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فناوران

اعضای هیئت مدیره

ا�زش های بنیادین

فناوران در  یک نگاه

چشم انداز 

اهداف استرات��ک

تعالی

محصوالت

سامانه جامع و متمرک� ب�مه گ�ی بنیان

سامانه هوش تجا�ی پویان

سامانه معرفی نامه الکت�ونیک درمان 

محصوالت ب�مه گ�ی اتکایی فناوران

(API) وب س�ویس های ب�مه گ�ی باز

��ر ساخت جامع اتصال به شبکه بانکی

پشتیبانی

اکوسیستم

سرمایه  انسانی

تحقیق و توسعه

مسئولیت های اجتماعی

ارتباط با ما



فنـــــــاوران

با   ١٣٨٢ سال  در  (فناوران)  خبره  اطالعات  فناوران  شرکت 
یکپارچـــه  و  جامع  نرم افـــزا�ی  راهکارهای  تولید  هدف 
نیازهـــای  با  متناســــب   (Core Insurance) بیمه گ�ی 
خاص صنعت بیمه ایران تأسیس شد. فناوران با تکیه بر 
از  عینــــی  و  عمیــــق  شناخــــت  اسـاس  بر  و  تج�به 
هــــدف  بیمــــه،  صنعت  نیازمندی های  و  مشکالت 
ی  نرم افــــزا� سامانه هـــــــای  توسعـــــــــه  بر  را  خود 
انواع  ارائـه  و  ی  بیمه گـــــــــ� کارآمــــــــد  و  باکیفــــــیــت 

��ست به   اطالعات  ی  فناو� بر  مبتنی  حرفه ای  خدمات 
 بوم بیمه کشور متمرکز ساخت.

بر  است  آشکا�ی  گواه  بیمه  شرکت های  گسترده  اقبال 
جامعیت و تناسب راهکارهای فناوران برای پوشش انواع 
شرکت هــــــای  از  هم اکنون  صنعـــت.  نیازمندی هــــــای 
سبــــــــــــد  از  شرکت   ٢٤ کشـــــــور،  در  فعــــــــــال  بیمه 
محصـــوالت و خدمــــــــــــــــــات فنـــــــــاوران استفـــــــاده

از ٥٠  می کننـــــــــــد و به این ترتیـــــب پردازش بیــــــــــش 
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مازندران) (استان  دماوند  کوه 

راهکار  د�  بیمه  صنعت  کل  پرتفــــــــوی  ا�  درصــــــــــــــــد 
می انجام  فناوران  محصوالت  دیگر  و  بنیان  جامع 
 پذیرد.فناوران به عنوان یک نهاد کارآف��ن و متعهد، در 
در  و  کشو�  ی  فک� سرمایه های  اعتالی  و  حفظ  راستای 
هم  گرد  با  خود،  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  جهت 
تحصیـــل کرده  جوانــــان  از  نفــــر   ٤٠٠ به  نزدیک  آوردن 
خلـــق به  دست  کوشش  و  همدلــــــــی  با  متخصــص  و 
ی اطالعات رگی در حوزه های مختلف فناو� زش های ب� ا�

 زده است.
بـــار  اهمیــــت  درک  با  خبره  اطالعـــــــات  فناوران  شرکت 
محصوالت  توسعه  به  تعهد  حس  با  و  خود  مسئولیت 
توسعه  به  جدیت  با  همواره  کارآمدی،  سطح  ارتقای  و 
وز  � ی های  فناو� از  ی  بهره گی� و  جدید  راهکارهای 
در  خــــود  ی  کسب وکــــا� دانش  تعمیـــــق  از  و  پرداخته 
بیمه  صنعت  در  یادگیرنده  و  خبره  سازمان  یک  جایگاه 

است. نشده  غافل 
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اعضای هیئت مدیره

مجیـــــد خـــاک ور 
متولد ١٣٥٣

مهندسی کامپ�وتر- نرم افزار از دانشگاه 
تهران

مدیر عامـــــل و عضو هیئـــت مدیـــــــــره

یوسف قالتی  
متولد ١٣٥٤

مهندسی کامپ�وتر- نرم افزار از دانشگاه 
تهران

رئیس هیئت مدیره و معــاون محصـــول

ق�بان محمدی
متولد ١٣٥٤

��اضی کا�بردی از دانشگاه علم و صنعت 
ایران

عضــو هیئت مدیــــره و معــــــاون فنــی



٤ مازندران) (استان  باداب سورت 



ا�زش هــــای بنیادیـــن

مسئولیت پذی�ی و تمرک� بر 
خواسته هــــای مشتـــــــ�ی

ماندگــــــا�ی، هم افزایــــی
و بهبـــــــود مداوم

توجــــه به تعالــــی فــــردی 
و سازمانـــــی

توجه به مسئولیت هـای 
اجتماعی و محیط ��ست

نوآو�ی و به کارگی�ی
دانــــــش �وز

تولید و اشتراک دانش

٥
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نزدیـــک بــه ١٢٠٠٠ مرکــــز
درمانی کا�بر نرم افزار ماد

