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1)SWPH( پارک نرم افزار هاگنبرگ
این پارک مرکز اســپینافی وابسته به دانشگاه یوهانس کپلر )JKU(2 شهر لینز3 است که 
توسط پروفســور برونو بوخبرگر4 در سال 1989 تأسیس شده اســت. این پارک در توسعه 
نوآوری در منطقه اتریش علیا5 بســیار تأثیرگذار اســت و فعالیت های آن شــامل پژوهش، 
آمــوزش و تجارت می شــود. این مرکز تأکید ویــژه ای بر حمایت از اســتعدادهای جوان 
حوزه فناوری اطالعات در سطح ملی و بین المللی دارد. بیش از 3000 نفر در این پارک به 
تحصیل، پژوهش و فعالیت های تجاری اشــتغال دارند. در حال حاضر مدیریت این پارک 

برعهده خانم دکتر سونیا ماندل6 است. 

آمار و ارقام
25 رشته تحصیلی
11 مؤسسه پژوهشی

بیش از 75 شرکت عضو

منابع انسانی:

1355 نفر کارمند که بیش از 400 نفر از آنها از اهالی منطقه هستند.   

16 درصد نیروی انسانی پژوهشی   

30 درصد نیروی انسانی آموزشی   

1.  SoftwarePark Hagenberg 
2.  Johannes Kepler University
3.  Linz 
4.  Prof. Dr. Bruno Buchberger
5.  Upper Austria 
6.  Dr. Sonja Mündl
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51 درصد نیروی انسانی کسب و کار   

3 درصد نیروی انسانی زیرساخت   

33 نفر از دانشگاه یوهانس کپلر   

1523 از دانشگاه علوم کاربردی   

145 نفر از دبیرستان ها   

مکان:

34587 متر مربع فضای اداری و آموزشی    

65 درصد فضای اداری   

35 درصد فضای آموزشی   

2765 مترمربع فضای همایش ها و رویدادها   

100000 مترمربع فضای پیش بینی شده برای توسعه در آینده   

33 محل کار مشترک   

786 واحد خوابگاهی ویژه دانشجویان   

خدمات
پارک نرم افزار هاگنبرگ خدمات متنوعی به کاربران خود ارائه می دهد شــامل اسکان، 

شبکه سازی، پروژه، بازاریابی و راهبرد. 

اسکان: فضای مدرن و پویای این پارک با زیرساخت های پیشرفته خود بسیاری    
از شرکت های فناوری اطالعات و افراد مستعد را به خود جذب می کند. این پارک 
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به شــرکت های کوچک و متوســط و حتی شــرکت های بزرگ در حوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات فضای اداری از یک میز )محل کار مشــترک( تا دفتر کار و 
ساختمان اداری کامل و حتی فضای اضافی برای توسعه )100 هزار متر مربع فضای 

پیش بینی شده جهت توسعه ساخت و ساز( ارائه می نماید.

فضاهای اداری و رفاهی این پارک عبارتند از:

دارای     مجموعــه  ایــن   :amsec

اداری، آزمایشــگاهی، فضای  فضای 
همایش و جلسه، انبار و فضای تفریحی 
)ورزش( است که با قیمت مناسب در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

آپارتمان های مسکونی: با توجه    

به شــلوغی ترافیک بســیاری از افراد 
حاضر در پــارک ترجیح می دهند در 
زمان اشتغال در این مرکز محل زندگی 
خود را هم به اینجا انتقال دهند. پارک 

فضاهای مســکونی مدرن با امکانات رفاهی مناسب در اختیار آنها قرار می دهد. 
این فضاها با مســاحتی بین 45 تا 120 متر مربع و برخوردار از پارکینگ و ســالن 

ورزشی مشترک با اجاره مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. 
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)BC1(1: در     پردیس تجاری 1 

این پردیس مجموعــه ای از فضاهای 
اداری پیشــرفته مبتنــی بــر فنــاوری 
ســاختمان هوشــمند و با قابلیت تغییر 
چیدمان فضای اداری با مســاحتی بین 

