به نام یزدان بی همتا
شرکت عامل سیستم در اردیبهشت ماه سال  1731با هدف گسترش فرهنگ تجارت الکترونیک و فن آوری های مربوط به آن
تاسیس گردیده است .ایده اصلی این شرکت گردآوری و فراهم ساختن محیطی کامال علمی و تخصصی به منظور ارائه راهکارها
و معرفی فن آوری های جدید در زمینه های یاد شده می باشد .استفاده از اطالعات روزآمد ،تیم تخصصی در عرصه های
گوناگون ،تجربیات حاصل از ارائه مشاوره و انجام پروژه های ریز و درشت و تبادل دائم اطالعات با تخصص در کنار استفاده بهینه
از نیروی جوان خط مشی اصلی این شرکت می باشد.
هم اکنون شرکت عامل سیستم عالوه بر واحد مرکزی از چهار واحد تخصصی تشکیل شده است  .مجموعهی خدماتی که به
صورت تخصصی توسط هر یک از واحدها ارائه میشود  ،سبد کاملی را از خدمات مورد نیاز افراد و سازمانها در زمینهی بهرهگیری
از کامپیوتر و ابزارهای نوین فراهم آورده است.
به دیگر سخن ،شرکت عامل سیستم از مجموعهای از واحدها با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است که هر کدام از
آنها برای ارائهی یک شاخهی تخصصی از خدمات و ارتباطات تشکیل شده است تا شرکت عامل سیستم بتواند به عنوان یکی از
بزرگترین شرکت های منطقه جنوب کشور ،سبد کامل و کارسازی را از مجموعهی این خدمات با باالترین کیفیت مورد انتظار به
مشتریان سراسر کشور ارائه نماید.



واحد فروش و خدمات



واحد شبکه



واحد نرم افزار



واحد پشتیبانی

این شرکت با بیش از  111پرسنل ،کارشناس و تکنسین ،یکی از بهترین شرکت های منطقه جنوب کشور می باشد و توسط
شورای عالی انفورماتیک کشور احراز صالحیت گردیده و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس نیز می باشد.

عمده فعالیت های شرکت عبارتند از :

 طراحی ،نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری
 سیستم های برق اضطراری (فاراتل )UPS
 تعمیر ،نگهداری و پشتیبانی
 دوربین های مدار بسته
 مهندسی اینترنت (طراحی سیستم های  ISPو ماهواره ای)
 فروش تجهیزات کامپیوتری و مواد مصرفی
 طراحی و تولید نرم افزارهای مالی ،اداری و تحت وب ()CRM-CMS-MIS

برخی از نمایندگی های رسمی
 شرکت فاراتل نماینده انحصاری (انواع  ،UPSترانس و استابیالیزر)
 نمایندگی شرکت های معتبر در زمینه دوربین های مدار بسته و طرح های مخابراتی
 نمایندگی محصوالت شبکه و فیبر نوری ()AMP-Inflink
 نمایندگی محصوالت شبکه D-LINK
 نمایندگی صنایع ماشین های اداری ( مانیتورهای )LG
 نمایندگی خدمات ماشینی تامین در جنوب کشور
 نمایندگی محصوالت شبکه Micronet
 نمایندگی تجهیزات PARADINE , CISCO
 نمایندگی Super micro, HP

برخی از مشتریان خدمات شبکه شرکت عامل سیستم
ایجاد شبکه های محلی ()LAN
این شرکت با طراحی و نصب و راه اندازی بیش از  011شبکه محلی کوچک و بزرگ در استانهای فارس ،بوشهر ،یاسوج،
خوزستان ،زاهدان و هرمزگان به عنوان بزرگترین و با سابقه ترین شرکت ایجاد این نوع شبکه ها در جنوب کشور می باشد که
تعدادی از پروژه های بزرگ آن به شرح ذیل می باشد :


اداره کل فرودگاه های استان فارس ،کرمان ،هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد



ادارت و سازمان های مختلف ازجمله جهاد کشاوری ،آب منطقه ای فارس ،ثبت اسناد و امالک ،تامین اجتماعی،

شهرداری ،مخابرات و . . .


دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد شیراز ،خلیج فارس ،صنعتی شیراز ،دانشگاه آزاد سیرجان و . . .



بیمارستان ها و درمانگاهها از جمله قلب کوثر ،شهید بهشتی و . . .



