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چرا مرکز تماس؟

معرفی شرکت

تاریخچه شرکت 
تعداد کارمندان )تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای(

زمینه های فعالیت 

محصوالت و خدمات 

راهکارهای مرکز تماس و تلفن 
امکانات مرکز تماس

 Universe

Galaxy

Star

Planet

 Jupiter

جدول مقایسه ای
راهکار هات الین
خدمات مشاوره

خدمات پشتیبانی، نگهداری و راهبری 

مشتریان

همکاران 

گواهینامه ها و مجوزهای تل سی

چرا تل سی



  بهبود تجربه از دید مشتری
مشتریان عمدتا از تعدد شماره های تماس سرویس دهندگان و در نتیجه سردرگمی در برقراری تماس با آنها، گله مند 

هستند. با وجود مرکز تماس با یک شماره واحد و مشخص، مشتریان براحتی با ما ارتباط برقرار خواهند کرد.
تجربه استفاده از IVR و خدمات قابل ارائه توسط آن، حجم زیادی از مشتریان را از انتظار برای اتصال به اپراتور، 

نجات خواهد داد و امکان ارائه خدمات بدون وقفه )7x24( را فراهم خواهد کرد.

 استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه ها
با توجه به اینکه بسیاری از نیازهای مشتریان، از طریق سامانه IVR قابل پاسخگویی است و نیز با کمک صف های 
تماس امکان استفاده بهینه از اپراتورهای پاسخگو فراهم خواهد شد، می توان با استفاده از امکانات مرکز تماس و 

کانال های ارتباطی آن، هزینه های نیروی انسانی و سربارهای آن را کاهش داد. 

  توزیع هوشمند تماس ها
جهت  می تواند  تماس  مرکز  در  تقاضا،  مورد  سرویس  نوع  و  مشتری(  )نوع  گیرنده  تماس  شماره  تماس،  زمان 
اولویت دادن و تفکیک سطوح ارائه خدمات تلفنی، پیامک، ایمیل و ... به مشتریان استفاده شود. مشتریان مهم، 
دیگر انتظار بیهوده نخواهند کشید! و می توان براساس توافقنامه های سطح خدمات )SLA(، تماس های مشتریان 

مختلف را توزیع و پاسخگویی نمود.

  یکپارچه سازی با سامانه های دیگر
مرکز تماس این امکان را فراهم می آورد که با استفاده از قابلیت یکپارچه سازی با سایر سامانه ها، اطالعات مهم 
مشتریان در هنگام تماس، بصورت یک جا به اپراتور پاسخگو نمایش داده شود. این قابلیت به اپراتور کمک خواهد 
کرد که با استفاده از اطالعات بدست آمده، راهنمایی بهتر، سریعتر و مؤثرتری داشته باشد. همچنین اپراتور قادر 

خواهد بود، با استفاده از اطالعات تماس گیرنده، رفتار مناسب تری نسبت به تماس ورودی داشته باشد.

  گزارشات متنوع
دریافت گزارشات مختلف از مرکز تماس، این امکان را فراهم می نماید که بتوان اطالعات بسیار مفیدی در ارتباط با 
تماس های مشتریان در اختیار داشت. تحلیل این اطالعات کمک خواهد کرد که نقاط ضعف و قوت کسب و کار را 

هرچه بهتر و سریعتر شناسایی و از آنها برای رفع معایب و یا تقویت مزایای سازمان استفاده نمود.

  مدیریت و نظارت متمرکز
وضعیت  برخط،  نظارتی  ابزارهای  با  تا  می دهد  قرار  کار  و  اختیار صاحبان کسب  در  را  قابلیت  این  تماس  مرکز 
عملکرد نیروهای پاسخگویی را از زوایای مختلف مشاهده و کنترل نمایند. مدیران سامانه به کمک یک مرکز تماس 
کارآمد می توانند در حداقل زمان ممکن مشکالت و مسائل را شناسایی کرده و اقدامات الزم جهت بهبود خدمات را 

انجام دهند.

