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 معرفی شرکت:

راه حع   با هدف توسعهه  در ابتدا  این شرکتبا توجه به رشد روزافزون و پیشرفت تجارت الکترونیکی در جهان، 

پرداخت و پردازش الکترونیکی در سطح کشور و نیز تهام  و همکعاری بعا موستعات و سعازمان هعای      های مبتنی بر 

امکعان   ، تخصصعی  و فنعی  توانایی از گیری هرهب با و بنا گذاشته، داخلیفهال در زمینه کارت های پرداخت در عرصه 

.  فراهم نمعوده اسعت  و غیر بانکی  بانکی های به کارت را غیرنقدی و غیرپولی های قابلیت افزودن انواع سرویس ها و

، نیازمندی های ابتعدایی در سعازمان هعا    هنوان یکی ازب هگیریسامانه های کنترل و ر بدنبال آن و با توجه به اهمیت

و پروژه هایی نیز انجعا   ی متنوعی ارائه ست. در همین متیر راهکارهارا آغاز نموده ا RFIDآوری فهالیت در حوزه فن

کننعده مهتبعر    داز دو شرکت تولی ، شام  پالک و تجهیزات خوانش، گرفته است. همچنین در جهت تامین تجهیزات

 اخذ شده است. نمایندگی 

 ارزش و فرهنگ شرکت:

 :پایبند میباشد ذی  اصول در راستای فهالیت های خود همواره به  این شرکت

 حفظ منافع مشتریان و  توانمندسازی آنها 

 احترا  به حقوق رقبا 

 اعتقاد به اص  کیفیت 

 بهبود متتمر در شرکت 

 مدیریت دانش در بین شرکتهای همکار داخلی و خارجی 

 تاکید بر خالقیت، نوآوری، دانش و تجربه 

  فهالیت های تکراری پرهیز از ورود به 
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 ت خدما 

اب  ارائه از جانب این شرکت و همچنین سایر شرکت هعای وابتعته   با توجه به امکانات این شرکت، خدمات ق

این شرکت با استفاده از کعادر مجعرت توانتعته    به دو بخش داخلی و بین المللی تقتیم میگردد. الز  بذکر است که 

 به کارت های بانکی بیفزاید،  تهددی راماست و با بهره گیری از توانایی فنی و تخصصی خود، قابلیت های 

 (Co-Brandedصدور کارت های اشتراکی )

 این گروه خدمات به مشتریان خود را، متناسب با نیاز آنان و در قالب گروه های زیر ارایه می کند:

 صادرکنندگان کارت -1

ننده به هریک از شخصیت های حقوقی متقاضی کارت برای مشتریان و یا کارمنعدان خعود، صعادرک   

 اطالق می شود. 

صادرکنندگان که عموما از سازمان ها و موستات گوناگون تشکی  شعده انعد، بعا درخواسعت کعارت      

برای کارمندان و کارکنان خود به راحتی می توانند برای کاهش هزینه ها و مدیریت منابع، اطالعات 

عنعوان کعارت شناسعایی    الز  را درخصوص کارمندان خود ساماندهی نمایند که می تعوان از آن بعه   

جهت حضور و غیات کارکنان استفاده و یعا اعتبعارات و تتعهیالت خعاص خ برخعورداری از امکانعات       

 تفریحی، ورزشی، سیاحتی، درمانی و . . . ( را به افراد زیرمجموعه خود از طریق کارت اعطا نمود. 

لت، سرعت و دقعت بیشعتر   از سویی دیگر برخی سازمان ها خدمات به اربات رجوع خود را برای سهو

 از جمله پروژه های انجا  شده میتوان به موارد ذی  اشاره نمود :در قالب کارت ارایه می کنند. 

 کارت عضویت سازمان جوانان هالل احمر : 

 هزار 000/120بیش از برای این کارت برای کلیه اعضاء سازمان جوانان صادر شده و هم اکنون  

با توجه به اجرای پروژه در سطح کشور کارت صادر شده است. کشور این سازمان در سراسر عضو 

 اختصاصی سازمانثبت نا  و درخواست کارت در این پروژه بصورت الکترونیکی و از طریق سایت 

این پروژه از مهدود پروژه های بانکی که با این ابهعاد در حعال اجعرا میباشعد . الز       انجا  میشود.

. ایعن  ودیت سنی در ثبت نا  و دریافت کارت وجود نخواهد داشعت بذکر است که هیچ گونه محد

 آغاز گردید. 1390پروژه از زمتتان 
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 کارت هواداری ورزش کشور: 

پس از  واین شرکت به بانک ملی ایران ارائه  جانبطرح کارت هواداری ورزش از  1388در سال 

برای اولین بار برای باشگاه  این کارت فهالیت های اجرایی آغاز گردید.  ،اخذ مصوبات الز  

که مای   باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی سایری برافرهنگی ورزشی پرسپولیس و هم اکنون 

به ارائه خدمت به اعضا و هواداران میباشند صادر میشود. این کارت به لحاظ تکنولوژی بصورت 

Hybrid حافظه خنوار مغناطیتی و RFID با توجه به  شده ،  در( و همراه با عکس متقاضی صا

و این مورد از این کارت ها میتوان برای پروژه بلیط الکترونیک جهت ورود به استادیو  های 

 سالن های ورزشی برگزاری متابقات استفاده نمود.

