


معرفیشرکتوگواهینامهها
مدیران این مجموعه از سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه ی خدمات انفورماتیک و فروش تجهیزات کامپیوتری شرکت 
ره آورد شفق را تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده اند و پس از چندین سال فعالیت در فروش تجهیزات، در سال 
۱۳۸۴  جهت ارائه ی  سرویس های اینترنتی و  VOIP و با توجه به نیاز جامعه برای ارتباط ارزان قیمت و با کیفیت با 
خارج و داخل کشور شرکت پیشگام رایانه زمان را تاسیس کرده و تمامی فعالیت های شرکت ره آورد شفق را به این 
شرکت انتقال دادند.پیشگام رایانه جزو اولین شرکت های ارائه دهنده ی سرویس VOIP  در سطح کشور می باشد 
که با برند تجاری TEL4TEL توانسته است بالغ بر ۳۰٪ نیاز ارتباطی کشور عزیزمان را با خارج از کشور مرتفع کند.
 شرکت پیشگام با سامان دهی کادری ۳۰ نفره مشتمل بر کارشناسان و متخصصین مجرب ارائه دهنده ی خدمات 

پشتیبانی انفورماتیک و مشاوره به سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ می باشد.
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۱۹سالفعالیتمستمردرحوزهانفورماتیک
عضوشورایعالیانفورماتیک

عضوسازماننظامصنفیرایانهایکشور
دارندهیمجوزISPازسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی

دارندهیمجوزVOIPازشرکتمخابراتاستانتهران
دارایبیشاز۵۰۰۰۰مشترککارتهایتلفناینترنتی
ارسالساالنه۵۰میلیوندقیقهتماسبهخارجازکشور
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پشتیبانیونگهداریازسیستمهاوزیرساختهایموجود

واحــد پشــتیبانی و نگهداری شــرکت پیشــگام رایانه زمــان در جهــت رفع نیاز ســازمان ها و شــرکت ها برای 
پشــتیبانی از شــبکه و زیرساخت هایشــان با تکیه بــر دانش فني کارشناســان متخصص و مجرب خــود، خدماتي 
متفــاوت و فراتــر از انتظــار به مشــتریان در زمینه پشــتیبانی و نگهداری نرم افزار شــبکه ، زیرســاخت شــبکه و 
همینطــور پشــتیبانی از تجهیــزات رایانه ای ارائــه می نماید.  خدماتی که در ذیل به بخشــي از آنها اشــاره شــده 
 اســت، بر اســاس اســتانداردهای بین المللی و در قالــب قرارداد های پشــتیبانی در تیپ های متنــوع ارائه میگردد.

ویژگیخدماتپشتیبانیونگهداریپیشگامرایانه


مشاورهیرایگانوتخصصیبهمدیرانشرکتهاوسازمانها
عقدقراردادپشتیبانیونگهداریباسازمانهاوشرکتها

ارائهیقرارداددرتیپهایمتنوعمتناسبباکسبوکارشما
ارائهیصورتوضعیتسختافزارونرمافزارشبکه

ارائهیخدماتپشتیبانیحضوریوغیرحضوری
رفعمشکلوایراداتشبکهدرکمترینزمانممکن

بازدیددورهایوبررسیشبکهجهتپیشگیریازوقوعمشکالتوایراداتاحتمالی
ارائهیگزارشاتدورهایازوضعیتشبکهبهمدیرانمربوط

ارائهیراهکارهایمدیریتاستفادهازمنابعفناوریاطالعات)سختافزاری،نرمافزاریونیرویانسانی(

محورفعالیتهایشرکتدریکنگاه

پشتیبانیونگهداریازسیستمهاوزیرساختهایموجود

طراحی،مشاورهواجرایزیرساختشبکه

بهینهسازیوارتقایزیرساختونرمافزارشبکه

BackupSolutionارائهیراهکارهایپشتیبانگیریاطالعات

ارائهیراهکارهایمجازیسازی)سختافزارونرمافزار(

نصبوراهاندازیسرویسهایمانیتورینگوگزارشگیری

طراحیوپیادهسازیسیستمتلفناینترنتیوتحتشبکهوویدیوکنفرانس

فروشوپشتیبانیمحصوالتامنیتیوارائهیخدماتامنیتی

تهیهوتأمینتجهیزاتActiveوPassiveشبکه
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پشتیبانیومدیریتشبکه
)passive،active(نگهداریوعیبیابیتجهیزاتسختافزاریونرمافزاریشبکه