 چرا مرکز تماس؟
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تولید و ارائه راهکارهای مرکز تماس و مرکز تلفن

VoIP ارائه راهکارهای خاص در حوزه

برنامه نویسی و توسعه راهکارهای نرم افزاری

ICT ارائه خدمات مشاوره در پروژه های

ICT ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی و راهبری سامانه های

زمینه های فعالیت

معرفی شرکت دانش بنیان تل سی

شـرکت ارتباطـات بین المللـی تل سـی از سـال 1384 بـه 
منظـور ارائـه خدمـات و راهکارهـای تلفنـی مبتنـی بـر 
تکنولوژی هـای نویـن به ویـژه انتقال مکالمات بر بسـتر 
شـبکه های کامپیوتـری تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت 
بـا بیـش از یـک دهـه ارائـه خدمـات، مفتخر بـه اجرای 
در  سـخت افزاری  و  افـزاری  نـرم  مختلـف  پروژه هـای 

سـازمان ها و شـرکت های بـزرگ شـده اسـت.  

هـدف اصلـی تل سـی ایجـاد ابزارهایـی اسـت کـه بـه 
کمـک آن سـازمان ها، اعـم از کوچـک و بـزرگ، بتواننـد 
رضایـت مشـتریان خـود را افزایـش دهنـد، لـذا شـعار 
تحـول در خدمـات سـرلوحه کار این شـرکت قـرار گرفته 

. ست ا

یکـی از مهمتریـن و بارزتریـن مزیـت هـای محصـوالت 
نـرم افـزاری ایـن شـرکت طراحـی و تولید آن بر اسـاس 
نـوع کاربـرد و محتـوای مورد نیاز مشـتریان می باشـد. 
اهتمـام بـه کسـب دانـش هـای جدیـد ، ارتقـا سـطح 
کیفـی خدمـات و بهبـود عملکـرد نـرم افزارهـای تولیـد 
شـده در کنار تمرکز بر خواسـته های مشـتریان، کمک به 
ارائـه هر چـه بهتـر محصـوالت و خدمات نموده اسـت. 

بیـش از 45 درصـد نیروهای شـرکت تل سـی، در بخش 
تحقیـق و توسـعه مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و این 
امر سـبب شـده تا با بـه کارگیری تکنولوژی هـای جدید،      
ایده هـای نـو بـه محصـول و خدمـات تبدیـل گردنـد. 
مویـد  دانش بنیـان  شـرکت های  گـروه  در  عضویـت 

محوریـت تحقیـق و توسـعه در این شـرکت اسـت.

20 %
بازرگانی

10 %
مدیریت

25 %
خدمات پس از فروش 

45 %
تحقیق و توسعه
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نرم افزارمرکـز تمـاس چنـد رسـانه ای تل سـی )Multimedia Contact Center(  یـک سـامانه تلفنـی نویـن مبتنی بر 
شـبکه IP اسـت کـه بـه امکانـات چند رسـانه ای نمابر، پسـت الکترونیک و پیامک تجهیز شـده اسـت. ایـن نرم افزار 
راهـکاری مناسـب بـرای شـرکت ها و سـازمان های کوچـک تـا بـزرگ می باشـد که نیـاز به تعامـالت بین سـازمانی 
یـا بـرون سـازمانی از طریـق تلفـن، پسـت الکترونیک و نمابـر دارند. ایـن نرم افـزار قابلیت تجمیـع بـا نرم افزارهای 
سـازمانی مانند سیسـتم های اتوماسـیون اداری، ارتباط با مشـتری )CRM(، نرم افزارهای GIS و ... را دارا می باشد که 
بسـته بـه نیازمندی های سـازمان می توانـد با تمام قابلیت هـای تلفنی و چند رسـانه ای یا ترکیبی از آنها پیاده سـازی 
شـود. ایجـاد مراکـز خدمـات پـس از فروش و یـا مراکـز امـدادی نمونه هایـی از محیط های کاربـردی ایـن نرم افزار 

می باشـد. از ویژگـی ممتـاز آن ارائـه یک پنـل مدیریتی متمرکـز و کامال تحت وب اسـت.

