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 سخن مدیر

 سالم، عرض ادب و احترام

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات نسل داده پردازی ایلیا در سال 
با ملحق شدن مهندسین و نیروهای متخصص و با هدف  1386

. حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کوشش خود را آغاز نمودفعالیت در  
ایم و با اخالق توانسته  با عنایت خداوند و تالش همکاران متخصص  ما

گذشته افتخار ارائه خدمت به گستره وسیعی از مشتریان  سال 15در 
افزار یکی از به طور حتم، نرم. خارج از کشور را داشته باشیم داخل و

 .پیش برد اهداف سازمان شماست ترین ابزارمهم

 

 حوزه هر در متخصص تحلیلگران تجربه از مندی بهره و افزار نرم نخبگان پشتوانه با ایلیاسیستم» 
 در راهبردی های مشاوره ارائه ، کاربردی محصوالت عرضه و ، تولید به اقدام ، محصول هر با مرتبط
 «.نماید می مارکتر دیجیتال ماهر نیروهای تربیت و جذب نیز و دیجیتال حوزه

 

 

آپ یا سازمان متوسط و  کند، این سازمان یک کسب و کار خانگی باشد، یا استارتتفاوتی نمی
های روز همراه با پشتیبانی سریع و در را، قدرتمند و منطبق بر تکنولوژیافزاری کاانتخاب نرم .بزرگ

مند بهره سیستمایلیا . وفقیت خواهد بودهای مپلهجهت صعود بر دسترس، موجب افزایش تمرکز شما 
های زیر شما را تا آماده است تا در حوزه ز،از تجربه و سرعت الزم جهت استفاده کارآمد از فناوری رو

 .های موفقیت همراهی کندقله

 طراحی وب سایت اختصاصی 

  نرم افزار فروشگاه اینترنتی

   (Android, IOS) و فروشگاهی  طراحی و ساخت انواع اپلیکشن موبایل 

 دسازی کسب و کارها در فضای دیجیتال مارکتینگرسالت سازمان ما : توانمن  

 ماموریت ما



 
 
 
 

 
 
 

 آموزش دیجیتال مارکتینگ  

 دیجیتال خدمات مشاوره بازاریابی 

 ائه شده ت و نرم افزارهای ارخدمات پشتیبانی سای 

 نرم افزار مالی تحت وب 

 نرم افزار رزرواسیون آنالین هتل )پارس رزرو(  

 نرم افزار مدیریت کتابخانه تحت وب  

 (Iran Export)خدمات صادرات الکترونیک ایران  

 و داخلی  برای کارفرمایان خارجی Freelancerاجرای پروژه های   

 

 خی از مشتریان مارب

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 ب های تحت وها و پورتالسازی سایتی و پیادهراحط

 

 خ لفتت   هتتاا ارتطتتا  بتتراا ارتطتتا  بتتا   تت ر ام را  ت انتت نتت آ  م   هر کسب و کار بستت ب بتتب 
 جتتادا   تت  اد بن تتر   و  اداشتت ب باشتت  ا تترود  بتتب دش تتت استت ر  انتت فاد  اد ا   رنتت  و   تتا

ا  نتتام تتتر   را  استت ر  کستتب و کتتار و  تر تت   ت تت فا و اتت  اا انتت فاد  اد   تتا
قابتتت تتت گن  استت ر   ا  تتب و هتتتب رود  تتتت اد  نتتر  ا   رنتت  در ا تترام بتتا  .ا   رنتت  انتت 
هتتاا اتت د را اد ا تت  ک  تت  و ن ادهاا  خ لتتب بادد تت    کتتاربر ا   رنتت  اد وی نتتا  بس ار د تتادا 

ت ان تت  حتتاچ  تتب گتتا   بن تتر اد ا   رنتت  کتتب هتتیارام نفتتر بادد تت  ک  تت       ر ق بر رف   سادن ،
ت ان تت  بتتا  تتا تتتتا  ا شتا  شتت ا شتت ن ا بتتراا نتتفار   راحتت  نتتا      اب و کار و ا با کس

  !بگ ر    ا بن ر   ا    ها را براا کسب و کار شتا دار م
 

 وانایی های مات

 

 راح  و پ اد  نادا نا   هاا ا   رن   در  جت  ب نست داد  
 ات ک و پردادا ا ل ا با ت گب بب ن ادهاا کار ر ا بب دوص را ان

 د  ا  ک انجام    ش د.

این سایت ها صرفا به منظور اطالع :  سایت استاتیک -
رسانی می باشد و محتوای این سایت ها معموال ثابت 
و بدون تغییر می باشد و طبیعتا شامل هزینه کمتری 

 شود.اما با توجه به نیازهای رایج کسب و کار این نوع اصال توصیه نمی نیز می شوند.



 
 
 
 

 
 
 

باشند و توسط مدیر سایت قابلیت ا میها دارای محتوای پویاین گونه سایت:    نامیکی د سایت   -
 تغییر دارند همانند : اخبار ، مقاالت ، فروشگاه آنالین ، درج اطالعیه و ...

 
 

 

 

 

 در وبسایتسرویس های قابل ارائه 

 
 طراحی سایت به صورت ریسپانسیو -
 مدیریت اخبار -
 مدیریت پرسنل -
 ی عکسمدیریت گالر -
 مدیریت پروژه ها -
 مدیریت لینک های مفید -
 پرداخت الکترونیک -
 ارسال پیام کوتاه -
 فرم ارتباط با ما -
 ل مپگو گنقشه  -
 مدیریت مقاالت  -
 محصوالتیت مدیر -
 طراحی سایت به صورت ریسپانسیو -
 ایستا صفحات مدیریت -
 همکاران لوگوهای نمایش - -
 گرافیکی نمودار و جدولی صورت به بازدید آمار -
 دیرنامه ها، گواهینامه ها و جوایز ی تقگالر -
 قابلیت ثبت نام و عضو گیری -



 
 
 
 

 
 
 

