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معرفی
هستهی اولیهی شرکت نرمافزار و سختافزار ایران(نوسا) با همکاری چهار متخصص در زمینههای نرمافزار و امور مالی  و
با هدف فعالیت در زمینهی نرمافزار و سختافزار در تاریخ  21آبان  1367به ثبت رسید .محورهای اصلی فعالیتهای نوسا
در طول سالیان گذشته ،طراحی و تولید نرمافزارهای کاربردی در دو زمینهی سیستمهای مالی و سیستمهای اطالعرسانی
(اتوماســیون مراکز اســناد و کتابخانهها) بوده اســت .همچنین سیستم  ،RFIDپروژهی گنجینه کتاب نوسا ()NOSA Books
و پورتالهای نوسا نیز در کنار دو زمینهی اصلی مذکور طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
تیــم طراحــی نرمافزارهای نوســا همواره با انجام مطالعات کاربردی و توجه بــه تغییرات مداوم در زمینهی تولید نرمافزار در
دنیا کوشیده است نرمافزارهای تولید خود را با بهترین کیفیت ممکن در آن زمان عرضه کند.
الزم به توجه اســت که شــرکت نوســا در شــورای عالی انفورماتیک کشور در زمینهی تولید و پشــتیبانی نرمافزارهای سفارش
مشــتری دارای رتبهی اول و در زمینهی ارائه و پشــتیبانی بســتههای نرمفزاری و بســتهها و فایلهای اطالعاتی تولید داخل
در مقام اول ایستاده است.
اکنون ،با گذشت  29سال از آغاز کار ،خانوادهی حدود یکصد نفرهی نوسا ،عالوه بر تهران در اصفهان ،رشت ،کرمان،مشهد
و یزد نیز مشغول به فعالیت است.
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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.
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انواع سر ویسها و محصوالت نرمافزاری
اصــل کیفیــت و دقــت در تولیــد نرمافزارهــا همــواره از ســوی مدیران و متخصصان نوســا مد نظر قــرار داده میشــود .عبور از
آزمونهای مختلف و رسیدن به کیفیت مطلوب پیشنیاز عرضهی نرمافزارها به کاربران است و پیش از آن هیچ محصولی
از سوی شرکت نوسا وارد بازار نمیشود  .محصوالت شرکت نوسا از این قرار است:

نرمافزارهای مالی
سیستم مالی یکپارچه نوسا
▪نرمافزار حسابداری
نرمافزار حســابداری نوســا اولین نرمافزار از نســل سوم نرمافزارهای مالی نوســا و بخشی از سیستم مالی یکپارچهی
نوســا اســت .قابلیت انعطاف ســاختار نرمافزار این امکان را به کاربر میدهد تا ســازگار با روش عملکرد مجموعهی
خود ،اطالعات الزم را در آن وارد کرده و گزارشهای کامل و متنوعی را از سیستم دریافت کند.
▪نرمافزار دریافت و پرداخت
کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد از جمله مهمترین و پر اهمیتترین موضوعات موجود در شرکتها و سازمانها
اســت .این نرمافزار به عنوان بخشــی از سیســتم مالی یکپارچهی نوسا ،با استفاده از راه حلهای نوین ،به صورتی
کارآمد طراحی شــده و در آن مواردی چون کنترل وجوه نقد ،انواع اســناد ،تســهیالت دریافتی و پرداختی و سررســید
آنها ،چاپ چک و انواع رسیدها و پیگیری مدارک دریافتنی و پرداختنی به خوبی پیادهسازی شده است.
▪نرمافزار انبار و کنترل موجودی
نرمافزار انبار و کنترل موجودی ،بخش مهمی از سیستم مالی یکپارچهی نوسا است .نرمافزاری کامل و مستحکم برای
کنترل فیزیکی موجودیهای مواد و کاال و همچنین تسهیل عملیات مالی مربوط به آن (رفت و برگشت کاالها).
▪نرمافزار فروش
نرمافــزار فــروش ،یکــی از نرمافزارهــای تشــکیل دهنــدهی سیســتم یکپارچ ـهی مالی نوســا و وظیف ـهی اصلی آن،
مستندســازی عملیات فروش شرکتها ،مؤسسات و سازمانها است .کلیهی عملیات فروش از صدور پیشفاکتور
و درخواســت تــا صــدور حوالــه ،صــدور فاکتــور فــروش و ســند فــروش در ایــن سیســتم امکانپذیر اســت .به ســبب
استفاده از ساختار یکپارچه در این نرمافزار و ارتباط با سایر نرمافزارهای سیستم یکپارچهی مالی نوسا ،آمار فروش
محصــوالت ،بدهــی مشــتریان ،پورســانت نمــا ینــده ،بازاریاب و انجــام دهندهی خدمــات ،به صــورت همزمان در
سیستم ثبت میشوند و امکانات بیشماری در اختیار کاربران قرار میدهد.
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▪نرمافزار حقوق و دستمزد
نــرم افــزار حقــوق و دســتمزد ،بخــش مهمی از سیســتم مالی یکپارچه نوســا اســت ،کــه وظیفه دریافــت و نگهداری
اطالعــات پرســنلی را در کنار محاســبه حقوق و دســتمزد مربــوط به آن ها به عهده دارد .این نــرم افزار جامع و قابل
انعطاف ،امکان نگهداری انواع دادههای پرســنل با ســاختارهای متفاوت و همچنین امکان ارائه انواع گزارشات و
خروجی های مورد نیاز را به صورت دلخواه داراست.
▪ابزار متمرکز تولید گزارشات خاص
این سیســتم در واقع یک محیط پیشــرفته تولید گزارشــات خاص اســت ،که در قالب  Templateهای اکســل ارائه
میشود .به منظور ارائه هر گزارش ،یک نمونه  Templateاستاندارد تولید و عرضه میشود .نقطه تمایز این روش،
امکان تولید Templateهای اختصاصی برای هر شرکت و سازمان است .به بیان ساده تر ،همواره میتوانیم "یک
بــار" ظرفــی مخصــوص را در محیط اکســل آماده نماییم ،و به دفعــات این ظرف را با دادههای بــه لحظه از طریق
سیســتم مالــی یکپارچــه نوســا پر نمــوده و گزارش مورد نظــر را اخذ کنیم .یکی دیگــر از ویژگیهای متمایــز این ابزار
دسترسی همزمان به دادههای ناهمگون کلیه زیر سیستمها جهت اخذ گزارشات خاص است.
به همین شیوه ،گزارشات مربوط به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور موسوم به سنا ،و پروتکل
تبــادل الکترونیکــی صورتهــای مالی ماهانه موســوم به ســناما ،با در اختیار داشــتن  Templateهای مناســب ،به
سادگی توسط کاربران قابل اخذ خواهد بود.
▪نرمافزار حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی
نظــام حســابداری بخــش عمومــی از ابتدای ســال  1394تا خرداد ماه  1395دســتخوش تغییرات بنیــادی گردیده
اســت .واضــح اســت کــه پشــتیبانی از ایــن نظــام جدیــد نیازمند اعمــال تغییــرات در ســاختار دادهها و پیادهســازی
امکانات جدید در نرمافزارهای مالی مورد استفاده توسط بخش عمومی می باشد.
در همیــن راســتا ،شــرکت نــرم افزار و ســخت افــزار ایران ،به منظور پوشــش ســاختار جدیــد ،اقدام به ارائــه راه حلی
منعطف و قابل گســترش مبتنی بر سیســتم مالی یکپارچه نوســا نموده اســت .امکانات جدید نوســا ،به جای توجه
بــه یــک راه حل نهایی و قطعی موجود ،جهت فراهم نمودن ابزار و امکانات الزم برای پیادهســازی راهحلهایی از
این دست ایجاد شدهاند.
بدین شکل که با در اختیار داشتن ساختار حساب های بیست سطحی ،با قابلیت اختصاص سی برچسب حساب
بــرای تفکیــک حســاب های عملیاتی ،همچنین امکان درج پنج تفصیلی شــناور و  15برچســب رخداد در هر ســطر
ســند و امکان تفکیک و تحلیل رخدادها به همگی این جزئیات ،یک ســاختار باز ،منعطف و قابل گســترش برای
پیادهسازی نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در سیستم مالی یکپارچه نوسا فراهم شده است.
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▪نرمافزار مدیریت هزینه
ثبت و پردازش هزینهها معموال در فرآیندهای گوناگون و بعضا پراکندهای انجام میشود .تنظیم سندهای هزینه
عمومــا نیــاز به تخصص مالی قابل مالحظهای دارند (به خصوص برای ثبت صحیح اقالمی چون مالیات بر ارزش
افزوده ،کســور تکلیفی و مانند آنها) .ارتباط میان مســتندات صادره توســط اشــخاص ثالث (مثال فاکتورهای خرید
یــا هزینــه) و آنچه در سیســتم ثبت شــده اســت برای کاربــران اهمیت زیــادی دارد .از طرف دیگر ،الــزام کاربران به
ارائــه گزارشهــای فصلــی از هزینههــا ،مطابق مــاده  169مکرر قانــون مالیاتهای مســتقیم ،توجه بیشــتری را به
مستندسازی متمرکز هزینهها جلب میکند.
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 به انبار) به عمل آمدهاند محاسبه میشوند.
بنابرایــن ثبــت متمرکز هزینههای تامیــن کاال و ارتباط دادن آن هزینهها به کاالهای وارده (یعنی رخدادهای خرید
در سیستم انبار) ،به منظور انجام محاسبات الزم و در نهایت تعیین خودکار بهای کاالهای وارده نیز بسیار مطلوب
است.
سیستم مدیریت هزینه ،با توجه به نکات فوق و به عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه نوسا پیادهسازی شده
است.
▪اموال و داراییهای ثابت
داراییهای ثابت ،معموال بخش قابل مالحظهای از داراییهای هر مجموعه ،سازمان و شرکت را تشکیل میدهد.
کنترل و نظارت بر مشخصات فیزیکی دارایی ها ،از قبیل محل نگهداری ،شماره اموال ،جمعدار و وضعیت دارایی
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت .همچنین ثبت دائمی رویدادهای مرتبط بــا دارایی ،از خرید تا تعمیر ،از انتقال
تــا تعدیــل و از کنارگــذاری تــا اســقاط ،برای حفظ ســوابق و انعکاس صحیح آن هــا در گزارشــات و در انتها مدیریت
تغییــرات مالــی دارایــی ،اعــم از اصــاح بها ،اســتهالک ،تجدیــد ارزیابــی ،کاهش ارزش و  ...جهت تشــکیل اســناد
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
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 راســتا ،دومین نســل از نرمافزار اموال و دارایی ثابت نوســا ،به عنوان بخشــی از سیســتم مالی یکپارچهی
نوسا ،و به صورت یکپارچه با سایر اجزاء تولید شده است.
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ه دیجیتال سیمرغ
نرمافزارهای کتابخان 
سیستم کتابخانه دیجیتال سیمر غ
ســیمر غ ،مجموعهای از نرمافزارهای مرتبط اســت که آخرین نســل از ســری نرمافزارهای مدیریت پایگاههای اطالعات
کتابخانههــا و مراکز اســناد نوســا را تشــکیل میدهد .ایــن نرمافزار ،با قابلیــت انعطافپذیری زیاد ،در حــال حاضر یکی از
پرطرفدارتریــن و مطمئنتریــن نرمافزارهای کتابخانه در ایران اســت و در بیش از  500مرکز اطالعرســانی در ســطح کشــور
مورد استفاده کاربران قرار میگیرد.