25 تا 880 متر مربع به متقاضیان ارائه می شــود. امکانات آن شــامل فضای اداری 
راحت و انعطاف پذیر؛ فضای جلســه و همایش؛ زیرســاخت های پیشــرفته برای 
اســمبل دســتگاه های الکترونیکی، کامپیوتر و مخابــرات؛ پارکینگ. با توجه به 
افزایش تقاضا برای اجاره فضای اداری، در پاییز 2019 ساخت مجموعه جدیدی 
)فاز دوم(2 آغاز شده اســت که طبق برنامه ریزی تا سال 2021 آماده بهره برداری 

خواهد بود. 

اطالعــات              فنــاوری  مرکــز 

)IT Center(: این ســاختمان اداری 

از ســال 2002 قطب اقتصادی پارک 
هاگنبرگ شده است. از جمله امکانات 
ایــن مرکز عبــارت اســت از:  فضای 

اداری مدرن و با کیفیت با مساحتی بین 20 تا 400 متر مربع، انبار، البی بزرگ با 
کافه  تریا مناسب برای جلسات کاری و ارائه، اتاق های کنفرانس و همایش مجهز 

و پیشرفته و پارکینگ.

1.  Business Campus One 
2.  BC1-Second Construction Phase 
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Meierhof: ایــن ســاختمان که    

در اصــل واحد لبنیات قلعه هاگنبرگ 
بوده اســت، فضاهای اداری پیشــرفته 
و راحتــی در اختیــار متقاضیــان قرار 
می دهــد. دارای واحدهای اداری بین 

12 تا 120 متر مربع، زیرساخت های پیشرفته، پارکینگ و فضای سبز زیبایی است 
و از مزیت نزدیکی به ساختمان های همایش برخوردار می باشد. 

    :)Neue Mitte( مرکز جدیــد

مرکــز جدیــد ســاختمانی مرکزی با 
زیرســاخت های پیشــرفته اســت که 
واحدهایی به عنــوان دفتر کار، مغازه 
یــا مطب پزشــکی به متقاضیــان ارائه 

می کنــد. این مرکز دارای پارکینگ ویژه مشــتریان اســت و در نزدیکی مراکز 
همایش و دانشگاه علوم کاربردی قرار دارد. 

شبکه سازی: پارک هاگنبرگ با ترکیب خدمات آموزشی، پژوهشی و تجاری    
فرصت های بیشماری برای کاربران خود جهت همتایابی و همکاری در سطح ملی و 
بین المللی ایجاد می کند. در همه همایش ها و رویدادهایی که نمایندگان شرکت ها، 
مؤسســات و دانشــگاه های ملی و بین المللی حضور دارند با ارائه آخرین پروژه ها، 
ظرفیت های پارک را معرفی و فرصت شبکه سازی برای افراد و شرکت های حاضر 

در پارک فراهم می آورد.
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در حال حاضر پارک میزبان 11 مؤسسه پژوهشی است که در رشته های مختلف نرم افزار 
و فناوری اطالعات به تحقیقات پایه و کاربردی اشتغال دارند:

جدول 1: مؤسسات آموزشی مستقر در پارک نرم افزار هاگنبرگ

آدرس وب سایتحوزه فعالیتموسسه

HEAL - Heuristic 
and Evolutionary 
Algorithms 
Laboratory (FH OÖ)

تحقیقات متاهیوریستیک در 
مهندسی  تجاری،  حوزه های 

و زیست پزشکی

https://heal.
heuristiclab.com/

Institut für 
endungsorientierte 
(Institute for 
Application-oriented
Knowledge 
Processing (FAW)

وابسته به د انشگاه یوهانس 
کپلر

اطالعــات  سیســتم های 
مهندسی  هوشمند/یکپارچه، 
وب و بازیابی وب، مهندسی 
اطالعات، مدلســازی داده و 

