
  
 

 

 
 

 

 

 هاي شرکتمعرفي سوابق و توانمندي

 سازه اطالعات سامان 
 مفاد:

 

 معرفي اجمالي شرکت 

  سازه اطالعات سامانمهندسي آشنايي با شرکت 

 هاگواهينامه 

 هاي شاخص انجام شده با موضوع پورتال سازمانيسوابق کاري و پروژه 

 هاي کارفرماهاتاييديه 

 چارت سازماني شرکت 

 
 

 

 

 

 

 

 دسي سازه اطالعات سامانشرکت مهن

 9318تابستان 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 معرفي اجمالي شرکت

 
 مهندسي سازه اطالعات سامان   نام شرکت:

 سهامي خاص 396313  شماره ثبت: 

 72/91/9381  تاريخ تاسيس: 

 ترونيکيهاي سازماني و خدمات الکبنياد با تمرکز ويژه بر پورتالافزارهاي وبطراحي و توليد نرم محوراصلي فعاليت:

 اعضاي هيات مديره:

 مديرعامل و عضو هيات مديره  جعفر اسکندريان   

 رئيس هيات مديره  فرامرز کالنتري   

ند کاشاني، خيابان پرديس، ساختماتهران، شهر زيبا، دسترسي کندرو بزرگراه همت شرق، بعد از پل احم   آدرس:

 67رديس يک، واحد پ

 ( 179)19129166   :فکستل

 eg.com-www.sis  وب سايت:

 eg.com-info@sis   ايميل:
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 آشنايي با شرکت 

هاي جامع اطالعاتي مبتني بر با هدف توليد و اجراي سيستم 9381فعاليت خود را از سال  ساازه اطالعات سامانشررکت 

. اين شرکت از بدو تاسيس هاي سرازماني و خدمات الکترونيکي آااز نموده استو با تمرکز ويژه بر پورتال (web-based)  وب

شناسان ن با تجربه و کارافزار و با پشرتوانه تيم فني متشرکل از متصييينداردها و متدهاي جديد توليد نرمگيري از اسرتابا بهره

اين شرررکت از ابتداي فعاليت خود و با اتکا به .متعددي را به مرحله اجرا در آورد موفقهاي افزار توانسررته اسررت پروژهارشررد نرم

را بر اسرراآ آخرين  پروژه موفق وب بنياد 022بيش از ي اجرادانش، تصيررص و تجربه کارشررناسرران خود توانسررته اسررت 

 در کارنامه خود به ثبت برساند.افزار دهاي علمي و فني روز در عرصه نرمدستاور

 شويم. شرکت سازه اطالعات سامان آشنا ميهاي فعاليت، محيوالت و سوابق نوشتار به طور اجمال با زمينهين در ا

 

 هاي فعاليت زمينه .1.1
 اعم از : ICTهاي مصتلف ريزي و اجرا در زمينهمشاوره، نظارت، پژوهش، برنامه

 هاي مديريت محتواو سيستمي پورتال سازمانيهاطرح ياجرا 

 برخط خدمات الکترونيکيارائه ي هاطرح ياجرا 

 محتوا يمعمارهاي اجراي پروژه 

 هاي سازمانيمديريت و راهبري پورتال، استقرار 

 و تامين محتوا يگردآور يهاطرح ياجرا 

 ارائه راهکارهاي کسب و کار الکترونيکي 

 هاي سازماني مبتني بر وبتوليد سيستم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هاگواهينامه 

 ت شرکتيو احراز صالح يبندرتبه يگواه .0.1

 

 



 

 

 

 

 از سازمان فناوري اطالعات ايران گواهي تائيد فني نرم افزار .0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 از شوراي عالي انفورماتيک کشور گواهي تائيد فني نرم افزار .0.2

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 يمجوز فعاليت سازمان نظام صنفي رايانه اگواهي . 2,0
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بهره برداري گواهينامه پروانه. 4,0

 

 



 

 

 

 

   OWASP ASVSامنيتي مبتني بر استاندارد گواهينامه . 5,0



 

 

 

 

 /ISO 15421گواهينامه امنيتي مبتني بر استاندارد. 6,0

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شاخص يهافهرست مشتريان و پروژه 

 سال اجرا نام پروژه نام کارفرما رديف

 9311 ن و تجارتپورتال اينترنتي وزارت صنعت، معد وزارت صنعت، معدن و تجارت 1

 9311 پورتال اينترنتي معاونت بازرگاني داخلي

 9311 رساني توليد و تجارت ايرانشبکه اطالع

 9382 پورتال اينترنتي وزارت صنايع و معادن )سابق(

 9382 پورتال درون سازماني وزارت صنايع و معادن )سابق(

 9388 ترسيستم پشتيباني فني وزارت صنعت، معدن و تجا

هاي صنايع و هاي اينترنتي سازمانراه اندازي پورتال

 استان کشور 71معادن 

9388 

 9388 کشور اسالمي در حال توسعه  8پورتال اينترنتي گروه 

 9311 پورتال اينترنتي وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 0

 9381 پورتال اينترنتي سازمان ملي جوانان )سابق(

 9313 سرويس اتاق فکر و خالقيت

 9382 بيمه ايران پورتال اينترنتي شرکت سهامي بيمه ايران 2

 9386 بيمه ايران سازمانيپورتال درون

 9388 مديريت، راهبري و تامين محتواي پورتال اينترنتي

 9383 پورتال خدمات بيمه الکترونيکي

 روستايي پستنامه در دفاتر خدمات سيستم فروش بيمه

 بانک

9382 

 9383 سيستم مديريت بودجه

 9383 و پس انداز ماژول محاسبه نرخ حق بيمه عمر

 9317 پورتال اينترنتي بانک تجارت بانک تجارت 4

 9381 سازماني بانک تجارتپورتال درون

 9381 سيستم امور مشتريان بانک تجارت

 9381 سيستم کارت اعتباري بانک تجارت

)قبوض آب، برق و مصابرات( بانک  Utilcoسيستم 

 تجارت

9381 

 9381 سيستم جستجوي شعب و واحدهاي بانک تجارت

 9319 سيستم افراد داراي سوء سابقه

 9319  سرويس مراکز خدمات درماني

 9319 سيستم بولتن خبري

http://new.sis-eg.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&parent_ctp_id=73&parent_cnt_id=3716&parent_id=79&ctp_id=89&attach_type=2&lastOp=edit&sisOp=view&cnt_id=3766&ctp_id=89&id=117


 

 

 

 

سامانه اتيال به درگاه پيامک و صفحه اختياصي 

 بازاريابي

9319 

 9319 سيستم آزمون آنالين

 9319 سيستم اطالعات خطوط ارتباطي

 9319 سيستم آسان خريد

 9317 (drsهاي خودپرداز )سيستم مغايرت

 9317 سيستم گزارشات مشتريان ارزنده

 9317 سامانه مديريت دانش

 9317 سامانه وب الگ ساماني

رکتوري و مديريت سيستم اتيال با سرور اکتيو داي

 کاربران

9313 

 9313 سامانه بازاريابي مويرگي 

 9313 سرويس اعالم تغييرات کد مکنا

 9313 سرويس صندوق پيام سازماني

 9313 سرويس استصدام آنالين

 9311 در پورتال اينترانتيQRCodeسامانه توليد کددوبعدي 

 9311 سرويس ارتباط رمزنگاري شده با حراست

 9316 سرويس استعالم ضمانت نامه بانکي

 9316 و ارتباط با سيستم تذرو 9661سرويس صندوق 

 9316 سرويس ماشين حساب طرح ياقوت

 9313 سيستم مديريت شناسنامه ها

 9313 سيستم مطالبات معوق

 9313 سرويس جستجوي يارانه ها

 9313 سرويس دريافت مدارک استصدامي کاربران

 9313 فقره 71سيستم آمار چکهاي برگشتي باالي 

 9313 سرويس استعالم وضعيت نظام وظيفه

 9381 بانک سرمايه پورتال اينترنتي  بانک سرمايه 5

 9388 سازماني بانک سرمايهپورتال درون

 9382 سيستم پشتيباني فني بانک سرمايه

 9311 سامانه نرم افزار فيش حقوقي

 مغايرت بررسي خودپرداز )فرم مغايرت مديريت سيستم

 خودپرداز(

9319 

سرويس محاسبه و توليد شناسه شبا در وب سايت 

 اينترنتي بانک سرمايه

9311 



 

