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 درباره تل سی 
 

خود را در  یحرفه ا تیفعال یتل سارتباطات بین المللی شرکت 

آغاز و با توجه به عقبه  1384در سال  ،یحقوق تیشخص کیقالب 

 نیتر ی، نرم افزار مرکز تماس را بعنوان اصلانگذارانیبن اتیو تجرب

 14از  شیانتخاب نمود. اکنون با گذشت ب دخو یدیمحصول تول

موفق شده است که  یس لموفق، شرکت ت یسال توام با تجربه ها

ها و امکانات را  چریانواع ف با همراه، تیفیبا ثبات و ک یمحصوالت

 .باشد VoIP مرکز تماس و ینرم افزارها و راهکارها دیدر تول یداخل یبرند ها نیو معتبرتر نیاز بزرگتر یکیو به بازار ارائه نموده و  دیتول

های بسیاری به یک سیستم   باشد که توانمندی  ییک نمونه کامل و جذاب از نسل جدید سیستمهای تلفنی م  یافزار مرکز تلفن تل س  نرم

کردند، به یک تماسهای تلفنی را برقرار میها، این سیستمها را از یک ابزار سنتی که تنها  اند و به کمک این توانمندیسانترال بخشیده

توانند به عنوان یک مزیت می ،های تجاری در دنیای امروز و به ویژه در محیط نینو یتلفن یستمهایاست. سنموده  دیلابزار پیشرفته تب

  .تجارت بکار روند یبرا ینزدیک به عنوان یک ابزار ضرور یرقابتی و در آینده ا

نرم  دیتول یگواه همچنین و معادن و عینرم افزار از وزارت صنا دیتول ی وتحت پوشش پروانه بهره بردار ی،شرکت تل س ینرم افزارها

ی ها و تکنولوژ  کینرم افزارها از تکن نیا دیشده اند. در تول یساز ادهیو پ  یطراح کیانفورمات یعال یاز شورا  یسفارش مشتر یافزارها

در گروه  ی،جمهور استیر یو فناور یتوسط معاونت علم شرکت تل سیشده است که به واسطه این موضوع، نام استفاده  نینو یها

 ،استانداردها تیو رعا یفینمونه به لحاظ ک دییتا یگواه یدارا ،شرکت نیا یدیقرار گرفته است. محصوالت تول انیدانش بن یشرکت ها

 باشد. یم ییویمقررات و ارتباطات راد میاز سازمان تنظ

طراحی و تولید آن بر اساس نوع کاربرد و محتوای مورد نیاز  های محصوالت نرم افزاری این شرکت یکی از مهمترین و بارزترین مزیت

شده در کنار تمرکز مشتریان می باشد. اهتمام به کسب دانش های جدید ، ارتقا سطح کیفی خدمات و بهبود عملکرد نرم افزارهای تولید 

 بر خواسته های مشتریان، کمک به ارائه هر چه بهتر محصوالت و خدمات نموده است. 

 شرکت تل سی در زمینه های مختلف در حوزه نرم افزار، فعالیت نموده است که در ذیل قابل مشاهده می باشد:

 مرکز تماس و مرکز تلفن یکننده و ارائه دهنده راهکارها دیتول ✓

 VoIPخاص در حوزه  یدهنده راهکارها ارائه ✓

 ی نرم افزار یو توسعه راهکارها یسیبرنامه نو نهیدر زم تیفعال ✓

 ICTدهنده خدمات مشاوره در حوزه  ارائه ✓

 ICT یسامانه ها یو راهبر یبانیپشت ،یدهنده خدمات نگهدار ارائه ✓
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 خط مشیاهداف و 
 

 سی، ایجاد ابزارهایی است که به کمک آن، سازمان هدف اصلی تل 

ها، اعم از کوچک و بزرگ، بتوانند رضایت مشتریان خود را افزایش 

دهند. لذا شعار تحول در خدمات، سرلوحه کار این شرکت قرار گرفته 

 ، یدر حوزه تکنولوژ شرویپ  یبه عنوان شرکت  یشرکت تل س است.

پایدار سازمان، با بهره موفق و  تیریمد ریدر جهت حرکت در مس

محور و  دانش تیریمتعهد و متخصص، مد یانسان یروی از ن یریگ

مبتنی بر استاندارد  تیفیاستقرار سیستم مدیریت ک  امحصوالت و خدمات، ب تیفیک یخود به منظور ارتقا یها تیاز ظرف نهیاستفاده به

 و تعهد به بهبود مستمر آن ، رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعالم می دارد: ISO9001 یالملل نیب

 افزایش سطح رضایتمندی و اعتماد مشتریان و سایر ذینفعان از طریق شناسایی و درک نیازهای حال و آینده آنان (1

 تیفیک تیریحوزه مد یستم یس یبه آموزش ها ژهیتوجه و (2

 فرهنگ تعهد در قبال کیفیت جیو ترو یکار یحوزه ها یمستمر در تمامنهادینه نمودن فرهنگ بهبود  (3

 اطالعات یسبد محصوالت و خدمات در حوزه فناور شیگسترش بازار و افزا (4

 سازمان ی با همکاران تجار یتوسعه همکار (5

 و خدمات پس از فروش یبانیدر حوزه استقرار و پشت انیمشتر اتیمناسب به نظرات و شکا ییپاسخگو (6

 پرسنل در سازمان یو توانمند ساز ییندگرایفرآ جیترو (7

 

 ارزش های اصلی تل سی
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 ی اخیرپروژه ها
 

 شرکت ارتباطات سیار ایران)همراه اول( ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

، نصب، راه اندازی، آموزش و  پیاده سازی 

نسخه   مرکز تماس تل سیپشتیبانی نرم افزار  

 9999یونیورس بر روی سرشماره  

 - در حال پیاده سازی  نامحدود  اپراتور موبایل 

 شرکت هاستیران ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 پلنتنسخه    مرکز تماس تل سی

اطالعات و    یفناور

 مخابرات 
 - شروع  تماس همزمان   90تا  

 شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 پلنتنسخه    مرکز تماس تل سی
MVNO   در حال انجام  تماس همزمان   90تا - 

 شرکت سند پرداز ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 پلنتنسخه    مرکز تماس تل سی
 09/98 انجام شده تماس همزمان   90تا   تولید نرم افزار 

 شرکت آوا تجارت آینده ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 نسخه استار   مرکز تماس تل سی
 هولدینگ گردشگری 

تماس    240تا  

 همزمان 
 06/98 انجام شده 
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 داروخانه دکتر جعفری ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 ژوپیتر نسخه    مرکز تماس تل سی
 05/98 انجام شده  تماس همزمان   60تا   داروخانه 

 شرکت سپندار  ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 نسخه استار   مرکز تماس تل سی

پرداخت الکترونیک  

 بزرگراه ها 

تماس    240تا  

 همزمان 
 - در حال انجام 

 )بهارتل( بهار ارتباط گسترشرکت   ❖

 زمان اتمام پروژه وضعیت ظرفیت زمینه فعالیت  موضوع پروژه

پشتیبانی نرم افزار  نصب، راه اندازی، آموزش و  

 مرکز تماس تل سی نسخه استار 

اطالعات و  یفناور

 مخابرات

تماس    240تا  

 همزمان 
 06/98 انجام شده

 ایرانیان فناور پارسشرکت   ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 نسخه استار   مرکز تماس تل سی
 تشریفات فرودگاه 

تماس    240تا  

 همزمان 
 - در حال انجام 

 موسسه خیریه محک ❖

 زمان اتمام پروژه  وضعیت ظرفیت  زمینه فعالیت  موضوع پروژه 

نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار  

 نسخه استار   مرکز تماس تل سی
 خیریه

تماس    240تا  

 همزمان 
 06/98 انجام شده 
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 مشتریان
 

