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فناوري اطالعات در روال کسب و کارهاي شرکت هاي کوچک و سازمان هاي بزرگ روز به روز

جاي خود را بیشتر باز می کند. استفاده از ابزارهاي مرتبط به فناوري اطالعات آن چنان رشد داشته

است که دوام و توسعه  هر کسب و کاري  بدون این ابزارها  تقریبا غیر ممکن است. در این  بین،

 ابزارها و سرویس هاي شبکه حیاتی ترین نقش را دارند.

تجربه نشان داده است که پرسنل سازمانی که از خدمات IT با کیفیت قابل قبول و متناسب با نیازهاي

خود بهره می برند، می توانند تا 100% کارایی خود را افزایش دهند. در دنیایی که سرعت فرآیندهاي

کاري  لحظه به  لحظه بیشتر شتاب می گیرد، شرکت هایی که از  فناوري هاي نوین  اطالعات  براي

همگامی با این حرکت بهره نبرند در آینده جایگاهی نخواهند داشت.

برنامه ریزي براي آینده مستلزم آگاهی از ظرفیت فعلی شبکه و دانستن نیازهاي آتی شبکه است، در

ضمن باید دانست که چطور این نیازها با طراحی خاص شبکه ارتباط پیدا میکند.

اگر می خواهید شبکه خود را راه اندازي کنید و یا ارتقاء دهید

از لحظه فکر کردن تا لحظه اجرا همراهتان هستیم.
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تلفن تحت شبکه
تلفن تحت شبکه VoIP برگرفته از انتقال همزمان  مکالمات تلفنی بر روي یک شبکه دیتا می باشد، تکنولوژي که  با استفاده از

اینترنت و شبکه هاي کامپیوتري قابلیت مکالمات صوتی را فراهم  می نماید. این تکنولوژي در مقایسه  با خطوط تلفن سنتی، از

فن آوري دیجیتال استفاده می نماید و نیازمند به بستر شبکه است.

تلفن تحت شبکهVoIP به منظور ایجاد یک ارتباط صوتی از سخت افزارها و ابزارهاي بسیار منعطف خود که بربستر شبکه هاي

کامپیوتري استفاده می کند، این انعطاف پذیري که  در سیستم هاي آنالوگ  کامال غیر قابل تصور است  باعث محبوبیت ویژه این

تکنولوژي شده است.

این سیستم با قابلیتهاي متعدد  میتواند ارتباطات چند رسانه اي را میان همه کاربران یک  سازمان تسهیل نماید. این سیستم گزینه

مناسبی  را  براي تسهیل  مناسبات  اداري  و اقتصادي  پیش رو قرار میدهد. عالوه بر این  مزایا  راه اندازي، استفاده  و نگهداري

این سیستم بسیار آسان است. بعالوه  براي استفاده از مرکز  تلفن به کابل کشی  مجزا نیازي نیست و می توان از بستر شبکه براي

ارتباطات فکس، تلفن و ویدئو  نیز استفاده شود. با استفاده از  امکانات منحصر بفرد مراکز  تلفن، همه کاربران، در  هر مکانی که

باشند تنها  با متصل شدن به شبکه  داخلی یا  ارتباط با شبکه  سازمان  از طریق اینترنت  امکان استفاده  از مرکز  تلفن سازمان را 

خواهند داشت. به عبارت دیگر ارتباط مستقیم میان همه کاربران صرف  نظر از موقعیت  آنها در ساختمان، شهر و یا  در هر جاي

دیگر به سادگی میسر است. کاربران  این  سیستم میتوانند از شعب دیگر سازمان، منزل  و یا حتی در حال سفر، وارد این  سیستم

شده و از همه قابلیتهاي آن بهره مند شوند.  همچنین تمامی کاربران بدون هیچ  تمایزي، در مکالمات  تلفنی از کیفیت باالي صدا

و ابزارهاي کارآمدي برخوردار هستند که در حداقل زمان بهینه سازي فعالیتهاي آنان را در پی دارد. این سیستم قابلیتهاي کارآمدي

را مانند ارسال پیام هاي فوري، کنفرانس تلفنی، تهیه لیست مکالمات، تماس و پاسخگویی اتوماتیک، براي کاربران به همراه دارد.
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VoIP مزایاي تلفن تحت شبکه

. امکان پشتیبانی از خطوط و شماره هاي ویژه تلفنی مخابرات

. محدود نبودن جغرافیاي مجموعه تلفنی

. کاهش هزینه ها (شامل منابع انسانی، سخت افزارها، تعمیر و نگهداري و هزینه هاي مخابراتی)

