
 رزٍنٌ شرکت ایلیا سیستو

 8931ٍیرایش 



 یش

 ظخي هذیر

 سالم، عرض ادب ٍ احترام

شرکت فناٍری اطالعات ٍ ارتباطات نسل دادى پردازی ایلیا در 
با نلحق شدن نًندسین ٍ نیرٍيای نتخصص ٍ با يدف  8911سال 

فعالیت در حَزى فناٍری اطالعات ٍ ارتباطات کَشش خَد را آغاز 
خصص ٍ با اخالق با عنایت خداٍند ٍ تالش يهکاران نت نا. نهَد

تَانستٌ ایو در یک ديٌ گذشتٌ افتخار ارائٌ خدنت بٌ گسترى ٍسیعی 
بٌ طَر حتو ، نرم .از نشتریان داخل ٍخارج از کشَر را داشتٌ باشیو

 .افزار یکی از نًو ترین ابزار پیش برد ايداف سازنان شهاست

آپ یا سازنان نتَسط تفاٍتی نهی کند، این سازنان یک کسب ٍ کار خانگی باشد، یا استارت 
انتخاب نرم افزاری کارا، قدرتهند ٍ ننطبق بر تکنَلَژی يای رٍز يهراى با پشتیبانی سریع ٍ در .ٍ بزرگ

بًرى نند از " ایلیا سیستو".دسترس، نَجب افزایش تهرکز شها بٌ دیگر پلٌ يای نَفقیت خَايد بَد
دى است تا در حَزى يای زیر شها را تا قلٌ تجربٌ ٍ سرعت الزم جًت استفادى کارآند از فناٍری رٍز،آنا

 .يای نَفقیت يهرايی کند

 نرم افزار فروشگاه اینترنتی  

 نرم افزار نالی تحت وب 

 نرم افزار هتل داری تحت وب 

 (پارس رزرو)نرم افزار رزرواسیىن آنالین هتل  

 نرم افزار ندیریت کتابخانه تحت وب  

 طراحی وب سایت اختصاصی 

 (Android, IOS)ت انىاع اپلیکشن نىبایل طراحی و ساخ 

 اپلیکشن نىبایل فروشگاه ساز   

 آنىزش دیجیتال نارکتینگ 

 خدنات نشاوره بازاریابی  دیجیتال 

 خدنات پشتیبانی سایت و نرم افزارهای ارائه شده 

 (Iran Export)خدنات صادرات الکترونیک ایران  

 یان خارجیبرای کارفرنا Freelancerاجرای پروژه های   
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 ب طراحی ٍ پیادُ ظازی ظایت ّا ٍ پَرتال ّای تحت ٍ

 

هررکسب ررکسرسبرره سه ررع سهرر سوررد سب سایعدهوررمسرلسیررهشتسهررهدسا ع  رر س ه ررع سهه ررمس
هاررکر بسهرر س گیررشسا ررعکهسهیررع ه بسه سهشاعکوررتسرسی ررهساترره دسشسرر سه سهرعررکش سرسبیرره س ررکش س هبس

هیرع ه بسه سی رهدسهشاعکورتسهیرتسهشاعکورتسا عکهسب رکسرسبره سرسافکیر ساالترد خسرسترماهخس
  سهشکه سههس  رمساههرشس رد ر سا رعکهسشهیعر سرسهزر س ر بس فرمه سه ریه س شره دسبره هکسهشاعکورتسه س
رلسیهشتسههدسا ع ر سهه  شرمسایساارمسرسویره سهرهدسترد س هسه سهشر سطکشرمسهکطرک،سای ره وم  ه س

هوارمسهرهسب رکسرسبره سرسترماهخس رزهسچ س هش سهرعکسه سهشاعکوتسبر سهرره ه سو رکسهه  شرمسباارمبسایعد
ب اهس دوم؟سهکهدسیر ه هسطکه ر سیرهشتسایعدهویرمسهرهسارهس زرهدسهایکشرمسارهسهرعرکش سهشرمبسهرهس هس

س !هکهدسب کسرسبه س زهس ه شم
 

 َاًایی ّای هات

س

سو شس ساتزدع  س   سهشاعکوع  سیهشتسههد سیه د سپیه ب سر طکه  
س سه  سبه یکاه سویه ههد سه  س د   سهه سهش یه سپک ه د  رصد خس ه ب

س.هیعه یکسرس شاهایکسهوتهمسا س د 

این سایت يا صرفا بٌ ننظَر اطالع :  سایت استاتیک -
رسانی نی باشد ٍ نحتَای این سایت يا نعهَال ثابت 
ٍ بدٍن تغییر نی باشد ٍ طبیعتا شانل يزینٌ کهتری نیز 