سیستم آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال
این سیســتم که یکی از مهمترین دســتاوردهای نوســا طی سالها فعالیت مداوم اســت به منظور نگهداری و آرشیو اسناد و
مدارک دیجیتال سازمانها و مراکز اسناد به کار میرود.

سیستم گردش امانات
نرمافــزار گــردش امانــات ســیمر غ ،بخشــی از مجموعــه نرمافزارهای ســیمر غ اســت که بــا اســتفاده از آخریــن فناوریها،
کلیهی ســرویسهای گردش امانات اســناد و پیگیری آنها را در اختیار مســئولین کتابخانهها و مراکز اســناد قرار میدهد.
امکان پشــتیبانی متنوع اعضاء در کنار ســرویسهای مختلف امانت ،مطالعه در محل و رزرو ســبب اســتقبال گســتردهی
کتابخانههــای متعــدد و متنــوع دانشــگاهی ،وزارتخان ـهای و عمومــی از ایــن نرمافــزار شدهاســت .از ســوی دیگــر وجــود
سرویسهای متعدد امانت در اینترنت ،باعث کاهش مراجعات غیر ضروری اعضاء به کتابخانهها میشود.

طر ح قاف
ایدهی اصلی طرح قاف ارائهی ســرویس نرمافزار ســیمر غ به جای فروش این نرمافزار به کاربران اســت .بعد از عضویت
مراکز در طرح قاف ،پایگاههای مربوط به آن عضو در ِس ِرور شرکت نوسا و در شبکه اینترنت ایجاد میشود.