 مدیریت سطوح دسترسی مختلف برای اعضاء -
 دانلود فرم های دریافت اطالعات -
 درگاه بانگ های داخلی و خارجیاتصال به  -
 امکان چند زبانه نمودن سایت -
 ها دوره در نام ثبت قابلیت با آموزشی های دوره تعریف امکان -
 خدمات یمعرف -
 رویدادها -
 مدیریت سخن -
 مشتریان نظرات نمایش -
 ساخت دردست طراحی صفحه طراحی امکان -
 کاربران برای اختصاصی پروفایل تعریف امکان -
 شده انتخاب مشاور برای مشاوره درخواست فرم و مشاور تعریف شامل مشاوران بخش -
 مدیریت رزرواسیون هتل -

 روژه های انجام شده پ
 

 ystem.coswww.ilia      ت شرکت نسل داده پردازی ایلیا  ده سازی سایطراحی و پیا -

 www.hesabdari.co       شرکت نسل داده پردازی ایلیا حسابداری طراحی و پیاده سازی سایت  -

 .eserve.comrarspwwwن پارس رزرو اسیورزروطراحی و پیاده سازی سایت  -
 https://hebelexrazavi.co  شرکت هبلکس رضوی طراحی و پیاده سازی سایت -
 http://sidc.ir   شرکت بین المللی حفاری اسپاد طراحی و پیاده سازی سایت -
 https://kafashanmhd.ir   اتحادیه صنف کفاشان مشهد طراحی و پیاده سازی سایت -
 com.hotelazin.www پیاده سازی سایت هتل آذین مشهد به سفارش سازمان زندان های کشور  -
 https://garmasaze.com   کارخانه گرماسازه  ی و پیاده سازی سایتاحطر -
 http://spndpay.com   شرکت پارس نوین دنا پیاده سازی سایتطراحی و  -
 http://saghfosaze.com    شرکت سقف و سازه طراحی و پیاده سازی سایت -
 http://www.cabinetshizer.ir  تولیدی کابینت شیذر طراحی و پیاده سازی سایت -
 /:kargarsanat.com/http   شرکت کاالی صنعتی کارگر راحی و پیاده سازی سایتط -
 آموزشگاهی فارسیان طراحی و پیاده سازی سایت -
 طراحی و پیاده سازی پرتال شرکت توسعه عمران و توسعه شرق   -

http://www.iliasystem.co/
http://www.hesabdari.co/
http://www.parsreserve.com/
https://hebelexrazavi.co/
http://sidc.ir/
https://kafashanmhd.ir/
file:///E:/zahedi/www.hotelazin.com
https://garmasaze.com/
http://spndpay.com/
http://saghfosaze.com/
http://www.cabinetshizer.ir/
http://kargarsanat.com/


 
 
 
 

 
 
 

 سایت اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد   طراحی و پیاده سازی  -
 طراحی و پیاده سازی سایت آژانس اوج سیر توس  -

 طراحی و پیاده سازی سایت آژانس هرمس   -

  ت اختصاصی آقای مهران میر فعال صنعت گردشگریپیاده سازی سایی و طراح -
http://mehranmir.com 

 https://mohamadrezafazel.com ت گالری لوستر فاضل ازی سایطراحی و پیاده س -

 www.irankartoos.comکارتوس  ت کارخانه تولیدی ایرانطراحی و پیاده سازی سای -
 www.kishnovin.comطراحی و پیاده سازی سایت آموزشگاه زبان کیش نوین  -
 oshaksazan.comwww.poطراحی و پیاده سازی سایت کارخانه تولیدی پوشاک سازان   -
 سایت شرکت مهندسی کاللیت   طراحی و پیاده سازی -
 www.bani.hotelghasr.comپیاده سازی پنل آنالین پرداخت بانکی هتل قصر الماس  -

  www.javadiehhotel.comهتل جوادیه    رزرواسیونسامانه  پیاده سازی  -
 http://gallerykazemi.com گالری پرده کاظمی   طراحی و پیاده سازی سایت -
 http://ninibanshop.com  تولیدی سیسمونی نوزاد نی نی بان طراحی و پیاده سازی سایت -

 

 

 

  

http://mehranmir.com/
https://mohamadrezafazel.com/
http://www.irankartoos.com/
http://www.kishnovin.com/
http://www.bani.hotelghasr.com/
http://javadiehhotel.com/
http://gallerykazemi.com/
http://ninibanshop.com/


 
 
 
 

 
 
 

 نرم افزار جامع فروشگاه اینترنتی

 

 عصر این در ما همه برای پوشیچشم غیرقابل واقعیتی مردم روزمره زندگی در اینترنت نفوذ -
ایجاد ارتباطات با   بانکی، امور مانند روزمره کارهای در اینترنت خدمات از استفاده .است

 وکارهاییکسب  بسیارند.  بسیار متداول شده است...    هایخریدوفروش انواع نیازمند  و  دیگران
 کوچک کار یک از خود اینترنتی فروشگاه اندازیراه با و کرده بهینه استفاده واقعیت این از که

 همه  برای  آشنا  و  آسان  بسیار  راهی  اینترنتی  خرید.  اندشده  تبدیل  بزرگ  بنگاه  یک  به  اقتصادی
 .است روزانه نیازهای تامین جهت

 
 اینترنتی فروشگاه جامع افزار نرم” -

 با ایلیا پردازی داده نسل شرکت
 برای  سازی  پیاده  قابل  ،  کامل  امکانات

 اینترنت  بستر  در  موفق  کار  و  کسب  هر
 ”است

 :محصول این بردهایرکا

 
 از  جدید ای  شعبه  شما  اینترنتی  فروشگاه  :شما  فروشگاه  جدید شعبه  ایجاد  اینترنتی،  فروشگاه -1

 سرویس  و  خدمات  ارائه  آماده(  7/24)  روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  که  بود  خواهد  شما  راک  و  کسب
 .باشد می شما های

 بزرگترین  از یکی:  آسان مقایسه و انتخاب حق در خریدار قدرت افزایش اینترنتی، فروشگاه-2
 یکدیگر  با  متفاوت  محصوالت  مقایسه  امکان  هستند  قائل  خود  برای  امروز  مشتریان  که  امتیازاتی