نـرم افزارهـای شـرکت تل سـی تحـت پوشـش پروانـه بهره بـرداری تولیـد نرم افـزار از وزارت صنایـع و معـادن و 
گواهـی تولیـد نرم افزارهای سـفارش مشـتری از شـورای عالـی انفورماتیک طراحی و پیاده سـازی شـده اند. در تولید 
ایـن نرم افزارهـا از تکنیک هـا و تکنولوژی هـای نویـن اسـتفاده گردیـده و بـر ایـن اسـاس شـرکت تل سـی در گروه 
شـرکت های دانـش بنیان توسـط معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری قرار گرفته اسـت. محصـوالت تولیدی 
ایـن شـرکت دارای گواهـی تایید نمونه بـه لحاظ کیفی و رعایت اسـتانداردها از سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات 

می باشـد.  رادیویی 
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توضیحاتقابلیت

قابلیت ارسال و دریافت فکس از طریق سامانه مرکز تماسفکس

SMSاز طریق سامانه مرکز تماس SMS قابلیت ارسال و دریافت

قابلیت ارسال و دریافت ایمیل از طریق سامانه مرکز تماسایمیل

قابلیت تعریف صفوف چندرسانه ای برای قرار دادن تماس های مالتی مدیا از جمله فکس، SMS، ایمیل در صفوف مختلف صف چند رسانه ای
جهت توزیع بین اپراتورها و بررسی و اقدام توسط آنها

قابلیت یکپارچه سازی جهت برقراری ارتباط با سیستم های بیرونی از جمله CRM، تیکتینگ، اکانتینگ و ... از طریق وب یکپارچه سازی
سرویس وبا پروتکل های xmlRPC و SOAP از طریق رابط گرافیکی و با کاربری بسیار آسان

دارای پنل کاربری پیشرفته تحت وب  برای انجام پیکره بندی، آپلود و دانلود فایل های صوتی و ... با قابلیت چند زبانیپنل کاربری پیشرفته تحت وب

دارای داشبورد مدیریتی حاوی گزارشات و گراف های کارآمدداشبورد مدیریتی

دارای والبورد نظارتی و کارآمد جهت نمایش برروی LCD های بزرگ در مراکز پاسخگوییوالبورد

امکان پایش آنالین تماس های جاری، امکان شنود مکالمات بصورت نامحسوس یک طرفه و دوطرفه، گرفتن تماس از یک امکانات نظارتی آنالین
اپراتور و انتقال آن به اپراتور دیگر و ...

توضیحاتقابلیت

IVR به سرشماره های مختلف و بصورت همزمان منوی IVR در کمتر از چند دقیقه امکان تعریف چندین منوی IVR امکان ایجاد منوهای ساده
امکان طراحی و ایجاد منوهای پیشرفته IVR بدون محدودیت و بصورت درختی و الیه الیه

امکان تعریف داخلی متناسب با نیاز و الیسنس خریداری شدهتعریف داخلی

امکان ایجاد پروفایل های گروهی و انفرادی مختلف برای مدیریت دسترسی کاربران به بخش های مختلف سامانهمدیریت کاربران

امکان تعریف برنامه دلخواه برای ضبط مکالمات )نوع تماس: داخلی به داخلی، تماس ورودی، تماس خروجی، محدوده زمانی،ضبط مکالمات
نوع ضبط: همه، محدود به داخلی خاص، صفوف خاص(

امکان ایجاد صندوق صوتی و مدیریت پیام های صوتی از درگاههای مختلف )تلفن، ایمیل، وب(صندق صوتی

امکان آپلود فایل های صوتی دلخواه جهت استفاده در منوهای IVR، صندوق های صوتی و ...مدیریت فایل
Fax امکان بارگذاری فایلهای مختلف جهت ارسال در قالب

امکان تعریف ترانک های مختلف جهت ارتباط با مدیا گیت وی های مختلف. پشتیبانی از پروتکل های MGCP، SIP، IAX، H323 ایجاد ترانک
SCCP و آنالوگ

مسیردهی هوشمند تماس ها
امکان تعریف قوانین مختلف و نامحدود برای مسیردهی تماس های ورودی و خروجی با توجه به شماره های تماس گیرنده، زمان، 

شماره گرفته شده و ... تعریف لیست سیاه و لیست سفید امکان مدیریت تماس ها و تعریف عملیات مختلف در شرایط خاص 
ازجمله زمان اشغال، انتظار بیش از زمان تعریف شده و ...

