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خبرنامه داخلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (نسخه الکترونیکی )

یادداشت اول

حذف هزینه های مکالمه تلفنی با برقراری ارتباط  ،ما بین شرکت  VOIPاداره

"خبرنامه داخلی شرکت" با هدف

کل یزد و شعب مجهز آن

انتشار اخبار رسمی و غیر رسمی
نحوه تماس همکاران با اداره کل یزد و شعب مجهز آن

داخلی شرکت به صورت الکترونیکی

صفحه 2

منتشر می گردد تا از این درگاه اخبار
و وقایع داخلی شرکت را به سمع
دوستان برساند .امید است این اتفاق
مبارک در شرکت که همزمان با اعیاد
شعبانیه شده ،قدم مثبتی برای فراهم
ساختن بستری امن جهت انتشار اخبار
داخل شرکت باشد و با لطف و یاری
شما همکاران ارجمند و فرهیخته در
جهت هر چه پربار ساختن آن قدم
برداریم.
روابط عمومی
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

آخرین اخبار انتصابات در شرکت
به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و

و شبکه ،فریبرز سعدی نام به سمت مدیر راهبری زیر

خدمات ماشینی تامین ،طی احکام جداگانه ای از سوی

ساخت،سید نیما میربابایی به سمت مدیر راهبری نرم

ابراهیم متین راد مدیریت عامل این شرکت ،وحید

افزار ،سید قاسم کابلی به سمت مدیر تضمین کیفیت،

زرگری به سمت جانشین مدیر عامل در امور بازرگانی،

هادی کاشف به عنوان مدیر  ، BIکیا کاویانی به سمت

رضا مهدی آقایی به سمت سرپرست مدیریت مالی،

سرپرست مدیریت ساخت نرم افزار و محمد مهدی

محمدعلی حاجی آقاوند به سمت مدیر اداری ،مجید

منوچهری کیان به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی
منصوب

فرحمند به عنوان مدیر سخت افزار


شدند.

2

حذف هزینه های مکالمه تلفنی با برقراری ارتباط  VOIPما بین شرکت ،اداره کل یزد و شعب مجهز آن

ســــــــــــال اول
 10خرداد  94شمـــــــاره10

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور

شبکه شرکت در گام بعدی پروژه

مدیریت و خدمات ماشینی تامین ،به دنبال

توسعه  ،VOIPامکان برقراری تماس های

راه اندازی سیستم  VOIPدر شرکت و

بین شرکت با اداره کل استان یزد و شعب

برقراری ارتباط آن با خطوط  E1و در نتیجه

تابعه آن( مهریز ،بافق ،اردکان و شعب

حذف محدودیت اشغال بودن خطوط تلفن

یک،

که مجهز به

شرکت ،سیستم  Call Centerنیز تحت

سیستم VOIPهستند (وبالعکس) را از

پوشش کامل این سرویس قرار گرفت .واحد

طریق سیستم  VOIPبه صورت رایگان

سخت

افزار

و

چهار ،پنج)

فراهم ساخته است.

http://portals:2010/PR
تبریک اعیاد شعبانیه

شعبان ،ماه آماده سازی برای حضور در

نحوه تماس همکاران با اداره کل یزد و شعب مجهز آن

ضیافت الهی رمضان است ،تا خود را
مهیای میهمانی بهترین میزبان عالم

این ارتباط حذف هزینه های مکالمه تلفنی

برای مثال  :جهت تماس با اداره کل یزد

را برای شرکت و واحدهای فوق الذکر به

8670100

همراه دارد.

همچنین برای برقراری ارتباط از طریق تلفن

گفتنی است ،از داخل شرکت جهت

های  VOIPاز اداره کل یزد و شعب فوق

برقراری ارتباط با واحدهای یاد شده کد

الذکر با شرکت ،شماره ( 64015000یا

اداره کل یزد یا شعبه (مندرج در پروفایل

 64015001مرکز تماس) گرفته شود.

مشتریان) 100+گرفته شود.

نماییم .فرصتی برای قرب الهی و جلب
محبت خدا و رسولش ،ایام پربرکتی که
فضایل و برکاتش بر کسی پوشیده
نیست.
ماه شعبان ،ماهی که سومین روز آن
سالروز میالد سرور و ساالر شهیدان و
آزادگان امام حسین(ع) و روز پاسدار،
روز چهارم سالروز میالد حضرت
ابوالفضل(ع) و روز جانباز ،روز پنجم
سالروز والدت امام سجاد(ع) پیام رسان
نهضت عاشورا و همچنین روز پانزدهم
شعبان المعظم؛ بزرگترین عید مسلمانان
جهان و سالروز میالد با سعادت حضرت
ولیعصر(عج)
می باشد ،این اعیاد مبارک را به تمامی
همکاران گرامی به ویژه جانبازان شاغل
در شرکت تبریک و تهنیت عرض
می کنیم.
روابط عمومی
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین



