
خدمات شبکه و زیرساخت

کاتالوگ

بارایرایانگروه فناوری اطالعات و ارتباطات 



توضیحات

استفاده روز افزون از رایانه و مفاهیم مرتبط با آن در سازمان ها موجب به وجود آمدن 
ینان وابستگی زیاد به آنها و به تبع آن افزایش نگرانی ها راجع به سالمت، دقت و اطم

ن پذیری زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری شده، تا جایی که بهبود کارایی ای
. زیرساخت ها به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها بدل گردیده است

ر این با اتکا به تجربه چند ساله خود دبارایاز این رو گروه فناوری اطالعات و ارتباطات 
شبکه زمینه و با بهره گیری از تیمی مجرب و متخصص اقدام به راه اندازی واحد زیرساخت

پذیرعه امن و توسبستریایجادو سخت افزار نموده تا بتواند کمکی به رفع مشکالت و 
نظارت و امکاندهد و کاهشسازمان ها را هایهزینهگرامی نموده، مشتریانبرای

.دهدافزایشدر سازمان ها را پاسخگویی



خدماتلیست

سخت افزار
و فروش انواع سخت افزار مربوطهمشاوره •

انواع سرور و قطعات مربوطه•

Storageانواع •

و سایر قطعات اکتیو زیر ساختروتر، سوییچانواع •

شبکه بهینه سازی
مشاوره، طراحی، راه اندازی و اصالح  زیرساخت انواع شبکه•
از تکنولوژی روز دنیابهره گیریسرورهای مجازی با راه اندازی•
VoIPجهت بهره  برداری سیستم  های قابل حمل و همچنین شبکه بی سیم راه   اندازی و اصالح زیرساخت شبکه •

بین شهریبی سیم راه   اندازی و اصالح زیرساخت شبکه •

شبکهامنیت 
یا نرم  افزاریسخت افزاریبه صورت UTM, State Full Firewallامنیتی سیستم هایراه اندازیمشاوره و •



خدماتلیست

خروج اطالعات ها و اجزای سیستم مورد استفاده و همچنین ارائه گزارش از ورود وپورتسیستم امنیت اطالعات به صورت کنترل دسترسی کاربر به راه اندازی•
هر سیستم

سیستم امنیت اطالعات اینترنت به صورت جامع همراه با ایجاد انواع محدودیت و ارائه انواع گزارش  هاراه اندازی•

و  پایش شبکهمدیریت 
آالرموپیامکمانیتورینگ اجزای شبکه به صورت آنالین و ارائه گزارش و همچنین اعالم کندی یا قطعی به صورت ایمیل، سیستم هایراه اندازی

ارتباطیسیستم های

بی سیمسیمی و بسترهایبرروی VoIPارتباطی صوتی بر پایه تکنولوژی سیستم هایراه اندازی•

کنفرانس وبسیستم راه اندازی•

پست الکترونیکسیستم •



سخت افزار

ارائه انواع
سرور و قطعات مربوطه

SAN / NAS Storage

سوییچ، روتر و تجهیزات اکتیو زیرساخت



مجازی سازی سرور

امل، منظور از سرور مجازی این است که می توان بجای داشتن چندین سرور جهت راه اندازی هر سیستم ع
.کردنصب یک سرور بر روی را بصورت مجازی عامل ها این سیستم 

.پردازیممجازی سازی سرور دارای مزایای فراوانی می باشد که در ادامه به آن می 



سرورمجازی سازی

:مزایای سرورهای مجازی
و تجهیزات کمترراه اندازی هزینه •
باال بردن ضریب اطمینان•
و بازیابی آسانپشتیبان گیری •
آساننگهداری •
مصرف برق و نیازمندی به امکانات محیطی کمتر•
الیه سیستم عاملجداسازی نرم افزارها در •
آسان یک سیستم عامل جدیدراه اندازی •



زیر ساخت شبکه

زیر ساخت شبکه 

یه از در این الاست، چرا که مجموعه هر بخش شبکه زیرساخت مهم ترین گفت می توان 
.می گرددامنیت و همچنین پایداری شبکه تعریف شبکه، اصول 

د امنیتی ماننپروتکل های با استفاده از ساختار صحیح و استاندارد و همچنین 
IEEE802.1Q / IEEE802.1D بستری امن و قابل اطمینان داشتمی توان.