مدیریت،کنترلونظارتبرمنابعشبکهشاملمانیتورینگکیفیتوکارایی
سرویسها،ترافیکشبکهوسختافزارها

پشتیبانیاینترنتووب
پشتیبانیفنیازسرویساتصالبهاینترنت

پشتیبانیفنیازسرویسپستالکترونیکسازمانی
پشتیبانیوارتقایسرویساتصالبهاینترنتکاربراندرونوبرونسازمانی

پشتیبانیازدامنههایاینترنتیبرونسازمانیودامنهوسرویسعادیدرونسازمانی
پشتیبانیازسرویسهاوکاربرانوب

پشتیبانینرمافزار
عیبیابیورفعنقصسیستمعاملهاونرمافزارهایعمومی

مدیریتسیستمهایکامپیوتریازلحاظکیفیتوکارایینرمافزاری
نصبوپیکربندیسیستمعاملهاونرمافزارهایعمومی

پیگیریپشتیبانیفنینرمافزارهایاختصاصی
مشاورهوپشتیبانیدرزمینهتامیننرمافزارهایعمومی

ومدیریتالیسنسهاینرمافزاری
مشاورهوپشتیبانیدرزمینهیکاربرینرمافزارهایعمومی

پشتیبانیسختافزار
عیبیابیورفعنقصتجهیزاتومنابعسختافزاری)پرینترها،اسکنرهاویوپیاسها(

مدیریتسیستمهایکامپیوتریازلحاظکیفیتوکاراییسختافزاری
نصبوپیکربندیسختافزارهایجانبی

مشاورهوپشتیبانیدرزمینهیخریدوارتقایمنابعسختافزاری
)سیستمهایکامپیوتری،پرینتر،اسکنر,یوپیاسو...(

پیشگامرایانهخدماتتخصصیپشتیبانیرادرگروههایذیلبهشرکتهاوسازمانهاارائهمینماید:
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طراحیواجرایزیرساختشبکه

شــبكه کامپیوتري بایــد با توجه به شــرایط 
و سیاست هاي هـــر ســـازمان، طراحـــي و 
پیـاده سـازي گردد. در واقع شبكه هاي کامپیوتري 
به اشتراك گذاشتن  براي  را  زیر ساخت هاي الزم 
منابع در سازمان فـراهم مـي آورند؛ در صورتي که 
این زیر ساخت ها به درســتي طراحي نشوند، و 
برپا  ســازی  از  همچون هدف  مهمی  فاکتور های 
شــبكه، انتظارکاربران، قابلیــت ارتقا، امنیت و 
سرعت و همچنین سرویس ها و خدماتی که قرار 
است بر پایه ی شبكه ارائه شــود در نظر گرفته 
نشوند مشكالت بســیاری گریبان گیر مدیران و 

کارفرمایان در سازمان ها و شرکت ها خواهد شد.

در این راســتا خدمــات مشــاوره، طراحي و 
پیاده سازی شبكه کامپیوتری به منظور تضمین 
سرعت و استانداردهای الزم در مراحل زیر انجام 

مي شود:

 با توجه به انواع زیرساخت شبكه )کابلی و بیسیم(  خدمات ذکر شده در ذیل را ارائه می نماییم

مشاوره،طراحیوپیادهسازیانواعشبکههایکابلی)Wired(وفیبرنوری
)Indoor,Outdoor( Wirelessمشاوره،طراحیوپیادهسازیانواعشبکههای

)WAN,LAN,MAN,VPLS,MPLS, VPN(طراحیوپیادهسازیشبکههای
مشاوره،طراحیواجرایامنیتزیرساختشبکه،منابعوکاربران

تحلیلوبررسيوضعیتموجودونیازهایجاریوآتيکاربراندرسازمانهدف
طراحيشبکهشاملمشخصاتفنيتجهیزاتونقشهارتباطاتوساختارشبکه