  اپراتورهای موبایل 

  شرح پروژه   

 

 (9990) مرکز تماسنرم افزار  پروژه یمشاوره و نظارت بر اجرا •

تماس  ونیلیم 1تماس همزمان و در حدود  4000از  شیب  تیبا ظرف 9990 بر روی سر شماره مرکز تماس همراه اول

باشد. با  یکشور م ییمرکز خدمات پاسخگو نیبزرگتر ،نفر مشترک ونیلیم 45جهت پوشش خدمات به حدود  ،در روز

شرکت را  نیهمراه اول ا شرکتمرکز تماس،  یپروژه ها یدر خصوص اجرا یتوجه به سوابق ارزشمند شرکت تل س

رابطه  نیانتخاب نموده است و تا کنون دو قرارداد موفق در ا 9990مرکز تماس  نهیدر زم یجهت ارائه مشاوره تخصص

با موضوع   ،( و قرارداد دومVendorکننده )  نیبه منظور انتخاب تام  ،است. قرارداد نخست با موضوع مشاوره  دهیاجرا گرد

و  RFP ازها،یاسناد، شرح ن  لیاقدام به تکم یباشد. در قرارداد  اول شرکت تل س یپروژه م یو نظارت بر اجرا مشاوره

مراحل   هیدر کل  یبه آنها نموده است. در قرارداد دوم شرکت تل س  یده  ازیشرکت کنندگان در مناقصه و امت یاب یارز  زین 

 طرح یو اجرا هیقابل ارائه در سامانه، مشاوره در ته یها در قالب یتجار یهایازمندیانتقال ن  نفعان،یبا ذ یتعامالت فن

 ساسپروژه برا یجهت اجرا یزیآنها با سامانه مرکز تماس و برنامه ر یساز کپارچهیو  ستمهایس ریز یتوسعه ا یها

 نیدر کوتاه تر است که پروژه موفق شده نیا ،نموده است و با تالش انجام شده یانجام شده همکار یاهداف و زمانبند

 .رسدب شده به انجام  یزمانبند هیبرنامه اول زمان و منطبق بر

 ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی و توسعه نرم افزار مرکز تماس •

 نیبزرگتر یراه انداز پروژه یمشاوره انتخاب وندور و نظارت بر اجرا یموفق قراردادها یپس از اجرا یشرکت تل س

 زین  IPCCسامانه  یو نگهدار یبان یسامانه مرکز تماس کشور در شرکت همراه اول، موفق شد در مناقصه خدمات پشت

 قیاز طر  نگهداری سامانه،. خدمات  برگزیده شود  سامانه مرکز تماس  ینگهدار  تخدما  مانکاریشرکت نموده و به عنوان پ

 گردد. یدر محل کارفرما ارائه م BOو  FOو کارشناسان  یو فن یبان ی پشت میت

 (9999)  ورسیونینسخه  مرکز تماس تل سینرم افزار  یبانیآموزش و پشت ، یراه انداز و نصب ، یساز ادهیپ •

متمادی،   یانتولید نرم افزار مرکز تماس در طول سالبا توجه به ماهیت دانش بنیان شرکت تل سی و تجربیات ارزنده در  

الزم به ذکر است   را دریافت نماید.  9999شد تاییدیه شرکت همراه اول جهت راه اندازی مرکز تماس    این شرکت موفق

 .مورد استفاده قرار می گیرد، تل سی IVRاز طریق  مشترکین همراه اول، قبوضکه این سامانه جهت پرداخت 
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 (09202000000) نسخه یونیورس مرکز تماس تل سیآموزش نرم افزار  و راه اندازینصب و  •

 یتا اجرا دیمراکز تماس موفق گرد یراه انداز نهیبر تجارب ارزشمند و سوابق موفق خود در زم هیبا تک شرکت تل سی

 480تیمرکز با ظرف نیرا به انجام رساند. ا تلیخاص شرکت را یها Integrationو  یموفق پروژه نصب، راه انداز

 ییاز مراکز پاسخگو یکیهزار تماس در روز  100بالغ بر  یکیاست و با تراف یتماس همزمان فعال و در حال بهره بردار

 ،ستمیس  یبان یو پشت  یراه انداز  ،بهتر، توام با خدمات نصب  یجهت بهره بردار  نیهمچن  این شرکتباشد.    یبزرگ کشور م

ساختار   مچوندر ساختار مرکز تماس ه  یتجار  یازهایبوده است. انتقال ن   تلیره به عنوان مشاور در کنار شرکت راهموا

کنندگان  نیتعامل با تام ،ییها در صفوف پاسخگو تماس عیو توز تیری(، ساختار نحوه مدIVR) یصوت یمنوها

(Vendorسا )مواردیاز  یینمونه ها ،در سامانه مرکز تماس ندهایفرآ یساز کپارچهیجهت  تلیرا یستمهایس ریز ری 

 گرفته است. امشرکت انج نیباشد که تحت مشاوره و نظارت ا یم

 تل سی ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی و توسعه نرم افزار مرکز تماس •

رضایت کارفرما جهت   ، موفق شدرایتلشرکت   پروژه نصب و راه اندازی مرکز تماسموفق    یپس از اجرا  یشرکت تل س

 یو فن  یبان یپشت  میت  قیاز طر  خدمات مربوطه،  را جلب نماید. 7*24، بصورت  سامانه  یو نگهدار  یبان یخدمات پشت  ارائه

 گردد. یدر محل کارفرما ارائه م BO سو کارشنا

 (BeepCallنصب و راه اندازی و ارائه خدمات نگهداری سرویس باز تماس ) •

نسبت به راه اندازی در این پروژه، شرکت تل سی جهت افزایش درآمد شرکت رایتل از محل تماس های از دست رفته، 

سرویس، چنانجه مشترک اقدام به برقراری تماس نماید و این ( اقدام نمود. با استفاده از BeepCallسرویس باز تماس)

کافی نباشد و یا سقف اعتبار سیم کار دائمی وی به پایان   موجودی حساب سیم کارت اعتباری وی برای برقراری تماس،

، نسبت به ایجاد یک تماس از دست رفته برای مخاطب مقصد رسیده باشد، می توان با شناسایی و ثبت این درخواست

ری اقدام نمود. لذا مشترک مقصد از درخواست برقراری تماس مشترک مبدا مطلع شده و در صورت تمایل، اقدام به برقرا

 تماس با مشترک مبدا می نماید.

 

 ا یتال اعتباری همراه تلفن شبکه •

مجری پروژه تلفن همراه اعتباری تالیا و پیمانکار شرکت مخابرات ایران می باشد که اقدام به   ،مجتمع صنعتی رفسنجان

یک مرکز تماس   ،راه اندازی اپراتور تلفن همراه در سطح کشور کرده است. این شبکه برای پاسخگویی به مشترکین خود

، پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار که توسط شرکت تل سی طراحی کرده استاپراتور ثابت  60مستقل با بیش از 

بدون  را مشترکین متداول ت( می باشد که سئواالIVRدارای جوابگوی خودکار الکترونیکی )این سامانه  گرفته است.

 . پاسخگویی می کند ،نیاز به ارتباط با اپراتور

متناسب با نیازهای تجاری  یراهکارها در خصوصخدمات مشاوره تخصصی  ،پروژه این شرکت تل سی در کنار اجرای

میتوان به برقراری ارتباط رادیویی بین دو ساختمان جداگانه بر بستر نموده است. به عنوان مثال  نیز ارائه این سازمان

IP مان، هدایت می شوند. اشاره کرد که از طریق آن، تماس ها، بدون افت کیفیت، بین اپراتورهای مستقر در دو ساخت 

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

مطرح بوده و به عنوان  MVNOدر حوزه  یفعال و اصل یاز اعضا یکیبه عنوان شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین، 

، این شرکت جهت برقراری ارتباط با مشترکین خودفعالیت می نماید. کودک و نوجوان،  یاپراتور تخصص نینخست

هم اکنون در حال تکمیل فرآیند  یشرکت تل س درخواست راه اندازی یک سامانه تلفنی یکپارچه را ارائه نمود که

 اجرایی برای پروژه مذکور می باشد.



