شرکت فن آوری اطالعات و داده پردازی پِرسین از سال  83فعالیت حرفه ای ،غیر رسمی و تخصصی خود را در حوزه ی
طراحی و پشتیبانی سایت و گرافیک با نام گروه گرافیکی پارسا آغاز کرد .این گروه در ابتدا با فعالیت در پروژه های طراحی و
پشتیبانی اقدام به راه اندازی سیستم امنیتی برای وب سایت ها و سرورهای مختلف نمود و سپس با یاری حق تعالی و تالش
های شبانه روزی ،در سال  86موفق به طراحی وب سایت پروژه هایی نظیر آزادراه تهران-شمال ،انجمن بین المللی تونل،
حزب سبز ایران ،هیئت شمشیربازی استان تهران ،شرکت پل و تونل آسیا ،شرکت مهندسین مشاور النیز و ...شدیم .در سال
 87اندکی از فعالیتهای شرکت کم شد و بصورت پراکنده به انجام بسیاری از پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری از قبیل
فعالیت در بستر های نرم افزارهای استراتژیک بر پایه  ، iosاندروید و ویندوز پرداختیم.
در سال  96نام این گروه به شرکت فن آوری اطالعات و داده پردازی پِرسین تغییر یافت .این شرکت با کادر مجرب شروع به
فعالیت همکاری با شرکت امریکایی  Brainy Appدر طراحی نرم افزار هوشمند حرفه ای و بی سابقه که موفق به دریافت
جایزه و امتیاز و همچنین اعطای همکاری وسیع تر در این حوزه شدیم.
همچنین شرکت پرسین با ابداع روش  LCالکترونیک ) (ELCتوانست راه را در جهت سهولت تبادل ارزهای الکترونیک و غیر
الکترونیک هموار سازد .روش  LCالکترونیک ) (ELCفناوری جدیدی است که برای اولین بار در دنیا توسط شرکت پِرسین پایه
گذاری و ابداع گردیده است .این فناوری امکان دریافت ،نگهداری و اعتباردهی به انواع ارزهای الکترونیک و یا غیرالکترونیک از
اقصی نقاط دنیا و تحویل آن به صورت ارز دلخواه در هر نقطه ای از دنیا ،مطابق با قانون اساسی ،به صورت نقد و یا حواله ای را
به راحتی میسر می کند.
از فعالیت های شرکت فن آوری اطالعات و داده پردازی پرسین می توان موارد زیر را نیز برشمرد:
 طراحی و اجرای دیتاسنتر و سرور و تجهیزات تحت بستر اینترنت
 طراحی و اجرا و پشتیبانی وبسایت و انواع پروژه های تحت اینترنت و شبکه
 طراحی و مشاهده و اجرای تمامی طرح های بسترهای کامپیوتری و اینترنتی
 مشاوره و اجرای انواع پروژه ها و برنامه های کامپیوتری و نرمافزارهای تحت پلتفورم های مختلف
 واردات تجهیزات ،اجرا و بومی سازی انواع برنامه های کاربردی بر روی موبایل و کامپیوتر
 نصب ،اجرا و پشتیبانی انواع پروژه های کامپیوتری اعم از سخت افزار و نرم افزار
 عرضه و فروش کلیه کاالها و خدمات مجاز در محیط الکترونیکی و فضای اینترنتی
 انجام امور فناوری اطالعات آی تی تجارت الکترونیک (غیر هرمی غیر شبکه ای ) و خدمات اینترنتی
 طراحی نرم افزارهای (غیر رسانه ای-غیر فرهنگی) کاربردی رایانه  ،هوشمند سازی و ابزار دقیق رایانه ای

 تولید و پخش قطعات صنعتی  ،تهیه  ،تامین و پشتیبانی و مونتاژ و راه اندازی خطوط تولید و سرمایه گذاری در اجرا
و بهرهبرداری پروژه های ساختمانی و صنعتی و تولیدی و خدماتی
 خرید ،فروش ،واردات ،صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
 تولید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
 شرکت در کلیه مناقصات و و مزایدات دولتی و خصوصی
 اخذ نمایندگی از کلیه شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارجی و واگذاری نمایندگی به کلیه شرکتها و کارخانجات
داخلی و خارجی و همچنین برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
تیم ما با بررسی خواسته ها و نیاز های استراتژیک و کلی و وجود بحران های در حال حاضر و جاری در کشور عزیزمان ایران،
میتواند در جهت پیشرفت حرکت کند .ما اطمینان داریم می توانیم گام های محکم و قابل پیشرفت و اصولی در حوزه فناوری
اطالعات برداریم.