 .نی شَند
َسط ندیر سایت این گَنٌ سایت يا دارای نحتَای پَیا نی باشند ٍ ت:  سایت دینامیک -

 ...اخبار ، نقاالت ، فرٍشگاى آنالین ، درج اطالعیٌ ٍ : قابلیت تغییر دارند يهانند 

 ظرٍیط ّای قابل ارائِ 

 ندیریت اخبار -
 ندیریت پرسنل -
 ندیریت گالری عکس -
 ندیریت پرٍژى يا -
 ندیریت لینک يای نفید -
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 پرداخت الکترٍنیک -
 ارسال پیام کَتاى -
 نظر سنجی -
 نپل گَ گنقشٌ  -
 ندیریت نقاالت  -
 ندیریت رزرٍاسیَن يتل -
 گالری تقدیرنانٌ يا، گَايینانٌ يا ٍ جَایز  -
 قابلیت ثبت نام ٍ عضَ گیری -
 ندیریت سطَح دسترسی نختلف برای اعضاء -
 دانلَد فرم يای دریافت اطالعات -
 اتصال بٌ درگاى بانگ يای داخلی ٍ خارجی -
 انکان چند زبانٌ نهَدن سایت -
 ت ریسپانسیَطراحی سایت بٌ صَر -

 پرٍشُ ّای اًجام شذُ 

 

 طراحی ٍ پیادى سازی پرتال شرکت تَسعٌ عهران ٍ تَسعٌ شرق  -
 طراحی ٍ پیادى سازی سایت اتحادیٌ يتل آپارتهان داران نشًد   -
 طراحی ٍ پیادى سازی سایت آژانس اٍج سیر تَس  -
 www.hermesholding.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت آژانس يرنس  -
 www.irankartoos.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت کارخانٌ تَلیدی ایران کارتَس  -
 www.hotelazin.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت يتل آذین  -
 www.kishnovin.comسایت آنَزشگاى زبان کیش نَین طراحی ٍ پیادى سازی  -
 www.pooshaksazan.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت کارخانٌ تَلیدی پَشاک سازان  -
 www.kalalit.comسایت شرکت نًندسی کاللیت   طراحی ٍ پیادى سازی -
 www.daneshsanat.comاحی ٍ پیادى سازی سایت دانش صنعت طر -
 www.feleske.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت يتل غدیر  -
 www.adaksaffron.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت زعفران آداک   -

 www.cheapobook.comطراحی ٍ پیادى سازی سایت رزرٍ اسیَن  -
 www.drzaker.irطراحی ٍ پیادى سازی پرتال نشاٍرسفید  -
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 پایگاى اطالع رسانی دفتر ندیریت دانش شرکت گاز استان خراسان رضَی  -
   ع رسانی شرکت گلدارٍ ایلیا تَس  پایگاى اطال -
  پیادى سازی سایت يتل آذین نشًد بٌ سفارش سازنان زندان يای کشَر  -
www.iliaSystem.co   دازی ایلیا طراحی ٍ پیادى سازی سایت يای شرکت نسل دادى پر -

 www.ParsReserve.com  www.BananaSystem.ir   www.HotelSystem.ir 
 راحی ٍ پیادى سازی سایت شرکت ایهن جاٍید ط -
 پیادى سازی پنل آنالین پرداخت بانکی يتل قصر الهاس  -
 طراحی ٍ پیادى سازی سایت نحصَالت ایلیا آٍا  -
 پیادى سازی سایت يتل جَادیٌ   -
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 (Android , IOS)طراحی ٍ پیادُ ظازی ًرم افسارّای هَبایل 

 اندرٍید چیست ؟
يَشهههند کههٌ  یيهها ینَبايههل ٍ گَشهه یدسههتگاى يهها یاسههت بههرا یسيسههتو عههانل بههٌ زبههان سههادى
ٍسههایلی کههٌ از ایههن سیسههتو عانههل . شههَد ینهه ینعههرٍف پشههتيبان یکهپههان 93تَسههط بههيش از 

  .استفادى نی کنند قادر بٌ انجام بسیاری از نیازيای رٍزنرى چند رسانٌ ای يستند

برٍشَر ٍ کاتالَگ ٍ )ات کٌ از طریق انَر چاپی شیَى سنتی نعرفی نحصَالت ٍ خدن :نَبایل کاتالَگ  -
عدم انکان ٍیرایش بعد  -اطالعات نحدٍد  -انجام نیشد، نحدٍدیت يای زیادی نثل تیراژ نحدٍد ..( 

