اولین اکوسیستم دیجیتال ایران با محوریت هوش مصنوعی

معرفی گروه سیمون و تفاوت آن با اکوسیستم
• سیمون یک تیم توسعه فناوری و نوآوری است که با همکاری با بیش از  ۱۰شرکت داخلی و خارجی,

امکان ارائه بیش از  ۵۰نوع خدمت ۲۰ ،نوع محصول و  ۵زیر مجموعه را ایجاد کرده است.
• شبکه اجتماعی سیمون آخرین و بزرگترین سیستم توسعه یافته این تیم است ،در سیمون افراد به
صورت رایگان عضو میشوند و در صورت نیاز به بهره مندی از امکانات بیشتر با خرید پلن عضویت

خود را ارتقا میدهندهمه افرادی که در سیمون عضو میشوند قادر به ارسال استیکر ،پیام ،فیلم ،ویس
و ...هستند .در این شبکۀ اجتماعی افراد می توانند تبلیغ کنند و یا محصوالت و خدمات خود را عرضه
کنند،همچنین افراد می توانند به صورت گروهی تلویزیون و فیلم تماشا کنند و به صورت بالدرنگ
درباره آن اضهار نظر کنند ،به صورت آنالین بازی کنند ،ویکی و وبالگ درست کنند و...

• در ادامه با سایر بخش ها و امکانات سیمون آشنا خواهید شد.
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معرفی تیم MSA
تیم ام اس ای متشکل از موسسین اصلی شرکت سیکا نوآوران سایان است که یک سال پس از تاسیس
شرکت با هدف انجام خدمات خارج از اساسنامه شرکت بنیان نهاده شد
این تیم با همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از
کشور به توسعه فناوری های نوین مطابق با آخرین تکنولوژی های اروپایی می پردازد

معرفی شرکت سیکانوآوران سایان(سهامی خاص)
شرکت سهامی خاص سیکا نو آوران سایان درتاریخ  07/11/1398به شماره ثبت  4693به شناسه ملی  14008951542ثبت و
فعالیت آنارایه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری ،نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم های کامپیوتری ،خرید و
فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری ،تحلیل طراحی توسعه اجرا و پشتیبانی فنی کلیه سیستم
های رایانه ای ،بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای ،مشاوره فن آوری اطالعات و تعمیر و راه اندازی قطعات و تجهیزات الکترونیکی
شبکه ،انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات ای تی ،خدمات اینترنتی و اینترانت و طراحی و ایجاد صفحات اینترنتی و
پورتال های اطالع رسانی تولید نرم افزار های تحت وب و موبایل ،خدمات ،میزبانی وب سایت ها و دامنه ،برنامه نویسی سایت به
سفارس مشتری ،طراحی و ساخت وب سایت ،تولید و ارایه رایانه ،خدمات اینترنتی ثبت نام رویداد ،تولید و ارایه دستگاه های جانبی،
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری  ،ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولید داخل ،خدمات
شبکه های اطالع رسانی  ،مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،شبکه داده ها ( ارایه اجرا و پشتیبانی) ،طراحی و
ساخت کلیه تجهیزات و قطعات سیستم های کامپیوتری و الکترونیک ،موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک ،خدمات
اینترنت( )ISPتوزیع اینترنت () ،ISDPخدمات انتقال داده ها () ،PAPکلیه فعالیتهای نرم افزاری بجز نرم افزارهای فرهنگی ،خرید و
فروش ،تولید و توزیع ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی،
ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر
داخلی و خارجی ،اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی جهت تحقق اهداف شرکت ،شرکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها تعیین گردید

معرفی اکو سیستم سیمون
سیمون یک وب اپلیکیشن جامع (سوپر اپ) است که برای کاربران فارسی  ،انگلیسی و عرب زبان دنیا
سرویس های متعدد ،متفاوت و جذابی را یکجا گرد هم آورده است تا بتوانند فقط از طریق این وب وب
اپلیکیشن کاربرپسند ،با کیفیت و هوشمند به تمامی آنچه متصور هستند ،دسترسی داشته باشند .این
وب وب اپلیکیشن با بهره مندی از تیم خبره استارتاپی و کارشناسان متخصص و متعهد درصدد است
بهترین و متنوع ترین خدمات را برای کاربران فراهم آورد.