Meshند همگرا مانتکنولوژی های با استفاده از می توان بیسیم شبکه های همچنین در 

از بتوانمجتمع در شبکه بهره برد تا عالوه بر کارایی آسان SSIDاز یک WDSو 
.این بستر استفاده نمودبر روی VOIPخدماتی چون 



کهاجزای شبمانیتورینگسیستم

می تواند ور خلبان بدون دریافت هیچ اطالعاتی از تجهیزات در کابین چطبه نظرتان یک 

چطور هواپیما را هدایت کند؟ یا یک پزشک در اتاق عمل بدون تجهیزات مانیتورینگ

کند؟بیمار خود را جراحی می تواند 

مدیر ریق دارد، چرا که از این طمانیتورینگ اولویت باالیی کامپیوتری، در یک شبکه 

اللی در و مهمتر اینکه اگر اختتجهیزات مطلع گشته شبکه همیشه از صحت عملکرد 

مشکل شده و می تواند علت و منشاءمجموعه حادث شود او اولین کسی است که با خبر 

.را شناسایی کند



سیستم وب کنفرانس

دارید، این خاص یا تغییر در ساختار خود نسخت افزار این سیستم شما نیاز به در 
شما زات فعلی استفاده از تجهیبا مجازی را سیستم نیاز شما به یک اتاق کنفرانس 

که حتی ، کار کردن با صفحه وب این سیستم به حدی آسان استمی کندبرطرف 
.نداردگفت احتیاج به آموزش می توان 

:قابلیت ها

بردوایت•

(Desktop)به اشتراک گذاری صفحه کاری •

ارائه مطلببرای فایل بارگذاری قابلیت •

قابلیت مدیریت اتاق کنفرانس•

حضور در کنفرانس در قالب ایمیلدعوت نامه ارسال •

اختصاصیکنسول •



سیستم وب کنفرانس

سیستمقابلیت های 

و کارگاه آموزشی با امکانات کاملبینار امکان برگزاری و•

قابلیت ویراستاری بر روی صفحه سفید •

مبتنی بر صفحه وب و کاربرد راحت و آسان•

فشرده و با کیفیت باالبه صورت ضبط و دانلود جلسات امکان •

....و PDF, JPG, PPT, MP4, XLSX, DOCXفایل های نمایش انواع •

و اعمال کنترل کاربرانسطح بندی امکان •



سیستم وب کنفرانس

گروهی از طریق فایل اکسلامکان ثبت نام •

پرسش و پاسخ به صورت عمومی و خصوصیبرقراری امکان •

امکان شرکت در جلسه به وسیله موبایل و تبلت•

( SSL 128bit Encryption)امنیت باال •

ارائه محیط اختصاصی به مدیر •

میلایدعوت نامه به وسیله قفل کردن جلسه و جلوگیری از ورود غیر مجاز و ارسال •

کنترل دستی پهنای باند یا به صورت اتوماتیک•

مرورگرهاسازگاری کامل با تمامی •

هوشمنددستگاه های اختصاصی مخصوص نرم افزار دارای •



کپست الکترونیسیستم 

مجموعه ها از بعضی. می باشداصلی هر مجموعه سیستم پست الکترونیکی نیازهای از یکی 

موجود Hostingکه برروی سرویس هایی برای این ارتباط از پست الکترونیکی عمومی یا 

ت، در محدودیت در ارسال و دریاف: دارد از این قبیل معایبیکه می نمایند است استفاده 

ان، هزینه باال، محلی، امکانات حداقل در گرفتن نسخه پشتیببه صورت دسترس نبودن سرور 

.غیرهوابسته بودن به اینترنت و 



یکپست الکترونسیستم 

:قابلیت ها

استقرار سرور در محل فعلی مشتری•

(IPS)امنیتی جلوگیری از نفوذ غیر مجاز سیستم های •

(Antivirus / Anti spam)هرزنامه سیستم آنتی ویروس و کنترل •

سامانه تحت وب •

WebDAVجامع سیستم های •

سیستم ها قابلیت ادغام با سایر •



ریپشتیبان گی

برای خاطر راآسودگی به صورت دوره ای از هر لحاظ در اختیار داشتن نسخه پشتیبان از اطالعات 
.همراه داردبه مدیر شبکه و مدیران مجموعه 