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 الملل و تلفن بین اینترنت  وابسته به  مراکز ارائه دهنده خدمات

  پروژه های انجام شده  

 

 (1544) نسخه گلکسی مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شرکت جهت  نیباشد. ا یدر سراسر کشور م ینترنتیارائه خدمات ا نهیفعال در زم یتک از شرکت هاایشرکت آس

و  یورود ینمودن تماسها زهیمکان  نیخود و همچن یبان یفروش و پشت یمربوط به واحد ها یبه تماسها ییپاسخگو

اقدام  یکه شرکت تل س مطرح کردرا  وجودم یهاCRMارتباط با  تیمرکز تماس با قابل ستمیس هیبه ته ازین  ،یخروج

مرکز   نیتماس همزمان توسعه داده است. هم اکنون ا  240آن را تا    تیسامانه نموده و در سه مرحله  ظرف  نیا  نیبه تام

باشد.  یماز مراکز تماس بزرگ در سطح کشور  یکی ،تماس در روز هزار 20درحدود  یکیو با تراف یبا پوشش کشور

 اتکیدر کنار شرکت آس ،کننده و مشاور نیبه عنوان تام در سال های همکاری با این مجموعه، همواره یشرکت تل س

 یساختارها نهیبه یبا اجرا ،اتکیآس یازهایمتناسب با ن  ،مرکز تماس یها تیو عالوه بر توسعه قابل حضور داشته

 یفیسطح ک ،سامانه مرکز تماس شتریهرچه ب  یتوانسته با توانمند ساز ،یتجار یازهایمتناسب با ن  ،مرکز یاتیعمل

 یمل زهیجا دریافتارائه خدمات و  تیفیدر کسب رتبه اول ک آن شرکت را را باال برده و اتکیآس انیخدمات به مشتر

 .دینما یاری 1393در سال  ADSLپرسرعت  نترنتیدر حوزه ارائه خدمات ا اطالعات یارتباطات و فناور تیفیک

 

 (82185) نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

( است که IT, ICTتخصص در حوزه   نگیتحت پوشش گروه فن آوا )هلد  یاز شرکت ها  یکیآوا فن یپرداز  شرکت داده

آن آغاز کرده است و در حال حاضر   یو ارائه خدمات جانب  تایخود را با هدف ارائه خدمات انتقال د  تیفعال  1382از سال  

فن  یشرکت داده پرداز یفن یبان ی. مرکز تماس پشتباشدیم شور( در سطح کFCPارتباطات ثابت ) دارنده پروانه ارائه

 یریگیخدمات، ثبت و پ افتیدر نهیدر زم مشترکین یهابه پرسش ییگوآماده پاسخ ،ساعته 24به صورت که  آوا

و انتقادها و  شنهادهاینظرها، پ افتیدر زیپرسرعت و ن  نترنتیو رفع مشکالت ا یبان یاشتراک، پشت یهادرخواست

، توسط شرکت تل سی مورد بهره برداری قرار گرفت. قابلیت ارتباط با فن آوا 97دی ماه سال می باشد، در  هاتیشکا

 موجود، از امکانات خاص سامانه منصوبه می باشد. CRMکارت و اتصال به 

 

 (81681) نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یبان یشرکت جهت مرکز فروش و خدمات پشت  نیا  .باشد  یم  ینترنتیارائه دهنده خدمات ا  یشرکت داتک جزو شرکت ها

 10000  تا  5000  نیب   ریشرکت متغ  نیروزانه ا  یها  استفاده نموده است. حجم تماس  یخود از مرکز تماس شرکت تل س

 ستم یس نهیسامانه همواره جهت استفاده به نیا یبان یدر کنار ارائه خدمات پشت یشرکت تل س باشد. یتماس روزانه م

 یارائه خدمات و کمک به مشتر  تیفیامر سبب بهبود ک  نیاقدام به  ارائه خدمات مشاوره به شرکت داتک نموده است و ا

 است. دهیشرکت داتک گرد شتریمدار شدن ب 

 

 (1868) نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 تیریو مد  ییجهت پاسخگو  ،نت  نیخدمات شرکت همراه اول و مب  ییبه عنوان مرکز پاسخگو  نیشرکت خدمات اول مب

گوناگون داشت که شرکت  یها تیبا قابل  IPبر شبکه  یمرکز تماس مبتن راه اندازیبه  ازین  ،خود شماریب  یها تماس

 یدر کنار اجرا ی. شرکت تل سدینما ییاجراکوتاه به صورت موفق  یپروژه را در مدت زمان  نیا دیموفق گرد یتل س

 یساختارها  کهیسامانه نموده است به طور  نهیبه  یو راهبر  یبندکرینحوه پ  نهیاقدام به ارائه خدمات مشاوره در زم  ،پروژه

 فراهم کنند. یتجار هیال یها یازمندین  یبرا را یحداکثر یاجرا شده بتوانند پوشش



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 (28٣10نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یو اختصاص  یسرور مجاز  و  نگیارائه دهنده خدمات ثبت دامنه، هاست  های  از جمله برترین شرکت  رانیهاست اشرکت  

در حوزه فروش و پشتیبانی، درخواست راه اندازی یک  این شرکت جهت برقراری ارتباط با مشترکین خودمی باشد. 

هم اکنون در حال تکمیل فرآیند اجرایی برای پروژه مذکور می  یشرکت تل س سامانه تلفنی یکپارچه را ارائه نمود که

 باشد.

 

 (8281نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شده است و مراکز مختلف  یساز ادهیپ یتل س نرم افزارکل سازمان به کمک  یتلفن داخل ،ستمیدر شرکت مروا س

 یها نهیپرداخت هز ونرا بد IPبستر  قیاز طر گریکدیامکان تماس با  ،مرکز کرج زیشرکت در نقاط مختلف تهران و ن 

شماره تلفن تماس در کرج مورد   کی ،کرج  نیتماس مشترک  لیجهت تسه  نیرا دارند. همچن  یشهر  نیب   و  یتلفن شهر

تهران   ییبه مرکز پاسخگو  IPشبکه    قیو تماس آنها از طر  رندیگ  یکرج با آن تماس م  نیاستفاده قرار گرفته که مشترک

فعال نموده است و از  1388سامانه را از سال  نیا یگردد. شرکت تل س یاست برقرار م ریساعته دا24که به صورت 

از  نهیبه یو بهره بردار ها یازمندین  یساز ادهیبه عنوان مشاور در پ ،یتوسعه ا یازهاین  نیبر تام عالوه یزمان راه انداز

 تیامکان کنترل وضع از جمله ییخودکار پاسخگو یها زمیمکان  جادیسامانه در کنار شرکت مروا حضور داشته است. ا

 نیاز ا یینمونه ها ،ستمیشرکت مروا س Billingو  CRM یها ستمیدر تعامل با س نیمشترک یو قرارداد یاعتبار

 و تحت نظارت و مشاوره آن انجام شده است. یخدمات بوده است که توسط شرکت تل س

 (2٣٣٣4) راه اندازی مرکز پاسخگویی مروا هاست •

 یبا گروه ها  انیجهت ارتباط مشتر  ستمیس  یها  تیاز قابل  باشد،یاز شرکت وب گستر مروا م  یمجموعه که بخش  نیدر ا

که  بیترت نیبد .استفاده شده است ،صف تماس یها زمیمکان  جادیبا ا یو خدمات فن یبان یفروش، خدمات پشت یکار

