
خدمت رسانی به 8300 مشتری سازمانی، تجاری و 
از  میزبانی  و  اسپاد  پیامک  سامانه  روی  بر  شخصی 
35000 سایت ساخته شده با سرویس سی فایو به 
همت و تالش 1300 نماینده فروش در سراسر کشور 
و 25 کارشناس مستقر در شرکت موید این ادعاست.

فناوری اطالعات اسپاد با بهره گیری از استانداردهای جهانی و به کار بستن دانش، تخصص، مهارت 
و خالقیت نیروهای زبده، و انگیزه ی تولید و کارآفرینی، فعالیت خود را از ابتدای سال 90 آغاز نمود. 
اسپــاد با طراحی و تولید نرم افزار های ساده، امن، سریع، کاربر پسـنــد و قدرتمند در حال حاضر سهم 

مطلوبی از محصوالت و سرویس های تحت وب را به خود اختصاص داده است

About Spadدربـاره  اسـپـاد

8700 , SMS  Customer
2000 , SEE5 Customer
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Spad Customer

شرکت SYO امارت

طراحی سایت رسمی سامی یوسف در سال 2012

چای شاهسوند

اتاق بازرگانی مشهد

انجمن ارزیابی  محیط زیست ایران

سازمان حریم رضوی

فناوری و اطالعات بانک تجارت خراسان

طرح ملی احسان ماندگار سازمان اوقاف خراسان رضوی

پتروشیمی استان خراسان شمالی

سازمان حج و زیارت استان بوشهر

معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

شرکت مواد غذایی پخش پالیز شرق

فروشگاه زنجیره ای اتکا مشهد

مرکز تجاری و تفریحی ویالژ توریست

روزنامه قدس

اداره کتابخانه های عمومی چناران

هتل ثامن مشهد

سازمان برنامه و توسعه شهرداری مشهد

برخی از مشتریان
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اسپاد طرف قرار داد هلدینگ پگـاه
اواخر سال 94 اسپاد به عنوان مجری پورتال های صنایع شیر ایران 

المللی  از 25 وب سایت و پرتال بین  امروز بیش  انتخاب گردید و 

کارخانه های مختلف هلدینگ پگاه به 4 زبان فارسی، انگلیسی، عربی 

و روسی توسط فناوری اطالعات اسپاد پشتیبانی می گردد.
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شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

صنایع بسته بندی پگاه

سرمایه گذاری اتیه پگاه

دفتر کارخانه صنایع شیر ایران

بازارگستر پگاه منطقه 1

بازارگستر پگاه منطقه 2

بازارگسترپگاه منطقه 3

بازارگسترپگاه منطقه 4

بازارگستر پگاه منطقه 5 )تهران(

پگاه شیر خشک نوزاد

پگاه گلپایگان

کشت و صنعت پگاه همدان

بازارگسترپگاه فارس

پگاه اصفهان

پگاه خراسان

پگاه گیالن

پگاه فارس

پگاه ارومیه

پگاه زنجان

پگاه تبریز

پگاه خوزستان

پگاه اراک

پگاه همدان

پگاه لرستان

پگاه کرمان

پگاه شیر خشک نوزاد

پگاه گرگان

pegahپگاه گناباد

ira
n dairy

 

industrie
s pegah

Holding
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6

یکی از مهمترین شاخصه های یک نرم افزار خوب و کارا user Experence یا تجربه کاربری 

است، تجربه کاربری باالی یک نرم افزار حس خوب، لذت بخش و گاهی اواقات شگفت انگیزی 

را به کاربر منتقل می کند ...

تجربه کاربری استاندارد یکی از مهمترین ویژگی های محصوالت فناوری اطالعات اسپـاد است.
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استراتژی اسپــاد

استراتژی اسپــاد، طراحی و تولید نرم افزار های ساده، امن، سریع، کاربر 

پسـنــد و قدرتمند، می باشد. شاید کنار هم قرار دادن تمامی این شاخصه 

ها چیزی جز شعار بنظر نرسد ولی با بررسی محصوالت و کاربران و مشتریان 

ما خواهید دید که حداقل به بخشی از این هدف رسیده ایم.

SPAD 
STR ATGY
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اسپـاد با تکیه بر منابع انسانی با استعداد، جوان و پویا و بهره گیری از دانش 

و تکنولوژی روز فناوری اطالعات، 6 محصول تحت وب و 4 اپلیکیشن موبایلی 

کاربردی طراحی و تولید نموده است ...

