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تاریخچه شرکت سهند اعتماد اروند
شرکت سهند اعتماد اروند در اوایل سال  1390تأسیس گردید و در زمینه ارائه محصوالت نرم افزاری تحت
وب و راهکارهای اختصاصی فن آوری اطالعات و ارتباطات برای کسب و کار مبتنی برفناوری اطالعات میباشد.
در بخش دوم شرکت با بکارگیری مدلها و متدولوژیهای منحصر به فرد و بهرمندی از کارشناسان مجرب و
متخصص خدماتی را به مشتریان خود ارائه مینماید که به لحاظ هزینه اثربخش و از نظر تکنولوژی ،برتر
میباشند .همچنین شرکت سهند اعتماد اروند با تمرکز بر روی توسعه نرم افزارهای تحت وب و همچنین نرم
افزارهای موبایل ،اقدام به تولید زیرساخت نرم افزاری نموده است که ایجاد ،توسعه ،یکپارچه سازی و مدیریت
برنامه های کاربردی تحت وب را بسیار آسان میسازد.
ارائه محصوالت نرم افزاری  ،نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و...

 -1طراحی و پیاده سازی نرم افزار
انفجار اطالعات را باید مهمترین حادثه قرن بیستم دانست که تمامی عرصههای زندگی را دستخوش تحوالت عظیم نموده است.
در دنیای رقابتی امروز ،اطالعات هم تراز سرمایه و نیروی انسانی ،در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی
بنگاههای اقتصادی محسوب میشود.
با تکامل هر چه بیشتر فن آوری وب ،جهت گیری نرم افزاری نیز به این سمت گرایش پیدا کرده است و امروزه نرم -افزارهای
مبتنی بر بستر وب به تدریج جایگزین مدلهای قبلی میشوند .این فن آوری به کاربران امکان می دهد که به اطالعات مورد
نیاز خود در هر زمان و از هر مکان دسترسی داشته باشند.
شرکت سهند اعتماد اروند از شرکت های پیشرو در زمینه استفاده از این فن آوری بوده و نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان خود
را بر پایه وب و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا طراحی و پیاده سازی می نماید.

 -1طراحی و اجرای پرتال و اینترانت
استفاده از «وب» به گونهای گسترش یافته است که تقریبا از واژه «وب» مترادف با «اینترنت» استفاده میشود و
کمتر کسب و کاری را میتوان یافت که از حضور در این فضا چشمپوشی نماید .امروزه اینترنت ابزار مناسبی را در
اختیار کسب و کارهای کوچک قرار داده است تا بتوانند شانه به شانه غول های تجاری در فضای مجازی حضور
داشته باشند .اما فقط داشتن وب سایت چیز خیلی مهمی نیست بلکه داشتن یک وب سایت بی نقص است که می-
تواند باعث جذب مخاطب و تبدیل او به یک خریدار بالفعل محصوالت و خدمات بشود.
وب سایت های امروز غالباً پویا بوده و دارای تعامل دوطرفه با مخاطبین میباشد .واحد طراحی وب سایت شرکت
سهند با بهرهگیری از آخرین فنآوری های روز دنیا در داخل کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی وب سایت،
اینترانت و پورتال برای مشتریان خود مینماید.
مهمترین خدماتی که در این واحد ارائه می شوند عبارتند از:
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 طراحی وب سایت طراحی اینترانت طراحی پورتال طراحی فروشگاه الکترونیکی بهینه سازی وب سایتهای موجود تهیه برنامه راهبردی وب و حضور در فضای مجازی برای مشتری تهیه معماری محتوایی جهت تضمین کارایی وب سایت -بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

نمونه کارهای انجام شده:














بررسي رابطه تغييرات دارايي هاي ثابت با بهاي تمام شده فرايند تخليه و بارگيري كانتينر)طرح
پژوهشي)
 كارفرما :دفتر مطالعات اداره بندر خرمشهر
 پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي
راه اندازي سيستم دريافت كارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سال 95
 كارفرما :شركت فوالد كاوه اروند خرمشهر
 تکنولوژيPHP, MySQL :
راه اندازي سيستم آزمون استخدامي سال  – 96نوبت دوم
 كارفرما :شركت فوالد كاوه اروند خرمشهر
 تکنولوژيsql server,asp.net,C# :
راه اندازي سيستم آزمون استخدامي سال  – 96نوبت اول
 كارفرما :شركت فوالد كاوه اروند خرمشهر
 تکنولوژيsql server,asp.net,C# :
راه اندازي سامانه اصالت سنجي پايانامه
 كارفرما :دانشگاه آزاد اسالمي و وزارت علوم  ،تحقيقات و فن آوري،وزارت بهداشت
 تکنولوژيsql server,asp.net,C# :
راه اندازي سامانه مديريت تاكسي
 كارفرما :اصناف تاكسي استان خوزستان
 تکنولوژيandroid studio ،sql server,asp.net,C# :
راه اندازي سامانه انبار داري
 كارفرما :موسسه خيريه فرشتگان آبادان
4

سهند اعتماد اروند -کد اقتصادی  -411465589976شماره ملی -14004147291:شناسه ثبت3104:






















 تکنولوژيsql server,C# :
نصب وراه اندازي exchange server 2013
 كارفرما :شركت ملي حفاري اهواز
پياده سازي سايت آژانس هواپيمايي طاها سير اروند خرمشهر
تکنولوژيPHP+jquery+my sql :
پياده سازي اتوماسيون اداري اصناف خرمشهر
 تکنولوژيsql server+ C#.net :
طراحي و پياده سازي mobile application
 كارفرما :بيمارستان نفت آبادان
 تکنولوژيeclipse + android Studio:
پياده سازي سامانه « »AAAشركت مخابرات ايران
 كارفرما :شركت مخابرات ايران
 تکنولوژيPerl, PostgreSQL, Free Radius :
پياده سازي سامانه «پروفايل مشتريان» بيمه ايران
 كارفرما :شركت بيمه ايران
 تکنولوژيJava, Oracle :
پياده سازي انجين برقراري ارتباط با وب سرويس  SITAبراي فروش بليط هواپيما
 كارفرما :شركت ستاره ونک
 تکنولوژيPHP :
طراحي و پياده سازي سامانه «حسابداري خريد و فروش روغن سوخته»
 كارفرما :شركت شهاب ترابر
 تکنولوژيDelphi, MSSQL Server :
طراحي و پياده سازي سامانه «رتبه بندي و امتيازدهي مشتريان»
 كارفرما :شركت تعاوني توليدي توزيعي ايثارگران
 تکنولوژيDelphi, MSSQL Server :
پياده سازي انجين برقراري ارتباط با وب سرويس  AccelAeroبراي فروش بليط هواپيما
 كارفرما :شركت ستاره ونک
 تکنولوژيPHP :
تحليل و طراحي سامانه «سبا كارت»
 كارفرما :شركت ايده هاي تجارت هوشمند سيمرغ
 تکنولوژيUML :
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