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 تاريخچه :
شرکت ارتباطات پژوهان متين يكي از شرکت های دانش بنيان در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات است که فعاليت خود
را از سال  1388در پارک علم و فن آوری فارس و با ترکيبي از تخصص های نرم افزار  ،فن آوری اطالعات  ،مخابرات و صنايع آغاز
نمود.
اين شرکت در ابتدا فعاليت خود را در حوزه مخابرات نسل جديد ( )NGNمتمرکزنمود وبا سرمايه گذاری در پژوهش و انجام کار
تحقيقاتي مستمر و در جهت ارائه راهكارهای جديد و يا بهينه سازی روشهای موجود در مدت  5سال موفق به توليد بيش از  20محصول
و سرويس منحصربه فرد و نوين دراين حوزه شد که هم اکنون در حال بهره برداری مي باشد.
هم اکنون اين شرکت دارای دانش فني و توان مهندسي و عملياتي درچهار کانال ارتباطي مهم يعني تلفن،پيامک،وب  ،جي پي اس بوده
و قادر به ارائه راه حل و محصول مبتني بر اين چهار عنصر در هر سطحي ميباشد.

 چشم انداز :
چشم انداز شرکت ارتباطات پژوهان متين در ابتدا تبديل شدن به قطب علمي و فناوری منطقه جنوب کشور در حوزه های
دانش بنيان در زمينه فناوری اطالعات و ارتباطات مي باشد که اين امر با ارائه راه حل های مختلف با توجه به طيف گسترده ای از دانش
های بومي متخصصين اين شرکت و در اختيار داشتن چهار کانال ارتباطي مهم شامل تلفن  ،وب  ،پيامک و  GPSمي تواند محقق گردد.
لذا در ادامه سند چشم انداز شرکت مي توان به ارتقاء سطح علمي و مهندسي کشور در منطقه با نگاه ويژه به صادرات فناوری و ايجاد
مزيت رقابتي باال و در نهايت ايجاد بستر مديريت جهادی و تحقق عيني اقتصاد دانش بنيان اشاره نمود .

 بيانه ماموريت :
شرکت ارتباطات پژوهان متين با شعار باقيات صالحات و با اتكال بر عنايات حضرت باری تعالي و در ظل توجهات حضرت ولي
عصر (عج)  ،با سازماندهي منابع انساني توانمند خود به عنوان منبعي سرشار از تالش و پويايي و توانمندی علمي و مسئوليت پذيری باال
 ،در راستای دستيابي به اهداف ملي چشم انداز  1404کشور با رويكردی دانش محور اهم بيانه ماموريت سند راهبردی خود را با عناوين
زير تنظيم نموده است.


تحقق اقتصاد پويای دانش بنيان و تالش در جهت ايجاد ارزش افزوده جهت مخاطبين



توليد راهكارها و محصوالت دانش بنيان و بكارگيری فناوری های برتر جهت توسعه سيستم ها از طريق استقرار هميشگي
فرآيند پژوهش  ،تحقيق و توسعه






آموزش نيروی انساني متخصص و ايجاد ارزش افزوده جهت نيروی کار و بهره برداری از ظرفيت های فراهم شده
اشتغالزايي و ايجاد بسترهای انگيزشي بمنظور اعمال ايده و نبوغ منابع انساني پويا و متخصص
جلب رضايت مشتريان از طريق شناخت و درک صحيح از نيازهای آنها و برآوردن اين نيازها با مناسبترين ابزار و کيفيت و
ارائه راه حل هايي با بيشترين کارايي و کمترين هزينه ممكن و ايجاد فضای دستيابي به سود دو طرفه
ارائه خدمات پشتيباني مطلوب و همگام بودن با نيازهای مشتری



صادرات فناوری به کشورهای منطقه و ارتقاء جايگاه علمي و فناوری کشور



تالش در جهت بهينه سازی فرآيندها جهت تسهيل  ،کنترل و ارتقاء سرعت و دقت در امور و حفظ منابع زيست محيطي به
کمک فناوری های نوين
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 حوزه های فعاليت :
شرکت دانش بنيان ارتباطات پژوهان متين همواره با استراتژی بومي سازی دانش چندگانه در حوزه های مختلف فن آوری
اطالعات با برنامه ريزی هدفمند در راستای بكارگيری چهار کانال ارتباطي مهم از جمله  ،تلفن  ،وب  ،پيامک و  GPSسعي در ايجاد
مزايای رقابتي به منظور ارائه راه حل های جامع ( )Total Solutionsحوزه فناوری داشته است که در ادامه بصورت خالصه به معرفي
حوزه های کاری اين مجموعه مي پردازيم.

