فهرست شرکتهای صدوری دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصوالت سال 1397
ردیف

نام شرکت

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

1

طرح و پردازش غدیر

10102719952

تهران

تهران

2

گرین وب سامانه نوین

10380590771

آدرس

تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید
محمد حسین علی اکبری  -خیابان صحاف
زاده -پالك  - 40طبقه اول-
کدپستی1576944411:

نام محصوالت

سامانه اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدیر
سامانه موبایلی اطلس (سما)
سامانه حضور و غیاب کالك
سامانه مدیریت تغذیه سازمانی کانتین

3

توسعه سامانه های رایانه ای
سماتوس

10320208741

خراسان
رضوی
خراسان
رضوی

مشهد

مشهد

مشهد -تقاطع بلوار خیام و سجاد -مجتمع سامانه طراحی وب گرین پرس
خلیج فارس -طبقه چهارم کدپستی:
سامانه جامع مدیریت چاپخانه چاپیروس
9185813465
بلوار وکیل آباد -بلوار الدن-الدن -1پالك -8سامانه جامع مسجد ما
کدپستی9179666864:

اتوماسیون اداری پیوند
سامانه مدیریت تحقیقات

تهران -بلوارکشاورز -خیابان  16آذر-
10102649833

تهران

تهران

4

بهین افزار البرز

10320423962

اصفهان

اصفهان

6

پارس دیتا

10102354946

تهران

تهران

7

داده پردازی نیلرام مانا

10320412188

تهران

تهران

سامانه مدیریت شبكه ای

شماره  -54طبقه سوم -واحد -7کدپستی سامانه مدیریت ناوگان و فروش برخط
1417964111

سامانه مدیریت فرآیندهای ایساتیس
پورتال ساز ایساتیس

5

فناوری اطالعات پاسكال
سیستم پویا

تهران -خیابان میرداماد -خیابان آزیتا-
پالك -13طبقه -3واحد- 8
کدپستی1911943559:
خیابان مطهری -خیابان الرستان -خیابان
حسینی راد -شماره  -13طبقه  -5واحد-13
کدپستی1595835737:

سیستم مدیریت اسناد الكترونیكی
نرم افزار مدیریت فرایندکسب وکار درسا
پُرتال سازمانی دُرسا
نرم افزار تولید صفحات وب
نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان
سیستم نظام پیشنهادات و انتقادات
نرم افزار خدمات انفورماتیك
نرم افزار امنیتی و مهندسی فرایند انجامكار
نرم افزار تامین (خرید) داخلی و خارجی و برنامه
ریزی تامین (خرید)
نرم افزارکالیبراسیون و آزمایشگاه
نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PM
نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش
نرم افزار شكایت مشتری
نرم افزار فروش سازمانی ()CRM
نرم افزار فروش تعدادی و برنامه ریزی فروش
سیستمكنترل اسناد و مدارك (آرشیو اسناد)
سیستم مدیریت کیفیت اقالم ورودی و حین فرآیند

تهران -شهرك غرب -دادمان -خیابان
سپهر -خیابان گلبرگ سوم-کوچه گلرخ
غربی -پالك  -111طبقه چهارم-کدپستی
1468745310

سامانه برنامه ریزی وکنترل تولید
سامانه برنامه ریزی مواد وکنترل MRP
نرم افزار مهندسی محصول ()BOM Process
نرم افزار انبار وکنترل موجودی
سامانه مدیریت آموزش
سیستم اتوماسیون اداری وکارتابل متمرکز
سیستم مدیریت منابع انسانی و پرسنلی
سیستم حسابداری بهای تمام شده (استاندارد و واقعی)
سیستم های حسابداری بودجه نقدی ،حسابداری
اموال و دارایی ثابت،حسابداری فروش (ریالی/ارزی)،
حسابداری خرید (ارزی  /ریالی) ،حسابداری حقوق و
دستمزد ،حسابداری خزانه داری (ریالی  /ارزی)،
حسابداری مالی (ریالی  /ارزی)
هوش تجاری BI
سامانه جامع مدیریت منابع NILRAM
Business S uite