 

 

 

استعالم ضمانت نامه هاي بانکي از بانک مرکزي با کد 

 سپام

9316 

 9316 سامانه پيوند بانک مرکزي

کي از نرم افزار بانکداري استعالم ضمانت نامه هاي بان

 نگين

9313 

 9316 نتوس ستمياستعالم اصالت ضمانت نامه از س سيسرو

 9313 سامانه ارتباط با صياد

 9313 سرويس استعالم نظام وظيفه

 9311 پورتال اينترنتي بانک سينا بانک سينا 6

 9388 سازماني بانک سيناپورتال درون

 9319 ال اينترنتي بانک ايران زمينپورت بانک ايران زمين 7

 9319 پورتال درون سازماني بانک ايران زمين

 9311 توسعه صادراتپورتال اينترنتي بانک  توسعه صادراتبانک  1

 9311 توسعه صادراتپورتال درون سازماني بانک 

 9313 شهرپورتال اينترنتي بانک  بانک شهر 9

 9318 يپورتال اينترنت بانک پارسيان 12

 9318 پورتال دون سازماني  

 9381 پورتال اينترنتي شرکت بيمه سينا شرکت بيمه سينا 11

 9319 پورتال اينترنتي بيمه توسعه شرکت بيمه توسعه 10

 9317 پورتال اينترنتي بيمه سرمد شرکت بيمه سرمد 12

14 

  

 9313 پورتال اينترنتي بيمه تعاون شرکت بيمه تعاون

 9313 شتريان بيمه تعاونباشگاه م

 9311 پورتال اينترنتي شرکت بيمه کارآفرين 15

 9311 پورتال اينترنتي حافظ شرکت بيمه 16

 9316 پورتال اينترنتي ميهن  شرکت بيمه 17

 9319 پورتال اينترنتي سازمان هواشناسي کشور سازمان هواشناسي کشور 11

 9311 اي کشورترنتي سازمان نظام صنفي رايانهپورتال اين ايسازمان نظام صنفي رايانه 19

 9311 تهران اي استانپورتال اينترنتي سازمان نظام صنفي رايانه

 

02 

سازمان توسعه و نوسازي معادن 

 و صنايع معدني ايران )ايميدرو(

سازمان توسعه و نوسازي معادن و پورتال اينترنتي 

 صنايع معدني ايران )ايميدرو(

9317 

 9317 ورتال خبريزير پ

 9316 پورتال اينترنتي (ecoسازمان همکاري اقتيادي) 01

 9316 پورتال اينترنتي مرکز ملي فضاي مجازي 00

 9313 پورتال اينترنتي گمرک جمهوري اسالمي ايران 02



 

 

 

 

شرکت توزيع نيروي برق خراسان  04

 شمالي

 9313 پورتال اينترنتي

 9313 ل اينترنتيپورتا سازمان پزشکي قانوني کشور 05

 9313 پورتال اينترنتي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه 06

 9311 پورتال اينترنتي شرکت تدبير تراکنش ايرانيان شرکت تدبير تراکنش ايرانيان 07

 9311 پورتال درون سازماني داروسازي ابوريحان 01

 

09 

شرکت خدمات پشتيباني بانک 

 اقتياد نوين

 9311 پورتال اينترنتي

 

22 

شرکت هلدينگ توسعه معادن و 

 صنايع معدني خاورميانه )ميدکو( 

 9319 ميدکوپورتال اينترنتي 

 شرکت فوالد بوتياي ايرانيانزير پورتال 

 کاراوان صنعت خاورميانه  شرکت زير پورتال

 زير پورتال شرکت بابک مس ايرانيان

 شرکت فروسيليس ارب پارآ زير پورتال

 9311 پورتال اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي لرستان دانشگاه علوم پزشکي لرستان 21

 