 باشد همراه  صندلی یک روی بر نشستن راحتی با امتیاز این اگر حال. است فکری دغدغه بدون
 بدون انتخاب حق و مقایسه امکان اینترنتی فروشگاه. بود خواهد خوشایند بسیار مطمئنا

 . . ...دهد می قرار شما مشتریان اختیار در را محدودیت
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 

 همیشگی معضالت از یکی مکان محدودیت :کاال بینهایت فتعری امکان اینترنتی، فروشگاه -3
 محدودیتی هیچ شما آید می میان به اینترنتی فروشگاه بحث که زمانی اما. است ها فروشگاه

 از کامل ویترینی کاال، بینهایت تعریف امکان. داشت نخواهید خود کاالهای تعداد و نوع در
 .داد خواهد قرار اختیارتان در شما محصوالت تمامی

 مراجعه شما به مشتری یک زمانیکه:  مشتری به کافی اطالعات دادن اینترنتی، فروشگاه-4
 برای  باید  کار  این  و  دهید  قرار  او  اختیار  در  را  اطالعات  از  دریایی  باید  کوتاه  زمانی  در  شما  کندمی

 وارد  را ولمحص  هر  کامل  اطالعات  بار  یک  برای  مجازی  دنیای  در  اما  شود  تکرار  نیز  دیگر  مشتری
 می اطالعات این کنید تصور. نمود خواهند مطالعه را آن مشتریان بار هزاران و کرد خواهید

 تواند می شما اینترنتی فروشگاه و( عکس و متن فیلم، ارسال)  ایرسانه چند صورت به تواند
 .کند ارائه را محصول از کاملی توضیحات قوی ایفروشنده مانند

 و  خرید آسانی:  مشتری به تحویل و سفارش خرید، فرآیند در سهولت اینترنتی، فروشگاه-5
 خرید جذب باعث که است فرآیندی مشتری به محل در تحویل و کار محل و خانه از سفارش

 ..شد خواهد مشتریان
 تبادل:  محصوالت خریداران سایر با نظر تبادل و نظرات از استفاده امکان اینترنتی، فروشگاه-6

 پیش آسان انتخاب برای مفید بسیار راهی دیگران نظرات از استفاده امکان و ندیگرا با نظر
 .داد خواهد قرار مشتریان روی

 امکان: :  کامل  و  مدون  اطالعاتی  بانک  یک  در  مشتریان  از  کامل  لیست  تهیه  اینترنتی،  فروشگاه-7
 در هدفمند تفادهسا و اینترنتی فروشگاه در کننده نام ثبت و خریدار مشتریان بانک از استفاده
 ..داشت خواهد وجود فروشگاه در بعدی بازرگانی های فعالیت

 

 ؟ایلیاسیستمساز  فروشگاه چرا
 

 برنامه نویسی کامال بومی در شرکت  .1
 مکان درج بینهایت محصول ا .2
 سایت  اصلی منو  در سطح  سه تا نمایش و ( سطحی چند) کاالها بندی دسته امکان .3
  در استفاده راهنمای ،(جانبی عکس 5 حداکثر و)  کاال برای  اصلی عکس و متن  شامل مشخصات ثبت .4

 به مربوط موارد   و محصول  برند نام   ، کاال ،واحد موجودی تعداد ، تخفیف ، قیمت  ، توضیحات قالب
   محصول  هر سئو

 والت امکان دسته بندی دینامیک برای محص .5



 
 
 
 

 
 
 

 در میان محصوالت   امکان جستجو .6
 امکان اضافه کردن خصوصیات ویژه به هر محصول  .7
 امکان دریافت نظرات و مدیریت کامال دینامیک   .8
 امکان ثبت تمامی رکوردهای فروشگاه  .9

 نامحدود  صورت  به محصوالت برای برند دینامیک  تعریف امکان .10
 خودکار  صورت  به ل او  صفحه در  پربازدید و پرفروش ، جدید محصول  12 اسالیدی نمایش  امکان .11
  صفحه  در  پربازدید و پرفروش ، جدید محصوالت های  بخش از یک  هر نمایش عدم یا نمایش قابلیت .12

 اول 
 آن محصوالت 12 اسالیدی نمایش و  اول  صفحه  در دلخواه های بندی دسته محصوالت نمایش امکان .13
 محصوالت های بندی دسته از یک  هر  از قبل دلخواه لینک  با تبلیغاتی تصویر یک  قراردادن امکان .14

 اول  صفحه
 محصوالت  های گروه به مشخصات و  خصوصیات دینامیک  درج امکان .15
 رای اپراتورها و بازدید کنندگان  امکان ایجاد کاربری های مختلف در سایت ب .16
 امکان استفاده از تخفیف گروهی و فردی   .17
 امکان ارائه قیمت همکاری  .18
 قابلیت اضافه شدن درگاه بانکی و پرداخت الکترونیکی  .19
 امکان فروش به صورت آفالین ) درخواست محصول (  .20
 امکان اضافه شدن قابلیت عالقه مندیها   .21
 ش ترین محصوالت  نمایش پر فرو .22
 نمایش پربازدید ترین محصوالت   .23
 نمایش جدیدترین محصوالت  .24
 نمایش کاالهای محبوب  .25
 امکان مدیریت سبد خرید   .26
 امکان درج مقاالت   .27
 رج اخبار در سایت  امکان د .28
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 (غیره  و  فروشگاه لوگو اجتماعی، های شبکه ، آدرس ، تماس) فروشگاه اولیه اطالعات دینامیک  درج .29
 یت سا در  کاربران نام ثبت و عضویت .30
 تایید کد پیامکی ارسال  طریق  از  نام ثبت هنگام  در کاربران  همراه  شماره   سنجی اعتبار .31
 خودکار  صورت به کاربران  نام ثبت از پس آمد خوش پیامک  ارسال  .32
 سفارش   شماره و پرداخت پیگیری شماره حاوی سفارش  موفق پرداخت از پس پیامک  ارسال  .33
 کاربران  توسط ارشفس هر  ثبت از  پس سایت پشتیبان به پیامک  ارسال  .34
 (خرید سبد ویرایش-خرید سبد به کاال افزودن ) خرید سبد .35
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 کلیه به اتصال  قابلیت  تپرداخ به درگاه) ملت بانک  پرداخت به درگاه طریق  از الکترونیکی پرداخت .38
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  در نمایش و  سطح  دو تا  مقاالت بندی هدست قابلیت با  ، مقاالت قالب در  دینامیک  صفحات درج امکان .57
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  ، کاربران  ، سفارشات جدیدترین شامل  گذشته روز  7 طی رویدادها آخرین از اجمالی گزارش نمایش .1
 مدیریت پنل  پیشخوان در  خرید وسبدهای نظرات

