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بسمه تعالی
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات نسل داده پردازی ایلیا در سال  1386کار خود را با ملحق شدن مهندسین و
.نیروهای متخصص آغاز کرده است
هدف شرکت ایلیا سیستم فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و با بهره گیری از یک تیم نرم افزاری
 .مقتدر و بستر کامال مناسب؛ سیستم های مورد نیاز شما را تحلیل ،امکان سنجی و پیاده سازی میکند
داده پردازی ایلیا سیستم با ارائه بهترین عملکرد در جهت سخت افزار مورد نیاز ،طراحی و اجرای سیستم های
.هوشمند و ارائه سیستم های کنترلی بیومتریکال توانسته تمامی نیازهای مهم در این زمنیه را برآورده سازد
اکنون با بهره گیری از یک تیم نرم افزاری مقتدر و بستر کامال مناسب آماده مشاوره و عرضه آن به تمامی شرکت ها
 ،.دانشگاه ها  ،ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی می باشد
:در اینجا در نظر داریم به بررسی تنها بخشی از فعالیت های انجام شده در مجموعه داده پردازی ایلیا بپردازیم

زمینه های فعالیت نسل داده پردازی ایلیا ---------
طراحییییی ا پیییییاده سییییازی نییییرم اف ارهییییای موباییییی (اندراییییید ا وی اا ا

) -------------------

--

اندراید چیست ؟
بههه زبهههان سهههاده سلسهههتم عهههاملگ اسهههت بهههراو دسهههتگاه ههههاو موبا هههل و گوشهههگ ههههاو هوشهههمند
کههه توسههه

بهههل

از  30کمپههانگ معهههروف پشهههتلبانگ مههگ شهههود .وسهههایلی کههه از ایهههن سیسهههتم

عامههههل اسههههتکاده مههههی کننههههد یههههادر بههههه انجههههام بسههههیاری از نیازهههههای روزمههههره هنههههد رسههههانه ای
هستند .


موبای کاتالوگ  :شیوه سنتی معرفی محصوالت و خدمات که از طریق امور هاپی (بروشور و
کاتالوگ و  )..انجام میشد ،محدودیت های زیادی مثل تیراژ محدود  -اطالعات محدود  -عدم
امکان ویرای

بعد از هاپ  -توزیع محدود و  ...داشت که تمامی این محدودیت ها در

کاتالوگ آندروید مرتکع شده است.


نرم اف ارهای کاربردی  :یابلیت پیاده سازی ایده های جالب نرم افزاری و استکاده تجاری از
این نرم افزارها از طریق بارگزاری در اندرویدمارکت هایی مثل بازار  ،مایکت ،کندو و ...



نرم اف ارهای سازمانی  :ایجاد نرم افزار اختصاصی ویژه سازمان ها و یا مجتمع های بزرگ
تجاری از یبیل هتل ها ،فروشگاه ها ،ادارات دولتی ،شرکت های ساختمانی و ...



کتاب های الکترانیکی  :پیاده سازی کتاب ها بر روی تلکن همراه برای دسترسی و مطالعه
راحت تر



نرم اف ارهای وموزشی  :این نرم افزارها با یابلیت های هند رسانه ای جذابیت های بسیار برای
آموزش بوجود می آورند.

سرایس های قاب ارائه


طراحی گرافیک ظاهری نرم افزار بصورت کامال حرفه ای و پویا



برنامه نویسی نرم افزار های کار با دوربین  ،سنسور گوشی  ،کار با اینترنت و . . .



برنامه نویسی برای تمامی مدل های گوشی آندروید و انواع تبلت ها



کار با بانک اطالعاتی داخلی آندروید SQL L i t e



وب اپلیکیشنها و موبایل وب



مشاوره جهت تولید نرم افزارهای سکارشی شما



برنامه های موبایل مبتنی بر مویعیت



تجارت الکترونیک بر روی موبایل



یکپارههسازی پایگاههای داده تحت سرور با موبایل



سیستمهای اتوماسیون روی موبایل



یکپارههسازی با شبکههای اجتماعی موجود

پراژه های انجام شده


نرم افزار آندروید هتل یصر



نرم افزار  I OSهتل یصر



نرم افزار رزرواسیون انالین و توریسم سالمت آراد



نرم افزار آندروید و  I OSمرکز درمانی سیما طب



نرم افزار آندروید شرکت فنی مهندسی آریاز



نرم افزار آندروید یلمو



نرم افزار آندروید پارس رزرو



نرم افزار صوم و صالة



نرم افزار شکا فردوس



نرم افزار ثابت الکتریک



نرم افزار مبلمان پاژ



نرم افزار اندروید صحیکه مهدیه



نرم افزار اندروید فروشگاه اینترنتی بخر و بیار



نرم افزار اندروید کاغذ دیواری جیب ایران



نرم افزار اندروید فروشگاه اینترنتی عسل سدنا



نرم افزار اندروید ژورنال



نرم افزار موبایل آنشیک



نرم افزار موبایل رستوران داتیس



نرم افزار موبایل رستوران اکبرجوجه



نرم افزار موبایل استارفام



نرم افزار اندروید هتل مرصاد



نرم افزار موبایل موسسه زبان کی



نرم افزار کتابخوان کامبک

نوین

طراحی ا پیاده سازی سیستم های کنترل تردد بیومتریک --------------------------

سیستم های بیومتریک چیست ؟
امروزه استکاده از عالئم حیاتی و خصوصیات فردی اشخاص برای تشخیص هویت خودکار ،در
بسیاری از مراکز امنیتی و تجاری به امری عادی مبدل شده است .این روش ها بدلیل مزیتهایی
که نسبت به شیوه های دیگر تشخیص هویت همانند رمزعبور دارند ،پیشرفت شایانی کردهاند و
استکاده از آنها افزای

یافته است.

