


                                               از معتبرترین و موفق ترین شرکت های نرم افزاری دانش 

بنیان صنعتی می باشد که با هدف ارائه محصوالت و خدمات متنوع در زمینه فناوری اطالعات 

تأسیس شده است.

این شرکت که بیش از ۱۵ سال از تأسیس آن می گذرد، با بهره گیری از دانش روز دنیا اقدام 

بـه تولید و ارائه انواع نـرم افـزارهای یکپـارچه تخصصی تحـت وب و تحت وینـدوز در زمیـنه 

مدیریت کسب و کار با امکان پیاده سازی بر اساس نیازمندی های هر مجموعه نموده است.

 

حضور تیم های متخصص تحلیل، طراحی، تولید، فنی، بازرگانی و پشتیبانی در قالب یک گروه 

منسجم و تجربیات موفق فراوان در زمینه ارائه سیستم ها به سازمان ها و شرکت های دولتی 

و خصوصی داخـلی و کسب و کارهای خارجی در صنـایع مختلفی همچون فنـاوری اطالعات و 

ارتباطات، خودرو، پزشکی، غـذا و دارو، کشاورزی و معدن، پوشاک، انـرژی و ...  نشان از توان 

اجرایی باالی این مجموعه دارد.

شایان ذکر است که شرکت پایا افزار گستر صدرا ( سهامی خاص ) تا اواسط سال ۱۳۹۶ با نام 

پایا افزار ویرا ( مسئولیت محدود) فعالیت می نمود که به دلیل تشخیص قابلیت ورود این 

شرکت به فرابورس کشور از سوی معاونت محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری کشور، 

از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر ماهیت یافت.

شرکت مهندسی پایا افزار گستر صدرا 

WEB BASE

 ERP 
SOFTWARE 
PRODUCER



دستاوردها

مجوز فعاليت و گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتيک کشور

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

کسب عنوان شرکت دانش بنيان صنعتی از معاونت علمی و فناوری نهاد رياست جمهوری

دریافت نشان توانمندی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری (IRMIT 2016)از انجمن مدیریت

 فناوری ایران

حضور مستمر در نمايشگاه های تخصصی IT و صنایع مختلف

عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

(setadiran) عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عضو فعال اتاق بازرگانی ایران

و ...

ارائه انواع راهکارهای مدیریت کسب و کار در قالب نرم افزارهای تخصصی تحت وب و تحت ویندوز

مشاوره مدیریت جهت شناسایی، تحلیل و پیاده سازی شاخص ها، نیازها و فرآیندها

سفارشی سازی نرم افزارها بر اساس نیاز مشتری

ارائه وب سرویس های نرم افزارها جهت یکپارچگی به سایر نرم افزارهای سازمان

استقرار، پیاده سازی، گارانتی و خدمات پس از فروش

انواع خدمات مربوط به آموزش نرم افزارها

( Cloud به صورت ) ارائه نرم افزارها در فضای ابری

خدمات هاستینگ و نگهداری از نرم افزار مشتری بر روی سرورهای شرکت پایاافزار

(Replication) تجمیع اطالعات پایگاه داده های مختلف

(Convert) انتقال اطالعات از پایگاه داده قدیمی به پایگاه داده جدید

و ...

اصلی ترین فعالیت های پایا افزار



فهرست

پل بدون مرز

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

مشخصات فنی

امنیت:

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس
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پل

۱

مدیریت ارتباط با مشتریان پل

نـرم افـزار ارتباط با مشتریان پل عالوه بر دارا بودن کلیه امکانات نرم افـزار اتوماسیون اداری 

پنـدار، دارای سه بخـش اساسی بازاریابی، فـروش و خدمات پس از فـروش می باشـد که در 

قالب زیرسیستم های مختلف ارائه می گردد.

مدیریت ارتباط با مشتریان پل در یک نگاه:

- کلیه امکانات اتوماسیون 

- اداری 

-BPMS -

- مشتریان بالقوه

- مشتریان

- نمایندگی ها

- تامین کننده

- رقبا

- فرصت و بازاریابی

- ثبت گزارش کار

- گزارشات پویا



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۲

مشخصات فنی

عالوه بر این، طراحی الی های و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطالعاتی، محیطی امن را 

 Hash برای انتقال اطالعات فراهم م ینماید. تمامی اطالعات نیز در بانک اطالعاتی به صورت

شده ذخیره م یگردد. همچنین، امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه 

سازی اطالعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیست مهای هر سازمان از قابلی تهای ویژه   

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل م یباشد.

پل بدون مرز

ُتحت وب بـودن نـرم افـزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل ، شـما را از بعد مـکان و زمـان رهـا 

م یسازد. هـر جای ایـن کره خاکی که باشید، تنـها کافی است بـه اینتـرنت دسترسی داشته 

باشید تا با رعایت اصول امنیتی سرور مرکزی بتوانید همانند دفتر کارتان، از امکانات سیستم 

بهر همند شوید و به اطالعات مورد نیازتان دسترسی داشته باشید.

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

برای استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل، نیازی به دریافت CD و نصب نرم افزار 

و یـا ب هروز رسـانی نداریـد. بـا هر دستـگاهی که یک مـرورگـر وب داشتـه باشد م یتوانیـد در 

شبک ههای محلی و یا در شبکه اینتـرنت وارد سیستم شوید و کارتان را انجام دهید. لپ تاپ و 

تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند. همچنین، با توجه به این که نیازی به 

ـران نیست، هزینه  های نصـب و را هانـدازی و پشتیبانی  نصـب و را هاندازی بـر روی دستگاه کارب

کاهش م ییابد.

و  نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل با استفاده از ب هروزترین ابزار برنام هنویسی طراحی 

ا ز  پیاد هسازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی Net. جهت تولید و

بانک اطلـاعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پـردازش و نـگهداری اطالعات، پیاد هسـازی شـده 

است.



۳

امنیت:

رعایت اصول امنیتی در هر کاری جزو مقدمات و اقدامات اولیه کار می باشد. زمانی که بحث 

اطالعات مطرح م یشود، اهمیت امنیت صد چندان م یگردد. پایا افزار امنیت را برای شما به 

ارمغان م یآورد.

- امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی

بهر هگیری از بستر امنSSL ، قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و نیز امکان ارسال 

پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پندار را در امـر شناسایی 

ـران به هنگام ورود بـه یک سیستم خـاص مطلـع می سـازند. بـه عالوه، طـراحی الی های و  کارب

ـرای انتقال اطالعات فراهم  قابلیت ارتبـاط از طریق VPN بـا بـانک اطالعاتی، محیطی امـن را ب

م ینماید.

- امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیست مهای فرآیند محور

ـرای شما فـراهم م یآورد تا عالوه بر فـرآیندهای پای های کـه از قبل  نـرم افـزار پل این امکان را ب

طراحی شده است، بتوانید فرآیندهای جدید را بر اساس ساختار مجموعه خود و اصول کنترل 

داخلی سازمان طراحی نمـوده، فعالی تهای تکراری و مـوازی را حذف کنید و از گردش صحیح 

کار در سازمان خود و استفاده از ابزارهای تأیید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمایید و در 

نهایت، با حداکثر بهر هوری به هدایت مجموعه خود بپردازید.

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

در نـرم افـزار  م دیریت ارتباط با مشتریان پل برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچ هسازی سیستم 

های نر مافزاری بـه منظور کارآمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان بـه   

وسیله یکپارچگی با تکنولوژی SSO ، کاربران پس از ورود متناسب با مجوزهای اختصاص داده 

شده فعالیت خواهند نمود. 



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۴

BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

نـرم افـزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل عالوه بر فـرآینـدهای از پیش تعریف شده قـابلیت 

انعطـا فپذیری و بـوم یسـازی شـدن و مکانیـزه کـردن فـرم  ها و فرآینـد های کـسب و کـار در 

ـزار پیـشرفته فـرم ساز و  سـازمان  ها و شـرکت  های مختـلف را دارا م یباشـد. بـا استفاده از اب

فرآیندساز، می توانید اطالعات را به صورت اتوماتیک بین کاربران گردش دهید که این امر 

باعث حذف فرآیندهای تکراری می شود و مدیران م یتوانند با فراغت خاطر نسبت به اتخاذ 

تصمیمات کالن و کنترل و پیگیری فرآیندهای سازمان اقدام نمایند.