 مدیریت  پیشخوان در فرد  به منحصر و یکتا کنندگان بازدید آمار نمایش .2
 تماس اطالعات:  تعریف شامل فروشگاه تنظیمات بخش طریق  از  سایت  در کلی اطالعات تغییر امکان .3

 های روش کردن غیرفعال /فعال  ، اجتماعی های  شبکه ، ایمیل ، آدرس ، پشتیبانی های شماره  و
 فروشگاه  لوگوی تصویر ، آنالین پرداخت و  محل در پرداخت

 ساماندهی ، الکترونیکی اعتماد نماد ، آنالیتیکس گوگل سرویس اسکریپت های کد قراردادن امکان .4
 اینترنتی کارهای و کسب

 اکسل خروجی  قابلیت با کاربران  لیست روی بر جستجو قابلیت  با کاربران اطالعات کامل مشاهده .5
 مدیریت پنل  طریق  از  اکسل یلفا قالب در کاربران نام ثبت قابلیت .6
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  مورد کاربر  توسط شونده  دعوت افراد اطالعات همچنین و  کاربران کننده دعوت فرد  اطالعات مشاهده .8

 نظر
 مدیریت پنل  صفحات روی بر کاربران به دلخواه های  دسترسی سطح تعریف قابلیت  شدن  اضافه .9

 تصاویر  بهتر مدیریت برای سطحی  چند بندی پوشه قابلیت .10
 عدم /موجودی وضعیت ، بندی دسته ، نام اساس  بر شده  ثبت محصوالت روی  بر جستجو قابلیت .11

   برند و موجودی
 اکسل  خروجی امکان با اند رسیده  سفارش نقطه به که محصوالتی مشاهده امکان .12
 ت محصوال روی بر  کردن  فیلتر امکان با  شده  ثبت محصوالت از  اکسل خروجی  قابلیت .13
  اطالعات ، دهنده  سفارش خانوادگی نام و  نام شامل شده  ثبت سفارشات کامل اطالعات مشاهده .14

  ، شده سفارش محصوالت لیست  ، فاکتور مشاهده ، تخفیف ، قیمت  ، مرسوله ارسال  ادرس ، تماس
 سفارش  وضعیت ، پرداخت وضعیت

  هر وضعیت شدن صمشخ  و سفارشات  بهتر مدیریت جهت شده ثبت سفارش وضعیت تغییر امکان .15
 سفارش

 اند  کرده اضافه  خود خریدی سبدهای  به کاربران که محصوالتی مشاهده .16
 سایت  مدیر توسط  شده  ثبت سفارش آدرس تغییر امکان .17
 قابلیت با  سفارش وضعیت و  نظر مورد  زمانی بازه  اساس بر شده فروخته محصوالت لیست گزارش .18

 اکسل  خروجی

 :سامانه فروشگاهی ییتدیرنات پنل مامکا



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 پایه پیامکی پنل .1
 سفارش ثبت مختلف های بخش در  کاربران به اینترنتی فروشگاه  پیامکهای ارسال  جهت .2
 سایت امنیت  سطح  ارتقا جهت پایه  ssl گواهینامه نصب .3
 سطح   هر  برای  متفاوت پورسانت درصد  ثبت امکان با  سطح دو  تا کاربران برای پورسانت ثبت ماژول  .4
  کاربر سفارش  اولین ثبت و  سایت به کاربران  سایر دعوت از  پس کاربر به اعتباری یههد شارژ ثبت ماژول  .5

 شده  دعوت
 لینک   قراردادن  امکان و  تکرار پر سواالت نمایش همچنین و متداول   سواالت بندی دسته قابلیت ماژول  .6

 پاسخ  بخش در
  پیشرفته جستجوی ماژول  .7
   برداری بصورت نظر  مورد قیمتی  بازه اساس بر  جستجو فیلتر- .8
 برند اساس بر  جستجو فیلتر- .9

 نامحدود  صورت به محصوالت های خصوصیت یک  هر  اساس بر  جستجو فیلتر- .10
 انگیز شگفت پیشنهاد ماژول  .11
 گرفته  قرار  ویژه پیشنهاد در که محصوالتی باکس نمایش ، خرید زمان   مهلت معکوس شمارش قابلیت .12

 شده فتعری مهلت اتمام  از پس ویژه پیشنهاد نمایش وعدم اند
 بانک  هر ازای به الکترونیک  پرداخت درگاه کردن اضافه ماژول  .13
 ، تخت مانند متفاوت جزء چند شامل که خواب سرویس مانند مرکب محصول  یک  تعریف ماژول  .14

 سفارش  به موارد این  از یک  هر  کردن اضافه  و حذف  قابلیت  با...  و تختی کمک  ، کتابخانه ، تشک 
  کاربر به پیامک  ارسال  و  گارانتی شدن فعال  تاریخ ثبت  جهت سامانه  در محصول  گارانتی ثبت سامانه - .15

  در خریدار اطالعات ثبت و گارانتی ثبت هنگام در گارانتی انقضا تاریخ  اعالم و گارانتی کد ثبت از پس
 مشتری با  ارتباط مدیریت جهت سامانه

