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معرفی  قاصدک

معرفی کلی شرکت :

شرکت سامانه ارتباطات قاصدک در سال 1388 توسط جمعی از پیشگامان عرصه فن آوری اطالعات کشور تاسیس گردید. 
این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده، پس از مدت کوتاهی توانست به عنوان یکی از طراحان و مجریان 

ایده های نوین و بدیع در صنعت فن آوری اطالعات کشور مطرح باشد.
عمده توجه شرکت سامانه ارتباطات قاصدک از بدو تاسیس، معطوف به ارائه برترین و جامع ترین راه حل ها و با کیفیت ترین 
فعالیت های خود،  پیشبرد  در  فعالیت های شرکت  راستا، حوزه  این  در  است.  بوده  کلیه مشتریان خود  به  از خدمات  سطح 
معطوف به استفاده از راهکارهای تخصصی و حرفه ای دربخش نرم افزاری بوده است. در ذیل بخشی از این فعالیتها بصورت 

طبقه بندی شده به حضور معرفی می گردد.

حوزه فعالیت ها :

• تولید نرم افزار:	

نرم افزار پیام کوتاه ○

نرم افزار مدیریت محتوای وب سایت ○

نرم افزار فرم ساز ○

نرم افزار آرشیو تصاویر ○

نرم افزار خبرخوان ○

نرم افزار قرار مالقات و وقت مالقات ○

نرم افزار دولت الکترونیک )سیستم های شکایات، پیشنهادات و سنجش میزان رضایت مندی( ○

طراحی و تولید برنامه های اندروید ○

• نمونه انجام پروژه های اختصاصی:	

نرم افزار اتوماسیون داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و زنجان ○

پورتال بانک اطالعاتی بنیاد شهید ○

سیستم سنجش اعتبار محصوالت شرکت صنایع الکترونیک البرز )لگرند( ○

پروژه مدیریت نرم افزاری برج های ساحلی کیش ○

سامانه حسابداری شخصی )حسابک( ○

سیستم اتوماسیون بخشنامه های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ○

• ارائه خدمات دامنه و سرویس های میزبانی سایت ها	

• 	  VOIP راه اندازی سیستم های

• 	VM ارائه خدمات مجازی سازی  
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مجوز هــا
مجوزهای اخذ شده :

• پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت	

• گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکتهای انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک	

• اخذ مجوز برای همه نرم افزارهای تولید شده از شورای عالی انفورماتیک و معاونت رسانه های دیجیتال وزارت 	
فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور

• عضویت در شورای نظام صنفی رایانه ای استان تهران	

• گواهینامه مرکز فرهنگی دیجیتال	
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سامانه پیام کوتاه

معرفی کلی محصول:

 )SMS( سامانه پیام کوتاه شرکت سامانه ارتباطات قاصدک، نرم افزاری توانمند جهت ارسال، دریافت و پردازش پیام کوتاه
است. کاربران این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به 
شبکه اینترنت می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت اطالع رسانی و سایر قابلیت های ارائه شده با استفاده از بستر پیام کوتاه 

بهره مند گردند.

 ویژگیها:

••امکان ارسال از پیش شماره های 3000  ، 2000 ، 1000 همانند 30001234 ••
 • بدون نیاز به نصب نرم افزار و سخت افزار، تحت وب و قابلیت دسترسی از همه جا

 • امکان استفاده از چند شماره اختصاصی پیام کوتاه برای ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • عدم دریافت هزینه بابت نرم افزار و شماره برای سال های آتی

 • عدم دریافت هزینه برای پیام های دریافتی
 • ارسال زمانبندی شده پیام کوتاه

 • عدم وجود محدودیت برای ارسال و دریافت پیامک به هر تعداد
 • ارسال کلیه گزارشات به نرم افزارهای عمومی مانند اکسل

 • وجود یک برنامه تحت ویندوز جهت ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • ارتباط با تمام شبکه های تلفن همراه کشور برای ارسال و دریافت پیامک از قبیل همراه اول، ایرانسل، تالیا و ... 

