2020

رزومه کاتالوگ شرکت
فناوری اطالعات سیمون
بیشتر که بدانید ،بهتر انتخاب میکنید!

رزومه کاتالوگ شرکت فناوری اطالعات سیمون
SEEMON BUSINESS PROFILE

SEEMON

رزومه کاتالوگ شرکت فناوری اطالعات سیمون

در این طرح شما در جریان تمام اطالعات شرکت ما قرار خواهید
گرفت زیرا باور داریم آگاهی ،شفافیت بههمراه دارد و شفافیت،
باعث انتخاب بهتر میشود و نتیجهی یک انتخاب خوب که از همه
چیز برای ما مهمتر است لبخند رضایت شماست که آنرا به دنیا
نمیدهیم...
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سیمون

نشانی دفتر مرکزی:

موضوع فعالیت:

اصفهان ،نجف آباد ،خیابان شهدای غربی-کوی صانعی،بن بست فقهی ،پالک 26
ارایه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری،تحلیل طراحی توسعه اجرا و
پشتیبانی فنی کلیه سیستم های رایانه ای بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای،مشاوره فن آوری
اطالعات و شبکه،تولید نرم افزار های تحت وب و موبایل (بجزفرهنگی وهنری) ،خدمات ،میزبانی
وبسایت ها و دامنه ،برنامه نویسی سایت به سفارش مشتری ،طراحی ساخت وب سایت،
تولید و ارایه رایانه ،خدمات اینترنتی ،تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری
(بجزفرهنگی وهنری) ،اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
اطالعات آماری تیم سیمون

سابقه فعالیت/سال

تعداد پرسنل

150 6

تعداد پروژههای اجرا شده

70
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سخن مدیرعامل
دربارهی شرکت سیمون

این طرح حاوی اطالعات و ریز مشخصات
حقوقی ،فنی تخصصی شرکت است که تحت
عنوان رزومه پروفایل تجاری عرضه میشود که
نشاندهندهی جزئیات کاملی از شرایط و سوابق
کسب و کار ارایهی دهنده آن است پسندیده
است که به جهت بررسی کلی ،مطالب این طرح
را بدقت مطالعه فرمایید این طرح یک نمونه
جامع از معرفی کامل شرکت است که باتوجه به
سوابق و تجارب کاری ،مطالعاتی و شناخت بازار
و برپایهی دانش ،تجربه و مشاهدات پیرامونی،
تدوین و تنظیم شده و بیشک طیف
گستردهتری را پس از ارزیابی و مطالعه شما و
طرح سایر ابهامات میتواند پوشش دهد فلذا
هدف از ارایهی این طرح آگاهیبخشی بیشتر به
شما (کارفرمای عزیز) میباشد تا با اطمینان
خاطر تمامتر تصمیمات مقتضی را اخذ فرمایید.

این رزومه یک سند هویتی-فنی است که با
تشریح تمام جوانب و جزییات کامل مطرح شده
که ریز اطالعات آن متعلق به شرکت است و در
اختیار شما قرار داده میشود لذا خواهشمند
است در صورت تایید و یا رد آن از نشر و یا
توزیع آن به افراد غیر خودداری فرمایید ..صحت
کلیه اطالعات این کاتالوگ را تضمین و مسولیت
و پاسخگویی راستیآزمایی آنرا با امضای زیر
تایید میکنیم.
.......
با تشکر از حسن توجه شما:
مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات سیمون

شرکت فناوری اطالعات سیمون افتخار همکاری موفق با
شرکتها و سازمانهای بسیاری را در کارنامهی خود دارد.
ما باور داریم که هر مجموعهای که افتخار همکاری را با آن
داشتهایم یک فرصت بینظیر است برای همراهی و
همکاری مستمر جهت بهبود و توسعه توان شرکت.
بهنحوی که با اجرای پروژههای بُرد-بُرد توام با لحاظ کردن
تمام نیازهای مشتری ،موقعیتی خاص و استثنایی را برای
ما مهیا میکند که از داشتناش به خود میبالیم .ماحصل
این باور ما ،سوابق ارزنده و چندین ساله سابقهی درخشان
است که در سبد محصوالت ،خدمات و طیف وسیعی از
مشتریان هموراه خودنمایی میکند .بر همین اساس هر
پروژهای که حاصل می شود عالوه بر افزایش سطح تجارب
و دانستنیهای ما ،سبب افزایش سطح آموزهها و
خالقیتهای بیشتر می شود زیرا باور داریم این تجربیات
گرانبها ،توشه و نقشهی راه است تا در هر سازمانی که
امکان حضور یافتیم آنها را تمام و کمال به کار گیریم و
همچنین با کسب معلومات جدید و یادگیری بیشتر بر این
اندوخته بیفزاییم .اصوال تجارب بدون کاربرد و دانستنیها
و دانستیهای بدون اجرا ،هرگز کارایی و اثربخشی الزم را
ندارد بنابراین بسیار معتقدیم که برای خلق ارزش در
سازمانی که در آن فعالیت داریم روحیه مشارکت تیمی در
خلق ارزش با استفاده از اندوختههای ناب سبب میشود
بهترین کارایی را داشته باشیم...
رضایت حداکثری سازمانهایی که در آنها مدتی انجام
وظیفه کردهایم خود گواه بر این باور است و مجموعهای از
تقدیرنامهها ،رضایتنامهها و گواهیهای حسن انجام کار
که به مهر و امضای مشتریان ما مزین شده ،هر کدام برگ
افتخاری برای ماست .مهمترین فاکتورهایی که در طول
مدت فعالیت حرفهای ،باید به آنها اشاره کنیم :صداقت،
سرعت بهشرط عدم تنزل کیفیت ،روحیهی کار گروهی در
کارگروههای فنی مهندسی ،خالقیت ،مهمترین فاکتورهایی
است که باید در انتخاب ما به آن دقت شود و این ویژگیها
کامال مورد ادعاست .لیست برخی از گواهینامهها و نظرات
دیگران درباره نحوهی کیفیت و کمیت خدمات مهندسی ما
به همراه اطالعات تماس آنها نیز در این طرح موجود است
که میتوانید جهت بررسی حسن انجام کار با آنها تماس و
از صحت و سقم آن اطمینان حاصل فرمایید .امیدواریم در
صورت فراهم شدن امکان همکاری ،نهایت لذت را از
حضورم خواهید برد.
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هدف از ارایهی رزومه
امروزه انتخاب یک پیمانکار ،مجری و یا ارایه دهندهی خدمات فناوری اطالعات کار سادهای نیست حجم
عظیمی از شرکتها و افراد هر سال در حال ورود به این صنعت هستند و سپردن پروژه به آنها و انتخاب
بهترین گزینه همیشه دشوار و چالشبرانگیز است .شکست پروژهها ،ناکامی در پیشبرد اهداف مشتری و
تعلل و تاخر در اجرای کار سبب بیاعتمادی مشتریان میشود و همواره هدایت کردن یک پروژه به سمت
برخی از این شرکتها میتواند منجر به از دست رفتن سرمایهها و زمان و هزینهی کارفرمایان شود .مهمترین
علت عدم انتخاب صحیح یک شرکت ارایهکننده(مجری) عدم آشنایی با تواناییها و قدرت انجام آن شرکت
است لذا حسب اعالم نیاز سازمان محترم شما جهت بررسی و امکانسنجی همکاری فی مابین با آن سازمان
محترم این رزومه کاتالوگ که شرح مفصلی از پروفایل تجاری شرکت است تا ضمن آشنایی با جزئیات فعالیت
ما ارزیابی صحیح و دقیقی داشته باشید و انتخاب ارزندهای بکنید .بنابراین لطفا پس از مطالعه ،امکان
همکاری را بررسی و اعالم فرمایید .توجه شما را به این رزومه کاتالوگ اختصاصی جلب میکنیم....