20 

 9383 پورتال اينترنتي شرکت توزيع نيروي برق مشهد مشهد شرکت توزيع نيروي برق

 9383 سيستم جامع بازرگاني شرکت توزيع نيروي برق مشهد

سيستم جامع خدمات پس از فروش شرکت توزيع 

 مشهد نيروي برق

9381 

 9383 شرکت توزيع نيروي برق مشهد GPSسيستم 

 9383 شرکت توزيع نيروي برق شمال کرمان GPSسيستم 

 9386 پورتال جامع زيارت و گردشگري مشهد شهرداري مشهد 22

 9319 پورتال اينترنتي گروه صنعتي بارز 24

 9311 پورتال اينترنتي هاي علميهمرکز خدمات حوزه 25

 9313 پورتال اينترنتي الگوريتم پويا 26

 در حال اجرا پورتال اينترنتي شهرداري همدان 27

  



 

 

 

 

سازه اطالعات سامان يو فرهنگ يعلم يتهايفعال. 4  
اکنون تشرکت سازه اطالعات سامان بنابر حوزه تصييي فعاليت خود در زمينه طراحي، پياده سازي و استقرار پورتال هايسازماني، 

سلسله سمينارهاي تصييي با موضوعات مرتبط اين حوزه و با هدفتوسعه دانش و تصيص و افزايش اطالعات و زاريموفق به برگ

 .شده استاطالعات و روابط عمومي سازمان ها توانايي هاي مديران و کارشناسان فناوري

 

 سمينار تامين محتوا و راهبري پورتال سازماني )سازه اطالعات سامان( .1

تامين محتوا و  اقدام به برگزاري سمينار تصييي 9381ا و دراولين گام اين شرکت در تاريخ يازدهم بهمن ماه در همين راست

کنندگاني از بصش هاي دولتي و خيوصي، در دو نوبت راهبري پورتال هاي سازماني نمود. اين سمينار با حضور گسترده شرکت

 .وري اطالعات برگزار شدارتباطات و فناصبح و عير در سالن همايش هاي وزارت

 

 سمينار امنيت در پورتال هاي سازماني )سازه اطالعات سامان( .0

 9311سميناري با عنوان امنيت در پورتال هاي سازماني را درتاريخ هجدهم مهرماه  شرکت سازه اطالعات سامان همچنين

و در محل سالن همايش هاي وزارت ارتباطات و  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار نمود. اين سمينار با همکاري آزمايشگاه آپاي

 .فناوري اطالعات و باحضور گسترده عالقمندان و مديران فناوري اطالعات و روابط عمومي سازمان ها برگزارگرديد

 د :اين سمينار با هدف ارتقاي امنيت در پورتال هاي سازماني در محورهاي زيربرگزار ش

 مفاهيم و الزامات امنيت در وب 

 نداردهاي ارزيابي امنيت و آزمون نفوذپذيرياستا 

 اليه هاي مصتلف امنيت در پورتال سازماني 

 امنيت محيط و زيرساخت در پورتال هاي سازماني 

 امنيت در نرم افزارهاي پورتال 

 موردکاوي تهديدات امنيت در اليه کاربرد پورتال هاي سازماني 

 نقش سازمان و راهبري در امنيت پورتال هاي سازماني 

 راهکارهاي مقابله با تهديدات امنيتي در پورتال هاي سازماني 

 

 کارکردهاي پورتال در بانکها و موسسات مالي و اعتباري سمينار بررسي .2

سمينار بررسي کارکردهاي پورتال در بانکها و موسسات مالي و اعتباري در هفتم مهر ماه سال  شرکت سازه اطالعات سامان

ار در مرکز همايش هاي برج ميالد و با حضور مديران محترم فناوري اطالعات و روابط عمومي بانکها و برگزار نمود. سمين 9317

 موسسات مالي و اعتباري برگزار شد، موضوع نشستهاي اين سمينار به شرح زير مي باشند :

 پورتال، محور يکپارچه سازي سازماني 

 ستر پورتالمديريت فرايندها و کاربردهاي درون سازماني بانک در ب 

 خدمات بانکي بر خط در پورتال اينترنتي 

 مديريت اسناد، اطالعات و دانش در پورتال 

 

 سمينار تخصصي بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژه هاي پورتال. 4

در سوم تير ماه سال هاي پورتال سمينار تصييي بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق پروژهشرکت سازه اطالعات سامان 

سپاري و عوامل موفقيت در مراحل بررسي الزامات موفقيت پروژه از منظر سازمان کارفرما، فرايند برونبرگزار نمود.  9313

