
 
 
 

 apiEco|  مارکت ایرانی  apiاولین  َاپی ِاکو
 
 
 

 همراه با َاپی ِاکو؛ 
 

 ( است.  APIَاپی ِاکو پلتفورمی برای عرضه و تقاضای وب سرویس )
 

ها، استارتاپ و شرکت ها از ذی نفعان این پلتفورم هستند. بنابراین میتوانند در  برنامه نویسان فریلنسر، سازمان 
 درآمدزایی داشته باشند.  APIول نرم افزاری صرفه جویی کنند و همچنین  از طریق ارائه  زمان و هزینه ساخت محص 

 

 
 

 های مرتبط با کسب و کار شما   API دسترسی به تمامی 
 

بدون شک دغدغه اصلی شما به عنوان موسس یک استارتاپ یا مدیر فنی،  مدیریت زمان برای ساخت محصول و  
های  APIفورم َاپی ِاکو این امکان برای شما فراهم شده تا با دسترسی به تمامی  همچنین کاهش هزینه است. در پلت

 برگزینید.    ورود به بازاررا برای   ن مسیریو سریع تر ینترمورد نیاز، کوتاه 
 
 
 
 

 مورد نظر شما در لیست یافت نشد؟!  APIآیا 
 

 .  برای مطرح کردن نیاز خود، تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما  
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 

   APIمشاهده لیست  
 

 
 3، طبقه 22پالک  آدرس: تهران، خیابان مطهری، 

 
 301داخلی  40882500021تلفن: 
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 مدل مالی   کاربرد سرویس  التین نام  نام َاپ/سایت 

 رایگان  سرویس دریافت کارت شارژ و پرداخت قبض  chargereseller وب سرویس شارژریسلر 
 رایگان  سرویس درگاه پرداخت  pardakhtyar پرداخت یار 

سرویس ارسال پیامک متنی و 
 صوتی 

bitel sms   رایگان  و صوتی سرویس ارسال پیامک متنی 

 اینستاگرام آسان 
Easy-

instagram  تجاری  سرویس شبکه اجتماعی اینستاگرام 

 تجاری  خرید و فروش ارز دیجیتال  excoinpay اکس کوین پی 
 تجاری  سرویس درگاه پرداخت  mehrpardakht  مهرپرداخت 

 فریمیوم  سرویس درگاه پرداخت و کیف پول  jibimo جیبیمو
 تجاری  سرویس زیرساخت شبکه و دیتا  faracloud فراکلود 

 تجاری  وب سرویس احراز هویت تلفنی  MahtabErtebat مهر ارتباط 
 تجاری  سرویس استعالم شماره شبا  finnotech فینوتک  
 تجاری  سرویس استعالم شماره کارت  finnotech فینوتک  

 finnotech فینوتک  
  -سرویس تبدیل شماره کارت به حساب 

تبدیل   -ره حساب به شبا سرویس تبدیل شما
 شماره کارت به شبا 

 تجاری 

 تجاری  سرویس بورس  finnotech فینوتک  
 تجاری  سرویس پرداخت قبض  finnotech فینوتک  

 تجاری  سرویس آدرس یابی پالک دار  map.ir مپ دات آی آر 
 تجاری  سرویس کروکی نقشه  map.ir مپ دات آی آر 
 تجاری  شه سرویس جستجو نق map.ir مپ دات آی آر 

 تجاری  سرویس نگاشت مختصات نقشه  map.ir دات آی آر مپ 
 تجاری  سرویس بهینه سازی مسیردهی نقشه  map.ir مپ دات آی آر 
 تجاری  سرویس بهینه سازی ناوگان  map.ir مپ دات آی آر 

سرویس تخمین زمان رسیدن به مقصد در   map.ir مپ دات آی آر 
 نقشه 

 تجاری 

 تجاری  ماتریس فاصله نقشه ویس  رس map.ir مپ دات آی آر 
 رایگان  Ipsسرویس  arvan-cloud ابرآروان 
 رایگان  Imagesسرویس  arvan-cloud ابرآروان 
 رایگان  Reportsسرویس  arvan-cloud ابرآروان 
 رایگان  Regionsسرویس  arvan-cloud ابرآروان 
 رایگان  SSH keysسرویس   arvan-cloud ابرآروان 
 رایگان  Serversسرویس   arvan-cloud ابرآروان 
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 مدل مالی   کاربرد سرویس  نام التین  نام َاپ/سایت 
 تجاری  ( Direction APIسرویس مسیریابی ) neshan نشان  

 neshan نشان  
ها و  سرویس جستجوی نام معابر، مکان 

 (Search APIهای قدیمی )نام 
 تجاری 

سرویس تبدیل موقعیت به آدرس   neshan نشان  
(Reverse Geocoding API) 