مزایایی که از آن بهرهمند خواهید شد...
مزایای همکاری با شرکت ما
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استفاده از متخصصین مجرب در اجرای پروژهها
مشاورهی رایگان قبل ،حین و بعد از ارائهی اجرای پروژه
هزینهی مناسب در ارایهی خدمات نسبت به سایر رقبا
همگام با تکنولوژی روز دنیا در ایجاد و بهبود کسب و کار
تدوین استانداردهای ارتباط و وفادارسازی مشتریان
تضمین حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات سازمان
گارانتی و خدمات پس از فروش
بهرهمندی از پشتیبانی آنالین
رعایت اصول مهندسی در طراحی
استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا
مستندسازی دقیق و حرفهای
و بسیاری دیگر که به شما تقدیم خواهیم کرد..

چرا ما را انتخاب خواهید کرد؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

چون خالقیتم.
چون نوآوری را در صدر کارهای خود میگذاریم.
چون زمان شما برای ما هم مهم است.
چون کیفیت را فدای کمیت نمیکنیم.
چون کار را دست کاردان میسپاریم.
چون به انتخاب شما احترام میگذاریم.
چون مفتخر به همکاری با شما هستیم.
چون هموراه شما را تنها نمیگذاریم.
چون حرفهای کار میکنیم.
چون از متخصصین کارآزموده استفاده میکنیم.
چون شما را درگیر بروکراسی بیمنطق نمیکنیم.
چون حدود  ۷۰سال است که در این صنعت فعالیم.
و بسیاری دیگر که شما خواهید دید...
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تاریخچهی شرکت سیمون
شرکت سیمون با بیش از  6سال تجربه موفق و حضور پایدار و موثر به عنوان
یکی از فعاالن در صنعت فناوری اطالعات کشور مطرح شده ،اگرچه زمان خیلی
ز یادی از قدمت و فعالیت شرکت نمی گذرد اما استفاده از تجارب استراتژی
مدیران موفق ،کارشناسان خبره و گستره بزرگی از مشتریان پویا ،سبب شده
تا در کمترین زمان رشد چشمگیری داشته باشد ،بنابراین در همان آغاز موضوع
فعالیت خود را پشتیبانی و حمایت از تمام کاربران فن آوری اطالعات به عنوان
مشتریان خود تلقی نموده و تالش دار یم خاص باشیم! .ما توانستیم در طول
مدت فعالیت ،عملکرد مناسبی از نظر فنی و اقتصادی ارایه داده و هر روز شکوفاتر و با اقتدار بیشتر در
صحنه فعالیت های حرفه ای و تجاری کشور ایفای نقش کنیم .تجربه و توان تخصصی ما ،توانایی جذب و
پرورش مداوم نیروی انسانی خبره و بهره مند از تخصص های مورد نیاز ،سابقه ممتاز و دیرینه با مشتر یان،
خوش نامی و صداقت حرفه ای ،گستردگی فعالیت ها و پوشش اکثریت قریب به اتفاق زمینه های مرتبط
با صنعت ارتباطات و اطالعات ،شرایطی را فراهم نموده است که با توجه به روند رو به گسترش این صنعت
در کشور ،ما به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی و مهم در راهبری پروژه های ملی و کالن کشور شناخته
شده و در برنامه های گسترش این صنعت نقش بارزی را ایفا نماید ،به نحوی که بیشک یک اعتبار در این
صنعت در کشور محسوب می شود .اعتماد مشتریان ،و تالش مستمر در جهت بهبود ارایه خدمات همراه
سیمون را بر آن داشته تا با سن کم خویش هم رده بسیاری از شرکتهای بزرگ با قدمت های طوالنی در
عرصه فعالیتهای ملی باشد .ما در طول سال های فعالیت ،علی رغم مشکالت ناشی از تحریم اقتصادی،
پشتیبانی و ارایه خدمات در زمینه تجهیزات کامپیوتری برای مراکز حساس و استراتژیک کشور را بر عهده
داشته و در تمام این دوران نیز عملکرد بسیار موفقی را از نظر درآمد و سود داشته است .کسب رتبه  ۳ارایه
خدمات در شورای انفورماتیک نیز ماحصل گستره فعالیت این مرکز است.
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نمودار زمانی 1شرکت سیمون  ،آنچه برما گذشت!
در  ۳گام اصلی شما آنچه را که بر ما گذشته را خواهید دید و یک چشم انداز کلی
از لحظهی تولد شرکت تا اکنون که در خدمت شمائیم را نظاره خواهید کرد .این
تایمالین خالصه نمودار زمانی است که فراز و فرودهای بیشتری را شامل میشد
که از حوصلهی مطالعه خارج بود لذا با تمرکز بر کلیدیترین وقایع آنچه را که
الزمست از گذشتهی ما بدانید بشرح این نمودار تقدیم حضور میگردد...
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تبدیل شخصیت حقیقی
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سایر وقایع