 • امکان اتصال نرم افزارهای دیگر به سامانه برای ارسال و دریافت پیامک از طریق وب سرویس
 • عدم محدودیت زمانی در مصرف اعتبار شارژ پیامک

 • پشتیبانی اینترنتی و تلفنی از سامانه

قابلیت های اصلی نرم افزار:

ارسال ساده، گروهی و هوشمند پیام کوتاه: سامانه پیام کوتاه قاصدک این قابلیت را فراهم می آورد که بتوان به یک  �
یا گروه خاصی از شماره های موردنظر شما پیامک فرستاد. ارسال هوشمند در سامانه پیام کوتاه نیز قابلیتی را فراهم می آورد که 

بتوانید متناظر با هر شماره موبایل، مشخصاتی را بفرستید.
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سامانه پیام کوتاه

ارسال صنفی و منطقه ای پیام کوتاه: با استفاده از قابلیت ارسال منطقه ای سامانه پیام کوتاه قاصدک می توانید  �
نسبت به ارسال هر تعداد پیامک تبلیغاتی یا اطالع رسانی به مناطق مختلف شهرها از روی نقشه اقدام نمائید. همچنین بانک 
اطالعاتی شماره های اصناف به تفکیک فعاالن هر صنف در شهرهای مختلف، امکان فوق العاده ای در این سامانه است که قابلیت 

ارسال هدفمند را فراهم می آورد.

نمایش وضعیت پیامک های ارسالی و جستجو در آنها: در سامانه پیام کوتاه قاصدک می توانید لیست پیام های  �
ارسالی را ببینید و از وضعیت آنها از نظر رسیدن یا نرسیدن به گیرنده اطالع یابید.

نمایش پیامک های دریافتی و مدیریت آنها: عالوه بر ارسال پیامک، سامانه پیام کوتاه قاصدک به شما امکان دریافت  �
پیام کوتاه را هم می دهد. لیست پیامهای دریافتی بصورت یک فایل خروجی اکسل نیز قابل دریافت است.

عضو گیری و جمع آوری شماره ها: سامانه پیام کوتاه قاصدک قابلیت پرکاربردی را فراهم می آورد که بعد از ساختن  �
یک گروه، افرادی که کاراکتر یا کلمه خاصی را به شماره پیامکی شما ارسال کنند بطور اتوماتیک عضو آن گروه شوند و شماره 

آنها در آن گروه جمع آوری شود.

      سایر قابلیت ها : 
ارسال اتوماتیک پیام تبریک تولد، پاسخگویي خودکار، تنظیمات امنیتي، شارژ آنالین حساب

قابلیت هاي حرفه اي :
ماژول نظرسـنجي، ماژول مسـابقات، ماژول سـطح دسترسي، ماژول سر رسید، ماژول 

پاسخگویي هوشمند، ماژول استعالم و امکان تولید ماژول هاي سفارشي
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سامانه خبرخوان 

معرفی کل محصول:

سامانه خبرخوان شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت رصد اخبار مرتبط با فعالیت شماست. کاربران 
این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه اینترنت  یا 
شبکه داخلی می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت اطالع از اخبار منتشر شده مرتبط با حوزه فعالیت مورد نظر در رسانه ها 

و سایر قابلیتهای ارائه شده آن بهره مند گردند.

قابلیت های نرم افزار:

جستجو در خبرها بر اساس تگ یا کلید واژه: در سامانه خبرخوان قاصدک این امکان وجود دارد تا با تعیین تعدادی  �
کلمات کلیدی، به محض استفادۀ هر کدام از آن کلمات در سایتهای خبری از خبر مربوط به آن اطالع یابید. همچنین در این 

سامانه امکان جستجو در خبرها بدون تعیین کلمات کلیدی و به شکل آزاد نیز فراهم است.

مرتب سازی اخبار براساس خبرگزاری: سامانه خبرخوان قاصدک این قابلیت را برای شما بوجود می آورد تا هنگام  �
نمایش اخبار، به جای مرتب سازی آنها بر اساس تاریخ، برحسب خبرگزاری منتشر کننده، اخبار منتشر شده نمایش یابد.

جستجو در خبرها در محدوده زمانی خاص: اگر مایل باشید تا اخبار را در محدوده زمانی خاصی مورد جستجو قرار  �
دهید این امکان به سادگی و با تعیین بازه زمانی هنگام جستجو وجود دارد.

گروه بندی اخبار و ذخیره اخبار خاص: سامانه خبرخوان قاصدک این امکان را فراهم می سازد که بتوانید با تعیین  �
گروه های مختلف هر خبر را به یکی از آن گروه ها اختصاص دهید تا در زمانهای دیگر فقط با مراجعه به آن گروه، اخباری را 

که قبال در آن ذخیره کرده اید مشاهده و مرور نمایید.

درج یادداشت و تعیین امتیاز هر خبر: برای هر خبر این امکان فراهم است که بتوانید یادداشت یا توضیحی در مورد  �
آن درج نمایید و امتیاز آن را جهت استفاده های آینده تعیین نمایید.