 محصول گارانتی انقضاء زمان مشاهده و گارانتی کد پیگیری قابلیت - .16
  سفارش پرداخت  از پس محصول  دانلود لینک  ل ماژو .17
 دارند آموزشی و فیزیکی  غیر کاالهایی که هایی فروشگاه  برای مناسب .18
 انتخاب و  نظر مورد  ساعات  و هفته طول  در سفارش تحویل  برای دلخواه بندی زمان  و تعریف قابلیت .19

 خریدار  توسط موردنظر سفارش تحویل زمان
 اکسل  فایل  طریق از محصوالت یاه قیمت  جمعی دسته تغییر قابلیت .20
 پیش مبلغ  آنالین پرداخت امکان  و دلخواه  میزان به کاربر هر  برای پرداخت پیش درصد تعریف قابلیت .21

 شده  مشخص درصد اساس بر کاربر پرداختی

 :دی برای فروشگاه اینترنتیلیست ماژول های پیشنها



 
 
 
 

 
 
 

  به و   دلخواه متن با  ، مدیریت پنل در  شده ثبت سفارش هر  برای مشتری به پیامک  ارسال  قابلیت .22
 سفارش یک  روی  بر طریق  همین از شده ارسال  های  پیامک  سوابق ثبت همچنین و نامحدود تعداد

 

 :اپلیکیشن فروشگاهی هایویژگی برخی
 

. در حال  باشدابل اجرا و پیاده سازی می مکانات سایت فروشگاهی در اپلیکیشن آن هم قبه طور کلی کلیه ا
 حاضر امکانات زیر  

 یل موبا نسخه در کامل  صورت به خرید فرآیند  انجام امکان-1
   محصول  هر  برای نظر درج امکان-2
   محصوالت میان  در جستجو امکان-3
 محصوالت ترین  فروش پر نمایش-4
   محصوالت ترین پربازدید نمایش-5
 محصوالت جدیدترین نمایش-6
  محبوب کاالهای نمایش-7
  دینامیک  صورت به موبایل تبلیغات مدیریت امکان-8
  ول محص های عکس و مشخصات مشاهده امکان-9

 .... و-10

 مشتریان فروشگاه اینترنتی

 

 www.noyankhodro.com فروشگاه اینترنتی نویان خودرو  -۱
 www.farshjahad.ir فروشگاه اینترنتی فرش جهاد  -۲
 www.saghebcarpet.comفروشگاه اینترنتی فرش ثاقب  -۳
 https://happynoosh.com  فروشگاه اینترنتی عطاری آنالین هپی نوش -۴
 https://careen.ir  ملزومات خودرو کاریناینترنتی  فروشگاه   -۵
 https://hildamattress.com ه اینترنتی  کاالی خواب هیلدا فروشگا -6
 http://royalmattress.co رویال فروشگاه کاالی خواب  -7
 www.sadafthalgo.com  فروشگاه اینترنتی موسسه زیبایی صدف  -۸
 shop.hebelexrazavi.co  فروشگاه اینترنتی کارخانه هبلکس رضوی -۹
 iliyaa.comفروشگاه اینترنتی کاالی خواب ایلیا   -۱۰
 mtahrirmozi.coلتحریر و نوشت افزار موزی فروشگاه اینترنتی لوازم ا -۱۱
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 rojhanleather.com  فروشگاه اینترنتی کیف و کفش چرم رجحان   -۱۲
 gillareh.comفروشگاه اینترنتی دستازه های چرمی گیالره  - ۱۳
 hosseinibag.comفروشگاه اینترنتی کیف حسینی  - ۱۴
 pabist.comفروشگاه اینترنتی کفش پابیست  - ۱۵
 p://dolfinshoes.comhtt فروشگاه اینترنتی کفش دلفین  -۱۶
 paradisecopy.comفروشگاه اینترنتی لوازم اداری پارادایس   -۱۷
 spndpay.comفروشگاه اینترنتی شرکت پارس نوین دنا )ارائه دستگاه های خودپرداز(  - ۱۸
 iliagallery.comی لوازم دکوری ایلیا  فروشگاه اینترنت -۱۹
 hypermeats.comفروشگاه اینترنتی شرکت تعاونی صنایع گوشت مشهد  -۲۰
 https://barghelamestore.com   فروشگاه اینترنتی حوله برق المع  -۲۱
 https://farhangart.com فروشگاه اینترنتی صنایع دستی فرهنگ  -۲۲
 hosseinitrading.ir فروشگاه اینترنتی چینی بهداشتی بازرگانی حسینی  -۲۳
 پیک گل آنالینینترنتی فروشگاه ا -24

 

 

 

 

 (Android , IOS)طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای موبایل 

 ؟ نرم افزار موبایلی چیست
بتته همتتراه ویژگتتی هتتای منحصتتر بتته فتترد آن از جملتته گستتترش استتتفاده از موبایتتل در میتتان متتردم 

و کتتاری دستتترس بتتودن، همگتتانی بتتودن متتی توانتتد بتترای رشتتد هرکستتب همیشه همراه بتتودن، در 
یتتک فرصتتت مناستتب باشتتد. امتتروزه اغلتتب کستتب و کارهتتا بتترای فتتروش محصتتوالت یتتا معرفتتی 

توانتتد شتتامل یکتتی از برنتتد. انتتواع نتترم افزارهتتای موبتتایلی میخدمات خود از ایتتن پلتفتترم بهتتره می
 های زیر باشد.دسته بندی

خه اپلیکیشن متصل به  نس ،امروزه اغلب فروشگاه های اینترنتی موفق: فروشگاه نرم افزار متصل به  -
 آسان می سازد. که امر خرید از فروشگاه را برای عموم افراد  فروشگاه را هم طراحی نموده اند.
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شیوه سنتی معرفی محصوالت و خدمات که از طریق امور چاپی )بروشور و کاتالوگ  موبایل کاتالوگ :  -
عدم امکان ویرایش  -ت محدود اطالعا -های زیادی مثل تیراژ محدود شد، محدودیتمی  و ..( انجام

مرتفع شده   اندرویدها در کاتالوگ توزیع محدود و ... داشت که تمامی این محدودیت  -بعد از چاپ 
 است. 