 شبكه نسل جديد مخابراتي ()NGN
سعي همه کشورها دست يافتن به ارتباطاتي پرسرعت و همگرا با نگاه به تنوع محتوی مي باشد .به همين دليل است که صحبت از
 ) NGN ( Next Generation Networkبه ميان آمده است .نحوه ارتباط افراد با يكديگر در سال های اخير به واسطه حضور شبكه
های جهاني تغيير کرده و مردم خواهان ارتباط سريع و بي وقفه ) (Real Timeمي باشند .از خصوصيات مثبت NGNتوانايي ارائه
سرويس

های
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در حقيقت مي توان شبكه های نسل بعدی را آميزه ای يكپارچه از شبكه تلفن و شبكه های عمومي داده دانست که در عين حال انعطاف
پذيری را به گونه ای چشمگير افزايش مي دهد ،لذا با اين رويكرد شرکت دانش بنيان ارتباطات پژوهان متين همواره اقدام به تهيه
محصوالت و ماژول های مخابراتي در بستر مذکور را نموده است  ،تا عالوه بر ايجاد مزايای بسيار اين گونه ارتباطي که ارائه سرويس از
بارزترين آنهاست  ،سازمان ها و شرکت های متوسط و بزرگ را از هزينه های تكراری مصون داشته و بسترهای مناسبي را جهت حضور
اين تحول عميق فناوری مهيا سازد که درادامه به برخي از دستاوردهای اين حوزه اشاره مي کنيم :
 مراکز تلفن مبتني بر  IPو سوئيچينگ های نرم افزاری

اين مجموعه با بهره گيری از توانمندی شبكه های  IPو براساس استانداردهای شبكه های نسل جديد( )NGNمراکز
تلفن با قابليت های ويژه و قدرت مناسب جهت به کارگيری درشرکت ها و سازمانهای دارای پراکندگي جغرافيايي باال
را طراحي و پياده سازی نموده است .اين نوع مراکز با بهره گيری از تكنولوژی  SoftSwitchingدارای قدرت و انعطاف
باال در ترکيب با ساير تكنولوژيهای مبتني بر وب بوده و به راحتي با زيرسامانه های موجود در سازمان مانند پرسنلي تعامل
مينمايد .
 سرويسهای مخابراتي

سرويسهای مبتني بر محتوا يكي از حوزه های کاری شرکت دانش بنيان ارتباطات پژوهان مي باشد از جمله اين
سرويس ها سامانه ارزش افزوده (( VASارائه و دريافت نيازمنديهای استان)) بر روی بستر مرکز اطالعات تلفني 118مي
باشد .
 دورکاری

ايجاد مكانسيم های دورکاری برای انواع امور پاسخگويي تلفني مانند مراکز تماس و  ...يكي ديگراز عرصه های
فعاليت اين شرکت است که حاصل آن انواع سامانه های پاسخگويي متمرکز از لحاظ تجهيزات و بانكهای اطالعاتي و
توزيع شده از لحاظ کاربری و پاسخگويي مي باشد ،در اين نوع سامانه ها با وجود انعطاف بسيار باال در استقالل از مكان،
داشتن انواع کاربری  ،مديريت و نظارت و کنترل دقيق بر عملكرد افراد مدنظر قرار گرفته شده است.
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 طراحي سامانه های مبتني بر سيستم های اطالعاتي مديريت : MIS
طراحي سامانه های مديريتي  ،تحليلي و نظارتي با ابزارهای مختلف از تخصص های حرفه ای اين مجموعه مي باشد  ،بطوريكه
طراحي داشبوردهای نظارتي آنالين چه بصورت نمايش اعداد و يا گراف ها  ،نمودارها و اشكال گرافيكي مختلف و چه بصورت نمايش
مكان جغرافيايي بر روی نقشه های ديجيتال از ويژگي های اغلب محصوالت اين شرکت محسوب مي گردد که در ادامه به برخي از
دستاوردهای اين حوزه اشاره مي کنيم :
 بهينه سازی مصرف