غیره

https://www.jku.at/en/
faw/
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Institut für 
Symbolisches 
Rechnen (RISC) 
(Institute for
Symbolic 
Computing)

وابسته به دانشگاه یوهانس 
کپلر

کامپیوتــر،  منطــق  و  جبــر 
بــر  مبتنــی  نرم افزارهــای 

محاسبات نمادین

https://www.jku.
at/institut-fuer-
symbolisches-rechnen-
risc/

Institut für 
Wissensbasierte 
Mathematische 
Systeme (FLLL: 
Fuzzy, Logic 
Laboratorium 
Linz) (Institute for 
Knowledge-Based 
Mathematical 
Systems)

وابسته به دانشگاه یوهانس 
کپلر

فــازی،  منطــق  و  کنتــرل 
یادگیــری  داده،  اســتخراج 
ماشــینی، پردازش سیگنال و 

تصویر و ...

https://www.flll.jku.at/
mission
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Josef Ressel 
Zentrum für adaptive 
Optimierung in 
dynamischen 
Umgebungen (FH) 
(Center for Adaptive 
Optimization 
in Dynamic 
Environments (FH)

وابســته به دانشــگاه علوم 
کاربردی اتریش علیا

عدم دسترسی به سایت

Josef Ressel Zentrum 
für Symbolische 
Regression (FH OÖ)
Josef Ressel Center 
for Symbolic 
Regression (FH 
Upper Austria)

عدم دسترسی به سایت
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Media Interaction 
Lab (FH OÖ)

صنعــت  دیجیتال ســازی 
نســاجی، نوآوری هــای بین 
رشــته ای در حــوزه مــواد، 

نساجی و علوم کامپیوتر

http://mi-lab.org/
research-areas/

Research Center 
Hagenberg GmbH 
(FH OÖ)

و  اطالعــات  سیســتم های 
ارتباطات، فناوری های رسانه 

و دانش، فناوری نرم افزار

https://forschung.
fh-ooe.at/en/standorte/
research-center-
hagenberg/research-
center/research-center/
team/head-of-research-
center/

RISC Software 
GmbH

محاســبات نمادیــن ریاضی 
بــرای  کامپیوتــر  علــوم  و 
و  پزشــکی  انفورماتیــک 
نرم افزارهــای  لجســتیک، 
مدیریت  و  تحلیــل  صنعتی، 

داده

https://risc-software.at/
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Software 
Competence Center 
Hagenberg GmbH

هــوش  و  دیجیتال ســازی 
و  داده  علــوم  مصنوعــی، 

نرم افزار

https://www.scch.at/
en/about-scch

Center for 
Technological 
Innovation in 
Medicine (TIMed 
Center)

وابســته به دانشــگاه علوم 
کاربردی اتریش علیا

زیست پزشــکی  تحلیــل 
)بیوانفورماتیک(، تشــخیص 
و  آزمایشــگاهی  )تحلیــل 
میکروســکوپی(، شبیه سازی 

)سیستم های آموزش(

https://forschung.fh-
ooe.at/en/timed/timed-
center/about-timed-
center/who-we-are/
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همچنین، بیش از 1700 نفر از سراسر دنیا در 7 مؤسسه آموزشی پارک هاگنبرگ مشغول 
به تحصیل در 25 رشته مختلف در زمینه فناوری اطالعات )مانند بیوانفورماتیک و پزشکی، 

مهندسی نرم افزار، هنرهای دیجیتال و غیره( هستند:

FH OÖ Studienbetriebs GmbH – Fakultät 
für Informatik, Kommunikation und 
Medien

دانشگاه علوم کاربردی اتریش علیا، دانشکده انفورماتیک، ارتباطات و رسانه1

International Office FH OÖ Campus 
Hagenberg - Fakultät für Informatik, 
Kommunikation 

