
درباره ما
معرفی شرکت

داده کاوان هوشمند توسن، به عنوان شرکت دانش بنیان و تخصصی
گروه توسن در حوزه هوش تجاری (BI)، هوش عملیاتی (OI)  و خدمات
داده کاوی از ابتدای سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را با تمرکز بر محصوالت

هوشمند در کسب و کار بانکی، آغاز نموده است.

 
هوشمندسازی، نیاز به داده های پاالیش شده، متمرکز

و پردازش شده دارد که مبتنی بر کسب و کار بوده و

تاریخچه ای نیز باشند. در این راستا داده کاوان، به ایجاد

و توسعه انبارداده بانکی اقدام نموده است.

با ایجاد زیرساخت فوق، امکان ارائه بیش از ۱۵

محصول مبتنی بر هوش تجاری مانند داشبوردهای

کسب و کاری، کشف تقلب، بازاریابی هوشمند و …

به شبکه بانکی ارائه گردیده است.

با توجه به نیاز روزافزون بانک ها به توسعه سریع

محصوالت با راه کارهای بانکداری باز، این شرکت

آمادگی دارد با استفاده از زیرساخت فوق، نسبت به

ارائه سرویس داده ای متناسب و کسب و کاری به

بانک ها اقدام نماید.

تجهیز کسب و کارها به هوشمندی بالدرنگ، به ایجاد

زیرساخت هوش عملیاتی در شرکت منجر شده که با

استفاده از آن چندین محصول از جمله کشف تقلب

برخط توسعه یافته است.

از تکنیک ها و الگوریتم های داده کاوی در هر دو دسته از

محصوالت فوق استفاده شده است و شرکت آمادگی

آن را دارد تا برای مسائل خاص کسب و کاری با

استفاده از این روش ها، راه حل ارائه دهد.

 

ماموریت ما ارائه راهکارهای جامع داده محور

مبتنی بر تحلیل عمیق کسب و کار و به کارگیری

تکنولوژی های نوآورانه مدیریت داده است تا به

کسب و کارهای بزرگ و متوسط مقیاس در

تامین نیازمندی های اطالعاتی، تصمیم گیری،

هوشمند سازی و تغییر پارادایم یاری دهیم.

ماموریت ما

داده کاوان هوشمند توسن

  Tosan Intelligent Data Miners 



ـان این راهـکارها، پس از استقرار راهکارهای داده  کاوان  مشتری

هوشمند  توسن، امکان ایجاد و توسعه محصوالت مبتنی بر پلتفرم

مربوطه در راستای بهره مندی مناسب از منابع اصلی سازمان  خود

یعنی داده ها جهت ارائه گزارشات مبسوط و کالن در تمامی

سطوح استراتژیک سازمان به کلیه ذینفعان مبادرت و اقدام به

اتخاذ تصمیمات دقیق را خواهند داشت.

همچنین داده کاوان هوشمند توسن برای طیفی از مشتریان

ً بانک ها، براساس تجارب موفق اقدام به تأمین دامنه مخصوصا

گسترده ای از محصوالت براساس پلتفرم های مذکور نموده تا

صرفه جویی معناداری در وقت و هزینه مشتریان ایجاد گردد.

 

 

راهکار جامع مبتنی بر فناوری اطالعات داده کاوان هوشمند توسن،

مجموعه ی سیستم ها و روش هایی است که جهت توسعه و حل

مسائل پیچیده، مشتریان را در بنگاه های اقتصادی و سازمان ها در

حوزه داده و عملیات را پوشش می دهد و امکان مدیریت موثر بر

مبنای داده و اطالعات را در آن ها فراهم می سازد.

به همین منظور شرکت داده کاوان هوشمند توسن، از بدو تأسیس

و با بهره گیری از متخصصین حوزه های مرتبط با فعالیت های

شرکت در راستای ماموریت خود با ایجاد دانش و تجارب موفق،

نسبت به ارائه ی راهکارهای جامع مبتنی بر داده به مشتریان خود

اقدام نموده است.

 

تماس با ما
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از نیایش، خیابان
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راهکارهای داده کاوان هوشمند توسن
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محصوالت

شرکت داده کاوان هوشمند توسن، با بهره مندی از دانش چندین ساله گروه

توسن، بهرمندی از متخصصان زبده و بومی سازی دانش داده ها در خود،

اقدام به توسعه برخی محصوالت براساس برخی پلتفرم ها و راهکارهای خود

و تطبیق نیازمندی ها و الزامات در حوزه های بانکداری الکترونیکی ایران

نموده است.

 

بر همین اساس این محصوالت را می توان بر اساس فناوری به گروه های

زیر تقسیم بندی نمود.

اجرای برخط سیاست های سازمانی بر پایه تحلیل فرآیندها و داده ها

 

 

 

ساماندهی ثروت سازمانی و ایجاد فرصت تحلیل اطالعات

محصوالت مبتنی بر هوش عملیاتی

محصوالت مبتنی بر انبارداده

https://www.tidm.ir/products/
https://www.tidm.ir/solutions/
https://www.tidm.ir/products/operational-intelligence-based/
https://www.tidm.ir/data-warehouse-based/datawarehouse/
https://www.tidm.ir/products/operational-intelligence-based/
https://www.tidm.ir/products/operational-intelligence-based/