رشد جذب نیروی انسانی طی  6سال
تاسیس بیش از  6استارتاپ تحت حمایت سیمون
کسب بیش از  10مدال طالی جهانی توسط طرح ها و پروژه های شرکت در مسابقات ابداعات و اختراعات جهانی
چاپ و نمایه سازی بیش از  5مقاله علمی در ژورنال های معتبر اسکوپوس و الزویر
ت ولید اولین سیمکارت ملی با قابلیت استفاده بین المللی و امکان استفاده از بیش از  8شماره به صورت همزمان از  8کشور
مختلف
جذب بیش از  25میلیون کاربر مستقیم و غیر مستقیم در محصوالت و زیرمجموعه های سیمون
اعطای نمایندگی به بیش از  8استان کشور
تاسیس بیش از  4دفتر در اصفهان،تهران ،چین و ترکیه
مشارکت در تاسیس  7دیتاسنتر در  7کشور
اخذ بیش از  7نمایندگی و تفاهم همکاری با سازمان های علمی سراسر دنیا

TimeLine 1
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زمینهی فعالیت کاری شرکت سیمون
حوزههایی که طبع ،عالقمندی و توانایی ما در آنها بهکار گرفته شده تماما ً در
زمینههای مرتبط کاری است ما باور داریم که هر کسی را بهر کاری ساختند
بنابراین بجای ارایهی سیاهههای عریض و طویل صرفا ً بر روی خدماتی تمرکز
کردهایم که بیشترین تجربه را در آنها داریم بنابراین فعالیت ما در این زمینهها
کامال ارزیابی شده و در نهایت بخوبی نمود پیدا کرده و به تایید مشتریان ما
نیز رسیده است .هرچند که دامنه فعالیتهای رسته تخصصی فناوری اطالعات
بسیار وسیع و نامحدود است اما سعی ما بر آن بوده تا از تمامی این حوزهها اشراف اندکی داشته باشیم اما
یقینا تخصص و تجربهی کامل فعالیت شرکت را بر روی چند حوزهی مشخص و معین از شبکه و زیرساخت
متمرکز کردهایم که همین موضوع نقطه قوتی برای نتیجهی تالشهای مستمر ماست .لذا ریز زمینههای کاری
بههمراه درصد تسلط به شرح جدول زیر است اگر حوزهای مرتبط دیگری وجود دارد اما در جدول زیر نیست
با توجه به حجم تجارب و اندوختههای کاری مشاورههای الزم را جهت انتخاب تامینکنندگان دیگر به شما
ارایه خواهیم داد.
جزییات زمینه فعالیتهای کاری
عنوان

ردیف
1

اجرا و پشتیبانی شبکه و زیرساختهای اکتیو و پسیو شبکه

2

مهندسی خرید و فروش تجهیزات زیرساخت شبکه

2

اینترنت اشیا و مدیریت تجهیزات IP-Base

3

ارایهی راهکارهای ابری ذخیره سازی داده

4

پیاده سازی سرور های ابری و فیزیکی

5

طراحی و اجرای شبکهی فیبرنوری

6

طراحی و اجرای شبکههای سیمی و بیسیم

7

دیجیتال مارکتینگ در شبکههای اجتماعی

8

یکپارچه سازی شبکه های

9

اجرای کامل عملیات دایکتکشی ،کابلکشی ،سوکتزنی و تست ارتباطات زیرساخت

10

راهبری سرویسهای شبکه و مخابرات

11

ارایه برنامه و پالن جامع توسعه کسب و کار ICT Master Plan

12

طراحی نقشه پالنهای زیرساختی

Mesh 2

پیچیده2

میزان تسلط

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ارزشهاي شرکت سیمون
ارزشهاي سبز ما در راه رسيدن به اهداف مأموريت ،چشم انداز و توسعه روزافزون كسب و كارمان ،خطمشی
سازمان ما را شکل میدهد در راستای همین خطمشی این ارزشها را طی مدت فعالیت در سازمانهای
مختلف به رای و نظر مشتریان عزیز گذاشتهایم و ماحصل آن امتیازاتی بود که آنها به ما دادهاند .این یعنی
ارزیابی دقیقی از آنچه مشتریان راجعبه ما میگویند بر اساس اصول ارزشهایی که در نظر داریم بهشرح
جدول زیر است و همواره سعی در بهبود مستمر آن داریم زیرا اعتقادمان بر این است که خلق ارزش مهمتر
از تعریف و تدوین ارزش است:
امتیاز مشتریان بر اساس سطح رضایتمندی آنها به ارزشهای ما
0

25

میزان امتیاز
50

75

100

میانگین امتیاز

احترام به رقبا و ایجاد رقابت سالم و حرفهای
شنيدن صداي مشتريان
رعایت اصول ارزشهای خانوادگی پرسنل
كيفيت متمايز در ارائهی محصوالت و خدمات
بهبود مستمر كسب و كار و رشد پایدار
سختکوشی و جديت در تمامي فعالیتها
شناسايي و مرتفع كردن نيازهای مشتريان
خالقيت ،نوآوري و ارزش آفريني
احترام به مشتريان بهعنوان مهمترین
سرمايه شركت

86.5
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مسئولیت اجتماعی شرکت سیمون
در کنار فعالیت تخصصی و حرفهای شکی نیست که ما نیز مسئولیت اجتماعی بر دوش داریم و
این مسولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت میبایست در جهت حفظ ،مراقبت و
کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد .که در پیوند با آن ما در برابر جامعه ،انسانها ،و
محیطی که شرکت در آن انجام وظیفه میکند خود را مسئول و متعهد میدانیم و این مسئولیت از جستارهای
اقتصادی و مالی فراتر میرود .مسئولیت اجتماعی ما ،در تعریفی روشنتر چنین تعریف شده“:مسئولیت
اجتماعی شرکت ،شامل کلیهی فعالیتهایی است که در بر دارندهی منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع
سازمان است و امری است پایبندی به آن رمز انسانیت است!" این مسئولیتها شامل:
مسئولیت اجتماعی ما در جامعه
0

25

میزان مشارکت
50

75

100

میانگین مشارکت

عضویت در انجمن های علمی و پروژه های عام
المنفعه کشور های نیجریه و ترکیه
عضویت در انجمن مهندسان
حمایت از رویدادهای کارآفرینی و استارتاپ ها
در حوزه  ITو محیط زیست
حامی مالی بیش از  6استارتاپ دانشجویی
ارائه طرح ملی ایجاد شبکه خدمات فنی و
مهندسی از طریق اشتغال بانوان

