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معرفی
هســته  اولیه شــرکت نرمافزار و ســختافزار ایران (نوسا) در ســال  1367با همکاری چهار
تن از اساتید و دانشجویان رشته برق و نرمافزار دانشگاه صنعتی شریف با هدف فعالیت در
زمینه نرمافزار و ســختافزار به ثبت رســید .این شــرکت در طول ســالیان گذشته ،طراحی و
تولید نرمافزارهای کاربردی در زمینههای سیستمهای مدیریت مالی ،اطالعرسانی ،آرشیو
مرا کــز ،و ف ـنآوری  RFIDرا بــه عنــوان محورهــای اصلــی فعالیتهــای خود دنبــال نموده
اســت .بهعنــوان یکــی از اولین شــرکتهای دانش بنیان در حوزه خود ،شــرکت نوســا امروز
پــس از  30ســال بهعنــوان یکی از بزرگترین شــرکتهای تولید نرمافــزار داخلی با رتبه یک
شــورای عالی انفورماتیک کشــور میباشــد .اســتمرار مطالعات کاربردی تیم طراحی نوســا و
همچنیــن توجــه بــه تغییرات مــداوم در زمینه علم تولیــد نرمافزار موجب گردیده اســت که
نرمافزارهــای تولیــدی این شــرکت ،همواره به لحاظ کیفیت در بهترین ســطح ممکن ارائه
گردد.
اکنــون بــا گذشــت بیش از  32ســال ،خانوادهی نوســا با بیــش از  100نفر پرســنل در دفتر
مرکــزی و شــش شــعبه فعــال در سراســر ایران ،بــه بیــش از  6،000مشــتری 70،000 ،کاربر و
بیش از  2،000،000استفادهکننده از نرمافزارهای خود میبالد و هر روز در تالش برای کسب
رضایت بیشتر این همراهان میباشد.
رضایــت همــگان بزرگتریــن اصــل و هــدف نوســا میباشــد .همــگان در تعریف ما شــامل
اســتفاده کنندگان ،مشتریان ،پرسنل ،ســهامداران ،و جامعه میباشد .ما بر این باوریم که
نیــاز اولیــه رضایت ،اعتماد و اطمینان میباشــد .در زمان تولید ،اســتحکام ،ســاختار علمی
مناســب ،طراحی مطلوب ،و تســت مناســب به ما کمک کرده تا کاربران نرمافزارهای نوسا
بــدون هیــچ دلهــره و دغدغ ـهای و بــا آســودگی و اطمینان کامــل از محصوالت این شــرکت
اســتفاده کننــد .همچنیــن آموزشهــای دائمی شــرکت به پرســنل پشــتیبانی و تولیــد انواع
مســتندات ،ویدیوهــا ،و شــرایط آموزشــی در محیــط مشــتری باعــث گردیده تا مشــتریان از
باالترین سطح آموزش و پشتیبانی برخوردار گردند .از منظر مدیران این مجموعه ،رضایت،
آسودگی خاطر ،و کیفیت نوسا ،یگانه راز موفقیت و پیشرفت شرکت نوسا میباشد.
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اصول کاری
تولید بستههاى نرمافزارى حرفهای ،انعطافپذیر و متناسب با زمان

ویژگی نرمافزارهای تولید شرکت نوسا کاربری آسان و کارائی کمنظیر آن در طراحی است .همچنین بهروزرسانی متناسب با
زمان و نیاز مشتریان و قابلیت انعطاف آنها امکانات مطلوب و مؤثری در اختیار کاربران قرار میدهد.

رضایت مشتریان

استحکام و ساختار علمى مناسب در کنار طراحی مطلوب نرمافزارها و عبور از آزمونهای کافى ،بیتردید اعتماد و اطمینان
بــرای مشــتریان بههمــراه خواهد آورد .از منظر مدیران این مجموعه ،رضایت و آســودگی خاطر کاربــران نرمافزارها ،یگانه راز
موفقیت و پیشرفت نوسا محسوب میشود.

چارت سازمانی شرکت نوسا
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انواع سر ویسها و محصوالت نرمافزاری
بیش از ســی ســال از ارائه نخســتین نسخه از نرمافزارهای تولیدی نوســا میگذرد .تجربیات ارزشمند نوسا در این سه دهه،
همواره بهعنوان پایههای مستحکم در تولید سیستمهای جدید مورد توجه بوده و یکی از علل کیفیت و کارایی نرمافزارها،
پیشــینه طوالنــی و قدرتمنــد شــرکت در این حوزه اســت .این اســتحکام که خود را در قالب قدمت نشــان میدهــد ،از طراحی
صحیح ،ایدهپردازی اصولی و اجرای کم نقص نرمافزارها نشأت میگیرد .این همان تعریف ما از "کیفیت" است ،کیفیتی که
در نهایت منجر به "رضایت" استفادهکنندگان میگردد .نرمافزارهای تولیدی شرکت نوسا از قرار زیر است:

نرمافزارهای حوزه مدیریت مالی و اداری
▪حسابداری
نرمافــزار حســابداری بــه عنوان قلب تپنــده فرآیند مالی هر مجموعه ،نیازمند ســاختاری مســتحکم و در عین حال
منعطف ،به منظور سازگاری با هر نوع ساختار مالی میباشد .این نرمافزار که به عنوان هسته اصلی و پایه سیستم
مالــی یکپارچــه نوســا و بــا تکیه بــر تجربه موفق ارائه دو نســل قبلــی این محصول ارائه شــده اســت ،محل تجمیع
اطالعات مالی کلیه زیر سیســتمهای این حوزه اســت؛ به همین جهت بخش زیادی از امکانات و ویژگیهای آن،
به عنوان زیر بنایی برای سایر نرمافزارها نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
▪حسابداری و بودجه مالی تعهدی دولتی
نظام حســابداری بخش عمومی از ابتدای ســال  1394دستخوش تغییرات بنیادی گردیده است .واضح است که
پشتیبانی از این نظام جدید نیازمند اعمال تغییرات در ساختار دادهها و پیادهسازی امکانات جدید در نرمافزارهای
مالی مورد اســتفاده توســط بخش عمومی میباشد .از طرف دیگر تغییر ســاختار دادههای مورد نیاز سامانه نظارت
الکترونیکی دیوان محاسبات کشور موسوم به سنا ،و پروتکل تبادل الکترونیکی صورتهای مالی ماهانه موسوم
به سناما ،همگام با تغییرات استانداردهای حسابداری بخش عمومی ،باعث شده که تغییرات نرمافزارهای مالی
اهمیت بیشــتری داشــته باشــند .در همین راســتا ،شــرکت نرمافزار و ســختافزار ایران ،به منظور پوشــش ســاختار
جدید ،اقدام به اضافه کردن مفهومی جدید به نام "برچسب" ،برای حسابها و رخدادها در سیستم مالی یکپارچه
نوســا نموده اســت .بدین شــکل با در اختیار داشتن ساختار حسابهای بیســت سطحی ،با قابلیت اختصاص سی
برچســب حســاب بــرای تفکیک حســابهای عملیاتــی ،همچنین امــکان درج پنج تفصیلی شــناور و  15برچســب
رخــداد در هــر ســطر ســند و امکان تفکیــک و تحلیل رخدادها بــه همگی این جزئیات ،یک ســاختار بــاز ،منعطف و
قابل گســترش برای پیادهســازی نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در سیستم مالی یکپارچه نوسا
فراهم شده است.
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▪خزانهداری و دریافت و پرداخت
امــروزه بخــش زیــادی از عملیــات اقتصادی و تجاری شــرکتها ،بصورت غیــر نقدی و اعتباری صــورت میگیرد .از
طرفی یکی از نیازهای مهم شــرکتها در شــرایط کنونی ،دسترسی به وجه نقد و مدیریت نقدینگی است .به همین
جهت ،در اختیار داشــتن یک نرمافزار تخصصی به منظور مدیریت عملیات نقدی و سررســیدی و مدارک مرتبط با
آنها ،در کنار ارائه گزارشات به لحظه از وضعیت مدارک و وضعیت نقدینگی شرکت ،بیش از پیش ضروری به نظر
میرســد و کمک شــایانی به کنترل عملیات مربوط به مدارک و اســناد دریافتی و پرداختی میکند .نرمافزار دریافت
و پرداخــت نوســا ،بــه عنــوان یکی از اجزای سیســتم مالی یکپارچه نوســا ،امکانــات گوناگونی را بــه منظور مدیریت
عملیات سررسیدی و کنترل نقدینگی در اختیارتان قرار میدهد.
▪انبار و کنترل موجودی
موجودی مواد و کاال بخش قابل مالحظهای از داراییهای بســیاری از شــرکتها را تشــکیل میدهد و به همین جهت
انعکاس دقیق اطالعات مرتبط با آنها ،نقش بهسزایی در ارائه دقیق عملکرد و وضعیت واحدهای تجاری دارد .تعدد
کاالها و لزوم طبقه بندی آنها بر اساس ویژگیهای گوناگون ،تنوع رخدادها و اتفاقات رخ داده برای هر کاال در مراحل
گوناگون پیش از ورود به انبار تا خروج از آن و عملیات پیچیده تعیین بهای خروج کاال از انبار و مدیریت انواع اصالحات
بهروی بهای محاسبه شده ،از جمله مسائلی هستند که دسترسی به نرمافزاری حرفهای و جامع در حوزه انبار و موجودی
کاال را ضروری میســازد .از طرف دیگر ،عملیات صدور اســناد انبار و انعکاس اطالعات مالی مرتبط با کاالها در گزارشــات
مالــی و تبــادل اطالعات نرمافزار انبار با ســایر زیر سیســتمها (از قبیل فروش ،مدیریت هزینــه و داراییهای ثابت) ،لزوم
یکپارچگی این نرمافزار با سایر زیر سیستمها را اجتناب ناپذیر میکند .نرمافزار انبار و کنترل موجودی نوسا ،به عنوان
یکی از اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا ،محیطی منعطف و در عین حال مستحکم را ،به منظور مدیریت کلیه عملیات
مرتبط با کاالها ،در اختیارتان قرار میدهد.
▪فروش کاال و خدمات
در دنیــای پــر رقابت امروز ،شــرکتها و مجموعههــای اقتصادی ،به منظور حفظ جایــگاه و موقعیت خود در بازار و
پیشــرفت روز افزون ،همواره به دنبال بهبود شــرایط درآمدی خود و فروش بیشــتر هســتند .تنوع بسیار زیاد عوامل
موثــر و دخیــل در فرآینــد فروش ،مانند کاال ،مشــتری ،نماینده ،بازاریاب ،شــرایط پرداخت و تحویــل ،مرا کز و انواع
فــروش ،همچنیــن تفاوتهای ســاختاری فرآیندهای فروش کاال و خدمت و مســیرهای متنــوع منتهی به فروش،
از یــک طــرف ،و اهمیــت ارتباط سیســتم فروش بــا نرمافزارهای انبــار ،حســابداری و دریافت و پرداخــت به منظور
مدیریــت کامــل عملیات فروش و حســابداری فــروش از طرف دیگر ،دسترســی به یک نرمافزار حرف ـهای فروش را،
جهت نیل به هدف مذکور ،اجتناب ناپذیر میکند .نرمافزار فروش ،به عنوان یکی از اجزاء سیســتم مالی یکپارچه
نوســا ،توانایــی ثبــت کلیه رویدادها و جزئیات مرتبط با عملیات فــروش را همزمان با مدیریت کامل بهای فروش و
در نهایت ارائه گزارشات تفکیکی و تحلیلی متنوع ،دارا میباشد.
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▪حقوق و دستمزد و جبران خدمات
بدون شــک یکی از ارزشــمندترین داراییهای هر شــرکت و ســازمان ،پرســنل آن هســتند و یکی از مهمترین موارد
مرتبــط با پرســنل ،شناســایی ،محاســبه ،ثبــت و انعکاس اطالعــات مربوط به حقــوق و مزایای کارکنان میباشــد.
اهمیت و پیچیدگی بحث حقوق و دســتمزد ،زمانی دو چندان میشــود که بحثهای قانونی نظامهای گوناگون
حقــوق و دســتمزد و تکالیــف شــرکتها در قبــال ســازمانهای بیمهگر و ســازمان امــور مالیاتی نیز به میــان میآید.
در کنــار ایــن مســائل ،وجود انــواع گوناگون روابط اســتخدامی بیــن کارکنان و شــرکت ،تنوع فیلدهــای اطالعاتی و
محاســباتی مرتبط با پرســنل و پیچیدگیهای روشهای محاســبه حقوق جاری و معوقه و امکان تغییر کلیه این
پارامترهــا در گــذر زمــان ،نیاز به یک نرمافــزار منعطف و پایدار را ،بیش از پیش ضروری میســازد .نرمافزار حقوق و
دســتمزد نوســا ،با به کارگیری محیطی حرفهای و در عین حال ســاده ،امکان پیادهســازی هر گونه نظام حقوق و
دســتمزد را فراهم میآورد و به عنوان بخشــی از سیســتم مالی یکپارچه نوســا ،به صورت یکپارچه با سایر اجزاء ،در
دسترس است.
▪احکام پرسنلی ،آموزشی و رفاهی
در سیســتم دســتمزد ،محــدوده زمانــی "ماه" از اهمیــت ویژهای برخوردارســت .بههمیــن جهت اطالعــات نرمافزار
بهصورت ماهیانه ذخیره و نگهداری میشــود .بدین صورت که برای هر پرســنل در هر ماه ،پروندهای شــامل کلیه
اطالعــات حقوقــی تهیــه و نگهــداری میشــود .رخدادهای دســتمزد این محــدوده را بــه "روز" کاهــش دادهاند .هر
رویدادی در حوزه دستمزد ،در قالب یک رخداد مستقل ،با تاریخ موثر دلخواه در سیستم ثبت میشود .بدینصورت
عــاوه بــر در اختیــار داشــتن یک بایگانــی کامل از انــواع رخدادها به منظور تکمیــل اطالعات پرســنلی ،همواره قادر
خواهیم بود با استخراج برآیندی از این رخدادها ،اطالعات مورد نیاز سیستم حقوق و دستمزد را استخراج نماییم.
فرآینــد ثبــت احکام کارگزینی ،اطالعات دورههای آموزشــی ،خدمات رفاهی مرتبط با پرســنل و اطالعات مشــابه با
کمک همین رخدادها قابل ثبت خواهند بود .همچنین برخی رویدادهای مالی حوزه دســتمزد ،که میبایســت به
صورت مستقل به سند حسابداری تبدیل شوند ،از قبیل دریافت وام و مساعده ،به شکل رخدادهای دستمزد درج
میشــوند .از دیگر کارکردهای رخدادهای دســتمزد ،میتوان به جداول کارکرد پروژهها بهمنظور اســتفاده در زمان
تســهیم ســند دستمزد اشــاره کرد .رخدادهای دســتمزد ،با اضافه کردن بعد جدیدی از اطالعات ،امکانات سیستم
دستمزد را به شکل چشمگیری کارا تر نموده ،حوزههای پاسخگویی نرمافزار را بسیار وسیعتر میکند.
▪مدیریت هزینه و خرید
در همه شــرکتها و ســازمانها ،ثبت و پردازش هزینهها معموال در فرآیندهای گوناگون و بعضا پراکندهای انجام
میشــود .تنظیــم ســندهای هزینــه عموما نیــاز به تخصص مالــی قابل مالحظ ـهای دارند .ارتباط میان مســتندات
صادره توســط اشــخاص ثالث (مثال فاکتورهای خرید یا هزینه) و آنچه در سیســتم ثبت شــده اســت برای کاربران
اهمیــت زیــادی دارد .از طــرف دیگــر ،الزام کاربران به ارائــه گزارشهای فصلی از هزینههــا ،مطابق ماده  169مکرر
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قانون مالیاتهای مستقیم ،توجه بیشتری را به مستندسازی متمرکز هزینهها جلب میکند .در این گزارشها ،به
صورت اختصاصی به قراردادهای خرید یا هزینه و صورت وضعیتهای صادر شــده مبتنی بر این قراردادها (یعنی
پرداختهای مبتنی بر قرارداد) توجه شــده اســت .از طرفی بخش قابل توجهی از هزینهها برای تامین مواد و کاال
صرف میشوند .بهای تمام شده کاالهای وارده به صورت مستقیم از هزینههایی که برای تهیه این کاال (تا لحظه
ورود بــه انبار) به عمل آمدهاند محاســبه میشــوند .بنابراین ثبت متمرکز هزینههــای تامین کاال و ارتباط دادن آن
هزینهها به کاالهای وارده (یعنی رخدادهای خرید در سیســتم انبار) ،به منظور انجام محاســبات الزم و در نهایت
تعییــن خــودکار بهای کاالهای وارده نیز بســیار مطلوب اســت .با توجــه به نکات فوق ،سیســتم مدیریت هزینه به
عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه نوسا پیادهسازی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.
▪گزارشهای خاص و صورتهای مالی
سیســتم صورتهای مالی ،در واقع یک محیط پیشــرفته تولید گزارشات خاص است ،که در قالب Templateهای
یشــود .به منظور ارائه هر گزارش ،یک نمونه  Templateاســتاندارد تولید و عرضه میشــود .در این
اکســل ارائه م 
سیســتم به منظور ارائه صورتهای مالی بههمراه یادداش ـتهای توضیحی ،یک  Templateاستاندارد (منطبق با
صورتهای مالی نمونه ذکر شده در استاندارد شماره یک) ،همچنین جدولی حاوی کدهای ربط مناسب برای هر
ترکیب از حســاب و تفصیلی در اختیار اســتفاده کننده قرار خواهد گرفت .بدین صورت پس از درج کد ربط مناســب
هــر حســاب ،بــه راحتی امکان اخــذ گزارش موردنظر بــرای کاربر فراهم خواهــد بود .نقطه تمایز ایــن روش ،امکان
تولید Templateهای اختصاصی برای هر شــرکت و ســازمان اســت .به بیان ســاده تر ،همواره میتوانیم "یک بار"
ظرفی مخصوص را در محیط اکسل آماده نماییم ،و به دفعات این ظرف را با دادههای به لحظه از طریق سیستم
مالــی یکپارچــه نوســا پر نمــوده و گزارش مورد نظر را اخذ کنیــم .یکی دیگر از ویژگیهای متمایز این ابزار دسترســی
همزمان به دادههای ناهمگون کلیه زیر سیستمها جهت اخذ یادداشتهای خاص صورتهای مالی است.
▪اموال و کنترل داراییهای ثابت
داراییهــای ثابــت ،معمــوال بخــش قابــل مالحظ ـهای از داراییهــای هــر مجموعــه ،ســازمان و شــرکت را تشــکیل
میدهــد .کنتــرل و نظــارت بــر مشــخصات فیزیکــی داراییهــا ،از قبیل محــل نگهداری ،شــماره امــوال ،جمعدار و
وضعیــت دارایــی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت .همچنین ثبت دائمــی رویدادهای مرتبط با دارایی ،از خرید تا
تعمیــر ،از انتقــال تــا تعدیل و از کنارگذاری تا اســقاط ،برای حفظ ســوابق و انعکاس صحیح آنها در گزارشــات و در
انتها مدیریت تغییرات مالی دارایی ،اعم از اصالح بها ،استهالک ،تجدید ارزیابی ،کاهش ارزش و … جهت تشکیل
اسناد حسابداری مناسب و ارائه گزارشات مالی ،اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از طــرف دیگــر ،وجــود الزامــات خــاص اســتانداردهای حســابداری مرتبــط بــا داراییهــا و تکلیــف شــرکتها جهت
افشــای مناســب اطالعات مربوطه در صورتهای مالی از یک طرف ،و قوانین خاص ســازمان امور مالیاتی در مورد
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داراییهــای ثابــت و هزینههــای مورد قبول مرتبط با آنها از ســوی دیگر ،لزوم اســتفاده از نرمافزاری قدرتمند و در
عین حال منعطف را ،به منظور پوشش کلیه نیازهای پیش گفته ،بیش از پیش ضروری ساخته است.
در همین راستا ،دومین نسل از نرمافزار اموال و دارایی ثابت نوسا ،به عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه نوسا،
و به صورت یکپارچه با سایر اجزاء تولید شده است.
▪آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال
ذخیره ،نگهداری ،مدیریت و بازیابی مدارک ،مســتندات و ضمائم اســناد و رویدادهای مالی ،یکی از دغدغههای
همیشــگی مدیران و کارکنان شــرکتها و سازمانهاست .این مســتندات در مقاطع زمانی گوناگون ،توسط افرادی
در موقعیتهای جغرافیایی و سازمانی متفاوت تولید و یا دریافت میشوند .حجم آنها با گذشت زمان به صورت
روزافزونی افزایش مییابد و حفظ و حراست نسخه اصلی بسیاری از آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .امکان
جســتجو در نســخه اصلی این مســتندات تقریبا غیر ممکن اســت و به همین جهت دسترســی به مســتند مورد نظر
را بســیار دشــوار میکند .از طرف دیگر ،در زمانهای گوناگون و توســط افراد مختلف ،دسترســی به این مســتندات
ضروری اســت .در زمان ممیزی و حسابرس ـیهای مالیاتی ،بیمهای ،و داخلی ،برگزاری مجامع ،حضور در جلســات
هیــات مدیره و بســیاری زمانهای دیگر ،نیازمند دسترســی افراد خاص ،به تنها بخشــی از ایــن اطالعات خواهیم
بود .مجموع این پیچیدگیها و نیازمندیها ،دسترســی به یک سیســتم آرشــیو مستندات قدرتمند و تخصصی را،
بیش از پیش ضروری میسازد.