این روش ها بدلیل یکتایی پارامترهای شناسایی افراد و عدم وجود مشکالتی که در سیستم
های دیگر (همچون کارت یا رمز عبور)وجود دارد  ،از لحاظ امنیتی برتری دارند.
از این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


یرض داده نمی شوند در نتیجه امکان تخلکات را کاه



دزدیده نمی شوند در نتیجه امکان سوء استکاده وجود نداشته و همچنین موجب باال رفتن
امنیت می شود.

می دهد.



گم و یا خراب نمی شوند در نتیجه اتالف هزینه و زمان را برای صدور مجدد بر شرکت تحمیل
نمی کند.



فراموش نمی شوند و همواره همراه فرد هستند .



می توان از آن در سیستم های متکاوت ،فواصل دور بدون تغییر استکاده کرد(برای مثال
کارمند می تواند با اثر انگشت خود ساعت ورود و خروج خود را ثبت کند ،با اثر انگشت وارد
رایانه اداره خود شود ،با اثر انگشت یکل درب منزل یا گاوصندوق خود را باز کند و )...
شناسایی بیومتریک انواع مختلکی دارد.

از جملههههه ایههههن روش ههههها میتههههوان بههههه اسههههکن عنبیههههه ،اسههههکن شههههبکیه ،شناسههههایی ههههههره،
شناسهههایی صهههوت ،اثهههر انگشهههت و ترکیهههب دسهههت اشهههاره کهههرد .ایهههن خصوصهههیات در ههههر شهههخص
منحصههر بههه فههرد هسههتند و بههه همههین خههاطر در شههمار مههوارد یابههل ییههاس در تشههخیص هویههت
افههههراد یههههرار گرفتهانههههد .هههههم اکنههههون بسههههیاری از سههههازمان هههههای امنیتههههی مههههالی و ن ههههامی در
کشههههورهای مختلههههو از تکنولههههوژی تشههههخیص اثههههر انگشههههت بههههرای دسترسههههی بههههه اطالعههههات
محرمانههه و ورود بههه مکههان هههای خههاص اسههتکاده مههی کننههد .امهها مههدتی اسههت ایههن تکنولههوژی
به علت ییمت مناسب  ،کارایی و سرعت باال کاربردهای تجاری نیز یافته است.

بنان سیستم :
سامانه هوشمند بنان سیستم به عنوان یک سیستم مکمل برای سیستم های موجود بوده و
همچنین می تواند به عنوان یک سیستم مجزا و یکپارهه نیز سکارشی شود .
هدف این سیستم اعتبار سنجی هویت دانشجو از روی اثر انگشت و کنترل و ثبت تراکن

های

دانشجو در ورودی های برگزاری آزمون دانشگاه و همچنین گرفتن گزارش مربوط به تخلکات و
حضور و غیاب آزمون بر مبنای نیاز موسسه آموزشی مربوطه می باشد .

ایژگی های محصول


سرعت در احراز هویت دانشجو



کاه



صرفه جویی در زمان

خطای انسانی در احراز هویت دانشجو و در نتیجه باال بردن امنیت امحتانات .


الو :عدم صرف زمان پرسنل برای هاپ کارت های ورود به جلسه .
ب :عدم صرف زمان پرسنل و دانشجویان برای توزیع کارتها
ج :عدم صرف زمان پرسنل برای جمع آوری امضای حضور در
جلسه .



جلوگیری از آشکتگی جلسه آزمون برای احراز هویت توس



کنترل تردد آسانتر

مرایبان .

الو :عدم نیاز به بررسی کارت آزمون در هنگام ورود به جلسه امتحان
ب :عدم نیاز به بررسی و تطابق عکس روی کارت با دانشجو


صرفه جویی در هزینه ها (کاغذ ،هاپ  ،استهالک وسایل اداری )



سازگار با سیستم های موجود و در حال استکاده در دانشگاه پیام نور ( یابل سکارشی سازی برای
دیگر مراکز آموزش عالی)



طراحی سیستم احراز هویت به صورت s t and al one



جلوگیری از برهم خوردن تمرکز دانشجویان در هنگام پاسخ گویی به سواالت .



تهیه سریع گزارشات حضور و غیاب ،صورت جلسه و فرم آ-ز .



جلوگیری از خطاهای انسانی در تهیه گزارشات حضور و غیاب  ،صورت جلسه و فرم آ-ز .



ثبت ساعت ورود و خروج دانشجو .