داشت کٌ تهانی این نحدٍدیت يا در کاتالَگ آندرٍید نرتفع شدى ... تَزیع نحدٍد ٍ  -از چاپ 
 .است

دى سازی ایدى يای جالب نرم افزاری ٍ استفادى تجاری از این نرم قابلیت پیا : نرم افزاريای کاربردی -
 ...افزاريا از طریق بارگزاری در اندرٍیدنارکت يایی نثل بازار ، نایکت، کندٍ ٍ 

ایجاد نرم افزار اختصاصی ٍیژى سازنان يا ٍ یا نجتهع يای بزرگ تجاری از  :نرم افزاريای سازنانی  -
 ...ات دٍلتی، شرکت يای ساختهانی ٍ قبیل يتل يا، فرٍشگاى يا، ادار

 پیادى سازی کتاب يا بر رٍی تلفن يهراى برای دسترسی ٍ نطالعٌ راحت تر :کتاب يای الکترٍنیکی  -
این نرم افزاريا با قابلیت يای چند رسانٌ ای جذابیت يای بسیار برای آنَزش  :نرم افزاريای آنَزشی  -

 .بَجَد نی آٍرند

 ظرٍیط ّای قابل ارائِ 

  احی گرافیک ظايری نرم افزار بصَرت کانال حرفٌ ای ٍ پَیاطر -
  ... برنانٌ نَیسی نرم افزار يای کار با دٍربین ، سنسَر گَشی ، کار با اینترنت ٍ -
  برنانٌ نَیسی برای تهانی ندل يای گَشی آندرٍید ٍ انَاع تبلت يا -
  SQL Lite کار با بانک اطالعاتی داخلی آندرٍید -
  ٍ نَبایل ٍبيا  ٍب اپلیکیشن -
 نشاٍرى جًت تَلید نرم افزاريای سفارشی شها -
  برنانٌ يای نَبایل نبتنی بر نَقعیت -
  تجارت الکترٍنیک بر رٍی نَبایل -
  يای دادى تحت سرٍر با نَبایل  سازی پایگاى یکپارچٌ -
  يای اتَناسیَن رٍی نَبایل سیستو -
 يای اجتهاعی نَجَد سازی با شبکٌ یکپارچٌ -
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 ّای اًجام شذُ  پرٍشُ

 نرم افزار آندرٍید يتل قصر  -
 يتل قصر IOSنرم افزار  -
 نرم افزار رزرٍاسیَن انالین ٍ تَریسو سالنت آراد -
 نرکز درنانی سیها طب  IOS نرم افزار آندرٍید ٍ -
 نرم افزار آندرٍید شرکت فنی نًندسی آریاز -
 نرم افزار آندرٍید قلهَ -
 نرم افزار آندرٍید پارس رزرٍ -
 صالة ٍ صَم افزار نرم -
 فردٍس شفا افزار نرم -
 الکتریک ثابت زاراف نرم -
 پاژ نبلهان افزار نرم -
 نًدیٌ صحیفٌ اندرٍید افزار نرم -
 نرم افزار اندرٍید فرٍشگاى اینترنتی بخر ٍ بیار -
 نرم افزار اندرٍید کاغذ دیَاری جیب ایران -
 نرم افزار اندرٍید فرٍشگاى اینترنتی عسل سدنا -
 نرم افزار اندرٍید ژٍرنال -
 نرم افزار نَبایل آنشیک -
 نرم افزار نَبایل رستَران داتیس -
 نرم افزار نَبایل رستَران اکبرجَجٌ -
 نرم افزار نَبایل استارفام -
 نرم افزار اندرٍید يتل نرصاد  -
 افزار نَبایل نَسسٌ زبان کیش نَین نرم -
 نرم افزار کتابخَان کانبک -
برای نثال کارنند نی )نی تَان از آن در سیستو يای نتفاٍت، فَاصل دٍر بدٍن تغییر استفادى کرد -

تَاند با اثر انگشت خَد ساعت ٍرٍد ٍ خرٍج خَد را ثبت کند، با اثر انگشت ٍارد رایانٌ ادارى خَد 
شناسایی بیَنتریک انَاع ...( قفل درب ننزل یا گاٍصندٍق خَد را باز کند ٍ شَد، با اثر انگشت 

               .نختلفی دارد

تههَان بههٌ اسههکن عنبیههٌ، اسههکن شههبکیٌ، شناسههایی چًههرى، شناسههایی  از جهلههٌ ایههن رٍش يهها نی
يهو اکنهَن بسهیاری از سهازنان يهای اننیتهی نهالی .صَت، اثر انگشت ٍ ترکیب دسهت اشهارى کهرد