خانواده ٤٠٠ نفره از
متخصصان کشــور

خدمت رسانی به ب�ـــش از
٤٠ میلیــون ب�مه شــده در

سراسر کشور

پردازش ب�ش از ٥٠ درصد
کل پورتفــــــوی صنعـــت

ب�مه کشور

صدور نزدیک به ١٣ میلیون
معرفی نامه آنالیـن درمـــان  

صدور نزدیک به ١٣ میلیون
حواله خســـــارت در ســـــال 

مفتخ� به اعتماد ٢٤
شرکت ب�مه کشـور

پردازش ب�ش از ٧ میلیــــــون
 API فراخوانی از س�ویس های

فناوران در هر ماه

ب�ش از ١٠٠ هزار نفر کا�بــر
فعـال محصوالت فنــاوران

صدور نزدیک به ٢٠ میلیون
ب�مــــــه نامــــــــه در ســــال  

فنــــاوران د� یک نگـــــــاه

ب�ش از ١٠ سال متوالــی
رتبـــه ١ شــــــورای
عالی انفورماتیک

سهامـی خاص دانش بنیان



چشــــم انـــداز

ارائه ی  در  پ�ش�و  همچنان  چابک،  و  متعالی  شرکتی  خبره،  اطالعات  فناوران  ساله،  افق ٥  در 

راهکار جامع ب�مه گ�ی (Core Insurance) و تاثیرگذار در سیاست های فناو�ی اطالعـــــات در 

قابت با استانداردهای �وز  صنعــــت ب�مه کشــــــو� بوده و با دانش فنی و محصول قابل ر

و  آورد  به دست  منطقه  کشورهای  ب�مه  صنعت  بازار  د�  مناسبی  جایگاه  توانسته  جهان 

��رساخت ب�مه گ�ی باز فناوران، سکوی توسعه ب�مه گ�ی دیجیتال در ایران می باشد.

چشـــم انــــداز 
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مامو��ت هــای سازمان

به کارگی�ی دانش فنـی و استانداردهــــــای �وز دنیـــــــا در حــــوزه ی فنـــــــاو�ی اطالعـــــــات

ارائــــــــه محصوالت پ�شــــ�و در حــــــوزه ی عملیــــات ب�مــه گـــــ�ی

ارائه خدمات مطلوب د� زمینه توسعه و پشتیبانی نرم افزار  ب�مه گ�ی به صنعت ب�مه ایران

فراهم کردن بسترهای الزم برای تحقق ب�مه گ�ی دیجیتال 

٨



 اهـــــداف استــــرات��ک

افزایش اعتبا� برند فناوران در حوزه های فناو�ی اطالعات و صنعت ب�مه

بهبود مستمر کیفیت محصول و فرایندهای سازمانی

توسعه محصوالت مد�ن در حوزه ی کسب و کار صنعت ب�مه

افزایش چابکی و بهبود سرعت ارائه ی خدمات پشتیبانی و توسعه ی محصول به مشت��ان

کسب دانش و پ�ش ب�نی نیازهای آینده ی مشت��ان

٩



راهبردهـای 
فنــــــــاوران
د� یک نگاه

١٠

توسعـــه �ویکــــــرد
داده محور

حرکت به سمت
م�زهـــــــــای باز

یکپارچه سا�ی
د�ون صنعتی

یکپارچه سا�ی
ب�ــن صنعتی

ایجــــاد سکـــوی
توسعه محصول

توسعـه و بهبـــود
مستمر محصوالت

ب�مه ای

تمرک� ب� پایدا�ی
و ارتقای قابلیت

اطمینان



٩٥ ٩٩ ١٤٠٠

انواع  APIهای  ارائــه   –١٣٩٥
ب�مـه گـ�ی (صدور، خســــارت، 
مالی)  / توسعــــه محصـــوالت  

هـوش تجــــــا�ی
��رساخـــــــت تولیــد   -١٣٩٦

مدی��ت  برای   API Manager
فاز  اتمام   / API ها  جامـع  
(بـــــا  بانک-ب�مه  پ�وژه  اول 

