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 ویژه ارائه دهنـدگان محتـــوا

مدیریـت بهینـه و هوشمند فراینـدهـای کسب وکار
ویژه ارائه دهندگان محتوا 

  فراینـدهای کسب و  کـار



برای یک جهـش قدرتمنـد آماده ایـد؟ 

به دنیـای رسانه های نویـن خوش آمدیـد

سامانـه مدیریت فرایندهای کسب و کار ویژه ارائه دهندگان محتوا
  

چـه قابلیت هایـی دارد؟ 

چـه مزیت هایـی  دارد؟ 

چگونـه کار می کنــد؟ 
 

همواره، یک گام پیش تر 
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 تحــــول بزرگ ؛ 
در مدیریت فرایندهای  کسب و کار 



به دنیـــای 
رسانـه های نویـن 

خوش آمدیـد

رسانه های نوین؛ پایدار و پیشرفته 
در دنیـای امـروز،  رسـانه هـای نویـن عـاوه برافزایـش کیفیت محتـوا  و ارائه 
آن در پخـش خطـی، قابلیت ارائه  محتــوا به صورت VOD و OTT  را نیــــز 
دارنــد. سیستـــم کارکرد و مدیــریــت این  رسـانه ها، بر مبنـای افزایش هر 
چه بیشـتر سـرعت، سـادگی، یکپارچگـی و ارتبـاط بین تیم هـای عملیاتی 

آن ها شـکل گرفته اسـت.
حـاال، تمـام فرایندهـای حجیـم و پیچیـده عملیاتـی در ایـن 

رسـانه های مـدرن، به آسـانی قابـل مدل سـازی و اجرا 
بـوده و بـه صـورت لحظـه به لحظـه قابل  نظـارت و  

پیگیری  سـت. 
از طـرف دیگـر، ارزشـمندترین دارایـی هـر 
رسـانه ای، مدیـا و یـا همـان محتـوا سـت 
کـه مدیریـت و کنتـرل بهینـه آن اهمیـت 
بنابرایـن،  دارد.  باالیـی  بسـیار  اولویـت  و 

راهـکاری کـه بتواند فرآیند هایی مثـل ورود، 
فـراوری، آمـاده سـازی،کنترل کیفیت، پخش 

و آرشـیو محتـوا و نیـز  فرآینـد های مالـی و اداری، 
بـه  را   ... و  تـدارکات  انسـانی،  بنـدی، منابـع  بودجـه 

سـرعت و بـا دقـت و امنیت باال مدیریت کند، رسـانه  شـما را 
بـه یـک رسـانه نویـن ، پایـدار و پیشـرفته تبدیـل خواهـد کـرد.

معضـل اساسـی در رسـانه هـای سـنتی، جزیـره هـای بـزرگ عملیاتـی بـا 
زیرسـاخت هـای غیریکپارچـه اسـت.ارتباط ایـن جزیـره هـا با یکدیگـر )که 
اهمیـت باالیـی هـم دارد( معمـوال دشـوار یـا  بسـیار کنـد مـی باشـد. عاوه 
بـر ایـن، مـوارد پیچیـده ای  مثـل جسـتجوی زمانبر محتواهـای مـورد نیاز،  
ورژنینـگ بیشـمار و نقل و انتقال مکرر فایل هـا ، عدم یکپارچگی و یکجایی 

ابزارهای الزم،  محدودیت فضای ذخیره سـازی و ...سـرعت و بازده عملیاتی 
رسـانه  را کاهـش داده و فشـار زیـادی  بـر نیـروی انسـانی سـازمان تحمیـل 
مـی کنـد.   البتـه بـه تمـام این هـا،  هزینه  بروزرسـانی زیرسـاخت و توسـعه و 
نیـز هزینـه های بـاالی پشـتیبانی و نگهداری انبـوه تجهیزات مختلـف و نیز 

نگرانـی هـای امنیتـی و نظارتـی را  هـم اضافه کنید.