انی در کشههَريای نختلههف از تکنَلههَژی تشههخیص اثههر انگشههت بههرای دسترسههی بههٌ اطالعههات ٍ نظهه
 . نحرنانٌ ٍ ٍرٍد بٌ نکان يای خاص استفادى نی کنند
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 ( ّتل ظیعتن)ًرم افسار جاهع ّتلذاری تحت ٍب 

 

 يتل سیستو چیست ؟

سیسههتو یکپارچههٌ رزرٍاسههیَن  يتههل سیسههتو،
کلیههٌ در ایههن سیسههتو . تحههت ٍب نههی باشههد

انههَر نربههَ  بههٌ رزرٍ ، تحههت بسههتر ٍب ، بههٌ 
صههَرت آنالیهههن ٍ بهههدٍن نیهههاز بهههٌ نیهههرٍی 

  .انسانی ٍ حضَر نکانی ،انجام نی شَد

جسههتجَ اتههاق، بررسههی پههر یهها خههالی بههَدن يتههل، ارائههٌ پیشههنًاد تههاری  ، انجههام رزرٍ ، ثبههت 
فههرم ٍرٍد بههٌ  پرداخههت يهها ، ٍارد کههردن نشخصههات نسههافران، انکههان ٍیههرایش رزرٍ ، دریافههت

 ...يتل ، ٍرٍد بٌ يتل ٍ خرٍج از يتل ٍ

 هسایای ّتل ظیعتن

 حذف يهاينگی يای تلفنی ٍ کاغذی -
 انجام تهانی انَر تحت بستر ٍب -
 ندیریت ٍ نظارت دقیق ، لحظٌ ای ٍ یکپارچٌ -
 ندیریت دقیق ٍ لحظٌ ای تراکنش يای نالی -
 انکان ایجاد قَانین نختلف رزرٍ  -
 ل در بازى يای زنانی نتفاٍتقابلیت تغییر ظرفیت يت -
 قابلیت تغییر قیهت اتاق يا در بازى يای زنانی نتفاٍت -
 اتخاذ تصهیهات الزم با استفادى از گزارشات نختلف يتل سیستو  -
 سیستو يَشهند رزرٍ کهکاستفادى حداکثری از ظرفیت يتل با  -
 لیست سیاى -
 لیست انتظار -
 ٍیرایش رزرٍ -
 تعیین سطَح دسترسی ندیران -
 االاننیت ب -
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 کاربری ّای ّتل ظیعتن

 

 ارگان يا ٍ سازنان يا -
را ....( يتل، يتل آپارتهان ٍ یا: نانند)ارگان يا ٍ سازنان يایی کٌ یک یا چند نکان اقانتی  

با استفادى از يتل سیستو کارنندان سازنان ٍ یا نسئَلین . برای پرسنل خَد قرار دادى اند 
       .ینترنت عهلیات رزرٍ خَد را انجام ديندرفايی نی تَانند از طریق ا

 يتـــلداران
يتل يا ٍ اناکن اقانتی نی تَانند با استفادى از يتل سیستو، انکان رزرٍ را برای  صاحبان 

  .نیًهانان خَد از طریق اینترنت فرايو نهایند

 صاحبان شرکت يا ٍ نؤسسات رزرٍاسیَن -
را برای تعداد نانحدٍدی از يتل يا ٍ یا اتاق يای این شرکت يا نیز نیتَانند عهلیات رزرٍ  

 .نختلف برای نراجعان خَد بٌ ارنغان آٍرند
نهَنٌ يای فَق تنًا بخشی از کاربری يای این سیستو نی باشد کٌ برای آشنایی بیشتر ذکر شدى 

 .برای کسب اطالعات بیشتر نی تَانید با شهارى پشتیبانی تهاس بگیرید. است

 عتنهشتریاى ّتل ظی

 :شرکت تعاٍنی اعتباری سازنان زندان يا -
 http://185.8.172.247:203     نرکز رفايی نشًد       

 http://185.8.172.247:204     نرکز رفايی شهال        
 :ی کرنانشًردار  -

  /http://favakerman.ir       نرکز رفايی نشًد       
 نظام نًندسی ساختهان خراسان رضَی -

 /http://refahi.nezammohandesi.ir    نرکز رفايی شهال      
 اتحادیٌ يتل آپارتهان داران نشًد -

      http://register.etehadieh-hap.ir/ 
 (ستارى 2)يتل جَادیٌ نشًد -
         http://javadiehhotel.com/ 

