TORANJDATA
DIGITAL SOLUTIONS

نمایه شرکت ترنج دیتا

معرفی ،توانمندی ها و حوزههای فعالیت و منتخبی از
مشتریان برتر و پروژههای شاخص

بهــــار 1401

سخن آغازین

ــــــــــخن آغازین
ِ
قريب به پانزده سال از تالشهای بی وقفه ما برای ارج نهادن به اعتماد شما و خلق
آثاری ماندگار میݡگذرد؛ و امروز با امید به فضل پروردگار ،داشتن تیمی ݡكارآزموده و
بݡكارݡگیری فنآوریهای روز دنیا ،به سوی آيندهای بهتر قدم بر میداریم.
علیرضا مقاری
مدیرعامل
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فهرست مطالب

شرݡکت تـرنـج دیـتـا
نمایۀ
ِ

فهـرــــــــت مطالب
ِ

دربارۀ ما
معرفی
اهداف و چشـــم انداز
اطالعات کلیدی
اطالعات آماری و مجوزها
توانمندیها و حوزههای فعالیت
منتخبی از مشتریان و پروژههای شاخص
گستره جغرافیایی
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معرفی ترنج دیتا

تـرنـج دیـتـا

ـش ایـ ــد ههـ ــای ـ ـ ݒ ݦــ ـمـا
زنـدݡگݡی بـخ ـ ِ

معرفیشرکت
«ترنجدیتا» یک شرکت ارائهدهنده راهکارهای تخصصی دیجیتال شامل راهکارهای تحت وب ،موبایل و خدمات دیجیتال
بوکار و طراحی و اجرای پروژه هایی با
مارکتینگ میباشد .ما به صورت تخصصی در زمینه تولید نرمافزارهای مدیریت کس 
محوریت وب و موبایل فعالیت میکنیم.
ما در ترنج دیتا اعتقاد داریم به لطف خدا و تالش همدالنه اعضای تیم ،فرصت های بی نظیری برای ُرشد ،شکوفایی و ثروت
آفرینی پیشرو داریم.
وجود صدها پروژ ه موفق در کارنامه ما نشان از توانمندی و تجربه باال در ارائه خدماتی بزرگ و مهم به مشتریانمان می باشد.
مــا بــه اعتمــاد مشــتریان خود متعهد هســتیم و تالش داریــم آنها را در جهت رســیدن به موفقیت کمک کنیم .ســرمایه
ارزشمند ترنج دیتا را در لبخند رضایت مشتریانمان و همکارانمان میدانیم.

اهداف و ماموریت

چشمانداز

ما تالش داریم ورود هر فرد و کسبوکار به بستر فناوری اطالعات به
آســانترین ،امنتریــن و بهصرفهتریــن صورت امکانپذیر شــود و با
ارائهخدماتتخصصیدیجیتالوفناوریاطالعاتبرایکسبوکارها
بــا تمرکز بر نوآوری ،خالقیت و کیفیت ،به رشــد اقتصــادی و افزایش
رفاه در ایران کمک کنیم.

چش ـمانداز مــا تبدیل شــدن بــه برترین شــرکت ایرانــی ارائهدهنده
خدمــات دیجیتــال و فنــاوری اطالعــات در ایــران و حفــظ رضایــت
مشــتریان از طریق بهبود مســتمر خدمات با اســتفاده از خالقیت و
نوآوری میباشد.
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ما رؤیای بهترین بودن ،و باور توانستن را داریم.

معرفی ترنج دیتا







سال سابقه فعالیت

جایزه ملی

استارت آپ زیر مجموعه







+12

+350

+150.000

6

+15

پروژه انجام شده

تنوع خدمات و محصوالت

اطالعاتکلیدی
نام ثبتی

ترنج دیتا

برند

ترنج نت

تاریختاسیس

1383

تاریخ ثبت

1387

شماره ثبت

325420

شناسهملی

10103626024

کد اقتصادی

411368831475

5

نفر کاربر عضو

ثبت شده در سازمان ثبت شرکت ها
عضو رسمی نظام صنفی رایانه ای تهران
دارای گواهینامه ارزش افزوده ،سازمان امور مالیاتی
دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صمت
استقرار در پارک علم و فناوری پردیس
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توانمندی ها و حوزه های فعالیت