:سیستمقابلیت های 

باالانعطاف پذیری •

و زندهبه صورت آنالین تهیه نسخه پشتیبان •

زمان بندی جدول •

چک کردن سالم بودن نسخه•

سطح باالفشرده سازی •

سروری دیگریا بر روی سرور فعلی اطالعات بازیافت ساده ی •

جداگانهبه صورت مجازی ک ماشین های تهیه نسخه پشتیبان از تک ت•

 SANعدم نیاز به •



UNIFIED COMMUNICATION

استفاده از ه جای است، بدین معنی که برای برقراری ارتباط، بتکنولوژی جدید مخابراتی سیستم، این 

.می کنداستفاده (Packet Switch)بستر شبکه ، از (Circuit Switch)زوج سیم 

تکنولوژی های نیز نسبت به VoIPمی کنند که از بستر شبکه استفاده تکنولوژی هایی همانند مابقی 

.می باشدقدیمی دارای مزایای فراوانی 



VOIP

:سیستمقابلیت های 

گوشی هایکامپیوتری و نرم افزارهای بودن با انواع سازگار و SIPپشتیبانی کامل از پروتکل •
پروتکلمنطبق با این 

پاسخ همزمان به تلفن فردی دیگر که در حال زنگ خوردن است•

که داخل VoIPکامپیوتر، تلفن همراه، یا هر گوشی به وسیله اتصال به شماره داخلی خودتان •
داردمجموعه وجود 

اتصال به سیستم مرکزی با استفاده از سرویس اینترنت در هر نقطه کشور•

جابه جایی بدون نیاز به کابل کشیداخلی در صورت شماره حفظ •

مقرون به صرفه بودن •

اتصال دفاتر مختلف•

وبپنل آسان مدیریتی •



VOIP

یل، گوشی، ایمبه وسیله برای هر کاربر و دسترسی آسان به آن voice mailسرویس ارائه •
پنل کاربر

ریز مکالمات و غیرهVoice mailپنل وب کاربر با امکانات دسترسی به •

•Call Forwarding / Find Me تواناییforward داخلی به داخلی تماس نمودن
دیگر یا حتی به خط یا موبایل خارجی

ساعات )وت زمان های متفامتفاوت در منشی های منشی تلفنی با قابلیت پاسخگویی خودکار، •
، دریافت پیام در صورت عدم پاسخگویی، دریافت فکس(کاری و تعطیالت

خاصضبط کلیه مکالمات ورودی یا خروجی یا یک داخلی •

ورودی و خروجیتماس های ارائه گزارش کامل از •

گزارش گیریسهولت مانیتورینگ و کنترل و نظارت بهتر از طریق •

بهره وری بیشترخدمات بهتر به مشتری و ارائه •



VOIP

کنفرانس مجازی ساخت اتاق های •

ورودی ایجاد صف  انتظار تماس های •

داخلی برای هر کاربرشماره تماس و همچنین توانایی ساخت چندین گروه های ایجاد •

 Microsoft Active Directoryساختاراتصال به •

سروربر روی رسانی آنالین به روز گوشی و گروه های اتصال به •

فکسارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه •

•DHCP / SNMP  Server

امنیتی به منظور جلوگیری از نفوذ در شبکه اینترنتسیستم •

در تماس ها خاص، تعداد شماره های زمان هر تماس، : بر اساسشماره گیریاعمال محدودیت در •

تماس هاروز، مجموع 



NETWORK SECURITY

اپذیری به مبحث امنیت مهم ترین بخش شبکه می باشد، چرا که خطرات نفوذ می تواند ضربات جبران ن