تعیین قالب و جهت گیری هر خبر : برای هر خبر این قابلیت وجود دارد که قالب آن را از ابعاد مختلف )خبر، گزارش،  �
گفتگو، مقاله و ...( تعیین نمود. همچنین در قابلیت دیگری امکان تعیین جهت خبر )مثبت، منفی و بی طرف( از نگاه شما و 

برای استفاده های آینده وجود دارد.

ارسال پیام کوتاه اخبار: با ارتباط سامانه خبرخوان قاصدک به سیستم پیام کوتاه، ویژگی منحصر به فردی در آن  �
فراهم شده است تا بتوان اخبار مورد نظر را با یک کلیک به فرد یا افراد خاصی از طریق پیامک ارسال نمود. هنگام ارسال پیامک 

امکان ویرایش و کوتاه نمودن خبر نیز وجود دارد.
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سامانه خبرخوان

سامانه خبرخوان برای چه کسانی مناسب است؟
    اگر در مرکزی مثل روابط عمومی یا یک کسب و کار تجاری فعالیت دارید که مجبورید 

هر روز اخبار مرتبط با مرکز یا فعالیت خود را از سایت ها و مطبوعات جمع آوری و آنها مورد رصد 
قرار دهید سامانه خبرخوان راهکار مناسبی برای سهولت و افزایش کیفیت کار شماست.

سامانه خبرخوان قاصدک با رصد بیش از 100 منبع خبری، اخباری که مرتبط با حوزه کاری شماست 
را در اختیار شما قرار می دهد و دیگر خبری وجود نخواهد داشت که از انتشار آن مطلع نشوید. 
همچنین این سامانه با تحلیل محتوای اخبار مرتبط با حوزه فعالیت های شما، جهت گیری رسانه ها 

و سایر آمارهای مورد نیاز را نیز در اختیار شما قرار می دهد.

خروجی بولتن مجموعه اخبار منتخب: قابلیت تعیین گروه ها و جمع آوری اخبار در قالب گروه های مختلف، این  �
امکان را در سامانه خبرخوان قاصدک فراهم آورده است که بتوان از مجموع اخبار تعیین شده توسط شما در یک گروه خاص 

خروجی بولتن اتوماتیک تهیه نمود. بولتن تهیه شده قابلیت دانلود و پرینت به شکل یک نشریه الکترونیکی را خواهد داشت.

آرشیو سازی اخبار: اگر نیاز به اخبار خاصی ندارید می توانید آنها را آرشیو نمایید تا بعدها از آن استفاده نمایید. �

گزارش آماری از تعداد اخبار منتشر شده در منابع خبری: سامانه خبرخوان قاصدک این قابلیت را دارد که بتوانید  �
از تعداد اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف در بازه زمانی خاص آگاهی یابید. بدین شکل این امکان فراهم است که متوجه 
شوید کدام رسانه ها تعداد بیشتر یا کمتری از اخبار شما را در آن بازه زمانی منتشر کرده اند تا بتوانید به تحلیل محتوای مربوطه 

در آن بازه خاص بپردازید.
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سامانه فـرم ساز 

معرفی کلی محصول:

 سامانه فرم ساز شرکت سامانه ارتباطات قاصدک، نرم افزاری توانمند جهت ساخت و مدیریت فرم های مورد نیاز است. 
کاربران این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه 
اینترنت یا شبکه داخلی می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت ساخت انواع فرم ها و در اختیارگذاری آنها به دیگران از طریق 

وب سایت و اینترنت و سایر قابلیت های ارائه شده آن بهره مند گردند.

قابلیت های نرم افزار:

ساخت آسان فرم ها: سامانه فرم ساز قاصدک این قابلیت را فراهم می آورد که بتوان به آسانی فرم های مورد نظر را  �
ایجاد کرد. پس از اینکه انواع ورودی های خود را به صفحه اضافه کردید، با اضافه شدن کلید ارسال اطالعات در پایان آن، ساخت 

فرم آنالین شما به پایان می رسد.

تنظیمات فرم: هر ورودی که به فرم اضافه می کنید دارای تنظیماتی است که می توانید به دلخواه تغییر دهید. این  �
تنظیمات در بخش های مختلف طبقه بندی شده اند. شما می توانید اندازه، جهت نوشتاری و بسیاری از ویژگیهای ظاهری فرم 
را تغییر دهید. همچنین می توانید تعیین کنید که ورود اطالعات به آن ورودی فرم اجباری باشد یا اختیاری. بخش سنجش 
برای هر ورودی نیز این قابلیت را برای شما فراهم می کند که مشخص کنید چه نوع اطالعاتی )عددی، حروفی و ... ( باید در 

ورودی هر فرم وارد شوند و مقدار طول آن را نیز تعیین کنید.