تولیدات فناوری اطالعات اسپـاد
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ربات سایت ساز سی فایو

ربـات پـایش اخبـار در بیش از 800 منبع خبـری

سرویس دراگ دراپ ایمیل مارکتینگ میلیوو

ارسال، دریافت و مدیریت پیام کوتاه، فکس و پیام صوتی

درگـاه پرداخت الکترونیک اسپـاد پـی

اپلیکیشن فروشگاه آنالین موبایلی

اتوماسیون نوبت دهی و  مدیریت مراکز درمانی



تکنولوژی سی فایو
همیشه راه اندازی سایت یک کار طاقت فرسا، زمان بر و پر هزینه بوده 

که اغلب افراد و کسب و کارها بهمین دلیل سراغ آن نمی روند. سی فایو 

یک سرویس راه اندازی آنی سایت است که با آن می توانید، وب سایت 

شخصی یا وب سایت کسب و کار خود را با بهترین کیفیت در کوتاه ترین 

اندازی نموده و در  راه  زمان بصورت آزمایشی و رایگان برای 48 ساعت 

صورت تمایل  نسخه کامل آنرا فعال کنید .
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انگیز ترین و بی نظیر ترین محصوالت  از شگفت  با موبایل این یکی  طراحی سایت 

فناوری اطالعات اسپاد است در کل دنیا شاید حدود 4 شرکت امکان طراحی سایت با 

موبایل را فراهم کرده باشند که چنانچه اپ سایت ساز سی فایو را با آنها مقایسه کنید، 

مزیت اپلیکیشن سی فایو را حس خواهید کرد.

با این اپلیکیشن کابوس طراحی سایت هایی که ممکن بود هفته ها و ماه ها طول 

بکشد را به رویایی شیرین و واقعی تبدیل کردیم . هرجا که باشید در هر نقطه ای بدون 

دانش فنی و حتی بدون کامپیوتر و لب تاپ در هنگام استراحت و نوشیدن چای وب 

سایت شرکت، فروشگاه آنالین یا وب سایت شخصی خود را ایجاد و راه اندازی کنید و 

بدون معطلی وارد دنیای تجارت الکترونیک شوید.

طراحی سایت با اپلیکیشن موبایل سی فایو
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اسپاد با تولید این سامانه، نرم افزارهایی که هرکدام از آنها را باید بصورت جداگانه تهیه نمایید 

را در یک پنل یکپارچه قرارداده است باتهیه این سامانه  می توانید پیامک، فایل صوتی و فکس 

را بصورت انبوه ارسال نمایید . 

این سرویس توانسته توجه بیش از 8700 کاربر سازمانی، شخصی و تجاری را به خود جلب 

نماید، ویژگی های فنی منحصر بفرد و رابط کاربری واکنش گرا و جذاب اسپاد پیامک باعث تمایز 

آن از سرویس های مشابه گردیده، سامانه ی پیام کوتاه اسپاد دارای اپلیکیشن آندرویدی آنالین 

و آفالین بوده، که با نصب آن می توانید از امکانات مدیریت پیامکی انبوه یک پنل پیامک کوتاه 

تمام عیار بر روی گوشی هوشمند خود استفاده نمایید.

3 سامانه در یک پنل یکپارچه 
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تلفن های هوشمند به ابزاری جدای ناپذیر زندگی مان بدل گشته اند طوریکه ترجیح می 

دهیم فعالیت های روزمره مان را با این قبیل ابزارهای جذاب و مهیج انجام دهیم، خیلی از 

ما نشستن پشت کامپیوتر و یا حتی لپ تاپ را کسالت آور می دانیم و جز موارد ضروری 

از آنها استفاده نمی کنیم .

شرکت اسپاد با درک این فضا امکان استفاده از سامانه پیام کوتاه را بر روی موبایل فراهم 

نموده تا کاربران بتوانند از طریق موبایل پنل پیامک خود را مدیریت کنند از این پس 

به جای نشستن کسل کننده پشت کامپیوتر، در طول مسیر در جلسه کاری و یا مهمانی 

خانوادگی براحتی با مخاطبین خود در ارتباط بوده و پیامکهایتان را مدیریت کنید.

اپلیکیشن آندروید اسپـاد پیامک



newsvit.ir14

معرفی  راستای  در  اسپاد  اطالعات  فناوری  شرکت 

جدیدترین شیوه های کسب اطالعات و اخبار از فضای 

عمومی  روابط  و  مدیریت  حوزه های  برای  مجازی 

سازمانها، ارگانها، موسسات دولتی و غیر انتفاعی و 

شرکتها، اقدام به طراحی و راه اندازی سرویس خبری 

نیوزویت نموده است . این سرویس ربات خبرخوانی 

است که با رصد، بررسی و تحلیل بیش از 800 منبع 

خبری )خبرگزاری های رسمی کشور و سایت های 

خبری و تحلیلی( آخرین رویدادها اخبار و گزارشات 

مرتبط با سازمان شما را جمع آوری نموده و برای 

مدیران سازمان ارسال می نماید .