شرکت طي آن اي بود که برداري، از جمله  محورهاي اصلي سمينار يک روزههاي استقرار پورتال و دوره بهرهاجراي پروژه

هاي بانک و موسسات يران و کارشناسان ارشد فناوري اطالعات کشور در حوزهميزبان مد مهندسي سازه اطالعات سامان



 

 

 

 

هاي سالن همايشدر محل هاي اجرايي ها و دستگاههاي مادر تصييي و سازمانمالي اعتباري، بيمه، صنايع معدني، شرکت

 .بود المللي هتل المپيکبين

 

 تخصصي رونمايي از محصول پورتال ويژه شهرداريهاکارگاه  
 

 94شرکت در بيست و يکمين دوره نمايشگاه بين المللي الکامپ . 6

پورتال  حضور يافت. A11( در سالن 9311المللي الکامپ)سال شرکت سازه اطالعات سامان در بيست و يکمين نمايشگاه بين 

 ههاي سازماني توسعه يافتو سامانه پورتال سامان افزار قدرتمندوه بر ارائه آخرين نگارش از نرم، عال11در نمايشگاه الکامپ  سامان

ادامه رويکرد شاخص خود مبني بر ارائه محيول براي سازمانها و بنگاههاي کالن، راهکارهاي  جديد در بستر پورتال سامان، در

 .داداختياصي خود را براي حوزه هاي مصتلف کسب و کار ارائه 
 

   95هاي شهرداريها . شرکت در پنجمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاورد7

فت. حضور يا 16در پنجمين نمايشگاه جامع مديريت شهري در سال با هدف ارائه راهکار شهرداريها  شرکت سازه اطالعات سامان

تا به امروز از زير ساخت سامان استفاده نموده  11باشد که از سال هاي اين راهکار ميترين پروژهپروژه شهرداري مشهد از موفق

مديريت  جامع نمايشگاه بين المللي پنجمين سامانه و سرويس را با استفاده از ابزار يکپارچه سازي توسعه داده اند 911 و بيش از

خرداد ماه و با حضور شهرداري هاي سراسر کشور و با هدف تبادل  6تا  3و دستاوردهاي شهرداري هاي سراسرکشور از  شهري

در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران  خدمات شهري تهاي فعال توليدي در حوزهتجربيات و آشنائي با آخرين تکنولوژي شرک

 پذيراي بازديدکنندگان بود. 99و 91سالن هاي  99در ارفه  نيز پورتال سامان و گرديدبرگزار 
 

 95. برگزاري جشنواره وب و کسب و کاردر بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري 1

بر اساآ وظائف و ماموريتهاي محوله خود و در جهت توسعه  معدن و تجارت ،وزارت صنعت طالعاتدفتر توسعه و کاربرد فناوري ا

برگزار 16در تير ماه سال را  جشنواره وب و کسب و کار اولين ،هاي صنعتي، معدني و تجاريبنگاه کاربرد فناوري اطالعات در

، معدن وزارت صنعتر برگزاري هرچه بهتر با دمالي و علمي  سامان به عنوان حاميدر اين جشنواره شرکت سازه اطالعات  .نمود

 همکاري نمود.و تجارت 
 

 95. شرکت در بيست و دومين دوره نمايشگاه بين المللي الکامپ 9

د در سالن خليج شبرگزار  16آذرماه  78الي  76 تاريخدر بيست و دومين نمايشگاه الکامپ که در در نمايشگاه  سامان پورتال

هاي و سامانه سامان پورتال افزار قدرتمندوه بر ارائه آخرين نگارش از نرمعالنمود. شرکت سازه اطالعات سامان  شرکتفارآ 

سامان، در ادامه رويکرد شاخص خود مبني بر ارائه محيول براي سازمانها و بنگاههاي  پورتال سازماني توسعه يافته جديد در بستر

 .نمودارائه حوزه هاي مصتلف کسب و کار کالن، دستاوردهاي جديد خود را براي 
 

 96)نمايشگاه تخصصي بانک، بيمه و بورس( Finex. شرکت در دهمين نمايشگاه 12

با توجه به پروژه هاي موفق انجام داده در حوزه بانک، موسسات مالي و اعتباري و بيمه اقدام به شرکت سازه اطالعات سامان 