امکان تعریف منوهای IVR به زبان های مختلف قابلیت پنل مدیریتی در زبانهای مختلف )فارسی، انگلیسی و سایر زبانها به سفارش مشتری(پشتیبانی چند زبانه

امکان تعریف دو یا چند داخلی خاص به عنوان یک گروه و تعیین شرایط و نحوه توزیع تماس بین اعضاتعریف گروه تماس

امکان ایجاد کنفرانس سه یا چند نفره تماس امکان ایجاد اتاق های کنفرانس متعدد با قابلیت مدیریت دسترسی کنفرانس تلفنی

امکان تعریف صفوف انتظار با قابلیت تعریف پارامترهای مختلف از جملع ظرفیت و حداکثر زمان انتظار در صف و ...صف انتظار

امکان تعریف بازه های زمانی و تعریف عملکردهای متفاوت برای بازه های زمانی مختلفتعریف بازه زمانی

امکان تعریف برنامه های پشتیبان گیری و بایگانی از قسمت های مختلف سامانهپشتیبان گیری و بایگانی

امکان تعریف و دریافت گزارشات از اطالعات مختلف موجود در سامانهگزارش گیری

امکان استخراج گزارشات با فرمت های pdf و excel و قالب های متنوع )جدولی، نموداری(استخراج گزارشات

امکان ایجاد CDR های تماس با جزئیات کامل جهت استفاده در سامانه های Accounting و Billingایجاد CDR تماس

امکانات پایه نرم افزار مرکز تماس تل سی

امکانات پیشرفته نرم افزار مرکز تماس تل سی

راهکارهای مرکز تماس

محصوالت



مناسب برای سازمان های بزرگ و اپراتورها

مناسب برای مراکز با الگوی متمرکز و ظرفیت باال

پیاده سازی بصورت Virtual Machine( VM( }تعداد VMها متناسب با ظرفیت موردنیاز{

ظرفیت تا 2000 تماس همزمان در IVR، ظرفیت 1000 مکالمه همزمان 

قابلیت دسترسی باال )99.95 درصد(

معماری یکپارچه

سفارشی سازی، طراحی و پیاده سازی مطابق با نیاز مشتری

دارای ماژول آرشیو

قابلیت افزودن ماژول های پیامک، فکس، ایمیل 

قابلیت افزودن صف چندرسانه ای

)Work Force Management( قابلیت اضافه شدن ماژول مدیریت منابع انسانی

)Agent Desktop Pro( قابلیت افزودن پنل اپراتوری پیشرفته

دارای پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

یکسال پشتیبانی رایگان

TelC UNIVERSE

Shape up
Your Universe
Customize
Your Dreams
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محصوالت و خدمات
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The Light Speed 
Interstellar Access of 
Your World of Business 

TELC GALAXY
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محصوالت و خدمات

مناسب برای سازمان ها، ارگانها و شرکت های بزرگ و دارای شعب

مناسب برای الگوی مراکز تماس توزیع شده با مدیریت متمرکز

)Virtual Machine( VM پیاده سازی بصورت

ظرفیت تا 480 تماس همزمان در IVR برای هر مرکز، ظرفیت تا 240 مکالمه همزمان برای هر مرکز

دارای پنل مرکزی جهت مدیریت چندین مرکز تماس مختلف

قابلیت افزودن ماژول های پیامک، فکس، ایمیل و آرشیو

قابلیت افزودن صف چندرسانه ای

)Work Force Management( قابلیت اضافه شدن ماژول مدیریت منابع انسانی

)Agent Desktop( قابلیت افزودن پنل اپراتوری

دارای پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

یکسال پشتیبانی رایگان
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Speed Up Access    
Light Up Dreams