سبد کاملی از
ِ
راهکارهای
ِ
دیجیتال
ما بر روی راهکارهایی کامل ،خالقانه و
نتیجه گرا تمرکز داریم
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توانمندی ها و حوزه های فعالیت

ّ
هـــای فعالیت
حـوزه ِ
توانمندیهــا و





مشاوره و توسعه کسب و کار آنالین

طراحی و توسعه وب و موبایل

مــا اســتراتژی هایــی را ایجــاد مــی کنیم کــه در طــول زمان
کسب و کار شما را با قدرت به سمت جلو پیش می برد.
موفقیت های کوتاه مدت عالی هســتند ،اما ما بزرگ تر از
آن فکر می کنیم.
فرایند ما ،کامل ،مبتنی بر تحقیق اســت و چشــم اندازی
دراز مدت دارد.

تخصص ما طراحی و توسعه برنامه های کاربردی بر مبنای
وب و موبایــل اســت .تمرکز ما بــر روی راهکار هایی کامل،
خالقانه و نتیجه گراست .تیم مستعد ما شامل طراحان،
برنامــه نویســان ،مدیران پروژه و متخصصــان بازاریابی در
تالشــند تــا بــا اســتفاده از آخریــن تکنولوژی هــای موجود
خودشان را همواره به روز نگه دارند.





طراحیگرافیک،تبلیغاتوبازاریابیدیجیتال

ثبت دامنه ،میزبانی وب و گواهینامهSSL

یک استراتژی جامع بازاریابی دیجیتال به شما این امکان
را می دهد تا مخاطبین هدفتان را در بهترین زمان ممکن
جذب ،درگیر و تبدیل به مشتری خود کنید .متخصصان
بازاریابی ما با شما در تعریف و رسیدن به اهداف کسب و
کار خــود بــا راهبردهــای پیشــرفته از طریق چندیــن کانال
مختلف کار می کنند.

ارائــه ســرويس هــای ثبــت دامنــه ،ميزبانــی وب و ایمیــل،
ســرورهای مجــازی و گواهینامههــای  SSLمطابــق بــا
استانداردهای جهانی است.
كليه خدمات ترنج نت از نظر نرم افزار و سخت افزار از آخرين
تکنولوژی روز بهره مند می باشند
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بستههای نرمافزاری

محصوالت
ݡTORANJCORE

 TORANJCOREیــک ســامانه نــرم افــزاری تحــت وب اســت
کــه امݡکانــات متنوعــی را در اختیــار متولیــان وبســایتهای
اطالعرســانݡی ،خدماتــی ،کاربرمحــور و  ...قــرار میدهــد.
ایــن نــرم افــزار در واقــع یــک هســته ݡکنتــرل ݡکننــده
مرݡکــزی اســت کــه امــکان تولیــد و توســعه بخشهــای
مختلــف متناســب بــا نیــاز یــک پــروژه تحــت وب بــرای آن
فراهــم اســت.
تحلیــل ،طراحــی و توســعه  TORANJCOREبــا بررســی
نیازهــای مشــتریان و تجربیــات بیــش از  15ســال فعالیــت
در عرصــه وب ،توســط تیــم طراحــی و برنامهنویســی ایــن
مجموعــه صــورت گرفتــه اســت .در تولیــد ایــن محصــول
ســعݡی شــده بــه ســادهترین شــکل ممکــن و دوری از
پیچیدگیهــای نرمافــزاری ،ابزارهــای قدرتمنــدی در
اختیــار مدیــران ســایت قــرار گیــرد.
ویژگیهای فنی
• توســعهپذیری سیســتم بــه منظــور یکپارچهســازی و
متناســب بــا اعــام نیــاز هــای جدیــد از طــرف خر یــدار
• امنیــت در تبــادل اطالعــات بــه وســیلهی رمزنــگاری
دادههــای مبادلــه شــده
• رابــط کاربــری کاربرپســند مطابــق بــا اســتانداردهای روز و
واکنش گــرا ()Responsive
• طراحــی تجربـهی کاربــری ســاده و ســریع و پنــل مدیریتــی
بــه زبــان فارســی و کاربر پســند
• پاسخگویی نرم افزار در مرورگر های مختلف
• مبتنــی بــر تکنولــوژی  .4.8 Net Frameworkو زبــان
برنامــه نویســی Asp.net C#
• پایگاه داده قدرتمند 2019 MSSQL Server
• طراحــی هســته مرکــزی چنــد زبانــه بــا قابلیــت افــزودن
زبــان بــا توجــه بــه نیــاز کارفرمــا
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ݡTORANJCMS

