
پیامرسان حرفه اى سازمانى رساگرام
پیامرسان حرفه ای، امن و دائم برای تعامالت سریع در یک سازمان

• افزایش سرعت تبادل اطالعات
• جلوگیری از تعامالت برون سازمانی

• یکپارچه سازی با نرم افزارهای سازمانی
• تسهیل ارتباطات و تصمیم گیری در سازمان



در سازمان ها مجموعه گسترده ای از تعامالت روزانه 

مبتنی بر ارتباط مستقیم میان یک یا چند نفر است. 

این تعامالت توسط اتوماسیون اداری و سایر سامانه 

های نرم افزاری درون سازمانی پشتیبانی نمی شود.
امنیت و حفظ اطالعات محرمانه

تمرکز فعالیت ها در یک بستر یکپارچه

افزایش سرعت و راندمان کاری

دسترسی به اطالعات در هر زمان و مکان

حذف ریسک های استفاده از پیامرسان عمومی
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ویژگی ها و مزیت های رقابتی رساگرام

رمزنگاری تعامالت با بروزترین روش های رمزنگاری

محیط کاربرپسند و بدون نیاز به یادگیری

تسهیل تمرکز تمامی اعالن های سامانه های سازمان

دارای نسخه وب، موبایل و دسکتاپ

پنل مدیریت، مانیتورینگ و گزارش گیری

تعریف و حذف کاربران به صورت یکپارچه با سامانه های مرجع کاربران

تامین امنیت با ذخیره سازی تمامی اطالعات در سرورهای اختصاصی

یکپارچه سازی و دریافت اعالن های خدمات سایر نرم افزارهای سازمان

پشتیبانی از APIهای مختلف

امکانات ربات

برخی از امکانات 



متنی،  های  پیام  انواع  از  پشتیبانی 
صوتی، تصویری و فایل

تماس صوتی و تصویری امن به صورت 
گروهی و یک به یک

امکان ایجاد گروه و مدیریت انواع گروه
(عمومی، خصوصی، شخصی)

حفظ  یکپارچه،  هویت  احراز  سیستم 
اطالعات و انتخاب سطح دسترسی

اشتراک گذاری فایل و صفحه نمایش
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برخی از امکانات 



• افزایش سرعت تبادل اطالعات
• جلوگیری از تعامالت برون سازمانی

• یکپارچه سازی با نرم افزارهای سازمانی
• تسهیل ارتباطات و تصمیم گیری در سازمان

سرویس ها

ارسال و دریافت پیام

مدیریت کانال و گروه

حساب کاربری

استیکر و گیف

مدیریت فایل ها

نسخه اندروید

چت های امن

تماس صوتی و تصویری دو نفره

نظرسنجی و آزمون آنالین

IOS

نسخه وب

نسخه دسکتاپ

تماس صوتی و تصویری گروهی

پنل مدیریت و پنل گزارشات

سرویس های بات

ماژول نمایه یا مطالب برگزیده

پیشرفتهاستانداردپایه



پیامرسان سازمانى 
رساگرام
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تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی،
خیابان ایتالیا پالک  ٧٢ واحد ١٧