نرمافزارهای حوزه مدیریت اطالعات
مدیریت اطالعات کتابشناختی سیمر غ
سیســتم مدیریت اطالعات کتابشــناختی ســیمر غ ،برای کتابخانههایی اســت که با روشهای کالســیک و سنتی،
اطالعات انواع منابع چاپی را نگهداری و جستجوپذیر مینمایند و برای ورود اطالعات و فهرستنویسی آنها ،به
کاربرگها و فیلدهای خاص نیاز دارند .این نرمافزار از پایه برای نگهداری و ورود اطالعات کتابشــناختی هر نوع
منبع در پایگاه تخصصی خود ،همراه با پشتیبانی زبان انگلیسی و ارائه قابلیتها و تفاوتهای خاص زبان فارسی
طراحی شــده اســت .توانایی تغییر ســاختار پایگاهها بر حسب نیازهای متخصصین فهرس ـتنویس هر مرکز ،طیف
وسیعی از انعطافپذیری و پوشش نیازهای مراکز را در این حوزه فراهم میکند.
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آرشیو و فروش منابع دیجیتال
نرمافــزار آرشــیو و فــروش منابــع دیجیتــال ،نرمافــزار قابــل اســتفاده در محیطهــای اینترنــت و اینترانــت اســت که
عالوه بر آرشــیو کردن و نگهداری اســناد و محتواهای موجود در کتابخانهها ،مراکز اســناد و آرشــیوها ،امکان ورود
اطالعــات منابــع و اســناد در حد اســتاندارد دوبلیــن (توصیف محتوا) را فراهــم میکند .این نرمافزار بــا بهرهگیری از
قابلیــت یکپارچگــی با ســایر نرمافزارهای ســازمان ،بــا الیههای زیرین آن مرتبط میشــود و امکانات گســتردهای را
بــرای اســتفاده از منابع دیجیتــال فراهم مینماید .از ویژگیهــای دیگر این نرمافزار ،انعطاف با انواع ســاختارهای
سازمانیافته فعلی موجود در مراکز میباشد .همچنین با کمک ابزارهای متعدد مدیریتی ،دستیابی منطقی و امن
به منابع اطالعاتی درهر نوعی از قالب ،محتوا را با ســرعت باال و صرفه اقتصادی ،همراه با اعمال انواع کنترلها و
ارائه خدمات گوناگون (فروش و …) در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهد.

نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات
نرمافزار نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات نوســا برای مراکزی که دارای نســخههای فیزیکی از اســناد،
منابــع و مدارک هســتند ،طراحی شــده اســت تا عــاوه بر اینکه بتوانند تعــداد موجودی و محل نگهــداری هریک از
اســناد را ثبت و کنترل کنند ،برحســب سیاســت سازمان ،كلیه ســرویسها و خدمات مربوط به گردش امانت اسناد
و پیگیــری آنهــا را نیــز در اختیار داشــته باشــند .رویکرد دیگر نرمافزار ،مختص شــرکتها و ســازمانهایی اســت که
سیاستشان فقط مبنی بر ذخیره موجودی و محل نگهداری مستندات فیزیکی سازمانی و اداری (نامه ،گزارش،
قرارداد )… ،و حفظ تاریخچه فعالیتها برای ارائه مســتندات در دعاوی میباشــد .همچنین این نرمافزار میتواند
بــا ســایر نرمافزارهای ســازمان ســازگار و مرتبط شــود و یکپارچگــی در فعالیتها و فرایندهای ســازمانی را تســهیل و
تسریع نماید.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار
در هر فعالیت کســب و کار ،فرایندهایی وجود دارد که بطور مکرر انجام میشــود اما معموال نه بطور سیســتماتیک
در جایــی ثبــت میشــوند و نــه بطور نظــام مند مورد تحلیــل و ارزیابی قــرار میگیرند .چرخههای کاری مثل کســب
تکلیفها و تاییدها ،پیگیریها ،تماسها و مذاکرات ،جلســات کاری ،تهیه گزارشها ،ارزیابیها و … که علیرغم
اهمیتی که دارند و زمان و انرژی که برای آنها هزینه میشــود به دلیل تغییرات مســتمر و ماهیت ســلیقه ای بودن
این روالها ،امکان انطباق با بســتههای نرمافزاری آماده را ندارند .سیســتم مدیریت فرایندهای نوســا با ســاختاری
انعطاف پذیر امکان تعریف و مدیریت انواع مختلف این نوع از فرایندها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها را فراهم
میکند .این سیستم از طریق مدیریت دقیق تعداد و زمان انجام وظایف ،امکان تهیه گزارشهای شفاف و واقعی از
کیفیت انجام وظایف را ایجاد کرده و گلوگاهها و عوامل تاخیر و تعلل در کارها و پایین آمدن بهره وری را شناسایی
میکند ،و از این طریق با تغییر و اصالح مســتمر روالها و چرخههای کاری ،موجب خلق ارزش بیشــتر برای مشــتری
و تطبیق فرایند با هدفهای سازمان میگردد.
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عــاوه بــر اینهــا چرخههــای کاری وجــود دارد که مربــوط به ارتبــاط و تعامل میــان بخشهای متعــدد و جزیره ای
یک ســازمان اســت .امکانات منحصر به فرد سیســتم مدیریت فرایند نوســا از طریق برنامهنویســی در یک محیط
اســتاندارد و جهانی ( )javascriptو اســتقاده از توابع کتابخانه ای ( )Libraryقابلیتهای بســیاری را برای امکان
تبــادل و تعامل متقابل ( )Interoperabilityمیان فرایند با سیســتمهای نرمافــزاری و پایگاههای اطالعاتی دیگر را
فراهم میکند که از این طریق ،سازمان از حالت جزیرهای به یک سیستم یکپارچه تبدیل میشود.
گنجینه کتاب نوسا ()NOSA Books
شــرکت نوســا برای رفع نیاز جســتجوگران به جســتجوی مفهومی و دسترســی به اطالعات کاملتر کتابها ،اولین
نســل ســرویسهای خــود را در ایــن زمینه با نــام  NOSA Booksارائه داده اســت .این ســرویسها کاربردی مشــابه
 Google Booksدارد و برای ارائه خدمات در حوزه کتاب تولید شده است.
راهکارهای مبتنی بر RFID
ارائــه راهکارهــای مؤثــر مبتنــی بــر تکنولــوژی  ،RFIDمدیریــت کتابخانــه و مرا کــز اســناد ،مدیریت زنجیــره تأمین،
مدیریــت امــوال ،کنتــرل تــردد ،ارائــه خدمــات مشــاوره پروژههــای  RFIDو تأمیــن ســختافزارهای مناســب برای
پروژههای  RFIDاز جمله موارد مورد پوشش شرکت نوسا در زمینه  RFIDمیباشد.