TelC STAR
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محصوالت و خدمات

مناسب برای سازمان ها، ارگانها، شرکت ها و کسب و کارهای متوسط و بزرگ

)Virtual Machine( VM پیاده سازی بصورت

ظرفیت تا 480 تماس همزمان در IVR، ظرفیت تا 240 مکالمه همزمان

قابلیت افزودن ماژول های پیامک، فکس، ایمیل و آرشیو

قابلیت افزودن صف چندرسانه ای

)Work Force Management( قابلیت اضافه شدن ماژول مدیریت منابع انسانی

)Agent Desktop( قابلیت افزودن پنل اپراتوری

Universe و Galaxy قابلیت ارتقا به محصول

دارای پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

یکسال پشتیبانی رایگان
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Access Orbits Your Business    
Connect Your World

TelC PLANET

محصوالت و خدمات

مناسب برای شرکت ها و کسب و کارهای کوچک

)Virtual Machine( VM پیاده سازی بصورت

قابلیت ارتقا ظرفیت تا 60  تماس هم زمان 

دارای پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

دارای ماژول های پیامک و فکس

یک ماه پشتیبانی رایگان و 3 سال خدمات پس از فروش
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Jupiter

Smart & Light 
Immense
connectivity

محصوالت و خدمات

مناسب برای شرکت ها و کسب و کارهای کوچک

)IP Contact Center( و مرکز تماسی )IP PBX( پوشش کلیه نیازهای مرکز تلفنی

)Combo( پیاده سازی به صورت سخت افزار و نرم افزاربا هم

SIP Trunk و E1 با ظرفیت 4 و 8 خط )آنالوگ( ، 1 پورت Appliance قابلیت ارائه در قالب

 SIP قابلیت ارتقا ظرفیت تا 60  تماس هم زمان در مدل

دارای پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

دارای ماژول پیامک و فکس

طراحی کم حجم و شکیل، کوچک و کارآمد

یک ماه پشتیبانی رایگان و یکسال گارانتی سخت افزاری 
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جدول مقایسه ای

Features Jupiter Planet Star Galaxy Universe
Market Segment SOHO Small Medium-Large Large Enterprise
Platform Appliance Single VM Multiple VM Multiple VM Multiple VM
Topology Single Single Single Distributed Centralized
Concurrent Calls (IVR + Talk) 30 Up to 60 30 Up to 60 30 Up to 480 x120 Up to x480 240 Up to 2000
Concurrent Talk 30 Up to 60 30 Up to 60 30 Up to 240 Up to x240 240 Up to 1000
Agent Creation Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Concurrent Agent 10 Up to 60 10 Up to 60 30 Up to 240 x30 60 Up to 1000
IPPBX Module ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extension Creation Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Concurrent Extension 30 up to 600 30 up to 600 30 Up to 1000 x60 Up to x1000 240 Up to 10000
Intelligent Routing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Queue Based Call Routing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Scheduled Call Routing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Agent Management ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Call Recording ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fax ✓ ✓ ✓ (Optional) ✓ (Optional) ✓ (Optional)
IVR (Advacned IVR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
General Reports ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Call Monitoring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Queue Monitoring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Conference Call ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SMS ✓ ✓ ✓ (Optional) ✓ (Optional) ✓ (Optional)
Wallboard ✓ (1 Session) ✓ (1 Session) ✓ ✓ ✓
Third Party Integration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modules
HA (High Availability) ✗ ✗ (Optional) (Optional) ✓
DB Replication ✗ ✗ (Optional) (Optional) ✓
Archive Module ✗ ✗ (Optional) (Optional) ✓
Central Management Panel (CM) ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ (Built-in)
Multimedia Queue ✗ ✗ (Optional) (Optional) ✓ (Built-in)
WFM Module ✗ ✗ (Optional) (Optional) (Optional)
Load Balancer ✗ ✗ ✗ ✓ ✓
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شـرکت تل سـی دارای نیرو هـای متخصـص و بـا تجربـه در حـوزه مخابرات و شـبکه های IP اسـت. بـا بکارگیری این 
دانـش و تجربـه توانسـته در کنـار ارائـه راهکارهـا و سـامانه های تولیـدی خـود خدمـات مشـاوره در حـوزه ICT بـه 
ویـژه راهکارهـای مرکـز تماس به مشـتریان خـود ارائه نماید. شـرکت تل سـی مورد تاییـد و عضو انجمن مشـاورین 
مدیریـت ایـران، سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای تهران و شـورای عالـی انفورماتیک جهـت ارائه خدمات مشـاوره در 

حوزه ICT اسـت. 