ساخت انواع فرم، ساده، مدیریتی، پیگیری و چند مرحله ای: سامانه فرم ساز امکان ایجاد انواع فرم های ساده،  �
مدیریتی، پیگیری و چند مرحله ای را به شما می دهد. فرم های ساده فرم هایی هستند با ورودی های مختلف که امکان ثبت 
اطالعات کاربران را می دهد. فرم های چند مرحله ای فرم هایی هستند که کاربر پس از تکمیل مرحله اول فرم، مراحل بعدی 
فرم را تکمیل می نماید. فرم های پیگیری نیز فرم هایی هستند که پس از تکمیل و ارسال فرم توسط کاربر، کد پیگیری به او 
اختصاص می یابد. سپس مدیر سیستم به اطالعات دریافتی از او پاسخ داده و کاربر می تواند با وارد کردن کد پیگیری خود، 

پاسخ درج شده توسط مدیر را ببیند.

امنیت اطالعات: نرم افزار فرم ساز بطور کامل در اختیار شما قرار می گیرد و شرکت قاصدک هیچگونه دسترسی به  �
اطالعات تکمیل شده فرم ها توسط کاربران فرم ها نخواهد داشت. این ویژگی تقریبا منحصر به فرد سیستم فرم ساز قاصدک 

باعث می شود که خیال شما از حفظ اطالعاتی که در فرم های شما تکمیل می گردد و به دست شما می رسد راحت باشد.

مدیریت کاربران: بخش مدیریت فرم ها می تواند شامل چند مدیر باشد که هریک از آنها دسترسی های مختلف به  �
فرم های مختلف داشته باشند.
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سامانه فـرم ساز

گزارشگیری از اطالعات: بخش گزارشگیری از اطالعات، امکان مشاهده اطالعات درج شده در هریک از فرم ها را  �
فراهم می سازد. با استفاده از امکان جستجو در این بخش می توان در تمامی اطالعات یا فقط اطالعات ستاره دار که توسط 
کاربران وارد شده به جستجو پرداخت. در بخش گزارشگیری از اطالعات می توانید هر بخش از اطالعات وارد شده را حذف، 

ویرایش یا چاپ کنید.

کاربران  � که  الکترونیکی  های  فرم  ایجاد  امکان  قاصدک  ساز  فرم  سامانه  ها:  فرم  طریق  از  الکترونیکی  پرداخت 
سایت با آنها بتوانند امور پرداخت الکترونیک را انجام دهند فراهم می سازد. این فرم ها پس از تکمیل اطالعات وارد مرحله 
پرداخت الکترونیک از طریق یکی از بانک ها می شوند و کاربر با وارد کردن مشخصات کارت بانکی خود )شتاب( می تواند مبلغ 

مشخص شده را به حساب مدیر سایت واریز نماید.

درج آسان فرم ها در سایت شما: سامانه فرم ساز قاصدک این قابلیت را فراهم می سازد که بتوانید به آسانی فرم های  �
ساخته شده را در سایت خود قرار دهید. پس از ساخت فرم، سامانه یک خط کد در اختیار شما قرار می دهد که با درج آن در 
سایت خود، کل فرم در سایت شما قرار می گیرد. فرم ها به گونه ای در سایت شما قرار می گیرند که ساختار کل سایت شما 
حفظ می گردد و در واقع فرم ها یکی از بخشهای سایت شما می شوند. در صورتی که سایتی هم نداشته باشید می توانید بصورت 
مستقل از فرم ها استفاده کنید و لینک آنها را جهت استفاده در اختیار کاربران قرار دهید. اینکار حتی می تواند در یک شبکه 

محلی و بدون نیاز به اینترنت نیز صورت پذیرد.

  ارسال پیامک و ایمیل: سرویس فرم ساز قاصدک امکان ارسال ثبت موفقیت آمیز فرم را برای تکمیل کنندگان فرم  �
از طریق ایمیل یا پیامک فراهم می سازد. 