استکاده از سخت افزار مطمئن و کارآمد



خروجی گزارش سیستم بر اساس خواسته ی موسسه مربوطه و در یالب یک فایل  PDFکه خود
نیز یابل پرینت جهت بایگانی ها می باشد .



یابلیت استکاده در یالب سیستم های تحت شبکه



الگوریتم های بهینه شده برای باال بردن سرعت سیستم به علت حجم باالی داده ها و تعداد زیاد
کاربران



طراحی هند الیه به من ور سکارشی سازی سیستم با پایگاه داده های متکاوت ( Sql , MySql ,
)…  ،Or ac l e,واس

های کاربری متکاوت و سخت افزارهای متکاوت .



توانایی ارائه گزارشات در یالب فایل های  Ac c es sو Ex c el .



یابلیت ترکیب این سیستم با تکنولوژی های جدید بدون تماس )  ( Cont ac t l es sهمچون
RFI D .



تحلیل آسانتر اطالعات با داشتن ساعات ورود و خروج دانشجویان .برای مثال - :سریعترین و کند
ترین دانشجو در پاسخ گویی به سؤاالت  -تعیین مدت مورد نیاز برای ازمون یک درس با توجه به
گزارشات ثبت شده



عدم نیاز به اعالم شماره صندلی توس

کاغذ و در نتیجه عدم ایجاد ازدحام دانشجویان برای دیدن

شماره صندلی


کمک به آرام

خاطر دانشجو برای حضور در جلسه (دانشجویی را در ن ر بگیرید که برای حضور در

جلسه دائماَ باید با خود تکرار کند که آیا کارت ورود به جلسه خود را همراه دارم ،آیا کارت
دانشجویی را همراه دارم ،آیا شماره صندلی خود را به درستی به خاطر سپرده ام و ....حال با این
سیستم  ،دانشجو فق


باید خودکار و یلم خود را بهمراه داشته باشد بدون هیچ دغدغه دیگر)

امکان ذخیره هند اثر انگشت برای هر دانشجو برای انجام احراز هویت در صورت وجود
مشکل(شکستگی،سوختگی  ،و )...برای یک انگشت



گزارشات متنوع و کاربردی
الو :گزارش گیری از حاضرین و غائبین جلسه آزمون
ب :بیشترین و کمترین زمان صرف شده برای آزمون
ج :میانگین ساعات حضور دانشجویان در جلسه برای دروس مختلو طبیعی است که این
گزارشات به بهبود وضعیت آموزشی  ،کنترل وضعیت آموزشی اساتید ،شناسایی نخبگان و...
کمک بسزایی خواهد کرد

پراژه های انجام شده


دانشگاه پیام نور تایباد



دانشگاه پیام نور دوغارون

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به  www. i l i aSy s t em. c oمراجعه فرمایید.

نرم اف ار جامع هتلداری تحت اب (هت سیستم) --------------------------------

هت سیستم چیست ؟
هت سیستم ،سیستم یکپارهه رزرواسیون تحت وب می باشد .در این سیستم کلیه امور
مربوط به رزرو  ،تحت بستر وب  ،به صورت آنالین و بدون نیاز به نیروی انسانی و حضور مکانی
،انجام می شود .
جستجو اتاق ،بررسی پر یا خالی بودن هتل ،ارائه پیشنهاد تاریخ  ،انجام رزرو  ،ثبت پرداخت ها ،
رزرو  ،دریافت فرم ورود به هتل  ،ورود به هتل و

وارد کردن مشخصات مسافران ،امکان ویرای
خروج از هتل و . . .

م ایای هت سیستم


حذف هماهنگی های تلکنی و کاغذی



انجام تمامی امور تحت بستر وب



مدیریت و ن ارت دییق  ،لح ه ای و یکپارهه



مدیریت دییق و لح ه ای تراکن

های مالی



امکان ایجاد یوانین مختلو رزرو



یابلیت تغییر ظرفیت هتل در بازه های زمانی متکاوت



یابلیت تغییر ییمت اتاق ها در بازه های زمانی متکاوت



اتخاذ تصمیمات الزم با استکاده از گزارشات مختلو هتل سیستم



استکاده حداکثری از ظرفیت هتل با استکاده از سیستم هوشمند رزرو



لیست سیاه



لیست انت ار



ویرای

رزرو



تعیین سطوح دسترسی مدیران



امنیت باال

کاربری های هت سیستم
ارگان ها ا سازمان ها
ارگان ها و سازمان هایی که یک یا هند مکان ایامتی (مانند :هتل ،هتل آپارتمان و یا )....را برای

پرسنل خود یرار داده اند  .با استکاده از هتل سیستم کارمندان سازمان و یا مسئولین رفاهی می
توانند از طریق اینترنت عملیات رزرو خود را انجام دهند

.

هتیییلداران
صاحبان هتل ها و اماکن ایامتی می توانند با استکاده از هتل سیستم ،امکان رزرو را برای
میهمانان خود از طریق اینترنت فراهم نمایند .
صاحبان شرکت ها ا مؤسسات رزرااسیون
این شرکت ها نیز میتوانند عملیات رزرو را برای تعداد نامحدودی از هتل ها و یا اتاق های
مختلو برای مراجعان خود به ارمغان آورند .
نمونه های فوق تنها بخشی از کاربری های این سیستم می باشد که برای آشنایی بیشتر ذکر
شده است .برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره پشتیبانی تماس بگیرید .

