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درباره ما
شــرکت فنــاوران اطالعــات خبــره در ســال  1382فعالیــت خــود را بــا هــدف
مکانیزاســیون صنعــت بیمــه آغــاز کــرد و امــروز بــه لطــف خداونــد و بــا تــاش
و همــت جوانــان ایرانــی 22 ،شــرکت از  27شــرکت بیمــه ای بــا بیــش از 30000
کاربــر ،از راهکارهــا و محصــوالت فنــاوران اســتفاده مــی کننــد  .در حــال حاضــر
بیــش از 90درصــد فعالیــت شــرکت هــای بیمــه خصوصی از طریــق محصوالت
فنــاوران صــورت مــی پذیــرد.
شــرکت فنــاوران اطالعــات خبــره در مــدت  14ســال فعالیــت ،خدمــات
گســترده و متنوعــی در حــوزه هــای سیســتم جامــع و یکپارچــه بیمــه گــری،
هــوش تجــاری و محصــوالت مبتنــی بــر وب در اختیــار شــرکت هــای بیمــه ای
شــریک خــود قــرار داده اســت  .از  5ســال پیــش شــرکت فنــاوران رتبــه یــک
انفورماتیــک را در اختیــار دارد و بیــش از  50درصــد از فــروش بیمــه هــای ایــران
از طریــق نــرم افــزار فنــاوران اتفــاق مــی افتــد.
فنــاوران افتخــار مــی کنــد کــه  40میلیــون ایرانــی مســتقیم و غیــر مســتقیم
از خدمــات سیســتم جامــع و یکپارچــه ( )core insuranceایــن شــرکت
اســتفاده مــی کننــد و تمــام ایــن دســتاوردها بــا همــت بــاالی بیــش از  200نفــر از
بهتریــن مهندســان و کارشناســان ایرانی حوزه فنــاوری اطالعات اتفــاق افتاده
اســت .شــرکت فنــاوران امیــد دارد تــا بــا کمــک همین نخبــگان و کارشناســان،
صنعــت بیمــه ایــران را بــه آخریــن تکنولــوژی و فنــاوری هــای روز دنیــا مجهــز و
قابلیــت رقابــت بــا شــرکت هــای بــزرگ خارجــی در بازارهــای منطقــه را ایجــاد
کنــد .

جایگاه ما در صنعت بیمه

22
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شرکت از  27شرکت بیمه ای کشور
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چشم انداز

هیئت مدیره
مدیر عامل
یوسف قالتی

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر

در افــق  5ســاله ،فنــاوران اطالعــات خبــره ،شــركتی متعالــی وچابــک ،پیشــرو در ارائه راهــکار جامع
بیمــه گــری ( )Core Insuranceو تاثیرگــذار در سیاســت هــای فناوری اطالعــات در صنعت بیمه
کشــور مــی باشــد و بــا دانــش فنــی و محصــول قابــل رقابــت بــا اســتانداردهای روز دنیــا توانســته
جایــگاه مناســبی در بــازار صنعــت بیمــه کشــورهای منطقــه بدســت آورد ،بــا افزایــش اعتبــار برنــد
شــرکت فنــاوران جذابیــت بــرای فعالیــت نیروهــای توانمنــد داخلــی بیشــتر از پیش شــده اســت.

گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

مأموریت

19سال سابقه کار در بیمه

قائم مقام مدیر عامل
مجید خاکور

بکارگیــری دانــش فنــی و اســتانداردهای روز دنیــا در حــوزه فنــاوری اطالعــات و همــگام بــودن
محصــوالت فنــاوران بــا نمونــه هــای پیشــرو خارجــی در حــوزه عملیــات بیمه گــری و ارائــه خدمات
و محصــوالت در زمــان مناســب و بــا کیفیــت بــاال بــه صنعــت بیمــه کشــور.