 (سٌ ستارى)شهال  يتل الهاس -
      http://almas.parsreserve.com/ 

 (بٌ زبان انگلیسی)سانانٌ رزرٍاسیَن اینترنتی چیپَ  -
        http://cheapobook.com/ 

 سانانٌ پارس رزرٍ -
      http://www.parsreserve.com/ 
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 ًرم افسار جاهع فرٍشگاُ ایٌترًتی

 

 فرٍشگاى اینترنتی
 عصر این در نا يهٌ برای پَشی چشو قابل غیر ٍاقعیتی نردم رٍزنرى زندگی در اینترنت نفَذ -

 ٍ اجتهاعی يای شبکٌ بانکی، انَر نانند رٍزنرى کاريای در نتاینتر خدنات از استفادى. است
 این از کٌ کاريایی ٍ کسب بسیارند. است گردیدى انَر انجام برای رقیب بدٍن رايی بٌ... 

 اقتصادی کَچک کار یک از خَد اینترنتی فرٍشگاى اندازی راى با ٍ کردى بًینٌ استفادى ٍاقعیت
 برای يهٌ برای آشنا ٍ آسان بسیار رايی اینترنتی خرید .اند شدى تبدیل بزرگ بنگاى یک بٌ

 .است رٍزانٌ نیازيای تانین
 
 اینترنتی فرٍشگاى جانع افزار نرم” -

 با ایلیا پردازی دادى نسل شرکت
 برای سازی پیادى قابل ، کانل انکانات

 اینترنت بستر در نَفق کار ٍ کسب ير
 ”است

 

 :هحصَل ایي بردّایرکا

 

 از جدید ای شعبٌ شها اینترنتی فرٍشگاى :شها فرٍشگاى جدید شعبٌ ایجاد رنتی،اینت فرٍشگاى -8
 ٍ خدنات ارائٌ آنادى( 7/42) رٍز شبانٌ از ساعت ير در کٌ بَد خَايد شها کار ٍ کسب

 .باشد نی شها يای سرٍیس
 بزرگترین از یکی:  آسان نقایسٌ ٍ انتخاب حق در خریدار قدرت افزایش اینترنتی، فرٍشگاى-4

 با نتفاٍت نحصَالت نقایسٌ انکان يستند قائل خَد برای انرٍز نشتریان کٌ انتیازاتی
 صندلی یک رٍی بر نشستن راحتی با انتیاز این اگر حال. است فکری دغدغٌ بدٍن یکدیگر
 حق ٍ نقایسٌ انکان اینترنتی فرٍشگاى. بَد خَايد خَشایند بسیار نطهئنا باشد يهراى
 . . ...ديد نی قرار شها نشتریان اختیار در ار نحدٍدیت بدٍن انتخاب
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 يهیشگی نعضالت از یکی نکان نحدٍدیت :کاال بینًایت تعریف انکان اینترنتی، فرٍشگاى -3

 نحدٍدیتی يیچ شها آید نی نیان بٌ اینترنتی فرٍشگاى بحث کٌ زنانی انا. است يا فرٍشگاى
 از کانل ٍیترینی کاال، بینًایت تعریف انکان. داشت نخَايید خَد کااليای تعداد ٍ نَع در

 . ...داد خَايد قرار اختیارتان در شها نحصَالت تهانی
 نراجعٌ شها بٌ نشتری یک زنانیکٌ:  نشتری بٌ کافی اطالعات دادن اینترنتی، فرٍشگاى-2

 برای اربایدک این ٍ ديید قرار اٍ اختیار در را اطالعات از دریایی باید کَتاى زنانی در شها نیکند
  ير کانل اطالعات بار یک برای نجازی دنیای در انا شَد تکرار نیز دیگر نشتری
 این کنید تصَر. نهَد خَايند نطالعٌ را آن نشتریان بار يزاران ٍ کرد خَايید ٍارد را نحصَل
 اینترنتی فرٍشگاى ٍ( عکس ٍ نتن فیلو، ارسال)  ای رسانٌ چند صَرت بٌ تَاند نی اطالعات

 .کند ارائٌ را نحصَل از کانلی تَضیحات قَی ای فرٍشندى نانند تَاند نی شها
 ٍ خرید آسانی:  نشتری بٌ تحَیل ٍ سفارش خرید، فرآیند در سًَلت اینترنتی، فرٍشگاى-5

 خرید جذب باعث کٌ است فرآیندی نشتری بٌ نحل در تحَیل ٍ کار نحل ٍ خانٌ از سفارش
 ..شد خَايد نشتریان