متصل شده و در صورت مشغول بودن اپراتورها در   خودکاربه واحد مربوطه به صورت   ستمیس  یمنو  قیاز طر نیمخاطب

مشخص اعالم کرده و  یزمان  یبه طور خودکار تعداد نفرات در صف را در بازه ها ستمی. سرندیگ یصف انتظار قرار م

 و ارائهبا امکان ضبط مکالمات    سامانه  ،مجموعه  نیدر ا  نیکند. همچن  یم  ییراهنما  ،ارتباط   یمشترک را تا زمان برقرار

 نموده است.  سریرا م  نیبه مشترک  ییبر نحوه پاسخگو  رانینظارت مد  ،و شماره اپراتور  رندهیزمان تماس، شماره تماس گ

 

 (٣120-081) نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

دهنده   سیشرکت سرو  شرکت آتی نت، از جمله شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات اینترنت بوده و به عنوان اولین  

در حوزه فروش و  این شرکت جهت برقراری ارتباط با مشترکین خود مطرح می باشد. در استان همدان نترنتیا

 نیموفق ا یمفتخر به اجرا یشرکت تل س پشتیبانی، درخواست راه اندازی یک سامانه تلفنی یکپارچه را ارائه نمود که

 بوده است. 96سال  در نیمه دوم پروژه

 

 (٣2٣04-076نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یو راهکارها نترنتیبه ا یخدمات دسترس یهیارا فعال در حوزه یمجموعه نیجنوب، بزرگ تر ستمیس عیسر شرکت

( نیز Servco )دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت که در جنوب کشور و استان هرمزگان است ینترنتیا یارتباط

در استان  میس یپرسرعت و ب  نترنتیخدمات ا یکنندههیارا نیاولبه عنوان جنوب  ستمیس عیسرشرکت  می باشد.

 تیبا قابل  IPبر شبکه  یمرکز تماس مبتن راه اندازیبه  ازین  ،خود یها تماس تیریو مد ییجهت پاسخگو، هرمزگان

 .دینما ییاجرا ،کوتاه به صورت موفق یپروژه را در مدت زمان  نیا دیموفق گرد یگوناگون داشت که شرکت تل س یها



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شده از طرف شرکت  یجزو سه شرکت معرف نیو همچن ینترنتیخدمات ا گانارائه دهند شرکت تهران اینترنت، از

و  خود نیبه مشترک ییشرکت جهت پاسخگو نیباشد. ا یشارژ تلفن همراه م یکارت ها عیجهت پخش و توز رانسلیا

قابل ذکر  .جسته است رهساعته به 24به صورت  یاز مرکز تماس شرکت تل س ،شارژ یکارت ها انیمشترهمچنین 

 ستم یس نیب  یارتباط  زمیمکان   نیباشد. همچن  یتماس روزانه م  2000شرکت متجاوز از    نیروزانه ا  یاست حجم تماسها

 دو مرکز فراهم گردد. نیتا امکان ارتباط ب  دیبرقرار گرد زین  یتماس تل سسانترال نصب شده با مرکز 

 و حمل و نقل  گردشگری 
 

  شرح پروژه   

 

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

جهت  شود. این شرکتایر فرانس، از مطرح ترین شرکت های این حوزه در جهان محسوب می  ییمایشرکت هواپ

سامانه فوق، از ماه اردیبهشت   .دینما  یاستفاده م  تل سیاز نرم افزار مرکز تماس    خود در تهراندفتر    مدیریت تماس های

 که با موفقیت، عملیاتی شده است، همچنان در حال خدمت رسانی به مخاطبین شرکت ایر فرانس می باشد. 95سال 

 

 تهران( -نسخه استار )دفتر مرکزی مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

سامانه مرکز تماس  طرح توسعه باشد. یکشور م یمسافرت یها آژانس نیاز بزرگتر یکی ،گشت یال گردشگری آژانس

، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته یشرکت تل ستماس همزمان، توسط  240این شرکت، با ظرفیتی بالغ بر 

سامانه   یفنتل  یدر ساختارها  ندهایفرآ  سازی  نهیبه  نهیشرکت اقدام به ارائه مشاوره در زماین    ،ی. عالوه بر راهکار فناست

 ی سامانه ها نیاست که جزو نخست گردیده یساز ادهیپ زین  یسامانه پرداخت تلفن ،چارچوب نیو در انظر نموده مورد 

 باشد. یم یمسافرت یها پرداخت در حوزه آژانس یتلفن

 نسخه استار )دفتر استانبول( مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با توجه به بازخورد مثبت سامانه مرکز تماس تل سی در دفتر مرکزی، شرکت الی گشت، درخواست راه اندازی سامانه 

 با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت. 95نیمه دوم سال ای مشابه در دفتر استانبول را ارائه داد که این سامانه در 

 نسخه استار )دفتر آنکارا( مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با توجه به بازخورد مثبت سامانه مرکز تماس تل سی در دفتر مرکزی، شرکت الی گشت، درخواست راه اندازی سامانه 

 با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت. 95را ارائه داد که این سامانه در نیمه دوم سال  آنکاراای مشابه در دفتر 

 

 نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

محسوب می شود که به ارائه تورهای مسافرتی کشور  یمسافرت یها آژانس مطرح تریناز  دلتابان، گردشگری آژانس

ماه  دی قابل ارتقا می باشد، در تماس همزمان، 240 تا ظرفیت آن که مرکز تماس این شرکت .لوکس معروف است

شرکت اقدام این  ،ی. عالوه بر راهکار فن، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته استیشرکت تل ستوسط  97سال 

 است.نظر نموده ه مورد سامان یفنتل منوی در ساختار ندهایفرآ سازی نهیبه نهیبه ارائه مشاوره در زم
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 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 به تماس ییپاسخگو یشرکت برا نیخود از نرم افزار مرکز تماس ا یدفتر مرکز زیجهت تجه ،معراج ییمایشرکت هواپ

شروع به کار نموده است  E1خط  1 یورود تیمرکز با ظرف نیا ،ییدر مرحله ابتدا .دینما یاستفاده م مخاطبین یها

 قابلیت افزایش خواهد داشت. E1خط  4تا  ندهیکه در آ

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 مدیریت تماس هایجهت    که از شرکت های فعال در صنعت هوایی کشور محسوب می شود،  زاگرس،  ییمایشرکت هواپ

، با موفقیت 97سال  نیمه دومدر سامانه فوق، . دینما یاستفاده م تل سیاز نرم افزار مرکز تماس  مرکزی خوددفتر 

 .مورد بهره برداری قرار گرفته است

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شده است که تماس  جادیا نیمخاطببه  ییمرکز تماس جهت پاسخگو کی ،یبه کمک نرم افزار تل س ،مجموعه نیدر ا

 زیامکانات صف تماس و ن  قیاز طر ،مرکز نیا تالیجیخطوط تلفن آنالوگ و دبرقراری ارتباط با  قیاز طر رندگانیگ

 کنند.، با سهولت بیشتری، خدمات مورد نیاز خود را دریافت می یصوت یمنوها

 

 (4٣90٣) نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

به  شرکت آوا گستر آینده، از شرکتهای فعال در حوزه گردشگری و ارائه دهنده سیستم های جامع رزرواسیون آنالین

یکپارچه تماس های مشتریان، در شهریور سامانه مرکز تماس این شرکت جهت مدیریت  می باشد.    B2Cو    B2Bصورت  

 ، توسط شرکت تل سی، مورد بهره برداری قرار گرفت.98ماه 

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

سامانه مرکز تماس   ،بار  نیا  ،ییمایمرکز تماس و تلفن دفاتر هواپ  یدر نصب و راه انداز  یبنا بر تجربه موفق شرکت تل س

توسط این شرکت، مورد بهره کشور گرجستان   تختیپا  سیدر شهر تفل  Fly Georgia ییمایدر دفتر هواپ  IPبر    یمبتن

توان   ،یشرکت تل س   Multimedia Contact Center  فزارباال در نرم ا  ییمناسب و کارآ  متی. قبرداری قرار گرفت

 موضوع است. نیا دیپروژه مو نیا یقرار خواهد داد که اجرا اریدر اخت یبرون مرز یپروژه ها یدر اجرا یاریبس یرقابت

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

مشغول فعالیت است، از نرم افزار   رانینام برند سف  نور که با  یگردشگر  رانیسف  سمیو تور  ییآژانس خدمات مسافرت هوا

شرکت تل سی مفتخر به همکاری با این  مرکز تماس تل سی جهت ارائه خدمات به مخاطبین خود استفاده می نماید.