پیادهسازیطرحتاییدشدهبراساساستانداردهایبینالمللي
بررسيوتستکارکردتوسطابزارهایبهروزتستشبکهوارائهیگزارشنهایي
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نصبوراهاندازیانواعسرویسهایمبنتیبرویندوزولینوکس
ActiveDirectoryوDomainمشاوره،طراحی،پیادهسازی

نصبوراهاندازیسرویسهایAccounting،Caching،Proxyاشتراکگذاریاینترنت
)ISAServer،TMG،Squid،Kerio،IBSNG(

Exchange,MailDeamonازجملهMailServerنصبوراهاندازیانواع
SharePointازقبیلCMSنصبوراهاندازیسیستمهایمدیریتمحتوایا

WebوWebServerنصبوراهاندازیهاستینگهایمبتنیبرویندوزولینوکس,انواع
Service 

نصبوراهاندازینرمافزاروسختافزارهایامنیتیجهتمقابلهباتهدیداتروزافزون
WAFشبکهای

نصبوراهاندازیانواعآنتیویروسهایتحتشبکهجهتافزایشامنیتسیستمهای
کاربرانوسرورها

نصبوراهاندازینرمافزاروسختافزارهایپشتیبانگیریازمنابعشبکه
VMwareوHyper-Vنصبوراهاندازیراهکار هایمجازیسازیسختافزاریبربستر
جهتکاهشهزینهوافزایشکاراییوهمچنیناستفادهبهینهازمنابع،مدیریتآسانو...

CITRIXنصبوراهاندازیراهکارهایمجازیسازینرمافزاریبربستر
نصبوراهاندازیMicrosoftLyncServerجهتایجادارتباطاتداخلسازمانبین

Chat،VideoConference،Voip،DataTransferبخشهاوساختمانهایمختلفمانند
و...

نصبوراهاندازیانواعسیستمهایتلفنیتحتشبکهVOIPوویدیوکنفرانسVCازقبیل
Cisco,Asterisk,MicrosoftLync,Polycom 

نصبوراهاندازیسیستمهایمدیریت،مانیتورینگوثبتمتمرکزوقایعشبکه
)Solarwinds,Cisco,Prtg,Mrtg،Cacti(

درزمینهیارایهیسرویسهایشبکهای)اکتیو(سرویسهایذیلقابلارائهخواهندبود

BackupSolution 
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ارائهیراهکارهایپشتیبانگیریاطالعات

را در ذهن آن ها  دارایی ها  این  از  این موضوع، دغدغه حفاظت  به  اصولی مدیران  نگرش  و  امروز است  کارهای  و  دارایی های سازمان ها و کسب  ارزشمندترین  از  اطالعات، یكی  بی شک 
ایجاد خواهد نمود. نتایج تحقیقات انجام شده، بیانگر این واقعیت است که ساالنه نیمی از کاربران کامپیوتر، اطالعات خود را به اشكال مختلف از دست می دهند. بروز نقص در تجهیزات 
ذخیره سازی داده ها، خطاهای انسانی، سرقت کامپیوترها، حمالت ویروسی و خطاهای نرم افزاری و نیز حوادثی نظیر آتش سوزی و زلزله، از شایع ترین عوامل تخریب و از دست دادن اطالعات 

و داده های کامپیوتری و دیجیتال است. متخصصین ما به منظور حفاظت از داده ها و سیستم های کامپیوتری مجموعه شما، خدمات تخصصی زیر را ارائه می نماید:

پشتیبانگیریوبازیابیپایگاههایداده

BackupSolution طراحیوپیادهسازیومانیتورینگ،روالهای
تهیهنسخههایپشتیبانازدادههایدیجیتال

پشتیبانگیریوبازیابیفایلها
واطالعاتحساسکاربرانشبکه

پشتیبانگیریوبازیابیسیستمعاملها
وماشینهایمجازی

ارائهیروشهایذخیرهسازیاطالعات
SAN،DAS،NASبربسترفضاهایذخیرهسازی

OfflineوOnlineارائهیروشهایپشتیبانگیری
آزمایشنسخههایپشتیبانازلحاظیکپارچگیوکارایی

پشتیبانگیریوبازیابی،پیکربندیسیستمعاملهاو
نرمافزارهایکاربردیوسختافزارهایشبکه



VIRTUALIZATION
زی

سا
زی 

جا
م

W
W

W
.P

IS
H

G
AM

R
AY

AN
EH

.C
O

M

8

ارائهیراهکارهایمجازیسازی)سختافزارونرمافزار(

فناوری مجازی ســازی به معنی استفاده از سیستم های نرم افزاری به جای ســخت افزار های مختلف و ایجاد سیستم های مستقل از سخت افزار در جهت بهره برداری از 
بیشترین امکانات سرورها و سخت افزارها و صرفه جویی در هزینه هاست.

بنا به دالیل و مزایای بسیاری امروزه صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ها تمایل بسیاری بر اجرا و بکار گیری این تکنولوژی در مجموعه خود دارند.
متخصصین شرکت پیشگام رایانه قادر خواهند بود تا بستر مجازی سازی را از گام های بررسی و تحلیل تا راه اندازی و پیاده سازی، را در سازمان و یا شرکت شما اجرا کنند. 
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راهنماییومشاورهجهتانتخاب
بسترمناسبمجازیسازی

مشاورهبرایانتخاببسترمناسبرایانش
ابریعمومییاخصوصی

بهینهسازیزیرساختموجودازطریق
مجازیسازی

بهبودعملکردرایانشابریرویمنابعموجود

VMware 1st    Microsoft StarterKit    Citrix RunUp

انتقالاززیرساختفیزیکی
بهمحیطهایمجازی

ارائهیخدماتمشاورهواجرابرای
مهاجرتاززیرساختفیزیکیبه

زیرساختمجازیباحداقلزمانقطعی
)Downtime(

VMware    Microsoft    Citrix

طراحیوراهاندازیقابلیت
تحملپذیریخطا
)FaultTolerance(

مشاوره،طراحیوپیادهسازیکالسترینگ
میانچندینمرکزدادهباقابلیتتحملپذیری
خطا،پیادهسازیمکانیزمهایپشتیبانگیریو

بازیابیاطالعاتبهصورتخودکار

VMware SRM    Citrix SRM

مجازیسازیدسکتاپ
وبرنامههایکاربردی

انتقالومدیریتایستگاههایکاری
کاربرانوبرنامههایکاربردیبرروی

سرورودسترسیامنبهآنها
2X Application Server XG
VMware View Horizon

Citrix XenDesktop

مدیریتومحافظتازدادهها

مانیتورینگ،پشتیبانگیریومدیریت
محیطهایمجازی

Kaspersky Security for Virtualization
Solarwinds Virtualization Manager

Symantec Backup Exec

بهینهسازیزیرساخت
سرویسدهنده

ارائه یراهکارهایمناسببااستفاده
ازتکنولوژیمجازیسازیجهتایجاد

استحکام،یکپارچگی،بهینهسازیوهمچنین
فراهمشدنامکانجابهجاییآسانو

سریعسرویسدهندهها

VMware vSphere    Microsoft Hyper-V    Citrix XenServer

خدماتما:
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نصبوراهاندازیسرویسهایمانیتورینگوگزارشگیری
ابزارهای مانتورینگ به مدیران شــبکه در کنترل وضعیت شــبکه کمک شایاني خواهد کرد. مدیریت 
صحیح و نگهداری شبکه های پیچیده و گسترده بدون بهره گیری از ابزار مناسب، دشوار، وقت گیر و بعضا 
غیرممکن اســت. متخصصین شرکت پیشگام نیاز شبکه های پیچیده ی امروزی را با بکارگیری ابزارها و 

روال های مناسب مانیتوریگ، تحلیل و مدیریت شبکه، مرتفع می سازند.
خدمات ما در این بخش شامل موارد ذیل می باشد

طراحی توپولوژی شبکه به منظور یافتن سریع گلوگاه های شبکه
مانیتورینگ تجهیزات شبکه

شناسایی مشکالت قریب الوقوع
مانیتورینگ لینک ها به لحاظ دسترسی پذیری و کارایی

اندازه گیری پهنای باند مصرفی شبکه
تجزیه و تحلیل الگوی ترافیک

خودکار سازی مدیریت تغییرات و پیکربندی شبکه

ارائه ی راهکارهای جامع مدیریت تنظیمات و تغییرات روی سرورها، 
برنامه های کاربردی، پایگاه داده ها، سرویس های وب، مجازی سازی، رایانش ابری، ...