 تبادل:  نحصَالت خریداران سایر با نظر تبادل ٍ نظرات از استفادى انکان نترنتی،ای فرٍشگاى-1
 پیش آسان انتخاب برای نفید بسیار رايی دیگران نظرات از استفادى انکان ٍ دیگران با نظر
 .داد خَايد قرار نشتریان رٍی
: کانل ٍ ٍنند اطالعاتی بانک یک در نشتریان از کانل لیست تًیٌ اینترنتی، فرٍشگاى- 7
 استفادى ٍ اینترنتی فرٍشگاى در کنندى نام ثبت ٍ خریدار نشتریان بانک از استفادى انکان: 

 ..داشت خَايد ٍجَد فرٍشگاى در بعدی بازرگانی يای فعالیت در يدفهند
 

 ها؟ فرٍشگاُ چرا
 برنانٌ نَیسی کانال بَنی در شرکت -8
 ری قابلیت ارتقا با تَجٌ بٌ نیازيای بعدی نشت-4
 انکان درج بینًایت نحصَل -9
 انکان درج عکسًای نتنَع برای نحصَل-2
  htmlانکان درج تَضیحات برای نحصَالت در قالب -5
 انکان دستٌ بندی دینانیک برای نحصَالت-1
 انکان جستجَ در نیان نحصَالت -7
 انکان اضافٌ کردن خصَصیات ٍیژى بٌ ير نحصَل -1
 بٌ صَرت کانال دینانیک  انکان ندیریت تبلیغات سایت-3

 
 

www.iliasystem.co 



 
 

 انکان دریافت نظرات ٍ ندیریت کانال دینانیک -83
 انکان ثبت تهانی رکَرديای فرٍشگاى-88
انکان ایجاد کاربری يای نختلف در سایت برای -84

 اپراتَريا ٍ بازدید کنندگان 
 انکان استفادى از تخفیف گرٍيی ٍ فردی -89
 انکان ارائٌ قیهت يهکاری -82
 قابلیت اضافٌ شدن درگاى بانکی ٍ پرداخت الکترٍنیکی -85
 ( درخَاست نحصَل ) انکان فرٍش بٌ صَرت آفالین -81
 انکان اضافٌ شدن قابلیت عالقٌ نندیًا -87
 نهایش پر فرٍش ترین نحصَالت -81
 نهایش پربازدید ترین نحصَالت -83
 نهایش جدیدترین نحصَالت -43
 نهایش کااليای نحبَب -48
 انکان ندیریت سبد خرید -44
 انکان درج نقاالت -49
 انکان درج اخبار در سایت -42

 :هَبایل ًعخِ ٍیصگیْای برخی
 

 نَبایل نسخٌ در کانل صَرت بٌ خرید فرآیند انجام انکان-8
  نحصَل ير برای نظر درج انکان-4
  نحصَالت نیان در جستجَ انکان-9
 نحصَالت ترین فرٍش پر نهایش-2
  نحصَالت ترین پربازدید نهایش-5
 نحصَالت جدیدترین نهایش-1
  نحبَب کااليای نهایش-7
  دینانیک صَرت بٌ نَبایل تبلیغات ندیریت انکان-1
  نحصَل يای عکس ٍ نشخصات نشايدى انکان-3
83-ٍ.... 
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 فرٍشگاُ ایٌترًتیهشتریاى 

 

www.daya724.com 

www.jibiran.com 

 www.cityyadak.com 

 www.noyankhodro.com 

 www.havayekhoob.com 

 www.payetakhtlaptop.com 

 www.farshjahad.ir 

www.3center 

www.almasteb.ir 

ebcarpet.comwww.sagh 

food.com-www.datis 

www.onshik.com 
www.pietakht.com 

www.akusports.com 

www.fully.jetbox.ir 

 .....و 

 

 حعابذاری تحت ٍب 

برٍز دنيا ٍ نشاٍرى ٍ يهکاري کارشناسان نجرب  یيا یاز فناٍر  یشرکت نسل دادى پردازي ايليا با بًرى گير 
نرم افزار حسابداری  ٍ تَليد یتَانستٌ است با طراح یٍ نال یٍ نتخصصين تَانهند در انَر حسابدار 

َص رفع نشکالت ٍ نعضالت نَجَد در اين در خص تحت ٍب ايليا سيستو با نزيت يای فَق العادى،

در اين سانانٌ حسابداري تحت ٍب اين انکان ٍجَد دارد تا با صرف کهترين زنان ٍ . زنينٌ اقدام نهايد
يزينٌ براي ثبت اطالعات ٍ فرايند يا، نديران ٍ حسابداران بٌ بًترين شکل بتَانند فرآينديا را بٌ صَرت 