.ماموریت سیمون ،فراهم نمودن پرکاربردترین ،ساده ترین ،سریع ترین ،به صرفه ترین و در عین حال ،امن ترین امکانات ،خدمات و
محتوا منطبق بر قوانین جاری کشور ،تنها از طریق یک پلتفرم ساده است .کاربران تنها با یکبار عضویت و با یکبار ورود )(log in
می توانند به کلیه خدمات سیمون دسترسی داشه باشند و به تناسب نیاز خود از آن استفاده کنند .بنابراین سیمون افتخار ارائه
خدمات به طیف گسترده ای از کاربران با سالیق مختلف را داراست.

با توجه به رسالت تعاملی سیمون ،با بهره مندی از تامین کنندگان و سرویس دهندگان متعدد ،متنوع و قابل اطمینان ،خدمات و
محتوای مناسب و مورد نیاز کاربران فراهم می شود .همچنین با توافقی که با اپراتور اول و دوم صورت گرفته  ،هزینه ترافیک
اینترنت برای کاربران وب اپلیکیشن سیمون رایگان می باشد.

اگر میخواهید از همه سرویس های مورد نظرتان یکجا بهره مند شوید ،یا حتی اگر در سر ،ایده های بزرگ و نوین تجاری می
پرورانید ،برای موفقیت خود هم اکنون به جمع خانواده بزرگ سیمون بپیوندید!

مدیر عامل اجرایی و توسعه دهنده ارشد

6

سال

تجربه

سیدعلینوریان نجفآبادی

عضو انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم شناختی ریاست جمهوری
سردبیر انجمن علوم زیستی و پزشکی شهرستان نجف آباد
کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA
برنامه نویس فول استک و طراح سیستم های رایانه ای
نویسنده مدرس مباحث کسب و کار

مشاور و کوچ حرفه کسب و کار
برنامه نویس و توسعه دهنده

تیم
سیمون

ساالر ستاری
رئیس هیئت مدیره

v

مهدی امید
نایب رِئیس و مدیر روابط عمومی

علی پورمحمدی
برنامه نویس

همکاران سیمون
تیم توسعه نواوری و پژوهش MSA

تیم سیمون تکنولوژی

شرکت سیکا نوآوران سایان( سهامی خاص)

بنیاد اوپن سورس

اکو سیستم
سیمون

چرا اکوسیستم سیمون؟
بهاشتراکگذاریفیلم،عکس،استوری،حسوحال،
لوکیشنوهرآنچهکهتصورشرامیکنید
قابلیتبرگذاریپخشزندههای ۲4ساعته!شبکهتلویزیونیشما!!

پخشزندههایشما،تنهافیلمزندهنخواهدبود!
هرچهرامیخواهیدبهصورتزندهبهاشتراک
بگذارید
مشاغلتانرابرایتبلیغاتآمادهکنید!تبلیغاتشما
میتواندنیازمندییاهرچیزیباشدکهنیازدارید!
ایجادسرویسبرایتماشایفیلمهاوسریالهاومستندهای
دلخواهتان!
رویدادهایاجتماعیدلخواهتانراسریعتربهاشتراکبگذارید
ودررویدادهایدلخواهتانسادهترازگذشته،شرکتکنید!
یکبالگشخصیرابهسادگیمدیریتکنید!...
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چرا کوسیستم سیمون؟
یکویکیبرایخودتانراهبیندازیدازاینراهکسبدرآمد
کنید...
کسبدرآمدسادهبادعوتکردندوستانتانبهسیمونوفعالیتدر
سیمون!!
برایخودتانکمپینتبلیغاتیایجادکنید...میتوانیدازماهم
کمکبگیرید!تاموفقیتتانشماراهمراهیمیکنیم...
برایخودتانیکاپلیکیشنشبیهبهسیمونداشتهباشید...
یکنرمافزاربهصورتاوپنسورسدراختیارتانمیگذاریم!
باتهیهیکبلیطازسیتریپواشتراکگذاریآنبهعنوانرویداداجتماعی،برای