افزارها  تجاری از این نرم افزاری و استفاده  های جالب نرم سازی ایدهقابلیت پیاده  :   نرم افزارهای کاربردی  -
 ایی مثل بازار ، مایکت، کندو و ... همارکتاندرویداز طریق بارگزاری در  

ایجاد نرم افزار اختصاصی ویژه سازمان ها و یا مجتمع های بزرگ تجاری از   نرم افزارهای سازمانی :  -
 قبیل هتل ها، فروشگاه ها، ادارات دولتی، شرکت های ساختمانی و ... 

 سی و مطالعه راحت ترپیاده سازی کتاب ها بر روی تلفن همراه برای دستر الکترونیکی : کتاب های   -
این نرم افزارها با قابلیت های چند رسانه ای جذابیت های بسیار برای   نرم افزارهای آموزشی :  -

 آموزش بوجود می آورند. 

 

 
  کامال حرفه ای و پویاطراحی گرافیک ظاهری نرم افزار بصورت  -
  ... ترنت و نویسی نرم افزارهای کار با دوربین ، سنسور گوشی ، کار با اینبرنامه -
  هاو انواع تبلت  اندرویدهای گوشی نویسی برای تمامی مدل برنامه -
  SQL Lite اندرویدکار با بانک اطالعاتی داخلی   -
  ها و موبایل وب وب اپلیکیشن -
 نرم افزارهای سفارشی شما مشاوره جهت تولید  -
  برنامه های موبایل مبتنی بر موقعیت -
 بلیت اتصال به سایت فروشگاهی()قا تجارت الکترونیک بر روی موبایل -
  های داده تحت سرور با موبایلسازی پایگاهیکپارچه -
  های اتوماسیون روی موبایل سیستم -
 های اجتماعی موجودسازی با شبکهیکپارچه -

 

 پروژه های انجام شده 

 
 هتل قصر   اندرویدنرم افزار  -
 هتل قصر  IOSنرم افزار  -
 وریسم سالمت آرادنرم افزار رزرواسیون انالین و ت -

 های قابل ارائه ویژگی



 
 
 
 

 
 
 

 مرکز درمانی سیما طب  IOS و  اندرویدنرم افزار  -
 شرکت فنی مهندسی آریاز   اندرویدنرم افزار  -
 نرم افزار فروشگاه اینترنتی کارخانه هبلکس رضوی -
 قلمو   اندرویدنرم افزار  -
 پارس رزرو  اندرویدنرم افزار  -
 صالة  و صوم افزار نرم -
 فردوس  شفا  افزار نرم -
 الکتریک  ثابت افزار نرم -
 پاژ  مبلمان زاراف نرم -
 مهدیه  صحیفه اندروید افزار نرم -
 فروشگاه اینترنتی بخر و بیار   اندرویدنرم افزار  -
 کاغذ دیواری جیب ایران  اندرویدنرم افزار  -
 فروشگاه اینترنتی عسل سدنا   اندرویدنرم افزار  -
 ژورنال  اندرویدنرم افزار  -
 نرم افزار موبایل آنشیک -
 نرم افزار موبایل رستوران داتیس -
 نرم افزار موبایل رستوران اکبرجوجه  -
 نرم افزار موبایل استارفام  -
 هتل مرصاد   اندرویدنرم افزار  -
 نرم افزار موبایل موسسه زبان کیش نوین  -
 کتابخوان کامبک زار نرم اف -

 
می توان از آن در سیستم های متفاوت، فواصل دور بدون تغییر استفاده کرد)برای مثال کارمند می تواند 
با اثر انگشت خود ساعت ورود و خروج خود را ثبت کند، با اثر انگشت وارد رایانه اداره خود شود، با اثر 

  ..( شناسایی بیومتریک انواع مختلفی دارد.و . انگشت قفل درب منزل یا گاوصندوق خود را باز کند

تتتوان بتته استتکن عنبیتته، استتکن شتتبکیه، شناستتایی چهتتره، شناستتایی از جملتته ایتتن روش هتتا می
هتتم اکنتتون بستتیاری از ستتازمان هتتای امنیتتتی متتالی .صوت، اثر انگشت و ترکیب دستتت اشتتاره کتترد

اثتتر انگشتتت بتترای دسترستتی بتته اطالعتتات  و نظتتامی در کشتتورهای مختلتتف از تکنولتتوژی تشتتخیص
 محرمانه و ورود به مکان های خاص استفاده می کنند. 

http://iliasystem.co/androids/files/Somosalat.apk
http://iliasystem.co/androids/files/ShafaFerdows.apk
http://iliasystem.co/customers.aspx
http://iliasystem.co/customers.aspx
http://iliasystem.co/androids/files/SahifeMahdieh.apk


 
 
 
 

 
 
 

 آموزش و مشاوره در حوزه بازاریابی دیجیتال )دیجیتال مارکتینگ(

های بازاریابی و تبلیغات جهت توسعه نام برند و باال بردن فروش فعالیتدیجیتال مارکتینگ مجموعه 
وری بیشتر از خدمات دیجیتال مارکتینگ، منظور بهرهبه باشد. می دیجیتالای هتوسط ابزارها و رسانه

های جامعه ها و پلن های تدوین شده باید با توجه به هویت سازمانی و توجه به گرایشتمامی برنامه
ر های سنتی بازاریابی نیازمند تحلیل و مطالعاتی بگیرد. در دیجیتال مارکتینگ نیز مشابه روشصورت 

های که با توجه به امکاناتی که اینترنت و سیستم هستیمی بازار هدف، رقبا و شناخت بازار رو
عات و تجزیه و توان اطالدهد، میهای فعال در این حوزه قرار میگیری آنالین در اختیار بازاریابگزارش
 .تری را جهت تدوین پلن دیجیتال مارکتینگ بدست آوردهای دقیقتحلیل

 

باشد ارائه میر این حوزه از طرف آژانس تخصصی دیجیتال مارکتینگ ایلیاسیستم قابل خدماتی که د
 :استشامل آموزش و مشاوره در حوزه های زیر 