  کارت سازمان نظام مهندسی ساختمان 

اصفهان  و (عضو  8000بیش از خ قزوینهای نظا  مهندسی  این کارت برای کلیه اعضا سازمان

خنوار مغناطیتی و  Hybrid. این کارت نیز بصورت گردیده صادر  عضو ( 00003خبیش از 

( بوده و عالوه بر انجا  خدمات بانکی ، امکان ارائه سرویس های اختصاصی سازمان RFIDحافظه 

 نیز قاب  انجا  بوده که بهنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 رندگان کارت شام  اطالعات شخصی و سازمانیثبت اطالعات کام  دا 

  اعضاثبت و کنترل ظرفیت نظارتی 

 رای گیری در مجامع با استفاده از کارت 

 کنترل ورود و خروج به سینارها و دوره های آموزشی 

 ... 

در این شرکت بر اساس نیاز های هر  RFIDالز  بذکر کلیه نر  افزار های الز  جهت استفاده از کارت های 

 ژه تهیه تولید خواهد شد.پرو

 : شرکت بیمه دی 

همواره یکی از مشکالت شرکت های بیمه در حوزه بیمه درمانی ، بازپرداخت هزینه های درمانی 

برای ماه  6در مدت  کارت 000/400بیش از انجا  شده از طرف بیمه شدگان میباشد. در این پروژه 

ر و مبالغ پرداختی به بیمه شدگان از طریق صاد بیمه دی بازنشتتگان تامین اجتماعی تحت پوشش 

 شارژ کارت ها صورت گرفته است. شارژ کارت بصورت متمرکز بوده از طریق این شرکت بوده است.
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 ایجاد شبکه های اختصاصی پرداخت -2

استفاده از کارت های الکترونیکی در پرداخت های روزانه یکی از روش های متداول در هنگا  خرید کاال و 

افت خدمات در بتیاری از کشور ها میباشد. در حال حاضر تهداد پرداخت های روزانه از طریق کارت یا دری

بتیار کمتر از تهداد تراکنش های خودپرداز بوده و این نشان میدهد کماکان استفاده از کارت عمومیت 

ن دریافت مزیت گرچه بدالی  فصلی در بهضی مراکز مانند هت  ها و یا فروشگاه ها امکا .نداشته است

ختخفیف( وجود داشته اما در بتیاری از این مراکز مانند مراکز درمانی مهتبر در هیچ زمانی این امکان 

شبکه ای از پذیرندگان مهتبر را در جهت ایجاد مزیت ایجاد   وجود ندارد. به همین منظور این شرکت

این  .ه از مزایای ویژه بهره مند گردندکرده. کلیه دارندگان کارت و یا اعضا این شرکت میتوانند هموار

عم  نموده و شام  مشکالت سایر مدل های مشابه که تا کنون در کشور  Cash Back شبکه بصورت

 .نمیباشداجرا شده نخواهد بود.استفاده از این شبکه شام  هیج محدودیتی در نوع استفاده 

 این بخش شام  موارد ذی  میباشد :

 و یا ایجاد مزیت های ویژه ص جهت دریافت تخفیفمذاکره با پذیرندگان خا 

 نصب و راه اندازی پایانه فروش خPOS)    

 مدیریت و پشتیبانی از شبکه ایجاد شده 

 مدیریت بازپرداخت ها به پذیرندگان و دارندگان کارت 

 اعتباری اختصاصیارائه خدمات کارت 

ری برای کارکنان در صورت تامین اعتبار با نوجه به سوییج اعتباری این شرکت ، امکان صدورکارت اعتبا

سازمان ها و موستات میتوانند اعتبار در بخش های ، با استفاده از این امکان امکان پذیر خواهد بود

مختلف اعم از سفر، ورزشی و تفریحی و... تهیین وکارکنان میتوانند بر حتب اعتبار قاب  استفاده از مراکز 

ستفاده از شبکه پذیرش کارت اعتباری همراه با تخفیف بوده بنابراین مختلف استفاده نمایند. ضمناٌ ا

الز  بذکر است  دارندگان کارت میتوانند بیش از اعتبار تخصیص داده شده از امکانات بهره مند گردند.

