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   شرکت توسعه ریز کامپیوتر در کجای بازار تجهیزات نرم افزار و 
سخت افزار بانکداری الکترونیک قرار دارد و  چه نقشی برای خود 

تعریف کرده است و آیا توانسته این نقش را به خوبی ایفا کند؟
شركت توسعه ریزکامپیوتر ایران وابسته به شرکت داده پردازی ایران بعنوان بزرگترین 
و مجربترین شرکت کامپیوتری ایران، با بیش از 50 سال سابقه رده باالیی به لحاظ 

توان فنی و تخصصی در ارزیابی شورایعالی انفورماتیک کسب نموده است. 
این شرکت فعالیت گسترده ای در زمینه تأمین و پشتیبانی پایانه های فروش، تولید و 
فروش ریز کامپیوتر و تجهیزات جانبی و ارائه تجهیزات مذکور را دارد. این شرکت 
توانسته پروژه های ملی پشتیبانی پایانه های فروشگاهی و پشتیبانی از دستگاه های 
کارت خوان جایگاههای سوخت کشور را با موفقیت پشت سر گذاشته و سلوشن های 

متعددی را در خصوص صنعت پشتیبانی و IT به سازمان ها ارائه نموده است. 
   محور های اصلی فعالیت های توسعه ریز کامپیوتر را ترسیم کنید 
و بفرمایید در هریک از این حوزه ها به تفسیر چه برنامه هایی را در 

دستور  دارید؟

 محوریت اصلی فعالیت شرکت در صنعت IT و پشتیبانی است که می توان از  اجرای 
پروژه های ملی اعم از  تجهیز نمودن مدارس کل کشور ) طرح هوشمند سازی ( ، 
پشتیبانی کلیه شعب بانک تجارت و رفاه در سطح کشور ، پشتیبانی تجهیزات بانک 
صنعت و معدن و سپه  و ... نام برد . همچنین این شرکت بزرگترین ارائه دهنده 
خدمات از طریق کال سنتر خود نیز به مشتریان است و توانسته در حوزه سخت افزار 
و تجهیز نمودن سازمان های دولتی و غیردولتی سهم عمده ایی از بازار را از آن خود 
کند و همچنین پروژه ملی شاپرک در این شرکت در حال راه اندازی و انجام می باشد.

   وضعیت بازار را چگونه  ارزیابی می کنید با توجه به اینکه شرکت 
های خارجی نیز به بازار ایران اقبال نشان  داده اند؟

 با توجه به اینکه شرکت داده پردازی دارای برند شرکت IBM بوده است که از 
شرکتهای مطرح IT در دنیا است فرصت های خوب در انتظار می باشد و توانسته خود 
زمینه های شرکت های تکنیکال خارجی را به بازار ایران هموار کند تا رقابت و کیفیت 
در بازار به صورت کتبی باال برود و ان شاء اهلل با توجه به وضعیت موجود پس از برجام 

بازار از رکود خارج و رونق مورد انتظار را برآورده خواهد کرد.

جواد میرزازاده مدیر عامل شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران:

50 سال خدمت در اوج