استفاده بهينه از رايانه ها بحثي است که در آن هنوز راه حل عملياتي ارائه نشده است اين شرکت با ارائه راه حل و
سامانه ای در هر دو حوزه استفاده بهينه از رايانه ها و ايجاد نظارت بر سرورها اين موضوع را از يک بحث تئوری به يک
بحث کامال عملياتي و مديريتي تبديل نموده است.
 سرورهای نقشه مبتني بر )Map Servers( GIS

پياده سازی سامانه های نظارتي مبتني بر مكان ( )Location Base Systemsاز طريق ايجاد و استقرار سرورهای
نقشه تحت وب ( )Map Serversکه عالوه بر قابليت استفاده بصورت لوکال در سازمان  ،قابليت های بسياری از جمله
اضافه نمودن نقشه های طراحي شده داخلي و دلخواه به سرور جهت استفاده در برنامه های کاربردی طراحي شده و يا
صرفا جهت وب سرور و اضافه نمودن اليه های مورد نظر و يا استفاده از ابزار های تحليل و کار در نقشه را با کاربردهای
مختلف دارا مي باشد.
 مديريت منابع سازماني

سامانه های پشتيباني و مديريت منابع يكي ديگرازمواردی است که فعاليت مناسبي در آن صورت گرفته است .وجود
انواع زيرساختها منابع لجستيكي که نياز به پشتيباني و تعميرات دارند در هر شرکت و سازمان بزرگي چالشي را برای
مديريت به وجود آورده است که در صورت استفاده از فن آوری ميتوان عالوه بر حل اين چالش تسريع در امور،استفاده
بهينه از منابع و افزايش شفافيت کاری در سيستم را نيز به دست آورد.سامانه پشتيباني منابع جهت دريافت و مديريت خرابي
های اعالم شده(تلفن،کامپيوتر،تاسيسات و )...از طرف کارکنان از طريق تلفن و وب طراحي و پياده سازی شده است.اين
سامانه در شرکت های بزرگ با زيرساختهای در حوزه جغرافيايي گسترده با استفاده از جي پي اس ومديريت مبتني بر
مكان کمک شاياني در بهينه سازی امر پشتيباني مينمايد.
 مشاوره در حوزه طراحي معماری سازماني (فرآيند) و تهيه ICT Master Plans

سازمان ها به عنوان نهادهای اجتماعي متأثر از تحوالت  ،دچار پيچيدگيهای روزافزوني در سيستم هـــــا و تعامالت
خويش گشته اند و به ناچار برای همراهي و يارهبری در عصر تحول نيازمند برنامه ريزی و بازنگری خويش هستنـــد .در
اين شرايط معماری به عنوان واژه ای آشنـــا در عرصه سازماني از نقش ويژه ای برخوردار شده است .از آنجا که حجم
وسيعي از تحوالت عصر جديد ناشي از فناوری اطالعات و ارتباطات شمرده مي شود ،سازمانها نيازمند آنند که چيستي
خو يش را حول مفاهيم و واژگان عصر جديد باز تعريف کنند و معماری جديدی برپايه فناوری اطالعات و ارتباطات بنا
نهند ،که اين مجموعه توانسته است با کسب مهارت در اين حوزه در سطح مشاور به فعاليت بپردازد.
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 سطح سرويس دهي
همانگونه که پيش از اين گفته شد شرکت دانش بنيان ارتباطات پژوهان متين يكي از معدود شرکتهايي است که دارای توانمندی
در ارائه سرويس و را ه حل در انواع حوزه های ارتباطي( )Telephone,SMS,WEB,GPSو بسترهای سخت افزاری
( )PC,Tablet,Mobileو سيستم های عامل ) (Linux,Windows,Android,IOSبه صورت مستقل از مكان و جغرافيا مي باشد.