ارائه ی راهکارهایی برای خودکار سازی فرایند مدیریت حجم انبوهی از 
گزارش وقایع )log( تولید شده توسط تجهیزات مختلف شبکه از طریق جمع 
آوری ،تحلیل ،جستجو،گزارش گیری و بایگانی در یک مکان مرکزی با هدف 
افزایش بهره وری و اثر بخشی عملکرد مدیران سیستم و امنیت و همچنین 

تسهیل فرآیندهای مدیریت مخاطرات، پاسخ به رخداد و انطباق سنجی

مانیتورینگ
عملکردشبکه

مانیتورینگ
ومدیریت

تنظیماتوتغییرات
درشبکه

تحلیلومدیریت
رویدادهایامنیتی

)SIEM(

شناسایی مشکالت موثر در کارایی سرویس دهنده ها
مانیتورینگ وضعیت کاربر نهایی

مدیریت کارایی کار سرویس دهنده ی مجازی و سیستم عامل های میزبان روی آن
مانیتورینگ سرویس دهنده های پایگاه داده

مانیتورینگ وب سایت ها و ایمیل سرورها
مانیتورینگ شرایط محیطی

UPS مانیتورینگ دستگاه

مانیتورینگ
عملکرد

مراکزدادهو
سرویسدهندهها

SolarWinds Configuration Manager , ManageEngine DeviceExpert , Tripwire Enterprise SolarWindsNetworkperformanceManager,ManageEngineOpManager

SolarWindsNetworkperformanceManager,ManageEngineOpManagerTripwire Log Center , SolarWinds Log and Event Manager
ManageEngine Event Log Analyzer , HP ArcSight
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ارائهیخدماتامنیتیوفروشوپشتیبانیمحصوالتامنیتی

شــرکت پیشگام رایانه جهت تامین نیازهای کامل مشتریان خود در زمینه امنیت اطالعات با ارائه ی 
خدمات تخصصی در زمینه های مشاوره و طراحی ،اجرا و پیاده سازی و همچنین بهینه سازی زیرساخت 
امنیتی شبکه های کامپیوتری فعالیت میکند .در جهتی دیگر این شرکت با تهیه و توزیع و پشتیبانی از 

محصوالت امنیتی روز دنیا شرکت ها و سازمان ها را در تامین نیازهای امنیتی یاری میدهد.
خدمات پیشگام در حوزه ی امنیت شامل موارد ذیل می باشد.

خدمات
مشاوره
وطراحی

خدماتاجرا
وپیادهسازی

بهینهسازی

تهیهوتوزیع
محصوالت

امنیتی

طراحی زیر ساخت امنیتی شبكه LAN  ،  WAN، DMZ ،  Server Farm و اینترنت
طراحی و تعریف  Policy های امنیتی مرتبط با سرویس های شبكه ای و امنیتی

طراحی سیستم های IP/IDS جهت تشخیص و جلوگیری از حمالت شبكه
 SOC  طراحی مرکز مدیریت و آنالیز امنیتی شبكه

راه اندازی مراکز جمع آوری یكپارچه رخداد و وقایع امنیتی
طراحی زیر ساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به منابع شبكه ای

طراحی سیستم های نظارت  و Auditing در استفاده از منابع شبكه توسط کاربران
ظرفیت سنجی شبكه و ارائه ی پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ،  UTMو IPS بر این اساس

IPS پیاده سازی تجهیزات امنیت شبکه شامل فایروال و 
IPS وUTM تجهیزات tuning نصب و تنظیم و 

 نصب، راه اندازی و tuning تجهیزات WAF در ایجاد امنیت سرور های وب
 IPsec  ایجاد بستر های ایمن ارتباطی مبتنی بر پروتکل 