  امکانات حرفه ای: فرم ساز قاصدک امکانات خوبی برای کاربران حرفه ای و فنی استفاده کننده خود فراهم کرده  �
است. این برنامه قابلیتی را در اختیار شما قرار می دهد که بتوان با نرم افزارهای مختلف ارتباط برقرار کرد و اطالعات فرم ها 
میان آن ها تبادل شود. این اطالعات بصورت استاندارد XML یا JSON میان آنها رد و بدل می شود و کاربران حرفه ای و 

برنامه نویس می توانند از این امکان بهره مند شوند.
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سامانه آرشیو تصاویر

معرفی کلی محصول:

سامانه آرشیو تصاویر شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت ساماندهی و مدیریت تصاویر و فیلم های 
مورد نیاز است. کاربران این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال 
به شبکه اینترنت یا شبکه داخلی می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت ورود تصاویر و فیلم ها، ساماندهی و در اختیارگذاری 

آنها به دیگران از طریق وب سایت و اینترنت و سایر قابلیت های ارائه شده آن بهره مند گردند.

قابلیت های نرم افزار:

ساخت مجموعه و آلبوم: سامانه آرشیو تصاویر شرکت سامانه ارتباطات قاصدک به شما امکان ایجاد مجموعه های  �
مورد نظر را می دهد. در داخل هر مجموعه می توانید تعدادی آلبوم بسازید و عکس های مورد نظر خود را به هر آلبوم وارد 
کنید. به این ترتیب می توانید عکس های خود را به سادگی ساماندهی کنید و هرزمان که به آنها نیاز پیدا کردید به سرعت 

آنها را پیدا کنید.

اضافه ساده عکس ها و فیلم ها: در نرم افزار آرشیو تصاویر به سرعت و به سادگی می توانید یک یا چند عکس  �
را بصورت گروهی و به یکباره به آلبوم مورد نظر وارد کنید. همچنین هنگام وارد کردن عکس یا عکس ها قادر خواهید بود 

مشخصات و کلمات کلیدی آنها را تعیین کنید تا بعدها بتوانید از روی این مشخصات آنها را مورد جستجو قرار دهید.

جستجو در عکس ها و فیلم ها: قابلیت جستجو در عکس ها و فیلم ها امکان جستجو در عکس ها و فیلم های وارد  �
شده به سیستم را فراهم می کند. بدین ترتیب می توانید عکس ها و فیلم هایی که قبال به آلبوم ها وارد کرده اید را به سادگی 
پیدا کنید و آنها را از برنامه دریافت کنید. همچنین از طریق قابلیت جستجو قادر هستید در یک بازه تاریخی یا یک آلبوم خاص 

عملیات جستجو در عکس ها و فیلم ها را انجام دهید.

دریافت مناسب عکس ها: هنگامی که بخواهید عکسی را از نرم افزار آرشیو تصاویر دریافت کنید می توانید ابعاد  �
مورد نظر را جهت دریافت آن تعیین کنید تا تصویر، مطابق ابعادی که تعیین می کنید دریافت گردد. همچنین می توانید متن 
یا لوگویی را با فونت و رنگ دلخواه تعیین کنید که هنگام دریافت عکس بصورت اتوماتیک بر روی آن قرار گیرد. این قابلیت ها 

شما را بی نیاز از تغییر عکس با فتوشاپ یا سایر نرم افزارهای گرافیکی می کند.

گزارشگیری از اطالعات: بخش گزارشگیری از عکس ها و فیلم ها در نرم افزار آرشیو تصاویر، گزارش از تعداد تصاویر  �
و فیلم های موجود در نرم افزار به شما ارائه می دهد.                                                                                                         
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سامانه آرشیو تصاویر

مدیریت کاربران: سامانه آرشیو تصاویر می تواند چند کاربر داشته باشد که هر کدام از آنها بطور مجزا از سامانه استفاده  �
کنند. هر کدام از کاربران دسترسی های خاص خود به امکانات سامانه آرشیو تصاویر را دارا می باشند و جداگانه می توانند به 
آلبوم ها یا عکس های محدودی دسترسی داشته باشند. همچنین می توانید کاربرانی تعریف کنید که فقط عکس های وارد شده 

توسط دیگران را ببینند و نتوانند خودشان به سامانه عکس یا فیلم وارد کنند.

 بازیابی تصاویر حذف شده: اگر کاربری بطور اشتباه تصویر یا فیلمی را از سامانه حذف کرد یا از عمل حذف خود  �
پشیمان شد به آسانی می توان آن را مورد بازیابی قرار داد. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که از عملیات های اشتباهی 

احتمالی که توسط کاربران دیگر صورت می گیرد جلوگیری نمود.