 می باشد. 98مجموعه از نیمه دوم سال 

 

 (96611) نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شرکت ایرانیان فن آور پارس، از جمله مطرح ترین شرکت ها در حوزه ارائه خدمات ویژه فرودگاهی می باشد. این شرکت 

فرآیند . الزم به ذکر است که خود به سامانه مرکز تماس، با شرکت تل سی به توافق رسیددفتر مرکزی تجهیز جهت 

 در حال انجام می باشد. این پروژه، هم اکنوناجرایی 

 

 نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

جهت  محسوب می شود. این شرکتگردشگری  حوزه جمله شرکت های فعال در، از بازرگانی پرواز غرب اوراسیاشرکت 

سال  آبان ماهسامانه فوق، از  .دینما یاستفاده م تل سیاز نرم افزار مرکز تماس  خود در تهراندفتر  مدیریت تماس های

 می باشد. اوراسیاکه با موفقیت عملیاتی شده است، همچنان در حال خدمت رسانی به مخاطبین شرکت  94
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 نسخه ژوپیتر مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

از شرکت های فعال در حوزه حمل و  شود،یشناخته م "لیبن ر" یکه در حال حاضر با نام تجار ادیبن یآهن شرقراه

 6نفر مسافر در  ونیلیم 2حمل  تیکشور و ظرف یلیر ییجابهاز سهم جا %9نقل ریلی کشور می باشد. این شرکت، 

، توسط شرکت تل سی، با 97ال سیستم تلفنی و مرکز تماس شرکت بن ریل، در مرداد ماه س را داراست. یمحور اصل

 موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

 نسخه ژوپیتر مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

در زمینه حمل و نقل بین المللی از طریق دریا فعالیت می نماید و از جمله شرکت  شرکت ستاره آبی دریای خروشان

های مطرح در این حوزه می باشد. این شرکت جهت راه اندازی سامانه مرکز تلفنی خود از نرم افزار مرکز تماس تل سی 

 ردید.گ 97سال استفاده می نماید. شرکت تل سی، مفتخر به بهره برداری از این سامانه در 

 بیمه 
 

  شرح پروژه   

 

 (894٣) استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یا مهیخدمات ب  دهندگانارائه مهمترین  از و می شودبانک سامان محسوب  یمجموعه ها ریسامان از ز مهیب شرکت 

ارتباط   نیو همچن   IP  هیبر پا   یخود به شبکه تلفن  دیساختمان جد  زیشرکت جهت تجه  نیباشد. ا  یم  در سراسر کشور

سامان  مهیب  نیهمچن .دینما یاستفاده م یاز امکانات و نرم افزار مرکز تلفن شرکت تل س ،دیو جد میساختمان قد نیب 

 ی. شرکت تل سدینما یاستفاده م زیمرکز تماس توامان ن  کیبه عنوان  ستمیس نیاز ا ،خود یورود یجهت تماس ها

مورد  یبان یفعال نموده است و از آن زمان عالوه بر انجام امور توسعه و ارائه خدمات پشت 1390سامانه را از سال  نیا

عه بیمه ، در کنار مجمویتجار یها یازمندیکردن ن  ادهیداخل سامانه و پ یندهایفرآ یبه عنوان مشاور در طراح ،ازین 

سازمان عمل   نیا  CRM  یبا سامانه ها  کپارچهینمابر و فکس که به صورت    تیریسامانه مد  کی  جادی. اسامان بوده است

است که تحت مشاوره و  یاز نمونه اقدامات می نماید،هزاران فکس در روز را فراهم  نهیبه تیریکند و امکان مدمی 

 است. رفتهیسازمان صورت پذ نیدر ا شرکت تل سینظارت 

 

 (729٣7 ) پلنتنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

، از جمله شرکت های فعال در حوزه ارائه خدمات مشاوره حرفه ای در صنعت بیمه مهیب  ختگانیفره یشرکت کارگزار

سامانه مرکز تماس   مفتخر به راه اندازی  ،بیمه سامان، این شرکتمی باشد. با توجه به تجربیات موفق شرکت تل سی در  

 گردید. 97در اسفند ماه سال  شرکت فرهیختگان بیمه
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 مراکز خیریه 

  شرح پروژه   

 

 (2٣501000نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

، از شرکتهای پیشرو در حوزه امور خیریه و محک”  “ یاز کودکان مبتال به سرطان با نام اختصار  تیحما  هیریمؤسسه خ

این شرکت جهت ساماندهی و مدیریت تماس های خود، نیازمند راه اندازی یک سامانه یکپارچه نیکوکارانه می باشد. 

یاتی کردن این پروژه در شهریور ماه سال مرکز تماس با امکانات متنوع بود که شرکت تل سی با افتخار، موفق به عمل

 گردید. 98

 

 (6٣468000 نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 -موسسه آموزشی نیکوکاری رعد، از جمله موسسات فعال در زمینه آموزش و بکارگیری افراد دارای معلویت جسمی

با توجه به نیت خیرخواهانه موسسه رعد و در جهت مشارکت در این اقدام خداپسندانه، شرکت تل  حرکتی می باشد.

سی نسبت به راه اندازی نرم افزار مرکز تماس این موسسه بصورت رایگان اقدم نمود و سامانه فوق را در خرداد ماه سال 

رکز تماس منصوبه، اقدامات خدماتی متنوعی توسط ، با موفقیت مورد بهره برداری قرار داد. با استفاده از سامانه م95

  افتخار و دلگرمی مجموعه تل سی می باشد.افراد معلول مستعد ارائه می شود که این امر موجب 

 و ارتباطات سرویس  ،نرم افزار

  شرح پروژه   

 

 (8٣814نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

ارائه کننده   نیاولشرکت ایران ارقام در صنعت دستگاه های خودپرداز بانکی فعالیت می نماید و نام این شرکت به عنوان  

مطرح است. با توجه به درخواست این شرکت مبنی بر راه اندازی سامانه مرکز تماس،  رانیخود پرداز در ا یهادستگاه

موفق شد سامانه مذکور ی بر راه اندازی در سریعترین زمان ممکن،  شرکت تل سی با در نظر گرفتن شرایط مشتری مبن

 ، مورد بهره برداری قرار دهد.97را در اردیبهشت ماه سال 

 

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

عامل  ستمیاطالعات و مخابرات و فعال در س یدر حوزه فناور شرویپ یاز شرکت ها یکی )بهارتل( بهار ارتباط گستر

دفتر خود از نرم افزار مرکز تماس تل  یتماس ها تیریشرکت جهت مد نیا است. انهیوب و تلفن همراه درخاورم یها

 .، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته است98سال  شهریور ماه در. سامانه فوق، دینما یاستفاده م یس
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 (2٣067نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یبرا ینرم افزار حسابدار نیباشد که پر فروش تر یم  "هلو"با برند   یکننده نرم افزار حسابدار  دیتول  ،شرکت طرفه نگار

