خدمات طراحی ،تولید و راه اندازی نرم افزار

سیستم جامع اتوماسیون اداری
با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری ،دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل
فرآیندهای سازمان فراهم میآید .از سوی دیگر مستند شدن روالها و عملیات انجامشده در طول فرآیندهای مختلف
سازمان عالوه بر شفافسازی ،منجر به بهینهسازی فرآیندها و تشخیص نارساییهای احتمالی میگردد.

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی
سیستم جامع مدیریت منابع انسانی  ،تمامی امور مرتبط با سرمایه انسانی از بدو استخدام تا اتمام خدمت و
بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود ،مدیریت میکنند.

راهکار مدیریت فرآیندها و سیستم BPMS
سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار ،شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرمهای

سازمانی است .همچنین با در اختیار قرار دادن گزارشهای متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و
تصمیمسازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینهکردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب میشود.

پیشخوان کارکنان
منوی اداری به پرسنل سازمان این امکان را میدهد تا به سادگی بتوانند فعالیتهای معمول و مورد نیاز در
سازمان را بدون نیاز به تماس با واحدهای مختلف سازمان انجام دهند .منوی اداری بر پایه مفهوم Employee
 Self Serviceشکل گرفته و کلیه فرآیندهای کاری بین پرسنل و سازمان را بصورت کامال مکانیزه و با قابلیت
پیگیری دقیق پوشش میدهد.

راهکارهای جامع مالی
سیستم جامع مالی ،با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش میدهد .یکپارچگی
موجود در حیطه کارکرد کلیه زیرسیستمها ،منجر به ایجاد محیط کاری کامال متصل میشود .در این محیط،
امکانات گستردهای جهت پوشش تبادل اطالعاتی ،میان عملیات تخصصی با سیستمهای مالی و سایر
سیستمهای پردازش تراکنش ( )TPSسازمان در دسترس خواهد بود.

خدمات تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

طراحی و راه اندازی وب سایت
طراحی وب سایت های فروشگاهی ،رزرواسیون ،خدماتی ،شرکتی و شخصی

موبایل
نرمهای
نرمدرافزار
طراحی
موبایلی
افزارهای
تبلیغات
خدمات
طراحی نرم افزارهای تحت اپل و اندروید با امکان اتصال به وب سایت و سیستم های عضویت و ...

خدمات پیامکی ،پیام صوتی و ایمیلی
ارائه انواع پنل های مدیریت و ارسال پیامک ،پیام صوتی و ایمیلی بصورت انبوه و تفکیکی

خدمات پشتیبانی وب سایت و شبکه های اجتماعی
پشتیبانی و بروزرسانی وب سایت ،شبکه های اجتماعی (اینستاگرام ،تلگرام ،سروش ،فیسبوک و )...

خدمات تبلیغات در گوگل و شبکه های اجتماعی
تبلیغات در گوگل ،وب سایت ها و کانال های پرطرفدار اینستاگرام ،تلگرام و ...

خدمات تبلیغات موبایلی
تبلیغات بنری ،ارسال نوتیفیکیشن انبوه ،تبلیغات ویدئویی و ...
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خدمات طراحی گرافیک

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی
طراحی تیزر و ویدئو کلیپ های تبلیغاتی ( فیلمبرداری ،تدوین ،نریشن صدا ،دکور و ) ...

طراحی انیمیشن و کاراکتر دیجیتال
طراحی کاراکتر ( نقاشی و دیجیتال ) و انیمه سازی جهت تیزرهای تبلیغاتی

طراحی محصوالت چاپی
طراحی لوگو ،بیلبورد ،کاتالوگ ،ست اداری ،محصوالت تبلیغاتی تا مرحله چاپ

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای و روتوش محصوالت صنعتی ،فروشگاهی و ...

طراحی و اجرای دکوراسیون
طراحی و اجرای دکوراسیون همایشات ،مسابقات و برنامه های تلویزونی

طراحی ماکت و نمونه اولیه
طراحی و ساخت انواع ماکت های صنعتی ،معماری ،سایت ،شهری ،توپوگرافی ،محوطه سازی ،اماکن و مجموعه
های مذهبی و شهری ،سد و نیروگاه و  ...مطابق با استانداردهای مهندسی و صنعتی بین المللی
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خدمات زیرساختی و سخت افزاری

طراحی و اجرای کیوسک لمسی
طراحی و تولید انواع کیوسک های ایستاده ،کنسولی ،میز لمسی و سفارشی با امکان پرداخت توسط کارت بانکی و
دستگاه پوز و چاپ رسید و امکان اتصال به انواع نرم افزارها و اتوماسیون ها

تجهیز و اجرای سیستم های هوشمند
اجرای سیستم های هوشمند حضورغیاب ،دوربین های امنیتی و ثبت پالک و ماژول های کنترلی

تجهیز و اجرای زیرساخت سرور و شبکه
خدمات راه اندازی ،پشتیبانی و استقرار شبکه ،سرور ،میکروتیک و VIOP

تامین قطعات سخت افزاری
تامین انواع قطعات سخت افزار کامپیوتری ،پرینتری و سیستم های دیجیتال
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برخی مشتریان تارنما
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تماس با شرکت تارنما
واحد فروش 02166562061 :
واحد پشتیبانی 02166120025 :
نمابر 02166127278 :
ایمیل support@tar-nama.com :
پیامک 500023966 :
آدرس دفتر مرکزی  :تهران ،خیابان اسکندری جنوبی ،نبش کلهر ،پالک  ، 450واحد 1

وب سایت تارنما TAR-NAMA.COM :
وب سایت استدیو نرم افزار APPSTUDIO.IR :
وب سایت تبلیغات شبکه های اجتماعی SOCIALWEB.IR :
وب سایت خدمات پیامکی و صوتی MOBILEBANKS.IR :
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