. ایجاد مدیریتی یکپارچه و متمرکز بر روي سیستم تلفن

. اختصاص شماره تماس ثابت و همیشگی به افراد، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی محل ها

. بهینه سازي مدیریت منابع

. مانیتورینگ گرافیکی	کاربر پسند و کنترل تماسهاي ورودي و هدایت هوشمند تماس

. کاهش تماس هاي ناموفق

. ایجاد صف تماس براساس نیاز مجموعه

. فکس سرور براي ارسال و دریافت فکس توسط سیستم و کاربرها

. امکان گزارش گیري کامل از برنامه و کنترل تماس هاي تلفنی و داشتن تمامی تاریخچه تلفنی

. امکان ضبط تمامی مکالمات و یا بخشی از آن با توجه به نیاز مجموعه کاري

VOIP امکان استفاده از کامپیوتر شخصی به عنوان تلفن با استفاده از نرم افزار هاي .

براي تحول در سیستم ارتباطی خود با ما تماس بگیرید
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شرکت ها و موسسات علیرغم صرف هزین ه هاي گزاف بابت پهناي باند، همواره از کندي سرعت اینترنت و نیز عدم امکان کنترل

حجم، زمان و پهناي  باند مصرفی و نیز  کنترل سایت هاي در دسترس کاربران شبکه  گالیه دارند. افزایش  وابستگی محیط هاي

کاري به اینترنت، به عنوان یکی از ارزانترین و قویترین کانال هاي ارتباطی		باعث شده که اکثر سازمان ها بودجه اي بعضا سنگین

و گران قیمت صرف تأمین  امکانات  ارتباطی با این شبکه جهانی نمایند، از طرفی به دلیل گستردگی و تنوع  خدمات  اینترنتی و

کمبود امکانات کنترلی و مدیریتی در این خصوص معموالً نحوه اتصال و استفاده پرسنل از اینترنت براي اکثر مدیران در سازمانها

نگرانی هاي جدي را به وجود  آورده است. مدیران شرکت ها و مؤسسات  دولتی و خصوصی علیرغم صرف  هزینه هاي گزاف

بابت پهناي باند، همواره از کندي سرعت  اینترنت و نیز عدم امکان کنترل حجم، زمان و پهناي باند مصرفی و نیز کنترل سایتهاي

در دسترس کاربران شبکه گالیه دارند.

امروزه  راهکارهاي سخت افزاري  و نرم افزاري  بسیاري براي مدیریت  پهناي  باند طراحی و ارائه شده اند. انتخاب یک راهکار

مشخص در  زمینه مدیریت پهناي باند  نیازمند  آنالیز و بررسی  شرایط هر سازمان یا شرکت  است. شرایطی نظیر : نوع سرویس

اینترنت مورد استفاده، تعداد کاربران و  نوع  استفاده  آنها از اینترنت، تجهیزات  سخت افزاري و نرم افزاري  سازمان  در انتخاب

راهکار مناسب کمترین هزینه نسبت به کارآیی را در پی خواهد داشت.

مدیریت اشتراك گذاري اینترنت
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مزیت هاي مدیریت اشتراك گذاري اینترنت

. کنترل پهناي باند بر اساس کاربر، گروه، کامپیوتر

. سهمیه بندي مصرف اینترنت در یک مدت معین براي هر کاربر، گروه و کامپیوتر

. مشاهده میزان و نحوه مصرف پهناي باند به صورت زمان واقعی

. گزارش گیري مصرف اینترنت کاربران

. اجتناب از دانلود هاي غیر ضروري به دلیل سهمیه بندي

. ایجاد بستر مناسب براي استفاده راحت افراد مهم مجموعه از اینترنت

. جلوگیري از اتالف پهناي باند توسط افراد

. مشاهده فعالیت اینترنتی افراد توسط خود آنها

. امکان تقویت سرعت اینترنت براي برخی سایتهاي معین

. سهمیه بندي بر اساس دانلود، آپلود و یا مجموع آن دو

. عدم اعمال محدودیت بر برخی سایتهاي معین

. عدم نیاز به نصب برنامه بر روي کامپیوتر کاربران

. امکان مشاهده کارکرد توسط خود کاربران

. امکان اعمال قوانین در زمان ها و روزهاي خاص

براي تحول در سیستم اشتراك گذاري اینترنت خود با ما تماس بگیرید
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سرور

کسب و کارهاي کوچک، شرکت ها و سازمان هاي متوسط و بزرگ یکی از بزرگترین دغدغه هاي مشترك آنها ایجاد بستر شبکه

قابل اطمینان و همگام با تغییرات فناوري است تا با استفاده مطلوب از فناوري اطالعات به رشد و توسعه کسب وکار خود کمک

کنند. زیرساخت اصلی براي به کارگیري فناوري اطالعات به صورت استاندارد در هر کسب و کار ، ایجاد شبکه کامپیوتري و در

راس آن تهیه سرور است.