مشتریان هت سیستم
شرکت تعاونی اعتباری سازمان زندان ها:
مرکز رفاهی مشهد
مرکز رفاهی شمال

ht t p: / / 185. 8. 172. 247: 203
ht t p: / / 185. 8. 172. 247: 204

شهرداری کرمان:
مرکز رفاهی مشهد

/ht t p: / / f av aker man. i r

ن ام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مرکز رفاهی شمال

/ht t p: / / r ef ahi . nez ammohandes i . i r

اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد
کلیه هتل آپارتمان داران مشهد(در حال استقرار)

ht t p: / / r egi s t er . et ehadi eh-

/hap. i r
هتل جوادیه مشهد( 2ستاره)
/ht t p: / / j av adi ehhot el . c om
هتل الماس شمال (سه ستاره)
/ht t p: / / al mas . par s r es er v e. c om
سامانه رزرواسیون اینترنتی هیپو (به زبان انگلیسی)
/ht t p: / / c heapobook. c om
سامانه پارس رزرو
/ht t p: / / www. par s r es er v e. c om
هتل هادگان اصکهان

نرم اف ار جامع فراشگاه اینترنتی ----------------------------

فراشگاه اینترنتی
نکوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم وایعیتی غیر یابل هشم پوشی برای همه ما در این عصر است.
استکاده از خدمات اینترنت در کارهای روزمره مانند امور بانکی ،شبکه های اجتماعی و  ...به راهی
بدون رییب برای انجام امور گردیده است .بسیارند کسب و کارهایی که از این وایعیت استکاده
بهینه کرده و با راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود از یک کار کوهک ایتصادی به یک بنگاه بزرگ تبدیل
شده اند .خرید اینترنتی راهی بسیار آسان و آشنا برای همه برای تامین نیازهای روزانه است.
”نرم افزار جامع فروشگاه اینترنتی شرکت نسل داده پردازی ایلیا باامکانات کامل  ،یابل پیاده سازی
برای هر کسب و کار موفق در بستر اینترنت است”

 :کابردهای این محصول


فروشگاه اینترنتی ،ایجاد شعبه جدید فروشگاه شما :فروشگاه اینترنتی شما شعبه ای جدید
از کسب و کار شما خواهد بود که در هر ساعت از شبانه روز ( )24/7آماده ارائه خدمات و
سرویس های شما می باشد.



فروشگاه اینترنتی ،افزای

یدرت خریدار در حق انتخاب و مقایسه آسان  :یکی از بزرگترین

امتیازاتی که مشتریان امروز برای خود یائل هستند امکان مقایسه محصوالت متکاوت با
یکدیگر بدون دغدغه فکری است .حال اگر این امتیاز با راحتی نشستن بر روی یک صندلی
همراه باشد مطمئنا بسیار خوشایند خواهد بود .فروشگاه اینترنتی امکان مقایسه و حق
انتخاب بدون محدودیت را در اختیار مشتریان شما یرار می دهد... . .


فروشگاه اینترنتی ،امکان تعریو بینهایت کاال :محدودیت مکان یکی از معضالت همیشگی
فروشگاه ها است .اما زمانی که بحث فروشگاه اینترنتی به میان می آید شما هیچ
محدودیتی در نوع و تعداد کاالهای خود نخواهید داشت .امکان تعریو بینهایت کاال،
ویترینی کامل از تمامی محصوالت شما در اختیارتان یرار خواهد داد... .



فروشگاه اینترنتی ،دادن اطالعات کافی به مشتری  :زمانیکه یک مشتری به شما مراجعه
میکند شما در زمانی کوتاه باید دریایی از اطالعات را در اختیار او یرار دهید و این کارباید
برای مشتری دیگر نیز تکرار شود اما در دنیای مجازی برای یک بار اطالعات کامل هر محصول را
وارد خواهید کرد و هزاران بار مشتریان آن را مطالعه خواهند نمود .تصور کنید این اطالعات
می تواند به صورت هند رسانه ای ( ارسال فیلم ،متن و عکس) و فروشگاه اینترنتی شما می
تواند مانند فروشنده ای یوی توضیحات کاملی از محصول را ارائه کند.



فروشگاه اینترنتی ،سهولت در فرآیند خرید ،سکارش و تحویل به مشتری  :آسانی خرید و
سکارش از خانه و محل کار و تحویل در محل به مشتری فرآیندی است که باعث جذب خرید
مشتریان خواهد شد..



فروشگاه اینترنتی ،امکان استکاده از ن رات و تبادل ن ر با سایر خریداران محصوالت  :تبادل
ن ر با دیگران و امکان استکاده از ن رات دیگران راهی بسیار مکید برای انتخاب آسان پی
روی مشتریان یرار خواهد داد.



فروشگاه اینترنتی ،تهیه لیست کامل از مشتریان در یک بانک اطالعاتی مدون و کامل: :
امکان استکاده از بانک مشتریان خریدار و ثبت نام کننده در فروشگاه اینترنتی و استکاده
هدفمند در فعالیت های بازرگانی بعدی در فروشگاه وجود خواهد داشت..

چرا فراشگاه ما؟
برنامه نویسی کامال بومی در شرکت
یابلیت ارتقا با توجه به نیازهای بعدی مشتری
امکان درج بینهایت محصول
امکان درج عکسهای متنوع برای محصول
امکان درج توضیحات برای محصوالت در یالب ht ml
امکان دسته بندی دینامیک برای محصوالت
امکان جستجو در میان محصوالت
امکان اضافه کردن خصوصیات ویژه به هر محصول
امکان مدیریت تبلیغات سایت به صورت کامال دینامیک
امکان دریافت ن رات و مدیریت کامال دینامیک
امکان ثبت تمامی رکوردهای فروشگاه
امکان ایجاد کاربری های مختلو در سایت برای اپراتورها و بازدید کنندگان
امکان استکاده از تخکیو گروهی و فردی
امکان ارائه ییمت همکاری
یابلیت اضافه شدن درگاه بانکی و پرداخت الکترونیکی
امکان فروش به صورت آفالین ( درخواست محصول )
امکان اضافه شدن یابلیت عالیه مندیها
نمای

پر فروش ترین محصوالت

نمای

پربازدید ترین محصوالت

نمای

جدیدترین محصوالت

نمای

کاالهای محبوب

امکان مدیریت سبد خرید
امکان درج مقاالت
امکان درج اخبار در سایت
و....
(فروشگاه اینترنتی در یالب نسخه موبایل (اندروید
پنل مدیریت نشخه موبایل تحت وب بوده و در صورت دسترسی به اینترنت از هر مکانی یابلیت
مدیریت در فروشگاه وجود دارد:

برخی ایژگیهای نسخه موبای :
-1

امکان انجام فرآیند خرید به صورت کامل در نسخه موبایل

-2

امکان درج ن ر برای هر محصول

-3

امکان جستجو در میان محصوالت

-4

نمای

پر فروش ترین محصوالت

-5

نمای

پربازدید ترین محصوالت

-6

نمای

جدیدترین محصوالت

-7

نمای

کاالهای محبوب

-8

امکان مدیریت تبلیغات نسخه موبایل به صورت دینامیک

-9

امکان مشاهده مشخصات و عکس های محصول

 -10و....

مشتریان فراشگاه اینترنتی
www. day a724. c om
www. j i bi r an. c om
www. c i t yyadak. c om
www. noy ankhodr o. c om
www. hav ayek hoob. c om
www. pay et ak ht l apt op. c om
www. f ar s hj ahad. i r
www. 3c ent er
www. al mas t eb. i r
www. s aghebc ar pet . c om
www. dat i s - f ood. c om
www. ons hi k. c om
www. pi et akht . c om
www. akus por t s . c om
www. f ul l y. j et box . i r
و .....

نرم اف ار جامع کتابخانه تحت اب بساتین ----------------------------

بساتین چیست ؟
بساتین  ،نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه می باشد که از طریق این نرم افزار کلیه امور مربوط
به ثبت اسناد به صورت  %100آنالین انجام می شود و همچنین اعضاء می توانند از طریق این
نرم افزار به جستجو  ،مطالعه و حتی دانلود سند مربوطه ایدام نمایند.

م ایای بساتین
درج سند به سه زبان عربی  ،انگلیسی و فارسی
امکان ارتباط هند به هند بین ناشران  ،مولکان  ،اسناد و ...
استکاده از موتور جستجو  L uc eneبه من ور جستجو سریعتر بین اسناد

مشتریان بساتین
مدرسه هتلداری پدیده (  -- ) Padi deh Hot el Sc hoolدر حال پیاده سازی ...
کتابخانه تخصصی امیر المومنین (علیه السالم)  --در حال پیاده سازی ...
کتابخانه تخصصی حضرت زهرا (سالم ا ...علیها)  --در حال پیاده سازی ...

سامانه جامع ا یکپارچه ارسال لیست اماکن ----------------------------
هتل ها  ،هتل آپارتمان ها و مهمانپذیر ها از طریق این سامانه می توانند با وارد نمودن
اطالعات میهمانان خود فایل اماکن را ایجاد و ارسال نمایند .ضمن اینکه از این نرم افزار هم می
توانند به عنوان نرم افزار هتلداری خود نیز استکاده نمایند.

