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 معرفی شرکت:

بیا دیدت توهیپه پرراویت و      ایی  شیر ت  با توجه به رشد روزافزون و پیشرفت تجارت الکترونیکی  رر جایان    

پررازش الکترونیک  رر هطح  شور و نیز تپامل و دمکاری با موهسات و هازمان دای فپیا  رر زمیهیه  یارت دیای     

 بها گذاشته شده اهت.  راول پرراوت رر عرصه 

 و غیرپول  دای قابلیت امکان افزورن انواع هرویس دا و وور  تخصص  و فه  توانای  از گیری ارهب با ای  شر ت

روز از جمله تکهولوژی دای  به دای فهاوری بکارگیری با و فرادم نموره اهت بانک  دای به  ارت را غیرنقدی

روژه دای مختلف را پ   Hybridو یا بصورت  Magnet   Memory   Smart   RFIDمختلف  ارت اعم از 

 رر و آناا نیاز با متهاهب وور  مشتریان تپریف و اجرا م  نماید و ودمات مبته  بر  ارتاای الکترونیک  وور را به

 نماید.  م  ارایهصارر  ههده  پذیرندگان و رارندگان  ارت  دای قالب گروه

 ارزش و فرهنگ شرکت:

 :پایبهد میباشد ذیل اصو  رر راهتای فپالیت دای وور دمواره به  ای  شر ت

 حفظ مهافع مشتریان و  توانمهدهازی آناا 

 احترام به حقوق رقبا 

 اعتقار به اصل  یفیت 

 بابور مستمر رر شر ت 

  مدیریت رانش رر بی  شر تاای دمکار راول  و وارج 

 تا ید بر والقیت  نوآوری  رانش و تجربه 

  فپالیت دای تکراری پردیز از ورور به 
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 ت خدما 

ابل ارائه از جانب ای  شر ت و دمچهی  هایر شر ت دیای وابسیته   با توجه به امکانات ای  شر ت  ودمات ق

ای  شر ت با اهتفاره از  یارر مجیرت توانسیته    به رو بخش راول  و بی  الملل  تقسیم میگررر. الزم بذ ر اهت  ه 

 به  ارت دای بانک  بیفزاید   تپدری راماهت و با باره گیری از توانای  فه  و تخصص  وور  قابلیت دای 

 (Co-Brandedصدور کارت های اشتراکی )

 ای  گروه ودمات به مشتریان وور را  متهاهب با نیاز آنان و رر قالب گروه دای زیر ارایه م   هد:

 صادرکنندگان کارت -1

ههده به دریک از شخصیت دای حقوق  متقاض   ارت برای مشتریان و یا  ارمهیدان ویور  صیارر    

 اطالق م  شور. 

صارر ههدگان  ه عموما از هازمان دا و موهسات گوناگون تشکیل شیده انید  بیا رروواهیت  یارت      

برای  ارمهدان و  ار هان وور به راحت  م  توانهد برای  ادش دزیهه دا و مدیریت مهابع  اطالعات 

عهیوان  یارت شهاهیای     الزم را رروصوص  ارمهدان وور هاماندد  نمایهد  ه م  تیوان از آن بیه   

جات حضور و غیات  ار هان اهتفاره و ییا اعتبیارات و تسیایالت ویاص خ برویورراری از امکانیات       

 تفریح   ورزش   هیاحت   ررمان  و . . . ( را به افرار زیرمجموعه وور از طریق  ارت اعطا نمور. 

لت  هرعت و رقیت بیشیتر   از هوی  ریگر برو  هازمان دا ودمات به اربات رجوع وور را برای هاو

 از جمله پروژه دای انجام شده میتوان به موارر ذیل اشاره نمور :رر قالب  ارت ارایه م   ههد. 

 کارت عضویت سازمان جوانان هالل احمر : 

 دزار 000/120بیش از برای ای   ارت برای  لیه اعضاء هازمان جوانان صارر شده و دم ا هون  

با توجه به اجرای پروژه رر هطح  شور  ارت صارر شده اهت.  شور ای  هازمان رر هراهر عضو 

 اوتصاص  هازمانثبت نام و رروواهت  ارت رر ای  پروژه بصورت الکترونیک  و از طریق هایت 

ای  پروژه از مپدور پروژه دای بانک   ه با ای  ابپیار رر حیا  اجیرا میباشید . الزم      انجام میشور.