مشارکت نظام بانکی کشور)
- تعداد نی�وی شرکت: ٢٣٤

١٣٩٧– آغاز R&D برای معما�ی 
 Core Insurance  جدید نرم افزار
فنـاوران / پنجره واحـد  معرفی 
نامه  الکت�ونیکـی درمان (ماد)

با  ارتبــاط  توسعــــــه   –  ١٣٩٨
سنهــاب / توسعــــه نرم افــــزار  

اتکایی
- تعداد نی�وی شرکـــــت: ٢٦٠ 

تولیــــــــد  عملیـــــــات  آغاز   -١٣٩١
 Data warehouse ، سیستم هـای

ICRM و BI
عملیـــــــــــــــــات  آغـــــــاز   –  ١٣٩٣
در  گستـــــــــــرده  تغی�ـــــــــــــرات 
بهبود  و  افــــــزا�  نرم  معمـــــا�ی 

مستمر
٢٠٠ شرکـــت:  نیــــــ�وی  تعــداد   -

١٣٩٩– اتمام موفقیت آمیز 
R&D معما�ی جدید نرم افزار 
/  عملیاتی سا�ی انباره داده

به  شرکـــت  تبدیــل   –١٤٠٠
سهامی خــــاص /آغاز تولید 
جامع  افزار  نرم  پنجم  نسل 
ب�مه گ�ی/  توسعـه ارتباط 
بانکی  نظام  با  یکپارچه 

کشور
 - تعداد نیــ�وی شرکت: ٤٠٠

مداوم توسعه  فصــل هوشمندیبهار تحول دیجیتال

٩٦

٩٧ ٩٨

پ�ش به سوی ب�مه گ�ی باز 
(open insurance)

٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤

تعالـــــــــی

١١



٨٢

تاسیــــــــــــــــس   -١٣٨٢
تاسیس  با  (همزمـــــان 
شرکت هـــــــای  اولیـــن 
 / خصوصــــــی)  ب�مــــه  
اولیـــه  نسخـــــــه  تولید 

نرم افــــزار

 ٥ شرکت:  وی  تعداد نی�   -

جدید  نسخـــه  نگــــارش   -١٣٨٣
ب�مـــــه گــــــــــ�ی جامع  سیستم 

٢٤ شرکت:  نیـــــــــــ�وی  تعداد   -

پلتفــــــــرم د�  تحــــــــول   -١٣٨٧
 Net. بـــــــه  Delphi نرم افــــــــزار از 

صنعـــــــت اعتمــاد   / جلب 

جدیـــــد  سامــــانه  استقــرار   -١٣٨٨
طــــــرف  شرکت هـــــــای  تمــــــام  در 

قرارداد

٧١ شرکــــــت:  نیــــــ�وی  تعــــــداد   -

شــــد آغاز  چگونه  قصه  عطــــف نقطه  گام نهادن در مسی� ب�رگ

٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦

٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠

لوت ١٢دشت 



سامانـــه هوش
تجا�ی ب�مه گ�ی

«پویـــان»

محصوالت تکمیلـی
مبت�ی ب� ��رساخـت

بنیـــــــان

وب س�ویس هــای
(API) ب�مه گ�ی باز

سامـــانه جامـــــــع
و متمرک� ب�مه گ�ی

«بنیــــــان»

سامانه پنجره واحد
درمـــــان (مـــــــــاد)

��رساخت جامع
اتصال به شبکه 

بانکــــــــی

سامانـــــــه ب�مـــــــه
 (Reinsurance) اتکایی

محصــوالت 

محصوالت کلیدی

١٣



سامانه جامع و متمرک� ب�مه گ�ی بنیان

ب�مــــه عمــــــــر
و سرمایه گذا�ی

ب�مه های مستم�ی

ب�مه وسیله نقلیه
(ثالــــــــث، بدنــــــه،
حوادث ران�ـــــــــده
و ط�ح های خاص)

ب�مه درمان
تکمیلـــــــی

ب�مه عم� و حوادث

��رسامانه های اصلی «بنیــان»

ب�مه با�ب�ی

ب�مه ساختمانب�مه ان��ی

ب�مه مسئولیت
(کارفرما، مدنــی
و حرفـــــــــــه ای)

ب�مه اعتبا�یب�مه پولب�مه مهندسی

ب�مه رشته های
خاص

تش سو�ی ب�مه مسافرتیب�مه آ

انجام کلیه عملیات های ب�مه گ�ی 

           •  صدور                                   • خسارت                                   • مالی                                    •  اتکایی