واحد بین الملل پردیس هاگنبرگ، دانشکده انفورماتیک ارتباطات و رسانه

 
Johannes Kepler Universität Linz - Institut 
für Symbolisches Rechnen (RISC)

دانشگاه یوهانس کپلر، مؤسسه محاسبات نمادین2

Johannes Kepler Universität Linz - Institut 
für Anwendungsorientierte 

دانشگاه یوهانس کپلر، مؤسسه علوم کاربردی پردازش دانش3

1.  University of Applied Sciences Upper AustriaSchool of Informatics, Communications and 
Media
2.  Institute for Symbolic Computing
3.  Institute for Application-oriented Knowledge Processing(FAW)
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Johannes Kepler Universität Linz - Institut 
für Wissensbasierte Mathematische 
Systeme

دانشگاه یوهانس کپلر، مؤسسه دانش بنیان سیستمهای ریاضی1

JKU International Master's Program 
Informatics

دانشگاه یوهانس کپلر، دوره بین المللی ارشد انفورماتیک 

BORG für Kommunikation

دانشکده ارتباطات بورگ 

1.  Institute for Knowledge-Based Mathematical Systems
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در کنار مراکز پژوهشــی و آموزشــی حدود 75 شــرکت در حوزه نرم افزار و فناوری 
اطالعات در پارک حضور دارند که دارای کارشناسانی با تخصص های مهندسی نرم افزار، 
خودکارسازی )اتوماسیون(، امنیت، مدیریت دانش و ساخت اپلیکیشن های موبایل هستند. 

آدرس وب سایتحوزه فعالیتشرکت

APPtimal 
Softwarelösungen 
e.U.
(APPtimal software 
solutions e.U.)

.https://www.apptimalنرم افزار، اپ و وب
at/

 )زبان آلمانی(

Axtesys OG 
(software and design)

دیجیتال ســازی،  نرم افــزار، 
علــوم داده، طراحــی وب، 
سیســتم های  اپ،  ســاخت 

اطالعات مدیریت، ...

https://axtesys.at/  

)زبان آلمانی(

Beckhoff Automation 
GmbH

Industrial PCs, 
I/O and Fieldbus 
Components, Drive 
Technology and 
automation software

https://www.beckhoff.
com/
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bluesource - mobile 
solutions gmbh

ســاخت انواع اپ در حوزه 
فناوری هــای  بانکــداری، 
fintech&�) یبیمه و مالــ

انــرژی،   ،(insurtech

حمل و نقل، ...

https://www.
bluesource.at/en/

Business Upper 
Austria - OÖ 
Wirtschaftsagentur 
GmbH
(Upper Austria 
Business Agency 
GmbH)   

به عنوان سازمان کسب و کار 
دولت محلی اتریش علیا به 
شرکت ها خدماتی در حوزه 
محل شــرکت و دفتر کار، 
مشــاوره جذب تأمین مالی 
دولتی و مشارکتی، حمایت 

از نوآوری ارائه می کند. 

https://www.biz-up.at/

bytewerk - FHOÖ 
Coworking Space

کار  دفتــر  خدمــات 
بــرای  شبکه ســازی  و 
در  مستقر  اســتارت اپ های 

پارک

http://www.fh-ooe.at/
ueber-die-fh/
unternehmensgruendung/
coworking-space

)در دسترس نیست.(
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Caritas für Kinder 
und Jugendliche, 
Abteilung 
Heilpädagogik
(Caritas Institute 
for Children and 
Young People, 
Curative Education 
Department)

خدمات آموزشی و درمانی 
بــرای مراکز نگهــداری از 

کودکان و جوانان

https://www.caritas-
linz.at/hilfe-angebote/
menschen-mit-
behinderungen/
kindertageseinrichtungen/
integrative-
heilpaedagogische-
horte/ 

)زبان آلمانی(

CDE - 
Communications 
Data Engineering 
GmbH

اســتخراج  داده،  تحلیــل 
تعبیه شده،  سیستم های  داده، 
طراحی اپ و وب در حوزه 
صنعت/پزشکی/حمل و نقل/