 الزمـه ورود بـه دنیـای مدرن رسـانه ها، منظم کـردن و چابک 
سـازی فرایندهـا  در کنار امکان کنتـرل لحظه به لحظه 
رونـد پیشـرفت کارهـا و وظایـف کارکنـان بـه منظور 
افزایـش  تعـداد مخاطبـان اسـت. ایـن مهـم، 
بـه یـک جهـش قدرتمنـد در پیشـبرد  منجـر 
اهـداف سـازمانی شـما خواهـد شـد.  قطعـا 
دغدغـه شـما ارائه با دقت و سـریع نـاب ترین 
محتـوا هاسـت تـا بـرای مخاطبـان همیشـه 

اولیـن انتخاب باشـید.

پیشـنهاد ما، راهکاری هوشـمند و جامع بـرای ورود 
سـریع تر و آسـان تر شـما به دنیای مدرن رسـانه هاسـت 
کـه در نهایـت سـرعت ، سـادگی و امنیـت،  بسـتر عملیاتـی 

سـازمان شـما را از معمـاری سـنتی بـه معمـاری مدرن تبدیـل کند.

ایـن راهـکار قدرتمند توسـط گروه مهندسـی صمیـــم بـه صورت ویـژه برای 
ارائـه دهنـدگان محتـوا و رسـانه هـای مختلـف کشـور طراحـی و تولید شـده 
اسـت. سـامانه مدیریت فرایندهای کسـب و کار صمیم )ویژه ارائه دهندگان 
محتـوا( ، فعالیـت هـای زنجیره دریافت تا انتشـار محتوا )شـامل فرایندهای 

رسـانه ای و فرایندهـای اداری، مالـی و مدیریتـی مربوطـه( را مکانیـزه 
نمـوده و تحولـی بـزرگ در بهبـود عملکـرد رسـانه شـما ایجاد مـی کند.

پیچیدگی های رسانه های سنتی

پیشنهاد مـا چیـست؟ 
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 ،BPM ایــن ســامانه، راهــکاری پیشــرفته اســت کــه بــا بهــره گیــری از فــن آوری
ــا انتشــار محتــوا  )شــامل  کلیــه فرایندهــای عملیاتــی ســازمان در زنجیــره دریافــت ت
فرایندهــای رســانه ای و فرایندهــای اداری، مالــی و مدیریتــی مربوطــه(  را بــه صــورت 
هوشــمند مدیریــت مــی کنــد و از طریــق مکانیزاســیون و تســریع این فرایندهــا،  موجب 
ــی  ــازده عملیات ــود ب ــان و بهب افزایــش ســرعت، دقــت و نظــم در انجــام وظایــف کارکن

ســازمان مــی شــود.

پنـج مزیت کلی و اصلـی سامانـه مدیریت فرایندهای صمیم

از طریق افزایش سرعت 
و کیفیت تولید و انتشار 
محتواهای رسانه ای در 

پلتفرم های مختلف

برنامه ریزی  هوشمند 
فرایندهای محتوا محور، از 
طریق تحلیل بازخوردهای 

مخاطبان 

دسترس پذیری و قابلیت 
اطمینان باال،محرمانگی 

اطاعات و محتوا و 
مانیتورینگ دائم رویدادها

کنترل و نظارت دقیق 
بر فرآیند ها، تقسیم 

هوشمندکار، گزارش های 
پیشرفته از فرایند ها و ...

استفاده بهینه از منابع 
انسانی و ماشینی و کاهش 

هزینه های بروزرسانی و 
توسعه زیرساخت

افزایش 
مخاطب

تحلیل هوشمند
کاهش هزینه ها کنترل و نظارت کاملامنیـتبازخورد مخاطبان مدیریت بهینـه و هوشمنـد فراینـدهـای کسب و کـار 

از لحظـه دریـافت، تا انتشـار محتـواهـای رسانـه ای

www.samimgroup.com

ســامانه مدیریــت فرایندهــای کســب و کار صمیــم، بــا مدلســازی فرایندهــای مــورد نیــاز یــک رســانه مــدرن و بــه خدمت 
گرفتــن ابزارهــا و قابلیــت هــای خــود در  شــش حــوزه ورود محتــوا، فــراوری، مدیریــت، توزیــع، آرشــیو  و ارتباطــات، 

مســیر حرکــت شــما را در جهــت افزایــش مخاطبــان همــوار تــر مــی کنــد.

