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پروفایل شرکت (۱۳۹۹) 

مقدمه 
پیشرفـت شـگرف فـن آوری هـای اطـالعـات و ارتـباطـات و الکترونیک از یک سـو و افـزایش بهـره گیری از سـامـانـه هـای هـوشـمند در هـمه 
زمینه هـای کاری از سـوی دیگر، تغWرات فـردی، اجـتماعی، سیاسی و اقـتصادی گسـترده ای را رقـم زده اسـت. بـدیهی اسـت که بـا گسـترش 
بهـره گیری از این سـامـانـه هـا و پیشرفـت دایمی در سـاخـت قـطعات و پیدایش نـرم افـزارهـا و سـامـانـه هـای جـدید، بـه روزمـانـدن در این زمینه و 

بهره گیری بهینه از فن آوری های نوین برای هر مجموعه یا هر فرد به تنهایی کاری دشوار و تقریبا دور از دسترس است. 
مـقولـه هـای مـجازی سـازی، تـجارت الکترونیک، اطـالع رسـانی از وب، رایانـه و تجهیزات هـمراه، شـبکه هـای رایانـه ای، دسـترسی از راه دور و 
مـواردی از این دسـت، بسـتر مـناسـبی را بـرای تـوسـعه کارکردهـا فـراهـم سـاخـته انـد. امـا گـاهی تغWر شـدید و روزافـزون دنیای رایانـه و ضـعف 
آمـوزش یا تـخصص در این حـوزه، بـه جـای تسـریع امـور و کاهـش خـطا و هـمگامی بـا رقـبا، سـبب نـقص در سـامـانـه هـا شـده انـد. نتیجه آن 
اسـت که مـسووالنی که مسـتقیم بـا فـن آوری اطـالعـات مـرتـبط نیستند، اغـلب بـا مـشاهـده کوچک تـرین خـللی در خـدمـات انـتقال یافـته بـه این 
بسـتر، نسـبت بـه نـوآوری بی اعـتماد شـده و بـه روش هـای کند قـدیمی که در ظـاهـر قـابلیت اطمینان بـاالتـری دارنـد، بـاز می گـردنـد. این مـسالـه 

یک عامل در شکست فعالیت هایی است که در بسترسازی برای استفاده بهتر از فن آوری اطالعات می کوشند. 

بـر این بـاوریم که بـا گـردآوری زنجیره ای از افـراد مـتخصص در زمینه هـای مـختلف مـرتـبط بـا فـن آوری اطـالعـات و بهـره گیری از روش هـای 
اسـتانـدارد و اتکا بـه مسـتندسـازی، نـه تـنها می تـوانیم دغـدغـه هـای نـاشی از این گـونـه مـسایل را حـل کرده و فـضای مـناسـبی را بـرای 
فـعالیت هـای اصلی مشـتریان ایجاد کنیم، بلکه می کوشیم تـا بـا تکیه بـر دانـش فنی و تجـربـه شـایان اعـضای گـروهـمان که سـال هـاسـت در 
حـوزه فـن آوری اطـالعـات و دیگر زمینه هـای مـرتـبط، مـشغول بـه ارائـه خـدمـات فنی و مـهندسی بـوده انـد، بـتوانیم بـاالتـرین کیفیت در خـدمـات 

 را ارائه کرده و از این طریق رضایت مشتریان را کسب کنیم و مفتخریم که تاکنون در این امر موفق بوده ایم.
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سروش ایده و فن آوری سپیدار 