ردیف

نام شرکت

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

1
8

طرح و پردازش غدیر
دادهكاوان پیشرو ایده ورانگر

10102719952
14003870264

تهران
تهران

تهران
تهران

9

صنعت یار

10102235348

تهران

تهران

10

رایان نظم

10101391697

تهران

تهران

11

امین رایانه آذر

10200201205

آدرس

تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید
صحاف-
خیابان جنوبی
خیابان شیراز
شرقی-
محمد -همت
تهران
اکبری -
حسین علی
پالك2
علیخانی-شرقی
طبقه-اول-
خیابان-آقاپالك 40
زاده
کدپستی1436964361:
1576944411

نام محصوالت
نرم افزار باشگاه مشتریان
نرم افزار سفارش گیری آنالین با تبلت
هوش تجاری
نرم افزار فروشگاهی پل
نرم افزار پخش رستاك
نرم افزار مدیریت سازمان های پخش ورانگر
سامانه مدیریت فرآیندهای کسب وکار BPMS
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری CRM
سامانه بهره وری عملكرد
سامانه سنجش کیفیت
سامانه امور مجامع
سامانه امور سهامداران
سامانه امور رفاهی
سامانه مدیریت مزایدهها و مناقصه ها
سامانه امور حقوقی
سامانه حسابداری بهای تمام شده
سامانه هوش تجاری
سامانه مدیریت قراردادها
سامانه خرید و تدارکات

تهران – خیابان سید جمال الدین اسد

سامانه اتوماسیون اداری

آبادی -تقاطع فتحی شقاقی -پالك -78

سامانه تجهیز منابع

طبقه سوم  -کد پستی1431793668 :

سامانه تسهیالت
سامانه مدیریت تردد
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه کارگزینی
سامانه پرسنلی
سامانه بازرگانی خارجی
سامانه بازرگانی داخلی
سامانه مدیریت انبار
سامانه بودجه
سامانه اموال و دارایی ثابت
سامانه دریافت و پرداخت
سامانه حسابداری
سامانه راهكار منابع انسانی پارسان
سامانه راهكار مالی و اتوماسیون اداری پارسان

سیستم مدیریت قراردادها و پیمانها
سامانه سپرده تضمینات
سیستم بهای تمام شده برمبنای AFC
سیستم خزانه داری
سیستم پرسنلی ،کارگزینی و صدور حكم
خیابان شهید احمد قصیر-خیابان سوم-

سیستم خرید و تدارکات

پالك -19طبقه  - 7واحد-19کدپستی:

سامانه سفارش فروش کاال و خدمات

1513647544

سامانه بودجه و اعتبارات دولتی
سیستم اموال و دارایی های ثابت و نظام نوین
اموال دولتی
سیستم انبار و انبارداری
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حسابداری
سیستم ایمنی

آذربایجان
شرقی

تبریز -خیابان فارابی -روبروی پمپ بنزین-
تبریز

برج ارك -طبقه  -9کدپستی:
5154977655

نرم افزار جامع برونسپاری
سیستم مدیریت مهمانسرا
سیستم حقوق
سیستم جامع منابع انسانی