. ایی   وریت هه  رر ثبت نام و رریافت  ارت وجور نخوادد راشیت بذ ر اهت  ه دیچ گونه محد

 آغاز گررید. 1390پروژه از زمستان 
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 کارت هواداری ورزش کشور: 

پس از  وای  شر ت به بانک مل  ایران ارائه  جانبطرح  ارت دواراری ورزش از  1388رر ها  

برای اولی  بار برای باشگاه  ای   ارت فپالیت دای اجرای  آغاز گررید.   اوذ مصوبات الزم 

 ه مایل  باشگاه دا و فدراهیون دای ورزش  هایری برافردهگ  ورزش  پرهپولیس و دم ا هون 

به ارائه ودمت به اعضا و دواراران میباشهد صارر میشور. ای   ارت به لحاظ تکهولوژی بصورت 

Hybrid حافظه خنوار مغهاطیس  و RFID با توجه به  شده    رر( و دمراه با عکس متقاض  صا

و ای  مورر از ای   ارت دا میتوان برای پروژه بلیط الکترونیک جات ورور به اهتاریوم دای 

 هال  دای ورزش  برگزاری مسابقات اهتفاره نمور.

  کارت سازمان نظام مهندسی ساختمان 

اصفاان  و (عضو  8000بیش از خ قزوی دای نظام ماهده   ای   ارت برای  لیه اعضا هازمان

خنوار مغهاطیس  و  Hybrid. ای   ارت نیز بصورت گرریده صارر  عضو ( 00003خبیش از 

( بوره و عالوه بر انجام ودمات بانک    امکان ارائه هرویس دای اوتصاص  هازمان RFIDحافظه 

 نیز قابل انجام بوره  ه بپهوان مثا  میتوان به موارر زیر اشاره نمور:

 رندگان  ارت شامل اطالعات شخص  و هازمان ثبت اطالعات  امل را 

   اعضاثبت و  هتر  ظرفیت نظارت 

 رای گیری رر مجامع با اهتفاره از  ارت 

  هتر  ورور و وروج به هیهاردا و روره دای آموزش  

 ... 

رر ای  شر ت بر اهاس نیاز دای در  RFIDالزم بذ ر  لیه نرم افزار دای الزم جات اهتفاره از  ارت دای 

 ژه تایه تولید ووادد شد.پرو

 : شرکت بیمه دی 

دمواره یک  از مشکالت شر ت دای بیمه رر حوزه بیمه ررمان    بازپرراوت دزیهه دای ررمان  

برای ماه  6رر مدت   ارت 000/400بیش از انجام شده از طرت بیمه شدگان میباشد. رر ای  پروژه 

ر و مبالغ پرراوت  به بیمه شدگان از طریق صار بیمه ری بازنشستگان تامی  اجتماع  تحت پوشش 

 شارژ  ارت دا صورت گرفته اهت. شارژ  ارت بصورت متمر ز بوره از طریق ای  شر ت بوره اهت.
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 : کارت مهرگان 

یک  از پروژه دای ای  شر ت رر حوزه ایجار باشگاه مشتریان میباشد. رارندگان  ارت مارگان 

شبکه  ممتازه میباشهد میتوانهد از ودمات و مزایای ای   ارت  ه دمگ  رارای مشخصات ویژ

ای  شر ت اهتفاره نمایهد. عضویت رر ای  باشگاه حائز شرایط واص  پذیرش  ارت اوتصاص 

 ووادد بور.

 ایجاد شبکه های اختصاصی پرداخت -2

 اال و اهتفاره از  ارت دای الکترونیک  رر پرراوت دای روزانه یک  از روش دای متداو  رر دهگام ورید 

یا رریافت ودمات رر بسیاری از  شور دا میباشد. رر حا  حاضر تپدار پرراوت دای روزانه از طریق  ارت 

بسیار  متر از تپدار ترا هش دای وورپرراز بوره و ای  نشان میددد  ما ان اهتفاره از  ارت عمومیت 

وشگاه دا امکان رریافت مزیت گرچه بدالیل فصل  رر بپض  مرا ز مانهد دتل دا و یا فر .نداشته اهت