از جمله ویژگیهای طرح قاف ،برخورداری از نرمافزار گردش امانات ســیمر غ اســت که به شــکل کامل و همراه با همهی
قابلیتهای مربوط به آن از قبیل سرویس امانت ،رزرو ،مطالعه در محل ،اطالعرسانی از طریق  Emailو  ،SMSدر اختیار
کاربران عضو این طرح قرار میگیرد .همچنین امکان ارتقاء این سرویس به نرمافزار سیمر غ در این طرح فراهم است.

طر ح سام
در ایــن طــرح شــاهد کاهش بیش از پیش هزینههای تعدیل شــدهی طرح قاف هســتیم در حالیکــه امکانات آن تفاوت
چندانی با نرمافزار سیمر غ ندارد .طرح سام نیز به شیوهای مشابه قادر به ارائهی سرویس نرمافزار به جای فروش آن به
کاربران است .تفاوت طرح سام با قاف ،در ورود اطالعات کتابشناختی و فهرستنویسی کتابها است.
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اصلیترین هزینهی کاهش یافته در طرح سام ،که از نیازهای اساسی بسیاری از مراکز کوچک است ،حذف هزینههای
مربــوط بــه ورود اطالعــات و فهرستنویســی اســت .بــه این ترتیب که فهرستنویســی کتابهــا از پیش انجام شــده و در
دسترس همهی کاربران طرح سام قرار میگیرد.
از ویژگیهای مهم طرح سام ،پشتیبانی از تمام امکانات نرمافزار گردش امانات سیمرغ است .سرویس امانت ،رزرو ،مطالعه
در محل و اطالعرسانی از طریق  Emailو  SMSاز جمله امکاناتی است که در اختیار کاربران عضو این طرح قرار میگیرد.
گنجینه کتاب نوسا ()NOSA Books
شــرکت نوســا بــرای رفــع نیاز جســتجوگران به جســتجوی مفهومی و دسترســی بــه اطالعات کاملتــر کتابها ،اولین نســل

ســرویسهای خود را در این زمینه با نام  NOSA Booksارائه داده اســت .این ســرویسها کاربردی مشابه Google Books

دارد و برای ارائهی خدمات در حوزهی کتاب تولید شده است.
سیستم RFID

ارائهی راهکارهای مؤثر مبتنی بر تکنولوژی  ،RFIDمدیریت کتابخانه و مراکز اسناد  ،مدیریت زنجیرهی تأمین ،مدیریت
اموال ،کنترل تردد ،ارائهی خدمات مشاوره پروژههای  RFIDو تأمین سختافزارهای مناسب برای پروژههای  RFIDاز
جمله موارد مورد پوشش شرکت نوسا در زمینه  RFIDمیباشد.

پورتال
▪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،
نســخهی فارســی و بهینه شــدهی این محصول اســت که توسط شرکت نرمافزار و ســختافزار ایران (نوسا) 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
امانــت ســیمر غ به پورتال اضافه شــدهاند میتوانند بســته بــه امکانات و نیازهــای هر مرکز تنظیم شــوند تا هرکدام
سرویسهای سیمر غ را مطابق میل خود به کاربران ارائه دهند.
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پیشینه محصوالت
نرمافزارهای حوزه مالی
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
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

۹

۱۳۶

ا���ر ۴/۱۱

��� ۴/۱۱

�����ا�ی ۴/۱۱

���ق و د����د ۴/۱۱

ا��ال PPM

��� PPM

�����ا�ی PPM
���ق و د����د PPM

�����ا�ی
د����� و ��دا��
ا���ر و ����ل ����دی
��وش

����� ������ ���ر
ا����ت �� ا���

��� XP

د����د

������ �����
�����ا�ی دو��� ��
�����د ����ی

نرمافزارهای حوزه اطالعرسانی
۶

۱۳۹

۵

۱۳۹

۴

۱۳۹

۳

۱۳۹

۲

۱۳۹

۱

۱۳۹

۰

۱۳۹

۹

۱۳۸

۸

۱۳۸

۷

۱۳۸

۶

۱۳۸

۵

ا��ال و دارا����ی ����

۱۳۸

۴

۱۳۸

۳

۱۳۸

۲

۱۳۸

۱

۱۳۸

۰

۱۳۸

۹

۱۳۷

۸

۱۳۷

۷

۱۳۷

۶

۱۳۷

۵

۱۳۷

۴

۱۳۷

۳

۱۳۷

۲

۱۳۷

۱

۱۳۷

۰

۱۳۷

۹

۱۳۶

۸

۱۳۶

آر��� و ��وش
����� د�����ل
��آ��ی RFID
����ا�ی ����دی ������
و ��دش ا����ت
������ ا����ت
���ب������ ����غ
ا����ت ��� DOS
����� ���� ��� DOS
������ ا����ت
���اث ������ ����س
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طرح قاف و سام
۱