ردیف

نام شرکت

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

1

طرح و پردازش غدیر

10102719952

تهران

تهران

10101977083

تهران

تهران

10102148617

تهران

تهران

10260400156

اصفهان

اصفهان

15

تیواسیستم

10102515878

تهران

تهران

16

دلفارد تجارت

10102651334

تهران

تهران

12

صنایع فن آوری طراحان
بهینه

نام محصوالت

آدرس

سامانه مشاوران و پیمانكاران دولت (سمپاد)
تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید سیستم ذیحسابی طرح های عمرانی
محمد حسین علی اکبری  -خیابان صحاف سیستم  TTMSمعامالت فصلی
پروتكل سناما
زاده -پالك  - 40طبقه اول-
سیستم اموال و دارایی های ثابت
کدپستی1576944411:
سیستم اطالعات سدها
سیستم اضافه کار
تهران  -میدان جهاد -میدان سلماس -نرم افزار حسابداری بازرگانی
سیستم گزارش ساز
خیابان فتحی شقاقی( )8پالك 123
سیستم حقوق دستمزد
طبقه همكف
نرم افزار انبار تعدادی و ریالی
نرم افزار انبار طرحهای عمرانی
نرم افزار دبیر خانه و اتوماسیون اداری
مبدل اطالعات نرم افزاری
سیستم پرسنلی
پروتكل سنا
سیستم اموال دولتی
سیستم اتوماسیون طراحان مقدم
سیستم انبارداری
تهران -خیابان مطهری -نرسیده به مفتح -سیستم مدیریت اموال

13

فرجام فراپرداز

پالك -240طبقه -4واحد- 44کدپستی
1588873567

سیستم های اداری-پشتیبانی
سیستم مدیریت مالی سازمان
سیستم یكپارچه مدیریت منابع سازمانی
سامانه صنعتی طبكار

14

مهندسی نرم افزارسازان
سپاهان

اصفهان -خیابان نشاط  -مقابل اداره پست سامانه آزمایشگاه مكانیك خاك و مقاومت مصالح
ساختمان ایروانی -طبقه اول-
کد پستی8154668461

سامانه جامع نگهداری و تعمیرات CMMS
سامانه مستند سازی مناقصات و قراردادها و بانك
اطالعات منابع
سامانه هدهد( همراه دانشگاه ،همراه دانشجو)

گاندی جنوبی -نبش سوم -پالك -7طبقه سامانه رسم  -رهیاب سرویس مدارس
 -3واحد -12کدپستی  1517613337سیستمكنترل مدیریت
سامانه مدیریت پورتفولیو ،طرح و پروژه
سامانه مدیریتكار موبایل (مكارم)
نرم افزار دستگاه تاخوگراف دیجیتال SDL
سیستم حمل و نقل بسته هایكوچك SPTS
سامانه بازارگاه حمل و نقل capp
سامانه پرداخت ایمن وی پی ()wepay
سیستم صدور بارنامه هوشمند hbls
سیستم تشخیص اثر انگشت afpr
داشبورد سیستم مدیریت پایانه بار dctms
سیستم اطالع رسانی پیامكی dsis
تهران -خیابان مطهری -خیابان میرعماد -سیستم نوبت مجازی vts
کوچه نهم -پالك  -6زنگ  2کدپستی
سرویس ابطال نوبت /بارنامه tblws
1587714813

سامانه ایجاد ارتباط مجوزها و بارنامه
سیستم پارکینگ عمومی ppms
سیستم پارکینگ متغیر 72H
سیستم اعتباری پارکینگ
سیستم شرکتهای حمل و نقل خارج از پایانه
ctmsws
سیستم جامع مدیریت پایانه بار CTMS
سیستم تشخیص پالك ()ALPR
سیستم صدور مجوز الكترونیك ()EPIS

ردیف

17
1

نام شرکت

پشتیبانی و توسعه نرم افزار
دادهكاوان غدیر
طرح و پردازش

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

14005691530
10102719952

تهران
تهران

تهران
تهران

10102398213

تهران

تهران

14005234642

تهران

تهران

10103488755

تهران

تهران

نام محصوالت

آدرس

سامانه جامع تامین محتوا

تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید
پونك جنوبی -گلزار سوم -پالك -1طبقه-2
محمد حسین علی اکبری  -خیابان صحاف
واحد -3کدپستی1476775565:
اتوماسیون فروش سراسری خودرو
زاده -پالك  - 40طبقه اول-
کدپستی1576944411:
میدان هفت تیر -خیابان شهید نورالدین