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

در نـرم افـزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل با برخورداری از معماری چند الیه ای و مبتنی بر 

سرویـس، مـواردی همچون: قـابلیت های به روز رسانی و ارتقا، سرعـت و دقـت و کیفیت در 

عملـکرد، پشتیبانی از تعداد نـامحدود کاربـر و حجم سنگین تراکنش و ... فراهم شده است. 

همچنین، برقـراری ارتباط با سایر سیستم  های سازمـانی از طریق وب سـرویس امـکان پذیر 

می باشد.

قابلیت کاربری چند زبانه

در نـرم افـزار مدیریت ارتـباط با مشتریان پل وجود قابلیت پشتیبانی همـزمان از چندین زبـان 

(فارسی، انگلیسی) امکان استفاده از آن را در کسب و کارهای بین المللی فراهم نموده است. 

این نرم افزار مبتنی  بر اصطالحات تخصصی مالی و بازرگانی استاندارد می باشد. در نتیجه، 

تعامل با سایر نرم افزارها و کاربران خارج از کشور به راحتی امکان پذیر می باشد. عالوه بر آن، 

کاربران مختلف نرم افزار قادر خواهند بود با زبان مورد نظر خود و متفاوت با زبان دیگر از نرم 

افزار استفاده کنند.



۵

برخی ویژگی های نرم افزار ارتباط با مشتریان پل

- پشتیبانی کامل از چرخه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

 BPMS یکپارچگی کامل با نرم افزار اتوماسیون اداری و -

- بدون محدودیت جغرافیایی، با قابلیت اجرا بر روی تمامی مـرورگرها و بدون نیـاز به نصب 

  نرم افزار و یا سیستم عامل خاص

- قابل استفاده بر روی انواع رایانه، تبلت، مبایل و ...

- محیط کاربری ساده و کاربرپسند با امکانات متنوع به همراه اعمال تغییرات بر اساس سلیقه 

  کاربر

SMS و سامانه های Outlook ، Google  یکپارچگی کامل با -

- امنیت کامل در انتقال اطالعات، ارتباطات و احراز هویت با تعریف انواع سیاست های امنیتی 

  منطبق بر استانداردهای معتبر

- امکان استفاده از دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم افزار به صورت همزمان

- مجهز به سیستم وقایع نگار بر روی کلیه مستندات موجود برای ثبت تمامی فعالیت های 

  انجام شده جهت خطایابی 

- تعیین سطوح دسترسی به کلیه زیرسیستم های موجود برای واحدها و کاربران 

- دارای انواع گـزارشات مـدیریتی و آمـاری متنوع بر روی شاخصـه های مشتریان، تمـاس ها، 

  فروش و ...



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۶

سایر ویژگی ها

مشتریان بالقوه

- تعریف و ثبت مشتریان بالقوه ب هصورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی (شماره 

  تماس، آدرس و ..)

- تعیین نحـوه آشنایی بـا محصول و تخصیص شماره شنـاسه، بـازاریاب ، نماینده مـربوطه و 

  ویژگی های خاص مربوط به بازاریابی به مشتری بالقوه 

- تعیین انواع وضعی تهای مشتری در قالب طر حهای بازاریابی مانند در حال پیگیری، برگزاری 

  جلسه دمو و ... به همراه امکان ثبت جزئیات مراحل

- امکان ثبت کلیه تماس ها با شرح جزئیات و همچنین، مکاتبات، ارسالیات و دریافتی ها، 

  پیگیری انواع نام ه ها و ... از طریق ایمیل، دورنگار، sms یا تلگرام

- قابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کاربران  جهت انجام امور محوله در رابطه با مشتری بالقوه

  تبدیل مستقیم مشتری بـالقوه به مشتـری، نماینـده، تأمی نکننده و رقیب با امکان انتـقال 

  کلیه اطالعات ثب تشده



۷

مشتری

- کلیه امکانات موجود در مشتری بالقوه +

- درج Logo ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به مشتری

- امکان ثبت کلیه پیش فاکتورها، فاکتورها، قـراردادها و توافقات، کاالهای خـریداری شده، 

  کلیه شاخص های مربوط به نحوه پشتیبانی و ...

- امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با مشتری (فکس، ایمیل، 

  تلگرام، sms ، دسترسی به پنل و ...)



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۸

نمایندگی ها

- تعریف و ثبت نمایندگی به صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی ( شماره تماس، 

  آدرس و ..)

- درج Logo ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به نماینده

- ایجاد دسترسی به crm به نماینده ب هعنوان یکی از واحدهای سازمانی با امکان تعیین 

  محدودیت دسترسی

- تخصیص شماره شناسه، ویژگی های خاص نمایندگی، نظرات و پیشنهادات نماینده و ... 

- امکان ثبت کلیه تماس ها با شرح جزئیات و همچنین، مکاتبات، ارسالیات و دریافتی ها، 

  پیگیری انواع نام ه ها و ... از طریق ایمیل، دورنگار، sms یا تلگرام

- قابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کاربران  جهت انجام امور محوله در رابطه با نماینده

- امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با نماینده (دورنگار، ایمیل، 

  تلگرام، sms، دسترسی به پنل و ...)

- ایجـاد دسترسی به crm به نمـاینده ب هعنوان یکی از واحـدهای سـازمـانی بـا امـکان تعیین 

  محدودیت دسترسی



۹

- تعریف و ثبت تامین کننده به صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی ( شماره 

  تماس، آدرس و ..)

- تخصیص شماره شناسه واحد، ویژگی های متمایزکننده متنوع

- تعیین لیست اقالم قابل تهیه و یا تهیه شده از تأمی نکننده به همراه درج قیمت و تعیین 

  مدت زمان گارانتی و ...

- تعیین انواع واحدهای ریالی و ارزی برای درج قیمت کاالهای تامین شده

- قابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کارکنان  جهت انجام امور محوله در رابطه با تأمی نکننده

  امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با تأمی نکننده (دورنگار، 

  ایمیل، تلگرام،   sms، دسترسی به پنل و ...)

- درج Logo ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به تأمی نکننده

تأمی نکننده



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۱۰

رقبا

- تعریف و ثبت رقبا به صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی ( شماره تماس، 

  آدرس و ..)

- درج Logo ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به رقیب

- تخصیص شماره شناسه واحد و ویژگی های متمایز کننده در رابطه با رقیب خاص

- درج کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در رابط با رقیب

- امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با تأمی نکننده (دورنگار، 

  ایمیل، تلگرام، sms، دسترسی به پنل و ...)



۱۱

فرصت و بازاریابی

- قابلیت تعریف فرصت های بازاریابی به همراه جزئیات مربوط و  اختصاص گرو های بازاریابی 

  به فرصت

- امکان تعریف محدوده زمانی برای انجام اقدامات الزم در رابطه با فرصت

- قابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کاربران جهت انجام امور محوله در رابطه با فرصت



نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

۱۲

ثبت گزارش کار

- امکان تعریف انواع گزارش کار برای واحدهای مختلف با فرم های مختلف

- امکان تعریف مشخصات گزارش کار مانند فرد مسئول، اولویت، تحویل گیرنده گزارش کار 

  و ...

- امکان ارجاع گزارش کار به مسئول تحویل گیرنده جهت تایید



۱۳

گزارشات پویا

امکان گزارش گیری و همچنین، ساخت انواع گزارشات مدیریتی و آماری متنوع بر روی 

شاخصه های مشتریان، تماس ها، فروش و ... 



T H I N K T O T H E P E A K

به اوج فکر کن



WWW.PAYASOFT.NET
I N F O @ P A Y A S O F T . N E T

۰۲ ۱ - ۱۸۳۶

W W W . P S S . I R

_ تهران، خیابان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری، 

کوچه ولدی، پالک ۳۰، واحد ۸، شرکت پایا افزار

_ کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران-کرج، جنب انستیتو 

پاستور ایران، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری 

اطالعات، ساختمان شماره یک، شرکت پایاافزار
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