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معرفی شرکت

  داده گستر امن برنا

مشاور ، مجری و پشتیبان پروژه های فناوری اطالعات

مختلف   بیش از ١٠ سال تجـربه فعالیت در حوزه های 

فناوری اطالعات و ارتباطات

سخت افزارنرم افزار

زیرساخت
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نرم افزار سینای دیجیتال در هلدینگ بنادر و کشتیرانی سینا

توسعه نرم افزار هتلـداری پروتل برای گروه هتلهای پارسیان

پروژه بینار در زمینه هوش مصنوعی و پردازش تصویر با مشارکت بنیاد 
برکت و معاونت علمی ریاست جمهوری

همکاری با موسسه مهرزاد در خصوص طراحی پلتفرم جغرافیای دانش

Crowd funding  همکاری با سازمان رویش کوثر در خصوص پروژه

مشاور زیرساخت پیام رسان های ملی

مشاور شرکت مکین دریا

مشاور در طراحی محصول در سازمان تعلیم و تربیت کودک

نمونه قراردادهای مشاوره و توسعه
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تیم ها و همکاران

دپارتمان فنی :

دپارتمان مارکتینگ و محتوا :

_ توسعه وب اپ ، اپلیکیشن های تلفن همراه ، دسکتاپ ، بات و ...
(object, storage, streaming) ارائه راهکارهای زیرساختی سازمانی _

_ طراحی و پیاده سازی توپولوژی های شبکه ای سطح سازمانی 

_ دیجیتال مارکتینگ، تحلیل عملکرد کاربران، مدیریت شبکه های اجتماعی،
  برگزاری رویدادها

_ تولید محتوا در قالب های مختلف (متنی، تصویری، کمیک ، انیمیشن و
  ویدئو)



هیستوگرام دسته بندی تخصصی
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تعداد پرسنل

دسته شغلی

کارشناسی
و پایین تر

کارشناسی ارشد

دکترا
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شبکه های اجتماعی

جمع آوری ، تحلیل و انجام تراکنش در شبکه های اجتماعی 
تلگرام ، توئیتر و اینستاگرام 

 
توسعه نرم افزار ارسال پیام انبوه در تلگرام 

توسعه پلتفرم SocialBomber برای ثبت سفارش و اجرای 
تلگرام،  اجتماعی  های  شبکه  در  ترویجی  های  پروژه 

اینستاگرام ، یوتیوب و ...
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مجوز و گواهینامه ها

شرکت دانش بنیان(محصول راویتون)

عضو زیست بوم شرکت های خالق(محصول تذکره)

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
 

مجوز ساترا(محصول کافه مدیا)

مجوز نشر دیجیتال(در دست اقدام)

گواهی رتبه ١ انفورماتیک(در دست اقدام)



پلتفرم راویتون

نخستین پلتفرم و مارکت پلیس ایرانی انتشار ، ترویج و مطالعه داستان های مصور 
 

اپ اندروید (و بزودی PWA) با امکاناتی همچون خرید آثار با ارز درون برنامه ای تیله  
مطالعه آثار در حالت User Friendly عمودی ، تسک های داینامیک روزانه با هدف 
سیستم   ، کاربران  بازگشت  نرخ  افزایش  به  کمک  و  مشارکت  به  دعوت 
اعالنات هوشمند، سیستم  ، سیستم  ، فروش ویژه  ناشرین  از    (donation)حمایت

rating آثار با اندازه گیری میزان تعامل کاربران، الیک ، نظرات و...

پنل ناشرین کاربرپسند و جذاب برای افزودن و مدیریت آثار ، مشاهده گزارشات و 
تصفیه حساب
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نمایی از

  اپ راویتون
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اپلیکیشن تذکره 

یک اپ تقویم و یادآور تخصصی مذهبی که بنا دارد تا به کاربران خود در انجام امور 
ساده و مهم معنوی روزانه کمک کند.

نکاتی مثل یادآوری و تنظیم یک برنامه برای قرائت روزانه ی قرآن ، ختم چند صلوات 
، پرداخت روزانه ی مبلغی صدقه ، قرائت فاتحه ای برای آمرزش روح عزیزان درگذشته 
،خواندن به موقع نمازهای روزانه، بجا آوردن نمازهای قضا و ... همه ی امکاناتیست 

که اپ تذکره برای کاربران خود فراهم کرده است

دیگر  از  گردی"  "مذهبی  فرد  به  منحصر  فیچر  و  مناسبتی  محتوایی  های  نامه  ویژه 
امکانات اپلیکیشن تذکره است.
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نمایی از

اپلیکیشن تذکره



X50 کوتاه کننده لینک

 Lorem ipsum dolor sit amet,

 consectetuer adipiscing elit, sed diam

 nonummy nibh euismod tincidunt ut

 laoreet dolore magna aliquam erat

 volutpat. Ut wisi enim ad minim

 veniam, quis nostrud exerci tation

 ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

 aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis autem vel eum iriure dolor in

 hendrerit in vulputate velit esse

 molestie consequat, vel illum dolore eu

 feugiat nulla facilisis at vero eros et

 accumsan et iusto odio dignissim qui

 blandit praesent luptatum zzril delenit

augue duis dolore te feugait nulla facilis

Lorem ipsum

یک سرویس کوتاه کننده ی لینک ایرانی با قابلیت ها و ویژگی 
هایی همچون کوتاه کننده ی لینک تکی و گروهی ،مدیریت و 
ویرایش لینک ها ، درج تاریخ انقضا، افزودن دامنه ی اختصاصی 

مشاهده گزارش و آمار بازدید ، API سازمانی و ...