خودتانهمسفرپیداکنیدویکتورگردشگریداشتهباشید!!!
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هوشمصنوعی،پروفایلتانرابراساسآنچهمیبینیدومیپسندیدشکلمیدهد.البته،
برایدرازمدتوبراساسهمهچیز(نهفقطفیلموعکس)!!

محصوالت سیمون

مینی کامپیوتر های سیمون

مینی کوپتر های سیمون

نرم افزار های سیمون

مناسب برای مصارف خانگی،آموزشی و
صنعتی

مناسب برای مصارف تفریحی،صنعتی و
آموزشی

مناسب مصارف تخصصی

محصوالت سیمون
ویژگی های مینی کوپتر سیمون :
پرورش نیروی فکر نوجوانان و تشویق آنها به ساخت ربات
میتواند خالقیت جوانان را پرورش داده تا در آینده با طرح ایده
های جدید و نوآورانه بتوانند در پیشرفته شدن کشور عزیزمان
ایران گامهای موثری بردارند ،هدف از طراحی این کوادکوپتر این
است که همه عالقه مندان بتوانند تجربه ساخت مولتی روتور و
هلی شات را بدست آورده و به صورت کامال ملموس با مفاهیم آن
آشنا شوند ،در طراحی این مینی کوپتر سعی نمودیم تا در عین
سادگی تمامی موارد مهم و حیاتی را رعایت کرده تا بتوانید به
صورت کامال عملی یک کوادکوپتر مبتدی داشته باشید ،این بسته
میتواند جهت مصارف تفریحی ،سرگرمی و آموزشی استفاده شود.

جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید با شماره تماس  09162353096تماس حاصل نمایید

تیم سیمون
قیمت برد اصلی :
مشخصاتفنیمحصول

توضیحات

نوعرادیوکنترل

دیجیتالGHZ 2.4

نوعباتری

 3,7ولتباظرفیت ۵۰۰میلیآمپر

بردمسافتی

 ۱۵۰متر

مدتزمانپرواز

 8 – ۱۰دقیقه

مدتزمانشارژ

 3۰تا 4۵دقیقه

قابلیتارتقاباتری

دارد

دوربین/کیفیتدوربین

ندارد– قابلیتنصبدوربیندارد

نوعموتور

کورلسدورباال

تعدادمودسرعتی

دارای ۲مودسرعتی

حرکاتآکروباتیک 36۰درجه

دارد

سیستمهدلسمود

دارد

تعدادجایرو

 6عددجایروحرفهای

سیستمتثبیتارتفاع

ندارد

سیستماتوپایلوت

ندارد

نوعفالیتکنترل

برداصلیبهصورتکامل

قابلیتحملبار

حملبارتاوزن ۵۰گرم
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محصوالت سیمون

تیم سیمون
قیمت برد اصلی :

ویژگیهای مینی کامپیوتر های سیمون :
پردازندهچهارهستهای1.5GHz 64-bit ARM Cortex-A72
حافظهرم 4،۲،۱و 8گیگابایتاستانداردLPDDR4
توانمندیکاملایترنتگیگابیت)(Gigabit Ethernet
شبکهبیسیم 802/11acدوباند

بلوتوث5.0
دوپورت  USB 3.0ودوپورتUSB 2.0
پشتیبانیازدومانیتور،بارزولوشنتا4K
گرافیک  VideoCore VIباپشتیبانیازOpenGL ES 3.x
دیکدسختافزاری 4Kp60ازویدیویHEVC

