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این امکان را به شــا خواهــد داد تا در مناســبت های کاری و 

شــخصی خود پیشگام بوده و همکاران و عزیزان خود را شگفت 

زده کنید.

•   فیدخوان آر اس اس

با استفاده از ســامانه پردازش ابری پارســیان، شا همیشه در 

جریان جدید تریــن اخبار و رویدادها قرار داشــته و می توانید 

از آر اس اس ســایت های گوناگون رسانه های خربی برخوردار 

شوید.

•   پیام رسان داخلی

ســامانه پردازش ابری پارسیان، به شــا این امکان را می دهد 

که در صورت متایل، و با امنیت کامل و آســودگی خاطر نسبت 

به حفظ اطالعات شــخصی شــا، با دیگر کاربران این سامانه، 

ارتباط داشته و به تبادل پیام و فایل بپردازید

•   رسگرمی و بازی 

افزون بر ارائه خدمات بانکی، ســامانه پردازش ابری پارســیان 

 برای پرکردن وقت فراغت و اســراحت شــا، امکانات ویژه ای

به شکل رسگرمی و بازی را نیز پیش بینی کرده است.

ســامانه پــردازش ابری پارســیان پیــش بینی دیگــر امکانات 

مانند ابزارهای مختلف نظیر ماشین حســاب، ویرایشگر منت و 

مدیریت فرایندها و دفرچه متاس را نیز داشــته و با برخورداری 

از خدمات این ســامانه، از لذت اندیشه در محیطی آرام و بدون 

ابزارهای گوناگون را تجربه خواهید کرد. 

بـــرای دسرتســـی بـــه ســـامانه پـــردازش ابـــری پارســـیان، 

بـــر روی وب ســـایت لینـــک ســـامانه  از   می توانیـــد 

ـــی آدرس ـــا فراخوان ـــا ب ـــک و ی ـــداری الکرتونی ـــک<  بانک  بان
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امــروزه به واســطه شــتاب تکنولــوژی و گوناگونــی در ارائه 

گجت ها و خدمات آنها، همچنیــن تنوع برنامه ها و نیازهای 

شــخصی و حرفه ای، محیط پیرامــون ما اعم از میز کار، کیف 

دســتی و حتی فضای خلومتان با گوشــی هــای تلفن همراه 

معنی گذشــته خود را از دســت داده و  دسرتســی به فضای 

بیشرت برای نگهداری این اطالعات، مدیریت و یا تبادل آنها، 

بهره برداری از ســامانه پــردازش ابری  را بــا امکانات کاربری 

گوناگون به عنوان یکی از آخرین دســتاوردها در این زمینه، 

رضوری ساخته است.

سامانه پردازش ابری بانک پارسیان، نیز به عنوان نخستین 

ســامانه پردازش در صنعت بانکداری کشور، با همین نگرش 

و با هدف آســان منودن انجام کارهای بانکی و شــخصی شام 

مشرتیان ارجمند، به گونه ای بنا شده که بتواند هامنند یک 

ســامانه شخصی برای شــام امکاناتی چون میزکار ، سیستم 

مدیریت فایل و هم چنین مرورگر وب را فراهم کند.

خدمات ارائه شده در سامانه ابری بانک
•   دسرتسی به وب سایت بانک پارسیان

 با اســتفاده از ســامانه پردازش ابری پارســیان، دسرسی شا به 

وب  ســایت بانک پارســیان در فضای ســامانه به صورت مستقیم 

میــر شــده و می توانیــد از متامــی خدمــات وب  ســایت بانک 

پارسیان برخوردارشوید.

•   اینرتنت بانک پارسیان

ســامانه پــردازش ابری پارســیان، امــکان اســتفاده از رسویس 

اینرنت  بانک پارســیان رادر فضای ســامانه و به صورت مستقیم 

برای شا فراهم می آورد.

•   سیستم مدیریت مالی بانک پارسیان

ســامانه پــردازش ابــری پارســیان، امــکان مدیریــت درآمدها و 

هزینه های شــخصی شا مشــری گرانقدر را فراهم می کند. در 

واقع این خدمت، یک سیســتم حســابداری شــخصی می باشد 

که شــا با وارد کــردن هزینه ها و درآمدها، می توانید به ســادگی 

گزارش ها و منودارهای کاربردی از میزان هزینه و درآمد خود را در 

اختیار داشته باشید.

•   مرورگر وب

ســامانه پردازش ابری پارســیان، بــه منظور ارائــه خدمت وب 

 در محیط اینرنت تهیه شــده و شــا می توانیــد پس از ورود به

 ســامانه پــردازش ابری بــدون تغییر در زیر ســاخت خــود، از 

خدمات وب، به صورت مستقیم بهره مند شوید.

از امکانــات ایــن مرورگر مــی توان به دسرســی بــه خدمات 

جستجوگر ایرانی ســالم، مرجم آنالین اکســفورد و دانشنامه 

ویکی پدیا نام برد.

•   مرتجم آنالین و همزمان

با ســامانه پردازش ابری پارسیان، شــا از همراهی یک مرجم 

هوشــمند و دقیــق برخــوردار خواهید بود. مرجــم آنالین این 

ســامانه توانایــی ترجمه واژه ها و متون شــا را بــه زبانهای روز 

دنیا را دارا می باشــد. مرجم هوشمند شا، امکان تغییر زبان 

ورودی و خروجــی را برایتان فراهم کــرده و می توانید به راحتی 

نسبت به ترجمه منت مورد نظر، بدون نیاز به زیرساخت خاصی 

بر روی رایانه، گوشی و تبلت خود اقدام منایید.

•   برخورداری از Office ، شــامل پردازشــگر منت و صفحه 

گسرتده

با سامانه پردازش ابری پارسیان، نگارش متون و تهیه گزارش ها  

با استفاده از مجموعه Office فراهم بوده و همیشه در دسرس 

شاست. 

•   سالشامر

توجه به زمان و امکان برنامه ریزی هدفمند برای بهرین بهره از 

 زمان، از اولین نکات رعایت شده در سامانه پردازش ابری پارسیان

 بــوده و شــا با به کارگیری این ســامانه شــاهد ســاماندهی و

 بهــره وری بیشــر در امور خــود خواهید بــود همچنین ثبت و 

 یادآوری رویدادهای مهم شــخصی در ســال شــار ســامانه،
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