هسـته اصلی شـرکت سـروش ایده و فـن آوری سـپیدار بـا عـنوان گـروه سـپیدار از سـال ۱۳۷۶ خـدمـات مـتنوعی در زمینه رایانـه و فـن آوری 
اطـالعـات در قـالـب هـای مـختلف بـه مشـتریان خـود ارائـه کرده اسـت. در سـال ۱۳۸۳ این مجـموعـه بـا رویکرد ایجاد زنجیره ای از افـراد حـرفـه ای 
در زمینه هـای تخصصی فـن آوری اطـالعـات و بـه مـنظور تـوانـمند سـازی و ارائـه خـدمـات در این حـوزه، اقـدام بـه تـاسیس مـوسـسه حـرفـه و فـن 
ارم بـرای آمـوزش دوره هـای بین المللی فـن آوری اطـالعـات کرد. در سـال ۱۳۸۵ بـا نـظر هیات مـدیره و بـا تـوجـه بـه وضعیت بـازار آمـوزش، 
فـعالیت هـای اصلی گـروه سـپیدار از آمـوزشـگاه جـدا شـده و ارائـه خـدمـات بـه مشـتریان در قـالـب انـجام پـروژه هـای شـبکه هـای رایانـه ای و 
طـراحی وب، ادامـه یافـت. در ابـتدای سـال ۱۳۸۷، شـرکت سـروش ایده و فـن آوری سـپیدار تـاسیس گـردید تـا فـعالیت هـای مجـموعـه تـنها 
محـدود بـه ارائـه خـدمـات نـبوده و تـامین سـخت افـزار رایانـه ای و هـمراه و تجهیزات شـبکه نیز در دسـتور کار قـرار گیرد. در این راسـتا بـا اخـذ 
نـمایندگی شـرکت هـای مـعتبر و پـس از گـذرانـدن تسـت هـای اسـتانـدارد سـخت افـزار در آزمـایشگاه شـرکت، پـخش سـخت افـزار رایانـه بـا 
بـرنـدهـای دارای کیفیت بـاال در بـازار و فـروشـگاه شـرکت آغـاز شـد. این رونـد سـبب شـد تـا رفـته رفـته گـارانتی سـپیدار یکی از خـوش نـام تـرین 

ضمانت های موجود در بازار در زمان فعال بودنش در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ گردید. 
در ابـتدای دهـه ۹۰ بـا بـررسی نیازهـای نـرم افـزاری صـنعت آی تی کشور، انـتقال فـن آوری و مـطالـعه بـر روی سـامـانـه هـای نـرم افـزاری، 
مـجازی سـازی و فـایروال هـای امـن، پـس از گـذرانـدن دوره هـای تخصصی آغـاز گـردید و ارائـه این سـامـانـه هـا بـه هـمراه خـدمـات پـایش 
الکترونیک و نـظارت تـصویری بـا همکاری مجـموعـه پـرسـابـقه ایمن الکترونیک مهـر در گسـتره مـحصوالت و خـدمـات قـابـل ارایه شـرکت قـرار 

گرفت چرا که این مجموعه تامین امنیت مشتریان را از مزیت های نسبی خود در برابر رقبا می داند. 
اعـضای این مجـموعـه امیدوارنـد تـا در کنار هـم بـتوانـند بـه عـنوان عـضو کوچکی از خـانـواده بـزرگ انـفورمـاتیک کشور، نـقش بـه سـزایی را در 

برآورده ساختن نیازهای مشتریان ایفا کنند. 

اطالعات تماس 
نشانی: سعادت آباد، خیابان صراف های جنوبی، شماره ۳۶، تهران ۱۹۹۸۸۶ - ایران •
تلفن:                     ۶۱ ۴۴ ۳۷ ۸۸ (۲۱) ۹۸+  •
فکس:                    ۵۹ ۲۹ ۷۸ ۸۹ (۲۱) ۹۸+ •
• http://sepidaronline.com             :نشانی وب
• info@sepidaronline.com     :پست الکترونیک
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خدمات و توانمندی ها 

شبکه های رایانه ای 
طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های Passive شبکه های رایانه ای کابلی، فیبر نوری یا بی سیم با تجهیزات برندهایی هم چون: •

3M, Nexans, Legrand, D-Link, Cisco, MikroTik, HP, Siemens and Panasonic  
طـراحی، مـشاوره، راه انـدازی، پشـتیبانی و بهینه سـازی پـروژه هـای Active شـبکه هـای رایانـه ای مبتنی بـر سـامـانـه هـای Cisco در •

الیه هـای پـا�ن و بـا بهـره گیری از سـامـانـه هـای Apple ،VMware ،Linux ،Microsoft و Unix بـرای راه انـدازی سـامـانـه هـا و 
سرورهای متنوعی مانند موارد زیر: 

توضیح کوتاهعنوان خدمات#

1VMware Virtulization بـرای افـزایش انـعطاف VMware مـجازی سـازی بـا بهـره گیری از مـحصوالت شرکت
و اطمینان و کاهش هزینه های سخت افزاری و پشتیبانی

2Microsoft, Linux or Unix Directory 
Service

سـاخـتار دایرکتوری مبتنی بـر یونیکس، لینوکس یا مـحصوالت مـایکروسـافـت بـرای 
کنترل مرکزی منابع شبکه ای و تا�د هویت

