستم های حمل و نقل )5

 (BMS)ها ها و هتلمجتمعها، . هوشمندسازی ساختمان2

 (IOT. اینترنت اشیاء )9

 بهینه سازی سیستم ها با اجرای هوش مصنوعی.کنترل، امنیت و 4

 (SOLAR. مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های تامین برق خورشیدی )1

 هاها و تونل. طراحی و محاسبات روشنایی استاندارد اماکن، معابر عمومی، اتوبان6



 