انرژی

https://www.cde.at/
karriere/

 )زبان آلمانی(

Cloudflight GmbH

انواع خدمات دیجیتال سازی 
به کســب و کارها و صنایع از 
طراحی محصول تا مشــاوره 
راهبردهای دیجیتال ســازی، 
 agile ســاخت نرم افزارهای
تا یادگیری ماشینی و هوش 
مصنوعی برای خودکارسازی 

امور و فرایندها

https://www.
cloudflight.io/
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COUNT IT GmbH

انواع خدمات فناوری مالی از 
مشاوره حسابداری و مالیات 
تــا محصــوالت نرم افزاری 
برون ســپاری  سفارشــی، 

فناوری اطالعات و ...

https://www.countit.at/
ueber-uns

 )زبان آلمانی(

Delta Netconsult 
GmbH

خدمات مشــاوره )مشــاوره 
مدیریت  اطالعات،  فناوری 
اطالعــات،  فنــاوری 
و   )... امنیــت،  بازرســی، 
خدمات فنــاوری اطالعات 
)مدیریــت شــبکه، امنیــت 
فنــاوری اطالعــات، ذخیره 
زیرســاخت،  بــک آپ،  و 
وایرلس LAN( و مدیریت 

فایروال و بک ابر در ابر ...

https://netconsult.
delta.at/ 

)زبان آلمانی( 

Diakoniewerk 
EDV-Werkstätte 
Hagenberg  (IT 
workshop)

زمینــه  در  شــرکت  ایــن 
ارتقــا  و  کارآفرینــی 
توانمندی های افراد معلول و 
سالمندان مشاوره و خدمات 

می دهد. 

https://www.
diakoniewerk.at/
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Dipl.-Ing. (FH) Mario 
Josef Holzer

فنــاوری  خدمــات  انــواع 
ماننــد تحلیــل،  اطالعــات 
نرم افزار،  ســاخت  طراحی، 

مدیریت پروژه و ...

http://www.holzer.at/  

)زبان آلمانی( 

DS Development 
GmbH

بــرای  آنالیــن  بازاریابــی 
خدمات اسکان

https://www.ds-
destinationsolutions.
com/ 

)زبان آلمانی(

Dynatrace Austria 
GmbH

خدمــات هــوش مصنوعی 
جهــت  نرم افــزاری  و 
دیجیتال ســازی فرایندهــا و 

عملیات ها

https://www.
dynatrace.com/
company/

elements.at New 
Media Solutions 
GmbH

دیجیتال ســازی  خدمــات 
دیجیتــال،  )گردشــگری 

بازاریابی دیجیتال و ...(

https://www.elements.
at/en



21

FAW1 GmbH 

)وابسته به دانشگاه یوهانس 
کپلر(

خدمــات نرم افزار و فناوری 
انــواع  بــرای  اطالعــات 
شرکت ها از بخش انرژی تا 

دارو و بانکداری.

http://www.faw.at/

)زبان آلمانی(

Förderverein für 
die Fachhochschul-
Studiengänge 
(Association for the 
Promotion of the 
University of Applied 
Sciences courses)

دانشگاه  برای  شبکه ســازی 
بیــن  در  علــوم کاربــردی 
شرکت ها و سایر دانشگاه ها

https://www.fh-ooe.
at/campus-hagenberg/
kooperation/
foerderverein/

)زبان آلمانی(  

Harald Theodor 
Scheimzuber

خدمات فنــاوری اطالعات 
نرم افزارهــای کامپیوتری  و 
)مشــاوره، مدیریت پروژه و 

)...