پورتالها
▪پورتال نوسا
پورتــال ابــزاری قــوی و کارآمــد بــرای طراحی و پیادهســازی درگاههای اینترنتی اســت .یکــی از بهتریــن پورتالها،
محصولــی بــه نــام  DotNetNukeاســت که دهها هزار نســخه از آن در سراســر دنیا نصب شــده اســت .پورتال نوســا،
نســخه فارســی و بهینه شــده این محصول اســت که توســط شــرکت نرمافزار و ســختافزار ایران (نوســا) تهیه و در
اختیار کاربران قرار گرفته است.
▪پورتال سیمرغ
پورتال سیمر غ نسخهای از پورتال نوسا است که قسمتهای مختلف آن از پیش بر اساس نیاز کتابخانهها تنظیم
شــده اســت .به ایــن ترتیب کتابداران و مســئولین کامپیوتر کتابخانههــا برای راهاندازی پورتال مناســب خود تنها
احتیاج به تغییرات و تنظیمات مختصری در آن دارند .یکی از مهمترین ویژگیهای این پورتال امکانات استفاده
از ســرویسهای ســیمر غ اســت .ایــن امکانــات کــه به منظــور جســتجوی منابع چاپــی و دیجیتال و ســرویسهای
امانت ســیمر غ به پورتال اضافه شــدهاند میتوانند بســته به امکانات و نیازهای هر مرکز تنظیم شــوند تا هر کدام از
سرویسهای سیمر غ را مطابق میل خود به کاربران ارائه دهند.
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مدیریت اطالعات میراث فرهنگی ققنوس
ققنوس عنوان خانوادهای از منابع اطالعاتی به هم مرتبط و برنامههای کاربردی متناظر با آنهاست .خانوادهای
که بر زیرساخت نرمافزاری /سختافزاری واحدی بنا شدهاند .زیرسیستمهایی که برخی همگانی و قابل استفاده
عمومی و برخی اختصاصی و مورد اســتفاده مخاطبانی خاص از یک ســازمان یا مجموعه کاری هســتند .بنا شــدن
مجموع ـهای از برنامههــای کاربردی بر یک شــالوده هــدف یکپارچگی را دنبال میکند .چهــره کارکردی ققنوس از
دریچه برنامههای کاربردی آن آشــکار میشــود .هر برنامه کاربردی با توجه به ویژگیهای تعریف شــده در طراحی
آن از دیگر برنامهها متمایز میشود ،اما کلید واژهای که این خانواده را گرد هم میآورد "میراث فرهنگی" (Cultural
 )Heritageاست .میراث فرهنگی با معنای وسیع کلمه که پایه در مفاهیم تاریخ ،فرهنگ و هنر دارد؛ گرایشهای
حرفهای چون کتابداری ،موزهداری ،باستانشناسی ،معماری و چون آنها را در برمیگیرد.

سرویسهای ابری نوسا
شرکت نوسا ،در زمینهی ارائه سرویس ابری در حوزه نرمافزارهای مالی و نرمافزارهای اطالعرسانی ،جزو شرکتهای پیشگام
بوده است .با توجه به رشد روز افزون کیفیت و سرعت اینترنت در سالهای اخیر ،زیر ساخت مناسبتری جهت ارائه خدمات
با کیفیت در حوزه سیســتمهای ابری فراهم شــده اســت .امید اســت با توجه به این تغییرات و با پشتوانه غنی شرکت نوسا در
زمینه ارائه سرویسهای ابری ،گامی هر چند کوچک در زمینه ارتقای سطح ذائقه استفادهکنندگان از نرمافزار بر داریم.

سرویس ابری نرمافزار مالی یکپارچه نوسا
یکی از مهمترین دستاوردهای تغییرات ساختاری سالهای اخیر در حوزهی تکنولوژی ،دسترسی سریع و پایدار به
شــبکههای کامپیوتری گســترده و راه دور اســت .مســیری که هر روز بیش از گذشته در آن گام مینهیم و از مزایای
آن بهرهمنــد میشــویم .دسترســی بــه چنین امکانی از یک ســو ،و مشــکالت مربوط بــه تهیه ،برپاســازی ،نظارت و
نگهداری زیر ساختهای سختافزاری و نرمافزاری در شرکتها از سوی دیگر ،موجب استقبال روز افزون استفاده
کنندگان از ســرویسهای ابری شــده اســت .بدین صورت ،تنها با اتصال به یک شبکهی پرسرعت ،ایمن و پایدار،
عمال در هر مکان و هر زمان ،به ســرویس مورد نظر و دادههای مربوط به آن ،دسترســی خواهیم داشــت .در چنین
شــرایطی ،دسترســی به نرمافزاری که به صورت بالقوه قابلیت ارائه ســرویس ابری را داشــته باشد ،یک مزیت ویژه
محسوب میشود.
سیســتم مالی یکپارچه نوســا ،نرمافزاری تحت شبکه است که به صورت چند الیه طراحی شده و به همین جهت،
امــکان در اختیــار داشــتن چیدمانهای گوناگونی از آن در ســاختارهای متنوع ،وجــود دارد .ویژگی خاصی که این
سیســتم را متمایز میکند ،یکتا بودن نســخه اجرایی برنامه در شیوههای گوناگون استفاده است .به همین جهت
هر مشتری ،در هر زمان و بر اساس تغییر شرایط ،میتواند شیوهی استفاده خود را از روش محلی به ابری و بالعکس
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تغییر دهد و صرفا با تغییر سرور و محل قرارگیری دادهها ،همچنان به همان نرمافزارها دسترسی داشته باشد.
در زمان استفاده از نرمافزار به صورت ابری ،مشتری با اتصال به سرورهای نوسا ،به پایگاه(های) مخصوص خود
دسترسی پیدا میکند .در این شیوه ،هیچ گونه اطالعاتی بروی رایانههای مشتری ذخیره نمیگردد و کلیه اطالعات
از طریق خطوط مخابراتی به سرورهای نوسا منتقل و در آن جا ذخیره میشود .هر کاربر بر اساس دسترسی تعیین
شــده ،قابلیت اســتفاده از نرمافزار را در اختیار دارد .در این شــیوهی اســتفاده ،وظیفهی تهیه ســختافزار مناسب،
برپاســازی ســاختار مورد نیاز ،تامین امنیت و پایداری ســرورها ،تهیه پشتیبانهای دورهای و مقطعی از اطالعات و
بروزرســانی نســخهی نرمافزار مورد اســتفاده ،به عهده شــرکت نوســا بوده ،و به همین جهت موجب کاهش شــدید
هزینههای تامین و نگهداری زیر ساختهای مربوطه از جانب مشتری میگردد.