3Microsoft SQL Database Service پـایگاه هـای داده ای مبتنی بـر مـحصوالت مـایکروسـافـت در ویندوز یا لینوکس بـرای
سامانه های متنوع مالی، اداری، اتوماسیون یا موارد بی شمار دیگر

5Microsoft Skype for Biz. or other 
VoIP and VoD Solutions

انـتقال تـصویر و صـدا بـر بسـتر شـبکه بـا بهـره گیری از اسکایپ مـایکروسـافـت یا 
دیگر روش هـای مـعمول بـرای کاهـش هـزینه هـای تـلفن و افـزایش وسیع امکانـات 

ارتباطی و برگزاری جلسات و دورکاری

6Microsoft Dynamics Server(CRM) مایکروسافت برای مدیریت ارتباط با مشتریان Dynamics سامانه

7pfSense, Mikrotik RouterOS, Kerio 
Control or other Unix/Linux based 
RAS/Firewall Systems

ســـامـــانـــه pfSense، KerioControl یـا RouterOS میکـروتیک مـبـتـنی بـــر 
یونیکس و لینوکس بـرای دسـترسی از راه دور و بـرقـراری ارتـباطـات شـبکه و فـایروال 

برای تامین امنیت

8Microsoft SharePoint and Project 
Servers

سـامـانـه SharePoint مـایکروسـافـت بـرای مـدیریت و اشـتراک آسـان اسـناد اداری 
و سامانه Project مایکروسافت برای مدیریت متمرکز پروژه های اجرایی

9RDS/VDI Desktop Virtualization 
via Microsoft Terminal Servers or 
VMware Horizon 

 Thin Client بـرای بهـره گیری از VDI یا RDS مـجازی سـازی دسکتاپ بـه صـورت
در سـمت کاربـر بـه مـنظور کاهـش هـزینه هـای سـخت افـزار و سـهولـت در پشـتیبانی بـا 

VMWare Horizon سرور ترمینال مایکروسافت یا

10Microsoft Exchange Mail Serverمایکروسافت برای سرویس پست الکترونیک و تقویم Exchange سامانه

11Microsoft IIS Web Serverمایکروسافت برای راه اندازی سرورهای میزبانی وب IIS سامانه

12Unix based Network Storagesسامانه های شبکه ای ذخیره سازی اطالعات مبتنی بر یونیکس
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امنیت نرم افزاری و فیزیکی 
ارائـه و پیاده سـازی راه حـل هـای جـامـع ایمنی و مـقاومـت در بـرابـر خـرابی بـرای جـلوگیری از تخـریب و از بین رفـتن اطـالعـات و راهکارهـای •

افزایش امنیت شبکه و جلوگیری از حمله و نفوذ در شبکه 
ارائه راهکار و پیاده سازی سامانه های پایش الکترونیک نظارتی و حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و CCTV با دسترسی از راه دور •

پشتیبانی 
پشتیبانی سرورها به صورت دوره ای و آن الین برای اطمینان از تداوم ارایه سرویس ها در شبکه •
پشتیبانی، راهنمایی و رفع مشکالت کاربران و ایستگاه های کاری به صورت دوره ای و آن الین برای افزایش کاربری •

مشاوره 
مشاوره برای تامین سخت افزار، بهینه سازی و رفع ایراد سامانه هایی مانند: •

• (ios دستگاه های اندرویدی یا اپل) رایانه رومیزی یا لپ تاپ و تجهیزات همراه
• (PSTN) مرتبط با خطوط تلفن شهری (PBX) مرکز تلفن
• Intranet یا WiFi ،TD/LTE ،xDSL دسترسی به اینترنت از طریق فن آوری های
چاپگرهای تحت شبکه حرفه ای •
تجهیزات حفاظت فیزیکی الکترونیک مانند سامانه های نظارتی - حفاظتی مداربسته و تردد •
سرورهای شبکه ای HP ،Dell ،Lenovo یا IBM و قطعات سخت افزاری مرتبط •
سو�چ ها و روترهای شبکه •
تجهیزات ذخیره ساز تحت شبکه •
یوپی اس و باتری  برای تامین برق اضطراری و استابالیزر •