ختخفیف( وجور راشته اما رر بسیاری از ای  مرا ز مانهد مرا ز ررمان  مپتبر رر دیچ زمان  ای  امکان 

شبکه ای از پذیرندگان مپتبر را رر جات ایجار مزیت ایجار   وجور ندارر. به دمی  مهظور ای  شر ت

ای   .یتوانهد دمواره از مزایای ویژه باره مهد گررند رره.  لیه رارندگان  ارت و یا اعضا ای  شر ت م

عمل نموره و شامل مشکالت هایر مد  دای مشابه  ه تا  هون رر  شور  Cash Back شبکه بصورت

 .نمیباشداجرا شده نخوادد بور.اهتفاره از ای  شبکه شامل دیج محدوریت  رر نوع اهتفاره 

 ای  بخش شامل موارر ذیل میباشد :

 و یا ایجار مزیت دای ویژه پذیرندگان واص جات رریافت تخفیف مذا ره با 

 نصب و راه اندازی پایانه فروش خPOS)    

 مدیریت و پشتیبان  از شبکه ایجار شده 

 مدیریت بازپرراوت دا به پذیرندگان و رارندگان  ارت 

 اعتباری اختصاصیارائه خدمات کارت  -3

دور ارت اعتباری برای  ار هان رر صورت تامی  اعتبار با نوجه به هوییج اعتباری ای  شر ت   امکان ص

هازمان دا و موهسات میتوانهد اعتبار رر بخش دای   با اهتفاره از ای  امکان امکان پذیر ووادد بور

مختلف اعم از هفر  ورزش  و تفریح  و... تپیی  و ار هان میتوانهد بر حسب اعتبار قابل اهتفاره از مرا ز 

ایهد. ضمهاٌ اهتفاره از شبکه پذیرش  ارت اعتباری دمراه با تخفیف بوره بهابرای  مختلف اهتفاره نم

الزم بذ ر اهت  رارندگان  ارت میتوانهد بیش از اعتبار تخصیص راره شده از امکانات باره مهد گررند.



 مهرگاناندیشه هوشمند شرکت 
 

 فعالیت ها و توانمندی ها  

6 

 ار هان هازمان وجور راشته و نیازی به صدور ارت امکان تپریف اعتبار برروی  ارت دای عموم  نزر 

 مجدر نخوادد راشت . ای  موضوع باعث رفع مشکل توزیع مجدر  ارت بی   ار هان ووادد شد.

میباشد. دم ا هون بیش از  فوالر مبار ه شر ت یک  از پروژه دای انجام شده رر ای  بخش متپلق به  

شبکه اوتصاص  بالغ بر  رارای  ارت اعتباری بوره و از   شر تو اعضا وانواره اینفر از  ار هان  60000

 ارتای   ووادد بور. تخفیف دمراه % 15 با پذیرنده اهتفاره میهمایهد. میانگی  ورید از ای  شبکه 200

 رر حا  اجرا میباشد 1394از جمله  ارت دای  مشار ت  با بانک تجارت بوره  ه ها  

 توریست کارت  -4

از محصوالت ای  شر ت رر حوزه  ارت برای گررشگران وروری به  شور توریست  ارت یک  

میباشهد    لیه گررشگران میتوانهد جات اهتفاره از ودمات  ارت دای بانک  راول  پیش از ورور 

رروواهت  ارت نموره و رر دهگام ورور  ارت را رریافت نمایهد   ای  پروژه با مشار ت بانک هپه   

     صهایع رهت  و گررشگری از طرت ای  شر ت رر حا  اجرا میباشد.هازمان میراث فردهگ

 خدمات مشاوره ای -5

  و تجارت هازمان  با توهپه شبکه دمکاری مشاوران راول  و وارج  و تلفیق مفادیم نوی  مدیریت 

      قابل ارائه ری به بانکاا و موهسات مال  اعتبا هاهب تری  متددای نوی  مدیریت  باتری  و م ودمات مشاوره رر قالب

  م  باشد.