۰

۱۳۹

۶

۳

۱۳۹

۱۳۸

۱۳۸

��وع ��ر

ا��ودن ا����
در ��ح

��وع �� -ود
ا����ت و �����

��ح ��ف

��ح ��م

سیستم RFID
۷

٠

۴

۱۳۸

۱۳۸

١٣٨

ا��ای او��� ���ژه
 RFIDدر ا��ان

آ��ز ������ ����ی

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

�� آ��ی RFID

شروع فاز امکان سنجی و آغاز فعالیت تیم R&D
▪شرکت در کارگاهها ،سمینارها و همایشهای بینالمللی در زمینهی کاربردهای تخصصی RFID

▪بازدید از نمایشگاههای بینالمللی  RFIDدر نقاط مختلف جهان جهت آشنایی با شرکتهای فعال در این زمینه

آغاز فعالیت تجاری
▪ایجاد دپارتمان مستقل در نوسا تحت عنوان ایران آر.اف.آی.دی
▪مکاتبه با شرکتهای فعال در زمینه  RFIDو دریافت نمونه محصوالت
▪اخذ نمایندگی از دو شرکت  UPMو Feig Electronic
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اجرای اولین پروژه  RFIDدر ایران
▪تست کاربردی سختافزارهای موجود و جمعبندی تحقیقات جهت انتخاب آنها
▪تولید نرمافزارهای سازگار با سختافزارهای انتخاب شده
▪پیادهسازی و نصب پروژه ،ابتدا به صورت پایلوت و سپس به صورت کامل در کتابخانهی فرهنگستان هنر
▪تعمیــم روابــط تجــاری نوســا با دیگــر شــرکتهای اروپایــی در زمین ـهی شناس ـههای کاربردهــای خاص(فلــز ،قفل
الکترونیک )... ،و دادهخوانهای RFID

گنجینه کتاب نوسا ()NOSA Books
۱

۹

۱۳۹

۱۳۸

۶

۸

۱۳۸

۳

۱۳۸

۱۳۸

����� ���ژه ��ر��ل
و آ��ز ��ر����

��وع ��ر ����

آر��� ���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
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ارائه خدمات و سر ویسهای مورد نیاز مشتریان
شــرکت نوســا همــواره بــا هــدف رضایت کاربــران و بهبود شــیوهی عملکــرد آنها میکوشــد تــا ســرویسهای الزم را در زمان
مناسب به مشتریان ارائه دهد.
▪ارائهی آموزشهای متناسب
▪معرفی مشاورین متخصص به مشتریان
▪خدمات مشاوره و ارائهی 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 ارائهی آنها به واحد توسعهی 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 نوسا از طریق شعب خود ،در یزد ،کرمان ،اصفهان ،مشهد و رشت تالش میکند ارائهی 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

کارشناسان نوسا در تمامی روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت   8تا  17:00و پنجشنبهها از ساعت   8تا   13:00آمادهی
پاسخگویی به پرسشهای تلفنی مشتریان و رفع اشکاالت احتمالی آنها است.
تلفن تماس   88315292-8 :و 71395000

پشتیبانی راه دور

برخــی از درخواس ـتهای مشــتریان شــامل نصــب مجــدد ،تغییر نســخه و رفع اشــکال بــا اســتفاده از نرمافزارهایــی همچون
 AnyDeskبا نظارت و تأیید مشتری قابل انجام است.
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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

▪ تمامی مراکز  آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سیستمهای مالی

▪کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی (سیکا)

▪شرکتهای آب و فاضالب

▪کتابخانههای دانشگاه فرهنگیان (سراسر کشور)