حاال مسیــر حرکت شما، هموارتر است

۴

  سامانـــه  مدیریت
  فراینـدهای کسب و کـار
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ویــژه ارائـه دهنـدگان محتــوا



ورود و آماده سازی 

ضبط محتوای زنده 
ورود محتوا به صورت گروهی یا یکتا
عدم محدودیت در دریافت محتوا از 

منابع  مختلف 
کنترل کیفیت محتوا 

استخراج مشخصات و اطاعات 
فنی محتوا

تبدیل فرمت مدیا )ترنسکد(
امضای دیجیتال

تشخیص محتوای تکراری
واترمارک پنهان یا واضح

امکان ادیت و تدوین مدیا
امکان درج زیر نویس

امکان درج لوگو 

تگ گذاری و غنی سازی محتوا با 
امکان تکمیل متادیتای کامل
ایجاد مدیا  جدید از مدیاهای 

موجود)تولید کلیپ های مختلف 
خبری، تبلیغی ، آموزشی و ...(

ایجاد پوستر، تامنیل، شات لیست 
و ... از محتوا به صورت خودکار، 

دستی، سفارش 

خودکارسازی، هوشمندسازی 
و بهینه سازی کلیه فرایندهای 

مدیامحور
ممیزی، بازبینی و تایید محتوا

مانیتورینگ فرآیندها
ارجاع کار و مدیریت وظایف

داشبوردها و گزارش های پیشرفته
بکار گیری بهینه منابع انسانی و 

ماشینی در فرآیند محتوا

مدیریـت فرآوری و غنی سـازی 

امکان ایجاد  کانال رادیویی و 
تلویزیونی  )سرویس اختصاصی(

کنداکتور پخش صدا و تصویر
)linear playout(پخش خطی

ایجاد پادکست یا برنامه رادیویی
OTT ایجاد پکیج

انتشار محتوای اختصاصی
پخش OTT )نیاز به اخذ مجوز در 

داخل ایران(
تولید لینک پخش مدیا

توزیع محتوا در CDN های موجود
پخش روی شبکه های اجتماعی

پخش ماهواره ای )نیاز به اخذ 
مجوز در داخل ایران(

ارسال و دریافت ماهوراه ای محتوا

امکان نگهداری محتوا در  استوریج
نگهداری بلند مدت محتوا )رایت 

در تیپ(
امنیت در نگهداری و دسترسی 

محتوا
جستجوی پیشرفته)روی متادیتا و 

تگ ها(

ارتباط با تولید کنندگان محتوا
ارتباط با مخاطبان و مشتریان محتوا

ارتباط با متخصصان محتوا 
ارتباط با متخصصان فنی 

امکان فروش محتوا
تبلیغات در مدیا 

امکان فروش متا دیتای محتوا 
)محتوای تگ گذاری شده، زیر نویس، 

متادیتاو...(

توزیع و پخش  ارتباطات و آرشیـــو 
کسب درآمد
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یکپارچگی 

طراحی ماژوالر 

امنیت و اطمینان باال  سامانه تحت وب 

توسعه پذیری و دسترس پذیری

بهره گیری از 
 MicroService Manager تجمیع  کلیه تعامات و ارتباطات 

زیرسیستمهای مرتبط با نیازهای شما، 
در یک نرم افزار واحد 

عیب یابی، نگهداری، پشتیبانی و 
بروزرسانی، به ساده ترین روش ممکن 

به کمک طراحی مستقل هرکدام از 
اجزای این سامانه 

بدون نیاز به نصب نرم افزار و تنها با 
واردکردن یک آدرس در مرور گر وب، به 

این سامانه دسترسی خواهید داشت

دسترس پذیری و یکپارچگی 
شبکه،محرمانگی اطاعات و محتوا و 

مانیتورینگ دائم رویدادهای شبکه

تخصیص بهینه و هوشمند منابع به 
فرایندها و وظایف قابل انجام، مدیریت 
سریع تر درخواست ها ، عیب یابی و ...

