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مداوم رتبه یک انفورماتیک

جایگاه ما در صنعت بیمه

فناوری،توانگری

درباره ما
ــا هــدف  ــره در ســال 1382 فعالیــت خــود را  ب ــاوران اطالعــات خب شــرکت فن
مکانیزاســیون صنعــت بیمــه آغــاز کــرد و امــروز بــه لطــف خداونــد و بــا تــالش 
و همــت جوانــان ایرانــی، 22 شــرکت از 27 شــرکت بیمــه ای بــا بیــش از 30000 
کاربــر، از راهکارهــا و محصــوالت فنــاوران اســتفاده مــی کننــد. در حــال حاضــر 
بیــش از 90درصــد  فعالیــت شــرکت های بیمــه خصوصــی از طریــق محصوالت 

ــرد. ــاوران صــورت می پذی فن
شــرکت فنــاوران اطالعــات خبــره در مــدت 14 ســال فعالیــت، خدمــات 
گســترده و متنوعــی در حوزه هــای ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمه گــری، هوش 
تجــاری و محصــوالت مبتنــی بــر وب در اختیــار شــرکت های بیمــه ای شــریک 
خــود قــرار داده اســت. از  5 ســال پیــش شــرکت فنــاوران رتبه یــک انفورماتیک 
را در اختیــار دارد و بیــش از 50 درصــد از فــروش بیمه هــای ایــران  از طریــق نــرم 

افــزار فنــاوران اتفــاق می افتــد.
ــتقیم از  ــر مس ــتقیم و غی ــی مس ــون ایران ــه 40 میلی ــد ک ــار می کن ــاوران افتخ فن
خدمــات ســامانه جامع و یکپارچــه )core insurance( این شــرکت اســتفاده 
می کننــد و تمــام ایــن دســتاوردها بــا همــت بــاالی بیــش از  200 نفــر از بهتریــن 
مهندســان و کارشناســان ایرانــی حــوزه فنــاوری اطالعــات اتفاق افتاده اســت. 
شــرکت فنــاوران امیــد دارد تــا بــا کمــک همیــن نخبــگان و کارشناســان،          
ــوژی و فناوری هــای روز دنیــا مجهــز   ــه آخریــن تکنول صنعــت بیمــه ایــران را ب
و قابلیــت رقابــت بــا شــرکت های بــزرگ خارجــی در بازارهــای منطقــه را ایجــاد 

کنــد . 
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در افــق 5 ســاله، فنــاوران اطالعــات خبــره، شــرکتی متعالــی وچابــک، پیشــرو در ارائه راهــکار جامع 
بیمــه گــری )Core Insurance( و تاثیرگــذار در سیاســت های فنــاوری اطالعــات در صنعــت بیمه 
کشــور می باشــد و بــا دانــش فنــی و محصــول قابــل رقابــت بــا اســتانداردهای روز دنیــا توانســته 
جایــگاه مناســبی در بــازار صنعــت بیمــه کشــورهای منطقــه بدســت آورد، بــا افزایــش اعتبــار برنــد 

شــرکت فنــاوران جذابیــت بــرای فعالیــت نیروهــای توانمنــد داخلــی بیشــتر از پیــش شــده اســت.

ــودن  ــگام ب ــات و هم ــاوری اطالع ــوزه فن ــا در ح ــتانداردهای روز دنی ــی و اس ــش فن ــری دان بکارگی
محصــوالت فنــاوران بــا نمونه هــای پیشــرو خارجــی در حــوزه عملیــات بیمه گــری و ارائــه خدمــات 

و محصــوالت در زمــان مناســب و بــا کیفیــت بــاال بــه صنعــت بیمــه کشــور.

افزایــش اعتبــار برنــد شــرکت در حوزه هــای فنــاوری اطالعــات و صنعــت بیمــه، بهبــود مســتمر 
کیفیــت محصــول و فرایندهای ســازمانی، مطالعه بــر روی سیســتم های Core Insurance مطرح 
دنیــا و توســعه امکانــات آن در فنــاوران همــگام بــا محصوالت خارجی، توســعه محصــوالت مدرن 
در حــوزه کســب وکار صنعــت بیمــه، افزایــش چابکــی و بهبــود ســرعت ارائــه خدمات پشــتیبانی و 
توســعه محصــول بــه مشــتریان، کســب دانــش و پیش بینــی نیازهــای آینــده مشــتریان، بهبــود و 

توســعه فرایندهــای جــذب نیروهــای کارآمد.