 نندآنالين در ير نکان ٍ زنان رصد ک
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 ( پارض رزرٍ)آًالیي ّتل ّای کشَر  کاهالظاهاًِ رزرٍاظیَى 

 پارض رزرٍ چیعت ؟

 سانانٌ عضَ يای يتل رٍی بر رزرٍ انکان اٍلین سانانٌ رزرٍاسیَن کانال آنالین سٌ زبانٌ ٍ ریسپانسیَ کشَر کٌ
 بستر در رزرٍ کٌ نعنی این بٌ. است ىنهَد ایجاد تلفنی يای يهاينگی بٌ نیاز بدٍن ٍ آنالین کانال صَرت بٌ را

 .نهاید نی صادر يتل پذیرش برگٌ نسافر برای رزرٍ نبلغ پرداخت از پس ٍ گردیدى تأیید شدى، انجام سانانٌ

 اهکاًات ٍ هسایا

 . الکترٍنیک گردشگر جذب آٍردن فرايو ٍ جدید بازار در حضَر -
 .دنیا يرکجای در ٍ رٍز ٌشبان از دريرساعت نًهانان برای رزرٍ انکان آٍردن فرايو -
 (يتل تَسط پَیا صَرت بٌ)سانانٌ این در يا يتل عضَیت انکان -
 ٍ آب ،(گَگل سرٍیس از استفادى با پَیا)نقشٌ يا،لَگَ، عکس ، يا قیهت يا، اتاق نشخصات قراردادن -

 ٍ بًتر انتخاب بٌ کهک ننظَر بٌ يا اتاق ٍ يتل اطالعات دیگر ٍ( یايَ سرٍیس از استفادى با پَیا)يَا
 (يتل تَسط پَیا صَرت بٌ) نًهان دقیقتر

 نانٌ نعرفی دریافت – الکترٍنیک پرداخت – انتخاب ٍ بررسی – جستجَ: شانل) رزرٍ نراحل انجام  -
 تَسط( آنالین صَرت بٌ شدى انجام رزرٍ نشخصات از نًهان ٍ يتل بٌ رسانی اطالع – يتل بٌ ٍرٍد
 . آنالین کانال صَرت بٌ نًهان

 .سانانٌ در يتل ندیریت پنل در کنندى رزرٍ نشخصات نشايدى قابلیت -

 زهیٌِ ّای فعالیت

 يتل يا ٍ يتل آپارتهان يای کل کشَر -
 صنایع ٍ ٍاحديای نرتبط با تَریسو سالنت کشَر  -
 آژانس يای نسافرتی کل کشَر -
 تجًیزات يتل داری کل کشَر -
 صنایع گردشگری  -
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 (دیجیتال هارکتیٌگ)دیجیتال هشاٍرُ در حَزُ بازاریابی  آهَزغ ٍ

دیجیتال نارکتینگ نجهَعٌ فعالیت يای بازاریابی ٍ تبلیغات جًت تَسعٌ نام برند ٍ باال بردن فرٍش تَسط 
در این سیستو بٌ ننظَر بًرى ٍری بیشتر از خدنات دیجیتال نارکتینگ، . ابزاريا ٍ رسانٌ يای نَین نیباشد

باید با تَجٌ بٌ يَیت سازنانی ٍ تَجٌ بٌ گرایش يای جانعٌ صَرت تهانی برنانٌ يا ٍ پلن يای تدٍین شدى 
در دیجیتال نارکتینگ نیز نشابٌ رٍش يای سنتی بازاریابی نیازنند تحلیل ٍ نطالعاتی برٍی بازار يدف، . گیرد

ار رقبا ٍ شناخت بازار نیباشد کٌ با تَجٌ بٌ انکاناتی کٌ اینترنت ٍ سیستو يای گزارشگیری آنالین در اختی
بازاریاب يای فعال در این حَزى قرار نیديد، نیتَان اطالعات ٍ تجزیٌ ٍ تحلیل يای دقیق تری را جًت تدٍین 

 .پلن دیجیتال نارکتینگ بدست آٍرد

 بازاریابی شبکه های اجتهاعی 
 بازاریابی نحتىا 
 تبلیغات اینترنتی 
 سازی سایت برای نىتىرهای جستجى بهینه 
 طراحی و تىسعه 
 ر، بازار پژوهی و بازارسازیتحقیقات بازا 
 ارایه پلن دیجیتال نارکتینگ و نظارت 