امکان توسعه سیستم ها مطابق با رشد سازمان و 
نیازهای آن و نیز مدیریت سریع تر درخواست های 

ورودی با تخصیص بهینه و هوشمند منابع  

امنیت و حفاظت مبتنی بر BPMS و میکروسرویس ها

)Cloud Ready( یک سامانه ابری ارتباط و یکپارچگی با سامانه های دیگر 

ســامانه مدیریــت فراینــد صمیــم، بــا  بهــره گیــری از منابــع 
ــمند،  ــورت هوش ــه ص ــانی ب ــع انس ــار مناب ــینی در کن ماش
بهســازی  را  ســازمان  عملیاتــی  فرایندهــای  مدیریــت 
کــرده و ســرعت مــی بخشــد. هــم چنیــن، ابزارهــای درون 
برنامــه ای ســامانه اتوماســیون  صمیــم کــه تحــت عنــوان 
میکروســرویس و یــا ســرویس پایــه شــناخته مــی شــوند،  به 
صــورت مجــزا و مســتقل طراحــی شــده انــد و بــر حســب 

ــند ــی باش ــعه م ــل توس ــازمان، قاب ــای س نیازه

ســامانه صمیــم، بــا  بهــره گیــری از قابلیــت قدرتمنــد 
RESTFUL  API ، مــی توانــد بــه ســادگی بــا ســایر 
هــای  سیســتم  یــا  و  هــا  زیرســاخت  هــا،  ســامانه 
اســتانداردی کــه بــرای مدیریــت دارایــی رســانه، مدیریــت 
محتــوا و یــا کنتــرل فرایندهــا مــورد اســتفاده هســتند 
هماهنــگ و یکپارچــه شــده و بــا آنهــا ارتبــاط بگیــرد . 
ایــن مســئله بــه ویــژه  در هنــگام ورود یــا ارســال اطاعــات 
از منابــع مختلــف و یــا یکپارچــه کــردن   منابــع عملیاتــی 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــبکه حائ ش

یکــی از مزیــت هــای مهــم ســامانه صمیــم، امنیــت بــاالی  
شــبکه و محتــوا ســت کــه خــود شــامل دســترس پذیــری 
ــزار و ســرویس هــای شــبکه، احــراز  ــرم اف ــزار، ن ســخت اف
هویــت کاربــران،  کنتــرل دسترســی هــا و جلوگیــری از 
نفوذهــای غیرمجــاز، حفــظ محرمانگــی اطاعــات  و 
پیشــگیری از ضبــط و  نشــر غیرقانونــی توســط کاربــران، 
ــز  ــبکه و نی ــای ش ــه رویداده ــه لحظ ــه ب ــگ لحظ مانیتورین
یکپارچگــی و عــدم اختــال در ارتبــاط بخــش هــای 

ــد. ــی باش ــبکه م ــف  ش مختل

طراحــی ســامانه مدیریــت فراینــد کســب و کار صمیــم در 
ــه  ــه ای ســت کــه وابســتگی ب ــه گون تمامــی بخــش هــا، ب
ســخت افــزار خاصــی  وجــود نداشــته و نگــرش کاربــردی 
آن نیــز  بــه شــکل امــکان ارائــه خدمــات بــه صــورت ابــری 

مــی باشــد.
عــاوه بــر ایــن، تمامــی بخــش هــای ایــن ســامانه از جملــه 
میکــرو ســرویس هــا، قابــل نصــب بــر روی ماشــین هــای 

مجــازی هســتند.

 تحـــول  بـزرگ 
در بهینـه سازی فرایندهای  مدیامحور شما

۸

چه ویژگی هایی دارد؟ 
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  سامانـــه  مدیریت
  فراینـدهای کسب و  کـار

 ویژه ارائه دهندگان محتوا



چگونــه   کار  می کنــد؟
سامانه  مدیریت کسب و کار صمیم ، جهت  ارائه قابلیت های خود در الیه کاربرد )رابط کاربری( نیاز به 

سه الیه  زیرساختی و عملیاتی زیر دارد.  هر کدام از این الیه ها وظایف مشخصی دارند : 

۱- الیــه زیرساخـت 
۲- الیــه میکروسرویس ) توابع و سرویس های پایه (
)BPMS ۳- الیــه مدیریت کالن فراینـــد هــا  )الیــه

۱۰

چگــونه کار می کنـــد؟
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MEDIA BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT SYSTEM