چشم انداز

مأموریت

اهداف استراتژیک
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هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل 
یوسف قالتی 
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

20 سال سابقه کار در بیمه

مدیر عامل
مجید خاک ور      

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر 

گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

20 سال سابقه کار در بیمه

معاونت فنی  
قربان محمدی    

فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی

گرایش کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت         

20 سال سابقه کار در بیمه
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سامانه جامع و یکپارچه
پشــتیبانی و شناســاییی مــوارد بهبــود و یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای نیازمندی هــا و 
چالش هــای شــرکت های بیمــه بیشــترین تــوان شــرکت فنــاوران را بــه خــود اختصاص داده اســت 
شــرکت های بیمــه ای عــالوه بــر مزایاییــی کــه خدمــات ســامانه جامــع بــه صــورت روزمــره و مــداوم 

ــز برخــوردار می شــوند. ــازات ارتقــای ایــن سیســتم ها نی ــه می کنــد؛ از امتی ــه آن هــا ارائ ب

تــا بــه حال ســه نســل از ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمه گری در فنــاوران تولید شــده اســت. بنیان 
ســومین و آخریــن نســل از ایــن ســامانه ها اســت. ارتقــای ســامانه فنــاوران بــه نســل جدیــد در 
یــک عملیــات مــداوم و تدریجــی تــا پایــان ســال 1396 انجــام خواهــد شــد. نســل جدیــد بــا هدف 
بازنگــری و بهبــود تمامــی فرآیندهــای کســب و کار در ســامانه، تغییــرات گســترده ای را از معمــاری 

گرفتــه تــا تکنولوژی هــای مــورد اســتفاده سیســتم در بــر می گیــرد.

ــوژی  ــان از تکنول ــام تجــاری بنی ــا ن ــاوران ب ــری فن  نســل ســوم ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمه گ
ــادی  ــرات بنی ــد. تغیی ــتفاده می کن ــل اس ــل قب ــه نس ــبت ب ــرفته تر نس ــب پیش ــه مرات ــی ب و طراح
انجــام شــده در نســل جدیــد نــرم افــزار تاثیــر بــه ســزاییی درتوســعه پذیری و انجــام ســریعتر 
درخواســت های ارتقــاء خواهــد داشــت و انجــام توســعه در نــرم افــزار فنــاوران بــا ســرعت باالتــری 

ــود.  ــد ب ــام خواه ــل انج ــل از آن قاب ــل های قب ــبت نس ــه نس ب

ویژگی هــا و مزایاییــی ماننــد تســت خــودکار، قابلیــت بــاالی اتصال پذیــری، پشــتیبانی از داده هــای 
بــزرگ و ... بنیــان را بــه یــک ســامانه جامــع و یکپارچــه مطلــوب بــرای مشــتریان تبدیــل می کنــد.  
بــا وجــود کار بــر روی کســب و کارهــای اختصاصــی شــرکت های بیمــه ای و یکپارچــه بــودن 
سیســتم ها، ســابقه 14 ســاله فنــاوران در کار بــا 22 شــرکت بیمــه ای باعــث شــده اســت تــا تمامــی 
ــه معنــای واقعــی از منافــع و  صنعــت بیمــه درفرآیندهــای ارتقــای سیســتم مشــارکت کننــد و ب

امتیــازات یــک ســامانه جامــع و یکپارچــه بهره منــد شــوند.  
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محصوالت و راهکارها
Core Insurance                                                 :سامانه جامع و یکپارچه بیمه گری

محصــول اصلــی فنــاوران، ســامانه جامــع و یکپارچــه بیمه گــری بــا نــام تجــاری "بنیان" اســت. ســامانه 
جامــع فنــاوران در واقــع یــک )core insurance(  اســت کــه عملیــات بیمــه گــری 22 شــرکت بیمــه ای 
بــه صــورت جامــع و یکپارچــه در آن انجــام می گیــرد. تــا کنــون 3 نســل از ایــن ســامانه در فنــاوران ایجــاد 

شــده اســت کــه بنیــان آخریــن نســل از ســامانه جامع فنــاوران اســت.

