شور و اشتیاق ما
علت مراجعه اغلب مشتریان به ما ،چالشهای اساسی است که با آنها روبرو بودهاند .آنها برای رسیدن به موفقیت،
راهکارهای پیشنهادی ما را به کار گرفته اند .آنچه آریاسان را از سایر رقبا متمایز میسازد تالش بی وقفه هر آریاسانی
برای موفقیت مشتریان میباشد .این هدف مشترک ،تعهدی مستمر بر برتری محصوالت و خدماتمان ایجاد می نماید.
ما با توسعه تکنولوژیهای پیشرفته مدیریت اطال عات ،ارتباطات و تحلیلی ،به مشتریانمان در رسیدن به موفقیت در تجارت
الکترونیک ،خدمات گردشگری ،تاسیسات بهداشتی و صنایع دیگری که نیازمند درجه باالیی از عملکرد و اطمینان
نرم افزاری است ،یاری می رسانیم.
آژانسهای مسافرتی برتر ایران همچون فضاگشت ،گلفام و بسیاری دیگر ،از خدمات نرم افزاری تخصصی ما بهرهمند
هستند.
به سبب همین تکنولوژی مبتکرانه و پشتیبانی بی وقفه برای دستیابی به موفقیت در عرصه فناوری اطالعات و تجارت
الکترونیک است که مشتریان و شرکای ما از زمان تاسیس در سال  4002میالدی تاکنون به همکاری خود با ما ادامه
داده اند.

مروری بر شرکت
فعالیتهای آریاسان عمدتا در زمینههای فناوری اطالعات ،پزشکی ،دارویی ،گردشگری و بازرگانی میباشد .این شرکت
واقع در تهران و عضو یک گروه فناوری آلمانی با عنوان  GmbH Hidicomمیباشد .آریاسان به موجب تاثیرگذاری قابل
قبول در پردازش محصوالت ،برتری ارتباط با مشتریان ،و همچنین انعطافپذیری باال در توزیع منابع ،شناخته شده است.
خدمات نرم افزاری آریاسان تمامی چرخه توسعه محصوالت نرمافزاری را از جمعآوری ملزومات ،تحلیل آنها ،الگوسازی،
طراحی ،توسعه ،و اجرا ،تا افزایش ویژگیها ،تلفیق ،مهندسی کنترل ،آزمایش و پشتیبانی ،تحت پوشش قرار میدهد.
با بیش از یک دهه تجربه در زمینههای تخصصی سالمت ،دارو ،درمان ،پژوهش ،تجارت ،صنعت ( به طور ویژه صنعت
گردشگری ) و  ، ...آریاسان به یک شرکت نامدار در این زمینه مبدل شده است و با فعالیت صادقانه خود اعتبار یک برند
قابل اطمینان را در میان تعداد زیاد مشتریان خود متشکل از آژانسهای مسافرتی ،دفاتر هواپیمایی ،هتلها و اماکن
اقامتی ،مجتمعهای گردشگری و تفریحی ،پزشکان ،دندانپزشکان ،داروسازان و  ،...حفظ نموده است .این امر موجب شده
تا ما مرزهای خود را به آن سوی آبها نیز گسترش دهیم .
حضور در رویدادهای داخلی و بین المللی و فرصتهایی از این قبیل است باعث شده تا آریاسان امروز مخاطبین بیشتری
در صنایع مرتبط کسب نماید و با افتخار ،خدمات ارزنده اش به بشریت را به معرض دید همگان قرار دهد.

اطالعات شرکت
نام شرکت :سوپاک آریاسان ( سهامی خاص )
موضوع و زمینه فعالیت شرکت :فناوری اطالعات ،گردشگری و بازرگانی
شماره ثبت50201 :
شناسه ی ملی50290506004 :
کد اقتصادی255224506014 :
کد مالیاتی551/46/00/0441 :
حساب بانکی ( 469-0500-55402000-5 :بانک پاسارگاد )
عضو گروه بین المللی هایدیکام
عالمت تجاری:

نام جهانی :گروه بینالمللی آریاسان
نام تجاری :گروه آریاسان
برند :آریاسان

اطالعات تماس
آدرس گروه بینالمللی آریاسان و هایدیکام :خیابان خرمشهر ،خیابان شریعت ،چهارراه دوم ،پالک .50
زنجان ،کد پستی2151002652 :
آدرس دفتر مدیریت :خیابان دکتر شریعتی ،پالک  ،915واحد .0
تهران ،کد پستی5950950020 :
صندق پستی دفتر مدیریت:
تهران51911-111 ،

هیئت مدیره
محمد قلیزاده
بنیانگذار ،صاحب امتیاز و رئیس هیئت مدیره
گروه شرکت های بین المللی ( آریاسان ،هایدیکام ،میمک و پاک سمن )

افشین قلیزاده
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شبنم قلیزاده
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

تخصص ما
دانش و تجربه روشن و عمیق ما در توسعه نرم افزارهای مرسوم ارمغانآور انواع راه کارهای نرمافزاری با ویژگیهای خاص
بوده است ،ویژگیهایی همچون توانایی ارتباط با سیستمهای آنالین و بسترهای نرمافزاری دیگر از قبیل تلفنهای
هوشمند یا تبلتها از طریق وب سرویس و دیگر پورتکلهای ارتباطی به منظور تحلیل اطالعات جمعآوری شده و
غنیسازی راهکارهای اطالعاتی همچون  CRMو باشگاه مشتریان .عالوه بر این ما با فراهم کردن ابزار و راهکارهای
تبلیغاتی و بازارهای هدفگذاری شده به رشد سریع کسب و کارهای تازه راه اندازی شده و در مقیاس کوچک کمک
مینماییم.

سرمایههای انسانی
در حدود پنجاه کارمند در دفتر اصلی مشغول به کار هستند که این تعداد در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت .اکنون
که ما در حال آماده شدن برای ورود به بازار جهانی هستیم ،دفتر دوم نیز در حال راه اندازی است .از این رو ،ارزشها و
فرصتهای شغلی بیشتری ،با به کار گیری افراد مستعد و خال قی که مایلند سهمی از این موفقیت را از آن خود کنند،
ایجاد خواهد شد.

فرایندهای کلیدی
تکنولوژی و متودولوژیهای اخیر موجب افزایش در کیفیت محصوالت نرم افزاری ما شدهاند .رسالت ما این است که اول با
تمرکز بر مهمترین مسائل و فرصتهای مشتریانمان و بعد با ارایه خدمات مشاوره مدیریتی و به تدریج انتقال راهکارهایی
مبتکرانه و دارای استاندارد و کیفیت باال ی مورد نیاز آنها ،برای مشتریان خود خدماتی متمایز به شکل راهکارهای
کامل فراهم نماییم .این رسالت زمانی آغاز میشود که آخرین گام یعنی خدمات پشتیبانی برداشته شود .عالوه بر
مسئولیت پذیری نسبت به آنچه انجام میدهیم ،با پیروی از قوانین و اصول ،رضایت و اطمینان مشتریان خود را به دست
آورده ایم.

اخبار شرکت
آریاسان بنا دارد از تازه ترین نسل هستهی نرم افزارهای سازمانی خود ( سیستم مدیریت محتوای اِیــوان ) همراه با یک
سیستم کامال منعطف در برابر اختصاصیسازی به همراه رزرواسیون آنالین هتل و بلیط در نمایشگاه بینالمللی هتل ،سفر
و گردشگری  4051پردهبرداری نماید.
برای اطالع از جزئیات به وب سایت شرکت مراجعه کنیدwww.ariasun.me :

خبرهای خوب دیگر
شایان ذکر است که بخشی از رسالت ما ایجاد یک شبکه اجتماعی دارای منافع اخالقی انسانی طوالنی مدت است تا بتوان
اقتصاد خانواده را در داخل کشور و سپس در تمامی جهان بهبود داد .امید که تالش خالصانهی ما نه تنها موجب بهبود
سطح فنی و اقتصادی ایران گردد ،بلکه رویای شادکامی و آسایش انسانیت به خواست پروردگار متعال تحقق یابد.
بهترینها را برای سعادت انسانیت آرزومندیم.

