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سامانه داده پردازی هفت گوهر (ساده نت)  ،پیشرو در صنعت  ، ITارائه دهنده راهکارهایی جهت توانمند
ساختن افراد و موسسات در استفاده بهینه از تکنولوژی نوین دنیای امروز می باشد.استراتژی ساده نت برای
رسیدن به این هدف ،با ارائه دوره های آموزشی -تخصصی -مهندسی از جمله مایکروسافت ،سیسکو ،امنیت شبکه
و ارائه راهکارهای عملی  ITو ICTمشخص می گردد .همکاری بسیار پر ثمر با گروهی از شرکتها  ،سازمانها ،
ادارات و موسسات دولتی و خصوصی  ،مبین فعالیتهای ساختارمند ساده نت می باشد.
امروز ساده نت مفتخر است که در تمامی زمینه های مربوط به تکنولوژی و فن آوری اطالعات با در اختیار
داشتن کارآمدترین پرسنل جزو پیشگامان این عرصه باشد.

* ارائه راهکارهای جامع امنیت داده ها
*طراحی و اجرای مراکز داده و شبکه های LAN,WAN,MAN:
*راهکارهای جامع پیام رسانی
*راهکارهای جامع مدیریت و سهمیه بندی منابع مصرفی
*راهکارهای جامع پشتیبان گیری و ذخیره اطالعات
*راهکارهای Server Based Computing-SBC
*طراحی انواع وبسایت شرکتی و فروشگاهی و پرتال های سازمانی
*راه اندازی و نصب انواع دوربین های مداربسته

از جمله موارد فعالیتهای ساده نت عبارتند از:

بخش شبکه و فن آوری اطالعات :
* ممیزی و مستند سازی شبکه
* مشاوره در طراحی شبکه و تهیه RFP

* طراحی نصب و راه اندازی شبکه های محلی (  ) LANبا رعایت اصول و استانداردهای جهانی و بر پایه آخرین
تکنولوژی روز دنیا
* مشاوره  ،طراحی و راه اندازی شبکه های گسترده (  ) WANبرای سازمانهای بزرگ
* طراحی و اجرای پروژه های  Video ،Voiceو  Dataبر روی بستر اینترنت
* مشاوره در زمینه ایجاد سایت های بزرگ اینترنتی و نصب تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تکنولوژی روز دنیا
* پیاده سازی و اجرای طرح های امنیت شبکه
* پیاده سازی و اجرای شبکه های اختصاصی (  ) VPNبرای ارسال  Video ،Voiceو Data
* اشکال زدایی و  troubleshootingدر شبکه های بزرگ

بخش امنيت شبکه:

* مشاوره در امنیت اطالعات و شبکه
* پیاده سازی سیستم جامع امنیت اطالعات و شبکه
* آموزش پرسنل و مدیران فنی شبکه برای کنترل و ایجاد امنیت شبکه

ارائه راه کارهای جامع امنیتی
محافظ ت شبکه های کامپیوتری و منابع شبکه در مقابل تهدیدات و خطرات ،امری حیاتی برای تداوم و بقای هر
سازمان می باشد  .ساده نت با ارائه طرح های جامع امنیتی چند الیه ،شبکه ها و اجزای آن را در مقابل
تهدیدهای اینترنتی و داخلی محافظت می نماید.

طراحی و اجرای مراکز داده و شبکه های :LAN ,WAN ,MAN

در نظر گرفتن محلی مناسب و امن برای نگهداری سرور ها و تجهیزات ذخیره سازی ،که حیاتی ترین اجزای
شبکه می باشند ،از اهمیت به سزایی برخوردار است .در این خصوص ،اتاق سرور باید از شرایطی ویژه همانند
ساختار مقاوم و ضد زلزله ،تمیز و عاری بودن از گرد و غبار ،سیستم اطفای حریق ،سیستم تهویه مناسب و کنترل
تردد برخوردار باشد .این شرکت ،کلیه فعالیت ها و خدمات مربوط به راه اندازی و نگهداری مراکز داده چه از
نظر آماده سازی محل فیزیکی و چه تامین تجهیزات مورد نیاز و نصب ،راه اندازی و نگهداری آن را با در نظر
گرفتن استاندارد های جهانی ارائه می کند .

راهکارهای جامع پیام رسانی:

این شرکت محصوالت جامع و قدرتمندی در خصوص ایمیل سرور  VOIP(Voice Over IP) ،و Web
 Conferencingارائه می کند  .و.در خصوص ، Web Conferencingاین شرکت با ارائه تجهیزات مرکزی ،نیاز به
استفاده از هرگونه تجهیزات خاص در سمت کاربر را مرتفع کرده و راهکارهای مدرن و مقرون به صرفه را در
اختیار سازمانها قرار می دهد .همچنین این شرکت جهت راه اندازی تلفن اینترنت یا  VOIPو تامین تجهیزات
مورد نیاز دارای تجربیات بسیار گرانبهایی است .

راهکارهای جامع مدیریت و سهمیه بندی منابع مصرفی :

کنترل دسترسی کاربران سازمان به منابع مصرفی مانند اینترنت و پرینت امری بسیار ضروری بوده و همواره یکی
از نیازهای مهم مدیران سازمانها بوده است .این شرکت محصوالت و خدماتی را جهت مدیریت پهنای باند ،سهمیه
بندی اینترنت به صورت حجمی و زمانی به ازای هر کاربر /گروه به صورت ثابت و شناور و همچنین محصوالتی
برای سهمیه بندی ،کنترل و مدیریت پرینت ارائه می کند .

راهکارهای جامع پشتیبان گیری و ذخیره اطالعات :

خطر از دست رفتن اطالعات ،خرابی هارد دیسک ها ،سیستم عامل و سایر وسایل ذخیره سازی ،همواره یکی از
بزرگترین دغدغه های مدیران شبکه بوده است  .با استفاده از راهکارهای پیشرفته و جامع سخت افزاری و نرم
افزاری برای ذخیره سازی ،پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات و سیستم عامل ،ساده نت مشکل را به صورت شگفت
آوری حل کرده است ،به شکلی که در کمترین زمان اوضاع به روال عادی باز می گردد

راهکارهای : Server Based Computing-SBC

در راهکارهای  ، SBCدر صورتی که نیاز به استفاده از برنامه ای دارید که باید روی چندین کامپیوتر در شبکه
قرار داشته باشد و نصب آن روی تک تک کامپیوتر ها امکان پذیر نمی باشد (برای مثال آن برنامه دارای قفل
است یا سخت افزار و سیستم عامل کامپیوترهای شما جوابگویی نصب آن نرم افزار نمی باشند) یا نگهداری و
تنظیمات آن نرم افزار روی چندین کامپیوتر زحمات زیادی دارد ،برنامه های کاربردی بر روی یک یا چند سرور
اجرا شده و کاربران به جای نصب مجدد آن بر روی کامپیوتر خود  ،از برنامه های سرور استفاده می کنند .برنامه
های منتشر شده از روی سرور ،از طریق مرورگر اینترنت و همچنین  Thin Clientها برای افراد مجاز قابل
دسترسی می باشد .این راهکارها از حیث مدیریت و صرفه جویی اقتصادی از مزایای متعددی مانند عدم نیاز به
خرید الیسنس نرم افزارها ،نگهداری آسان برنامه ها ،امنیت فوق العاده و  ...برخوردار است .

ما بر آنیم تا در زندگی تک تک شما باعث تحولی با ارزش و ماندگار شویم
و می دانیم که پیشرفت و تکامل نیاز به زمان دارد و ما تا پایان با شماییم.
پس هم اکنون به ساده نت بپیوندید...