سازگاریکاملبامحصوالتسیمون
اینترنتنیمبها) 09162353096تماس حاصل نمایید
خرید( با شماره تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر و

نوعبرد

قیمت

حرفهای

39۰۰

حرفهای

76۰۰

نیمهحرفهای

36۰۰

مبتدی

34۰۰

قیمت متعلقات :
نامبرد

قیمت

دوربین 7مگاپیکسلی

۲۵۰

نمایشگر 3/۵اینچ

6۲۰

نمایشگر ۵/۵اینچ

9۲۰

نمایشگر 7اینچ

۲۰۰۰

نمایشگر 8اینچ

44۰۰

باتری

۱6۰

مبدلکامپیوتربهکیتتوسعه
اینترنتاشیا 46۰
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تیم سیمون

محصوالت سیمون
ویژگیهای اپلیکیشن ساز فیوژن:
برنامه های بهتر  ،کد کمتر
ایجادرابطهابا UX Markup:زبانیمختصرومبتنیبر XMLبرایایجادتجاربکاربرغنیباپشتیبانیازموتورطرح

نوعاستفاده

قیمت

حرفهای

 ۵۵۰۰۰۰ریال
ماهیانه

نیمهحرفهای

 3۵۰۰۰۰ریال
ماهیانه

مبتدی

 ۱۵۰۰۰۰ریال
ماهیانه

تست

رایگان

بندیکالسجهانیوتصاویریباشتاب GPU.نشانهگذاری UXبهگونهایطراحیشدهاستکهبسیاررسا،یادگیری
بصریوشکستنآنبسیاردشواراست.

تکرار سریع با بارگیری مجدد
فیوژن بهگونهایطراحیشدهاستکهگردشکاریچابکودرزمانواقعیراارائهدهدکهبهوسیلهآنپروژهمیتواند
هنگاماجرااصالحشود.بااستفادهازیکسرورمحلیباپیکربندی صفر،هرگونهتغییردر  ،UXاسکریپت یاسرورباعث
بروزرسانی هایفوریدربرنامهدرحالاجرامیشود.

جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید با شماره تماس
 09162353096تماس حاصل نمایید

سازگار با ابزارهای مورد عالقه توسعه دهندگان
بافیوژن ،دنیایجدیدیازهمکاریگشودهمیشود.یابایکتوسعهدهندهدیگردردفترکارکنیدیابرنامهخودرابه
مشتریدرآنطرفاقیانوساطلسنشاندهید -برنامهشماهمیشهدریکصفحهاست.

همه جا یک بار ایجاد کنید  ،هزار بار خروجی بگیرید
برخیمیگویند"،یکباریادبگیرید،هرجابنویسید".مامیگوییم":یکباربنویسید،همهجارامستقرکنید".برایدستیابیبه
یکراهحلکراس پلت فرمفوقالعادهسریعازOpenGLاهرمهایفیوژن استفادهمیکند.
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تیم سیمون

محصوالت سیمون
سایر محصوالت سیمون:
مانندبسیاریازشرکتهایبزرگدنیاماهممحصالوت دیگرینیزدرکنارتولیداتاصلیخودداریم
امابهدلیلمشتریانخاصویاتوقفموقتخطتولیدفقطبهتوضیحاتمختصریبسندهکردهایم

ناممحصول

کاربرد

محلاستفاده

رهگیر اجرامفضاییاسست

رهگیری اجرامفضاییباقابلیتبرقرای ارتباط
ازطریقشل

سازمانفضاییناسا

سامانهمدیریتماموریتهایفضاییسیکا
امسیتی

مدیریتورصدماموریتهایفضاییباقبلیت
ارسالودریافتصوت،تصویر،متنوفایل

سیستمعاملتحتوب هومراواس

یکسیستمعاملمبتنیبرنودجیاسبا
قابلیتانجامکارهایروزمره

نرمافزارپردازشدادههایزیستیو پزشکی
علوماعصابنورواستورم

یکنرمافزارمبتنیبرمتلب باقابلیت تحلیل
دادههایزیتس وپزشکیعلوماعصاببر
اساسهوشمصنوعی

دردسترسعموم

جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید با شماره تماس  09162353096تماس حاصل نمایید