سرویس ابری نرمافزار مدیریت اطالعات نوسا
شــرکت نرمافزار و ســختافزار ایران (نوسا) ،بعد از توسعه و پیادهسازی نرمافزارهای مختلف اتوماسیون کتابخانه
و ارائــه آنهــا بــه کاربــران ،در پــی کاهــش هزینههــای کتابخانههــا و مرا کــز اســناد کوچکتــر ،دو طرح قاف و ســام را
پیشنهاد میدهد .هدف از ارائه این دو طر ح توسط شرکت نوسا ،مکانیزاسیون و ایجاد امکان اطالعرسانى مطلوب
بــراى کتابخانههــا و مرا کــز اســناد کوچک از طریق شــبکه جهانــى اینترنت ،بــا کمترین هزینه ممکن میباشــد .در
واقــع طر حهــای قاف و ســام ،ســرویسهای نرمافزاری ابری هســتند کــه امکاناتی مشــابه امکانــات نرمافزار جامع
اطالعرسانی سیمر غ را به کاربران ارائه میدهند.
ایده اصلی طرح قاف ارائه ســرویس نرمافزار ســیمر غ به جای فروش این نرمافزار به کاربران اســت .بعد از عضویت
ـرور شــرکت نوســا و در شــبکه اینترنت ایجاد میشــود .از
مرا کــز در طــرح قــاف ،پایگاههــای مربوط به آن عضو در ِسـ ِ
جمله ویژگیهای طرح قاف ،برخورداری از نرمافزار گردش امانات سیمر غ است که به شکل کامل و همراه با همه
قابلیتهای مربوط به آن از قبیل ســرویس امانت ،رزرو ،مطالعه در محل ،اطالعرســانی از طریق  Emailو  ،SMSدر
اختیــار کاربــران عضــو این طرح قرار میگیرد .همچنین امکان ارتقاء این ســرویس به نرمافزار ســیمر غ در این طرح
فراهم است.
در طرح سام شاهد کاهش بیش از پیش هزینههای تعدیل شده طرح قاف هستیم در حالیکه امکانات آن تفاوت
چندانــی بــا نرمافــزار ســیمر غ نــدارد .تفاوت طرح ســام با قــاف ،در ورود اطالعات کتابشــناختی و فهرستنویســی
کتابها است .اصلیترین هزینه کاهش یافته در طرح سام ،که از نیازهای اساسی بسیاری از مراکز کوچک است،
حــذف هزینههــای مربوط به ورود اطالعات و فهرستنویســی اســت .به این ترتیب که فهرستنویســی کتابها از
پیش انجام شده و در دسترس همه کاربران طرح سام قرار میگیرد.

13

پیشینه محصوالت
نرمافزارهای حوزه مدیریت مالی
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
۱
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱
۰
۰
۹
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱
۰
۱
۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۰

ا���ر ۴/۱۱
���ق و د����د ۴/۱۱

��� ا�ل

�����ا�ی ۴/۱۱

�����ا�ی PPM
��� دوم

ا���ر PPM
���ق و د����د PPM
ا��ال PPM
�����ا�ی
��ا��دا�ی و
د����� و ��دا��
ا���ر و ����ل ����دی
آر��� ����� د�����ل
��وش ��� و ����ت

��� ��م و ���رم

���ق و د����د و
���ان ����ت
ا���م ������،
آ��ز�� و ر����
��ارش��ی ��ص،��� ،
����� و ��رت��ی ����
������ ����� و ����
�����ا�ی و
��د�� ���� ����ی دو���
ا��ال و
����ل دارا����ی ����
������ ��آ�����ی
��� و ��ر
وب ����� ��ود
ا����ت API Server
دا���د ������ ����
آ��ز ��� ���رم ��ما��ار��ی ����

نرمافزارهای حوزه مدیریت اطالعات
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
۱
۰
۰
۹
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱
۰
۱
۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۰

آ��ز ��� ���رم ��ما��ار��ی ����
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��� ��م و ���رم

������ ���ب ����
������ ا����ت
���اث ������ ����س
������ ��آ�����ی
��� و ��ر
��ر���� وا�����ا ��� وب
������ ��آ�����

��� ا�ل ��� دوم

����� ����
�������� ۴/۱۱
ا����ت �������� ۴/۱۱
���������� ����غ
��� DOS
ا����ت PPM
������ ا����ت
���������� ����غ
����ا�ی ����دی
������ و ��دش ا����ت
را���ر��ی RFID
آر��� و ��وش
����� د�����ل
��ر��ل ���� و ����غ

راهکارهای مبتنی بر RFID
۷
۱۳۸

۴
۱۳۸

٠
١٣٨

ا��ای او��� ���ژه
 RFIDدر ا��ان

آ��ز ������ ����ی

��وع ��ز ا���ن ����
و آ��ز ������ ��� R&D

را���ر��ی �����
�� RFID

گنجینه کتاب نوسا ()NOSA Books
۱
۱۳۹

۹
۱۳۸

۸
۱۳۸

۶
۱۳۸

۳
۱۳۸

����� ���ژه ��ر��ل
و آ��ز ��ر����

��وع ��ر ����

������ ���ب ����
)(NOSABOOKS
ارا�� ����� ��������ی
�� ���� NOSA BOOKSما��ار

NOSA BOOKS

پورتالهای نوسا و سیمرغ
۱

۱۳۹

۰

۶

۸

۴

۱۳۹

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۸

ارا�� ���� �� ۱/۵ر��ل
��ر �� ��ی ���� �� ٢ر��ل

ارا�� ����
ا�ل ��ر��ل

����� ���ژه ��ر��ل
و آ��ز ��ر����

��ار����� ��ر��ل
در د���ر ��ر

��ر��ل

15

سرویسهای ابری نوسا
• راها��ا�ی دو��� ��ـــ�
از � ــ���� ا��ی ��ما��ار
���� ا��عر� ــ��� ���ـــ�
����م �� ��ح ��م

• ا�ـــ�ودن ا�����ت ����ط
�ـــ� راها�ـــ�ا�ی �ـــ����
ا��ی ���ـــ� ��ما��ار ����
����ر�� ����
• راها��ا�ی �ـــ���� ا��ی
��ما��ار ���� ا��عر�ـــ���
���� ���ـــ�م �� ��ح ��ف