زیرساخت 
شبکـه

زیرساخت 
فراینــد   ها 
و سرویس ها

زیرساخت 
ذخیره سازی 

زیرســاخت ســخت افــزاری ســامانه اتوماســیون صمیــم، مطابــق بــا رویکــرد کان ایــن شــرکت در گــذار از معمــاری هــای ســنتی، بــه ســمت معمــاری 
هــای مــدرن اســت کــه از طریــق مجــازی ســازی  پلتفــرم هــا، اســتفاده از Server Farm مبتنــی بــر IP و شــبکه، امــکان بهــره گیــری از فــن آوری هــای 
ابــری، فــن آوری هــای ذخیــره ســازی مبتنــی بــر نــرم افــزار ) SDS(  و ... دســت یافتنــی ســت. ایــن بســتر اجرایــی قدرتمنــد، بــه ارائــه دهنــدگان 
محتــوا امــکان میدهــد تــا ســنگین تریــن و پیچیــده تریــن فرایندهــا ماننــد ویرایــش و کنتــرل کیفیــت فایــل هــای حجیــم رســانه ای را بــه صــورت تحــت 
وب یــا تحــت شــبکه، از راه دور و در نهایــت ســرعت و امنیــت انجــام دهنــد. توســعه پذیــری، توزیــع پذیــری و دســترس پذیــری ســطح بــاالی شــبکه، 
عــدم وابســتگی بــه ســخت افــزار و نیــز کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــا از مزیــت هــای مهــم اســتفاده از ایــن زیرســاخت یکپارچــه اســت کــه خــود 
شــامل   قابلیــت کاســترینگ و گــروه بنــدی ســرورها، تخصیــص هوشــمند منابــع پردازشــی بــه همــه ســرویس های شــبکه، مدیریت هوشــمند و آســان 

پــردازش هــا از طریــق مانیتورینــگ منابــع و نیــز شــناور بــودن ســرویس هــا در اســتفاده بهینــه از منابــع  شــبکه، مــی باشــد.

ترکیبی از زیرساخت های قدرتمند و هوشمند
برای میزبانی از فرایندهای سریع تر، چابک تر و مؤثرتر



غنی سازی

تولید و افزودن فایلهای جانبی مانند آنونس، 
تریلر، زیر نویسهای مختلف و غیره به محتوای 

اصلی

ایجاد تگ های درون محتوایی توسط کاربر 
یا هوش مصنوعی به منظور جستجوی سریع 

و پیشرفته در بین محتواهای موجود  و ارائه  
گزارش های تحلیلی 

مشاهده، ثبت و ویرایش متادیتاها بر اساس 
سطوح دسترسی کاربران

امکان سفارشی سازی فیلدها

امکان به روزرسانی خودکار اطاعات با دریافت 
تغییرات از سیستمهای جانبی

پیشنهاد خودکار متن فیلدها بر اساس 
اطاعات وارد شده قبلی 

دریافت متادیتا از سامانه های دیگر

ثبت متادیا توسط کاربر

استخراج خودکار اطاعات فنی صدا و تصویر

ضبط و تقطیع 

TS over IP پشتیبانی از استریم زنده

مدیریت ضبط شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
در بازه های زمانی مختلف

نگهداری فایل های ضبط شده  به مدت 
دلخواه

دریافت EPG شبکه ها

تصحیح EPG با تمامی امکانات mark in و 
mark out

EPG برای شبکه های بدون EPG تولید

جداسازی تبلیغات از فیلم

 Catchup کنترل سیستم

امکان تنظیم سیستم Catchup جهت تولید 
برنامه ها با کیفیت اصلی یا با کیفیت دلخواه

برش فایل های رسانه ای با دقت فریم

امکان برش چندین قسمت از شبکه و ترکیب 
آنها باهم

ایجاد شناسنامه و متادیتا به ازای هر برنامه 
تولیدی و انتقال آن به سیستم ذخیره سازی 