(لرستان) وحشی  اسب های  ١٤دشت 



ویژگی ها و قابلیت های سامانه جامع ب�مه گ�ی بنیان

مزایا و سودمندی ها

• جامعیت رشته های تحت پوشش 

• جامعیت انواع عملیات ب�مه گ�ی شامل صدور، خسارت، مالی و اتکایی

• یکپارچگی فرایندها و داده ها 

• جامعیت داده های عملیاتی و فرایندها در تمام رشته های ب�مه ای

• توسعه پذی�ی 

• قابلیت چشم گیر اتصال پذی�ی

• پشتیبانی از داده های ب�رگ

• انجام س��ع تر درخواست های توسعه 

(Business Rules) مدی��ت قوانین کسب وکار •

• ارتباط با سنهاب (سیستم نظارت و هدایت الکت�ونیکی ب�مه  مرک�ی)

• بهینه سا�ی و بازطراحی بخش عمده فرایندهای کسب وکار

• امنیت اطالعات

• نظام کارآمد پشتیبانی

• غنای تحلیلی سیستم، بومی سا�ی و توسعه پذی�ی 

• مشارکت مشت��ان در توسعه نرم افزار

• مشارکت مشت��ان در مدی��ت پ�وژه 
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فارس) (استان  پرسپولیس 

محصـــــوالت
تکمیلی مبت�ی
ب� ��ــــرساخــت

بنیان

سامانه وب ثالث

سامانـه اتصال
به سنهاب

سامانه ب�مه های
مستم�ی

پنجره واحد صــدور
معرفی نامـه آنالین

سامانه اتصال به سنهاب ب�مـــه مرکـــــــ�ی
سامانه نظارت و هدایـت الکت�ونیکی بیمه  د� راستای تحقق دولت

الکت�ونیک
  

سامانه وب ثالث
تمدید و صدور آنـی الکت�ونیکی بیمه نامـه شخص ثالث

مات��س پویای عم� و زندگی
نسل جدید نرم افزا� یکپارچــــه عمــــــر

سامانه مستم�ی
سامانه صدو� و مدی��ت بیمه نامه های مستم�ی 
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سامانه ی هوش تجا�ی پویان

معما�ی و طراحی محصوالت هوش تجا�ی د� راستای ایجاد ��ر ساخت تأمین اطالعات ا�زشمند برای

شرکت های ب�مه

  
     ایجاد گزارش های تحلیلی از سامانه بنیان با سرعت و کیفیتی ممتاز

 
     انتقال اطالعات از سامانه ی جامع بنیـان به پایگاه داده ی تحلیلـــی

هوش تجاری: ی� ن�رش
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��رسامانه های
«پویان» اصلی 

گزارش های تخصصی
ب�مه گــــ�ی

انــــبـــــاره داده
(data warehouse)

تخصصی ب�مه

داشبوردهـای
مدی��تی ب�مه

سامانه کشف
تقلب

غنای تحلیلی و پشتیبانی 

جامعیــــت و یکپارچگـــی  تهیه داشبوردهای مدی��تی 

قابلیت ب�رسی شاخص های

تخصصـــــی حوزه ی ب�مــــــه

ویژگی های پویان
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در این محصول کا�بران مراکز درمانی می توان�د با استفاده ا� یک حساب کا�ب�ی واحد نسبت به انجام کلیه ی عملیات 
م�بوط به معرفی نامه های درمان به صورت الکت�ونیکی و با یک �وال واحد اقدام نمایند. راه اندا�ی این سامانه مشکالت 
حساب های کا�ب�ی مختلف و پ�چیدگی ناشی از تفاوت �وال ها را برطرف کرده و از سوی دیگ� یک رابط گرافیکی قدرتمند 
و کا�ب� پسند، استفاده ار این سامانه را برای کا�بران تسهیل کرده است به گونه ایی که بسیا�ی از عملیاتی که ممکن بود 

در سیستم های قبلی با طی چندین مرحله انجام شوند، به راحتی و با چند کلیک قابل انجام باشد.

رابط گرافیکی قدرتمند 
حساب کا�ب�ی واحد
برای مدی��ت تمامی
شرکت های ب�مـــــــه

کلیدهای میانبر جهـت
انجام امــــور مختلــــف 

ارسال الکت�ونیکــــی مدارک
و لیست ه��نه ها از ســـوی
مراکز درمانی به شرکت های

ب�مه

Caching وجود مکانیزم های
در الیه های مختلف معمـا�ی
جهــــــــت افزایـــــش سرعــت

دسترسی به اطالعات 

مدی��ت دسترسی هـــای
مختلف و امنیت در تبادل

داده ای 

امکـــــــان استفــــــاده از
پنجره هـــای متعدد بـرای
شرکت های ب�مه مختلف 

چاپ معرفی نامه
نمــایش پ�غــــام هـــــای
کنترلی و هشدار د� زمان

انجام عملیات 

قابلیـــــت انجـــام
عملیات موا�ی در
 Tab چندیــــــــــن

سامانه ی معرفی نامه الکت�ونیک درمان (ماد)
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دستاوردهای  سامانه معرفی نامه الکت�ونیک درمان (ماد)