 تجاری 

سرویس تبدیل آدرس به موقعیت   neshan نشان  
(Geocoding API) 

 تجاری 

 neshan نشان  
 Distance Matrixسرویس ماتریس فاصله )

API)  تجاری 

 neshan نشان  
 Mapسرویس نگاشت نقطه بر نقشه )

Matching API ) 
 تجاری 

 ری تجا  نوشتار سرویس تبدیل گفتار به   iotype آیوتایپ 
 تجاری  سرویس تایپ گفتاری فارسی  Nevisa نویسا 
 تجاری  سرویس متن به صوت فارسی  ariana آریانا 

 تجاری  سرویس تشخیص هویت از روی صدا shrnasa شناسا
 تجاری  سرویس تلفن گویای هوشمند  niusha نیوشا 
 تجاری  سرویس جستجو در گفتار  jooya جویا 

 تجاری  شکنی تصویر ن نگاری و پنهاسرویس پنهان  poosha پوشا و پدیدا
 تجاری  سرویس مترجم گفتار به گفتار  parsia پارسیا 

 تجاری  ها با فرمان گفتاری سرویس اجرای برنامه  kara کارا 
 تجاری  سرویس  تایپ هوشمند فارسی  Nevisyar نویسیار 
 تجاری  سرویس  احراز هویت از روی صدا Ramzava رمزآوا 

 یوم یمفر   nobitext نوبیتک 
 رایگان  سرویس سفارش پیک  alopeyk الوپیک 

 رایگان  پیامرسان ایرانی  soroush پیامرسان سروش 
 رایگان  پیامرسان ایرانی  gap پیامرسان گپ 
 رایگان  پیامرسان ایرانی  bale پیامرسان بله 
 رایگان  سرویس ارسال پیامک متنی و صوتی  melipayamak ملی پیامک 

 تجاری  سرویس تحلیل متن  text-mining یار متن کاوی فارسی 
 تجاری  سرویس بازار بورس و فرابورس  nadpco نوآوران امین
 تجاری  سرویس بنیادی و کدال nadpco نوآوران امین
 تجاری  سرویس بازار طال و فلزات گرانبها و ارز  nadpco نوآوران امین
 رایگان  سرویس فضای ابری  parsaspace پارسااسپیس 
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 مدل مالی   کاربرد سرویس  نام التین  نام َاپ/سایت 

 raychat مستندات رایچت 
سرویس گفت و گوی آنالین و ارتباط با  

 مشتریان 
 رایگان 

 رایگان  سرویس صدور فاکتور و درگاه پرداخت  hesabit حسابیت 
 رایگان  نوتیفیکیشنسرویس ارسال پوش   cheshmak چشمک 

یه ی پوش  سرویس موبایل مارکتینگ بر پا chabok چابک پوش 
 نوتیفیکیشن 

 رایگان 

 رایگان  سرویس پرسشنامه ی آنالین    دیجی سروی 
 رایگان  سرویس ارسال پیامک متنی و صوتی  kavenegar پیامک کاوه نگار 

 رایگان  سرویس تقویم فارسی و مناسبت ها  farsicalender فارسی کلندر 
 رایگان  سرویس گاه شمار  gahshomar گاه شمار  
 رایگان  سرویس نرخ ارز و سکه   nerkh arz نرخ ارز  

 رایگان  سرویس نرخ ارز لحظه ای  currency کارنسی 
 رایگان  سرویس کوتاه کننده لینک  g02 جی او تو 
 تجاری  سرویس اصالح نگارشی فارسی  behnevis بهنویس 

 رایگان  سرویس غزلیات حافظ  emrani امرانی 
 رایگان  سرویس آب و هوا parsijoo پارسی جو 