ديتا سنتر مركزي
Call Server

(پروژه  ،اداره و )...

Tablet

شبكه ديتا

Interne
t

GPS Devices

Private
Networ
k

Map Server
Web Server
SMS Server
Database Systems

شبكه ديتا
(پروژه  ،اداره و )...

Tablet

Computer

Phone

WEB Gateway

Computer

Phone

SMS
Gateway

PSTN
Gateway

GPS Devices
Mobile
Network
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PSTN/PLMN
Network

 معماری و جايگاه محصوالت
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 برخي از پروژه های انجام شده :
 .1سامانه  118استان فارس با قابليت دورکاری و مبتني بر تكنولوژی  VoIPو استاندارد های )  (NGNاکنون اين سامانه به
طور ميانگين روزانه  160هزار تماس را دريافت ،مديريت و بطور کامل ثبت و ضبط مي نمايد) اين سامانه بطور کامل
ازلحاظ سخت افزاری در ديتاسنتر مخابرات فارس در شيراز مستقر است اما کليه کاربران آن از اپراتورها و کارکنان نظارتي
دراستان فارس و شهرهای مختلف قرار دارند ،در هر دو سامانه اپراتورها بدون محدوديت جغرافيايي مي توانند پاسخگوی
 118شهر خود باشند(.
 .2سامانه اعالم خرابي تلفن (  ) 117استان فارس  .اين سامانه بطور کامل ازلحاظ سخت افزاری در ديتاسنتر مخابرات فارس
در شيراز مستقر است اما کليه کاربران آن از اپراتورها و کارکنان نظارتي دراستان فارس و شهرهای مختلف قرار دارند(
 .3مشاور و مجری معماری فناوری اطالعات و مهندسي فرآيند شرکت پتروشيمي شيراز
 .4مشاور و مجری معماری فناوری اطالعات و مهندسي فرآيند معاونت مالي و اداری شهرداری شيراز
 .5مشاور و مجری معماری فناوری اطالعات و مهندسي فرآيند شرکت جهاد نصر
 .6پياده سازی سامانه اعالن طرح شماره گذاری فلت (همكدسازی) شرکت مخابرات استان فارس
 .7سامانه اعالم پيام،بدهي و نظر سنجي مخابرات فارس( هر شهرمديريت عملكرد سامانه را برای خود شامل شيفت بندی،شماره
های مقصد و ...انجام ميدهد و سامانه بطورموازی عمليات راانجام ميدهد(
 .8سامانه مرکز پيامک ( )SMS Serverمخابرات استان فارس  ،سازمان عمران شهرداری شيراز
 .9سامانه تلفني ختم قرآن کريم استان فارس (با بيش از  100هزار عضو)
 .10سامانه بهينه سازی مصرف انرژی در رايانه های اداری (بهسان)
 .11سامانه اطالع رساني و دفترچه تلفن هوشمند دانشگاه شيراز
 Call Center .12دانشگاه بزرگ شيراز
 .13سامانه اعالم خرابي تلفن ( 117بدون اپراتور) دانشگاه شيراز
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 .14مرکز تلفن سازماني )(VoIP
-

دانشگاه شيراز  /سازمان عمران شهرداری شيراز  /بيمارستان بزرگ نمازی  /شرکت جهاد نصر  /پايلوت ملي و
حفاری خوزستان