• ا�ـــ�ودن ا�����ت ��ما��ار
ا���ـــ�ت �ـــ� �ـــ�ح �ـــ�ف

• راها�ـــ�ا�ی او��� � ــ����
ا��ی ا������ ��ای ������ن

• راها��ا�ی ����� ا��ی
��ما� ــ�ار ��� ــ� ����ر�ـــ�
��� ــ� � ــ� ��� ــ�ر �����
آ��� ــ� ا���� ــ�ت آن

۱۳۸۳

۱۳۸۶

۱۳۸۸

۱۳۹۰

• راها��ا�ی د����� وب
�ـــ� ��ما�ـــ�ار �����ـــ�
��ـــ�اث �����ـــ� ���ـــ�
����م �� ����س

۱۳۹۷

• آ��ز ���ژهی ���� ������ ،
���ـــ�ر ارا�ـــ� ��ـــ���ات • راه ا��ا�ی ����ی ����� ا��ی
آ��ز�� ������ �� ا����ده و ا���ل �� ــ����ن ا�� �����
������ن �ـــ������ی ا��ی �ـــ� �ـــ��ر��ی ا������ ��� ــ�

۱۳۹۵

۱۳۹۶
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• راها� ــ�ا�ی � ــ����
ا��ی ��ما� ــ�ار ������
�� ــ�اث ����� ــ� ���ـــ�
��� ــ�م � ــ� ��� ــ�س

۱۳۹۴

ارائه خدمات و سر ویسهای مورد نیاز مشتریان
شــرکت نوســا همواره با هدف رضایت کاربران و بهبود شــیوه عملکرد آنها میکوشــد تا سرویسهای الزم را در زمان مناسب
به مشتریان ارائه دهد.
▪ارائه آموزشهای متناسب
▪معرفی مشاورین متخصص به مشتریان
▪خدمات مشاوره و ارائه راه حلهای مناسب به مشتریان
▪نصب و پشتیبانی شبکههای کامپیوتری در محیطهای  LANو WAN

▪تبدیل اطالعات نرمافزارهای مشابه به نرمافزارهای نوسا
▪جمعآوری نیازهای جدید مشتریان و ارائه آنها به واحد توسعه نرمافزاری
▪نصب نسخههای جدید به همراه آموزش آنها

پشتیبانی و خدمات پس از فروش
بخش پشــتیبانی شــرکت نوســا همواره میکوشــد با آموزشهای به موقع و متناسب با هر مشــتری ،رضایت کاربران را جلب
نماید .همچنین نوســا از طریق شــعب خود ،در یزد ،کرمان ،اصفهان ،مشــهد و رشــت تالش میکند ارائه خدمات و پشتیبانی
الزم را به کاربران در کل کشور تسریع بخشد .شیوههای مختلف پشتیبانی:

پشتیبانی حضوری

هنگام نصب و راه اندازی ،جلسات آموزشی و رفع اشکالهایی که به شیوههای غیرحضوری ممکن نباشند.

پشتیبانی تلفنی

کارشناســان نوســا در تمامی روزهای کاری شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت  8تا  17:00و پنجشــنبهها از ساعت  8تا  13:00آماده
پاسخگویی به پرسشهای تلفنی مشتریان و رفع اشکاالت احتمالی آنها است.
تلفن تماس  88315292-8 :و 71395000

پشتیبانی راه دور

شــرکت نوســا در راســتای ارائــه خدمــات به هنگام و بــا کیفیت به اســتفاده کنندگان ،و بــا توجه به محدودیتهــای فعلی در
زمینه مراجعه حضوری به محیط مشــتریان ،اقدام به توســعه راه حل نرم افزاری اختصاصی خود در زمینه ی ارائه خدمات
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پشــتیبانی راه دور نموده اســت .این ابزار که با نام اختصاصی  Nosa Remote Assistantتولید شــده اســت ،کامال بومی بوده
و برای اتصال از ســرورهای داخل کشــور اســتفاده میکند .به همین جهت در زمانهایی که دسترســی به شــبکه ی جهانی
اینترنت با محدودیت مواجه باشد نیز ،قابل استفاده خواهد بود.
بــه کمــک ایــن ابزار اختصاصی ،مشــتریان نرم افزارهای نوســا میتوانند با امنیت و ســرعت قابل قبول و بدون وابســتگی به
شبکه ی اینترنت بین المللی ،میتوانند خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

پشتیبانی از طریق سامانههای پشتیانی

سامانههای بخش پشتیبانی عالوه بر آ گاه ساختن مشتریان از آخرین اخبار ،تغییرات و امکانات مختلف نرمافزارهای تولید
شــرکت ،محیطی را نیز برای طرح ســؤالها ،پیشــنهادات و پیغامهای مســتقیم بین مشــتریان و کارشناسان بخش پشتیبانی
فراهم میکند.
▪سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه نوساaccsupport.nosa.com :
▪سامانه پشتیبانی نرمافزارهای کتابخانه نوساlibsupport.nosa.com :
▪ســامانه پشــتیبانی نر مافــزار ققنــوسqoqnus.nosa.com :
▪سامانه پشتیبانی پورتالهای نوساportal.nosa.com :
▪سامانه ایرانiran-rfid.com :RFID

پشتیبانی از طریق پست الکترونیک

مشــتریان میتواننــد ســؤاالت و درخواس ـتهای اختصاصی خــود را از طریق ایمیــل مطرح کــرده و در کوتاهترین زمان ممکن
پاسخ آن را دریافت نمایند.
▪گروه پشتیبانى مالىaccsupport@nosa.com :
▪گروه پشتیبانى کتابخانهlibsupport@nosa.com :
▪پشتیبانی پورتالportalsupport@nosa.com :
▪پشتیبانی rfid@nosa.com :RFID
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سیستمهای اطالعرسانی و آرشیو

نمونه پر وژههای خاص و بزرگ

▪تمامــی مراکز آرشــیو صدا و ســیمای جمهوری اســامی
ایران

سیستمهای مالی
▪شرکتهای آب و فاضالب

▪کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی (سیکا)

▪سازمان ملی زمین و مسکن

▪کتابخانههای دانشگاه فرهنگیان (سراسر کشور)

▪سازمان عمران و بهسازی

▪کتابخانههای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

▪شرکت ملی صنایع مس ایران

▪کتابخانههای آستان قدس رضوی

▪شــرکتهای بیمــه دانــا ،ســامان ،معلــم ،پاســارگاد،
امیــد ،حافظ ،حکمت صبا ،اتکایی ایرانیان ،اتکایی
امین

▪کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس
▪کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد
▪کتابخانههای دانشگاه شهید بهشتی

▪شرکت هواپیمایی ماهان

▪کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

▪شرکت خودروسازی کارمانیا

▪معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رییــس
جمهور

▪شرکت خدمات انفورماتیک
▪شرکت جام الکترونیک ایرانیان (هاردستون)

▪شرکت ملی نفت ایران

▪شرکت دادهگستر عصرنوین (هایوب)

▪شرکت ملی گاز ایران

▪شرکت لبن دشت (لبنیات چوپان)

▪شرکت مدیریت شبکه برق ایران

▪شرکت دشت مرغاب (یک و یک)