م ایای سامانه
عدم احتیاج به نصب در محل مکان ایامتی
پشتیبانی راحتتر  ،سریعتر و دییقتر
دسترسی لح ه ای به اطالعات هر مکان
دسترسی اطالعات بدون محدودیت مکانی
امکان انجام سایر مکاتبات اداری با اداره اماکن
امکان اطالع رسانی آنالین به مکان های ایامتی

مشتریان سامانه
مهمانپذیر سعید
مهمانپذیر مقدم
مهمانپذیر ترمه
مهمانپذیر طلوع آزادی
مهمانپذیر ییاسی پور
مهمانپذیر جنات الحسین
مهمانپذیر شاه خراسان
مهمانپذیر مهدی سری
مهمانپذیر زائر
هتل آپارتمان خادمان
هتل آذین

سیییامانه رزرااسییییون  %100ونالیییین هتییی هیییای کشیییور (پیییار

رزرا) ---------------------

--

پار

رزرا چیست ؟

اولهههین سهههامانه رزرواسهههیون کهههامال آنالیهههن سهههه زبانهههه و ریسپانسهههیو کشهههور کهههه امکهههان رزرو بهههر
روی هتهههل ههههای عضهههو سهههامانه را بهههه صهههورت کهههامال آنالیهههن و بهههدون نیهههاز بهههه همهههاهنگی ههههای
تلکنهههی ایجهههاد نمهههوده اسهههت .بهههه ایهههن معنهههی کهههه رزرو در بسهههتر سهههامانه انجهههام شهههده ،تأییهههد
گردیده و پس از پرداخت مبلغ رزرو برای مسافر برگه پذیرش هتل صادر می نماید.

امکانات ا م ایا
حضور در بازار جدید و فراهم آوردن جذب گردشگر الکترونیک .
فراهم آوردن امکان رزرو برای مهمانان درهرساعت از شبانه روز و در هرکجای دنیا.
امکان عضویت هتل ها در این سامانه(به صورت پویا توس

هتل)

یراردادن مشخصات اتاق ها ،ییمت ها  ،عکس ها،لوگو ،نقشه(پویا با استکاده از سرویس گوگل)،
آب و هوا(پویا با استکاده از سرویس یاهو) و دیگر اطالعات هتل و اتاق ها به من ور کمک به
انتخاب بهتر و دییقتر مهمان (به صورت پویا توس

هتل)

انجام مراحل رزرو (شامل :جستجو – بررسی و انتخاب – پرداخت الکترونیک – دریافت معرفی
نامه ورود به هتل – اطالع رسانی به هتل و مهمان از مشخصات رزرو انجام شده به صورت
آنالین) توس

مهمان به صورت کامال آنالین .

یابلیت مشاهده مشخصات رزرو کننده در پنل مدیریت هتل در سامانه.

زمینه های فعالیت
هتل ها و هتل آپارتمان های کل کشور
آژانس های مسافرتی کل کشور
تجهیزات هتل داری کل کشور
صنایع و واحدهای مرتب

با توریسم سالمت کشور

صنایع گردشگری

طراحی ا پیاده سازی سایت ها ا پورتال های تحت اب ----------------------------

توانایی های ما
طراحهههی و پیهههاده سهههازی سهههایت ههههای اینترنتهههی در مجموعهههه نسهههل داده پهههردازی ایلیههها بههها توجهههه
به نیازهای کارفرما به دوصورت استاتیک و دینامیک انجام می شود.
سایت استاتیک  :این سایت ها صرفا به من ور اطالع رسانی می باشد و محتوای این سایت ها
معموال ثابت و بدون تغییر می باشد و طبیعتا شامل هزینه کمتری نیز می شوند.
سایت دینامیک  :این گونه سایت ها دارای محتوای پویا می باشند و توس
تغییر دارند همانند  :اخبار  ،مقاالت  ،فروشگاه آنالین  ،درج اطالعیه و ...

سرایس های قاب ارائه
-

مدیریت اخبار

-

مدیریت پرسنل

-

مدیریت گالری عکس

-

مدیریت پروژه ها

-

مدیریت لینک های مکید

-

پرداخت الکترونیک

-

ارسال پیام کوتاه

-

ن ر سنجی

-

نقشه کوکل مپ

مدیر سایت یابلیت

-

مدیریت مقاالت

-

مدیریت رزرواسیون هتل

-

گالری تقدیرنامه ها ،گواهینامه ها و جوایز

-

یابلیت ثبت نام و عضو گیری

-

مدیریت سطوح دسترسی مختلو برای اعضاء

-

دانلود فرم های دریافت اطالعات

-

اتصال به درگاه بانگ های داخلی و خارجی

-

امکان هند زبانه نمودن سایت

-

طراحی سایت به صورت ریسپانسیو

پراژه های انجام شده
طراحی و پیاده سازی پرتال شرکت توسعه عمران و توسعه شرق www. oms i c o. i r
طراحی و پیاده سازی سایت اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد www. et ehadi eh - hap. i r
طراحی و پیاده سازی سایت آژانس اوج سیر توس www. ouj s ei r . c o
طراحی و پیاده سازی سایت آژانس هرمس www. her mes hol di ng. c om
طراحی و پیاده سازی سایت کارخانه تولیدی ایران کارتوس www. i r ank ar t oos . c om
طراحی و پیاده سازی سایت هتل آذین www. hot el az i n. c om
طراحی و پیاده سازی سایت آموزشگاه زبان کی

نوین www. k i s hnovi n. c om

طراحی و پیاده سازی سایت کارخانه تولیدی پوشاک سازان www. poos hak s az an. c om
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت مهندسی کاللیت www. k al al i t . c om
طراحی و پیاده سازی سایت دان