ناموجود

1.  Instituts für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (Institute for Application-Oriented 
Knowledge Processing) 
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IT-Cluster (ITC) 
- Business Upper 
Austria

خدمات فنــاوری اطالعات 
و دیجیتال ســازی برای همه 

بخش ها

https://www.itcluster.
at/en/

IT|PRO - Consulting 
& Software GmbH

خدمات فنــاوری اطالعات 
نرم افزار برای شــرکت ها  و 

)تحلیل داده، مشاوره، و ...(

https://www.itpro.at/
en/about-us.html

jotas Services GmbH

خدمــات نرم افــزاری برای 
بخــش ســالمت )مدیریت 

پرسنل(

https://www.jotas.at/
web/unternehmen.html

)زبان آلمانی(

Kochan & Partner 
GmbH

خدمــات بازاریابــی و ارتقا 
برند

https://www.kochan.
de/

)زبان آلمانی(

Kontron 
Technologies GmbH

خدمــات فنــاوری اطالعات 
و نرم افزار )انــواع راه حل های 
اینترنت اشــیاء، سیســتم های 
اپلیکیشــن های  تعبیه شــده، 

موبایل(

http://kontron-
technologies.com/

)زبان آلمانی(
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Limes Security 
GmbH

خدمات امنیت سایبری برای 
صنایع و شرکت های سازنده 

نرم افزار

https://limessecurity.
com/en/

MATTES Medical 
Imaging GmbH

نرم افزارهــای تحلیل تصویر 
و فیلم برای بخش ســالمت 
پایــش روند  و  )تشــخیص 
درمــان( و فناوری زیســتی 

)مطالعات سلولی و بافتی(

https://www.
mattesmedical.com/ 

)زبان آلمانی(

MBIT Solutions 
GmbH

خدمات نرم افزار )نرم افزار های 
بــرای  شخصی سازی شــده 
موبایــل، لپ تــاپ و انــواع 
کامپیوترهــا، خدمات وب از 
طراحی تا تعمیــر و بازیابی، 
برای  بازاریابی  و  برنامه ریزی 
سیستم های فروش آنالین و ...(

https://www.mbit.at/
home/

)زبان آلمانی(
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Netcetera GmbH

و  نرم افــزار  خدمــات 
بــرای  دیجیتال ســازی 
شرکت های حوزه بانکداری، 
امــور مالی، ســالمت، بیمه 
مشــاوره  از  حمل و نقــل  و 
در زمینــه اینترنت اشــیاء و 
واقعیــت افزوده تا ســاخت 
نرم افزارهــای  طراحــی  و 
امنیت  و  شخصی سازی شده 

سایبری

https://www.netcetera.
com/home.html

)زبان آلمانی(

Neudenker GmbH

و  نرم افــزار  خدمــات 
دیجیتال سازی )نرم افزارهای 
شخصی سازی شده و مشاوره 

فناوری اطالعات و ...(

https://www.
neudenker.at/#vision

PenTribe 
International GmbH

خدمات فناوری اطالعات و 
دیجیتال سازی در حوزه های 
صنایــع  گردشــگری، 
)خودرو(، ســالمت، شــهر 

هوشمند 

https://www.pentribe.
net/en
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Pixelrunner GmbH

طراحــی، اجــرا و مشــاوره 
چــاپ ســه بعدی در ابعــاد 
بــزرگ و بــرای دکــور و 
تبلیغاتی  طرح هــای  اجرای 
در فضای بــاز )زمین چمن، 

آسفالت، و ...(

https://pixelrunner.
com/#_intro 

)زبان آلمانی(

PKE Holding AG1

انــواع خدمــات برنامه ریزی، 
مدیریــت و طراحی پــروژه، 
تحقیق و توسعه و تأمین مالی در 
زمینه فناوری های امنیت/رسانه/

ارتباطات و مهندسی برق

https://www.pke-me.
com/

PROGRAMMIER 
FABRIK GmbH

و  خدمات طراحی، ساخت 
نرم افزارهای هوشمند  تعمیر 
راه حل هــای  کســب و کار، 
بــرای  فنــاوری اطالعــات 
حوزه هــای خاصــی ماننــد 
شرکت های خدمات شهری 
و بخــش ســالمت، تأمیــن 
متخصص  انســانی  نیــروی 
در حــوزه فناوری اطالعات 
بــرای شــرکت ها )خدمات 

استخدام(

https://www.
programmierfabrik.at/ 

)زبان آلمانی(

1.  Philips Kommunikation und Elektroinstallationen GmbH
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Raab Coaching 
� Strategie� & 
Vertriebsberatung

مشاوره  و  آموزش  خدمات 
در زمینه مدیریت شرکت و 

سازمان

http://raab-coaching.
de/ 

)زبان آلمانی(

Rise2Reality e.U.