از Redirect و تسهیم درآمدهای  ویژگی نمایش تبلیغات پیش 
حاصله با سازندگان لینک از قابلیت های خاص کوتاه کننده لینک 

X50 می باشد.
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نمایی از

X50 کوتاه کننده لینک

١٢

www.x50.ir
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پلتفرم آموزشی آیومن

آیومن یک رسانه آموزش مجازی است که هدف اصلی آن افزایش 
سطح مهارت و دانش کاربرانش است.

این رسانه بروزترین آموزش های ویدیویی مجازی دنیا را از 
و  توضیحات  با  یودمی  همچون  خارجی  های  سایت 
زیرنویس فارسی در یک محیط شخصی سازی شده به کاربر 
خود ارائه میدهد.  مشتریان آیومن دانشجویان و مهارت 
جویانی هستند که به دنبال افزایش سطح دانش و مهارت 

خود با محتوی آموزشی با کیفیت و به روز می باشند.



           آیومن
نمایی از محصول
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اپلیکیشن اینستالی

بندی  طبقه  چیزی،  هر  «دانلود  برای  ایست  رسانه  چند  محصول  یک  اینستالی 
هرچیزی و اکتشاف هر چیزی». 

پلتفرمی هر محتوایی  از هر  کاربر داده می شود که  به  قابلیت  این  اینستالی  در 
(شامل عکس، فیلم، صوت و متن) را  دانلود کرده و عالوه در سخت افزار خود، در 

محیط ابری اینستالی نیز ذخیره کند.
 در هنگام ذخیره سازی کاربر محتوی ها را با قابلیت های متنوعی که در اختیار 

دارد  طبقه بندی میکند تا در آینده به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.
در قسمت اکتشاف به کاربر این قابلیت داده میشود تا با توجه به عالقه و رفتارش، 
هوش مصنوعی اینستالی به او محتوی پیشنهادی ارایه دهد. همچنین او میتواند 
مشخصات کاربرانی در سوشال های مختلفی را بدهد و به صورت خودکار به تمامی 
محتوی های انتشار یافته از این کاربران، در یک تجربه کاربری بینظیر ، دسترسی 

داشته باشد.
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نمایی از اپلیکیشن

         اینستالی



بصورت  را  خود  فعالیت  مدیا  کافه  سریال  و  فیلم  وبسایت 
محصوالت  ارائه  زمینه  در  ساترا  از  مجوز  کسب  با  و  قانونی 
فرهنگی و با هدف تامین نیازهای کاربران به محتوای فیلم و 
این  ایرانی آغاز نمود.  با فرهنگ خانواده ی  سریال متناسب 
وبسایت دریچه ای برای ورود کاربران به دنیای فیلم و سریال 

و سینمای ایران و جهان میباشد. 

قدرتمند  استریم  مدیا  سرورهای  روی  مدیا  کافه  وبسایت 
شرکت داده گستر میزبانی می شوند.
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وبسایت فیلم و سریال کافه مدیا



نمایی از محصول

         کافه مدیا

١٨

www.cofemedia.com



 (Membership platform) فنلی یک سکوی عضویت
سرویس  یک  محتواسازان،  برای  که  است  ایرانی 

اشتراک فراهم می کند. 
ارائه  با  هنرمندان  و  محتوا  تولیدکنندگان  فنلی  در 
خدمات      ویژه محتوایی به مشترکان خود ، درآمد 

ماهانه کسب می کنند.
عالوه بر این آن ها قادر خواهند بود تا  در ازای  انتشار 
نسبت  به   ، فنلی  کاربران  برای  خود  رایگان  محتوای 
درآمد  کسب  محتوا  آن  از  مخاطبین  استقبال  میزان 

نمایند.
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پلتفرم َفـنـلی
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نمایی از اپلیکیشن

         فـنـلی



سرویس مدیا استریم  

سرورهای استریم ویدیویی داده گستر ارائه دهنده خدمات میزبانی به سازمان ها و کسب و کارهایی 
با  بالدرنگ  به یک سرویس  نیاز  به مشتریانشان  ارائه ی محتوای ویدیویی خود  برای  که  هستند 

زیرساختی قدرتمند و با آپ تایم باال دارند. 

شفافیت عملکرد سرویس مدیااستریم داده گستر با ارائه ی داشبوردی کامل و جامع به مشتریان از 
جمله ویژگی های مهم این محصول است. 

درحال حاضر سرورهای استریم داده گستر روزانه پذیرای ترافیک اینترنت قابل مالحظه ای معادل 
ترافیک مصرفی برترین کسب و کارهای VOD کشور است.
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نمایی از داشبورد سرویس

     مدیا استریم
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نمایی از داشبورد سرویس

     مدیا استریم
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تهران ، خیابان فرجام ، میدان ۵۷ ، کوچه واقفی ، پالک۲ - ١٦٨١٧٦٧٣١١

٧٧٤٤١٦٣١ ٠٢١

info@dadehgostar.net www.dadehgostar.net