صنعت www. danes hs anat . c om

طراحی و پیاده سازی سایت هتل غدیر www. f el es ke. c om
طراحی و پیاده سازی سایت زعکران آداک www. adaks af f r on. c om
طراحی و پیاده سازی سایت رزرو اسیون www. c heapobook . c om
طراحی و پیاده سازی پرتال مشاورسکید www. dr z ak er . i r
پایگاه اطالع رسانی دفتر مدیریت دان

شرکت گاز استان خراسان رضوی www. k m. egas . i r

پایگاه اطالع رسانی شرکت گلدارو ایلیا توس www. Hoor aHony e. c om
پیاده سازی سایت هتل آذین مشهد به سکارش سازمان زندان های کشور

www. hot el az i n. c om
طراحی و پیاده سازی سایت های شرکت نسل داده پردازی ایلیا

www. BananaSy s t em. i r www. Par s Res er ve. c om

www. i l i aSy s t em. c o
www. Hot el Sys t em. i r

طراحی و پیاده سازی سایت شرکت ایمن جاوید www. s j i c ompany . i r
پیاده سازی پنل آنالین پرداخت بانکی هتل یصر الماس www. bani . hot el ghas r . c om
طراحی و پیاده سازی سایت محصوالت ایلیا آوا www. i l i aav a. i r
پیاده سازی سایت هتل جوادیه www. j av adi ehhot el . c om
پیاده سازی سایت رزرواسیون شهرداری کرمان www. ker manav ar ez . i r

پیاده سازی سامانه رزرواسیون هتلستان وابسته به هلدینگ گردشگری پارسیان

www. hot el s t an. c om
پیاده سازی سامانه رزرواسیون هتل یاب www. hot el y ab 24 . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی درب اتوماتیک www. f ar as at . c o
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی نقره آزادی www. az adi - s i l v er . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی www. c i t y y adak . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی تجهیزات تهویه مطبوع www. hav ay ekhoob. c om
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل آپارتمان غدیر www. book . f el es k e. c om
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل آپارتمان میعاد www. mi ad. i l i as ys t em. c o
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل بین المللی تجارت هرات

www. t ej ar at hot el . par s r es er v e. c om
طراحی و پیاده سازی سایت دنیای زیبای ما www. our beaut i f ul wor l d. c om
طراحی و پیاده سازی سایت تاالر آرامیس www. ar ami s - hal l . i r
پیاده سازی سامانه رزرواسیون آراد سیر ar adbook i ng. c om
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آراد سیر
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل استارفام
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آنشیک
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی جیب ایران
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل های گلد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی بخر و بیار
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل هتل بین المللی یصر
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل هتل مرصاد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل گروه هتل های ییاس نژاد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آموزشگاه زبان کی

نوین

طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل شرکت توزیع برق مشهد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل اکبرجوجه
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل کیلینیک زیبایی و پوست اسپادانا
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل کیلینیک دندانپزشکی لبخند ماندگار
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی پسرخاله

طراحی ا پیاده سازی سایت ها ا پورتال های تحت اب ----------------------------

توانایی های ما
طراحهههی و پیهههاده سهههازی سهههایت ههههای اینترنتهههی در مجموعهههه نسهههل داده پهههردازی ایلیههها بههها توجهههه
به نیازهای کارفرما به دوصورت استاتیک و دینامیک انجام می شود.
سایت استاتیک  :این سایت ها صرفا به من ور اطالع رسانی می باشد و محتوای این سایت ها
معموال ثابت و بدون تغییر می باشد و طبیعتا شامل هزینه کمتری نیز می شوند.
سایت دینامیک  :این گونه سایت ها دارای محتوای پویا می باشند و توس
تغییر دارند همانند  :اخبار  ،مقاالت  ،فروشگاه آنالین  ،درج اطالعیه و ...

سرایس های قاب ارائه
-

مدیریت اخبار

-

مدیریت پرسنل

-

مدیریت گالری عکس

-

مدیریت پروژه ها

-

مدیریت لینک های مکید

-

پرداخت الکترونیک

-

ارسال پیام کوتاه

-

ن ر سنجی

-

نقشه کوکل مپ

-

مدیریت مقاالت

-

مدیریت رزرواسیون هتل

-

گالری تقدیرنامه ها ،گواهینامه ها و جوایز

-

یابلیت ثبت نام و عضو گیری

-

مدیریت سطوح دسترسی مختلو برای اعضاء

-

دانلود فرم های دریافت اطالعات

-

اتصال به درگاه بانگ های داخلی و خارجی

-

امکان هند زبانه نمودن سایت

-

طراحی سایت به صورت ریسپانسیو

مدیر سایت یابلیت

پراژه های انجام شده
طراحی و پیاده سازی پرتال شرکت توسعه عمران و توسعه شرق www. oms i c o. i r
طراحی و پیاده سازی سایت اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد www. et ehadi eh - hap. i r
طراحی و پیاده سازی سایت آژانس اوج سیر توس www. ouj s ei r . c o
طراحی و پیاده سازی سایت آژانس هرمس www. her mes hol di ng. c om
طراحی و پیاده سازی سایت کارخانه تولیدی ایران کارتوس www. i r ank ar t oos . c om
طراحی و پیاده سازی سایت هتل آذین www. hot el az i n. c om
طراحی و پیاده سازی سایت آموزشگاه زبان کی