چشمانداز شرکت سیمون

86.5
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از آنجایی به عنوان یک برند فعال و پیشرو در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،هستیم بنا
داریم تا در شکلدادن آیندهی این صنعت و ایجاد تمایز و مزیت در بین مشتریان و رقبا هموار موثرترین
گامها را برداریم لذا به عنوان مجموعهاي توانمند و پيشرو در حوزه هاي خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات
و با تکيه بر دانش و تخصص توان کارشناسان شرکت ،پا به عرصه فعاليت حرفهای گذاشتهایم تا با سرلوحه
قراردادن "رقابت سالم"" ،مشتري مداري" و "تحول و نوآوري" خدمات ارزنده اي را به مشتريان خود ارائه
نمايیم .از اين رو ،تحقق این امر ،برای ترسیم چشمانداز ما تبديل شدن به گروهي بزرگ و تراز اول در کشور
با خصوصيات زير میباشد که سهم رشد در هر چشم اندازی را مرتب ارزیابی میکنیم تا فاصلهی خود را با
اهداف بلندمدت بسنجیم :
چشمانداز  ۷۲ساله شرکت سیمون
0

میزان پیشرفت در رسیدن به چشم انداز
75
50
25

100

میانگین رشد

ارائه خدمات فناوري اطالعات با باالترين
کيفيت ممکن و با استفاده از فناوري نوين
تبديل شدن به يک برند معتبر در زمينه ارائه
خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات

86.5

تبديلشدن به يک شرکت معتبر و فعال در
مشاوره و اجراي پروژههاي دولتي و خصوصي در
حوزه فعاليت شرکت
تعامل با ساير شرکت هاي همکار در حوزههاي
مرتبط باهدف گسترش فرهنگ مشتري مداري
و توسعه و بهبود بازار.

مامور یت شرکت سیمون
ما مأموريت خود را برتري در ارائه خدمات و مشاوره فناوري اطالعات و ارتباطات میدانيم .از اين رو،
شرکت سیمون خود را متعهد میداند تا با استفاده از نيروهاي مجرب ،متخصص و کارآزموده کليهی خدمات
مهندسیشدهی خود را در باالترين سطح ممکن و با بهترين کيفيت که منجر به رضايت مشتريان شود ،ارائه
نمايد و به منظور تحقق اين امر از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاي ممکن خود استفاده مي نمايد .ما این
ماموریت را به تفکیک برای خود تدوین کردهایم و همواره میزان پیشرفت در نیل به آنها را جهت محقق
شدنشان ارزیابی میکنیم:
ماموریت سازمانی شرکت
0
مشارکت و شبکهسازی در ارائه خدمات و
محصوالت مبتنی بر فناوریهای نوین در حوزه
فاوا
سرمایهگذاری در اجرای طرحهای کالن و ملی
حوزه فاوا با اولویت مشارکت و توسعه
ظرفیتهای بخش خصوصی
توسعه و اشاعه صنعت فاوا در راستای بهسازی
و نوسازی صنایع کشور
ایفای نقش اثربخش در جهانی نمودن صنعت
فاوا و توسعه تعامالت بینالمللی

25

میزان پیشرفت
50

75

100

میانگین پیشرفت

86.5
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تکنولوژیهای مورد استفاده در شرکت سیمون
ما خود ملزم نمودهایم تا همیشه از آخرین فناوریهای روز دنیا در اجرای پروژهها
بهره بگیریم زیرا همگامشدن با رشد و توسعهی تکنولوژی است که امنیت ،آرامش
و اطمینان خاطر را بههمراه خواهد داشت لذا بدیهی است که در حین ،اجرا و یا پس
از اجرای هر پروژه طیف وسیعی از مهمترین فناوریهایی که مرتبط با موضوع
فعالیت شرکت است را بهکار خواهیم گرفت که اسامی برخی از این تکنولوژیها
مورد استفاده در شرکت به شرح جدول زیر ارایه میگردد.
فناوریهای مورد استفاده
حوزه تخصصی

عنوان تخصص

0

25

میزان تسلط
50

75

100

میانگین

طراحی پالن شبکه
VISIO
امنیت شبکه
ISMS

شبکه و
زیرساخت

مدیریت خدمات
ITSM
مانیتورینگ شبکه
ITOM
مدیریت تجهیزات و
دارایی ها
ITAM

86.5
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محصوالت شرکت سیمون
ما با اخذ نمایندگی فروش تجهیزات شبکه ،انواع و اقسام تجهیزات سختافزاری و ارتباطی را پس ازمهندسی
خرید و تامین در بازار به مشتریان عزیز و با مقرون بهصرفهترین قیمت ارایه میکنیم .شکی نیست که لزوم
تهیهی سختافزار مناسب سبب بهبود کارایی و راندمان شبکه خواهد شد و ما با توجه به این مهم بهترین
تجهیزات روز دنیا را در خدمات و راهکارهایی که پیاده میکنیم بکار خواهیم گرفت .برخی از مهمترین
محصوالت سازمانی شبکه و زیرساخت که در حوزهی فعالیت شرکت ارایه میکنیم به شرح زیر است:

مهمترین زیرمجموعه های شرکت

سیمون وب سرویس
(ارائه راهکار های وب و سرور ابری)

سی تریپ

(ارائه خدمات سیر و سفر با بیش از 72
ارز و  32زبان جهانی )

سیمون ترند
(ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ مبتنی
بر هوش مصنوعی)

سیکاوب

(ارائه سیمکارت های بین المللی با
قابلیت استفاده در ایران)

1

سایر محصوالت شرکت

انواع مینی کامپیوترهای خانگی و صنعتی سیمون
انواع کواد کوپتر های چند وظیفه سیمون
انواع تجهیزات سرور و شبکه
سیستم عامل بومی انار با قابلیت پشتیبانی از لینوکس و ویندوز به صورت همزمان
زبان برنامه نویسی فارسی یوز
سامانه جامع اتوماسیون سازمانی سیمون
سامانه جامع کاریابی ملی و بین المللی اتصال
انوا رایانه مجازی مناسب پردازش های سنگین و رندرینگ
انواع سرور های گیم و پیامرسان
و بیش از  25محصول دیگر

سیمون مخابرات
(ارائه راهکار های مخابراتی و پیامکی)