مشت��ان سامانه ماد 

مرکـــز درمانـــــــــــی فعـــــــال در سامـــــانه مـــــــاد 

کا�بر مرکــــــز درمانـی فعــــــال در سامانه مــــــــاد 

معرفی نامه  صادر شــــــــده تحت سامانــه مــــــــاد

٩٠٠٠+

١٢٠٠٠+

+١٣ میلیـون
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قابل استفـــــــاده برای همه شرکت هـــــــــــای ب�مـــــــــه

کسب تمام مجوزهای م�بوطه و مورد تای�د ب�مه مرک�ی

نسل جدید محصوالت اتکایی

محصوالت اتکایــــــی
(پوشش کل عملیات هــــای اتکایـــــــــی در کشـــــــور)

واگذا�ی مشارکت و مازاد سرمایه

محصول تخصصی قبولی
ج از کشــور ا� ب�مه گران خا�

واگذا�ی مازاد خسارتقبولی مازاد خسارت

واگذا�ی اختیا�یقبولی اختیا�ی

قبولی مشارکت و مازاد سرمایه

محصوالت ب�مه گـــ�ی اتکایــــی فناوران
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امکان استخراج گزارشات ��� و جامع

امکان ثبت اطالعات کامل کلیه عملیات های اتکایی به صورت دینامیک 

امکان ثبت و مدی��ت عملیات های اتکایی به صورت گ�وهی و تکی

انجام محاسبات فنی کامل

انجام و مدی��ت کامل عملیات های مالی

مدی��ت فرایندها و سطوح دسترسی

برخی ا� ویژگی های محصوالت اتکایی فناوران
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با بهره گی�ی از الگوی API Gate Way و با راه انـــــدا�ی API manager د� بستـــــ�ی واحـــــد به
شرکت های third party این قابلیت ایجاد شده است که دسترسی به همه ی شرکت های طرف 

قرارداد فناوران، ت�ها با ارتباط ا� یک درگاه صورت پذیرد. 

ارائه خدمات برخط با بهره گی�ی از API Manager د� رشته های ب�مه

با�ب�یبدنهثالث
(سامانه جامع تجارت)

مسافرتی

حوادث پزشکان
و پ�راپزشکان

عم� و سرمایه گذا�ی
صدور

معرفــــی نامه های
درمان

تش سو�ی آ
ط�ح ها 

(API)  وب س�ویس های ب�مه گ�ی باز
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��رساخت جامع اتصال به شبکه بانکی 

این ��رساخت بصورت جامع در حوزه های د��افت و پرداخت در سامانه جامع ب�مه گــــــ�ی تعب�ــه شده و برای د��افتی هـــــا  و 

پرداختی های مختلف اعم از حق ب�مه، اقساط، خسارت، ه��نه کارشناسی و موارد مشابه کا�برد داشته و از این ط��ق فراینــد 

کنت�ل و مدی��ت به صورت اتوماتیک و با کمت��ن دخالت کا�بر صورت می پذیرد.

دیگر مزایای این ��رساخت

بخش های کلی ��رساخت جامع اتصال به شبکه بانکی 

افزایـــــش امنیـــــــت

رضایتمندی شرکت هـــای ب�مـــــــه و ذی نفعـــــان گستــــــــرش و افزایـــــش سرعـــــت خدمـــــــــــات

سهولت و چابکی ارتباطات شرکت ب�مـــه با بانک 

امکان تع��ف و تخصیص انواع شناسه وا��ز

امکان بارگزا�ی صورت حساب از ط��ق
وب س�ویس و فایل 

امکان وا��ز ب�ن بانکی

امکان دستو� پرداخت ویژه 

تعب�ه انواع س�ویس های بانکی جهت استفاده
در سامانه ب�مه گ�ی
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پشتیبانـــی

ی  موا� صورت  به  متفاوت  ویکرد  � دو  با  خدمات  کیفیت  بردن  باال  و  ی  حداکث� پوشش  جهت  به  فناوران  در  پشتیبانی  خدمات 

می گیرد. انجام  همزمان  و 

�ویکرد رشته محور ( به تفکیک رشته های ب�مه ای 

و توسط تیم پشتیبانی فناوران )

�ویکرد مشت�ی محور ( به تکفیک مشت��ان و توسط 

تیم امور مشت��ان فناوران )
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تیـــــم پشتیبانــــــی