18

توسعه سیستمهایكاربردی و
حسابداری ملك

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری بازرگانی

موسوی(بختیاری) -خیابان بهار شمالی -پالك
 -318طبقه  -2واحد -5کدپستی:
1574618117

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری نفت و گاز و پترو
شیمی
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تحت وب پل
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب پوشا
نرم افزار یكپارچه مدیریت پخش تحت وب پینار
نرم افزار یكپارچه فروشگاهی تحت وب پیوند
نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا
نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا
زیرسیستم حقوق و دستمزد
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
تولید و بهای تمام شده
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
حقوق و دستمزد
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
خزانه داری
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
انبارداری و حسابداری انبار

19

پایا افزار گستر صدرا

خیابان ولی عصر -خیابان شهید علی ولدی -نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
پالك  -30ساختمان سیب -طبقه سوم -اموال و دارایی های ثابت
واحد  -8کدپستی1593734819:

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
خرید و تدارکات
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
فروش و بازرگانی
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
فروشگاهی
نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم
حسابداری مالی
نرم افزار حسابرس آنالین سطح اول تا چهارم
نرم افزار مالی حسابرس ویژه سطح اول و دوم
نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه دهیاری
نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه لوازم
الكترونیكی
نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه خودرو
نرم افزار اتوماسیون مالی پایا سطح اول تا پنجم
نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار
نرم افزار یكپارچه اتوماسیون مالی تحت وب پایدار
نرم افزار آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری (آتن)

20

موسسه خدمات مدیریت و
فنآوری رشد قلم چی

تهران -اقدسیه -بزرگراه ارتش 16 -متری نرم افزار مدیریت هوشمند پارکینگ فرجا
ولیعصر -نبش خیابان پروین -پالك -2
طبقه اول -کدپستی1694833713 :

نرمافزار تكثیر ورودی ویدیو هزاربین
مدیریت ،ضبط و انتقال تصاویر امن پایش
سامانه یكپارچه مدیریت و نظارت بر ایكس ری سیمنا

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

ردیف

14004293736
10102719952

تهران
تهران

تهران
تهران

10101688265

تهران

تهران

23

تلكامسافت

10103132460

تهران

تهران

24

دادهكاوان هوشمند توسن

10320208741

تهران

تهران

21
1

نام شرکت

گروه نرم افزاری زیرساخت
دادهكاوی غدیر
طرح و پردازش

آدرس

تهران -خیابان مفتح -پایین تر از خیابان
تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید
سمیه -روبه روی دانشگاه خوارزمی -پالك
محمد حسین علی اکبری  -خیابان صحاف
 -88طبقه  -5واحد-4
نرم افزار پیشخوان گاز استان تهران
زاده -پالك  - 40طبقه اول-
کدپستی1581845467
کدپستی1576944411:
سایت سپه
سامانه الكترونیكی مشتریان گاز

تهران -خیابان بهشتی -خیابان قائم مقام
 22طراحان جامع انفورماتیك افق

نام محصوالت

فراهانی-کوچه هشتم  -پالك  -30طبقه
دوم  -کدپستی 1586853415

سامانه کمیسیون معامالت
سامانه مدیریت مالی و تولید
سامانه مدیریت تولید آجر هافمن
سامانه مدیریت پروژه و فعالیت ها
سامانه نگهداری تعمیرات افق

خیابان ظفر -خیابانكازرون شمالی-کوی
عابدی -پالك  -9طبقه -4کدپستی
1919944175

سیستم کنترل مرکزی کیوسك و خودپرداز بانكی
فرین
سامانه کیوسك و خودپرداز بانكی فرین
سامانه کفایت سرمایه
سامانه شهرنت
سامانه جامع حسابداری مشتریان
سامانه چك درون بانكی
سامانه امتیاز دهی مشتریان Customer 360 -
سامانه جامع شعب Branch 360 -