طراحی و ســاخت نرم افزار 
 JAVA با تخصص ویژه در
EE, JBoss EAP An-

gular، انواع اپلیکیشن های 
موبایل، خدمات ابر و ...

https://www.
rise2reality.com/

)زبان آلمانی(

sequality software 
engineering

طراحی و ســاخت نرم افزار 
سفارشی

https://www.sequality.
at/en/your-partner-for-
technical-software/

Seven Tools 
Consulting e.U.

خدمات مشاوره به شرکت ها 
در بازاریابی 

https://www.
seventools.at/
impressum/

)زبان آلمانی(

SIWA Online GmbH

خدمات نرم افزار، طراحی و 
اجرای وب، راه حل های ابر

https://www.siwa.at/

)زبان آلمانی(
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SNS-Saturn 
Networking Solutions 
GmbH

فناوری اطالعات،  خدمــات 
نرم افــزار و راه حل هــای ابر 
)طراحــی نرم افزار، مدیریت 
و امنیت پایگاه های داده و ...(

http://www.sns.at/

)زبان آلمانی(

Software Competence 
Center Hagenberg 
GmbH

تحقیــق و توســعه در زمینه 
علوم داده و نرم افزار

https://www.scch.at/
en/news

Sprecher Automation 
GmbH

خودکارســازی  راه حل های 
انرژی )شبکه  در بخش های 
توزیــع و انتقــال(، صنعــت 
)راه حل های سخت افزاری و 
نرم افزاری برای سیســتم های 
کنترل خودکار( و فرایندهای 
زیرساختی )شبکه های توزیع 
انــرژی، خدمــات شــهری، 

حمل و نقل و ...(

https://www.sprecher-
automation.com/en/

STICHT Technologie 
GmbH

راه حل هــای  و  خدمــات 
خودکار سازی

https://www.sticht-
technologie.com/  
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Stickfish Software 
GmbH

اپ هــا،  انــواع  ســاخت 
نرم افزارها و ســخت افزار ها 
بــرای مدیریــت و تحلیــل 
محیط هــای  در  کالن داده 

تولیدی و صنعتی

http://www.stickfish.
com/

STIWA AMS GmbH

انواع خدمات و راه حل های 
صنعت  در  خودکارســازی 
)قطعات پالستیک و فلزی(، 
فناوری های انرژی ساختمان 

و آزمایشگاه ها

https://www.stiwa.
com/en/

TechMeter GmbH

.https://wwwخدمات تحلیل کالن داده
techmeter.at/index.
en.html

thx for GmbH

مبتنی  بازاریابــی  خدمــات 
ابراز  بر شــیوه های خــاص 
و  مشــتریان  از  قدردانــی 
مخاطبــان )ارســال هدایا یا 

پیام های قدردانی(

https://www.thx-for.
com/en
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TISP 
Aufschließungs- und 
Betreibergesellschaft 
mbH

خودکار ســازی  خدمــات 
)ســاختمان  ســاختمان 
هوشــمند( و ساخت و ســاز 

سازگار با محیط زیست

https://www.tisp.at/   
https://www.tisp.at/

tofmotion GmbH

مصنوعی  هــوش  فنــاوری 
هوشــمند  )دوربین هــای 

صنعتی(

https://www.
tofmotion.com/

Track Machines 
Connected GmbH  
(TMC)

