سامانه ایران نوآفرین

سامانه ملی ایران نوآفرین سامانهای جامع در حوزه نوآفرینی کشور است تا
امکان رشد و شکوفایی در این حوزه را از طریق تسهیل دسترسی به اطالعات و
امکانات موردنیاز ذینفعان اصلی این حوزه و یکپارچهسازی آنها ،فراهم آورد.

«بوم واره» چگونه سامانهای است؟

«بوم واره» یکی از زیرخدمتهایی است که در سامانه «ایران نوآفرین»

ارائه میشود و در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکتهای بزرگ و
متوسط ارائه دهنده خدمات ،محصول و خدمات خود را بهصورت رایگان و
نیم بها به استارتاپها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند.

جزییات بیشتر در وب سایت ایران نوآفرین
https://irannoafarin.ir

در این سامانه چگونه و به چه نحوی از استارتاپها حمایت میشود؟

عالوه بر دریافت برخی خدمات بهصورت رایگان ،برای استارتاپها هم کیف
پول  ۶۰تا  ۹۰میلیون تومانی شارژ میکنیم تا خدمات و محصوالت مورد
نیاز خود را از شرکتهای ارائه دهندگان خدمات بهصورت نیم بها خریداری
کنند.
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شرکتهای ارائه دهنده خدمات ،چه نوع خدماتی را به استارتاپها ارائه میدهند؟

این خدمات شامل میزبانی ،پردازش و ذخیرهسازی ،کیف پول مشترک،
نرمافزارهای حسابداری و اداری ،درگاه پرداخت اینترنتی ،تبلیغاتی ،خدمات
پایش و تحلیل ،توزیع محصول ،امنیت سایبری و داده ،تیمسازی،
آزادسازی دادههای دولتی ،مشاوره حقوقی و اپلیکیشن و نوتیفیکیشن
هستند.
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دسته بندی خدمات بومواره
توضیحات

ردیف

دسته بندی خدمات

1

خدمات امنیت اطالعات

2

تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

3

توزیع محصوالت و خدمات کدپستی

4

تست کاربری محصول و خدمات

فراهم آوردن امکان ایجاد تستهای کاربردپذیری (سامانه ها )و دریافت بیواسطهی دیدگاه مشتریان

5

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و بسته آموزش حقوقی استارتاپ ها

6

پایش شبکه های اجتماعی

7

خدمات اپلیکیشن و نوتیفیکیشن

ارزیابی امنیتی سامانهی نرمافزاری وبسایت ،اپلیکیشن ،وب سرویس ،برنامههای دسکتاپ و سایر
نرمافزارها
ارائه خدمات تبلیغاتی و بازاریابی ارائه خدمات تبلیغاتی شامل

تبلیغات نمایشی ( نمایش بنر ،تبلیغات همسان ،تبلیغات ویدئویی)
تبلیغات افزایش فروش

سرویس ایمیل مارکتینگ
ارسال مرسوالت فیزیکی

ارائه وب سرویس کد پستی و وب سرویس بارکد به همراه تخفیف ارسال مرسوله

ایجاد داشبورساز و گزارشگیر امکان ایجاد داشبوردهای گوناگون در حوزه فروش ،بازاریابی ،پایش
شبکه اجتماعی و...
خدمات شناسایی و رصد منبع جذب کاربر به اپلیکیشن
آنالیتیکس موبایل یا تحلیل رفتار کاربر پس از نصب اپلیکیشن و ورود به آن
مقابله با تقلب موبایلی ،یا شناسایی انواع تقلبهای احتمالی در فرایند نصبب اپلیکیشن

خدمت ارسال اعالن ()Push Notification

دسته بندی خدمات بومواره
ردیف

دسته بندی خدمات

8

خدمات تراکنش مالی و کیف پول

9

نرم افزارهای اداری و حسابداری

10

فضای ابری،پردازش و ذخیره سازی

11

زیرساخت محتوا

توضیحات
ارائه درگاه پرداخت

ارائه خدمات کیف پول
دستگاه کارتخوان

ارائه نرم افزار حسابداری قابل استفاده برای کل عملیات فروش و مالی ،هزینه و
درآمد و انجام ،گزارشات مدیریتی ،دارایی ،ارزش افزوده

ارائه نرم افزار های مدیریت پروژه و مدیریت نیروی انسانی
خدمات زیرساخت ابری
سرور اختصاصی و مجازی

دیتاسنتر ابری
خدمات هممکانی دیتاسنتر کلوکیشن

ارائه کلیه خدمات شبکه توزیع محتوا و امنیت ابری
خدمت ایمیل تراکنشی

خدمت مانیتورینگ وب سایت/سرور
ارائه APIهای محتوایی ،خدمات تولید محتوا و سئوی سایت

تسهیالت بوم واره
شرکتها و سازمانهای عالقهمند به ارائهی خدمت میتوانند با ثبت درخواست خود به جمع

خدمتدهندگان بوم واره بپیوندند و همچنین از تسهیالت بهره مند شوند
وام تا سقف  3میلیارد تومان

نرخ بهره %5
ارائه خدمات رایگان یا با تخفیف به کسب و کار های
نوپا بر بستر سامانه ایران نوآفرین

برای شرکت های نوپا  500میلیون و برای
شرکت های غیر نوپا  2میلیارد

) 3میلیارد با شرایط مالی ویژه(
دوره بازپرداخت  48ماه
دوره تنفس  12ماه
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اگر به دنبال جذب سرمایه گذار هستید ،میتوانید از طریق این سرویس مستندات خود را برای کنسرسیوم سرمایه گذاری
نوآفرین ارسال نمایید .پس از بررسی درخواست شما ،اطالعات شما را در اختیار سرمایه گذاران این کنسرسیوم قرار
خواهد گرفت تا با تیم و ایده شما جهت سرمایه گذاری آشنا شوند .فرآیند برقراری ارتباط سرمایه گذار و صاحب ایده و
کسب و کار در پس از اعالم آمادگی سرمایه گذاران در ادامه از طریق این سامانه صورت می پذیرد.

سپاس از توجه ماش