شبکه  کی جادیا نیو فروش خود، همچن یبان یکردن واحد پشت زهیشرکت جهت مکان  نیکوچک است. ا یمجموعه ها

مرکز  نیهمزمان ا یها بهره جسته است. تعداد تماس ی، از نرم افزار و خدمات شرکت تل سIP هیسانترال بر پا یتلفن

ی شرکت را در گروه  مراکز تماس بزرگ قرار م نیتماس است که ا هزار 100روزانه در حدود  یو تعداد تماسها 120

 ،زمرک نهیبه یتوسعه و بهره بردار ندیو همواره در فرآ کرده یمرکز را راه انداز نیا ،1389از سال  ی. شرکت تل سدهد

جهت   CRM  یها  ستمیبا س  یارتباط  یوهایسنار  یساز  ادهیتوام با مشاوره نموده است. پ  یبان یاقدام به ارائه خدمات پشت

در  یتجار یازهایمناسب جهت پوشش ن  یتعامل یندهایفرآ جادیا زیو ن  انیمشتر نهیبه ییخودکار و پاسخگو ییشناسا

شرکت  نیاست که تحت مشاوره  و نظارت ا یو اقدامات ماتاز خد هایینمونه  ،مجموعه نیا ی(IVR) ایسامانه تلفن گو

 صورت گرفته است.

 

 نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با  یمختلف بانک یها سیبه عنوان ارائه کننده محصوالت و سرو )توسن(، شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

 یها سیجهت ارائه سرواین شرکت باشد.  یم یکشور در حال همکار یو اعتبار یاز بانک ها و موسسات مال یاریبس

و همچنین خاص  یها تیبا منوها و قابل ،مرکز تماس راه اندازی یک سامانه جامع درخواستخود،  انیبه مشتر یتلفن

 انیپروژه در پا نیموفق ا یمفتخر به اجرا ی. شرکت تل سارائه نمودرا  یداخل یها CRMبا  با امکان یکپارچه سازی

   بوده است. 1392سال 

 

 (4٣919000نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 می باشد که در اطالعات کشور یصنعت فناور ، از جمله شرکت های فعال دردیبر تیریمد یهاشرکت توسعه سامانه

مطرح می باشد. این شرکت جهت   و محصوالت مرتبط،  انیارتباط با مشتر  تیریمد  یهاستمیس  یسازادهیارائه خدمات پ

نیازمند یک سامانه مرکز تماس بود که شرکت تل سی، موفق به راه مدیریت تماس ها و پاسخگویی به مشتریان خود، 

 گردید. 97اندازی و بهره برداری این سامانه در نیمه دوم سال 

 

 (4٣٣58) نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

مطرح است.   S-ERPنرم افزار می باشد که بواسطه تولید نرمز افزار  شرکت سند پرداز از جمله شرکت های تولید کننده 

، توسط شرکت تل سی مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت سند پرداز 98در آذر ماه سال  سامانه تلفنی این شرکت

 جهت پاسخگویی به سرشماره اصلی خود از نرم افزار تل سی و ماژول های متعدد وابسته به آن استفاده می نماید.

 

 (0٣1- ٣4104نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یم  ابیحضور و غ یها ستمیو س ونیاتوماس یکننده نرم افزارها دیتول ،)کسرا( انهیرا نیگران سرزم ایمیشرکت ک

نفت و گاز و...( را جهت ارائه  یشرکت ها پا،یخودرو، سا رانی)ا یسازمان  نیاز مخاطب یعیوس یفیشرکت ط نیباشد. ا

این   مرکز تماس  و بهره برداری از  یو راه انداز  نصبموفق به    یخدمات و محصوالت خود تحت پوشش دارد. شرکت تلس

شده است و  سازی کپارچهی زیشرکت ن   یمرکز تماس با مرکز تلفن سازمان   نیشده است. ا  95شرکت در مرداد ماه سال  

ها به  هوشمند تماس یردهیکد اشتراک محصول، مس یاز رو یخودکار مشتر ییهمچون شناسا یمختلف یوهایسنار

 است. گردیدهو ارائه  یساز ادهیمحصوالت و .... پ کیبه تفک یبان یپشت یها سمت گروه

 

 (4247٣000نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

مانا در حوزه فن آوری اطالعات مشغول به فعالیت می باشد و از جمله شرکت های دارای خالقیت و نوآوری گروه 

، موفق VOIP، مرکز تلفن و محسوب می شود. شرکت تل سی با توجه به سوابق ارزنده در ارائه نرم افزار مرکز تماس

عالوه بر این، شرکت تل سی همواره به  کسب نماید. شد تاییدیه گروه مانا را جهت راه اندازی سامانه تلفنی این شرکت

 عنوان مشاور و شریک تجاری جهت انجام پروژه های حوزه فن آوری اطالعات، در کنار گروه مانا بوده است.



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 (4462000نسخه ژوپیتر ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

می باشد  و ارتباطات از جمله شرکت های فعال در حوزه فن آوری اطالعاتشرکت پیشگامان فن آوری اطالعات سگال 

که به جهت ارائه محصوالت، سرویس ها و خدمات در بازار سرمایه، مطرح است. این شرکت جهت ساماندهی به نیازهای 

، موفق به بهره برداری از 95تلفنی خود، نیازمند یک سامانه مرکز تماس بود که شرکت تل سی در اسفند ماه سال 

 سامانه فوق گردید.

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سیو نگهداری نرم افزار  نصب و راه اندازی، آموزش •

سامانه تلفنی این شرکت توسط  باشد. یم کیمخابرات و الکترون  نهیفعال در زم یاز شرکت ها یکیفن آرا  کتایشرکت 

عالوه بر این،  ، در حال ارائه خدمات می باشد. 89تل سی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است و از سال 

شرکت شرکت تل سی همواره به عنوان مشاور و شریک تجاری جهت انجام پروژه های حوزه فن آوری اطالعات، در کنار  

 بوده است. فن آرا

 

 (24585000نسخه پلنت ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

ی از شرکت های فعال در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات می باشد. سامانه تلفنی این شرکت ارتباطات پژواک صف

 برداری قرار گرفته است.توسط شرکت تل سی راه اندازی و مورد بهره  98شرکت در خرداد ماه سال 

 

 نسخه ژوپیتر مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

یکی از شرکت های تاثیر گذار در حوزه فن آوری اطالعات بخصوص در بخش وابسته  شرکت رادوین تجارت خاورمیانه

به صنابع هواپیمایی می باشد. این شرکت جهت پاسخگویی به مخاطبین خود از سیستم تلفنی تل سی استفاده می 

 اد.، سامانه فوق را با موفقیت، مورد بهره برداری قرار د96نماید. شرکت تل سی در خرداد ماه سال 

 

 نسخه ژوپیتر مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یشرکت جهت سامانده  نیا  ی می باشد.نترنتیا  یحوزه کسب و کارهاشرکت طلوع فردای ایرانیان از شرکتهای فعال در  

، موفق به بهره 95ماه سال  بهمندر  یسامانه مرکز تماس بود که شرکت تل س کی ازمندیخود، ن  یتلفن یازهایبه ن 

 .دیاز سامانه فوق گرد یبردار

 سازمان های دولتی 

 شرح پروژه   

 

 (1420نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 نیاست. ا دهیگرد یو راه انداز نیتام یتماس همزمان توسط شرکت تلس 480 تیبا ظرف نیتام یندا یسامانه تلفن

مرکز  یاز سامانه ها یکینفر است و  ونیلیم 40از  شیبا ب  یاجتماع نیسازمان تام نیمخاطب ازین  یپاسخگو ،سامانه