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران
19سال سابقه کار در بیمه

معاونت فنی
قربان محمدی

فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی

اهداف استراتژیک

افزایــش اعتبــار برنــد شــرکت در حــوزه هــای فنــاوری اطالعــات و صنعــت بیمــه ،بهبــود مســتمر
کیفیــت محصول و فرایندهای ســازمانی ،مطالعه بر روی سیســتم هــای  Core Insuranceمطرح
دنیــا و توســعه امکانــات آن در فنــاوران همــگام بــا محصوالت خارجی ،توســعه محصــوالت مدرن
در حــوزه کســب وکار صنعــت بیمــه ،افزایــش چابکــی و بهبــود ســرعت ارائــه خدمات پشــتیبانی و
توســعه محصــول بــه مشــتریان ،كســب دانــش و پیــش بینــی نیازهــای آینــده مشــتریان ،بهبــود و
توســعه فرایندهــای جــذب نیروهــای کارآمد.

گرایش کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت
19سال سابقه کار در بیمه
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محصوالت و راهکارهای
سیستم جامع و یکپارچه بیمه گری:

Core Insurance

محصــول اصلــی فنــاوران سیســتم جامــع ویکپارچــه بیمه گــری با نــام تجاری "بنیان" اســت .سیســتم
جامــع فنــاوران در واقــع یــک  core insuranceاســت کــه عملیــات بیمــه گــری  22شــرکت بیمــه ای
بــه صــورت جامــع و یکپارچــه در آن انجــام مــی گیــرد .تــا کنــون  3نســل از این ســامانه در فنــاوران ایجاد
شــده اســت کــه بنیــان آخریــن نســل از سیســتم جامع فنــاوران اســت.

محصوالت هوش تجاری:

Business Intelligence

هــوش تجــاری بــه عنــوان نوعــی تفکــر در شــرکت فنــاوران بــه منظــور بهــره بــرداری از اطالعــات
جمــع آوری شــده در سیســتم هــا پایــه ریزی شــده اســت محصــول هوش تجاری شــرکت فنــاوران
شــامل بخــش هــای انتقــال اطالعــات ،پایــگاه داده تحلیلــی رابطــه ای و گزارشــات مدیریتــی و
تحلیلــی مبتنــی بــر اطالعــات سیســتم جامــع در زیــر سیســتم هــای مختلــف اســت.

Web Products

محصوالت مبتنی بر وب:

ســرویس هــای وب فنــاوران اطالعــات بــا بهره گیــری از بــه روز ترین تکنولوژی هــا و اســتانداردهای روز
دنیــا بــه صــورت نــا متقــارن و از تنهــا یــک راه دسترســی محتــوی غنــی سیســتم جامــع یکپارچــه بیمــه
گــری بــا  22شــرکت بیمــه ای زیــر مجموعــه را ممکــن مــی ســازد .در حــال حاضــر ایــن ســرویس هــا در
پرتــال هــا ،وب ســایت هــا ،باشــگاه مشــتریان ،USSD ،آژانســهای مســافرتی و  ...اســتفاده می شــوند.

محصوالت آموزشی:

Educational Products

سیسستم جامع و یکپارچه
پشــتیبانی و شناســا�یی مــوارد بهبــود و یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای نیازمنــدی هــا و چالــش
هــای شــرکت هــای بیمــه بیشــترین تــوان شــرکت فنــاوران را بــه خــود اختصــاص داده اســت
شــرکت هــای بیمــه ای عــاوه بــر مزایا�یــی کــه خدمات سیســتم جامع بــه صــورت روزمــره و مداوم
بــه آن هــا ارائــه مــی کنــد؛ از امتیــازات ارتقــای ایــن سیســتم هــا نیــز برخــوردار مــی شــوند.
تــا بــه حــال ســه نســل از ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمــه گــری در فنــاوران تولیــد شــده اســت.
بنیــان ســومین و آخریــن نســل از ایــن ســامانه هــا اســت .ارتقای ســامانه فنــاوران به نســل جدید
در یــک عملیــات مــداوم و تدریجــی تــا پایــان ســال  1396انجــام خواهــد شــد .نســل جدیــد بــا
هــدف بازنگــری و بهبــود تمامــی فرآیندهــای کســب و کار در ســامانه ،تغییــرات گســترده ای را از
معمــاری گرفتــه تــا تکنولــوژی هــای مــورد اســتفاده سیســتم در بــر مــی گیــرد.
نســل ســوم ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمــه گــری فنــاوران بــا نــام تجــاری بنیــان از تکنولــوژی و
طراحــی بــه مراتــب پیشــرفته تــر نســبت به نســل قبــل اســتفاده می کنــد .تغییــرات بنیــادی انجام
شــده در نســل جدیــد نــرم افــزار تاثیــر بــه ســزا�یی درتوســعه پذیــری و انجــام ســریعتر درخواســت
هــای ارتقــاء خواهــد داشــت و انجــام توســعه در نــرم افــزار فنــاوران بــا ســرعت باالتــری بــه نســبت
نســل هــای قبــل از آن قابــل انجــام خواهــد بــود.
ویژگــی هــا و مزایا�یــی ماننــد تســت خــودکار ،قابلیــت بــاالی اتصــال پذیــری ،پشــتیبانی از داده
هــای بــزرگ و  ...بنیــان را بــه یــک سیســتم جامــع و یکپارچــه مطلــوب بــرای مشــتریان تبدیــل
مــی کنــد .بــا وجــود کار بــر روی کســب و کارهــای اختصاصــی شــرکت هــای بیمــه ای و یکپارچــه
بــودن سیســتم هــا ،ســابقه  14ســاله فنــاوران در کار بــا  22شــرکت بیمــه ای باعــث شــده اســت تــا
تمامــی صنعــت بیمــه درفرآیندهــای ارتقای سیســتم مشــارکت کننــد و به معنــای واقعــی از منافع
و امتیــازات یــک سیســتم جامــع و یکپارچــه بهــره منــد شــوند.

محصــوالت و خدمــات آموزشــی فنــاوران در راســتای رفــع نیازهــای آموزشــی شــرکت هــا بیمــه ای و
صنعــت بیمــه کشــور؛ راهکارهــا ،خدمــات و محصــوالت متنوعــی در اختیــار متقاضان قــرار داده اســت.
موسســه آموزشــی کارانگــر از زیــر مجموعــه هــای شــرکت فنــاوران ،وظیفــه آمــوزش بــه نماینــدگان
شــرکت هــای بیمــه ای ،دانشــجویان و عالقــه منــدان بــه صنعــت بیمــه را برعهــده دارد.
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همــکاران مــا ارزشــمند تریــن ســرمایه هــای مــا هســتند .فنــاوران
بــاور دارد کــه بــرای حفــظ و نگــه داشــت یــک محیــط کاری ایــده آل
بایــد در جهــت بهبــود حرکــت کــرد و بازخوردها�یــی کــه از اعضــای
خانــواده کاری خــود مــی گیریــم همــواره بهتریــن راهنمــای مــا
درمســیر تعالــی مــان بــوده اســت.
اگــر مــی خواهیــد در فضا�یــی فعــال  ،تخصصــی و صمیمــی
توانا�یــی هــای خــود را شــکوفا کنیــد...
اگــر نــوآور ،خــاق  ،خــوش فکــر  ،پرتــاش و مشــتاق پیشــرفت
و مشــارکت در یــک پــروژه ملی هســتید...
اگــر بــه دنبــال یــک مســیر حرفــه ای هســتید کــه الهــام بخــش
رشــد و پویا�یــی تــان باشــد...
اگــر مــی خواهیــد آینــده شــغلی روشــن و مطمئنــی بــرای خــود
ترســیم کنید...

