شرکت ایده پارسی
شركت ایده پارسی با شماره ثبت  52825در سال  1389با همكاري تني چند از
برنامه نويسان  ،طراحان حرفه اي وب و گرافیست های صاحب سبک آغاز به كار
كرد .اكنون اين شركت پس از  5سال تجربه حرفه اي به يكي از مدعيان اصلي در
زمينه پياده سازي سايت هاي اينترنتي  ،مديريت و گسترش محتواي وب و طراحی
حرفه ای گرافیک در ايران و حتي خاورميانه مبدل گرديده است.
احترام به حقوق مشتريان  ،درك صحيح نيازهاي مشتريان  ،كيفيت برتر محصوالت
ارائه شده و پشتیبانی کام ً
ال حرفه ای و قابل رقابت با سرویس دهندگان ممتاز
دنیا  ،ضامن موفقیت ما در ارایه این خدمات بوده است.
شركت ایده پارسی اميدوار است بتواند با ارائه خدمات حرفه اي كمكی شايان در
جهت فرهنگسازی هرچه بيشتر استفاده كاربردی از اينترنت در بين ايرانيان و
كليه فارسی زبانان دنيا نمايد.

ارائه
راه حل

شرکت ایده پارسی  ،متشکل از متخصصینی با تفکر مدرن و همگرا با نسل جدید طراحی  ،در
حال حاضر آماده ارائه راه حل ها و راهکارهای کوچک و بزرگ در زمینه فناوری اطالعات ()IT
و پروژه های مرتبط با آن می باشد .به کارگیری دانش درست  ،دوری از هرگونه بزرگ نمایی در
کار  ،صداقت در ارائه راه حل های مورد توجه مشتری و دانش عمیق نسبت به تکنولوژی های
روز  ،دقت اجرای تعهدات نسبت به امور محوله را بسیار باالتر از دید و انتظار محقق نموده است.
بطور کلی منطق ارائه راه حل های فناوری اطالعات ( )ITاین شرکت با گرایش مدرن در سه
سطح و با سه دید زیر بررسی می گردد :
Small Office/Home Office (SOHO) Solutions
راه حل های بسیار هوشمند برای شرکت های بسیار کوچک و نوپا و تجارت های خانگی
Small To Medium Business Solutions
راه حل های تکنولوژیک برای شرکت ها  ،ارگان ها و مراکز با وسعت فعالیتی کوچک تا متوسط
Large Scale Business Solutions
راه حل های جامع برای مجموعه های بزرگ با گستره فعالیتی باال

با توجه به نوع رویکرد و راه حل های ذکر شده  ،ایده پارسی فعالیت
های زیر را به طور کامل و جامع در حیطه دانش باالی خود می داند :
ایجاد و پیاده سازی پرتال ( پورتال ) های سازمانی بر اساس
نرم افزار مدیریت محتوا ()CMS
ایجاد و پیاده سازی سایت های اینترنتی بر اساس نرم افزار
خدمات
مدیریت محتوا ()CMS
طراحی حرفه ای صفحات وب ()Web Design
ایجاد و پیاده سازی فروشگاه های اینترنتی ()E-Shop
ایجاد اتوماسیون اداری تحت وب
برنامه نویسی پیشرفته تحت وب ()Web Development
برنامه نویسی پیشرفته تحت ویندوز ()Windows Application
طراحی و پیاده سازی سیستم های آموزش الکترونیک
()E-Learning

طراحی واکنش گرا
طراحی های وب در ایده پارسی همگی رسپانسیو می باشند ،در هر
مانیتوری از صفحه های عریض و لپ تاپ ها گرفته تا تبلت ها و گوشی
های موبایل به زیبایی و بدون مشکل نمایش داده خواهد شد.

طراحی
سایت

ارائه راه حل های جامع در زمینه تجارت الکترونیک
()E-Commerce
بازاریابی الکترونیکی بر اساس استانداردهای
بین المللی ()E-Marketing
مشاوره  ،طراحی  ،پیاده سازی  ،راه اندازی  ،راهبری
و مدیریت شبکه های کامپیوتری ()Networking
ثبت آدرس اینترنتی و اخذ فضای اینترنتی
()Domain Registration & Web Hosting
اتوماسیون اداری تحت وب
خدمات مدیریت و گسترش وب
خدمات تخصصی حضور در اینترنت
مهندسی اینترنت

کامال داینامیک و پویا
وب سایت های طراحی شده در ایده پارسی مجهز به پنل
مدیریت قدرتمند فارسی می باشند .شما می توانید هر
حجمی از اطالعات را به راحتی و بدون محدودیت در سایت
تان ارائه و آنها را مدیریت کنید.

همه زبان ها
تجارت خود را خارج از مرز ها گسترش دهید .وب سایت شما به هر تعداد
زبانی که بخواهید طراحی می شود ،اما شما تمام آنها را از طریق یک پنل و
بصورت یکپارچه مدیریت می کنید.
مدیریت آسان
پنل مدیریت ساده اما قدرتمند این امکان را می دهد تا تنها با چند
کلیک سایت خود را مدیریت کنید .همچنین شما می توانید مدیران
دیگری با اختیارات محدود داشته باشید.

آنالیز رقبای شما
برای افزایش رتبه سایت در گوگل باید ابتدا رقبای شما
شناسایی و وضعیت آنها بررسی شود .نقطه ضعف رقبا را
به نقطه قوت شما تبدیل می کنیم.
معرفی به موتور های جستجو
اگر سایت شما در نتایج جستجوی موتورهای معروف
جستجوگر مانند گوگل ،بینگ ،یاهو و … وجود ندارد ما
سایت شما را در آنها ثبت می کنیم.
افزایش رتبه در گوگل
بخش عمده بازدیدکنندگان از طریق جستجو در سایت
گوگل به سایت شما هدایت می شوند .رتبه باالتر در گوگل
یعنی بازدید کننده بیشتر.

افزایش ترافیک
یکی از شاخصه های مهم در افزایش رتبه در گوگل حجم
بازدیدها است .با افزایش بازدیدها می توانید رتبه سایت
خود را در گوگل افزایش دهید.

بهینه
سازی
سایت/سئو

آنالیز کلمات کلیدی
تمام موتورهای جستجوگر نتایج خود را بر اساس
کلمات مورد جستجوی کاربر ارائه می دهند.
بهترین کلمات برای شما را پیدا می نمائیم.
تهیه متون و محتوا
مطالب مفید و مرتبط رمز موفقیت پایدار شما در
بهینه سازی سایت است .اگر در تهیه مطالب سایت
خود مشکل دارید آن را به ما واگذار کنید.