مشاوره برای راه اندازی سامانه های نرم افزاری شبکه ای مانند: •

مالی و حسابداری (و فروش، انبار، اموال، بودجه بندی، صدور چک، برگشت از فروش) •

بازرگانی (و واردات، صادرات، پخش، بازاریابی) •

تولید (و کنترل کیفیت، ضمانت، برگشت از تولید، بهای تمام شده) •

ارتباط با مشتری (و پذیرش، صندوق صوتی، Ticketing، پشتیبانی، ره گیری) •

اداری (و حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، پاداش و تنبیه، صدور بن غذا، پرتال کارکنان) •

اتوماسیون اداری (و اسناد الکترونیکی، گردش کار، بایگانی، هویت دیجیتال) •

• مشاوره در راه اندازی مجموعه و استارت آپ در زمینه های مرتبط با فن آوری اطالعات و ارتباطات و خودکارسازی کارها
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برخی از مشتریان

کارفرما#

آژانس امالک راگا1

آژانس مسافرتی اسدگشت شرق2

آژانس مسافرتی قوام پگاه3

آژانس مسافرتی کیش آزاد4

اتحادیه مالکین کشتی ایرانی5

باشگاه اینترنتی سیب وابسته به سازمان صدا و سیما6

باشگاه شرکت های شش میم7

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس8

بنیاد ملی علم (صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران)9

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بین المللی الله10

پژوهشکده ذرات و شتابگرها - پژوهشگاه دانش های بنیادی11

پژوهشکده ریاضیات – پژوهشگاه دانش های بنیادی12

تک تیم رایانه (مرکز خدمات محصوالت رایانه ای سامسونگ)13

14(Ledex) جشنواره بین المللی آموزش زبان

خانه یوگای ظفر15

دانشکده مواد دانشگاه صنعتی سهند - تبریز16

دانشکده های علوم قرآنی17

دانشگاه چرم تهران18

دانشگاه چمران – اهواز19

دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی عرفان20

دفاتر اسناد رسمی ۱۵۰۳ و 21۳۰۳

دفتر خدمات زیارتی صبح طالیی22

دفتر نشر فرهنگ اسالمی23

رصدخانه ملی ایران و پژوهشکده نجوم24

سازمان صنایع هوایی ایران25

سفارت جمهوری اسالمی ایران – کیف26

شبکه جهانی جام جم وابسته به سازمان صدا و سیما#27

شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران28

29Graintec شرکت

شرکت ISP چنته30

31TVM شرکت

شرکت آسیان تجارت و سایت سوخت بندر فریدون کنار32

شرکت آفتاب تکنیک افغانستان33

شرکت آلوارس خودرو34

شرکت امین سان قشم (تکثیر و پرورش آبزیان)35

شرکت ایران ارتباط36

شرکت بازرسی فنی ایرانیان37

شرکت بازرگانی پترس فرجام38

شرکت بازرگانی داد39

شرکت بازرگانی راه ابریشم و کارگزاری گذرگاه ابریشم پارسی (بیمه)40

شرکت بازرگانی شیمیکو41

شرکت بازرگانی مرهم دبی و شرکت فارسین42

شرکت بازرگانی مهرورز43

شرکت برگ سیستم44

شرکت برید سامانه نوین45

شرکت بین المللی بازرگانی کاکایی46

شرکت پارک ارم47

شرکت پایا سازه اپال48

شرکت پرتو نیرو پرشین49

شرکت پرلیت50

شرکت پلیکان51

شرکت پویا راهبر52

شرکت تجارت بین الملل کاالی ناب53

کارفرما #
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شماره: ............................... 
تاریخ:  ............................... 
پیوست: ............................... 