مشـاوره و نظارت بر حسـن انجام پروژه بزرگترین مرکز تماس کشـور )سـامانه 9990 شـرکت همراه اول( و نیز مشـاوره، 
طراحـی و پیاده سـازی راهکارهـای مرکـز تماس در سـطح اپراتورها همچون شـرکت خدمات ارتباطی رایتل و شـرکت 

آسـیاتک نمونه ای از خدمات ارائه شـده توسـط این شـرکت می باشد.

راهـکار هـات الیـن جهـت ارتبـاط تلفنی بین دو یـا چند نقطه به صورت مسـتقیم و بـدون نیاز به شـماره گیری )تنها 
با برداشـتن گوشـی( طراحی و پیاده سـازی شـده اسـت. این راهکار جهت پاسـخگویی به نیازهای ارتباطی در مراکز 
حسـاس ماننـد سـکوهای نفتـی، پاالیشـگاه ها، نیروگاه هـا و ... مورد اسـتفاده قرار می گیرد. شـرکت تل سـی موفق 

بـه اخـذ گواهینامـه تاییدیه محصـول هات الین در حوزه نفت و گاز شـده اسـت. 

راهکار هات الین

مرکـز تمـاس درگاه اصلـی ارتباط شـرکت ها و سـازمان ها با مشـتریان آنهاسـت. مراکز تماس به طور پیوسـته خدمات مشاوره
در حـال تعامـل بـا مخاطبیـن می باشـند، لـذا عملکرد بهینـه آنها در لحظـات حسـاس و بارهـای ترافیکی باال 
بسـیار حیاتـی تلقـی می گردد. از این رو اسـتفاده از خدمات و سـرویس های پشـتیبانی ضـروری خواهد بود. 
 ،CRM سیسـتم های مرکـز تمـاس عالوه بـر عملکرد خود با سیسـتم ها و دسـتگاه های دیگر سـازمان منجمله
لینک هـای مخابراتـی، شـبکه های کامپیوتری، Gateway هـا، Router های ارتباطـی و . . . درگیر خواهند بود 

لـذا راهبری و پشـتیبانی آنها از پیچیدگی و حساسـیت ویژه برخوردار اسـت. 

مشـتریان محتـرم تل سـی جهـت بهره منـدی رضایت بخـش از محصـول مرکز تمـاس این شـرکت می توانند 
بـه تناسـب نیـاز و حساسـیت موضوع نسـبت بـه انتخاب سـطح خدمات پشـتیبانی خـود اقدام نمـوده و از 
سـرویس های آنالیـن و خدمات پشـتیبانی24 سـاعته این مجموعـه بهره مند گردند.  خدمات پشـتیبانی در 4 

سـطح برنـزی، نقـره ای، طالیی و المـاس قابل ارائه اسـت.

خدمات پشتیبانی

 قابلیت تعریف داخلی نامحدود 
 قابلیت تعریف نامحدود گروه های هات الین 

 امکان تعریف شماره های خاص جهت دسترسی سریع
 تعریف سطوح مختلف دسترسی به گروه ها

 امکان تعریف قوانین ورودی و خروجی هات الین
 دارای پنل مدیریتی

محصوالت و خدمات



همکاران مامشتریان

اپراتورهای موبایل

سازمان های دولتی

صنایع خودرو

هواپیمایی

نرم افزار

ISP

بیمه

توزیع نیروی برق 
تبریز، کرمان، البرز و 

چهار محال و بختیاری

شورای عالی 
امور ایرانیان 
خارج از کشور

سازمان تامین اجتماعی
دانشکده الهیات 

دانشگاه تهران

امداد خودرو سایپا

وب نویسان

کیمیاگران سرزمین 
رایانه )کسرا( توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
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هواپیمایی معراج