 ستمیبا س مرکز تماس یساز کپارچهیاقدام به  یشرکت تلس ،سامانه نیباشد. در ا یتماس مهم و پرمخاطب کشور م

 افتیها، در خودکار درخواست یریگی ثبت و پ از قبیل یاتیو عمل تامین اجتماعی نموده سازمان CRM و یاتیعمل یها

 را مورد بهره برداری قرار داده است.و...  یصوت یها امینمابر و پ یکیالکترون 



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 دانشکده الهیات 

 (42762000نسخه استار ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 ،IPبر  یمبتن یتلفن ستمیموجود و ارتقا به س یتلفن ستمیو توسعه س یدانشگاه تهران جهت بروزرسان  اتیدانشکده اله

 نیآغاز نمود. ا 1391کننده و مشاور از سال   نیبه عنوان تام یتل س یالملل نیخود را با شرکت ارتباطات ب  یهمکار

و دانشگاه   اتیدانشکده اله  نیارتباط ب   جادیبه ا  ازیدانشکده ن   تماندر ساخ  IP  یتلفن  ستمیس  کی  جادیدانشکده عالوه بر ا

 نیو عالوه بر تام دیاجرا گرد  IPشبکه  یابنبر م یارتباط  با نظارت و مشاوره شرکت تل س نیتهران داشته است که ا

 تیتلفن با ظرف  زمرک  نیا  ،دو مجموعه فراهم کرد. در حال حاضر  نیرا ب   گانیرا یها  تماس  یامکان برقرار ،الزم  تیظرف

فعال   ،مختلف سازمان  یواحدها  یدر داخل سامانه برا  زین  یدر حال کار  است و امکانات نمابر سازمان   یداخل  60از    شیب 

 استفاده می باشد.ال و درح دهیگرد

 

 (81620) ژوپیترنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

بروزرسانی سیستم تلفنی موجود و همچنین توسعه سامانه پاسخگویی تلفنی خود، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهت 

نماید. در این پروژه، شرکت تل سی عالوه بر تامین سامانه تلفنی، وظیفه از نرم افزار مرکز تلفن تل سی استفاده می 

برقراری ارتباط بین دو ساختمان اصلی این سازمان بر روی سامانه جدید را نیز به عهده داشت و به عنوان مشاور، جهت 

 بهینه سازی منوها و ساختار شبکه، در کنار این سازمان حضور داشت.

 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 نهیو با هز IPبستر  قیالملل از طر نیتماس ب  جادیامکان ا، سانترال موجود ستمیبا توسعه امکانات س ،پروژه نیدر  ا

 Press  یبه پرسنل فن  یمشاوره و آموزش تخصص   زیو تهران فراهم شد و ن   Press TVشبکه    یدفاتر خبر  هینازل با کل

TV دیارائه گرد ستمیس یجهت توسعه و نگهدار. 

 
شرکت توزیع نیروی برق  

 تبریز 

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

شرکت تل سی به واسطه دانش فنی و تخصص خود در حوزه مرکز تماس، از جمله معدود شرکت هایی است که تاییدیه 

توانیر برای راه اندازی سامانه مرکز تماس چند رسانه ای را دارا می باشد. با تکیه بر این دانش فنی، شرکت شرکت  خاص  

مورد  1390توزیع نیروی برق تبریز را در نیمه دوم سال تل سی موفق شد سامانه مرکز تماس چند رسانه ای شرکت 

امور و یک مرکز ستادی می  10این سامانه مشتمل بر  که این همکاری تاکنون ادامه یافته است. بهره برداری قرار دهد

در همچنین طرح هوشمند سازی این سامانه نیز  ( راه اندازی شده اند.HA) High Availabilityباشد و به صورت 

راه اندازی شده و در حال تجاری شدن می باشد. پس از بهره برداری از این طرح، مخاطبین شرکت توزیع برق  98سال  

 .شوند، بصورت کامال هوشمند ثبت تیکت نموده و از مناطقی که دارای قطعی برق می باشد، آگاه می توانند تبریز

 
شرکت توزیع نیروی برق  

 استان البرز 

 نسخه پلنت مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با توجه به دریافت تاییدیه خاص شرکت توانیر برای سامانه مرکز تماس چند رسانه ای توسط شرکت تل سی، این 

مورد  1391 سال اولرا در نیمه  البرزسامانه مرکز تماس چند رسانه ای شرکت توزیع نیروی برق  شد موفقشرکت 

و مورد بهره برداری قرار راه اندازی  98بهره برداری قرار دهد. همچنین طرح هوشمند سازی این سامانه نیز در سال 

، بصورت کامال هوشمند ثبت تیکت البرز می توانند، مخاطبین شرکت توزیع برق با استفاده از این طرح. گرفته است

  .شوندنموده و از مناطقی که دارای قطعی برق می باشد، آگاه 



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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شرکت توزیع نیروی برق  

 جنوب استان کرمان

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با توجه به تجربیات موفق در شرکت های توزیع برق تبریز و البرز، شرکت تل سی موفق گردید تاییدیه راه اندازی سامانه 

امور   16این سامانه مشتمل بر  دریافت نماید.  مرکز تماس چند رسانه ای شرکت توزیع نیرو برق جنوب استان کرمان را  

امور موجود و همچنین   16امور از    10عملیاتی می شوند. در حال حاضر  فاز،    3که در قالب    و یک مرکز ستادی می باشد

همچنین   است، مورد بهره برداری قرار گرفته اند.  ( راه اندازی شدهHA)  High Availabilityصورت  به  ه  مرکز ستادی ک

، با استفاده از این طرح. و مورد بهره برداری قرار گرفته استراه اندازی   98طرح هوشمند سازی این سامانه نیز در سال  

، بصورت کامال هوشمند ثبت تیکت نموده و از مناطقی که جنوب استان کرمان می توانندمخاطبین شرکت توزیع برق 

 .شونددارای قطعی برق می باشد، آگاه 

 
شرکت توزیع نیروی برق  

 شمال استان کرمان

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با تکیه بر دانش فنی و تجربیات خود موفق گردید موافقت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان شرکت تل سی  

را جهت راه اندازی سامانه مرکز تماس چند رسانه ای جلب نماید. این سامانه که در ابتدا برای مرکز ستاد راه اندازی 

ه به رضایت کارفرما از عملکرد سامانه فوق، طرح توسعه مورد بهره برداری قرار گرفت. با توج  91شد و در نیمه دوم سال  

طرح هوشمند  نیهمچن ، عملیاتی شد. 94امور جدید، در دستور کار قرار گرفت و در نیمه دوم سال  3سامانه برای 

 نیطرح، مخاطب نیقرار گرفته است. با استفاده از ا یو مورد بهره بردار یراه انداز 98در سال  زیسامانه ن  نیا یساز

 یقطع  یکه دارا  ینموده و از مناطق  کتیتوانند، بصورت کامال هوشمند ثبت ت  یاستان کرمان م  شمالبرق    عیشرکت توز

 باشد، آگاه شوند. یبرق م

 
شرکت توزیع نیروی برق  

 استان چهار محال و بختیاری 

 استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

با استفاده از ، و همچنین تجربیات متعدد شرکت تل سی به واسطه دانش فنی و تخصص خود در حوزه مرکز تماس

موافقت شرکت توزیع نیروی ، موفق گردید  توانیر برای راه اندازی سامانه مرکز تماس چند رسانه ایشرکت  تاییدیه خاص  

این سامانه مشتمل   ای جلب نماید.  سامانه مرکز تماس چند رسانه  برق استان چهار محال و بختیاری را جهت راه اندازی

همچنین طرح هوشمند  .، مورد بهره برداری قرار گرفته است94و در تابستان امور و یک مرکز ستادی می باشد   6بر 

راه اندازی شده و در حال تجاری شدن می باشد. پس از بهره برداری از این طرح،  98سال سازی این سامانه نیز در 

، بصورت کامال هوشمند ثبت تیکت نموده توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری می توانندمخاطبین شرکت 

 .شوندو از مناطقی که دارای قطعی برق می باشد، آگاه 

 فروشگاه زنجیره ای 
 

  شرح پروژه   

 

 (54778) استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

فروشگاه رفاه، از جمله قدیمی ترین فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور محسوب می شود. این شرکت جهت راه 

مورد بهره   96سامانه فوق در زمستان   استفاده می نماید.اندازی سامانه تلفنی باشگاه مشتریان خود از نرم افزار تل سی  

 برداری قرار گرفته است و همچنان در حال خدمت رسانی به مشتریان فروشگاه رفاه می باشد.