 تحقیقات بازار، بازار پژوهی و بازارسازی •

 رقبا و ارائه سند جامع تولید محتوا تحلیل  •

 های اجتماعی بازاریابی شبکه •

 بازاریابی محتوا •

 تبلیغات اینترنتی •

 (SEO)  سازی سایت برای موتورهای جستجوبهینه •

 )سایت، فروشگاه اینترنتی و شبکه های اجتماعی(  ابزارهای دیجیتال طراحی و توسعهنحوه  •

 ارایه پلن دیجیتال مارکتینگ و نظارت •

 



 
 
 
 

 
 
 

 نگ برگزار شدهدوره ها و همایش های آموزش دیجیتال مارکتی
 

 96بهمن  19 – طالیی تاالر لوکس  – همایش و نشست تخصصی هتلداری ، تاالر و رستوران  •
 97اردیبهشت  24– سالن آریو مصلی نژاد  – همایش و نشست تخصصی هتلداری ، تاالر و رستوران  •
 موضوع ارائه:کاهش آثار رکود بازار با استفاده از دیجیتال مارکتینگ •
موضوع  - 97تیر  26 – هتل پارس مشهد  – ی هتلداری ، تاالر و رستوران همایش و نشست تخصص •

 سازی مدیریت با استفاده از ابزار دیجیتال ارائه:چابک 
 ویژه پرسنل مرکز آموزش هتلداری شهید اوینی  – آموزشی بازاریابی دیجیتال  هبرگزاری دور •
هتل ها)هتل مدینه الرضا ،گروه  ویژه مسئولین آی تی  – آموزشی بازاریابی دیجیتال  2برگزاری دوره  •

 ( هتل های الماس ، گروه هتل های قیاس نژاد و ...
مجموعه  – ویژه فعالین صنعت ساختمان  – برگزاری همایش دیجیتال مارکتینگ در صنعت ساختمان  •

 98بهمن  24تاالر نور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 اندشرکتهایی که  خدمات مشاوره دیجیتال مارکتینگ دریافت نموده

 

دیجیتتتال مارکتینتتگ ایتتن ستتالها افتختتار همراهتتی و همکتتاری بتتا مجموعتته هتتای زیتتادی در زمینتته  در
از جملتته ختتدماتی استتت کتته بتته  شتترکتها ایم. مشتتاوره متتدیران و آمتتوزش نیروهتتای دیجیتتتال متتارکترداشته

توانیتتد در قستتمت نمونتته کارهتتای ایم. کتته لیستتت کامتتل آنهتتا را میمجموعتته مخاطبتتان ختتود ارائتته نمتتوده
 مشاهده نمایید. https://iliasystem.co/productgroupsسایت ایلیاسیستم به آدرس 
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 % آنالین هتل های کشور )پارس رزرو(100سامانه رزرواسیون 

 

 چیست ؟ پارس رزرو

سیستتتم یکپارچتته رزرواستتیون اولتتین  ،پتتارس رزرو 
کتته بتته صتتورت ستته زبانتته و باشتتد.  تحت وب می

در ایتتن کتتامال رسپانستتیو طراحتتی شتتده استتت. 
بتته صتتورت سیستتتم کلیتته امتتور مربتتوط بتته رزرو ، 

همتتاهنگی هتتای بتتدون نیتتاز بتته ،  کتتامال آنالیتتن
انجتتام  نیتتروی انستتانی و حضتتور مکتتانی،تلفنتتی، 

 ستتامانه بستتتر در رزرو کتته معنتتی ایتتن بتته .متتی شتتود
 .نماید می صادر هتل پذیرش برگه مسافر برای رزرو مبلغ پرداخت از سپ و گردیده تأیید شده، انجام

جستتتجو اتتتاق، بررستتی پتتر یتتا ختتالی بتتودن هتتتل، ارائتته پیشتتنهاد تتتاریخ ، انجتتام رزرو ، ثبتتت 
هتتا ، وارد کتتردن مشخصتتات مستتافران، امکتتان ویتترایش رزرو ، دریافتتت فتترم ورود بتته پرداخت

 ز جمله امکانات این سیستم می باشندا ...هتل، ورود به هتل و خروج از هتل و

 نرم افزار رزرواسیون پارس رزرومزایای 

 

 .  الکترونیک  گردشگر جذب آوردن فراهم  و جدید  بازار در حضور -
 .دنیا هرکجای در و روز   شبانه از درهرساعت مهمانان  برای رزرو امکان  آوردن فراهم -
 (تله توسط  پویا صورت  به)سامانه این  در ها هتل عضویت امکان -
 آب ،(گوگل سرویس   از استفاده با پویا)نقشه ها،لوگو، عکس ، ها قیمت  ها، اتاق مشخصات  قراردادن -

 انتخاب به کمک  منظور  به  ها اتاق و هتل اطالعات دیگر  و( یاهو سرویس از  استفاده با پویا)هوا و
 (هتل توسط  پویا صورت  به) مهمان  دقیقتر و بهتر

 نامه  معرفی دریافت –  الکترونیک  پرداخت –  انتخاب و بررسی  –  جستجو: شامل)   رزرو مراحل  انجام  -
( آنالین صورت  به شده  انجام رزرو مشخصات از   مهمان و  هتل به رسانی اطالع –  هتل به ورود

 . آنالین کامال صورت به مهمان توسط
 حذف هماهنگی های تلفنی و کاغذی -
 انجام تمامی امور تحت بستر وب -



 
 
 
 

 
 
 

 ه ای و یکپارچهنظارت دقیق ، لحظمدیریت و  -
 مدیریت دقیق و لحظه ای تراکنش های مالی -
 امکان ایجاد قوانین مختلف رزرو  -
 قابلیت تغییر ظرفیت هتل در بازه های زمانی متفاوت -
 قابلیت تغییر قیمت اتاق ها در بازه های زمانی متفاوت -
 اتخاذ تصمیمات الزم با استفاده از گزارشات مختلف هتل سیستم  -
 سیستم هوشمند رزرو کمکاز ظرفیت هتل با  استفاده حداکثری -
 لیست سیاه -
 لیست انتظار -
 ویرایش رزرو -
 تعیین سطوح دسترسی مدیران -
 امنیت باال -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  پارس رزروکاربری های 