مجوز

متنبازموجوددرگیتهاب
(دریافتاطالعاتبیشترازطریق
تماس)

زیرمجموعه های سیمون

سایت ساز سیماوب

دیتاسنتر های سیناوب

سفرساز سی تریپ

ارزان ترین سایت ساز ایران

اراِئه خدمات وی و سرور با کیفیت جهانی

ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت و ارزان

تیم سیمون

زیر مجموعه های سیمون
سیماوب :
سیماوب یکی از اولین سایت ساز های فوق ارزان ایران است که با

هدف ساده سازی فرآیند طراحی سایت و همچنین کاهش هزینه
های آن از سال  ۱39۵ایجاد شد.
همچنین امکان کسب درآمد از وبسایت در قالب اعطای نمایندگی
و فروش محصوالت از طریق این سامانه امکان پذیراست.

قیمت خدمات :
زماناستفاده

قیمت

ماهیانه

۱۰۰۰۰

ششماهه

۵8۰۰۰

یکساله

98۰۰۰

طراحیاختصاصی

3۵۰۰۰۰

سایتآماده

از۵۵۰۰۰۰

قیمتنمایندگی

6۰۰۰۰۰

از ویژگی های این سامانه می توان به این موارد اشاره کرد :
 -ویرایش آسان

 قالب های ریسپانسیو ثبت دامنه رایگان فروشگاه ساز رایگان آدرس ایمیل اختصاصی پنل پیامک رایگان -و....

www.seemaweb.ir

تیم سیمون

زیر مجموعه های سیمون
سیناوب :

قیمت و اطالعات خدمات :
VBOX 4

VBOX 3

VBOX 2

VBOX 1

$48.00

$36.00

$20.00

$12.00

قیمت

4096 MB

3072 MB

2048 Mb

1024 MB

رم

2 cores

2 cores

1 core

1 core

پردازنده

میکند.

90 GB
SSD

70 GB
SSD

50 GB
SSD

30 GB
SSD

فضایذخیره
سازی

از ویژگی های خاص این سامانه میتوان به این موارد اشاره کرد :

4 TB

3 TB

2 TB

1 TB

ترافیک

1

1

1

1

آدرسهایIP

سیناوب اولین ارائه دهنده ملی-بین المللی خدمات وب و سرور

در ایران است که با همکاری با  7دیتاسنتر و بیش از  ۱۰ارائه
دهنده خدمات در سراسر دنیا بیش از  ۱۰۰نوع خدمت ارائه

 مدیریت چندین سایت -سیستم میزبانی مشترک

بدونمبادله

 -مراکز داده چندگانه

قابلیتانتقال
وبسایت

 یک نصب کننده سایت فوری وب سایت اخبار آزاد -شتاب دهندۀ  3۰روزه

 تضمین بازگشت پول پشتیبانی ۲4*7 -کنترل پنل یکپارچه هپسیا

www.seenaweb.ir

آمار و ارقام سیمون
پیام رسان رایت

 20.000.000کاربر فعال مستقیم و غیر
مستقیم

پیام رسان رایت

جمعیت رایت با مجموع جمعیت
اتریش و سوئد برابری می کند

دیتاسنتر های سیناوب

پشتیبانی بیش از  500000وبسایت و
وب اپ در جهان

با ما در تماس باشید..
v

همیشه با شما هستیم...
ارتباط با ما
❖ آدرس  :نجف آباد-خیابان شهدای غربی-کوی صانعی -بن بست فقهی-
پالک 26
❖ تلفن 03142653107 :

❖ ایمیل info@seemon.ir :