مشتریان و همکاران



Hotline گواهی محصول
از شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران 

گواهی رتبه بندی انفورماتیک
از شورای عالی انفورماتیک کشور

تاییدیه نرم افزارمرکز تماس
از وزارت نیرو شرکت توانیر

گواهی و عضویت 
در انجمن مشاورین مدیریت ایران

پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنایع و معادن

وزارت صنعت،معدن وتجارت

گواهی امنیتی آپا 
از دانشگاه فردوسی مشهد

گواهی مدیریت کیفیت 
ISO 9001

گواهی و عضو 
شرکت های دانش بنیان جمهوری اسالمی ایران

IPPBX گواهی
از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گواهی و عضویت
در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

گواهینامه ها و مجوزهای تل سی
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تجربـه  شـرکت تل سـی، با بیـش از یک دهه سـابقه درخشـان در ارتباط بـا تولید و تأمیـن نرم افزارهـای مرکز 
تمـاس و همچنیـن راهکارهـای مبتنـی بـر VoIP، تجـارب خوبی را با مشـتریان خود، به اشـتراک گذاشـته اسـت. با 
تکیـه بـر ایـن تجارب، تل سـی توانسـته بسـیاری از نیازمندی های مشـتریان خـود را مرتفع نمـوده و همـواره در کنار 

آنهـا، فعالیت و ارائه خدمات داشـته باشـد.

اطمینان  شـرکت تل سـی، تنها شـرکت تولید کننده محصول مرکز تماس در ایران اسـت که توانسـته، با تکیه 
بر دانش فنی و سـوابق درخشـان خود، افتخار ارائه خدمات در سـطح اپراتورهای موبایل کشـور را داشـته باشـد.

انعطاف   شـرکت تل سـی طیـف وسـیعی از سـازمان ها را در حوزه هـای مختلف تحت پوشـش محصوالت و 
خدمـات خـود قـرار داده اسـت. پاسـخگویی به نیازهای متنوع این سـازمان ها سـبب شـده شـرکت تل سـی به یک 

محصـول انعطـاف پذیـر بـا قابلیت های بسـیار متنوع دسـت یابـد که در نـوع خود بی رقیب اسـت. 

پشـتیبانی  شـرکت تل سی، خدمات پشـتیبانی متناسـب با نیاز مشـتری و با پشـتوانه تیم فنی مجرب ارائه 
مـی دهـد کـه توانسـته رضایت مشـتریان را حفـظ نماید. مشـتریان پـس از خرید نـرم افزارهـای این شـرکت برای 
سـال هـای متوالـی نسـبت به تمدید و اسـتمرار دریافـت خدمات با حداکثـر کیفیت مورد نیازشـان اقدام نمـوده اند. 

شـفافیت  شـرکت تل سـی، همواره با شـفافیت و صداقت کامل با مشـتریان خود تعامل نموده اسـت. این 
امـر سـبب گردیـده مـواردی کـه مشـتریان به شـرکت اعالم نمـوده اند بـه صورت مناسـب در بهینه سـازی و توسـعه 

محصـول به کار گرفته شـود. 

سـرعت  شـرکت تل سـی، در سـایه تجربه و تخصص و با تکیه بر تکنیک های مدیریت پروژه توانسـته نسـبت 
بـه اجـرای پـروژه هـا در کوتاه ترین زمان حتی در سـازمان هایی کـه پیچیدگیهای خاص دارنـد اقدام نماید. 

بلـوغ  شـرکت تل سـی، به صورت سـازمان یافتـه و با تمرکز بر حـوزه تخصصی سـامانه های مرکز تمـاس در حال 
فعالیت اسـت. این امر سـبب گردیده محصوالت تولیدی این شـرکت از بلوغ مناسـب جهت پاسـخگویی به نیازهای 

مشـتریان و نیـز تطابق با تکنولوژیهای روز بهـره مند گردد. 

تنوع  شـرکت تل سـی، طیف وسـیعی از محصوالت مرکز تمـاس و ابزارهای مکمل ارائه می دهـد. این محصوالت 
برای شـرکت ها و سـازمان های مختلف با ابعاد و نیاز های متنوع طبقه بندی و ارائه شـده اسـت. 
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چرا تل سی