 عهاوی  برو  از ودمات قابل ارائه رر ای  حوزه عبارتهد از:

  ارائه راه حل دای بی  الملل  رر حوزه  ارت و پرراوت الکترونیک 

 بانک مشتریان دای گروه تپریف وبازار بهدی بخش          

  تجایز مهابعو ارائه شیوه دای نوی   بانک  ودمات جدید بازاردای شهاهای 

 تامین کارت ، خدمات چاپ و صدور -6

 رر ای  بخش ودمات ذیل قابل ارائه میباشد

 خ تامی  انواع مختلف  ارت اعم از  ارت مغهاطیس    دوشمهد و بدون تماسRFID)  رر در تپدار

  Smart Cardبا ظرفیت دای مختلف     Mifare Classic   Mifare DESFire شامل  ارتاای

 مختلف  با ظرفیت دای

  انواع تگ دایActive  وPassive  

 و ریجیتا  بصورت افست و طرح رچاپ انواع  ارت بدون محدوریت رر تپدا 
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 و بدون محدوریت رر  انواع  ارت بانک  با رعایت اهتاندارر دای الزم شخص  هازی و پا ت گذاری

 تپدار

 :راه حل های خاص 

 RFIDتکنولوژی 

شهاهای  از طریق فر انس »و به مفاوم  Radio Frequency Identification مخفف عبارت 

 ارگیری آن  شور. شیوه به دا و غیره اهتفاره م  انسان    اهت. از ای  فهاوری رر شهاهای  وور ار  االدا« راریوی 

ای  وچک روی ای  اشیاهت  ه فر انس راریوی  اوتصاص  وور را رارند و تهاا با  نیز به زبان هاره نصب تراشه

یافت ای  فر انس توهط رهتگاه گیرنده و تطبیق آن رر بانک اطالعات  ش  شهاهای  شده و یا ش  مورر نظر رر

 . شور رریاب  م 

شور  ای  قطپه رر واقع یک فرهتهده راریوی   یا دمان برچسب اهتفاره م  TAG ای به نام از تراشه RFID رر

توان اطالعات   م  TAG ک  تشکیل شده اهت. رر ای اهت  ه از یک میکروچیپ  یک آنت  و یک برر الکترونی

تواند  اطالعات  هاره مثل  شور  قرار رار. ای  اطالعات م  روی آن نصب م  TAGراجع به  اال  حیوان یا انسان   ه 

  .ای نظیر چگونگ  مونتاژ یک ووررو باشد اهم و آررس صاحب یک حیوان و یا اطالعات پیچیده

 بلیط الکترونیکی -1

ور  ه پیشتر توضیح راره شد  ایجار هیستم مکانیزه صدور بلیط و  هتر  تررر رر دمانط

ورور به ورزشگاه بدوطریق  اهتاندارر جات ورور .  (Gateورزشگاه دا دمراه با  ارت و راه بهد دای خ

 و بلیط دای   ه بار د برروی آن ررج شده امکانپذبر میباشد. RFIDدای   ارت

  با استفاده ار تکنولوژی  تجهیزات در مراکز درمانیکنترل افراد و مدیریتRFIF 

یک  از موارر اهتفاره از ای  تکهولوژی   بیمارهتان دا و  لیه مرا ز ارائه ردهده ودمات ررمان  

میباشد . آنچه رر ای  طرح مورر نظر میباشد عبارتست ایجار هیستماای  هترل  رر جات بابور ودمات 

ریت  ار هان و اهتفاره بایهه از تجایزات بیمارهتان  ووادد بور. بدیا  اهت قابل ارائه وهاولت رر مدی

نتیجه ای  امر   مدیریت مهابع   بابور رر ارائه ودمات ررمان  ایجار رضایتمهدی رر بیماران و رر ناایت 

 اره نمور :افزایش بیماران را رر بر ووادد راشت . از جمله قابلیت دای ای  هیستم میتوان به موارر ذیل اش

 مدیریت اموا  و راراییاا 

  رریاب  تجایزات بیمارهتان 

 رریاب  بیماران 

 هتر  حفاظت از نوزاران  
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 مدیریت تررر پزشکان 

 فراووان پرهتار 

 

 (Tree Identification)شناسایی درختان -2

ددت  و با  RFID (Radio Frequency Identification)شهاهه دوشمهد رروتان با اهتفاره از تکهولوژی 

جمع آوری و ثبت اطالعات رروتان   برره  وضپیت فپل  و  برنامه ریزی دای آت  رر حوزه مدیریت فضای هبز 

 قابل اجرا م  باشد.