همواره درخانواده فناوران جا�یی برای شما هست.
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مسئولیت های اجتماعی
 80درصــد از ســرمایههای انســانی شــرکت فنــاوران اطالعــات خبــره ،از متخصصیــن نــرم افــزار
تشــکیل شــده و  90درصــد از منا�بــع و تشــکیالت ســازمانی شــرکت ،بــه بخشهــای فنــی و نــرم
افــزاری اختصــاص یافتــه اســت.ازابتدای فعالیــت شــرکت فنــاوران یکــی از مهمتریــن چالشهای
مــا ،پدیــده مهاجــرت نخبــگان و فــرار مغزهــا بــوده اســت .فناوران به ســهم خــود در موارد بســیاری
مانــع از مهاجــرت متخصصــان توانمنــد ایرانــی شــده اســت؛ از بــدو تاســیس تــا بــه امــروز ،فنــاوران
همــواره تــاش کــرده اســت تــا نخبــگان و متخصصــان حــوزه دانــش فنــاوری اطالعــات را جــذب
نمایــد؛ و از ســرمایههای انســانی و دانشــجویان بــا اســتعداد و توانمند دانشــگاههای کشــور ،برای
تولیــد محصــول و راهکارهــای خــود اســتفاده کنــد.

از زبان مشتریان
دکتر بیژن صادق ،مدیرعامل بیمه دانا
اگــر یــک بررســی اجمالــی کنیــد ،مشــاهده میکنیــد کــه اکثــر شــرکتهای
مطــرح صنعــت بیمــه از زحمــات ایــن شــرکت بهرهمنــد شــدند و بــه
شــکلی عالــی و بــه بهتریــن شــکل در حــال تعالــی و تکامــل اســت و
بیشــتر مشــکالت صنعــت بیمــه بهوســیله زحمــات ایــن شــرکت در حــال
ســاماندهی و برنامهریــزی اســت.

رسول تاجدار ،مدیرعامل بیمه البرز

دانشگاههاوانجمنهایموردحمایتفناوران
جشنهای فار غ التحصیلی دانشگاه امیر کبیر

تفاهم نامه آموزشی با جهاد دانشگاهی امیرکبیر

مدرسه اشتغال شریف

هکاتون دانشگاهها
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فنــاوران تنهــا شــرکت حرف ـهای اســت کــه اقدامــات بســیار خــوب ،مفیــد
و مؤثــری را انجــام داده اســت و بهانــدازه تــوان تخصصیشــان چندیــن
متخصــص انفورماتیــک را دورهــم جمــع کردهانــد و روزبــهروز هــم رشــد
خو�بــی دارنــد .

دکتر يونس مظلومی ،مديرعامل بيمه رازی
بهتريــن راهکارها�يــی کــه در صنعــت بيمــه وجــود دارد در دســتان ايــن
شــرکت اســت و مــا هــم بســيار خوشــحال هســتيم کــه بــا شــرکت فنــاوران
همــکاری ميکنيــم و افتخــار ديگــری کــه بــرای بيمــه رازي وجــود دارد
ايــن اســت کــه اوليــن شــرکتی اســت کــه توانســته بــه شــرکت فنــاوران
اطالعــات خبــره اعتمــاد کنــد و ايــن ســامانه بــرای اوليــن بــار در بيمــه رازی
پيــاده ســازی و عملياتــی شــده اســت.
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زندگی در فناوران