                                       Educational Products                                                            :محصوالت آموزشی
محصــوالت و خدمــات آموزشــی فنــاوران در راســتای رفــع نیازهــای آموزشــی شــرکت های بیمــه ای و 
صنعــت بیمــه کشــور؛ راهکارهــا، خدمــات و محصــوالت متنوعــی در اختیــار متقاضان قــرار داده اســت. 
ــدگان  ــه نماین ــوزش ب ــه آم ــاوران، وظیف ــرکت فن ــای ش ــر مجموعه ه ــر از زی ــی کارانگ ــه آموزش موسس

ــده دارد. ــه را برعه ــت بیم ــه صنع ــدان ب ــجویان و عالقه من ــه ای، دانش ــرکت های بیم ش

Web Products                                                                         :محصوالت مبتنی بر وب
و  تکنولوژی هــا  تریــن  روز  بــه  از  بهره گیــری  بــا  خبــره،  اطالعــات  فنــاوران  وب  ســرویس های 
اســتانداردهای روز دنیــا بــه صــورت نا متقــارن و تنهــا از یــک راه دسترســی بــه محتــوای غنــی ســامانه 
جامــع یکپارچــه بیمه گــری بــا 22 شــرکت بیمــه ای زیــر مجموعــه را ممکــن می ســازد. در حــال حاضــر 
ایــن ســرویس ها در پرتال هــا، وب ســایت ها، باشــگاه مشــتریان، USSD، آژانس هــای مســافرتی و ... 

اســتفاده می شــوند. 

Business Intelligence                                           :محصوالت هوش تجاری
ــرداری از اطالعــات  ــه منظــور بهره ب ــاوران ب ــه عنــوان نوعــی تفکــر در شــرکت فن هــوش تجــاری ب
جمــع آوری شــده در سیســتم ها پایه ریــزی شــده اســت  محصــول هــوش تجــاری شــرکت فنــاوران 
ــی و  ــات مدیریت ــه ای و گزارش ــی رابط ــگاه داده تحلیل ــات، پای ــال اطالع ــای انتق ــامل بخش ه ش

تحلیلــی مبتنــی بــر اطالعــات سیســتم جامــع در زیــر سیســتم های مختلــف اســت.



89

به لبخند ما بپیوندید فناوری،توانگری

١٨٠٢٠٠۲۳۴ ۳۵ ۲۴ ١٢ ۵۱۶۴۴۵۵٧١٨۵١۴٠ ١١١ ۱۹

٩٢
٩١ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲

٩٣۹۴
۹۶

..

.

..
..

.
.

ِ .
 ِ .

.

.

.

.

.
 

.
 (ICRM) 

.
 BI Data warehouse   

.

..
.
.

Transformation

۹۵

Transformation

.

.



1011

به لبخند ما بپیوندید

ــاوران  همــکاران مــا ارزشــمند ترین ســرمایه های مــا هســتند. فن
بــاور دارد کــه بــرای حفــظ و نگــه داشــت یــک محیــط کاری ایــده آل 
بایــد در جهــت بهبــود حرکــت کــرد و بازخوردهاییــی کــه از اعضــای 
خانــواده کاری خــود مــی گیریــم همــواره بهتریــن راهنمــای مــا 

ــت. ــوده اس ــان ب ــیر تعالی م درمس
        اگــر می خواهیــد در فضاییــی فعــال ، تخصصــی و صمیمــی 

تواناییی هــای خــود را شــکوفا کنیــد...
         اگــر نــوآور، خــالق، خــوش فکــر، پرتــالش و مشــتاق پیشــرفت و 

مشــارکت در یک پــروژه ملی هســتید...  
         اگــر بــه دنبــال یــک مســیر حرفــه ای هســتید کــه الهــام بخــش 

رشــد و  پویاییی تــان باشــد...
        اگــر می خواهیــد آینــده شــغلی روشــن و مطمئنــی بــرای خــود 

ترســیم کنیــد...