مرکزی

اتصال به سیستم تگ زنی برای کنترل متا 
دیتا و ثبت تگ های متنوع بر روی برنامه 

تولید شده

ترنسکد 

4K پشتیبانی تا کیفیت

امکان فراخوانی ترنسکدرها به صورت خودکار 
و دستی در workflow های مختلف

پشتیبانی از چند ترنسکد همزمان

عدم محدودیت در تعداد هسته های پردازشی

 Render  ارائه سرویس به صورت کاستر
 Farm

امکان تعریف پروفایل پیشفرض جهت ترنسکد 
خودکار

ارتباط با سیستم کنترل کیفیت فایل ها

مدیریت خطاهای رخ داده

پشتیبانی از تبدیل استریم به استریم

پشتیبانی از تبدیل استریم به فایل و برعکس 

مشاهده و ویرایش

HTML5 تحت وب و سازگار با

انجام کلیه عملیات ها با دقت فریم

امکان نمایش Thumbnail ویدیوها با حرکت 
بر روی نوار زمان

پشتیبانی از Tooltip بر روی کلیه کنترل ها

پشتیبانی از نمایش عکس ثابت یا متحرک با 
GIF و JPEG ، PNG فرمتهای

Playback دارای کنترلهای استاندارد

امکان Snapshot گرفتن از فریم جاری با 
کیفیت خود فریم

امکان ایجاد ویدیوی جدید با mark in و  
mark out کردن یک یا چندین بازه

 EPG امکانات الزم جهت ایجاد یا ویرایش
شبکه ها

ادغام با الیه مدیریت فرایندها جهت مدیریت 
سطح دسترسی ها

امکان پخش فقط صدا یا فقط ویدیو

امکان افزودن فیلدهای اختصاصی برای 
کاربرد در فرایندهای ممیزی، تگ زنی، 

بازبینی و غیره

چیدمان پخشکنترل کیفیت

ایجاد کنداکتورهای روزانه، هفتگی، ماهانه 
و ساالنه 

امکان نمایش و جابجایی کنداکتور به اشکال 
گوناگون Timeline و جدول پخش

قفل کردن زمان پخش برنامه های ثابت مانند 
اذان، اخبار و غیره

قفل کردن خودکار برنامه با تعریف بازه زمانی 
باقی مانده تا شروع پخش

نمایش تمامی متادیتای مرتبط با برنامه ها

استفاده از پخش کننده با دقت فریم 

امکان جستجوی ساده و پیشرفته با لحاظ 
ترکیبات شرطی-منطقی برای یافتن برنامه

 Timeline پشتیبانی از دقت فریم بر روی
Playout کنداکتور به منظور حفظ همزمانی با

پخش خطی محتواهای Timeline روزانه روی 
پخش کننده

نمایش فضاهای خالی روی کنداکتور و 
محاسبه مجموع زمان های خالی

محاسبه و نمایش زمان کل محتواهای روی 
کنداکتور

امکان درج میان برنامه در هر نقطه از پخش 
یک برنامه 

آنالیز خودکار صدا و تصویر شامل  تشخیص 
موارد زیر : 

 Blur , Contrast ,Exposure, Flickering
Freezing ,Interlace Noise ,Silence

آنالیز خودکار اطاعات فایل شامل: 
Container Format, File Size

Video and Audio Codec
Duration, Resolution

Aspect Ratio
Video and Audio  Bitrate

Frame Rate
... , GOP Structure

اجرای همزمان توسط کاربران مختلف 
پشتیبانی از اکثر فرمت های استاندارد از 

4K برای محتوای فشرده HEVC جمله

قابلیت تعریف الگوی آنالیز کیفیت 

 Audio Loudness آنالیز

گزارش مشکات با دقت فریم و زمان در فرمت 
های مختلف 

ارائه گزارش های دقیق و مفصل از کنترل 
کیفیت فایل ها 

۱۲
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شفاف تــــر 
 ببینیــــد 

روند انجام و تکمیل فرایندهای شبکه را

مدل سازی فرایندها 

مانیتورینگ  فرایندها 

گزارش ساز 

فرم ساز 

مدیریت وظایفمدیریت پایگاه داده 

مدیریت داشبوردمدیریت سامانه 

   BPMN اســتاندارد  تحــت 
DMN و CMMN  و مطابــق 
متدهــای  جدیدتریــن   بــا 

مــدل ســازی فراینــد

ـــر  ـــل ب ـــارت کام ـــرل و نظ کنت
رونـــد اجـــرای فرایندهـــا  و 
بـــه صـــورت  گزارشـــگیری 

اختصاصـــی

ســاخت انــواع گــزارش هــای 
سفارشــی شــده در خصــوص 
مدیریــت و اجــرا ی فرایندهــا 
هــای  قالــب  در  آن  ارائــه  و 