اپ ساز موبیکس

(یک اپلیکیشن ساز آنالین اندورید و آی
او اس)
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خدمات شرکت سیمون
شرکت به عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه شبکههای کامپیوتری و ز یرساخت شبکه تمام تالش خود را دارد
تا با بهرهگیری از دانش و تجربه متخصصین خود پاسخگوی طیف وسیعی از نیازهای مشتریان از جمله
خدمات ز یرساخت و کابل کشی شبکه تا راهاندازی سرویسهای تخصصی مایکروسافت ،سرویسهای
امنیتی ،راهکارهای جامع پشتیبانی اطالعات ،مجازی سازی و پیکربندی حرفهای سوئیچها و روترهای شبکه
باشد.خدمات ز یرساخت شبکه کارآمد بايد بتواند تمامی نیازهای ارتباطی کاربران شبکه که از پیش تعیین
گردیده ،بر اساس محدوده جغرافیایی استقرار ،تعداد و نوع کاربران و مقدار ترافیک تولیدی در مبدا و مقصد
توسط کاربران را از نظر سرعت و امنيت با باالترين كيفيت ممكن برآورده سازد .برخی از مهمترین خدمات
سازمانی شبکه و زیرساخت که در حوزهی فعالیت شرکت ارایه میکنیم به شرح زیر است:

خدمات سازمانی شرکت

Cabling

Installation

Wireless LAN

(خدمات کامل کابلکشی شبکه)

(خدمات نصب تجهیزات شبکه)

(خدمات پیادهسازی شبکه بیسیم)

Optical Fiber

Monitoring

Support

(خدمات فیوژن فیبرنوری)

(خدمات پایش و مانیتورینگ)

(خدمات پشتیبانی شبکه)
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ترکیب مدارک و تخصص پرسنل اصلی شرکت سیمون
اگرچه مدارک دانشگاهی نمایانگر بلوغ حرفهای هیچکس و یا کسب و کاری نیست اما ما از تمامی سطوح
تحصیلی در شرکت بهره گرفتهایم تا بهواقع نشان دهیم که مهمترین آیتم کیفیت خدمات با استفاده از هر
سطح دانش است کما اینکه ترکیب تخصص و مدارک در شرکت تنوع و دوراندیشی ما را نیز هویدا میکند.

مدارک تحصیلی

مدرک دیپلم

مدرک فوق دیپلم

مدرک لیسانس

( ۳نفر)

( ۶نفر)

( ۸نفر)

مدرک فوق لیسانس

مدرک دکترا

دانشجو -کارآموزان

( ۱نفر)

( ۷نفر)

( ۹نفر)

ترکیب مدارک تحصیلی پرسنل شرکت
دیپلم
%20

دانشجو (کارآموز)
%12
دکتری
%4
فوق لیسانس
%8

فوق دیپلم
%24

لیسانس
%32
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مجوزات حقوقی و گواهینامههای شرکت سیمون
تردیدی نیست که بهعنوان یک شرکت حقوقی لزوم داشتن برخی مجوزات فعالیت و گواهینامههای حقوقی
و قانونی جهت همکاری با سازمانها امری ضروری است لذا شرکت طی مدت فعالیت سعی بر آن نموده تا
کلیهی مجوزات و نیازهای قانونی جهت همکاری را کسب کند .ضمن آنکه با کسب گواهی مالیات و ارزش
افزوده مسئولیت دیگر اجتماعی خود را در جهت توسعهی پایدار کشور با پرداخت مالیات انجام خواهیم
داد ...لیستی از مهمترین گواهینامههای قانونی که موفق به کسب آنها شدیم بشرح جدول زیر است:

گواهینامهها و مجوزات قانونی

نماد اعتماد الکترونیک

نشان ساماندهی

(همه زیرمجموعه های)

(همه زیرمجموعه های ما)

اتحادیه کسب و کار های
مجازی
( همه زیرمجموعه های ما)

تقدیرنامهها و افتخارات شرکت سیمون
لیست کوتاهی از برترین رویدادها و جوایز و افتخاراتی که در طول تحصیل و کار موفق به کسب آنها شدم
بشرح جدول زیر است ..لیست کوتاهی از برترین رویدادها و جوایز و افتخاراتی که در طول تحصیل و کار
موفق به کسب آنها شدم بشرح جدول زیر است

تقدیرنامهها و افتخارات کسب شده
دریافت بیش از  50جایزه ،لوح تقدیر ،حسن انجام کار در طول دوران فعالیت

+50
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چارت سازمانی همکاران شرکت سیمون
چارت سازمانی
مدیر عامل

مشاور فنی

مدیر مالی -اداری

مدیر فروش

مدیر فنی

مدیر پشتیبانی

سرپرست خرید و
بازرگانی

سرپرست پشتیبانی
سامانهها

سرپرست قراردادها و
پیمانها

سرپرست پشتیبانی
زیرساخت

مدیر توسعه

سرپرست آموزش

سرپرست
R&D

سرپرست منابع
انسانی

فرآیند انجام کار در شرکت سیمون ،چطور کار میکنیم؟

و
بهشرح زیر است:

جدول فرایند انجام کار ،یک چشمانداز مطلوب از مراحل و نحوهی فعالیت
حرفهای ما را در راستای پیادهسازی پروژه به شما ارائهی میکند ،بر اساس همین
روال ،از لحظهی تدوین سند  3RFPیا پروپوزال ،پیشرفت گامهای بعدی تدوین
خواهد شد بنابراین در این جدول به دقت گامهای کلی در هر مرحله ،تنظیم و
شرحداده شده ،تا آسودهخاطر باشید که ما دارای یک
تایمالین(4برنامهیزمانبندیشده) از پیشطراحیشده ،معین و مهندسیشده
هستیم و از مرحلهی نخست تا هر مرحلهای ،مستندات و گزارش مرتبط را به سمع
نظرتان خواهیم رساند .بنابراین فرایند و اصول گامبهگام اجرای کار توسط کارگروه ما

فرایند انجام کار
مرحله
۲
1
2
3
4

عنوان
جلسه و بازدید
اولیه
ارائهی پروپوزال
تنظیم قرارداد
اطالعات پایه
عملیات اجرایی

Request for proposal 3
Time Line 4

شرح
در جلسه اولیه نیازمندی شما را دریافت و کلیهی مراتب را مستند خواهیم کرد.
پیش از اجرای هر پروژهای یک  RFPبه شما ارایه خواهیم کرد.
پس از تایید و تکمیل پرسشنامه و سایر نیازمندیها قرارداد منعقد میشود.
شامل مستندات ،نیازمندیها و برنامهی استراتژی کسب و کار
بررسی و تجزیه و تحلیل نیازهای مشتری
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ارائهی طرح اولیه بر مبنای کلیات و جزییات به دست آمده
مطالعهی اولیه درخصوص حجم دادههای سازمان و میزان اولویت و اهمیت آنها
طراحی پالن اجرایی با توجه به بررسی انجام شده
تامین تجهیزات براساس نوع راهکار
نصب و راهاندازی زیرساخت تجهیزات مربوطه
عرضه نهایی پروژه
انجام کلیهی تست های کارایی سیستم ،کاربری ،امنیت ،تحمل خرابی و تحمل بار
ترافیکی
ارائهی بهبودهایی جهت حفظ و پایداری
آموزش های راهبری و كاربری برای كارشناسان ذیربط در محل دستگاه اجرایی/کارفرما
به صورت كارگاهی یا سمیناری با تامین فضا و امكانات آموزش ارائهی میگردد.