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 صنایع خودرو 
 

  شرح پروژه   

 

 (096550) استارنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 یمرکز تماس شرکت تل س  لهیدر روز به وس  (E1خط    5تماس )  5000از   شیبا ب  پایهم اکنون شرکت امداد خودرو سا

 High Availabilityصورت  که به    پای. در مرکز تماس شرکت امداد خودرو سادینما  یم  یده  سیخود سرو  انیبه مشتر

(HAراه اندازی شده )  ،ییذکر شده به سمت مرکز پاسخگو  خطوطها از    تماس  هیکل  کپارچه،ی  ستمیس  نیا  قیاز طر  ،است 

شود.  یبه آنها پاسخ داده م یها قرارگرفته و ضمن نوبت ده در صف تماس یید و در مرکز پاسخگون شو یارسال م

 ،یبان یپشت خدماتمرکز نموده واز آن زمان تاکنون عالوه بر ارائه  نیا یاقدام به راه انداز 1388از سال  یشرکت تل س

طرح ارتباط با  ینموده است به عنوان مثال اجرا زیاقدام به ارائه خدمات مشاوره ن  ،از مرکز نهیبه یجهت بهره بردار

ارتباط  تیفیک شیبه سامانه مرکز تماس که منجر به افزا نکیو ل رانسلیخاص ا یکارتها میس قیاز طر اریس یواحدها

به  ییدر پاسخگو عیکه باعث تسر  GISطرح اتصال مرکز تماس به سامانه  یاجرا زیو ن  دیها گرد نهیو کاهش هز

 است. رفتهیشرکت انجام پذ نیاست که تحت مشاوره و نظارت ا ینمونه اقدامات از دیگرد نیمخاطب

 ساختمانی و ابزار آالتصنایع 
 

  شرح پروژه   

 

 (٣8498000نسخه ژوپیتر ) مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

ابزار مارت از جمله فروشگاه های اینترنتی می باشد که در صنعت ابزار آالت فعالیت می نماید. این شرکت جهت تجهیز 

سامانه تلفنی هوشمند، از نرم افزار مرکز تماس تل سی بهره می برد. این سامانه در اردیبهشت ماه مجموعه خود به یک  

 ، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته است.97سال 

 

 پلنتنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

در این پروژه، شرکت تل سی با توجه به ظرفیت پایین تماس های مشتری، نسبت به راه اندازی یک سیستم سبک و 

 ، مورد بهره برداری قرار داد. 96هوشمند اقدام نمود و این سیستم را در مرداد ماه سال 

 

 نسخه ژوپیتر مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و  از جمله شرکت ها مطرح در شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

این شرکت جهت راه اندازی سامانه تلفنی خود از نرم افرار مرکز تماس   می باشد.  های عمرانی بزرگ و ملیژهساخت پرو

شرکت تل سی استفاده می نماید. این سامانه که بصورت باندل در قالب سخت افزار و نرم افزار در اختیار کافرما قرار 

 ، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.97است، در اردیبهشت ماه سال  گرفته



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 نفت و گاز 
 

  شرح پروژه   

 

 نسخه استار مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

 با مجزا و یکش میبه س ازیبدون ن  ،طبقه نیدر چند ،IPی بر بستر شبکه تلفن داخل کی جادیبه ا ازیشرکت ن  نیدر ا

 ستمیوجود داشت که توسط س یو خروج یورود یها تماس ی ازادیبه حجم ز ییمناسب جهت پاسخگو یها تیقابل

 یبرا ،خارج از کشور ادیز یها تماس جودو لیبه دل نی. همچنافتندیمهم دست  نیبه ا یمنصوبه شرکت تل س یها

 گرید یکشورها یبه اپراتور ها نترنتیا قیاز طر میخارج از کشور به صورت مستق یها تماس ،ها نهیآوردن هز نیپائ 

 دایکاهش پ یشرکت به صورت مشهود نیا یخطوط تلفن شهر یالملل نیب  یها تماس نهیمهم هز نیو با ا ارسال شد

 ،ینفت  یها  یسکو  یبر روو    یدر دست اجرا در مناطق نفت  یارتباط مستمر با پروژه ها  لیشرکت بدل  نیا  نیکرد. همچن

بود که این شرکت در مناطق مختلف   نیا یپروژه ها  تیریبا مراکز مد ،IPبستر    بر  یداخل  میارتباط مستق  جادیانیازمند  

 مورد با موفقیت توسط شرکت تل سی صورت گرفت.

 بهداشت و درمان 
 

  شرح پروژه   

 
 جعفری داروخانه دکتر 

 ژوپیترنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

در این پروژه، شرکت تل سی با توجه به ظرفیت پایین تماس های مشتری، نسبت به راه اندازی یک سیستم سبک و 

 ، مورد بهره برداری قرار داد.98هوشمند اقدام نمود و این سیستم را در مرداد ماه سال 



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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 مواد غذایی 
 

  شرح پروژه   

 

 (49217) پلنتنسخه  مرکز تماس تل سینصب و راه اندازی، آموزش و نگهداری نرم افزار  •

صنعت  انانگذاریبن در حوزه صنایع غذایی کشور، فعال است و ازخشکپاک،  یخشکپاک با نام تجار شویشرکت آذر م

سامانه مرکز تماس تل سی استفاده . این شرکت جهت ارتباط با مشتریان خود از  باشد  یخشکبار و حبوبات م  یبسته بند

 ، مورد بهره برداری قرار دهد.96می نماید. شرکت تل سی موفق شد سامانه فوق را در تابستان سال 

 سایر مشتریان 

  شرح پروژه   

 پاسخگویی مرکز طویط رانیشرکت کشت و صنعت ا

 شبکه تلفن داخلی زیتبر ستونپی شرکت

 یسامانه مداح نجات  نهسفی سامانه

 آالرم مرکز ناجا

NOC نظارت شبکه و خطوط تلفن ستمسی فاوا 



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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گواهینامه ها و تاییدیه ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 
 

 

   

   

   

تاییدیه فنی محصول ژوپیتر 

از سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

تاییدیه فنی محصوالت پلنت، 

گلکسی و یونیورس از استار، 

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

تاییدیه تولید سیستم 

هاتالین از شرکت مهندسی 

 و توسعه گاز ایران

گواهی رتبه بندی و احراز 

صالحیت شرکت های 

 انفورماتیکی

گواهی تایید فنی نرم افزار برای 

محصول یونیورس از سازمان برنامه و 

امور زیرساخت ها و خدمات  -بودجه

 ارتباطات و فن آوری اطالعات

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
گواهی ارزیابی امنیتی نرم افزار از مرکز 

 پژوهشی آپا دانشگاه امیرکبیر

گواهی نامه عضویت در انجمن مشاوران 

 مدیریت ایران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی 

 رایانه ای کشور

گواهی نامه صنعت برتر نرم افزار سال 

معدن و تجارت از وزیر صنعت، 95  



 

 

 شرکت ارتباطات بین المللی تل سی
 

 پروفایل کاری 
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ما  همکاران
 

 


