
  تهاي پرداخ چهارمین همایش بانکداري الکترونیک و نظامهاي ارایه محصول  برنامه سالن

 بهمن  6    -1سالن شماره 

  بانکداري باز 10:15-11:15

 ارائه دهنده: مهران افسري ، میالد خلیلیان 

11:15-12 IBM -TIVOLI،DISASTER RECOVERY،PKI-AGENT 

 لو،بهمن شهرکی ، کیوان تهرانی ارائه دهنده: مهدي سید خاوري لنگرودي ،محمد سازگار،شهریار شاکري،فریبرز سید

  در صنعت بانکداريNOCراهکارهاي  12-12:30

 ارائه دهنده: سپیده رازقی ، 

 گروه توسن 13:45-14:45

  سورتر اسکناس 14.45-15.15

 ارائه دهنده: آقاي مالکی ، علی محمدي

  MFSنرم افزار  15:15-15:45

 ارائه دهنده: محمد اهدایی 

  انطباق با مقررات بین المللی 15:45-16:30

  سامانه هاي پرداخت خرد زیرساخت فنی و ...، بازیگران، نظام هاي انگیزشی - زیر ساخت پرداخت الکترونیک 

  کشور  انه هاي پرداختمعماري سام - و ابزارها 

 ارائه دهنده:مهدي طوبایی،سیامک آزادي ابد،محمد مقیمی

  دیوایس بانکی 16:30-17

 ارائه دهنده: : مریم امیري ، امیر افشانی

 بهمن 6 -2سالن شماره 

  CRMتک محصول  10:15-11:15

 ارائه دهنده: محمد دانشور

  سامانه کشف تقلب 11:15-12

 ارائه دهنده:: عباس جعفرلو ،عبدالرضا تات،علی طایفه،مهدي کاوه اي 

  بررسی رابطه الکترونیک و رد پاي اکولوژیک 12-12:30

 ارائه دهنده: زهرا جواهریان 

  معرفی سامانه مدیریت خودپرداز  13:45-14:45

 ارائه دهنده:خانم پور بافرانی 

  چالشهاي راه اندازي کیف پول موبایلی در ایران

 ارائه دهنده:خانم پور بافرانی،امیر صانعی

  معرفی پورتال و عملکرد شرکت مدیریت امن الکترونیکی  14:45-15:15

 ارائه دهنده:علی هاشمی اقدم ، محمو جورجندي نژاد

 ارائه دهنده:مرتضی الیاسی، طه یوسف بیگی 15:15-15:45

15:45-16:30 ETC 
  ارائه دهنده:احمد میردامادي

  محصول جدید کارت هوشمند  - 1 16:30-17

KANAL  کارت  - کره جنوبی  

DUAL INTERFACE  
  VEGA3000محصول -تایوان  COST LES-POS -محصول جدید دستگاه هاي پایانه فروش -2

  آلمان  UTIMACO -HSMمحصول جدید دستگاه هاي  -3

  NFCمحصول جدید نرم افزار پرداخت  - 4

 ارائه دهنده:سید محمد حمزه خردمند ، مهدي بهرامی، علی ضیاء بخش حق

  



 بهمن  7 - 1سالن 

  پرداخت بدون کارت ،پرداخت سیار 10:45-.10

 ارائه دهنده:مهدي ارزانی ، هادي عاشري ، محمد عدلی ، امیر مسعود شمس زاده

  سلف سرویس 10:45-11:30

 ارائه دهنده:: محمد رضا اسکندري

  MFSنرم افزار  11:30-12

 ارائه دهنده: : محمد اهدایی

  بازرسی از راه دور 12:45-13:30

 ارائه دهنده:مهندس ملکیان

  کیف پول همراه 13:30-14:30

 ارائه دهنده: : وحید حجتی

 ارائه دهنده : رمضان خوش آهنگ 14:30-15

15-16 Adanaless،API 

 ارائه دهنده: علی حاجی مقدم ، بهرنگ نوروزي نیا

  بررسی مدل کسب و کار کیف پول الکترونیک (کیپاد) 16-17

 ارائه دهنده : اسماعیل نادري

 بهمن 7-2سالن 

  داده کاوي و کاربرد آن در صنعت بانکداري 10:45-.10

 ارائه دهنده : اقاي نصیري ، خانم خواجوند

   سامانه بانکداري شرکتی و لزوم پیاده سازي و حرکت به سوي بانکداري علمی 10:45-11:30

 ارائه دهنده : پژمان عطا

  در شرکت ERPخدمات مشاوره پیاده سازي  11:30-12

  هاي مرتبط با صنعت بانکداري

 ارائه دهنده:مهدي معدنی 

  آشنایی با نسل آینده فناوري شبکه و امنیت  12:45-13:30

 ارائه دهنده::مهیار هاشمیه

  راهبري و پایش اطالعات شبکه  13:30-14

  پرداخت الکترونیکی ،نظارت داده محور در شبکه پرداخت

  الکترونیکی کارت ،تجربه هاي جهان ، دستاوردهاي 

  چشم انداز کالن شبکه الکترونیکی 

  کارت پرداخت

 ارائه دهنده:سیامک آزادي ابد،لیال بیات ،محسن قادري

  کیف پول الکترونیکی ، پایانه هاي چند منظوره فروشگاهی 14-15

 ارائه دهنده: وحید صیامی 

سیستمهاوسرویسهاي نوین در امنیت و سامانه هاي راهبري دستگاههاي خود پرداز ، خود دریافت و  15-16

  کیوسک

 ارائه دهنده : ارش عرفانی ، مجید تاران

  گذار از سامانه هاي سیب به سامانه هاي مطلوب سیب 16-17

 ارائه دهنده:احمد احمدي

 