 آزمایش و تست میزان استحکام و کاربری تجهیزات امنیتی شبکه
 طراحی و راه اندازی راه کار های نظارت و آنالیز ترافیک شبکه

 بهینه سازی معماری امنیتی تجهیزات شبكه
UTM و Firewall ، IPS/IDS بازبینی و بهینه سازی تنظیمات تجهیزات امنیتی شامل 

 امكان سنجی و بازبینی سیاست های امنیتی تجهیزات امنیتی و اصالح آن ها
 مقاوم سازی زیر ساخت های امنیت شبكه

... , Cisco ,Juniper , Fortinet فروش فایروال های 
... ,Kaspersky ,ESET فروش آنتی ویروس های 

PASSWORD

BACKUPSAFETY

FIREWALL
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تهیهوتأمینتجهیزاتActiveوPassiveشبکه

شرکت پیشــگام رایانه زمان، نیاز شما را در هر ســطحی برای ایجاد زیرساخت سخت افزاری و 
نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات، برآورده می سازد. متخصصین ما چرخه کاملی از اجرای یک 
پروژه را که شامل تامین،خرید، نصب، پیاده سازی و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از 

تولید کنندگان معتبر ملی و بین المللی است را ارائه می کنند.

تجهیزاتپردازشی
تامین،نصب و راه اندازی تجهیزات 

… ,Blade, Server, Client 

HP    IBM    Oracle    SuperMicro    Dell

تجهیزاتارتباطی
تامین و پیاده سازی تجهیزات شبكه های 

 کامپیوتری در مقیاس محلی و گسترده

IBM    Cisco    Brocade    HP    F5
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زیرساختفیزیکیمراکزداده

تامین و پیاده سازی تجهیزات فیزیكی مراکز داده 
 از قبیل 

کف کاذب ،سقف کاذب ،رك، سرمایش، سیستم 
مراقبتی، برق، منبع تغذیه بدون وقفه و ارت مطابق 

استاندارد های جهانی
TIA-942 , BICSI 002 

HP    APC    Rittal

تجهیزاتذخیرهسازی

تامین و پیاده سازی تجهیزات 
 Tape Library, ذخیره سازی

SAN, NAS, DAS  و ...

HP    Buffalo    EMC2

تجهیزاتامنیتی

تامین تجهیزات و ارائه ی  راهكارهای زیرساختی با هدف 
ایمن سازی سرویس دهنده ها ، ایستگاه های کاری و 
سیستم های حیاتی، ایجاد دسترسی راه دور امن به 

منابع سازمان، حفاظت مبتنی بر رمزنگاری ،بكارگیری 
مكانیزم های احراز هویت، فایروال های تخصصی

HP ArcSight    Cisco    Fortinet    Juniper Sourcefire    Spirent

تجهیزاترادیوییوبیسیم

تامین تجهیزات و ارائه راهكار و پیاده 
سازی شبكه های بیسیم Indoor  و 

Outdoor در مقیاس محلی و گسترده

Motorola    Redline    Mikrotik     Ubquint
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 Cisco Call Manager

مدیریت و پردازش تماس ها
پشتیبانی تا ۳۰۰۰۰۰ داخلی

 Load و  Redundancy  امکان ایجاد کالستر جهت
Balancing

امکان یکپارچگی با سرویس LDAP  نظیر
Microsoft Active Directory 

Microsoft Exchange امکان یکپارچگی با
SCCP, MGCP,SIP,H323 پشتیبانی از پروتکل

Unified Mobility پشتیبانی از قابلیت
Extension Mobility پشتیبانی از قابلیت

امکان نصب نرم افزار Client  بر روی گوشی و برقراری ارتباط 
GPRS  و  WIFI از طریق

پشتیبانی کامل از پروتکل SIP  جهت امکان استفاده از 
IP-Phone  های متفرقه 

CME (Call Manager Express)

پشتیبانی از حداکثر ۴۵۰  داخلی با توجه به نوع روتر
CDR امکان گزارش گیری با استفاده از فرمت