بانک ها از جمله صادرات ،ملت ،کشاورزی و . . .

دوربین مداربسته


این شرکت با توجه به تجربیات خود در زمینه تهیه زیرساخت های محیط داخلی و خارجی ساختمان ها اعم از فیبر نوری
و غیره و همچنین به دلیل اینکه سیستم های ایمنی مداربسته اعم از سخت افزار و نرم افزار جزئی از  ITمی باشد
توانست در مدت بسیار کمی به عنوان یکی از طراحان و مجریان سیستم های مداربسته امنیتی گردد و در این مدت
پروژه های بسیار موفقی را اجراء نماید :

 از جمله در بانک صادرات ،آموزش و پرورش ،اداره ثبت اسناد و امالک

خدمات پشتیبانی شرکت عامل سیستم
فعالیت های شرکت در این زمینه شامل سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری و سیستم های برق اضطراری ( )UPSو
خدمات پس از فروش و گارانتی کلیه مراکزی را که نمایندگی آنها را عهده دار است که خالصه ای از قراردادهای انجام شده و در
حال انجام به شرح ذیل می باشد :
 کلیه شعب بانک تجارت استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد ،بانک کشاورزی ،تامین اجتماعی
 کارخانه پتروشیمی ،الستیک دنا ،سیمان داراب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،صندوق های قرض الحسنه پاالیشگاه نفت
بندرعباس ،پاالیشگاه نفت آبادان ،اداره توزیع برق استان فارس و ده ها پروژه پشتیبانی و تعمیر و نگهداری ادارات و
شرکتهای مختلف
نرم افزار
در این زمینه بنا به سفارش مشتری پروژه هایی انجام شده است از قبیل :
 عضویت در کمیته فنی پورتال استان فارس جهت ارائه راهکارهای مناسب در زمینه تحلیل ،طراحی و پیاده سازی وب
سایت مربوطه
 عضویت در کمیته فنی پورتال استان کهکیلویه و بویراحمد جهت ارائه راهکارهای مناسب در زمینه تحلیل ،طراحی و
پیاده سازی وب سایت مربوطه
 طراحی سایت های دانشگاه شیراز  ،دانشگاه مهندسی  ،دانشگاه علوم انسانی  ،دانشگاه علوم تربیتی  ،دانشکده حقوق
 ،دانشکده هنر و معماری  ،دانشکده صنعت الکترونیک  ،دانشکده کشاورزی و دانشکده دامپزشکی

 تحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم اعتبار سنجی متمرکز پورتال استان فارس جهت تعریف و مدیریت کاربران و
ایجاد هماهنگی بین سایر زیر سیستم های استان فارس
 تحلیل  ،طراحی و پیاده سازی سیستم اعتبار سنجی متمرکز پورتال استان کهکیلویه و بویراحمد جهت تعریف و
مدیریت کاربران و ایجاد هماهنگی بین سایر زیر سیستم های استان کهکیلویه و بویراحمد

برخی از مشتریان نرم افزارهای شرکت عامل سیستم


استانداری فارس



سازمان آموزش و پرورش استان گیالن

 مرکز آمار ایران

 سازمان انتقال خون استان فارس

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس

 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس

 سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس

 اداره کل امور مالیاتی استان فارس

 سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس

 اداره کل تعاون استان فارس

 اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس

 خزانه معین استان فارس

 شرکت مهندسی سبز

 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی سپاه پاسداران

 سازمان بازرگانی استان فارس

 سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی کهکیلویه و بویراحمد

 اداره کل منابع طبیعی استان فارس

 سازمان صنایع و معادن استان کهکیلویه و بویر احمد

 اداره کل دامپزشکی استان فارس

 دانشگاه یاسوج

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 اداره کل صنایع و معادن استان فارس

 اداره کل هواشناسی استان کهکیلویه و بویر احمد

 اداره کل ثبت احوال استان فارس

 اداره کل دامپزشکی استان کهکیلویه و بویر احمد

 اداره کل تربیت بدنی استان فارس

 اداره کل کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهکیلویه و بویر احمد

 شهرداری شیراز

 سازمان آموزش و پرورش استان گیالن

 سازمان آموزش و پرورش استان فارس

 سازمان انتقال خون استان فارس

 سازمان آموزش و پرورش استان قم

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

 سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