▪وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

▪گروه سرمایهگذاری پویش صالحین (بانک رسالت)

▪مرکز آمار ایران

▪گروه شرکتهای حکمت ایرانیان (بانک حکمت)

▪سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

▪شرکت تامین سرمایه بانک ملت

▪دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

▪فروشگاه اینترنتی آل دیجیتال

سیستمهای RFID

▪جامعه المصطفی العالمیه

▪فرهنگستان هنر

▪مرکز مدیریت و مرکز خدمات حوزههای علمیه

▪مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

▪گروه پیشگامان کویر یزد

▪مجتمع آموزش عالی فقه

▪کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطهری و جامعه
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لوحها و جوایز
لــوح زریــن هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی
اطالعرسانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

لــوح تقدیــر شــرکت آب و فاضــاب اســتان
گلستان

لوح تقدیر موسسه خیریه رفاه کودک
آذر ماه

لوح تقدیر نمایشگاه بازرگانی پارسیان ،دومین
دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ قزوین

جایــزه نخســت بهتریــن نرم افــزار اطالعرســانی،
تندیس بلورین یازدهمین نمایشــگاه بین المللی
تهران

تندیــس به پاس همــکاری در برگــزاری همایش
ملــی کتابخانههــای آموزشــگاهی ،پویــا ســازی
نظــام آموزشــی و مشــارکت در فراینــد یاددهــی-
یادگیری ،دانشگاه فردوسی مشهد

لوح تقدیر بنیاد کودک برای پشتیبانی تخصصی
و مســاعدتهای مالــی جهــت بهینهســازی امور
حسابداری بنیاد

لــوح تقدیــر اتحادیــه انجمنهــای علمــی
دانشــجویی کتابــداری و اطالعرســانی ایــران
(ادکا)
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لــوح تقدیر برای برگــزاری اولین همایش انجمن
بــا عنــوان «فناوریهــای نویــن در کتابخانههــا
و مراکــز اطالعرســانی» انجمــن کتابــداری و
اطالعرسانی شاخه کرمانشاه

لــوح تقدیر انجمــن کتابداری و اطالع رســانی
ایران

لوح تقدیر برای برگزاری دومین همایش انجمن
بــا عنــوان «همایــش سراســری مطالعــه مفیــد»
انجمن کتابداری و اطالعرسانی شاخه کرمانشاه

لــوح تقدیــر در همایــش انجمــن بــا عنــوان
«مســائل مجموعهســازی در کتابخانههــای
عمومــی» اتحادیــه انجمنهــای علمــی
دانشجویی کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
اصفهان

لــوح تقدیــر انجمــن کتابــداری و اطــاع رســانی
ایران

لــوح تقدیر دبیــر اتحادیه انجمنهــای علمی
– دانشــجویی کتابداری و اطالعرسانی ایران
(ادکا)

لوح تقدیر انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

لــوح تقدیر انجمــن کتابداری و اطالع رســانی
ایــران و اتحادیــه انجمنهــای علمــی -
دانشــجویی کتابــداری و اطالعرســانی ایــران
(ادکا)
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لــوح تقدیــر نمایشــگاه تخصصــی
اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد

طــرح برتــر دومیــن جشــنواره فنــاوری اطالعــات
صنعت آب و فاضالب کشور

تندیس دانشــگاه عالمه طباطبائی -
دومین جشــنواره فرصتهای شــغلی
روشنا

لوح تقدیر بنیاد کودک

لــوح "شــرکت برتــر در همــکاری بــا
دانشگاهها و مراکز پژوهشی"

لوح تقدیر بیمارستان موسی بن جعفر (ع)

لوح "واحد فناور برتر"

لــوح تقدیــر یازدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران
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تاییدیهها و گواهینامهها
گواهینامــه ثبــت نرمافــزار
رایانهای

گواهــی موقــت تائیــد و ثبــت نرمافزار
کتابخانه دیجیتال سیمر غ

گواهی صالحیت خدمات انفورماتیکی

مجــوز اســتقرار واحــد
فناوری در پــارک فناوری
پردیس

گواهی موقت تائید و ثبت نرمافزار سیستم
مالی یکپارچه نوسا
			

23

تاییدیه دیوان محاسبات کشور

مجــوز فعالیت ســازمان نظــام صنفی
رایانهای استان تهران

گواهــی تاییدیــه شــرکتهای
دانشبنیان

پروانه بهرهبرداری

گواهینامه تایید و ثبت سیســتم مالی
یکپارچه نوسا
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دفتر تهران

تماس با نوسا

تهران ،خیابان سپهبد قرنی،خیابان شاداب شرقی ،پالک 4
کدپستی1583735116 :
تلفن/نمابر88315292 - 8 :
www.nosa.com

دفتر مرکزی

تهــران ،کیلومتــر  20جــاده دماونــد ،پــارک ف ـنآوری پردیــس،
خیابان نوآوری یازدهم ،پالک  ،111کدپستی 1657167366
تلفن/نمابر71395000 :
روابط عمومىpr@nosa.com :

دفتر یزد

یــزد ،بلوار جمهوری ،رو به روی کارخانه افشــار ،کوچه مقداد،
نبش کوچه یاسمن (آخرین درب سمت چپ)
کد پستی8918776953 :
تلفن/نمابر)035( 35254538 - 35244537-9 :
پست الکترونیکyazd@nosa.com :

بخش فروش

اگــر مایلیــد جهــت خریــد نرمافــزار بروشــورهاى مربــوط بــه
محصوالت نوســا را دریافت کنید یا از قیمت آنها مطلع شــوید
و یــا اطالعات بیشــترى کســب کنیــد بــا sales@nosa.com
تماس بگیرید.
تلفن/نمابر88822979-88835360 :

دفتر کرمان

کرمان ،چهارراه سمیه ،بلوار جهاد ،کوچه جهاد  ،7پالک 34
کدپستی7619817395 :
تلفن/نمابر)034( 32233885 - 32230281 - 32230294 :
پست الکترونیکkerman@nosa.com :

دفتر اصفهان

اصفهان ،بلوار وحید ،ابتدای خیابان حسینآباد ،کوچه شهید
حمزهای ( ،)44نبش بنبست خرد ،پالک 52
کدپستی8175933511 :
تلفن و نمابر)031( 36202632-3 ، 36202638 :
پست الکترونیکisfahan@nosa.com :

دفتر رشت

رشــت ،بلــوار امــام خمینــی ،نبــش خیابان پاســتور ،ســاختمان
بانک توسعه صادرات ،طبقه سوم ،واحد 5
تلفن/نمابر)013( 33321750 - 33345371 :
پست الکترونیکrasht@nosa.com :

دفتر مشهد

مشــهد ،میــدان جانبــاز ،مجتمــع تجــاری اداری نیــکا،
طبقه  4اداری ،واحد 403
کدپستی9197611966 :
تلفن/نمابر)051( 37669560 - 3 :
پست الکترونیکmashad@nosa.com :
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