.مجموعه وارد نماید

ت می این بحث باید در کنار خود اطمینان و عدم کندی و تاخیر را به همراه داشته باشد، در طراحی امنی

.شروع کرد یعنی طراحی زیر ساخت تا الیه هفتOSIبایست از الیه یک ساختار 

خواهید قدرتمند، قابل اطمینان و امنیای ما در این زمینه می توانیم به شما اطمینان دهیم که شبکه 

.  داشت



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

ر اگمخصوصاً جدا هستند، ( حتی کاربران)از دنیای اطراف خود استاندارد، سرورها یک شبکه در 

.و ویدئو کنفرانسVoIPایمیل، همانند . اینترنتی را ارائه نمایندسرویس های 

.می شودفراهم UTMو Firewallاین محیط توسط امنیت 

از شبکه در جهت محافظتی استهای امنیتی کامل، شامل بستهتهدیداتسیستم مدیریت یکپارچه

تی، نفوذ برداری، حمالت امنیهای کالهافزارها، برنامهها، بدها، هرزنامهویروسقبیلزامقابل تهدیداتی

....هکرها و 

اطات را مدیریت افزار در گلوگاه شبکه قرار گرفته و کلیه ارتبافزار یا نرماین سیستم در قالب سخت

.کندمی



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

سیستمهای توانایی

– DPI)شبکه بسته های پشتیبانی از تکنولوژی بازرسی عمیق از • Deep Packet 

Inspection)

(Protocol Inspection)شبکه پروتکل های بازرسی •

SPI-Stateful)الیه ها شبکه در تمامی بسته های بازرسی • Packet Inspection)

DHCPسرویس •

DNS Forwardingسرویس •

به کانکشن ها یا کالینت ها برروی به صورت باالنس NATپشتیبانی کامل از سرویس •
SNAT / DNATصورت 



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

Anti Spoofingسیستم •

رویس هاسبا بقیه انطباق پذیری با توانایی یکپارچه شبکه ای سیستم کنترل ترافیک •

HTTPSبازرسی پروتکل •

سفارشیمسیریابی جدول •

IPv6پشتیبانی کامل از •

(MAC Address Filtering)فیلترینگ الیه دو •

(VLAN)مجازی شبکه هایدر IEEE802.1Qپشتیبانی از استاندارد •



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

VPN

Microsoft Active Directoryیا LDAPاحراز هویت بر اساس پروتکل •

 UTM to UTMسایت به سایت : یا به صورت مستقیمتانلهای چندگانه •

•SSL IPsec / PPTP/ L2TP / PPPOE



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

گزارش گیری

ته بندی دسزمان، حجم، اساس کامل عملکرد کاربر در اینترنت بر گزارش گیری ماژول اختصاصی •
مصرف شده در زمان فایل های دانلودشده، استفاده شده، پروتکل های مرور شده، سایت های 

...سایت های مختلف

منظمبه صورت ارسال ایمیل عملکرد کاربران به مدیر سیستم یا کاربر •

کاملالگینگ سیستم •

SNMPپشتیبانی از •

ارسال الگ به الگ سرور•

مانیتورینگ زنده کاربران•

دسته بندی ترافیکبر اساس گزارش گیری •



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

سیستم کنترل کیفیت

چند خط اینترنتبر روی تقسیم بار مصرف اینترنت کاربران •

Active / Passive Connection Failoverپشتیبانی از سیستم •

Microsoft Active Directoryاعمال قوانین بر اساس کاربر  یا گروه کاربری داخلی یا •

، DSCPقوانین دیواره آتش، شاخص اساس اعمال محدودیت بر پهنای باند مصرفی کاربر بر •
پروتکل مصرفی، احراز هویت کاربر