 .15سامانه پشتيباني منابع و تاسيسات دانشگاه شيراز
 .16سامانه پشتيباني انفورماتيک دانشگاه شيراز
 .17کتابخانه گويا دانشگاه شيراز
 .18سامانه مديا سرور دانشگاه شيراز
 .19توسعه و تعميرات بي سيم های شرکت هواپيمايي آسمان منطقه جنوب کشور
 .20سامانه ارتباطات مردمي صدای استان فارس مبتني بر بستر VoIP
 .21سامانه  162صدا و سيمای استان فارس مبتني بر CRM
 .22مرکز تماس  Call Centerطرح پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 .23سامانه جامع کنترل و نظارت هوشمند ناوگان ( )AVLسازمان عمران شهرداری شيراز
 .24طراحي و پياده سازی سيستم اعالن فراخوان بحران مديريت بحران شهرداری شيراز
 .25سامانه  Help Deskفن آوری اطالعات دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 .26سامانه هوشمند توزين و کنترل مصالح  /در حال اجرا
 .27سامانه  PrePaid Accountingدانشگاه بزرگ شيراز
 .28سامانه جامع سرويس مدارس سازمان دانش آموزي آموزش و پرورش استان فارس
 .29سرويس مديريت ناوبری سرويس مدارس سازمان دانش اموزی آموزش و پرورش استان فارس
 .30سامانه جامع نظارت و بازرسي سازمان دانش آموزی اموزش و پرورش استان فارس مبتني بر فرم ساز پويا
 .31مرکز تماس سازمان دانش اموزی آموزش و پرورش استان فارس

7

پارک علم و فناوری استان فارس  /شرکت ارتباطات پژوهان متين

 توصيف اجمالي محصوالت
 مرکز تلفن مبتني بر IP


مرکز تلفن مبتني بر  ، IPبا سوئيچينگ نرم افزاری و امكان شخصي سازی پلن تماس به منظور ارتباطات تلفني داخلي يک
سازمان بدون محدوديت جغرافيايي  ،با شرط دسترسي به شبكه  IPو ديتا

 مرکز جامع پاسخگويي با قابليت دورکاری


مرکز جامع پاسخگويي يا  Contact Centerبا قابليت های مورد درخواست مخاطب  ،به عنوان يک سيستم اطالعاتي پويا
و مبتني بر  IPکه بستر دورکاری را فراهم مي آورد.

 مرکز جامع مديريت و پشتيباني منابع،تاسيسات،تلفن


يک مرکز تلفني اعالم خرابي و تعميرات و نگهداری  ،که پس از تعريف ساختار جغرافيايي سازمان  ،تمامي موارد اعالمي از
طريق  IVRدريافت و به تكنسين های مربوطه از طريق پيامک اعالم مي گردد و موقعيت خرابي توسط درخواست کننده نيز
قابل پيگيری مي باشد  ،بديهي است گزارشات و نمودارهای متنوعي در جهت مديريت و پشتيباني در اختيار مديران قرار خواهد
گرفت.

 راهنمای تلفن و دفترچه تلفن هوشمند


اين سامانه بصورت هوشمند و بدون نياز به اپراتور قابليت جستجو در مرکز اطالعات تلفني ( )118سازمان را فراهم مي کند ،
بدين ترتيب که درخواست کننده با تايپ نمودن بخشي از مشخصات فرد مورد جستجو از طريق  KeyPadتلفن و انتخاب
فرد مورد نظر در صورت وجود چندين فرد با مشخصات يكسان پس از پخش از طريق تلفن گويا به شماره مورد نظر دسترسي
خواهد داشت.

 ارائه محتويات صوتي سازماني(اطالعيه ها،روشهای کاری،آموزشي،مذهبي و)...



اين سامانه با عنوان  Media Serverبه منظور بهره برداری از محتوی بصورت صوتي توسط مخاطب طراحي و پياده سازی
گرديده است  ،که ايجاد ساختار دسترسي به  Mediaمورد نظر نيز در اختيار مدير سيستم قرار دارد.

 سامانه جامع ناوبری AVL


اين سامانه در بردارنده امكانات بسياری در راستای رديابي و نوع عملكرد خودروهای وابسته به سازمان مي باشد ،که بدليل
توسعه بومي اين نوع سامانه مي توان به دلخواه مخاطب پلن و نحوه طراحي سيستم را اجرا نمود.