نوین www. k i s hnovi n. c om

طراحی و پیاده سازی سایت کارخانه تولیدی پوشاک سازان www. poos hak s az an. c om
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت مهندسی کاللیت www. k al al i t . c om
طراحی و پیاده سازی سایت دان

صنعت www. danes hs anat . c om

طراحی و پیاده سازی سایت هتل غدیر www. f el es ke. c om
طراحی و پیاده سازی سایت زعکران آداک www. adaks af f r on. c om
طراحی و پیاده سازی سایت رزرو اسیون www. c heapobook . c om
طراحی و پیاده سازی پرتال مشاورسکید www. dr z ak er . i r
پایگاه اطالع رسانی دفتر مدیریت دان

شرکت گاز استان خراسان رضوی www. k m. egas . i r

پایگاه اطالع رسانی شرکت گلدارو ایلیا توس www. Hoor aHony e. c om
پیاده سازی سایت هتل آذین مشهد به سکارش سازمان زندان های کشور

www. hot el az i n. c om
طراحی و پیاده سازی سایت های شرکت نسل داده پردازی ایلیا

www. BananaSy s t em. i r www. Par s Res er ve. c om

www. i l i aSy s t em. c o
www. Hot el Sys t em. i r

طراحی و پیاده سازی سایت شرکت ایمن جاوید www. s j i c ompany . i r
پیاده سازی پنل آنالین پرداخت بانکی هتل یصر الماس www. bani . hot el ghas r . c om
طراحی و پیاده سازی سایت محصوالت ایلیا آوا www. i l i aav a. i r
پیاده سازی سایت هتل جوادیه www. j av adi ehhot el . c om
پیاده سازی سایت رزرواسیون شهرداری کرمان www. ker manav ar ez . i r
پیاده سازی سامانه رزرواسیون هتلستان وابسته به هلدینگ گردشگری پارسیان

www. hot el s t an. c om
پیاده سازی سامانه رزرواسیون هتل یاب www. hot el y ab 24 . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی درب اتوماتیک www. f ar as a t . c o
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی نقره آزادی www. az adi - s i l v er . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی www. c i t y y adak . c om
پیاده سازی فروشگاه اینترنتی تجهیزات تهویه مطبوع www. hav ay ekhoob. c om
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل آپارتمان غدیر www. book . f el es k e. c om
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل آپارتمان میعاد www. mi ad. i l i as ys t em. c o
نصب و راه اندازی نرم افزار هتل داری هتل بین المللی تجارت هرات

www. t ej ar at hot el . par s r es er v e. c om

طراحی و پیاده سازی سایت دنیای زیبای ما www. our beaut i f ul wor l d. c om
طراحی و پیاده سازی سایت تاالر آرامیس www. ar ami s - hal l . i r
پیاده سازی سامانه رزرواسیون آراد سیر ar adbook i ng. c om
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آراد سیر
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل استارفام
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آنشیک
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی جیب ایران
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل های گلد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی بخر و بیار
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل هتل بین المللی یصر
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل هتل مرصاد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل گروه هتل های ییاس نژاد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل آموزشگاه زبان کی

نوین

طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل شرکت توزیع برق مشهد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل اکبرجوجه
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل کیلینیک زیبایی و پوست اسپادانا
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل کیلینیک دندانپزشکی لبخند ماندگار
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل فروشگاه اینترنتی پسرخاله

همایش ها ا وموزش ها ----------------------------

همییییایش ا نشسییییت تخصصییییی هتلییییداری  ،تییییا ر ا رسییییتوران – تییییا ر لییییوکس
طالیی –  19بهمن ماه 96

همیییایش ا نشسیییت تخصصیییی هتلیییداری  ،تیییا ر ا رسیییتوران – سیییالن ورییییو مصیییلی
نژاد –  24اردیبهشت ماه 97
موضوع ارائه:کاه

آثار رکود بازار با استکاده از دیجیتال مارکتینگ

همییییایش ا نشسییییت تخصصییییی هتلییییداری  ،تییییا ر ا رسییییتوران – هتیییی پییییار
مشهد –  26تیر ماه 97
موضوع ارائه:هابک سازی مدیریت با استکاده از ابزار دیجیتال

برگیییی اری داره اال وموزشییییی بازاریییییابی دیجیتییییال – ایییییژه پرسیییین مرکیییی ومییییوزش
هتلداری شهید ااینی
برگییی اری داره دام وموزشیییی بازارییییابی دیجیتیییال – اییییژه مسییییولین وی تیییی هتییی
هییا(هت ی مدینییه الر ییا ،گییراه هت ی هییای المییا

 ،گییراه هت ی هییای قیییا

)...

تماس با ما -----------------------
آدرس  :مشهد – میدان سیدرضی – پالک 262
تلکن 051 –36019956-7 :

تلککس 051 – 36019956 :

ایمیل i nf o@i l i as y s t em. c o :

وب سایت www. i l i as y s t em. c o :

نییژاد ا