5

تست و بررسی

6

بهینهسازی

7

آموزش

۸

مستندسازی

كلیه مستندات باید به صورت مكتوب در قالب دفترچههای سیمی یا شیرازه شده
ارائه گردد و فایل الكترونیكی قابل ویرایش آنها نیز تحویل دستگاه اجرایی گردد.

۷

گارانتی/پشتیبانی

در صورت عقد قرارداد مشمول یکسال گارانتی و در غیر اینصورت بهطور پیشفرض
 ۳ماه گارانتی کیفیت سرویس ارائه و پشتیبانی تلفنی و یا ریموت با  SLAپاسخگویی
سریع عرضه میگردد.

ما براساس یک سیستم مدیریت پروژه 5پیش خواهیم رفت ،مدیریت پروژه ،متناسب با نوع پروژه،
یکی از مسائلی است که باید در هر مرحله از پروژه مدنظر قرار گرفته و تدوین میشود لذا مطمئن باشید
رویهی دقیق عرضهی خدمات و محصول در هر مرحله از این فرایند با دقت تمام و کیفیت الزم صورت خواهد
گرفت.

فرایند مدیریت پروژههای شرکت سیمون
هیچ پروژهای بدون تعیین زمانبندی دقیق هرگز به اتمام نمیرسد! در کارگروه
اجرایی ما ،برنامهریزی زمانی سرویس پروژه به بهترین وجه ممکن صورت
میگیرد این زمانبندی ابتدا در مرحلهی مطالعه پروپوزال و بر اساس پالن
پیشنهادی تخمینی بوده اما پس از تایید و اجراییشدن در نرمافزار
مدیریتپروژه بهصورت واقعی درج و تمامی فازها و وظایف آن بهخوبی کنترل
میشود این موضوع کمک میکند تا ضمن رعایت زمانبندی ،طرفین از تاخیرات
و تا تعجیالت احتمالی مطلع شوند .برنامه ی زمانبندی برای سبک،سنگینکردن
پارامترهای اصلی پروژه از قبیل هزینه ،محدوده و محتوای کار ،کیفیت ،زمان ،ریسک و
...بسیار ضرورت دارد .و به مدیر پروژه و شما کمک میکند تا بین چگونگی و ترتیب انجام فعالیتهای پروژه
تصمیمگیری کند ،میزان انعطافپذیری زمان اجرای پروژه را بر مبنای منابعی که در دسترس دارد محاسبه و
ریسکهای سرمایهگذاری در پروژه ،را کاهش دهد.
فازبندی و زمانبندی تخمینی
فاز

1 Phase
2 Phase

Project Management5

عنوان
مطالعهی طرح پروپوزال
تکمیل و ارسال پرسشنامه
عقد قرارداد
دریافت استراتژی کار سازمان منطبق با کلیهی نیازها و الزامات
طراحی پالن اجرایی
اجرا و پیادهسازی عملیاتی

زمان تخمینی
 2روز
 2روز
 1روز
 1روز
 1روز
 90روز
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3 Phase
4 Phase
5 Phase

تست و بررسی

 10روز

ارایهی گزارش تحویل نهایی

 ۷روز

آموزش

 1روز

گارانتی خدمت
مجموع

 109روز

وجود برنامه زمانبندی با رویکردی سیستماتیک ،مسیر اجرای پروژه را روشن میکند ،برنامهی زمانی
فوق بر اساس بستهی پیشنهادی این طرح بوده و بیتردید نسبت به حجم کار ،نیاز و گستردگی و پیچیدگی
پروژه ،افزایش خواهد یافت .که مراتب پس از توافق طرفین ارائه خواهد شد .برنامهی زمانبندی ،شاخصی
برای سنجش پیشبرد پروژه طبق یک برنامهی مدون است که منجر به شناسایی مشکالت و موانع احتمالی
بر سر راه پروژه شده و ارائهی سریع راهحل را ممکن میسازد .همچنین این موضوع مهم ،مسئولیتپذیری و
پاسخگویی را در تمامی سطوح سازمان و پروژه افزایش خواهد داد .برنامه زمانبندی 6توالی زمانی فعالیتهای
پروژه را در طول اجرای آن فراهم میکند و به همهی اعضای تیم پروژه در درک پیش نیازهای الزم جهت تحقق
وقایع کلیدی پروژه 7کمک میکند .عالوه بر آن ،ابزاریاست که به کمک آن میتوان بودجهی مورد نیاز پروژه
را برآورد نمود و خط مبنایی 8برای بودجه پروژه (بر مبنای زمان) ایجاد کرد.

حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات سازمان شما
رعایت حفظ محرمانگی دادهها ،ایدهها و کلیهی اطالعات کسب و کار شما در حین
اجرا و یا پس از اتمام کار مهمترین بخش از فعالیت حرفهای ماست که کامال ً به
آن مقید هستیم بنابراین با آسودگی خاطر تمامی آنچه را که برای پیشبرد موفق
پروژه در ذهن و در دسترس دارید ارائه کنید ،ما پس از عقد قرارداد ،کلیهی
تعهدنامههای عدم افشای اطالعات را مهر و امضا و خود را مقید و ملتزم به
رعایت آن خواهیم نمود زیرا باور داریم اگر اعتمادی از سوی مشتری نباشد ،هیچ
کاری به نحو احسن انجام نخواهد گرفت! لذا در تمامی مراحل (ارائهی پروپوزال،
عقد قرارداد ،اتمام کار ،پشتیبانی ،خدمت پس از فروش و )...کلیهی دادههای شما از
قبیل :اسناد و اطالعات محرمانه در تعهدنامه شامل هر نوع داده ،محصوالت فناوری ،سخت افزار یا نرم افزار،
اسناد طبقهبندی شده یا نشده به صورت کلی یا جزئی ،هر نوع سند مانند ،LOM ،LOP ،RFQ ،REF ،RFP
 ،SLA ،SOW ،SOCقراردادها و تفاهمنامه ،مشخصات فنی تجهیزات ،مشخصات اطالعاتی پرسنل ،اطالعات
مالی ،هر نوع اطالعات از پرسنلی (اعم از اطالعات هویتی ،تحصیلی و غیره) ،اشکال و انواع اطالعات سازمانی،
مهندسی ،فنی ،علمی ،تجاری یا مالی از جمله نامهها ،الگوها ،نقشهها ،برنامهها ،طرحها و روشها ،ابزارها،
تکنیکها ،فرآیندها ،کدها ،فهرستهای تجهیزات ،لیسانس تجهیزات و نرم افزارهای اختصاصی کارفرما،
روشهای انجام کار ،اطالعات شناخت و دیگر اطالعات داده شده است که به صورت اختیاری یا بدون اختیار،
از کارفرما در اختیار مجری قرار داده شده باشد .مگر مواردی که غیرمحرمانگی آن به طور واضح ذکر گردد.