تهران -بزرگراهكردستان جنوب -پایینتر از سامانه IFRS
حكیم -خیابان  -27بیستمتری اول
شمالی-کوچه  28غربی -پالك -22کد
پستی1437753611

سامانه سرند
سامانه راویار
سامانه تیام
سامانه تحلیلی مشتریان
سامانه مبارزه با پولشوییكاوش
سامانهی مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط
سامانهكشف تقلب
سامانه هوش تجاری
سامانه انبار داده
سامانه مدیریت ارزیابی پیكانكاران
سامانه مدیریت مصرف انرژی
سامانه ارزشیابی عملكرد

25

توسعه گران نرم افزار
آذربایجان

10200194994

آذربایجان
شرقی

تبریز

تبریز -خیابان آزادی -نبش گلگشت -پارك سامانه آموزشكارکنان
علم و فناوری -کدپستی 5165639861:سامانه فرآوری خون
سامانه اتوماسیون نظام مهندسی ساختمان
سامانه نرم افزار تدارکات و بازرگانی همدم
سامانه نرم افزار منابع انسانی مصباح
سامانه مدیریت انبارهای عمومی و گمرکی
سامانه فروش
پنلكاربری و سامانه ارتباط با مشتریان
سامانه همراه بانك
تهران -خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-

26

رهیاب رایانه گستر

10101910795

تهران

تهران

خیابان -33پالك -25طبقه-1
کدپستی1516698911:

سامانه وصول مطالبات و معوقات بانكی
سامانه جمع آوری ضایعات شناورهای دریای پاك
سامانه مدیریت متحد عملیات نمایندگی های
کشتیرانی و فورواردینگ
سامانه مدیریت عملیات کاالهای متفرقهGCOMS
سامانه مدیریت ترمینال کانتینرCONSOL-

ردیف

نام شرکت

شناسه ملی شرکت

استان

شهر

1

طرح و پردازش غدیر

10102719952

تهران

تهران

14006870353

تهران

تهران

10103182843

تهران

تهران

10102425779

تهران

تهران

نام محصوالت

آدرس

سیستم یكپارچه خدمات مشترکین CRM Core

تهران -خیابان مطهری -خیابان شهید

محمد حسین علی اکبری  -خیابان صحاف سامانه خدمات همراه مشتریان سازمانی B2B ecare
زاده -پالك  - 40طبقه اول-
سیستم باشگاه مشتریان همراه اول یا
کدپستی1576944411:
Management Loyalty
سامانه مدیریت کمپین.

27

شركت به پرداز همراه سامانه
اول

تهران -میدان ونك -خیابان مالصدرا -

سیستم محاسبه و صدور صورتحساب billing

خیابان پردیس -خیابان زاینده رود شرقی -سامانه فروش شارژ سیستم USSD
پالك  -5کدپستی 1991934843
سیستم شارژینگ TopUp
سیستم دفاتر خصوصی Dealer
نرم افزار موبایل MobileApp MCI
توسعه سیستم خدمات مشتریان و صورتحساب گیری
Billing , C R M
سامانه باشگاه مشتریان اپراتوری و سامانه مدیریت
کمپین
خیابان ستارخان -خیابان حاجی

28

امیدان منظومه گسترش
اطالعات

سامانه کنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل ()AVLS

پورامیر(پاك شمالی) -کوچه(بن بست)

سامانه فرماندهی وکنترل سالح

سرسبز -پالك -6طبقه اول-کدپستی

سامانه کنترل تردد هوشمند پارکینگ

1454643589

سامانه ویدئووال
سامانه سنا
سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه پروژه های
EPC

تهران– خیابان یوسف آباد– خیابان -57
29

درسا رسانه هوشمند

پالك  –30طبقه سوم  -کدپستی:

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه سازندگان

1434954485
سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه کارفرمایان