راه آهــن  دیجیتال ســازی 
ســخت افزار  و  )نرم افــزار 
تخصصــی بــرای صنعــت 

راه آهن(

https://www.
tmconnected.com/en/
home/ 

)در دسترس نیست(

UNINET it-
consulting GmbH

امنیت  مشــاوره،  خدمــات 
و اجــرای پــروژه در زمینه 
و  اطالعــات  فنــاوری 

ارتباطات 

https://www.uninet.at/

)زبان آلمانی(
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Unternehmensnetzwerk 
Softwarepark 
Hagenberg (Software 
Park Hagenberg 
corporate network)

و  شبکه ســازی  فعالیت های 
شرکت های  برای  بازاریابی 

حاضر در پارک

https://www.
softwarepark-
hagenberg.com/en/
network/

ventopay gmbh

و  )نرم افــزار  روش هــای 
ســخت افزار( نوآورانه برای 
پرداخت غیرنقدی و صدور 
به صورت  صورت حســاب 

الکترونیک

https://ventopay.com/
en/

پروژه ها: پارک نرم افــزار هاگنبرگ به متقاضیان در یافتن همکار و شــریک    
مناسب جهت اجرای انواع پروژه های آموزشی، پژوهشی و تجاری کمک می کند. 
کافی اســت متقاضیان در ســایت پارک فرم تقاضای همکار را پر کنند تا پارک بر 
حســب موضوع و دامنه فعالیت پروژه شرکت ها و مؤسسات مناسب را به متقاضیان 
معرفی نماید تا بر حسب شرایط خود همکار مناسب را انتخاب کنند. در فرم تقاضا 
افراد باید پروژه خود را به صورت مختصر معرفی نمایند و اسناد مرتبط با آن )مانند 
مشــخصات و جزئیات تخصصی( را ارائه کنند، محدوده زمانی پروژه را مشــخص 
)زمان شــروع و پایان( و نوع پروژه )تحقیق و توسعه، پروژه تحصیلی، پروژه توسعه 

تجاری، مشاوره یا مشارکت( را ذکر کنند.
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لینک تقاضای همکار برای پروژه در بخش فناوری اطالعات:
https://www.softwarepark-hagenberg.com/en/collaborations/project-
partners/project-inquiry/

با توجه به اینکه بسیاری از پروژه های نوآورانه مستلزم سرمایه گذاری های گسترده هستند 
که اغلب از توان شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان خارج است، پارک نرم افزار 
هاگنبرگ همواره در پی جذب ســرمایه گذاران فرشــته، خطرپذیر و سایر سرمایه گذاران 
عالقمند به مشارکت در پروژه های نوآورانه است. متقاضیان سرمایه گذاری نیز می توانند در 

وب سایت پارک ثبت نام نمایند تا پارک آنها را به شرکای مناسب پیوند دهد. 
لینک ثبت نام سرمایه گذاران:

https://www.softwarepark-hagenberg.com/en/collaborations/investment/

بازاریابی: با پیوستن به پارک نرم افزار هاگنبرگ می توان از امکانات مطبوعاتی    
و رسانه ای آن و برند این مرکز در بازاریابی برای محصوالت و خدمات بهره برداری 
نمود. لوگوی شــرکت یا مؤسســه عضو در وب ســایت پارک قــرار می گیرد و در 
صــورت وجود تقاضای همکاری مرتبط با حوزه فعالیت اعضاء، تقاضاها برای آنها 

ارسال و زمینه همکاری تسهیل می گردد )شبکه سازی(. 

راهبرد: تیم مدیریت پارک نرم افزار هاگنبرگ آماده ارائه خدمات مشــاوره و    
راهنمایی در زمینه های مختلف مانند برگزاری رویدادها، بازاریابی، رســانه و روابط 

عمومی به متقاضیان و کاربران پارک است. 



 )SWPH( پارک  نرم افزار  هاگنبرگ

32

منبع:
https://www.softwarepark-hagenberg.com/