 مزایای شناسه هوشمند درختان :

 تایه  د مهحصر بفرر برای در رروت 

 )... ثبت اطالعات مکان  رروتان خطو  و عرض جغرافیای  / مهطقه و 

 صیف  رروتان شامل خه /گونه/بیماری/آفت/ شاراب / قطر/ چتر/ ارتفاع/ انحرات و ...(ثبت اطالعات تو 

 بازرید روره ای و ثبت عملیات صورت گرفته روی رروتان 

 گزارشگیری و تحلیل بروی راره دای مکان  و توصیف  رروتان 

 ... برره  وضپیت فپل  رروتان از نظر میزان شاراب  / بیماری و 

 پیمانکاران نظارت بر عملکرر 

 برنامه ریزی رر حوزه مدیریت فضای هبز 

 دانشجویی کارت اختصاصی -3

عدم وجور  ارت رانشجوی  واحد جات اهتفاره رر  اهاها یک  از مشکالت عموم  رر رانشگاه دا

مرا ز مختلف میباشد . دم ا هون  ارت دای رانشجوی  رر بسیاری از  رانشگاه دا صرفا جات 

بخش  از ودمات مانهد رهتوران نیز  ه تا ریگری برروی آن تپریف نشده .  شهاهای  بوره و  اربرر

حدی الکترونیک  شده بوهیله  ارت مجزا انجام میگیرر.  ارت مورر نظر بصورت دوشمهد بوره و 

  لیه فپالیت دا از طریق ای   ارت انجام  ه بپهوان نمونه میتوان به موارر ذیل اشاره نمور :

 ر دهگام ورور و وروج با  ارتثبت و  هتر  تررر ر 

 تحصیل  ثبت نمرات خ ارنامه) 

  ثبت و  هتر  ورور به هال  دای امتحان 

 هتر   ارت رر مرا ز مختلف مانهد  تابخانه دا  

  ثبت اطالعات شخص  و تحصیل  رر حافظه  ارت 

  ایجار هامانه امانت الکترونیک   تات با اهتفاره از نکهولوژیRFID 
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 و :کارت هوشمند خودر -4

 لیه اطالعات مربوط به مالک وورور و  شده و ارت دوشمهد ووررو رر واقع شهاههامه ووررو تلق  

مشخصات فه  ووررو بر روی ای   ارت ذویره شده و رر در بار مراجپه به مرا ز گارانت  و ودمات پس 

ای  پروژه  شور. از فروش ووررو  اطالعات مربوط به هرویس دای اوذ شده  بر روی  ارت بروزرهان  م 

 نمایهدگ  عملیات  گررید 600رر شر ت هایپا رر بیش از  87رر ها 

 :طرف همکاری و شرکت های پرداخت  بانک ها

 بانک مل  ایران 

 بانک هپه 

 بانک تجارت 

 شر ت الکترونیک  ارت رماوند 

 شر ت  ارت اعتباری ایران  یش 

 

 برخی از مشتریان شرکت:

 ندال  احمر جماوری اهالم  ایرا 

  هازمان نظام ماهده  هاوتمان اهتان قزوی 

 هازمان نظام ماهده  هاوتمان اهتان اصفاان 

 شر ت فوالر مبار ه 

 هایپا یدک 

 هرپرهت  امور شپب بانک مل  اهتان گلستان 

 باشگاه فردهگ  ورزش  فوالر ووزهتان 

 بیمه ری 

 باشگاه فردهگ  ورزش  صهایع گیت  پسهد 

 اهتان تارانوالیبا   دیئت 

 ه فردهگ  ورزش  پرهپولیس تاران خاولی   ارت مپتبر بانک  دمراه باعکس رر شبکه بانک   شور(باشگا 

 فدراهیون اهکواش 

  هپادان فوالر مبار ه  فردهگ  ورزش باشگاه 

   فوالر مادان هپادانباشگاه فردهگ  ورزش 
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 رانشگاه علوم پزشک  زاددان 

 هازمان نظام  ارران  هاوتمان اهتان اصفاان 

 لیهوشر ت با 

 رانشگاه گرمسار 

 اتحاریه دمگام 
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 کارت های صادر شده ای از نمونه 

 
 

  

  

  

 