 رایگان  سرویس  ارز و سکه  parsijoo ی جو رس پا
 رایگان  سرویس  نقشه   parsijoo پارسی جو 
 رایگان  سرویس جستجو لحظه ای  parsijoo پارسی جو 

 رایگان  سرویس اوقات شرعی و مناسبت ها   aviny آوینی 
 رایگان  سرویس آثار سخنسرایان فارسی   ganjoor گنجور 

 تجاری  نی  سرویس کپچای مت textcaptcha تکست کپچای 
 تجاری  سرویس کاربران backtory بکتوری 
 تجاری  سرویس دیتابیس  backtory بکتوری 
 تجاری  سرویس رایانش  backtory بکتوری 
 تجاری  سرویس فایل  backtory بکتوری 
 تجاری  سرویس مرکز بازی  backtory بکتوری 
 ی تجار سرویس پرداخت درون برنامه ای  backtory بکتوری 
 تجاری  realtimeسرویس بالدرنگ  backtory بکتوری 
 رایگان  سرویس پیامرسان  igap آی گپ 
 رایگان  زیرساخت توسعه وب   webalfa وب آلفا 
 رایگان  سرویس اپ ساز   mr2app اپ  2مستر 
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 مدل مالی   کاربرد سرویس  نام التین  نام َاپ/سایت 
 تجاری  سرویس جای پارک    الوپارک 

 رایگان  سرویس ارسال پیامک  Sms.ir آی آر اس ام اس دات 
 تجاری  ارائه دهنده راه کارهای پرداخت    vandar وندار  
 تجاری  صوتی سرویس پیامک و پیام  bitel sms بیتل 

 تجاری  سرویس استعالم تاخیر پرواز داخلی parvaznama پرواز نما 

 parvaznama پرواز نما 
  سرویس سرویس استعالم اطالعات پرواز های 

 داخلی
 تجاری 

 رایگان  سرویس موتور جستجوی اختصاصی  taxus تکسوس 
   سرویس تحلیل متن فارسی  vakavic واکاویک 
 رایگان  درگاه پرداخت و کیف پول سرویس  packpay پک پی 

 تجاری  سرویس ترجمه متن آنالین   Targoman ترگمان  
 رایگان  سرویس درگاه پرداخت و کیف پول  nextpay نکست پی 

 رایگان  سرویس حمل بار با سامانه پستی  postbar ت بار پس

 بانک ایران زمین
iran zamin 

bank 
 تجاری  سرویس باشگاه مشتریان ایران زمین 

 تجاری  سرویس استعالم اطالعات پرواز mashad airport فرودگاه مشهد 
 تجاری  سرویس استعالم اطالعات هواپیمایی  mashad airport فرودگاه مشهد 

 تجاری  سرویس استعالم لیست خدمات  mashad airport گاه مشهد فرود
 تجاری  سرویس رزور موقت  mashad airport فرودگاه مشهد 
 تجاری  خط به متنسرویس تبدیل دست  iranOCR ایران او سی آر 
 تجاری  سرویس تبدیل عکس به متن iranOCR ایران او سی آر 
 تجاری  ه متن ب  PDFسرویس تبدیل  iranOCR ایران او سی آر 

 رایگان  سرویس کوتاه کننده لینک  do0 0دی او 
 رایگان  سرویس درگاه پرداخت و کیف پول  idpay آی دی پی 

 رایگان  سرویس درگاه پرداخت و کیف پول  pay پی دات آی آر 
 رایگان  سرویس درگاه پرداخت و کیف پول  payping پی پینگ 
 رایگان  سرویس فاکتور آنالین  hesabit حسابیت 

 resid رسید 
سرویس کیف پول و انتقال وجه و پرداخت  

 قبض
 رایگان 

 رایگان  پول سرویس درگاه پرداخت و کیف  jeeb جیب
 رایگان  سرویس پوش نوتیفیکیشن  bef.rest بفرست 

 تجاری  سرویس تبلیغات تعاملی آنالین   adeto ادتو 
 رایگان  سرویس زیساخت ابری  xaas زس 
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 مدل مالی   ربرد سرویس کا نام التین  نام َاپ/سایت 
 رایگان  سرویس حمل بار فلوکس  phelox فلوکس 
 رایگان  سرویس حمل بار فلوکس  phelox فلوکس 
 رایگان  سرویس استعالم قیمت حمل بار  phelox فلوکس 
 رایگان  سرویس استعالم وضعیت بار  phelox فلوکس 