یک سرور، کامپیوتري با قدرت پردازش باال ، هسته اصلی هر شبکه کامپیوتري است ، که وظیفه انجام پردازش هاي سنگین، و به

اشتراك گذاري فایلها و منابع شبکه مانند چاپگرها ، و نرم افزارهاي مالی و اداري را به عهده دارد. امروزه سرورها ، از نظر قیمت

با کامپیوترهاي معمولی برابري میکنند، اما بازدهی به مراتب باالتري دارند.

. سرورها نرم افزارهاي مالی و اتوماسیون اداري را در پایدارترین حالت ممکن اجرا می کنند.

. سرورها امنیت اطالعات شما را در بدترین شرایط ممکن تضمین می کنند.

. شرکتهایی که انتظار رشد شرکت خود را دارند، اهمیت وجود سرور را میدانند.

. مدیران خالق، اعتقاد دارند با ارتقاي تکنولوژي IT امکان رشد شرکت افزایش مییابد.
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اهمیت تهیه یک سرور مطمئن 

- اگر میخواهید بر روي فایلهاي تبادلی بین کارمندان کنترل داشته باشید.

- اگر نیاز به تهیه گزارش از میزان استفاده کارمندان خود از اینترنت و سایر منابع سازمان دارید.

- اگر نیاز به مانیتور کردن دائم وضعیت کارکرد و سالمت قطعات رایانه خود دارید.

- اگر دنبال اطمینان خاطر از صحت کارکرد تجهیزات و نرم افزارهاي تحت شبکه خود هستید.

- اگر اطالعات حساسی دارید و نیاز دارید کارمندان شما به بخش جداگانه اي از آن دسترسی داشته باشند.

- اگر به طور مرتب از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمی کنید و نسخه هاي پشتیبان کار آمدي از داده هاي خود ندارید.

- زمانی که کارمندان شما از کامپیوترهاي جداگانه استفاده می کنند و نمیتوانند بطور مشترك از اطالعات یک نرم افزار استفاده کنند.

- اگر میخواهید انتقال فایل بین کارمندان خود را ساده کنید.

- اگر میخواهید کارمندان دورکار داشته باشید.

توانایی یک سرور مطمئن
. امنیت اطالعات شما را باال ببرد.

.  به تمام افراد تیم شما اجازه استفاده اشتراکی و شرایطی به نرم افزارها و سخت افزارها را بدهد.

.  بصورت خودکار و در فواصل زمانی مشخص از اطالعات شما نسخه هاي پشتیبان تهیه نماید.

.  امکان مدیریت منابع سخت افزاري و نرم افزاري مجموعه را براي شما امکان پذیر کند.

.  در چند الیه و در سطوح مختلف از اطالعات شما محافظت کند.

.  سرعت انجام امور روزانه مجموعه شما را افزایش دهد.

.  احتمال بروز خطا در کار کارمندان شما را کاهش دهد.

.  امکان انجام کار از راه دور را براي شما فراهم نماید.

. تمام اطالعات شما را در یک نقطه نگهداري نماید.

براي بهینه سازي و تحول در سرور خود با ما تماس بگیرید
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امنیت شبکه به این دلیل اهمیت دارد که  همه افراد و شرکت ها  و سازمان هاي امروزي اطالعات خود را توسط کامپیوترها و یا

دستگاه هاي مبتنی بر کامپیوتر  جمع آوري، پردازش  و  نگهداري  می کنند. این اطالعات ممکن است داده هاي مالی، داده هاي

شخصی، داده هاي تجاري، اطالعات تحقیقاتی	و یا اسناد بسیار مهم باشند. بنابراین نگهداري از این اطالعات اهمیت زیادي براي

افراد و شرکت ها دارد.