ــوع متن

تولیـــد فـــرم هـــای مختلـــف 
امکانـــات  بـــا  اطاعاتـــی 
متنـــوع بـــرای کاربردهـــای 

شـــبکه   در  اختصاصـــی 

فراخوانـی  و  سـازماندهی 
داده هـا از طریـق یـک رابـط 
امکانـات  بـا  سـاده،  کاربـری 
فـراوان بـرای ارتباط بـا پایگاه 

سـامانه  اطاعاتـی 

تعریف، اختصـاص و مدیریـت 
فرایندهـا  و  وظایـف  خـودکار 
بـه کاربـران در کنـار مدیریـت 
فرایندهـا و نظـارت بـر انجـام  

آن هـا

بخــش اختصاصــی ســامانه 
 ، ابــزار  مدیریــت    بــرای 
تنظیمــات و قســمت هــای 
هــر  بــرای  قابــل دســترس 

کاربــر   

طراحی، ســاخت و مدیریــت  
ــی  در  ــبوردهای عملیات داش

ایجــاد  جهــت  ســامانه 
دسترســی هــای اختصاصــی    
وظایــف انجــام  تســریع  و 

۱۴
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بیــش از دو دهــه فعالیــت حرفــه ای در صنعــت برودکســت و رســانه، طراحــی راهکارهــای پیشــرفته 
و نیــز تولیــد محصــوالت تخصصــی صــدا و تصویــر،  گــروه مهندســی صمیــم   را بــه یکــی از تامیــن 
کننــدگان اصلــی و شــاخص ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و ســایر ســازمان ها و 

شــرکت هــای معظــم کشــور  تبدیــل نمــوده اســت. 

طراحــی و تولیــد بیــش از صــد محصــول ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در رده حرفــه ای، از قبیــل انواع 
پردازنــده ، توزیــع کننــده و مبــدل صــدا و تصویــر، مبدل های فیبــر و IP، ویدئو ســوییچر، میز میکســر، 
انــواع روتــر و کنتــرل پنــل ، مالتــی ویوئــر، گیرنده هــای ماهــواره ای و ریماکــس، اینترکام،  اتوماســیون، 
ــن  ــدی ای ــان از توانمن ــه نش ــد ک ــم می باش ــروه صمی ــای گ ــی از فعالیت ه ــا بخش BPMS و ... تنه
گــروه در بــه کارگیــری ظرفیــت علمــی عظیــم کشــور در بومی ســازی دانــش روز دنیــا دارد. توجــه بــه 
اســتانداردهای بیــن المللــی و همــگام بــودن بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی، باعث شــده اســت 

کــه تمــام محصــوالت تولیــدی صمیــم قــدرت رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی را داشــته باشــد.

۱۶
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ــا،  ــی ه ــک گام  از پیچیدگ ــواره ی ــد هم ــی توانی ــازمان م ــی س ــای عملیات ــت فراینده ــرا و مدیری ــوه اج ــول در نح ــا تح ب
ــد. ــگیری کنی ــا پیش ــترش  آن ه ــا گس ــروز  ی ــید و از ب ــر باش ــبکه جلوت ــی در ش ــکات احتمال ــا و مش ــواری ه دش

سامانه اتوماسیون صمیم، دستیار مطمئن شما در این تحول و بهسازی ست.
عــاوه بــر ایــن، بیــش از بیســت و یــک ســال ســابقه گــروه مهندســی صمیــم در همــکاری بــا ســازمان هــای معظــم کشــور  

و ســال هــا تجربــه در طراحی، تولیــد و توســعه راهکارهــای مدیریــت فراینــد ، پشــتیبان شــما ســت.

تیم مجرب و حرفه ای ما شامل :
-  گروه احصا، تحلیل و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت فرایند

-  گروه راه اندازی زیرساخت و دیتاسنتر 
 OTT، VOD، IPTV ،گروه راه اندازی و اتصال به سامانه های برودکست  -

-  و گروه آموزش و پشتیبانی سامانه ها و راهکارهای صمیم نیز در کنار شما هستند.

پس همین حاال مسیر تحول را شروع کنید و  با ما تماس بگیرید: 

همواره، یک گام پیش تر 

تلفــــن :    ۴۱۰۲۱۰۰۰ ۰۲۱  )۳۰ خط(
sales@samimgroup.com      :ایمیــل




