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ابداری و کامپیوتر می باشند که  به  حس گروه مهندسین مشاور سانیا نوین پردازش، جمعی از فارغ التحصیالن ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، مهندسی صنایع،

تاسیس نموده اند. در این میان، در کهنهار را پشتوان  سالها پیاده سازی سایت ها و سامان  های مختلف مدیریتی، نظارتی و هوشمند در سازمان های مختلف کشور گروه سانیا نوین پردازش 

  نموده است. نهاپیاده سازی این سیستم ها ب  عنوان فعالیت کلیدی، این گروه اقدام ب  ارائ  خدمات مشاوره در سازمان ها جهت کمک ب  ارتقاء بهره وری آ

  ئ  خدمات با باالترین کیفیت را مهمترین هدف خود می داند.ارااین موسس  تمام تالش خود را در ارائ  خدمات حرف  ای در باالترین سطح کیفی ب  کار می گیرد و ضمن رعایت تمام اصول اخالقی و حرف  ای 

         رعایت ادب و اخالق عمومی در تعامل با مشتریان و کارکنان 

 رعایت صداقت، بی طرفی و درستکاری 

 حفظ دانش فنی و ارتقای توان حرف  ای 

 ایجاد محیط آرام و خوشایند با حفظ احترام متقابل 

 

 ایجاد فضای دوستان  و رضایت مولد در بین همکاران 

 ارتقای فرهنگ سازمانی و کار گروهی 

 توسع  پایدار خدمات حرف  ای 

 ب  کارگیری افراد بااستعداد ومسئولیت پذیر 

  جانشین پروری و ب  کارگیری نیروهای بااستعداد در امور راهبری موسس 
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زد. ابزار طبق  بندی و بازیابی اطالعات همان ماژول های پورتهال سا پورتال دریچ  ای است ب  یک ساختار اطالعاتی طبق  بندی شده ب  نحوی ک  دسترسی ب  اطالعات مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن محیا می

 می باشند. در حقیقت هر پورتال از دو جز کلی تشکیل شده است، هست  اصلی پورتال و ماژول ها.

 وب سایت فروشگاهی وب سایت خبری وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی
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نرم افزار ثبت اوقات کار کارکنان موسسات حسابرسی ، ثبت قراردادها و پروژه های حسابرسی و 

تهی  تایم شیت، برگ تخصیص کار ، ثبت بودج  و گزارشات مرتبط، محاسب  حقوق و دستمزد 

پرسنل،  تهی  لیست های حقوق و دستمزد ماهیان   و ارای  گزارش های الزم در چارچوب سیستم 

 حقوق و دستمزد و بهای تمام شده خدمات در موسسات حسابرسی
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سیستم جامع اتوماسیون باشگاه ورزشی سانیا نوین پردازش راه حلی برای مهدیهریهت 

جامع و مکانیزه نمودن باشگاه های ورزشی می باشد . سیستم اتوماسیهون بهاشهگهاه، 

مجموع  ای گسترده از نرم افزار و سخت افزار ها بوده ک  شامل دستگاههای تشخیص 

هویت ، پکیج کامل قفل های الکترونیکی کمد و نرم افزار جامع مدیریت باشگاه می باشد 

این سیستم باشگاه را باهزین  کمی ب  سطح باالتری از تکنولوژی ارتقا می دهد بطوریک  

امکان نظارت و کنترل توسط مدیران مجموع  ب  راحتی قابل اعمال بوده و گهزارشهات 

مفید و موثر آن راهنمای خوبی برای مدیران خواهد بود بهره گیری از فناوری تشخیهص 

هویت )دستگاه های کارتخوان و کارت هوشمند و دستگاه های اثر انگشت و ...( و نهرم 

افزار مدیریت باشگاه ورزشی باعث کاهش هزین  ها و افزایش راندمان کاری در باشگاه 

 ورزشی می گردد. 

 شناسایی افراد بر اساس اثر انگشت و کارت بدون تماس 

  افزایش رضایت مشتریان افزایش ضریب امنیت و ارتقاء راندمان کاری 

 امکان تهی  گزارشات تشریحی و کلی مالی 

 گزارشات عملکردی در بازه های زمانی دلخواه و بر اساس رشت  های باشگاهی 

 کاهش نیروی انسانی و جلوگیری از هرگون  خطای انسانی موجود در سیستم های دستی 
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 شرکت حمل و نقل بین المللی ناویان شرکت کانی ساز جم

 آکادمی ورزشی پرسیا

 موسس  حسابرسی همپیشگان روش

 موسس  حسابرسی آرمان نوین رسیدگی
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http://kanysazejam.ir/
http://navian.ir/
http://www.persia-club.ir/
http://hampishegan.ir/
http://armanaudit.ir/
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 سانیا نوین پردازش تجهیزات ورزشی سراج اسپرت
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http://serajsport.ir/
http://saniagroup.ir/
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ری هدف و غایت هم  اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در مشتمشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او ب  ما وابست  نیست ، ما ب  او وابست  هستیم مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلک  

ز این طریق فرصتی برای ادام  کار ب  ما می دهد و در حق مها و اسازمان ما محسوب نمی شود ، بلک  مشتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی ک  ب  مشتری ارائ  می نماییم ب  او لطف نمی کنیم ، بلک  ا

 لطف می کند. 
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http://saniagroup.ir/#contact