Project Schedule 6
Milestones 7
Baseline 8
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نظارت و كنترل بهبود ارائهی خدمات
پروژههای فناوری اطالعات و تجارت مبتنی بر شبکه ،همگی دارای یک ماهیت چندگانه از خدمات سختافزاری
و نرمافزاری هستند و هر خدمتی نیز از هرگونه اشکال و خطایی در ظاهر ،کد ،عملکرد و ...عاری نیست.
کنترل خدمت به فرایند ارزیابی یک خدمت به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن در رویدادهایی مختلفی
و در دوره استفاده از آن ،گفته میشود.
بهعبارت دیگر یافتن گره کور کار ،ایرادات احتمالی یک خدمت در حین ثبت ،رسیدگی ،پیگیری،
ارجاع و ارائهی و تکمیل برای عملکرد درست ،صحیح و بهینه آن در طول اجرا ،باید از نظارت و کنترل برای
بهبود خدمات استفاده کرد .هر چقدر خدمت بتواند با رویدادها مختلف به صورت مطلوب تر و قابل
پذیرشتری چه از نظر عملکرد و چه از راحتی کاربر داشته باشد میتوان انتظار داشت دارای عملکرد بهتری
میباشد.
تست خوب :احتمال پیدا کردن خطاهای کشف نشده با ارزیابی زیاد.
تست موفق :شناسایی حداقل یک خطای کشف نشده.
تست کامل:ارزیابی کامل خدمت توسط الیههای باالتر.
کنترل خدمت
ردیف
1
2

آزمون واسط كاربر

3

آزمون تحمل بار

4

آزمون امنیت

5

آزمون تحمل خرابی

6
7

آزمون بازیابی

Sessions 9

عنوان
آزمون عملكرد و کارایی

آزمون بهروزرسانی

شرح تست ،بررسی
بررسی و تست عملکرد سیستم و تطابق آن با نیازهای اولیه
بررسی و تست رابط کاربری سیستم توسط یک یا چند کاربر تستی
جلسه9

یا تقاضا،كاركرد سیستم با

شامل استفاده فعال همزمان از حداقل 10
استفاده از حداكثر گنجایش
بررسی پایداری و امنیت اطالعات موجود در را در مقابل دسترسیهای غیر مجاز
مطابق با نظام كاربری تعر یف شده
تست مقاومت در برابر خرابیهای عمدی یا غیر عمدی توانایی بازگشت به حالت
پایدار و تحمل نرخ قطع ناگهانی برق ،قطع اتصاالت شبكه ،اشكاالت رایج ،عدم
تنظیم مناسب پارامترهای داخلی ،دستكاری عمدی در سیستم فیز یكی و....
تست و بررسی ارتباطات و صحت اجرای سرویسهای اکتیو شبکه
ارائهی نمونه تغییرات اولیه و تست ارائهی روزرسانی
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 SLAگارانتی سرویس
پس از پایان و تحویل پروژه ،ما بهمدت  ۳ماه از تاریخ تحویل نهایی سرویس ،آنرا رایگان برای شما
گارانتی خواهیم کرد این یعنی صحت عملکرد سرویس ارائهشده را تضمین میکنیم و در طور دورهی
گارانتی مشمول دریافت خدمات پشتیبانی رایگان خواهید شد و برابر با توافق زمانی زیر این
خدمات پشتیبانی ،در طول مدت گارانتی به شما عرضه خواهد شد .این خدمات بر پایهی توافق
زمانی بهشرح زیر ارائه خواهد شد ،تیم حرفهای ما با تکیه بر سیستمهای مدیر یت درخواست،
ارائهی سطوح چند الیه ای پشتیبانی مبتنی بر  ITILاقدام به پوشش و پاسخ کلیهی درخواستهای
شما خواهد کرد لذا در سطح  1پیشخوان و سطوح دیگر پشتیبانی نظیر سطح ( 2سرپرستی) سطح 3
مدیر یتی و سطح  4کمیته مشترک کارفرما و تیم ما) اقدام به رفع مشکالت شما خواهند کرد.
جدول SLA
NO

شرح

1

 SLAسطح 1

2

 SLAسطح 2

3

 SLAسطح 3

4

 SLAسطح 4

شرح SLA
درخواست ها پس از ثبت پیگیری و حداکثر ظرف  2ساعت پاسخ داده می شد و
ظرف  8ساعت ( 1روز کاری) مرتفع می شود در غیر اینصورت به سطح  2ارجاع می
شود
حداکثر ظرف  2ساعت پس از ارجاع پاسخ داده می شد و ظرف  8ساعت ( 1روز
کاری) مرتفع می شود در غیر اینصورت به سطح  3ارجاع می شود
حداکثر ظرف  32ساعت پس از ارجاع درخواست باید بسته شود در نهایت به
سطح  4ارجاع می گردد
تشکیل کارگروهی از نمایندگان و مدیران سازمان و مجری جه بررسی دالیل عدم
رفع مشکل

زمان رسیدگی
 8ساعت
 16ساعت
 32ساعت
 72ساعت
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شرایط فنی همکاری
کلیات همکاری در یک نگاه

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

حوزه فعالیت رسمی :پیاده سازی سرویسهای فناوری
ضمانت خدمات پس از فروش :پنج سال
زمان شروع به کار :حداکثر یکماه پس از تایید
روال شروع کار :عقد قرارداد کاری منطبق با وزارت کار
محل انجام خدمت :تهران/شهرستانها
ماموریت درون مرزی :امکان پذیر است.
ماموریت برون مرزی :امکان پذیر است.
میزان افزایش :افزایش حجم کار تا %25
زمان حضور در سازمان :پس از عقد قرارداد رسمی
همکاری آزمایشی :امکانپذیر است.
مدت زمان آموزش :حسب نیاز
نوع قرارداد :ساالنه/پروژهای/ماهانه
همکاری پروژهای :امکانپذیر است.
همکاری دورکاری :امکانپذیر است.
همکاری پارهوقت :امکانپذیر نیست.
تمدید قرارداد سالهای آتی + %25 :نرخ اعالمی وزارت کار
نوع ضمانت اجرایی :ارایه چک/سفته/ضمانتنامه بانکی
درصد حسن انجام کار%10 :
پالن همکاری :پالن پیشنهادی پایه
::