د� �ویکرد رشته محــــور

تیم امــــــور مشت��ـــان 

د� �ویکرد مشتــ�ی محــــور

نی�وهای مجرب و متخصص
در حوزه کسب و کا� و فناو�ی

پ�گی�ی س��ع خطاهای احتمالی،
سواالت و ابهامات سیستم

پ�گی�ی کـــردن مشکالت
و درخواست های مشت�ی

در تمام رشته ها 

پشتیبانی ٧ در ٢٤ س�ورهای
عملیاتی شرکت های ب�مــــه

نماینده مشت�ی در فناوران
و پ�گیــــر منافــــــــــــــــع او 

کمک به �وابط مشت��ــــــان
با سایر تیم هاو مدی��ت آن

�و ود� � ی،  حضـــــــو� ارتبــــاط 
ی ها مشت� با  واسطه  بدون  و 

ی مشت� مشکالت  کارشناسی 
و ارائه راهکا� برای آن ها

خدمـــــــــات
پشتیبانـــی
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راه های ارتباطی با تیم پشتیبانی و امور مشت��ان

PM ویژگی های

بنیان  جامع  سیستم  در  محاوره  ��رسیستم 

پاسخگویی در کوتاه ت��ن زمان ممکن��رساخت ارتباطی در سیستم جامع بنیان

(  PM ( نرم افزار اختصاصی  ��رسیستم محاوره در سیستم مدی��ت پ�وژه  

سیستم مدی��ت پ�وژه به صورت اختصاصی توسط شرکت فناوران طراحی و در اختیار مشت��ان قرار داده می شود که اف�ون بر 

فراهم آوردن امکان پشتیبانی توسط ��ر سیستم محاوره، برای ایجاد و مدی��ت درخواست های مشت��ان نی� به کار می �ود.

اجرایـــی فرآیندهــای  دارای 

و مکانیزم های گزارش گی�ی

برای  کمکـــی  ابزارهــای  دارای 
با  ��ابـــــــی  ا� و  وژه  پ� ل  کنتـــ�

مشخص دسترسی های 

وژه هــــا  پ� وند  � رصد  امکان 

پایـــــان تا  درخواســــــــت  از 

ی  مشتـــــ� با  شفافیـــــت 

کــــار پ�شبرد  د� 

مدی��ــــــــت  در  انسجـــــام 

مشت��ــــان درخواست های 
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ارتباط مستقیم با سطوح مختلف پشتیبانیپشتیبانی و آموزش مستقیم کا�بر

د��افت مستقیم نظرات و پ�شنهاداتحفظ و توسعه ارتباطات �و د� �و با شرکت های ب�مه

پرسشنامه رضایتمندی از نسخـــه  د��افتــــــــی

نظـــــرسنجی ساالنه از شعب و نمایندگی های منتخبجلسات مستم� بـــا مشت��ـــــان .4 .3

ISO1004:2012 پرسشنامــــه  رضایتمنــدی مشت��ان .2 .1

PM فرایند مدی��ت درخواست ها توسط

تلفنی تماس های 

جلسه ها برگزا�ی 

مشت��ان از  دوره ای  نظرسنجی های 

ثبـــــت مـــــورد
درخواســــــــت
مرتبـــــــــــط در

هر تیم

اولیـــه رسی  ب�
ســــــت ا خو ر د
تیم ها توسط 

خاتمـــــــــه
درخواست

نامــه ثبت 
درخواست

ثبـــــت تسـک
مرتبط با  مورد
درخواســــــت

برنامـــــه ��ــــــ�ی
و انجــــــــام کلیـه
تسک هـــــــــــای

م�بوطــه

٢٨



اکــــــوسیستـــــــــم
مشت��ـــان مـــــــا
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مازندران استان  و  سمنان  استان  ز  م� اوپرت؛ 

فرابوم

شرکت داده کاوان
هوشمند توســـن

سیناد

فناوران به آف��ن
ترنج

آدفا

همکاران سیستم

نماد ایران

برهان سیستم

همکاران فنی و تجا�ی

ناجاسازمان راهدا�یارتباط با اینشورتک هاوزارت صنعتسامانه جامع تجارتوزارت بهداشت

سازمان تامین
اجتماعی و سازمان

ب�مه سالمت

ثبت احوال و
سازمان ثبت

شرکت ها
سامانه سنهاب ب�مه مرک�ی ج.ا.ا

سیستم جامع ب�مه گ�ی بنیان

سامانه های
حسابدا�ی

نظام بانکیمراکز درمانی

��ســــــت  بوم نرم افـــــزا� بنیـــــــــان
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ساختـا� و �وال همکـــــــــا�ی تجـــــــــا�ی و هم سپـــــــا�ی (Co-sourcing) در شرکت
فناوران اطالعات خبره