فنــاوران تــاش میکنــد تــا تمامــی
کارکنــان تجربــه خو�بــی از کار کــردن در
محیــط شــرکت داشــته باشــند آرامــش،
تمرکــز و فضــای دوســتانه نــکات مثبــت
محیــط کار ماســت
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فنــاوران تــاش میکنــد تــا تمامــی کارکنــان
تجربــه خو�بــی از کار کــردن در محیــط شــرکت
داشــته باشــند.آرامش ،تمرکــز و فضــای
دوســتانه نــکات مثبــت محیــط کار فنــاوران
اســت سیســتم ارتباطــات داخلــی فنــاوران
اجــازه میدهــد تــا همــه مدیــران ارشــد،
متخصصــان و همــکاران بخشهــای مختلــف
شــرکت همیشــه در دســترس باشــند .فنــاوران
یــک ســازمان متشــکل از تیــم هاســت؛ محیــط
کار شــرکت در ایــن راســتا برنامــه ریــزی شــده
اســت تــا تیمهــا یکجــا متمرکــز باشــند و
تیمها�یــی کــه در بخشهــای دیگــر مشــغول
بــه کارنــد بــه بهتریــن شــکل بــا ســایر بخشهــا
ارتبــاط داشــته باشــند.نظام مالــی و اداری
مــا منضبــط و شــفاف اســت همــه نیروهــای
فنــاوران بــه محــض ورود بــه ســازمان بیمــه
میشــوند زمانبنــدی پرداختهــا یکــی اســت
و نظــام پرداختهــا ،معوقــات ،اضافــه کار و
سیاس ـتهای رفاهــی ســازمان کامــا شــفاف
و دقیــق پیــش میرونــد .تجربــه  14ســاله مــا
در حــوزه فنــاوری اطالعــات تضمیــن مــا بــرای
ثبــات شــغلی در کار ماســت؛ حرکــت بــر یــک
بســتر مطمئــن و محکــم کاری بــرای ســازمان
اهمیــت داشــته اســت و همیشــه ثبــات
کارکنــان را بــر همــه چیــز اولویــت قــرار داده ایــم.

کنار هم هستیم

حسام زمردی
کارشناس پایگاه داده

از روزها�یــی کــه یــک جمــع چنــد نفــره بودیــم
تــا امــروز کــه تیــم مــا بیــش از 200عضــو دارد.
موفقیــت ها�یــی کــه بــه دســت آوره ایــم را کنــار
یکدیگــر جشــن گرفتــه ایــم ،کنار هــم ایســتادن چه
در مســائل فنــی و چــه در حــوزه شــخصی بــرای مــا
اهمیــت دارد

آیدین صدیق
برنامه نویس ارشد

مــا در فنــاوران ســعی داریــم
بــا اســتفاده از دانــش روز و در
چارچــوب اســتاندارد واحــد،
نســبت بــه تولیــد نــرم افــزار
�بیرقیــب در صنعــت بیمــه
گام برداشــته و همــگام بــا
تکنولــوژی در جهــت توســعه
و بــه روز رســانی سیســتمها
حرکــت کنیــم.

محیــط فنــاوران بــرای کســانی
کــه قصــد رشــد و پیشــرفت در
رشــته تخصصــی خــود دارنــد،
ایــده آل اســت .هــر فناورانــی
صــرف نظــر از تجــارب و دانــش
پیشــین خــود میتوانــد در
تعامــل بــا ســایر همــکاران
و در مواجــه بــا چالشهــای
فنــی روزمــره ،تخصــص خــود را
افزایــش دهــد و بــه روز کنــد.
مرضیه اکبری
تسترارشد

تضمیــن امنیــت شــغلی ،یکــی از مهمتریــن خصوصیــات ســازمان
اســت .مــن خوشــحالم عضــو مجموع ـهای هســتم کــه در کنــار رعایــت
ایــن موضــوع ،بســتری جهــت رشــد و توســعه نیروهــای مســتعد و کوشــا
فراهــم میکنــد.

به لبخند ما بپیوندید

18

گروه اداری
گروه
هوش تجاری

خانواده
بزرگ فناوران

هیات مدیره

گروه
پایگاه داده

گروه تحلیل

گروه استقرار

گروه
برنامه نویسی

گروه
توسعه بازار

گروه
پشتیبانی

گروه
تست نرم افزار

گروه
جذب و آموزش

روابط عمومی
وبرندینگ

به لبخند ما بپیوندید

گروه مدیریت