همواره درخانواده فناوران جاییی برای شما هست.
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از زبان مشتریان 
دکتر بیژن صادق، مدیرعامل بیمه دانا

محمود امراللهی، مدیرعامل بیمه رازی

رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز 

اگــر یــک بررســی اجمالــی کنیــد، مشــاهده می کنیــد کــه اکثــر شــرکت های 
مطــرح صنعــت بیمــه از زحمــات ایــن شــرکت بهره منــد شــدند و بــه 
شــکلی عالــی و بــه بهتریــن شــکل در حــال تعالــی و تکامــل اســت و 
بیشــتر مشــکالت صنعــت بیمــه به وســیله زحمــات ایــن شــرکت در حــال 

ســاماندهی و برنامه ریــزی اســت.

فنــاوران تنهــا شــرکت حرفــه ای اســت کــه اقدامــات بســیار خــوب، مفیــد 
و مؤثــری را انجــام داده اســت و به انــدازه تــوان تخصصی شــان چندیــن 
متخصــص انفورماتیــک را دورهــم جمــع کرده انــد و روزبــه روز هــم رشــد 

ــد . ــی دارن خوبی

ــات  ــاوری اطالع ــه فن ــرای اینک ــود ب ــیج ش ــد بس ــرکت ها بای ــات ش امکان
درون شــرکت  ها مســتقر شــود و بــه بهره بــرداری برســد تــا مــا بتوانیــم قیمــت 
تمــام شــده را پاییــن بیاوریــم و ســرعت خدمــات دهــی خــود را بــاال ببریــم 
تــا رضایــت مشــتری جلــب شــود. شــرکت فنــاوران شــرکت بســیار خــوب 
و از زحمتکش هــای صنعــت بیمــه اســت و خیلــی بــه رشــد و بالندگــی 

صنعــت بیمــه کمــک کــرده اســت.

به لبخند ما بپیوندید

مسئولیت های اجتماعی
80 درصــد از ســرمایه های انســانی شــرکت فنــاوران اطالعــات خبــره، از متخصصیــن نــرم 
ــع و تشــکیالت ســازمانی شــرکت، بــه بخش هــای فنــی  افــزار تشــکیل شــده و 90 درصــد از منابی
و نرم افــزاری اختصــاص یافتــه اســت.ازابتدای فعالیــت شــرکت فنــاوران یکــی از مهم تریــن 
چالش هــای مــا، پدیــده مهاجــرت نخبــگان و فــرار مغزهــا بــوده اســت. فنــاوران بــه ســهم خــود 
در مــوارد بســیاری مانــع از مهاجــرت متخصصــان توانمنــد ایرانــی شــده اســت؛ از بــدو تاســیس 
تــا بــه امــروز، فنــاوران همــواره تــالش کــرده اســت تــا نخبــگان و متخصصــان حــوزه دانــش فنــاوری 
اطالعــات را جــذب نمایــد؛ و از ســرمایه های انســانی و دانشــجویان بــا اســتعداد و توانمنــد 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــای خ ــول و راهکاره ــد محص ــرای تولی ــور، ب ــگاه های کش دانش

دانشگاه ها و انجمن های مورد حمایت فناوران

 مدرسه اشتغال شریف

غ التحصیلی دانشگاه امیر کبیر جشن های فار

هکاتون دانشگاه ها

تفاهم نامه آموزشی با جهاد دانشگاهی امیرکبیر
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کنار هم هستیم
ــا  ــم ت ــره بودی ــد نف ــع چن ــک جم ــه ی ــی ک  از روزهایی
 امــروز کــه تیــم مــا بیــش از200 عضــو دارد. موفقیت
 هاییــی که بــه دســت آوره ایــم را کنار یکدیگر جشــن
 گرفتــه ایــم، کنــار هم ایســتادن چــه در مســائل فنی

و چــه در حــوزه شــخصی بــرای مــا اهمیــت دارد

ســازمان  خصوصیــات  مهم تریــن  از  یکــی  شــغلی،  امنیــت  تضمیــن 
ــار رعایــت  اســت. مــن خوشــحالم عضــو مجموعــه ای هســتم کــه در کن
ایــن موضــوع، بســتری جهــت رشــد و توســعه نیروهــای مســتعد و کوشــا 

فراهــم می کنــد.