تانل هااعمال کلیه قوانین مربوطه برروی •



UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

مدیریت سیستم

اختصاصیاشبورد دارای پنل وب و د•

قابلیت ارائه دسترسی سطوح مختلف به کاربران پنل مدیریتی•

FTPسرور بر روی آسان به صورت محلی یا پشتیبان گیری قابلیت •

خروج اتوماتیک از صفحه کاربری در صورت عدم فعالیت•

، URL، کل هاپروتو سرویس ها کاربران، گروه بندی تعریف و )صفحه تعاریف جهت مدیریت بهینه •

(زمان بندییا تجهیزات شبکه و سرورها IPآدرس 



VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE)

در صرفه جویی ، کارآمدی و نگه داریهمه جانبه جهت مدیریت، راه حلی میزکار مجازی زیرساخت 
.سازمان می باشدICTهزینه های 

مربوطه فزارنرم ا فقط با استفاده ازکاربر به روی سرور منتقل شده و کامالً در این سیستم میز کاری کاربر 
موجود لت فرم هایبر روی تمامی پنرم افزار می تواند ریموت به آن دسترسی خواهد داشت، این به صورت 

.اجرا شودWindows, IOS, MACOS, Androidاز قبیل 

به زبان دیگر دارد، نیاز به پهنای باند پایینیمیزکاری، و در نتیجه نرم افزار از این استفاده الزم به ذکر است 
.قوی یا حتی اینترنت پر سرعت نداردزیرساخت شبکه ای نیاز به 

(Total Solution)و یک راه حل کلی بناشده و امنیت اطالعات انعطاف پذیری بر اساس زیرساخت این 

ت، اسو امنیت اطالعات برای آنها مهم می باشند که دارای تعدد شعب سازمان هایی در بهره گیری جهت 
.باشدمیقابل استفاده 
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:کلیدی سیستمویژگی های

ساده به همراه افزایش کنترلمدیریت 

ارتباطاتکلیدی از قبیل واسط بین پردازش های کارایی می توان در این سیستم به سادگی 

(Connection Brokering) اعمال قوانین ،(Policy Enforcement) نظارت بر عملکرد ،

(Performance Monitoring) تخصیص برنامه ،(Application Assignment) برد، باالتر.
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نگه داریو هزینه های راه اندازی کل چشم گیر کاهش 

نخواهد نرم افزار ع کاربران دیگر نیازی به ایستگاه کاری سطح باال با تنوکاربری، با متمرکز ساختن میز 

ر باعث امکه این مربوطه دارد، نرم افزار بلکه کاربر فقط نیاز به یک پلتفرم ساده جهت اجرای داشت، 

.خرید و ایجاد بستر خواهد شدهزینه های همچنین ( سخت افزارو نرم افزار )هزینه های نگه داری کاهش 

هزینه های VDIسیستم نمود پیاده سازی اعالم 2015در پی تحقیقات خود در سال IDSمرکز تحقیقات 

.ی بردمو همچنین پایداری سیستم را نیز بسیار باال می دهد کاهش % 50وارده به سازمان را ساالنه بیش از 
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تجربه بهتر برای کاربر

ر بر روی در این سیستم عمالً ایستگاه های کاری در اختیار تمام کاربران خواهد بود، چرا که اطالعات کارب

.سرور قرار خواهد گرفت و ایستگاه های کاری صرفاً واسط ارتباطی خواهند بود

تم و همچنین مالک استفاده کنند، این قابلیت به مدیر سیسایستگاه ها از تمامی می توانند به راحتی کاربران 

مع کاری نخواهد بود، تجایستگاه های که اطالعات سازمانی بر روی می دهد سازمان نیز اطمینان خاطر 

ر سیستم اطالعات بر روی این سیستم عالوه بر باال بردن امنیت و سطح دسترسی، این امکان را به مدی

و ان گیری سیستم های پشتیبنماید و همچنین جلوگیری تا به سادگی از وجود اطالعات تکراری می دهد 

H/A نمایدبرنامه ریزی را به سادگی مدیریت و.
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منیتا

نموده و مرکزی مدیریتبه صورت که مبحث امنیت را است این سیستم دارای چندین الیه امنیتی 

.می بردامینی را از بین خطرهای و ریسک ها 



Conceive

Develop

Test

Analyze
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