
برخی از محصوالت ارائه شده د� پلت فرم

ساماندهی مدی��ت عملیات پست و لجستیک

درگاه جامع قبول مرسوله و بار

سامانه مدی��ت تج��ه و مبادالت

مدی��ت انبار لجستیک

وشگاه های این�رن�ی مدی��ت لجستیک ف�

ی سبب تغی�رات عمده در  پ�شـــــــرف تهای موثردر حوزه تکنولو�

کسب کارهای مختلف شده است.

کســب و کارهای لجســتیکی نیز از این قاعده مســت�نی نیســت�د 

قابتی برای حضــــو� راه حل های  ایده تشـــکیل بازار،  ایجاد محیط ر

و� با توجه به رشد س��ع کســب  خالقانه و بر اساس تکنولو��های �

ح اجرا شد. کارهای وابسته به لجستیک بود که در سال ۹۷ مط�

ی پلتفرمی قصد دارد تمامی با��گران  این بست� با مدل کسب و کا�

این بازا� را با هدف هم افزایی و ایجاد یک شـبکه پویا از فعاالن این 

حوزه در کنا� یکدیگر قراردهد.

پل تفــــرمی جهــت ارئه خــــدمات و
ICT محصوالت در حوزه لجستیک

ی بر اساس تحقیق بازار معرفی فرصت های کسب و کا�

وزت��ن فرایندهای لجستیکی آشنایی با ب ه�

وجود ارائه دهنده ی خدمات و محصوالت

ی منطبق بر کل چرخه ی کسب و کارهای مورد نیاز نرم افزا�

ی در کمت��ن زمان ممکن ی و نمونه سا� امکان راه اندا�

ی کاهش ه��نه های ��رساختی و نرم افزا�

ی کسب و کارهای راه اندا�

ICT لجستیکی مبت�ی بر



دفتر مرک�ی: تهران، بلوار نلسون ماندال
خیابان تابان غ��ی، پالک ۱۲، طبقه همکف
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تلفن تماس:

ی لجستیکی ارایه محصوالت نرم افزا�

ی لجستیکی ارایه خدمات نرم افزا�

ارایه خدمات جانبی مرتبط

وتکلهای ارتباطی تدوین استانداردها و پ�

در لجستیک بازار

ی ی و سخت افزا� حمایت از تیم تامین کن�ده نرم افزا�

 و ایجاد صندوق حمایتی

ی مشاوره و تامین ��ر ساخت های سخت افزا�

ی دیتاب�س مشاوره و نگهدا�

تحلیل و طراحی نرم افزار

تحلیل و طراحی کسب و کار

مدی��ت دانش

ی وژه های نرم افزا� مدی��ت پ�
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