شرکت تدبیر اعتماد هستی54

شرکت توسعه تجارت آوای قائم55

شرکت خانه گستر پردیس56

شرکت خانه سازان مدرن و شرکت دشت بهساز57

شرکت خدمات اینترنتی بهبود ارتباط سبز58

شرکت خدمات بیمه ای چاره ساز59

شرکت داروسازی عبیدی60

شرکت دشت سبز پسته سیرجان و گروه هدیه ایرمان61

شرکت دنیای انفورماتیک62

63(RDC) شرکت رایانه دوستان

شرکت رنگ روناس64

شرکت ژرف کام آسیا و گروه تحقیقاتی کوثر کام65

شرکت ساختمانی ژیان66

شرکت سپهر ایده و اندیشه67

شرکت سدید جهان صنعت68

شرکت شناور سازه پویش و شرکت ابزار صنعت پویش69

شرکت شهرک های صنعتی تهران70

شرکت صادراتی زرین وابسته به توسعه صنایع بهشهر71

شرکت صنایع پا�ن دستی پتروشیمی72

شرکت صنایع شیمیایی اریس73

شرکت صنایع غذایی پردیس فخر74

شرکت صنایع غذایی ستاره داران و کارخانه لبنی ستاره داران75

شرکت طبیعت آسمان شب76

شرکت طلوع (چاپ و تبلیغات)77

شرکت فن آور گستر78

شرکت فن آوران اطالعات وانا79

شرکت فنی - مهندسی نیوار80

کارفرما #

شرکت کاریز81

شرکت کشت و صنعت چوپان82

شرکت کشتیرانی دریای خزر83

شرکت گرافیکی اکسون84

شرکت گویان افزار85

شرکت لوازم خانگی بایترون86

87(Well's Services) شرکت متدهای شلومبرژه

شرکت مجری طرح های ساختمانی بانک مرکزی ایران88

شرکت مهر آرمه رایانه89

شرکت مهرگستر90

شرکت مهندسی شیمیایی پارتیا91

شرکت مهندسی کانی کاوان92

شرکت مهندسی مشاور پارس رای آب93

شرکت مهندسی نوآوران هدیش94

شرکت نخل سیمین و شرکت هیربد ایرانیان95

شرکت نرم افزاری سما96

شرکت نمک طبی واالتوس97

شرکت نو بانگ اندیشه98

شرکت نیکو پرداز99

شرکت هامون گستر100

شرکت هنر زمان سگال و کارخانه سگال101

شرکت ورسک102

شرکت ویوا کامپیوتر103

شرکت های بازرگانی هورتاش و شیمی کار گستر آسیا104

شرکت های ملورین تابان و ابنیه یکان و فورت اسپرینگ و دشت سبز105

شرکت های یام آذر، دالور، کبریت توکلی و کبریت فروزان106

شهرداری تهران (مناطق مختلف)107

کارفرما #
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شماره: ............................... 
تاریخ:  ............................... 
پیوست: ............................... 

(ترتیب بر اساس حروف الفبا) 

برخی از پروژه های جانبی 

 )ترتیب بر اساس سال انجام(

فروشگاه های پوشاک دی من و شرکت بهین پوشان الماس108

قنادی بهار109

کارخانه جهان پروفیل پارس110

کارخانه شیرآالت ساختمانی سیلکو111

کارگاه پارچه آقایی112

کارگزاری رسمی بیمه نصیری113

کانون آگهی و تبلیغات پندار و کانون آگهی گواه114

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان115

کتابخانه اینترنتی شهرزاد116

کتابخانه مجلس شورای اسالمی117

کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی آیت اهللا رفسنجانی118

گروه اطلس و شرکت های تابعه119

گروه پتروماد و شرکت های سامان رهاورد و تجرآماد ایرانیان120

گروه پرشین بالگ (گروه نرم افزاری سپهر و شرکت حنفا)121

گروه تبلیغاتی سرآمد122

گروه چاپ و تبلیغات دیما123

124ABC گروه سرمایه گذاری

گروه مشاوره ایدام125

گروه مشاوره مدیریت ایده126

گروه نرم افزاری پارسیان127

گفتمان جهانی مسلمانان128

لیتوگرافی بصیر129

مجتمع فنی تهران – شهریار130

مجله الکترونیکی آرپانت - اصفهان131

مدارس نور علم (راهنمایی و ابتدایی)132

133(IRTCI) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز دلسارایانه134

کارفرما #

مرکز کامپیوتر مبین135

موسسه آموزشی پایدار صنعت مبتکران136

موسسه آموزشی تزکیه - منطقه ۲ تهران137

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 138

موسسه تبلیغاتی نوید فردای بهتر139

140(eramtc) موسسه حرفه و فن ارم

موسسه حقوقی آرمان141

موسسه رنگ و پوشش و فناوری های نانو142

نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران143

نوشت افزار آقایی144

کارفرما #

سالعنوان پروژه#

1378برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران1

1381برگزاری همایش و بازاریابی برای دانشکده صدا و سیما2

1384راه اندازی خبرگزاری و تولید محتوا3

1387مطالعه بازار برای واردات و فروش محصوالت اپل4

1388سامانه های تخصصی روی وب (رزومه، دخل و خرج، بانک)5

1389تبلیغات و فروش برای برند آکستروم6

1389ایجاد هویت دیداری و خدمات چاپ دبیرخانه الکامپ7

1392معماری سازمانی و مشاوره کارخانه ستاره داران8

1396مدیریت استارت آپ موفق بیمانو (خدمات خاص بیمه ای)9
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شماره: ............................... 
تاریخ:  ............................... 
پیوست: ............................... 