 TORANJCOREیــک ســامانه نــرم افــزاری تحــت وب اســت
کــه امݡکانــات متنوعــی را در اختیــار متولیــان وبســایتهای
اطالعرســانݡی ،خدماتــی و  ...قــرار میدهــد.
• مدیریــت محتــوای ســایت شــامل خبــر ،چندرســانه ای،
برگــه هــا (صفحــات) ،مدیریــت منــو ،مدیریــت بنرهــا
• مدیریت اعضا و کاربران
• مدیریت اطالع رسانی ها
• مدیران سامانه و سطوح دسترسی
• مدیریت فایل ها و آپلودسنتر
• چیدمان  -سیستم ساخت صفحات
• ابزار های SEO
• برچسب گذاری
• و ...

ݡTORANJBMS

ســامانهای تحــت وب کــه هــر آنچــه کســب و کارهــای
کوچــک و متوســط بــرای مدیریــت مشــتریان و فرآیندهــای
فــروش و خدمــات پــس از فــروش بــه آن نیــاز دارنــد را
پوشــش مــی دهــد.
• تعریف مدیریت مشتریان
• تعریف کاال/سرویس
• سیستم صدور و صورتحساب پرداختها
• قابلیت اتصال به درگاه بانکی
• ارسال اساماس و ایمیل
• سیستم تیکتینگ
• تعریف مدیریت هزینه
• مدیریت پروژه task

ســامانه دبیرخانــه همایــش ،ســامانه ای قدرتمنــد اســت
کــه کلیــه نیازهــای مرتبــط بــا برگــزاری یــک کنفرانــس علمــی
یــا جشــنواره را بــرای شــما تحــت یــک پلتفــرم تحــت وب و
بــه صــورت آنالیــن فراهــم میکنــد
• امکانات پایه TORANJCMS
• ایجاد و مدیریت رویداد
• ثبت نام از متقاضیان
• ثبت آثار
• داوری آثار
• صدور کارت و گواهی نامه
• تعریف هزینه ها و پرداخت
• سیستم ارائه آنالین و امتیازدهی
• سیستم ارائه برنامه سخنرانی ها
• سیستم غرفه های مجازی برای حامیان رویداد

ݡTORANJeCommerce

طراحــی یــک وب ســایت حرفــه ای و زیبــا بــا امکاناتــی
پیشــرفته بــرای فــروش آنالیــن محصــوالت و خدمــات
• مدیر یــت محصــوالت ،مجموعــه هــای کاالیــی و
خصوصیــت بــه ازای هــر مجموعــه
• مدیریت سفارشات و پرداخت ها
• سیستم تولید کوپن تخفیف
• سیستم مدیریت مشتریان (کاربران)
• تنظیمات مدیریتی سیستم فروشگاهی
• مدیریت پرداختها ،درگاههای پرداخت و ارسال
• تهیه انواع گزارشات مورد نیاز
• اطالعرسانی از طریق ايميل و پیام کوتاه

ســامانه دبیرخانــه انجمــن ،ســامانه ای قدرتمنــد اســت
کــه کلیــه نیازهــای مرتبــط بــا فراینــد هــای متــداول در
مدیر یــت انجمنهــای علمــی ،کانونهــا ،انجمــن هــای
صنفــی و بهطــور کلــی مراکــز و وب ســایتهایی کــه بــرای
ارائــه خدمــات بــه اعضــای خــود حــق عضویــت دریافــت
مینماینــد را توســط یــک پلتفــرم تحــت وب و بــه صــورت
آنالیــن فراهــم میکنــد
• امکانات پایه TORANJCMS
• سیســتم عضویــت پیشــرفته (ثبــت نــام آنالیــن و
پرداخــت حــق عضویــت دوره ای)
• سیســتم ثبــت نام/فــروش ســرویس (معرفــی خدمــات،
کارگاه هــا ،دورههــای آموزشــی و  ...و امــکان فــروش
آنالیــن)
• سیستم کتابخانه دیجیتال
• سیستم زیرسایت
• سیستم انتخابات آنالین