امکان تهریف اعتبار برروی کارت های عمومی نزد کارکنان سازمان وجود داشته و نیازی به صدورکارت 

 د داشت . این موضوع باعث رفع مشک  توزیع مجدد کارت بین کارکنان خواهد شد.مجدد نخواه

میباشد. هم اکنون بیش از  فوالد مبارکه شرکت یکی از پروژه های انجا  شده در این بخش متهلق به  

شبکه اختصاصی بالغ بر  دارای کارت اعتباری بوده و از و اعضا خانواده این شرکتنفر از کارکنان  60000

از  ارتاین کخواهد بود. تخفیف همراه % 15 با پذیرنده استفاده مینمایند. میانگین خرید از این شبکه 200
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شده است. همین خدمات جرا  1397تا  1394سال از جمله کارت هایی مشارکتی با بانک تجارت بوده که 

 رائه شده است.به شرکت تهاونی کارکنان فوالد مبارکه ا 1399تا سال 

 خدمات مشاوره ای

 ،مانیو تجارت ساز با توسهه شبکه همکاری مشاوران داخلی و خارجی و تلفیق مفاهیم نوین مدیریتی

      قاب  ارائه به بانکها و موستات مالی اعتباری  ناسب ترین متدهای نوین مدیریتی،بهترین و م خدمات مشاوره در قالب

  می باشد.

 عناوین برخی از خدمات قاب  ارائه در این حوزه عبارتند از:

 ارائه راه ح  های بین المللی در حوزه کارت و پرداخت الکترونیکی 

 بانک مشتریان های گروه تهریف وارباز بندی بخش          

 و ارائه شیوه های نوین تجهیز منابع بانکی خدمات جدید بازارهای شناسایی 

 تامین کارت ، خدمات چاپ و صدور

 در این بخش خدمات ذی  قاب  ارائه میباشد

 خ تامین انواع مختلف کارت اعم از کارت مغناطیتی ، هوشمند و بدون تماسRFID)  تهداد در هر

  Smart Cardبا ظرفیت های مختلف ،   Mifare Classic  ،Mifare DESFire شام  کارتهای

 با ظرفیت های مختلف 

  انواع تگ هایActive  وPassive  

 و دیجیتال بصورت افتت و طرح دچاپ انواع کارت بدون محدودیت در تهدا 

 و بدون محدودیت در  رد های الز انواع کارت بانکی با رعایت استاندا شخصی سازی و پاکت گذاری

 تهداد
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 RFIDتکنولوژی 

شناسایی از طریق فرکانس »و به مفهو   Radio Frequency Identification مخفف عبارت

شود. شیوه  ها و غیره استفاده می انتان ،  است. از این فناوری در شناسایی خودکار کاالها« رادیویی

ای کوچک روی این اشیاست که فرکانس رادیویی اختصاصی  تراشهکارگیری آن نیز به زبان ساده نصب  به

خود را دارند و تنها با دریافت این فرکانس توسط دستگاه گیرنده و تطبیق آن در بانک اطالعاتی شی 

 . شود شناسایی شده و یا شی مورد نظر ردیابی می

قطهه در واقع یک فرستنده شود، این  یا همان برچتب استفاده می tag ای به نا  از تراشه RFID در

 tag رادیویی است که از یک میکروچیپ، یک آنتن و یک برد الکترونیکی تشکی  شده است. در این

شود، قرار داد. این اطالعات  روی آن نصب می tagتوان اطالعاتی راجع به کاال، حیوان یا انتانی که  می

ای نظیر چگونگی  و یا اطالعات پیچیده تواند، اطالعاتی ساده مث  اسم و آدرس صاحب یک حیوان می

  .مونتاژ یک خودرو باشد

 RFIFبا استفاده ار تکنولوژی  کنترل افراد و مدیریت تجهیزات در مراکز درمانی

یکی از موارد استفاده از این تکنولوژی ، بیمارستان ها و کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی میباشد . 

میباشد عبارتتت ایجاد سیتتمهای کنترلی در جهت بهبود خدمات قاب  ارائه آنچه در این طرح مورد نظر 

وسهولت در مدیریت کارکنان و استفاده بهینه از تجهیزات بیمارستانی خواهد بود. بدیهی است نتیجه این 

امر ، مدیریت منابع ، بهبود در ارائه خدمات درمانی ایجاد رضایتمندی در بیماران و در نهایت افزایش 

 یماران را در بر خواهد داشت . از جمله قابلیت های این سیتتم میتوان به موارد ذی  اشاره نمود :ب

 مدیریت اموال و داراییها 

 ردیابی تجهیزات بیمارستانی 

 ردیابی بیماران 

 کنترل حفاظت از نوزادان 

 مدیریت تردد پزشکان 

 فراخوان پرستار 

 بیشتر از طریق وت سایت شرکت قاب  دسترس است.اطالعات 

 (Tree Identification)شناسایی درختان

و با   RFID (Radio Frequency Identification)هوشمند درختان با استفاده از تکنولوژی شناسه 