)نمايشگاه تصييي بانک، بيمه و  Finexکرد. در نمايشگاه چهار روزه  13در سال   Finex شرکت در دهمين دوره نمايشگاه 

محل برگزاري نمايشگاههاي  38در سالن هاي بانک و موسسات مالي اعتباري، بيمه و بورآ ميزبان مهمانان در حوزه (بورآ

 .بود تهران الملليبين
 

 96ت امور اقتصاد و دارايي . شرکت در نمايشگاه پنجره واحد خدمات الکترونيک وزار11

اه ارديبهشت م 93و  97طي روزهاي  "هاي واحد با رويکرد بازخواني تجارب موفق جهانيسازي پنجرهاستقرار و پياده"ايش هم

شرکت سازه اطالعات سامان با هدف شد. برگزار و دارايي با حضور پروفسور تام باترلي  اقتيادامور در محل وزارت  9313سال 



 

 

 

 

 مبتني بر چارچوب تعامل پذيري دولت الکترونيک در نمايشگاه جانبي اين همايشاهکار پنجره واحد خدمات الکترونيک ارائه ر

 حضور يافت.دو روزه 

 

 96. شرکت در بيست و سومين دوره نمايشگاه بين المللي الکامپ 10

شد و شرکت سازه اطالعات برگزار  13ه سال مردادما 7تيرماه لغايت  31بيست و سومين دوره نمايشگاه الکامپ در بازه زماني

وه عال ،13 نمايشگاه الکامپ پورتال سامان در سامان در سالن ميالد در محل نمايشگاههاي بين المللي ميزبان بازديدکنندگان بود.

ار راه حلي فراگير و با شع سامان سوئيت افزار قدرتمند پورتال سامان از محيول جديد خود با نامبر ارائه آخرين نگارش از نرم

 کرد. رونمايي براي فرآيند، محتوا و تعامل
 

 96. مراسم رونمايي از نرم افزار سامان سوئيت12

ملي هاي تعاوژه هاي پورتال سازماني و سامانهسامان سوئيت به عنوان آخرين دستاورد اين شرکت، برآيند سالها تجربه اجراي پر

هاي نرم افزار پورتال سامان و افزونههاي مصتلف و در امتداد مسير طبيعي توسعه و فرآيند محور در سازمانها و کسب و کار

 BPMS  ،CRM  ،BI ،Collaboration ،Integration  ،Reportsقدرتمند آن حوزه هاي مصتلفي شامل پورتال سازماني، 

در  13ز نمايشگاه بين المللي الکامپ سالاز اين رو در حاشيه برگزاري بيست و سومين دوره ا.دهدافزار را پوشش ميو توسعه نرم

 سالن شماره يک همايش هاي نمايشگاه بين المللي تهران از اين نرم افزار قدرتمند رونمايي شد.
 

 96. برگزاري جشنواره وب و کسب و کاردر بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري14

مشاور علمي در دومين جشنواره وب و کسب و کار در  به عنوان حامي و شرکت سازه اطالعات سامان براي دومين سال متوالي

بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري نقش پر رنگ و حائز اهميتي را ايفا نمود.اين جشنواره به منظور سنجش، شناسايي و تقويت 

ات وزارت العنقاط قوت و ضعف پورتال بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري در سطح کشور توسط دفتر توسعه و کاربرد فناوري اط

 صنعت ،معدن و تجارت برگزار گرديد.

 

 97دوره نمايشگاه بين المللي الکامپ  چهارمين. شرکت در بيست و 15

شد و شرکت سازه اطالعات سامان در سالن برگزار  12مردادماه سال  1لغايت  3دوره نمايشگاه الکامپ در بازه  چهارمينبيست و 

وه بر ارائه آخرين عال ،12 نمايشگاه الکامپ پورتال سامان در ي ميزبان بازديدکنندگان بود.ميالد در محل نمايشگاههاي بين الملل

و با شعار راه حلي فراگير براي فرآيند، محتوا  سامان سوئيت افزار قدرتمند پورتال سامان از محيول جديد خود با نامنگارش از نرم

 کرد. رونمايي و تعامل

 

 

 

 

 

 
 

 