قالب  در  راهبردی،  نگاهی  با  و  جدی  صورت  به  ترکیبی  و  نو  راهکارهای  توسعه  برای  سازمانی  ون  ب� ظرفیت های  از  بهره مندی 

می گردد.  ی  پ�گی� ی»  تجا� و  فنی  ی های  «همکا� عنوان 

سامانه  توسعه  ب�مه،  صنعت  به   (Core-Insurance) ی  ب�مه گ� ��رساخت  ارائه  در  فناوران  جایگاه  و  نقش  به  توجه  با 

کار  دستور  در   محصوالت شان  در  ویس ها  وب س� و  APIها  از  ی  نرم افزا� شرکت های  سایر  استفاده  برای   API Manager

است: بوده  فناوران 

هم سپا�ی (Co-sourcing) و پرهیز از ایجاد انحصار در حیطه تولید محصوالت ب�مه گ�ی

قابت شرکت های دیگ� برای تأمین سامانه های جانبی ب�مه ای  ایجاد امکان فعالیت و ر .2

تأمین و تضمین یکپارچگی (Integration) فنی ب�ن سامانه ها .3

.1
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ا�زش اف�وده های همکا�ی فناوران با شرکای فنی

حفظ تمرکز تخصیص منابع بر توسعـــــه و ارتقاء مستمــــر قابلیت هــــای ��رساخت ب�مه گـــ�ی بنیان و دیگر محصوالت

 ،(SME)یا شرکت هـــــای کوچک و متوسط (Start-up) شتاب دهی د� رشد ظرفیت دیگر شرکت ها، نظیر شرکت های نوپا

برای پاسخگویی به مجموعه نیازمندی های ام�و� و فردای صنعت ب�مه کشور 

.2

امکان انتخاب های مت�وع به شرکت های ب�مه در میان مجموعـــــه شرکت هـــــای تولیدکن�ـــده سامانه هـــــــای جانبـی .3

.1

امکــــــــــان طراحـــــــــــی راهکارهــــــای ترکیبـــــــی با مشــــارکـــــت فنــــــــاوران و دیگـر شرکت هـــــــــــــای نرم افــــــــزا�ی .4

امکان طراحی و اجرای س��ع ت� راهکار های واسط صنعت ب�مه و سایر صنایع مالی د� راستــای اهداف دولت الکت�ونیک .5
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سرمایه انسانـــــــی

بهره مندی از سرمایه انسانی 

متعهد در تیم های تخصصی

پ�وستــــه ارتقای  و  آموزش 

و مداوم علمــــــــی و فنــــــی 

همکاران

کار  سابقه  سال  ده  از  ب�ش 

د� ب�ن ٨٠ درصد پست های 

ی  کلید

ی  ماندگا� میزان  بودن  باال 

سنل  پر

میزان  افزایــــش  به  تعهـــد 

رضایتمندی پرسنل با برگزا�ی 

دوره ای نظرسنجی های 

ویژگی های سرمایه انسانی در فناوران
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نفــر

سـال

رشد تعداد همکاران فناوران از ابتدا تا کنون 

مرد �ن
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 ٤٨ درصد از همکاران فناوران د� رشته مهندسی کامپ�وتر (نرم افزار) تحصیل کرده اند 
ً

• تق��با
• میانگین سنی همکاران فناوران ٣٢٫٨ سال است که این وضعیت فناوران را هم ردیف شرکت های ب�رگ فناو�ی 

در دنیا قرار می دهد.

• حدودا ١٠٠ نفر از همکاران فناوران در فاصله سنی ٢٠ الی ٣٠ سال قرار دارند.

• همکاران فناوران به دوگ�وه اصلی فنی (٦٥٪) و ستادی (٣٥٪) تقسیم بندی می شوند.

ترکیب بندی تیم های فنی در فناوران 

150

110

80

40

0
کارشناسانکنت�ل پ�وژهگزارش سازانمدی� پ�وژه

تست
کارشناسان

پشتیبان
برنامه نویسانتحلیلگران

ماندگا�ی شغلی در فناوران

• در حال حاض� ب�ـش از ٥٦ درصــــد از همکاران فنــــــاوران سابقـــــــه ب�شتر از ٢ ســـــال کار در فنـــــاوران دارنـــد.

• میانگین سابقه کا�ی در حال حاضر در فناوران ب�ش از ٤ سال است.