سامانه آرشیو تصاویر براي چه کساني مناسب است؟

   اگر در جایی شبیه روابط عمومی یا یک مرکز خبری و داده ای فعالیت دارید که دائما تصاویر و 
فیلم های زیادی به شما می رسد که ساماندهی و مدیریت آنها را سخت کرده است سامانه آرشیو 

تصاویر قاصدک، گزینه مناسبی برای حل این مسئله است.

از میان  را  فیلم مورد نظر خود  یا  به شما کمک می کند تصویر     سامانه آرشیو تصاویر قاصدک 
انبوهی از تصاویر و فیلم ها و  از هرجا که باشید براحتی پیدا کنید و آن را با کیفیت مورد نظر دریافت 

و مورد استفاده قرار دهید.
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سامانه قرار مالقات

معرفی کلی محصول:

سامانه قرار مالقات شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت مدیریت زمان و قرارهای جلسات است. کاربران 
این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه اینترنت یا شبکه 
داخلی می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت مدیریت زمان ها و قرارهای جلسات و سایر قابلیتهای ارائه شده آن بهره مند گردند.

قابلیت های اصلی نرم افزار:

تعیین زمان های کاری و جلسات: در نرم افزار قرار مالقات شما می توانید براحتی زمانهای جلسات خود را در تاریخ  �
و ساعت مورد نظر ثبت کنید. برای هر زمان ثبت شده، این قابلیت وجود دارد که موضوع آن و توضیحات مربوطه را درج نمایید 

تا با یک نگاه کلی به نرم افزار از برنامه های پیش روی خود اطالع یابید.

تعیین مالقات کنندگان: برای هر زمان و جلسه تعیین شده قادر خواهید بود لیست افرادی که قرار است با آنها مالقات  �
کنید را از دفترچه تلفن موجود در نرم افزار وارد کنید. بدین ترتیب قبل از شروع جلسه، پیامکی جهت یادآوری به همه آنها 
ارسال خواهد شد. همچنین می توانید در صورت نیاز پیامکی به همه دعوت شدگان در جلسه ارسال کنید که حاوی دستور 

جلسه یا هر پیام فوری دیگری است.

اعالم قرارهای مالقات و لغو آن از طریق پیام کوتاه: لیست قرارهای مالقات و جلسات هر روز بصورت روزانه برای  �
مدیر سیستم یا میزبان جلسات پیامک می شود. وی می تواند براحتی و از طریق ارسال پیامک با گوشی خود جهت لغو هریک 
از جلسات اقدام نماید. بدین ترتیب، پیامکی به همه مدعوین جلسه جهت لغو جلسه ارسال می شود. این امکان بطور پایه در 

خود سامانه نیز وجود دارد.

سامانه قرار مالقات برای چه کسانی مناسب است؟ 

راهکار  مالقات  قرار  افزار  نرم  دارند  زیادی  جلسات  و  کم  زمان  که  پرکار  افراد  و  مدیران  برای     

مناسبی برای مدیریت زمان آنهاست. زمان های مالقات نرم افزار می تواند هم توسط خود این افراد یا منشی و 

مدیر دفاتر آنها بسادگی ثبت و مورد استفاده قرار گیرد.
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سامانه وقت مالقات

معرفی کلی محصول:

سامانه وقت مالقات شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت در اختیار گذاشتن وقت مالقات به مراجعین و 
مدیریت آن است. کاربران این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به 
شبکه اینترنت یا شبکه داخلی می توانند از تمامی امکانات سامانه جهت در اختیار گذاری زمان به مراجعین جهت مالقات بهره مند گردند.

قابلیت های اصلی نرم افزار:

اخذ زمان برای مراجعه حضوری: افراد قبل از مراجعه حضوری، با ورود به این نرم افزار می توانند لیست افرادی که  �
مالقات حضوری با آنها امکان پذیر است )مالقات شوندگان( و زمان های آزاد هریک را مشاهده و جهت اخذ وقت مالقات از هریک از 
آنها اقدام نمایند. سامانه با دریافت شماره موبایل و ارسال کد به درخواست کنندۀ وقت مالقات، هویت وی را مورد تایید قرار می دهد.

تعیین مالقات شوندگان و زمان های مالقات: در بخش مدیریت نرم افزار، لیست افرادی که امکان مالقات با آنها  �
میسر است )مالقات شوندگان( و زمان های مالقات و ظرفیت پذیرش برای هریک از آنها تعیین می شود. همچنین در این بخش 

لیست افرادی که درخواست مالقات با هریک از مالقات شوندگان را داده اند قابل مشاهده است.