در یک شبکه کامپیوتري کوچک یا بزرگ  بسته به اهمیت  آن  دستورالعمل هاي محافظت  سخت افزاري  و نرم افزاري در بستر

شبکه وجود دارد. در شبکه هاي کامپیوتري موضوع  تصدیق و  جلوگیري  از شنود  اطالعاتی اهمیت باالیی دارد. در ضمن بروز

نگهداشتن سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري اهمیت خاصی دارد.

با توجه به گسترش خیره کننده ارتباطات، شبکه هاي  کامپیوتري نیاز به توجه بسیار  براي امنیت آنها بوده و امري اجتناب ناپذیر

است. حساسیت و امنیت اطالعات در شبکه هاي کامپیوتري اداري بسیار  باالست و تامین امنیت  آنها با استفاده از الگوریتم هاي

سطح باال انجام می شود.

با دارا بودن امنیت در شبکه  خود، شرکت شما منافع  تجاري  زیادي را  تجربه  خواهد کرد. شرکت شما در برابر اختالل تجاري

محافظت می شود که  باعث می شود کارمندانتان عملکرد بهتري داشته باشند. امنیت اطالعات  به شرکت شما کمک می کند تا به

یک نظم الزامی دست یابد . همچنین به دلیل اینکه امنیت  در شبکه از داده هاي مشتریان شما  حفاظت می کند، ریسک  شکایات

قانونی دربرابر دزدي داده ها را کاهش می دهد. درنهایت امنیت شبکه کمک می کند تا یک تجارت معتبر داشته باشید که یکی از

دارایی هاي مهم براي هر تجارتی است.

فکس: 89788945

امنیت شبکه

www.tehranshabakeh.com تلفن: 77412732
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راهکارهاي امنیت شبکه

امنیت سرورها: در هر سازمان و شرکت،  سرور یا  سرورهایی به منظور ارائه  سرویس هاي مختلف به کاربران وجود دارد. بدین

جهت باید با در نظر گرفتن تنظیمات امنیتی	خاص	مانع	از ایجاد اخالل در فعالیت هاي مهم	 آنها شویم

امنیت ساختار شبکه: در صورت اصالح نشدن  ساختار  شبکه، همیشه  مشکل  ناامنی  باقی  میماند. در نتیجه  باید با ناحیه بندي

مناسب،	جداسازي نواحی مختلف مانند  شبکه اینترنت، سرورها، ایستگاههاي کاري و ... انجام پذیرد. براي جلوگیري از حمالت

و دسترسی هاي غیر مجاز، باید ترافیک عبوري بین این نواحی توسط فایروال ها کنترل گردد.

امنیت ارتباطات: نشت اطالعات سازمانی از مهمترین تهدیدات امنیتی است. در نتیجه باید با پیکربندي مناسب، 	تمام ارتباطات از

جمله ارتباطات بی سیم سازمان امن شود و ارتباطاتی که بستر آن شبکه هاي نا امنی مانند اینترنت است، به صورت  رمزنگاري با

استفاده از پروتکل هاي امنیتی ایمنسازي گردند.

براي حفظ امنیت سیستم شبکه اي خود با ما تماس بگیرید.



تهران شبکه

www.tehranshabakeh.comفکس: 89788945تلفن: 77412732

با سپردن شبکه خود به مجموعه تهران شبکه عالوه بر  اینکه شبکه سازمان توسط یک تیم متخصص

و با تجربه  مرتب  کنترل  و  نظارت  میشود  و  کوچکترین مشکالت فنی و امنیتی نیز از  چشمان

متخصصان  شرکت خدمات  پشتیبانی شبکه دور نمی ماند، در هزینه هاي خود  براي خدمات شبکه

نیز صرفه جویی کرده و بهترین خدمات را با هزینه بسیار مناسب بهره مند گردید.

با سپردن IT بخش خود به ما در هزینه هاي زیر صرفه جویی کنید:

 IT هزینه هاي استخدام پرسنل متخصص -

- هزینه هاي اینترنت و ارتباطات دفاتر

- هزینه هاي تماس راه دور و خارج از کشور

- هزینه نگهداري و تمدید سایت و ایمیل سرور

- هزینه هاي پشتیبانی سیستم هاي تحت شبکه

اگر می خواهید شبکه خود را راه اندازي کنید و یا ارتقاء دهید

تهران شبکه از لحظه فکر کردن تا لحظه اجرا همراهتان است.





فکس: 89878945-021تلفن: 021-77412732

info@tehranshabakeh.com :ایمیل

www.tehranshabakeh.com :وبسایت
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