٪٥٨

٪٨٪٩

٪٢٥
��ر ١  سال
١ تا ٥ سال
٥ تا ١٠ سال
باالی ١٠ سال

ترکیب سنی همکاران فناوران 

٣٤
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از مزایای متمرکز کردن و یکپارچگی فرایند تحقیق و توسعه

د� واحد R&D  فناوران 

تحقیــــق و توسعـــه

به منظور تحقق �ویکرد پ�وهش محو� و به عنوان شرکت دانش بنیان و همچنین تمرک� بر دغدغه های آینده نگرانه در حوزه های مت�وع 
فناو�ی اطالعات ب�مه تالش بر ط�ح ایده های جدید برای توسعه پایدار داشته ایم که در قالب تیم منسجم و تخصصی تحقیق و توسعه 

صورت می پذیرد.

فضای کردن  تخصصی تر 
توسعه و  تحقیق 

انجام از  ی  جلوگی�
ی مــوا� تحقیقات 

هر جانبی  تاثیرات  سنجش 
بخش هـا سای�  وی  � ب�  ح  ط�

راهکارهای کیفیت  بهبود 
شده ارائه 

دقیق تر اولویت بندی 
تحقیـــق مورد  مسائل 
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فرایند تحقیق و توسعه در فناوران

برخی ا� پ�وژه ها

١٠

٩ ٨

٧

٦

٥ ٤

٣

٢

١

١١

شناسایی
مسئلــــــه

تشکیــل
کارگـــ�وه

تخصصی 

تست ه� یک از
بدیل هــــــــا   در

محیط
آزمایشگاهی 

بــــ�رســــــــــــی
��رساخت های

موضوع

طــــ�ح همه
راه حل هـای

ممکــن

ارجاع به واحد
R&Dب�رســــی موضـــوعا���ابی فنی

در همه محصوالت

ارائـــــه راهکـــــار

نهایی به سازمان

استفـــــــــاده از
راهکارهـــــــا در

واحدهای مرتبط

ب�رسی تاثیرات
جانبـــــــــــــــــی
 (side effect)

امکان  سنجی استفاده از سایر ف��م ورک های توسعه 

نرم افزار

تحقیــــق در حوزه تمرکـــ� زدایــــــــــی نرم افزارهــــاایجاد فرایند استفاده از BPMN در طراحـــی فراینــــــد

تحقیق در حوزه Log و ابزارهای جدید مدی��ـــت آن

امکان سنجی استفاده از ابزار Docker در فرآیندها
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لوح ���ن همایش ملی کارآف��نی
و مسئولیت اجتماعی

مسئولیت هــــای اجتماعـــــی

اقدامات فناوران د� راستای انجام مسئولیت های اجتماعی

شفافیت در حوزه های
مالـی و منابع انسانـــی

پایبندی به کیفیـــت فراگیـــر در
جلب رضایت حداکث�ی مشت��ان

احترام به حقوق همکاران و همراهان

احترام و توجه به قانون
و بخشنامه های نظارتی

اهتمام به پاسخگویی در تمامی سطوح
تعامل موث� با نهادهای

اجتماعـــــی مردم نهــــاد 

صیانت از محیط ��ست 

لوح سیمین ششمین
همایش ملی کیفیت
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ا�زش های اف�وده د� راستای صیانت از محیط ��ست

تحول ب�رگ در کاهش مصرف کاغذ با توسعه محصول ب�مه ثالث بدون نیا� به ب�مه نامه چاپــی 
و دیگر محصوالت صدور آنالین ب�مه نامه

توسعه اتوماسیون و فرایندها در صنعت ب�مه و کاهش مصرف کاغذ در سازمان ها و افزایش 
بهره و�ی ان��ی

تبدیل محصوالت و خدمات ب�مه های تکمیلی به محصوالتی با سهولت و دسترسی پذی�ی باال و 
به  ب�مه گذاران  توسط  تکمیلی  ب�مه های  ا�  استفاده  ساده سا�ی  فرایند  در  چشمگیر  تحول 

واسطه راه اندا�ی سامانه ماد

به کارگی�ی �وش ها و فناو�ی های �وز جهان برای توسعه امکان دورکا�ی در جهت سالمت جامعه 
و همچنین کاهش آلودگی های ناشی از حمل  و نقل شه�ی
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ارتباط با مـــــا

دفتر مرک�ی
قی، پالک ١٢ تهران، خیابان نلسون ماندال، خیابان پدیدارشر

 ساختمان شماره دو:
تهران، خیابان گاندی جنوبی کوچه نهم، پالک ٧

٤١٨٥٥٠٠٠ 

pr@iraneit.com  :آدرس ایمیل واحد ارتباطات و برندینگ

talent@iraneit.com :آدرس ایمیل واحد جذب و آموزش

آدرس شبکه های اجتماعی:
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