تعامــل ســازنده بــا مشــتری 
و اهمیــت دادن بــه کیفیــت 
جامــع  ســامانه  محصــول، 
بــه  را  فنــاوران  بیمه گــری 
محبوب تریــن  و  کارآمد تریــن 
کشــور  بیمــه ای  افــزار  نــرم 
مبــدل ســاخته و مــا بــه خــود 
و  ســاخت  در  کــه  می بالیــم 
توســعه ایــن محصــول ســهیم 

. هســتیم

مرضیه اکبری
تسترارشد

مهدی احمدی
برنامه نویس
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زندگی در فناوران
فنــاوران تــالش می کنــد تــا تمامــی کارکنــان 
ــرکت  ــط ش ــردن در محی ــی از کار ک ــه خوبی تجرب
فضــای  و  تمرکــز  آرامــش،  باشــند.  داشــته 
دوســتانه نــکات مثبــت محیــط کار فنــاوران 
اســت سیســتم ارتباطــات داخلــی فنــاوران 
ارشــد،  مدیــران  همــه  تــا  می دهــد  اجــازه 
ــف  ــای مختل ــکاران بخش ه ــان و هم متخصص
شــرکت همیشــه در دســترس باشــند. فنــاوران 
یــک ســازمان متشــکل از تیــم هاســت؛ محیــط 
ــن راســتا برنامــه ریــزی شــده  کار شــرکت در ای
و  باشــند  متمرکــز  یکجــا  تیم هــا  تــا  اســت 
تیم هاییــی کــه در بخش هــای دیگــر مشــغول 
بــه کارنــد بــه بهتریــن شــکل بــا ســایر بخش هــا 
اداری  و  مالــی  باشــند.نظام  داشــته  ارتبــاط 
ــای  ــه نیروه ــت، هم ــفاف اس ــط و ش ــا منضب م
ــه  ــازمان، بیم ــه س ــض ورود ب ــه مح ــاوران ب فن
می شــوند، زمانبنــدی پرداخت هــا یکــی اســت 
و نظــام پرداخت هــا، معوقــات، اضافــه کار و 
سیاســت های رفاهــی ســازمان کامــال شــفاف 
ــا  ــاله م ــه 14 س ــد. تجرب ــش می رون ــق پی و دقی
در حــوزه فنــاوری اطالعــات تضمیــن مــا بــرای 
ــر یــک  ثبــات شــغلی در کار ماســت؛ حرکــت ب
ــازمان  ــرای س ــم کاری ب ــن و محک ــتر مطمئ بس
ثبــات  همیشــه  و  اســت  داشــته  اهمیــت 
کارکنــان را بــر همــه چیــز اولویــت قــرار داده ایــم.

حسام زمردی
کارشناس پایگاه داده

محیــط فنــاوران بــرای کســانی 
کــه قصــد رشــد و پیشــرفت در 
ــد،  رشــته تخصصــی خــود دارن
ــی  ــر فناوران ــت. ه ــده آل اس ای
صــرف نظــر از تجــارب و دانــش 
در  می توانــد  خــود  پیشــین 
همــکاران  ســایر  بــا  تعامــل 
بــا چالش هــای  مواجــه  در  و 
فنــی روزمــره، تخصــص خــود را 
ــد. ــه روز کن ــد و ب ــش ده افزای تمامــی تــا  می کنــد  تــاش   فنــاوران 

 کارکنــان تجربــه خوبیــی از کار کــردن در
ــش، ــند آرام ــته باش ــرکت داش ــط ش  محی
ــت ــکات مثب ــتانه ن ــای دوس ــز و فض  تمرک

محیــط کار ماســت
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