ݡTORANJOVL

ســامانه آمــوزش ویدئویــی بســتری بــرای نمایــش و
فــروش ویدئوهــای آموزشــی مــی باشــد کــه بــه دو صورت
فــروش تــک درس و یــا فــروش بــه صــورت خریــد اشــتراک
قابلیــت پیــاده ســازی و بهــره بــرداری دارد.
• تعریف و مدیریت مجموعهها و دورههای آموزشی
• فهرستبندی و درج ویدئو برای هر سرفصل
• تعریف استاد و اختصاص دوره به استاد
• مدیریت تخفیفات و سیستم کوپن تخفیف
• ثبــت ســفارش صــدور فاکتــور آنالیــن و مدیریــت
ســفارشها و تراکنشهــا و درگاه پرداخــت
• قابلیــت تعریــف  Storage Serverمجــزا از Application
Server

009

منتخبــــݡی از
ان بــرتر
ى
مشــتـر
ݭ
ݫݔ ِ

و پـروژههــای شـاخص
افتخار همکاری
با بیش از 250
مجموعه
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منتخبی از مشتریان برتر و پروژه های شاخص

پـــروژه هـــا

ݡگســتره جغــرافیایــــــݡی

Iran
United Arab Emirates
South Africa
United States
Canada

01

شرکت مخابرات ایران

03

شهرداری تهران

1387

وب سایت همایش  ICTروستایی

1393

پرتال جشنواره های فرهنگسرای رسانه

1388

وب سایت  mirrorشرکت مخابرات ایران

1394

وب سایت بانک رسانه  -فرهنگسرای رسانه

1388

سامانه سهامداران شرکت مخابرات ایران

 1392تا

وب سایت همایشهای معاونت اجتماعی شهرداری

1389

سامانه بازرسی شرکت مخابرات ایران

1396

تهران و برگزاری بیش از  15رویداد

04

02

موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
1387

طراحی  UI/UXپایگاه خبری جماران

1389

وب سایت پردیس علوم دانشگاه تهران

1388

طراحی  UI/UXپرتال امام خمینی (س)

1397

وب سایت و  CRMآزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

1394

سامانه دبیرخانه همایشهای پرتال امام خمینی (س) 1394

1395

سامانه دبیرخانه مسابقات پرتال امام خمینی (س)