هدف جمع آوری و ثبت اطالعات درختان ، بررسی وضهیت فهلی و  برنامه ریزی های آتی در حوزه 

 مدیریت فضای سبز قاب  اجرا می باشد.
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 مزایای شناسه هوشمند درختان :

  درختتهیه کد منحصر بفرد برای هر 

 )... ثبت اطالعات مکانی درختان خطول و عرض جغرافیایی / منطقه و 

 و ...( رختان شام  خسن/گونه/بیماری/آفتثبت اطالعات توصیفی د 

 بازدید دوره ای و ثبت عملیات صورت گرفته روی درختان 

 رختانگزارشگیری و تحلی  بروی داده های مکانی و توصیفی د 

 ... بررسی وضهیت فهلی درختان از نظر میزان شادابی / بیماری و 

 نظارت بر عملکرد پیمانکاران 

 برنامه ریزی در حوزه مدیریت فضای سبز 

 هویت گذاری دام 

در آغاز و این شرکت در بخش تامین انواع پالک   1397طرح ملی هویت گذاری دا  در کشور از سال 

 اصالح نژاد دا  کشور بهنوان متولی هویت گذاری دا  فهالیت میکند.  با مرکز LF/UHFفرکانس های 

 پالک گوش خEar Tag)در ابهاد و رنگ های  ( برای انواع دا  خگاو، گاومیش، گوسفند، بز

 مختلف

 پالک پا خRing Tagبرای انواع پرندگان ) 

 میکروچیپ خAnimal Syringe یلیمتر و م 2.12*12( برای اسب، انواع آبزیان، شتر ابهاد

 میلیمتر 1.25*7

 :شرکت های از این شرکت جهت عرضه پالک با کیفیت 

Raybaca IOT Technology    

CMRFID   

 می باشند. ICARدارای مجوز  کلیه محصوالت در این حوزه را اخذ و کلیه الز نمایندگی 

 هویت دا ، نر  افزار اختصاصی در محیط وت تولبد شده استاطالعات مدیریت جمع آوری و برای 

 کارت هوشمند خودرو :

کلیه اطالعات مربوط به مالک خودور و  شده وکارت هوشمند خودرو در واقع شناسنامه خودرو تلقی 

اکز گارانتی و خدمات پس مشخصات فنی خودرو بر روی این کارت ذخیره شده و در هر بار مراجهه به مر

این پروژه  از فروش خودرو، اطالعات مربوط به سرویس های اخذ شده، بر روی کارت بروزرسانی می شود.

 استفاده شد. smartو از کارت های نمایندگی عملیاتی  600یش از در شرکت سایپا در ب 87در سال
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 :طرف همکاری و شرکت های پرداخت  بانک ها

 بانک ملی ایران 

 بانک سپه 

 بانک تجارت 

 ترونیک کارت دماوندشرکت الک 

  تجارت الکترونیک پاسارگادشرکت 

 

 :اشتراکی هایکارت در پروژه برخی از مشتریان 

 هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان نظا  مهندسی ساختمان استان قزوین 

 سازمان نظا  مهندسی ساختمان استان اصفهان 

 شرکت فوالد مبارکه 

 سایپا یدک 

 ن گلتتانسرپرستی امور شهب بانک ملی استا 

 باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان 

 بیمه دی 

 باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پتند 

  باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران خاولین کارت مهتبر بانکی همراه باعکس در شبکه

 بانکی کشور(

 فدراسیون اسکواش 

  هانسپا فوالد مبارکه  فرهنگی ورزشیباشگاه 

  فوالد ماهان سپاهانباشگاه فرهنگی ورزشی 

 دانشگاه علو  پزشکی زاهدان 

 سازمان نظا  کاردانی ساختمان استان اصفهان 

 :های اعتباریکارت در پروژه   نبرخی از مشتریا

 تهاونی خاص کارکنان ایران خودروخصدور کارت اعتباری برای کلیه کارکنان گروه ت شرک

 صنهتی ایران خودرو(
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  فوالد مبارکهشرکت 

 :RFIDآوری با فن پالک الکترونیکی درخت برخی از مشتریان

 شهرداری ها شام  : کاشان، پاکدشت، باغتتان 

 اصفهان شهرداری سیما منظر سازمان 

 یقات خرما کشورمرکز تحق 

 سازمان منابع طبیهی و آبخیزداری کشور 

 صندوق بیمه کشاورزی 

  وزارت جهاد کشاورزی ثبت و هویت بذرموسته 

 : طرح ملی هویت دامبرخی از مشتریان 

  اتحادیه سراسری صنهت دامپروری همگا 

  کشور علو  دامیتحقیقات موسته 

  کشت و صنهت زرندیهدامداری 
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 کارت های صادر شده ای از نمونه 
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