 سرورهای مبتني بر نقشه


سرور های مبتني بر نقشه يا در اصطالح  Map Serverها بد ليل استفاده  Localيک مجموعه و عدم نياز به دسترسي اينترنت
طراحي گرديده اند که مي توان هم در جهت رديابي و هم ساير مصارف مورد بهره برداری قرار گيرند.

 فرمها و چک ليستهای ارزيابي ديناميک مبتني بر مكان


اين سامانه به منظور طراحي بدون محدوديت ساختاری فرم های يک سازمان طراحي گرديده است  ،که اين پنل تحت وب
علي رغم پويايي در طراحي  ،اجزای مورد استفاده در فرم را بصورت يک موجوديت در سازمان در نظر گرفته و مي تواند با
ارائه يک گزارش ساز گزارشات همگرايي را در کل سيستم ارائه کند  ،الزم بذکر است مكان تكميل فرم از طريق  GPSدر
سيستم لحاظ گرديده و در صورت تجاوز از بازه زماني و مكاني تكميل فرم آالرم جهت مدير ارسال مي گردد.
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 فراخوان تلفني


اين سامانه جهت اطالع رساني تلفني و پيامكي به مخاطبان گروهبندی شده بصورت  Bulkطراحي گرديده است  ،بدين ترتيب
که مدير سيستم مي تواند پيام مورد نظر خود را از طريق تلفن و يا از طريق وب ضبط نموده و با انتخاب گروه و يا شماره های
مورد نظر سيستم را جهت برقراری تماس با مخاطبين و پخش پيام و دريافت تاييديه آماده سازد  ،اخذ گزارشات و نمودارهای
متنوع از نوع اطالع رساني و امكاناتي مانند تالش مجدد در صورت عدم در دسترس بودن کاربر و  ...قابل ارائه است.

 پاسخ گويي تلفني (مشاوره  ،تكريم ارباب رجوع)


اين سيستم بمنظور ارائه مشاوره آفالين مشاورين طراحي گرديده است  ،بدين ترتيب که مشترک پس از تماس با مرکز و
گذاشتن پيام صوتي و دريافت کد رهگيری اقدام به دريافت پاسخ مي نمايد  ،از سوی ديگر با توجه به موضوع انتخابي مشترک
 ،مشاور موارد را بر روی پنل تحت وب خود (کارتابل) مشاهده نموده و اقدام به پاسخگويي مي نمايد و پس از بايگاني در
گروه مورد نظر  ،مشترک مي تواند با سيستم تماس حاصل نموده و پس از وارد نمودن کد رهگيری پاسخ خود را دريافت
نمايد.