کلیات و چشم انداز تخمینی چه از نظر
هزینه و چه از نظر زمان برای اجرای این پروژه بصورت
تیتروار در کادر سمت راست درج شده که دیدی کلی
از صفر تا صد پروژه را در اختیار شما کارفرمای عزیز
قرار خواهد داد .لذا این آیتم ها صرفا ً ارایه یک دید
کلی است و بی تردید در هنگام عقد قرارداد و اجرای
پروژه مقادیر دقیق از جمله زمان دقیق شروع ،زمان
واقعی اتمام ،هزینه دقیق تمام شده و سایر
ملزومات پس از ارزیابی های نهایی بحضور ارایه می
گردد ....اما این چشم انداز همچنین می تواند سبب
شود تا بخوبی همه چیز را چه از بعد زمانی و چه بعد
هزینه ای و حقوقی بررسی نمایید تا عالوه بر آگاهی
کافی ،بهترین تصمیم را اخذ کنید.
ما با داشتن نیروهای مجرب و شرایط همکاری متنوع
امکان هرگونه قالب همکاری در اجرای پروژههای
مرتبط را برای سازمان شما فراهم میکنیم .بنابراین
با پوشش طیف وسیعی از انواع روشهای انعقاد
قرارداد و همکاری قادریم تا با شرایط و ساختار مورد
نظر کسب و کار شما نیروهای فنی و ضوابط
اختصاصی را تخصیص دهیم.
چه محل پروژهی شما در داخل کشور باشد و چه در
خارج ،امکان اعزام نیروهای متخصص میسر است و
طبق ستون سمت راست کلیهی شرایط فنی همکاری
در کلیهی پروژههای شرکت درج شده .بدیهی است
با نظری اجمالی به آن از تنوع همکاری با ما مطلع
خواهید شد.
شرایط همکاری و تضمین مدت همکاری و ضمانت و
گارانتی فعالیت همانطور که در ستون سمت راست
درج شده مورد انتظار و ارایه است که خود گواهی بر
خواستههای دور طرف است چون بیشک بدون
تبادل نیازمندیها و خواستههای طرفین هر قراردادی
ماهیت اصلی شفافیت و انگیزه بخشی خود را از
دست خواهد داد و مطمئنا شما کارفرمای عزیز به این
مهم اشراف کامل دارید...
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سخن آخر
حمل بر خودستایی نباشد اما بیشک یکی از حرفهایهای حوزهی
فناوری اطالعات و ارتباطات بخصوص در زمینه شبکه و زیرساخت هستیم
سالهای زیادی با تالش بیوقفهای که داشتیم و داریم سعی کردهایم تا با
نهایت دلسوزی و مسئولیتپذیری این عنوان را برای خود محفوظ نگاه داریم و
هر سازمانی که به ما ملحق میشود ،توانایی مهندسی اجرای پروژهها را با حضور
چشمگیر و قدرتمند به نمایش بگذار یم.
توانایی کار در کارگروه های اجرایی و تخصصی مختلف در کلیه پروژههای مرتبط
در سطح کشور و خارج از کشور ،تسلط کامل بر فرایندهای مدیریتی،
مستندسازی دقیق ،فازبندی روال انجام کار ،سرعت در پاسخگویی و چابکی در
ارایهی خدمات ،مهمترین شاخصهای است که شما در هنگام انتخابتان
میتوانید در نظر بگیرید.
رزومه کاتالوگ ارایه شده گواه بر نگاه متفاوت ما به سبک و اجرای کار
است و بیتردید تدوین چنین سندی حتی پیش از انتخاب مجری نشانه از کار
حرفهای ما و احترام به شما کارفرمای عزیز است.
عالوه بر موارد فوق رعایت زمانبندی جزو الینفک ارایه خدماتی است
که ارایه خواهیم کرد زیرا فعالیت طبق  SLAیعنی رعایت ارزش زمان سازمان
و خلق ارزش مثبت.
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درگاههای ارتباطی
شرکت فناوری اطالعات سیمون دارای بهترین افراد
کارآزمودهاست و این شانس خوبی است که همکاری در کنار
چنین افراد موفقی را با تیم داریم .استمرار چنین همکاری مورد
انتظار است...
دفتر مرکزی۰۱۷۷۷۰۳۳۷۷۷ :

مدیرعامل شرکت صفاتک

روابط عمومی۰۱۷۷۷۰۳۳۷۷۷ :
تلفن امور قراردادها09331643590 :
سامانه پیامکی500010400300201 :
نشانی محل کار :تهران ،خیابان ولی عصر ،نبش خیابان
ناصری ،برج کیان ،طبقه 15

شرکت سیمون یکی از حرفهایترینهای حوزهی
فناوری اطالعات در کشور است خوشحالیم که افتخار همکاری
را با این مجموعه را داشتهایم.
مدیرعامل شرکت سیکاوب

وب سایتseemon.ir :
وبالگseemon.ir/blog :
تلگرامwww.t.me/seemon_support:
ایمیل info@seemon.ir :

شرکت فناوری اطالعات سیمون را بار اول که دیدیم در
جلسهی ارزیابی بود ،نیروی کار مجرب ،رزومه قدرتمند بهترین
مالک ما برای همکاری با این مجموعه بود از اینکه چنین
متخصصین حرفهای را در کنار خود داریم به خود میبالیم
مدیرعامل شرکت بشری
حامد ایزدی

شرکت فناوری اطالعات سیمون یکی از شادترین و پر
انرژیترین پرسنل را داراست که تاکنون در کل دوران کسب و
کار در یک محیط کاری دیدم روحیهی کاری تیمی ،جدی در کنار
اخالق شاد و پر انرژی فضایی را مهیا میکند تا به بهترین شکل
از همکاری با آنها نهایت لذت را ببریم بواقع داشتن چنین
روحیهای کم نظیر است...
مدیرعامل شرکت یس دلفت
حامد هوشمند

عملکرد شرکت سیمون از زبان دی
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