ربات خبری نیوز ویت
::: رصد و پایش دائمی بیش از 800 منبع خبری

::: بولتن ساز تمام خودکار

::: امکان طراحی جلد بولتن

::: امکان افزودن منابع خبری سفارشی شما

::: نمایش متن خبر و لینک به منبع اصلی

::: تعریف کلمات کلیدی ترکیبی خاص سازمان

::: ایجاد بولتن اختصاصی با خروجی های متنوع

::: دسته بندی منابع خبری

::: نمایش صفحه اول روزنامه های سراسرکشور

::: امکان اطالع رسانی از طریق ایمیل و پیامک

::: جستجوی پیشرفته در اخبار

::: افزودن کاربر و تعیین سطح دسترسی

::: امکان محدود کردن ربات روی منابع معتبر و محدود
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دسته بندی و نمایش آخرین اخبار
بـر اسـاس رسـانـه ها

و کـلـمـات کلیـدی

اپلیکیشن نیوز ویت



با سرویس ایمیل مارکتینگ اسپاد می توانید هزاران ایمیل و خبرنامه زیبا را به مخاطبین خود ارسال 

کنید این سرویس با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ایمیل را به اینباکس کاربران ارسال نموده و 

گزارش دقیق ارسال را در پنل شما نمایش می دهد .

میلیـوو
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میلیوو

اتوریسپانـدر
یکی از ویژگی های مهم ایمیل مارکتینگ اسپـاد ارسـال خودکار ایمیل دربازه های زمانی تعیین شده است . با این 

امکان بعد از عضویت هر کاربر در سایت شما بصورت اتومات طی مثال 4 هفته در ابتدای هر هفته بصورت منظم 

ایمیل های معین شده برای وی ارسال می گردد. با این روش نرخ خرید کاال یا سرویس شما را افزایش خواهد 

یافت .

چرا %99 اینباکس؟
اد  د اما اسپ ی اسپم می شون ر ایمیل های ارسال ث نده ایمیل حدودا اک ن ی ارسال ک زار های معمول رم اف در ن

د ارسال  ن باکس هست ن رین سرویس های خارجی که دارای تضمین 100 درصد ای ا استفاده از قدرتمندت ب

ر را  ارب اکس ک ب ن ه ای ا رسیدن ایمیل ب ب قری نده ها ت ن امین ک ران خود را انجام می دهد . استفاده از این ت ارب ک

د. 100 درصد تضمین می کن

ری درصدی اسپم ارسال کند حساب  ارب انچه ک ار اهمیت می دهیم و چن ه گزارش های اسپم بسی  ما ب

د و  ا کیفیت و هدفمن د ب ای ی ب راین ایمیل های ارسال اب ن یم . ب ن رای مدت معین معلق می ک ری وی را ب ارب ک

د. واقعی ارسال شون

Miliwoo.com
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::: پنل مدیریت کامال فارسی

::: ارسال انبوه ایمیل با اینباکس 99%

::: گزارش ارسال دقیق ) ارسال، اسپم، باز شده، کلیک شده (

::: سیستم منحصر بفرد اتوریسپاندر یا ارسال خودکار

::: بیش از 20 قالب آماده مدرن آماده ایمیل مارکتینگ

::: سیستم دراگ دراپ که با آن به آسانی می توانید قالب های ایمیل زیبا طراحی کنید .

پنل دراگ دراپ ایمیل مارکتینگ



این برنامه آرشیو بزرگی از سخنرانی های مذهبی در موضوعات مختلف دسته 

بندی شده را در اختیار کاربر قرار می دهد. با این برنامه می توانید سخنرانی ها را 

بر اساس سخنران و موضوع انتخاب کنید و یا فایل های مورد نظر خود را دانلود 

کرده و بصورت آفالین توسط پلیر اختصاصی قدرتمند برنامه در فرصتی مناسب  

از آنها استفاده  نمایید .

آرشیو صوتی نکته  ناب
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شرکت فناوری اطالعات اسپاد درجهت تسهیل کمک رسانی به ایتام و خانواده های 

نیازمند اپلیکیشنی را تحت عنوان یاری رسان طراحی و تولید نموده است.