1395

فروشگاه اینترنتی نشر عروج

1390

وب سایت نمایندگی اصفهان موسسه

1386

وب سایت همایش دانشجویی داروسازی کشور
وب سایت همایش بیوتکنولوژی ایران

0011

منتخبی از مشتریان برتر و پروژه های شاخص

05

شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی

12

بنیاد ملی خانواده

1397

وب سایت شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی

1397

وب سایت کنگره ملی خانواده

1398

مشاوره و آنالیز وب سایت شرکتهای زیرمجموعه

1398

وب سایت خانواده رضوی و جشنواره رضوی

06

موسسه خیریه محک

1397

وب سایت همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی

1398

وب سایت کنگره نقش خدمات حمایتی محک

07

شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین
1396

وب سایت شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین

08

شرکت سرمایهگذاری امین توان
1399

وب سایت شرکت سرمایهگذاری امین توان آفرین

09

انجمن شیمی ایران
1390

وب سایت انجمن شیمی ایران

1390

 CRMو دبیرخانه انجمن شیمی یران

1389

وب سایت کنگره شیمی ایران

10

صدا و سیما (مرکز مطالعات رسانه)
1397

وب سایت همایش اخالق و رسانه

11

0012

شرکت بین المللی SPI
1396

وب سایت شرکت SPII

1395

طراحی گرافیک مدیای تبلیغاتی

14

جامعه آزمایشگاهیان ایران
1398

کنگره عناصر کمیاب ایران

1398

وب سایت کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

1398

وب سایت کنگره ایمونولوژی و آلرژی

15

شرکت پاکشــوما
1397

وب سایت گروه پاکشوما

1398

وب سایت شرکت پاکشوما و فروشگاه آنالین

1399

وب سایت پاکسرویس

16

انجمن زیست شناسی ایران
1399

وب سایت انجمن زیست شناسی ایران

1399

 CRMو دبیرخانه انجمن

17

انجمن آزمایشگاهیان ایران

شرکت فروسیلیسیم خمین
1398

13

وب سایت شرکت فروسیلیسیم خمین

1399

وب سایت انجمن آزمایشگاهیان ایران

1399

 CRMو دبیرخانه انجمن

18

فرش شاهکار مشهد
1400

طراحی وب سایت فرش شاهکار مشهد

1399

تولید محتوا SEO ،و دیجیتال مارکتینگ

1398

 CRMو سامانه باشگاه مشتریان

19

شرکت مانیار
1398

طراحی وب سایت شرکت مانیار

1399

طراحی پنل و داشبورد مدیریت مالی

20
1390

طراحی وب سایت هتل تعطیالت کیش

1398

باز طراحی وب سایت هتل تعطیالت کیش

1399

طراحی و اجرای سامانه رزرواسیون تحت وب

شرکت سرمایه گذاری شستان
1398

طراحی گرافیک مدیای تبلیغاتی

1399

ریبرندینگ شرکت سرمایهگذاری شستان

22

شرکت ایران آروین
1398

23

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
1399

25

طراحی گرافیک مدیای تبلیغاتی

جامعه دندانسازان ایران
1398

وب سایت جامعه دندانسازان ایران

1398

وب سایت کنگره ساالنه

1398

 CRMو دبیرخانه انجمن

وب سایت شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت سرمایه گذاری نوین
1400

26

وب سایت شرکت سرمایه گذاری نوین

شرکت سیمان کردستان
1400

هتل تعطیالت کیش

21

24

وب سایت شرکت سیمان کردستان

27

شرکت نوسازی و ساختمان تهران
1400

وب سایت شرکت نوسازی و ساختمان تهران

28

شرکت فناموج
1400

طراحی و اجرای نرم افزار تحت وب RADIO IP

29

انجمن نجوم ایران
1400

وب سایت انجمن نجو م ایران

1400

 CRMو دبیرخانه انجمن

1399

سامانه انتخابات آنالین

30

قصه گو  -پلتفرم ارائه داستانهای کودکانه
1400

وب سایت قصه گو

1400

طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل

0013

31

تهـویه مطبوع گروه پاکشوما

1400

طراحی وب سایت

1400

سامانه ثبت کاال

32

انتشارات فیض فرزان

1400

طراحی وب سایت انتشارات فض فرزان

33

موسسه جلوه نور
1400

طراحی وب سایت موسسه جلوه نور

34

سفر ققنوس
1401

طراحی وب سایت سفر ققنوس
سامانه خرید اشتراک و آموزش ویدئویی

35

خانه زیست شناسی ایران
1400

طراحی وب سایت سفر ققنوس
سامانه ثبت نام و آموزش ویدئویی

36

ایران نوزبارت
1400

0014

طراحی وب سایت ایران نوزبارت

37

کنوود ایران
1401

وب سایت شرکت کنوود ایران

38

انجمن سلولی تکوینی ایران

1400

39

وب سایت انجمن
 CRMو دبیرخانه انجمن

دومین جشنواره طب ایران
1400

وب سایت دبیرخانه رویداد

40

جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان
1401

وب سایت دبیرخانه رویداد

41

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

1400

وب سایت انجمن
 CRMو دبیرخانه انجمن

42

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1400

پرتال همایش ها و رویدادها

برندهایی که به ما اعتماد کرده اند
افتخار همکاری با بیش از  ۲۵۰مجموعه و بیش از  300پروژه

0015