 تجاری  سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس  cedarmap سدارمپ  
 تجاری  سرویس جستجو در معابر  cedarmap سدارمپ  
 تجاری  سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر  cedarmap سدارمپ  
 تجاری  های استاتیک سرویس نقشه  cedarmap سدارمپ  

 رایگان  وب سرویس ایرانی اطالعات فیلم و سینما  moviesapi موویز ای پی آی 
 رایگان  سرویس استریم ویدئو آنالین Lahzenegar (Lahzenegar APIلحظه نگار ) 

 تجاری  سرویس استعالم بلیت چارتری پرواز  hiholiday های هالیدی 
 تجاری  سرویس استعالم بلیت سیستمی پرواز  hiholiday هالیدی های  

 تجاری  سرویس استعالم بلیت هتل  hiholiday های هالیدی 
 ری تجا  سرویس استعالم بلیت اتوبوس  hiholiday های هالیدی 
 تجاری  سرویس استعالم بیمه مسافرتی  hiholiday های هالیدی 

 تجاری  مدیریت کسب و کار سرویس حسابداری و  hesabfa حسابفا 
 رایگان  سرویس برنامه ریزی سفر  monhani منحنی 
 تجاری  سرویس اپراتور پیام صوتی  avanak آوانک 

 رایگان  سرویس ساخت کیو آر کد  qr-code.ir کیو آر کد 
 رایگان  سرویس الیسنس ژاکت  zhaket تژاک

 رایگان  سرویس شبکه واژگانی زبان فارسی  farsnet فارس نت 
 رایگان  وضعیت اشتراک  cafebazaar کافه بازار 
 رایگان  سرویس پرداخت درون برنامه ای  cafebazaar کافه بازار 

 رایگان  سرویس پرداخت درون برنامه ای  avvalmarket اول مارکت 
 فریمیوم  سرویس پیامک  rayganSMS اس ام اسرایگان  

 رایگان  سرویس اوقات شرعی  Aviny آوینی 
 رایگان  سرویس لیست شهرها   Aviny آوینی 
 رایگان  سرویس لیست کشورها  Aviny آوینی 
 رایگان  سرویس لیست استان ها  Aviny آوینی 

 رایگان  سرویس کوتاه کننده لینک  makhlas کوتاه کننده لینک 
 رایگان  سرویس مجله ی خبری خامنه ای  khamenei خبری خامنه ای مجله ی 

 فریمیوم  سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی  novinhub نوین هاب 
 فریمیوم  سرویس استعالم و پرداخت قبض ghabzino قبضینو
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 مدل مالی   کاربرد سرویس  نام التین  نام َاپ/سایت 
 فریمیوم  ل سرویس درگاه پرداخت و کیف پو poolito پولیتو 
 فریمیوم  سرویس استعالم فروش   goops گوپس 
 فریمیوم  سرویس سامانه ایمیل  goops گوپس 
 فریمیوم  سرویس سامانه پیامک  goops گوپس 
 فریمیوم  سرویس سامانه پیغام گو  goops گوپس 
 فریمیوم  سرویس سامانه فکس  goops گوپس 

 رایگان  سرویس پنل ساخت شماره مجازی   numberland نامبرلند 
 رایگان  سرویس پنل ساخت ایمیل مجازی   numberland نامبرلند 

 تجاری  سرویس استعالم نرخ ارز  sunnyweb وب سرویس ارز 
 رایگان  سرویس استریم ویدئو آنالین aparat آپارات 
 فریمیوم  سرویس استعالم روزنامه رسمی  lilak لیالک 
 فریمیوم  سرویس استعالم نام شرکت  lilak لیالک 

 فریمیوم  استعالم مالک شرکت سرویس  lilak یالک ل
 فریمیوم  سرویس استعالم اخبار شرکت  lilak لیالک 

 فریمیوم  سرویس استعالم اطالعات بارنامه  piramid پیرامید 
 فریمیوم  سرویس سفارش حمل بار  piramid پیرامید 

 فریمیوم  سرویس خرید پستی و پرداخت در محل  zagma زاگما 
 