 

 ارگان ها و سازمان ها
ارگان ها و سازمان هایی که یک یا چند مکان اقامتی )مانند: هتل، هتل آپارتمان و یا....( را  

پرسنل خود قرار داده اند . با استفاده از هتل سیستم کارمندان سازمان و یا مسئولین  برای
       .رفاهی می توانند از طریق اینترنت عملیات رزرو خود را انجام دهند



 
 
 
 

 
 
 

 هتتتتلداران 
، امکان رزرو را برای پارس رزرو هتل ها و اماکن اقامتی می توانند با استفاده از  بانصاح 

  .ود از طریق اینترنت فراهم نمایندمیهمانان خ

 صاحبان شرکت ها و مؤسسات رزرواسیون
این شرکت ها نیز میتوانند عملیات رزرو را برای تعداد نامحدودی از هتل ها و یا اتاق های  

 .برای مراجعان خود به ارمغان آورندمختلف 
آشنایی بیشتر ذکر شده  نمونه های فوق تنها بخشی از کاربری های این سیستم می باشد که برای

 .تماس بگیرید 09154200024است. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 

 

 پارس رزرومشتریان 

 
 شرکت تعاونی اعتباری سازمان زندان ها:  -

 http://185.8.172.247:203     مرکز رفاهی مشهد       
 http://185.8.172.247:204     مرکز رفاهی شمال        

 شهرداری کرمان: -
  /http://favakerman.ir       مرکز رفاهی مشهد       

 وی نظام مهندسی ساختمان خراسان رض -
 / http://refahi.nezammohandesi.ir    مرکز رفاهی شمال      

 داران مشهداتحادیه هتل آپارتمان   -
      http://register.etehadieh-hap.ir / 

 ستاره( 2هتل جوادیه مشهد) -
         http://javadiehhotel.com / 

 هتل الماس شمال )سه ستاره( -
      http://almas.parsreserve.com / 

 نتی چیپو )به زبان انگلیسی(سامانه رزرواسیون اینتر -
        http://cheapobook.com/ 

 سامانه پارس رزرو  -
      http://www.parsreserve.com / 
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 ارداری، خزانه داری، طراحی اکسل اختصاصی(نرم افزار مالی تحت وب ) حسابداری، انب

 ؟ اهمیت نرم افزار حسابداری تحت وب

نرم افزار حسابداري تحت وب يک ابزار بسيار کاربردي براي مديران و حسابداران عزيز است که مي  -
تواند معضالت موجود را مرتفع سازد. يکي از ويژگيهاي منحصر به فرد نرم افزار حسابداري تحت وب 

اي خود مديران بتوانند در هر لحظه از آخرين وضعيت موجود حسابهباشد که می  اينسيستم  ايليا
 مطلع شوند است.  

 
 رم افزار مالی  ن امکانات و مزایا 

 
 سطح + امکان تعریف حسابهای تفضیلی بصورت شناورر  3امکان تعرف کدینگ در  -
یلتر شده به  ها به صورت کامل یا به صورت فوههای تفصیلی و ارتباط دهی گروهامکان تعریف گر -

 هانگکدی
 امکان تخصیص افراد به گروه های مختلف تفصیلی -
 با هر تعداد مورد نیاز بنگاه اقتصادی  محدودیت در استفاده کاربران  بدون -
 (...و   htmlامکان خروجی گرفتن از گزارشات با فرمتهای )اکسل، پی دی اف، -
 و دائم( گزارش اسناد حسابداری)به تفکیک وضعیت موقت باز ، موقت بسته  -
+ نمودار    ستونی 6و   4،  2)ن و...، گزارش دفاتر کل ، روزنام و معیگزارش تراز کل ، معین و تفصیلی -

 .گرافیکی(
 . امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای هر کاربر -
 و...  -

 مشتریان نرم افزار مالی

 

 کاسپین بارثاوا )نرم افزار حسابداری( -
 (فروشگاه توژال )نرم افزار انبارداری -
 بازرگانی افرا )نرم افزار حسابداری( -
 افزار حسابداری(فروشگاه فرش مشهد )نرم  -
 شرکت ساختمانی آذرسا )نرم افزار حسابداری( -
 شرکت مبتکران شرق )نرم افزار حسابداری( -



 
 
 
 

 
 
 

 شرکت درخشان سرمد بیتا )نرم افزار حسابداری( -
 

 

 زار حسابداری تحت وبفنمایی از محیط نرم ا

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 خدمات پشتیبانی:

 

 

 

افتتزار  ختتدمات  و ستتختترین متخصصتتان نتترم افتتزار سیستتتم بتتا بکتتارگیری تیمتتی از زبتتدهایلیا
های موبایتتل ، ، اپلیکیشتتن متتالی و هتلتتی رستتانی کلیتته نتترم افزارهتتای تحتتت وبروزپشتتتیبانی و به

 نماید.وب سایتها وفروشگاههای اینترنتی را با باالترین کیفیت ارائه می

استتتفاده از سیستتتم تیکتتت الت نتترم افتتزاری و ستتخت افتتزاری مشتتتریان بتتا پاستتخگویی بتته مشتتک
 گردد. کلیه مراحل از زمان اعالم خرابی تا رفع کامل مشکل در سیستم ثبت میگردد.ارائه می

ستتایت  شتتامل هتلهتتا و فروشتتگاههای  100افتختتار دارد کتته پشتتتیبانی بتتیش از ایلیتتا سیستتتم 
 دهد  اینترنتی را در حال حاضر ارائه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 ارتباط مستمر با مشتریان 

 

کنیم. ما مشتریان خود را تنها رها نمی
ارائه    افتخار ما ارتباط مستمر با مشتریان و

خدمات پشتیبانی، آموزش و مشاوره به 
سیستم باشد. ماموریت ما در ایلیاآنها می

حفظ و ارتقاء جایگاه مشتری در فضای 
 باشد.مجازی و اینترنت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