▪شرکت صوتی تصویری سروش

▪کتابخانههای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

▪سازمان ملی زمین و مسکن

▪کتابخانههای آستان قدس رضوی

▪سازمان عمران و بهسازی

▪کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس

▪شرکت ملی صنایع مس ایران

▪کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد

▪شرکت بیمه دانا

▪کتابخانههای دانشگاه شهید بهشتی

▪شرکت هواپیمایی ماهان

▪کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

▪شرکت خودروسازی کارمانیا

▪معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

▪شرکت خدمات انفورماتیک

▪شرکت ملی نفت ایران

▪شرکت جام الکترونیک ایرانیان (هاردستون)

▪شرکت ملی گاز ایران

▪شرکت دادهگستر عصرنوین (هایوب)

▪شرکت مدیریت شبکه برق ایران

▪شرکت لبن دشت (لبنیات چوپان)

▪وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

▪شرکت دشت مرغاب (یک و یک)

▪مرکز آمار ایران

▪گروه سرمایهگذاری پویش صالحین (بانک رسالت)

▪سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

▪گروه شرکتهای حکمت ایرانیان (بانک حکمت)

▪دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

▪شرکت تامین سرمایه بانک ملت

سیستمهای RFID

▪فروشگاه اینترنتی آل دیجیتال

▪فرهنگستان هنر

▪جامعه المصطفی العالمیه

▪مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

▪مرکز مدیریت و مرکز خدمات حوزههای علمیه

▪مجتمع آموزش عالی فقه

▪گروه پیشگامان کویر یزد
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▪▪لوحها و جوایز شرکت نوسا
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
دورهی نمایشگاه بین المللی الکامپ قزوین

جایزهی نخســت بهترین نرم افزار اطالعرسانی،
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 اتحادیــهی 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 شاخهی کرمانشاه

لــوح تقدیر انجمــن کتابداری و اطالع رســانی
ایران

لوح تقدیر برای برگزاری دومین همایش انجمن
بــا عنــوان «همایش سراســری مطالعــهی مفید»
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 اتحادیــهی 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

لوح تقدیر بیمارستان موسی بن جعفر (ع)

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

گواهــی رتبهبنــدی و احــراز صالحیــت
شرکتهای انفورماتیکی

مجــوز اســتقرار واحــد
فنــاوری در  پارک فناوری
پردیس

گواهی موقت تائید و ثبت نرمافزار سیستم
مالی یکپارچه نوسا
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تاییدیه دیوان محاسبات کشور
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دفتر رشت

تماس با نوسا

رشــت ،بلوار امام خمینی ،نبش خیابان پاســتور ،ســاختمان بانک
توسعه صادرات ،طبقه سوم ،واحد 5
تلفن/نمابر)013( 33321750 - 33345371 :
پست الکترونیکrasht@nosa.com :

دفتر مرکزی

تهــران ،کیلومتر  20جــاده دماوند ،پارک ف ـنآوری پردیس ،خیابان
نوآوری یازدهم ،پالک  ،111کدپستی 1657167366
تلفن/نمابر71395000  :
روابط عمومىpr@nosa.com :

دفتر کرمان

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

دفتر یزد

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

دفتر پشتیبانی

یــزد ،بلــوار جمهــوری ،رو بــه روی کارخانــه افشــار ،کوچــه مقداد،
نبش کوچه یاسمن (آخرین درب سمت چپ)
کد پستی8918776953 :
تلفن/نمابر)035( 35254538 - 35244537-9 :
پست الکترونیکyazd@nosa.com :

بخش فروش

اگــر مایلید جهت خرید نرمافزار بروشــورهاى مربوط به محصوالت
نوســا را دریافــت کنیــد یا از قیمــت آنها مطلع شــوید و یا اطالعات
بیشترى کسب کنید با  sales@nosa.comتماس بگیرید.
تلفن/نمابر88822979-88835360  :

تماس با شعب نوسا
دفتر مشهد

مشــهد ،بلوار وکيلآباد ،بلوار جالل آل احمد ،نبش جالل آل احمد
 ،6ساختمان پردیس ،پالک  ،43زنگ  ،5طبقه 3
کدپستی9188874768 :
تلفن/نمابر)051( 36013565 - 6 :
پست الکترونیکmashad@nosa.com :

دفتر اصفهان

اصفهــان ،بلــوار وحید ،ابتــدای خیابان حســینآباد ،کوچه شــهید
حمزهای ( ،)44نبش بنبست خرد ،پالک 52
کدپستی8175933511 :
تلفن و نمابر)031( 36202632-3 ، 36202638 :
پست الکترونیکisfahan@nosa.com :
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