اپلیکیشن موبایلی موسسات خیریه می توانند لیست کودکان یتیم و  در این 

خانواده های نیازمند تحت حمایتشان را وارد کرده تا کاربران این نرم افزار بر روی 

موبایل خود آنها را مشاهده کنند و در صورت تمایل بتوانند بصورت ماهانه مبلغی 

را بصورت مستمر پرداخت نمایند این نرم افزار موبایلی در هر ماه به کاربر پرداخت 

وجه را یادآوری می نماید. اپلیکیشن یاری رسان صرفا با هدف غیر انتفاعی در 

شرکت فناوری اطالعات اسپـاد تولید شده و بصورت رایگان در اختیار موسسات 

خیریه قرار می گیرد .

یاری رسان
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ــر باعــث ترغیــب بخــش  ــد ســال اخی توســعه و فراگیــری اســمارت فــون هــا در چن

جــدی از عرضــه کننــدگان کاال بــه ارائــه کاال بــر ایــن بســتر را همــراه داشــته و نیــاز بــه 

ایــن ابــزار را بــرای فــروش بــر بســتر موبایــل را جــدی نمــوده اســت.

ــکان  ــرس ام ــتم ووکام ــه سیس ــال ب ــکان اتص ــا ام ــپاد ب ــگاهی اس ــن فروش اپلیکش

اســتفاده از تمامــی تمپلیــت هــای فروشــگاهی دنیــای را بــرای کاربــران ایرانــی فراهــم 

ــت و  ــکان ثب ــازی ام ــه س ــرویس یکپارچ ــن س ــت ای ــن قابلی ــت، مهمتری ــوده اس نم

مدیریــت خرید،مدیریــت سفارشــات ،مدیرت موجــودی کاال و انبــار، مدیریــت بازاریابی 

و پورســانت،مدیریت تخفیــف و ... بــه صــورت همزامــان بــر روی ســایت و اپلیکشــن 

مــی باشــد.

اپلیکیشن فروشگاه آنالین
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اتوماسیون نوبت دهی پزشکـان
شاید برای شما پیش آمده باشد که برای دریافت ویزیت ساعت ها معطل شده باشید و عالوه بر 

تحمل سختی بیماری سختی نشستن ساعت ها بر روی صندلی بیمارستان و یا مطب پزشکان را 

تجربه کرده باشید.

اسپاد با مطالعه دقیق فرایند های ثبت وقت و مدیریت پذیرش ها در بیمارستان های بزرگ اقدام 

به تولید سرویس مدیریت مراکز درمانی نموده است. این سیستم به صورت یک پارچه با امکان 

رزرو از طریق موبایل اپ و سیستم های تلفن گویا )ivr(، شرایط استفاده  آسان تر و همه جانبه ای 

را برای بیماران تدارک داده است.
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سرویس ایجاد مرکز تماس
روزگاری است که از اختراع تلفن می گذرد و مردم با تلفن های مبتنی بر خطوط 

تماس های  برقراری  برای  و کوچک  بزرگ  دارند. شرکت های  آشنایی  آنالوگ 

داخلی و خارجی خود از تلفن های آنالوگ و دستگاه های سانترال استفاده می 

کردند، اما امروزه با افزایش حجم مشتریان و نیاز به ضبط مکالمات و ایجاد صف 

نیاز نیست، سیستم های پیشرفته مرکز  این  تماس دیگر سانترال پاسخگوی 

تماس تحولی را در سازمان شما ایجاد خواهند کرد.
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استفاده از یک تلفن گویا و خدمات متناظر آن نشان دهنده کیفیت سیستم خدمات 

شرکت و معرف الگوی مشتری مداری شماست. امروزه به جرات می توان گفت که 

شرکت های معتبر و غیر معتبر در هر سطحی که هستند از یک سیستم پاسخگوی 

تلفنی بهره می برند. خدمات تلفن گویا تنها یک پیغام خوش آمد گویی نیست بلکه 

با منو های ایجاد شده در تلفن گویا مشتری شما به مرکز جواب گیری خود هدایت 

می شود و به این ترتیب زمان و هزینه نیروی انسانی در شرکت به سمت مفید تری 

هدایت می شود. به هر صورت یک پاسخگوی فعال تلفنی نیروی انسانی خستگی 

ناپذیر شرکت شماست که امور آشنا و تکراری را انجام می دهد.

نصب تجهیزات تلفنی ویپ در بخش سخت افزاری آن شامل یک ساختار تلفن 

گویا است که می تواند در منوهای مختلف پیکره بندی شود. قرار دادن پیغام خوش 

آمدگویی اختصاصی شما و پیکره بندی منوی صوتی شما در دستگاه سخت افزاری 

از جمله خدمات شرکت فناوری اطالعات اسپاد می باشد.

با این شماره تماس بگیرید !
051 -  38117
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