 ارتباطات کاربردی (امور پيمان ها)
ا ين سيستم بمنظور به حداقل رساندن مراجعات ارباب رجوع طراحي گرديده است  ،بطوريكه با در اختيار گذاشتن يک پنل
گردش کار تحت وب با دسترسي واحد های مختلف سازماني  ،پرونده و يا اسناد ارباب رجوع که دارای شناسه مشخصي مي
باشد در سازمان جريان پيدا کرده و در هر مرحله ای ارباب رجوع (به عنوان مثال پيمانكار) مي تواند از آخرين وضعيت پرونده
خود در سازمان از طريق تماس با مرکز پاسخگويي خودکار سازمان دسترسي يابد و همچنين امكانات بسياری مانند ارسال
پيامک به محض تغيير وضعيت پرونده به صورت خودکار حاوی وضعيت جديد پيگيری و گزارشات متنوع مبني بر نحوه
گردش پرونده و مستندات در اين سيستم تهيه گرديده است.
 دورنگار مبتني بر IP
 )Fax Over IP(FoIPسامانه ارسال و دريافت دورنگار با استفاده از بستر شبكه کامپيوتری موجود در سازمان مي باشد  ،که با توجه
ماهيت نرم افزاری تمامي المان های اين سامانه از سوئيچينگ تماس های دريافتي و يا بالعكس تا فضای دريافت و ارسال دورنگار از
انعطاف پذيری بااليي در شخصي سازی نمودن با استفاده از رويه ها و سرويس های مورد درخواست مخاطب برخوردار مي باشد .
اين سامانه به دليل طراحي تحت وب پنل دريافت و ارسال طبعا محدوديت های مكاني کاربری را شامل نبوده و هر کاربر مي تواند از هر
مكان با توجه به سطح دسترسي امنيتي که مدير سامانه جهت وی تعريف نموده اقدام به ارسال دورنگار نموده و يا دورنگار های دريافتي
خود را دريافت و از ساير امكانات که در ادامه اشاره مي کنيم استفاده نمايد.از ديگر ويژگي های اين سامانه همانگونه که پيش از اين
اشاره شد عدم نياز به استقرار سخت افزار ارسال و دريافت دور نگار مي باشد که هم از نظر بهای تهيه اوليه و هم تعميرات و نگهداری
هزينه های قابل توجهي را برای سازمان های متوسط و بزرگ بدنبال دارد.
 بهينه سازی مصرف در رايانه های اداری ( بهسان )
بصورت کلي اين سيستم با سه رويكرد زير بصورت متمرکز به بهينه سازی و نظارت بر مصرف انرژی و منابع فناوری مي پردازد :
 – 1جمع آوری اطالعات از چگونگي مصرف و تعيين الگوی مصرف هر رايانه (هر کاربر)
 – 2ارائه مكانيسم در جهت به حداقل رسانيدن مصرف انرژی در زمان های بالاستفاده بودن رايانه ها بر اساس الگوی مصرف هر کاربر.
 – 3ارائه راهكارهای مديريتي  ،نظارتي و کنترل جهت تحقق بهينه سازی منابع و کاهش مصرف انرژی
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 خالصه توانمنديها
 طراحي و مشاور معماری فن آوری اطالعات و مهندسي فرآيند
 طراحي ،پياده سازی و پشتيباني انواع شبكه های VoIPو ديتا
 طراحي و پياده سازی انواع سامانه های تلفني شامل مرکز تماس،مرکز تلفن،مراکزپشتيباني،تلفن گويا و...
 طراحي و پياده سازی انواع سامانه های مبتني بر وب
 طراحي پياده سازی سامانه های ناوبری و کنترل ناوگان
 طراحي وپياده سازی انواع Map Server
 طراحي و پياده سازی انواع نرم افزارهای کاربردی مبتني بر سيستم عامل Android
 طراحي و پياده سازی سامانه های بهينه سازی
 طراحي و پياده سازی سرويسهای مبتني برمكان به کمک جي پي اس
 طراحي و پياده سازی راه حل های مجازی سازیVmware ESXi 5, vCenter :


نصب و راه اندازی سوئيچ های سيسكو 6500,4500,3750,3560,2960 ،

 نصب و راه اندازی روترهای سيسكو 7600,2900,3900,3800,2800,1800
 طراحي و پياده سازی راه حل های امنيت شبكه  :فايروالهای Cisco, juniper
 نصب و راه اندازی انواع سرورهای )Dell , HP ( DL-ML-Blade
 طراحي و پياده سازی راه حل های مانيتورينگ و پشتيبان گيری شبكه:
NSM, GFI, Symantec Backup Exec, Net Flow Analyzer, PRTG,
Solar winds, Manage Engine, Cisco Prime Infrastructure
 نصب و راه اندازی سرويسهای:
Exchange Server 2007 and 2010
ISA Server 2006
Domain Controller
VPN, REMOTE ACCESS,DHCP,DNS, WSUS
Web Server ,FTP Server ,Mail Server ,DNS Server , Proxy Server
 راه اندازی انواع فايروالهای  High Endجونيپر (  )ISG-SRX-IDP-SSGو  ASA-FPWRو سوئيچ های
 4500( Coreو  )6500و طراحي و اجرای انواع سناريو های امنيت و مانيتورينگ
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 ارتباط با ما
 آدرس:

شیراز
شهرك آرین  /خیابان فن آوري
پارك علم و فناوري استان فارس  /مرکز شیراز
ساختمان آپادانا  /واحد 2136

------------------------------------ شماره های تماس:

+9871 36350130
+98 9177183148
+98 9384258671

-------------------------------------
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