لغو وقت مالقات: اگر به هر دلیل مالقات شونده در زمان مورد نظر قادر به مالقات با درخواست کنندگان مالقات نبود  �
می توان از طریق پیامک این موضوع را به آنها اطالع داد تا دیگر جهت مراجعه حضور پیدا نکنند.

سامانه وقت مالقات برای چه کسانی مناسب است؟ 

عمومی  مالقات  امکان  که  پزشکان  مطب  همچنین  و  خصوصی  و  دولتی  مراکز  و  ادارات  مدیران  برای      

و خصوصی دارند نرم افزار وقت مالقات راهکار مناسبی برای دریافت وقت مالقات از سوی مراجعین است.
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طراحی و تولید برنامه های اندروید

طراحی، برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای اندروید :

    اندروید  )Android(  نام یک سیستم عامل موبایل است که شرکت گوگل برای تلفن همراه و همچنین چندین  Tablet PC و هم  اکنون برای 
تلویزیون نیز عرضه می نماید و با همکاری ده ها شرکت بر روی دستگاه های مبتنی بر اندروید قرار می دهد. این  سیستم عامل اوپن سورس است و برپایه 
هسته لینوکس بنا شده است  . نرم افزارهای جانبی اندرویدی )برنامه های اندروید( با  استفاده از زبان جاوا نوشته می شوند و برای ارتباط با الیه های 

زیرین سیستم عامل می توانند از کتابخانه های جاوایی  اندروید استفاده کنند . 

شرکت سامانه ارتباطات قاصدک با داشتن متخصصان مجرب در زمینه طراحی و ساخت نرم افزار 
آندروید، تمامی نیاز های شما را  در زمینه طراحی، برنامه نویسی و تولید برنامه و نرم افزارهای 

آندروید، برطرف خواهد کرد . 
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سرویس های قابل ارائه  :

برنامه نویسی برای تمامی مدل های گوشی آندروید و انواع تبلت ها �
طراحی سیستم های امنیتی مبتنی بر آندروید برای نرم افزار هایی همچون موبایل بانک �
طراحی و ساخت بازی آندروید �
وب اپلیکیشن ها و موبایل وب �
یکپارچه سازی پایگاه  های داده تحت سرور با موبایل �
سیستم های اتوماسیون روی موبایل �
امکان بروز رسانی خودکار برنامه �
ارائه مشاور تخصصی در زمینه برنامه نویسی اندروید �
تولید برنامه های حرفه ای و تخصصی �
�   )Android SDK( برنامه نویسی تخصصی اندروید
انتشار آن در مارکت های ایرانی و مارکت گوگل �
طراحی تخصصی گرافیک نرم افزار اندروید �
طراحی گرافیک ظاهری نرم افزار بصورت کامال حرفه ای و پویا �
برنامه های موبایل مبتنی بر موقعیت �

طراحی و تولید برنامه های اندروید
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مشتریان قاصدک

مجمع تشخیص مصلحت نظام	•

روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری	•

شرکت ارتباطات زیرساخت	•

سرپرستی بانک ملی ایران	•

سرپرستی بانک کشاورزی	•

کارگزاری بانک اقتصاد نوین	•

استانداری گیالن	•

استانداری همدان	•

استانداری قزوین	•

استانداری کهگلویه و بویراحمد	•

شرکت ملی نفت ایران	•

دانشگاه تهران	•

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(	•

نمایندگی های بیمه البرز	•

نمایندگی های بیمه سامان	•

بیمه آتیه سازان حافظ	•

نمایندگی های بیمه توسعه	•

نمایندگی های بیمه رازی	•

نمایندگی های بیمه ایران	•

نمایندگی ایران خودرو	•



17

مشتریان قاصدک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین شهر	•

دانشگاه گنبد کاووس	•

دانشگاه والیت	•

دانشگاه علوم پزشکی قزوین	•

مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه عالمه	•

موسسه آموزش عالی عالمه دهخدا	•

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان فرهنگ	•

موسسه انجمن عرفان اسالمی	•

مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت	•

آموزشگاه علمی آزاد دکتر حسابی	•

پژوهشکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمی	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر	•