 Passive برخی از پروژه های

(ترتیب بر اساس سال آغاز) / (فیبر بر اساس متر) 

برخی از پروژه های حفاظت الکترونیک 

 (ترتیب بر اساس سال آغاز) / (دوربین بر اساس تعداد) 

فیبرنودپایانآغازکارفرما#

138013872002750نیروگاه گازی برق ری1

138013803000وزارت دارایی -  ارزش افزوده (ظفر)2

13801380450500ساختمان اداری بانک تجارت (بهشتی)3

13811381850700جهاد کشاورزی (ولنجک)4

1381138175600کارخانه خشکبار آذربایجان (مراغه)5

138213823100خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی6

138213828003000دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه7

138213822604200نیروگاه بندر عباس8

138213822202500نیروگاه منتظر قائم (فردیس کرج)9

13821382560450وزارت مسکن (کرمان، زاهدان، یزد)10

13831383150100جهاد کشاورزی گیالن (رشت)11

13831383590730سازمان برق منطقه ای (مالصدرا)12

13831383130700شرکت آذین خودرو (مهرشهر، کرج)13

1384138460084دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی14

138513938501100سازمان صنایع هوایی15

138513850700شرکت پایانه های نفتی (خارک)16

138513850850شرکت فالت قاره (الوان)17

1386138630000مدارس تهران (200 مدرسه)18

138713881000صدا و سیما (آرژانتین - ناصری)19

13881392320500رصدخانه ملی و پژوهشکده نجوم20

13881388500400کتاب خانه مجلس (بهارستان)21

13891389170200پژوهشکده ذرات، شتابگرها و ریاضیات22

13891389900مجتمع فنی تهران (شهریار)23

13921392700سایت سوخت فریدون کنار24

139313931500بنیاد ملی علم25

13941395501000شبکه جهانی جام جم26

139513971200کارخانه دشت سبز سیرجان#27

139613971000شرکت گذرگاه ابریشم پارسی28

فیبرنودپایانآغازکارفرما #

دوربینپایانآغازکارفرما#

1385138532ندامتگاه 1۶۶

64تاکنون1385شرکت صنایع الکترونیک نیمه هادی2

60تاکنون1385صنایع الکترونیک شیراز3

1385138680مرکز هوافضای شهید همت4

1386139348مرکز هوافضای شهید شیرودی5

13871390231شرکت صا ایران6

1388138826امنیت پرواز فرودگاه مهرآباد7

1388138816سایت CNG صنایع شهید محالتی8

112تاکنون1389شرکت صنایع قطعات ایران9

1389138932فروشگاه های زنجیره ای اتکا (دفتر مرکزی)10

139013907امنیت شهر کرمانشاه 11

1391139114امنیت شهر زاهدان12

-13921392دادسرای زاهدان 13

1392139324سایت سوخت فریدون کنار14

-13941394دانشگاه عالی دفاع ملی15

-13951395بنیاد فرهنگی شهدای غدیر16

-13961396پروژه پارچین 17

16تاکنون1397فروشگاه های زنجیره ای پوشاک دی من18

-13981399شرکت پترس فرجام19
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شماره: ............................... 
تاریخ:  ............................... 
پیوست: ............................... 

 Active برخی از پروژه های

(ترتیب بر اساس سال آغاز) 

بـا تکیه بـر تجـربـه و تـخصص اعـضای خـود می کوشیم تـا بهـترین امکانـات را بـرایتان فـراهـم آوریم تـا بـه هـدفـمان که کسب رضـایت مشـتری و 
ارائه خدمات با کیفیت است، نائل آ�م و مفتخریم که تاکنون در این راه موفق بوده ایم. 