  حوزه آموزش 

 45/83/8931. نرکز رشد ٍ نَآٍری : برگزار کنندى. دٍرى بازاریابی دیجیتال نقدناتی  .8
 83/33/8931. آنَزشگاى فارسیان : برگزار کنندى . دٍرى بازاریابی دیجیتال نقدناتی  .4
 45/31/8931. نَسسٌ آنَزش عالی تَس : برگزار کنندى . ازاریابی دیجیتال آشنایی با ب: کارگاى آنَزشی .9
ایلیاسیستو، نرکز آنَزش يتل داری شًید آٍینی : برگزار کنندى . بازاریابی با اینستاگرام: کارگاى آنَزشی  .2

 8931شًریَر ناى سال . 
 85/32/8931. زایی کهیتٌ انداد ٍاحد اشتغال: برگزار کنندى. نقدنات بازاریابی دیجیتال: کارگاى آنَزشی  .5
نَآٍری ٍ فناٍری يای جدید گردشگری ، بجنَرد ، سازنان ندیریت صنعتی ، : کارگاى آنَزشی  .1

81/38/8931 
 32/84/8937. پدیدى شاندیز : برگزار کنندى. دیجیتال نارکتینگ ٍیژى ندیران : کارگاى آنَزشی .7
 44/84/8937کهیتٌ انداد انام خهینی : ندىبرگزار کن. دٍرى آنَزش نقدنات بازاریابی دیجیتال  .1
دانش : برگزار کنندى. نعرفی نرم افزار يتل داری تحت ٍب : سخنرانی نًندس ضهیری با عنَان  .3

 صنعت
يتل بین الهللی 33/88/8937يهایش  ندیریت نصرف آب ٍ انرژی در صنعت يتلداری ٍ گردشگری  .83

 تًدیديا اینستاگرام، فرصت يا ٍ:نَضَع سخنرانی .پارس  نشًد
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 85/83/8937نهایشگاى کانپیَتر نشًد  .88
 کارگاى آنَزش ایهیل نارکتینگ با نیل چیهپ: نَضَع آنَزش نًندس ضهیری

 کارگاى آنَزش دیجیتال نارکتینگ برای ندیران .84
دیجیتال نارکتینگ برای : نَضَع. 32/83/8937دٍرى آنَزش ندیران غذا ٍ نَشیدنی، نرکز شًید آٍینی .89

 ندیران 
 35/33/8937رى آنَزشی دیجیتال نارکتینگ، نرکز آنَزش فارسیان دٍ .82

 دیجیتال نارکتینگ: نَضَع
 42/31/8937کارگاى آنَزشی نقدنات بازاریابی دیجیتال، نجازیست با يهکاری شتابديندى فردٍسی  .85
 کارگاى آنَزشی برندینگ با ابزار دیجیتال، نجازیست با يهکاری شتابديندى فردٍسی .81
دیران رستَران ٍ کترینگ يای نشًد، برگزار کنندى دانش صنعت، نرکز شًید يهایش تخصصی ن .87

 93/37/8937آٍینی 
 رٍش يای افزایش فرٍش با استفادى از فضای نجازی ٍ دیجیتال نارکتینگ .81
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 خذهات پشتیباًی

ٍ سههخت افههزار  خههدنات ایلیهها سیسههتو بهها بکههارگیری تیهههی از زبههدى  تههرین نتخصصههان نههرم افههزار 
پشتیبانی ٍ بهٌ رٍز رسهانی کلیهٌ نهرم افزاريهای تحهت ٍب ، اپلیکیشهن يهای نَبایهل ، ٍب سهایتًا 

 .ترین کیفیت ارائٌ نینهایدٍفرٍشگايًای اینترنتی را با باال

پاسههخگَیی بههٌ نشههکالت نههرم افههزاری ٍ سههخت افههزاری نشههتریان بهها اسههتفادى از سیسههتو تیکههت 
 .کلیٌ نراحل از زنان اعالم خرابی تا رفع کانل نشکل در سیستو ثبت نیگردد. ارائٌ نیگردد

يًای سههایت  شههانل يتلًهها ٍ فرٍشههگا 23ایلیهها سیسههتو افتخههار دارد کههٌ پشههتیبانی بههیش از 
 اینترنتی را در حال حاضر ارائٌ نیديد 

 

 ارتباط هعتور با هشتریاى 

افتخار نا ارتبا  نستهر با نشتریان ٍ ارائٌ  خدنات پشتیبانی، . نا نشتریان خَد را تنًا ريا نهیکنیو 
ی نانَریت نا در ایلیا سیستو حفظ ٍ ارتقاء جایگاى نشتری در فضا. آنَزش ٍ نشاٍرى بٌ آنًا نیباشد

 .نجازی ٍ اینترنت نیباشد
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