
 

 

 بسمه تعالی

  سرور گرامی/مدیریت محترم

سالم صورت پذیرفته با  با  صوص نرم افزار  شماو احترام، پیرو مذاکرات  سات در خ س صول  های بانکداری ومدیریت مو سارگاد مح سنه پا قرض الح

سارگاد، دارای رتبه  سان نواندیش پا شور با بیش از  ۴شرکت دانش بنیان برنامه نوی صنفی رایانه ک ضو نظام  شورای عالی انفورماتیک و ع سال ۱7از 

کاربر  20000موسسه و بیش از  700سابقه درخشان در زمینه تولید تخصصی نرم افزار بانکداری صندوق قرض الحسنه در حال استفاده در بیش از 

موسسات زیر  -موسسه شاه عبدالعظیم شهر ری -وزارت صنعت معدن وتجارت –مرکز آمار ایران  -آستان قدس رضویهمچون فعال در سطح کشور 

سالمی صاد ا سازمان اقت سه محترم  نظر بانک مرکزی و س صوالت خود را آمادگی خود را جهت همکاری با آن مو ست مح خدمتتان معرفی اعالم و لی

 می نماید.

 صندوق قرض الحسنه پاسارگادبانکداری و سیستم یکپارچه اتوماسیون  •

 تک شعبه ای وچند شعبه ای سیستم یکپارچه اتوماسیون تعاونی اعتبار پاسارگاد •

 بانکداری سرپرستی و مدیریت شعبسامانه های  •

o  وحسابداری مرکزیامکان اتصال وارتباط بین شعب همراه با گزارشات تجمیعی 

 سامانه های خدمات غیر حضوری پاسارگاد •

o ارگادـــپاسدرگاه پرداختی  با ک ـــامانه اینترنت بانــس 

o ارگادـــپاسبا درگاه الکترونیکی راه بانک ـــامانه همـــس 

o ســامانه واریــــز آنــی )حساب شناسه دار( پاســـارگاد 

o  پاســـارگاد پوز (  طریق  ) از  واریــــز آنــی  ســامانه 

o  سوئیچ شبکه شتاب (مستقلسامانه ارتباط با خودپرداز ( 

o جهت موسسات سامانه صدور کارتهای عضو شبکه شتاب 

o سامانه اطالع رسانی .( خدمات پرداختUSSD) پاسارگاد 

o  آنالین پاسارگاد(  ،کدپستی )کدملیسامانه اعتبار سنجی 

o  بانکی( وصول انالین چکهای  )استعالم و چکاوک سامانه 

o ژه کاربران و مشتری یسامانه احراز هویت  ) اثر انگشت ( و 

 

o پاســـارگاد  کــــن بانـــــامانه تلفــس  

o ارگاد ـــوقات پاســــمع امانه تماس ـــس 

o ارگاد ــتقل پاســــامانه خودپرداز مســس 

o مستقل پاسارگاد  پایانه فروشگاهی  سامانه 

o  پاسارگاد  فروشگاهی بانکی  سـامانه پایانه 

o ارگاد ـــپاس  ردش تسهیالت ــامانه گــس 

o  صدور شناسه پرداخت  سامانه بارکد خوان 

o  (سحاب  ، ایساتنا، پا ) انتقال بانکیسامانه 

o پاســـارگاد  خودکار  ی  پیامــکامانه ــس 

o  پاســارگاد وب   تلگــرام بانـک ســامانه 

 

الزم به ذکر است تیم داشته باشد. یرا در پ نیکسب و کار طرف شتریدو مجموعه، رونق هرچه ب نیارتباط و تعامل سازنده ب نیحفظ ا میدواریام

روز دنیا در اختیار آن مجموعه قراردهد تا در  پاسارگاد با مشاوره رایگان سعی بر آن دارند تا نرم افزاری کامال اصیل وقوی ایرانی همراه با تکنولوژی

 موفقیت مدیریت محترم و موسسه سهیم باشد.

 با تشکر فراوان                                                                                                           

                                                                                                     مدیریت بازرگانی پاسارگاد                                                                                                           