پژوهشکده خاک و آبخیزداری	•

موسسه پژوهشگران سالمت	•

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری شیراز	•

فرهنگسرای رسانه	•

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران	•

اداره آب و فاضالب روستایی استان تهران	•

هیئت مرکزی گزینش جهاد کشاورزی	•

شرکت مهندسی آب و فاضالب ایران	•

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین	•

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان	•

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی جنوب	•

اداره آموزش و پرورش استان قزوین	•

اداره کل فنی حرفه ای استان تهران	•

اداره کل فنی حرفه ای استان البرز	•

سازمان تبلیغات اسالمی استان کردستان	•

اتاق بازرگانی خرم آباد	•

سازمان تبلیغات اسالمی پاکدشت	•

سازمان تبلیغات اسالمی مرند	•

شهرداری قزوین	•

شهرداری محمدیه	•

شهرداری تاکستان	•

اداره کل کار و تعاون خراسان رضوی	•

اداره کل تعاون روستایی استان فارس	•

اداره کل کار و تعاون استان قزوین	•

اداره کل ورزش و جوانان استان قم	•

اداره کل ورزش و جوانان شهرستان آبیک	•

اداره کل کمیته امداد خمینی )ره( چهار محال بختیاری	•

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قزوین	•

اداره کل اوقاف شوش	•

مرکز آموزشی و درمانی طالقانی گرگان	•

شرکت پترو پارس	•

شرکت البرز دارو	•

شرکت داروسازی جابرابن حیان	•

شرکت کنتور سازی ایران	•

شرکت خودروسازی ستاره نیک آریا	•

شرکت لوازم خانگی کن	•

شرکت صنایع الکتریک البرز )لگرند(	•

شرکت سایپا شیشه	•

شرکت ماکیان منطقه آزاد چابهار	•

بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران	•

اداره کل دادستانی استان قزوین	•

دانشگاه گیالن	•

موسسه آموزش عالی کاسپین 	•

بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران	•

سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران	•

سازمان نظام مهندسی قزوین 	•

سازمان نظام مهندسی زنجان	•

سازمان نظام مهندسی گیالن	•

اداره امور مالیاتی کرمانشاه	•

جمعیت هالل احمر بویین زهرا	•

بیمارستان رازی	•

فرمانداری ابهر	•

فرمانداری تاکستان	•

کانون بازنشستگان سپاه کشور	•

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین	•
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صندوق بازنشستگان صنعت نفت	•

مرکز بهداشت شمال غرب تهران	•

شرکت طرفه نگار	•

سازمان هالل احمر کرمانشاه	•

سازمان هالل احمر چالوس	•

سازمان هالل احمر الوند	•

تعاون روستایی استان تهران	•

اداره کل گمرک استان قزوین	•

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران	•

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	•

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی کشور	•

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیک شهر 	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شال 	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران 	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان 	•

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود 	•

دانشگاه آزاد واحد آوج	•

دانشگاه علوم پزشکی مازندران	•

دانشگاه علوم پزشکی اهواز	•

مجتمع فوالد کویر 	•

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 	•

سازمان صنایع و معادن استان قزوین	•

شرکت فوالد اهواز	•

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 	•

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج 	•

اداره آموزش و پرورش آبیک	•

سازمان قضایی نیروهای مسلح	•

گمرک شهید رجایی بندرعباس	•

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•

اداره کل ثبت اسناد و امالک خرمشهر	•

انجمن سینمای جوانان ایران	•

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان	•

سازمان تبلیغات اسالمی استان قزوین	•

هتل بزرگ ارم	•

سازمان منطقه آزاد چابهار 	•

اداره کل راه و شهرسازی یاسوج	•

کانون انسان پاک زمین پاک	•

فروشگاه زنجیره ای هوم لند	•

اتحادیه صنف مشاورین امالک تهران	•

شرکت پاکدشت بتن	•

شهرداری یاسوج	•

سازمان تامین اجتماعی قزوین	•

شرکت انتقال گاز ایران	•

ذیحسابی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 	•

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان	•

جامعه مراکز پذیرایی کیش	•

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان	•

اداره امور مالیاتی کرمانشاه	•

گمرک استان قزوین	•

شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش	•

شرکت بیمه پاسارگاد 	•

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسالمشهر 	•

 شرکت پرشین سیستم 	•

فروشگاه زنجیره ای پروما	•

 باغ موزه قصر	•

 وب سایت آسان دانلود 	•

 فروشگاه ماکسیم 	•

 نمایندگی خدمات پس از فروش سامسونگ-غرب تهران 	•

اداره کل زندانهای استان قزوین	•

شرکت برق منطقه ای خوزستان 	•

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان 	•

سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی قزوین و حومه	•

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان	•

حوزه علمیه خواهران استان البرز	•

انتشارات آوای نور 	•

داروسازی دکتر عبیدی 	•

خبرگزاری سالمت نیوز	•
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