 با آرزوی موفقیت روزافزون
شرکت سروش ایده و فن آوری سپیدار

شرح مختصرسرورکاربرپایانآغازکارفرما#

تـرکیبی از سـرورهـای نـاول و ویندوز NT بـا سـامـانـه هـای بـازرگـانی و 13781379402شرکت بازرگانی شیمیکو1
حسابداری و کنترل دامنه و نخستین کتاب تجاری ایران روی وب

سرورهای ویندوز ۲۰۰۰ حسابداری و بازرگانی و اتوماسیون اداری13791381302شرکت زرین2

سرورهای آموزش و خبرگزاری اینترنتی و اتوماسیون داخلی13811382302باشگاه اینترنتی سیب3

سامانه های آموزش و ثبت نام و پایگاه های داده ای 1381138110002SQLدانشگاه چمران – اهواز4

سایت های وب مراکز کانون پرورش فکری در همه استان ها1382138410001کانون پرورش فکری5

سرورهای بانک اطالعاتی و کنترل دامنه برای ERP شرکت 13821383503Sageشرکت های یام آذر و کبریت توکلی6

7(eramtc) سامانه حسابداری داخلی و آموزش و اشتراک فایل13841386701موسسه حرفه و فن ارم

سـامـانـه هـای کنترل دامـنه، حـسابـداری، اتـومـاسیون داخـلی، دیواره آتـش، 13851388805شبکه جهانی جام جم8
مانیتورینگ و اشتراک و انتقال فایل بین مراکز جام جم در جهان 

سامانه کنترل دامنه و بانک اطالعاتی حسابداری و اشتراک فایل13871393301شرکت پارس رای آب9

سـرور مـجازی کنترل دامـنه، حـسابـداری،  سـامـانـه فـروش و پـخش مـویرگی، 13901393204شرکت صنایع غذایی ستاره داران10
دسترسی از راه دور، دیوار آتش و اشتراک فایل

سامانه های دسترسی از راه دور و ترمینال برای ارتباط کاربران از چین13901393502شرکت فورت اسپرینگ11

سـرورهـای مـجازی کنترل دامـنه، حـسابـداری،  سـامـانـه VoIP، دسـترسی از 13911393305شرکت آسیان تجارت12
راه دور، دیوار آتش، ترمینال مرکزی RDS و اشتراک فایل پیش رفته

سرور مجازی کنترل دامنه، حسابداری و دسترسی از راه دور13921393154شرکت راه ابریشم13

سـرورهـای مـجازی کنترل دامـنه، حـسابـداری،  اتـومـاسیون داخـلی، میزبـانی 139313931009بنیاد ملی علم14
وب، دسترسی از راه دور، دیواره آتش و مانیتورینگ

سـرورهـای مـجازی کنترل دامـنه، حـسابـداری،  اتـومـاسیون، دسـترسی از راه 13931399205شرکت ملورین تابان13
دور، دیوار آتش، ترمینال RDS، ارتباط دفاتر و اشتراک فایل

سرور ذخیره سازی اطالعات و تهیه پشتیبان13941398302شرکت رنگ روناس14

سـرورهـای مـجازی کنترل دامـنه، حـسابـداری،  اتـومـاسیون، دسـترسی از راه 13951398106گروه هدیه ایرمان15
 RDS دور، دیوار آتش و ترمینال مرکزی

ســرورهــای مــجازی کنترل دامــنه، اشــتراک فــایل، تهیه پشــتیبان، 13951399155شرکت خانه سازان مدرن16
 اتوماسیون، سامانه های حسابداری متعدد و دسترسی از راه دور

ســـرورهـــای کـنـتـرل دامـــنـه، حـــسـابـــداری،  اتـــومـــاسیـون داخـــلی، 1395139715020موسسه رنگ و پوشش و فناوری نانو17
پســت الکترونیک، میزبــانی وب، دســترسی از راه دور، دیوار آتــش و 

مانیتورینگ و سو�چ های و روترهای سیسکو و یو بی ان تی

سـرورهـای مـجازی کنترل دامـنه، بیمه، حـسابـداری، اتـومـاسیون، بـانک 139813991015شرکت خدمات بیمه ای چاره ساز18
اطـالعـاتی، اشـتراک فـایل/چـاپـگر، ضـبط مکالـمات، مـجازی سـازی دسکتاپ 

(VDI) با VMware Horizon، دسترسی از راه دور، دیوار آتش 
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