امکان اعمال محدودیت و تعریف دسترسی به ازای هر داخلی
Microsoft CRM , Outlook امکان یکپارچه سازی با نرم افزار

امکان کنفرانس صوتی تا ۸ شرکت کننده
قابلیت به کارگیری سرویس صندوق صوتی و

 Auto-Attendant با استفاده از نرم افزار
Cisco Unity Express

امکان تبدیل بین کدک های G723,G729a,G711, و ...
امکان پشتیبانی از درگاه آنالوگ FXO,FXS  و استاندارد های 

PRI , BRI دیجیتال
  Station-to-Station امکان ارتباط تصویری به صورت

 

طراحیوپیادهسازیسیستمتلفناینترنتی
وتحتشبکهوویدیوکنفرانس

شرکت پیشــگام رایانه با تجربه ای پانزده ساله در ارائه ی خدمات VOIP  در سطوح ملی 
و بین المللــی و بهره گیری از کادری متخصص و پیشــرو در تکنولوژی های روز دنیا امکان 
ارائه ی راه حل های متنوع در زمینه ی انتقال صوت و تصویر بر روی بستر شبکه و همچنین 

سیستم های ارتباطات یکپارچه را فراهم نموده است.

در ادامه توضیح مختصری در مورد این تکنولوژی و مزایای آن ذکر شده است.

VOIP )انتقال صوت بر پایه پروتکل اینترنت( که با نام IP تلفنی نیز از آن یاد می شود، 
امکان استفاده از اینترنت و شبکه های کامپیوتری را برای مکالمات تلفنی فراهم می نماید. 
در مقابل اســتفاده از خطوط تلفن ســنتی، VOIP از فن آوری دیجیتال استفاده می نماید. 
پیشــرفت شــگفت انگیز فناوری در تلفن های مبتنی بر IP با حذف مرزهای سنتی، دنیای 
جدیدی از ارتباطات را برای مدیران هوشمند سازمان ها به ارمغان آورده است. برای سازمان ها 
و موسساتی دارای بیش از یک شعبه، تکنولوژی VOIP قادر است ارتباط بین صدها شعبه 
آنان را برقرار کند که هر کدام از این شعب نیز خود برخوردار از یک سیستم مستقل تلفنی 
عادی یا بر بستر IP می باشند. با سیستم های VOIP دیگر فرقی بین پرسنل این شعب با 
پرســنل دفتر مرکزی شرکت از لحاظ تماس گیرندگان نیست چراکه همه پرسنل در یک 

شبکه تلفنی پاسخگوی تماس گیرندگان خواهند بود.

سیستمهایتلفنیشرکتسیسکو
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مانیتورینگ
مشاهده وضعیت داخلی ها و Agent ها در سیستم

مشاهده تماس های موجود در صف
امکان شنود در حین مکالمه بدون اطالع افراد

ضبط کامل کلیه مکالمات و شماره های گرفته شده 
امکان ورود به مکالمات

)IVR(منشیتلفنیدیجیتال

امکان ایجاد IVR  چند زبانه از جمله زبان فارسی
ایجاد منشی دیجیتال IVR چند مرحله ای
PBX از داخل به خارج IVR دسترسی به

تعریف PIN  جهت دسترسی به مقاصد خاص
امکان تعریف حاالت مختلف شبانه روز

ماژولفکس
فکس سرور بدون نیاز به دستگاه فکس
تعریف فکس اکانت به ازای هر داخلی

امکان ارسال فکس به صندوق پستی کاربر
Mail to Fax و  Fax to Mail امکان

امکان ارسال فکس گروهی

)CallCenter(ماژولکالسنتر

Incoming , Outgoing قابلیت کارکرد در دو حالت
امکان برقراری تماس اتوماتیک با مقاصد مختلف

امکان پخش تماس های ورودی در صف های مورد نظر
Web Console ها از طریق Agent امکان ورود

AsteriskبرپایهCall Manager

صفتماس
امکان ایجاد صف تماس به تعداد نامحدود

 امکان مدیریت صف و شنود مکالمات
اعالم جایگاه تماس گیرنده در صف

اولویت بندی در صف برای برخی از کاربران
پخش پیام های خاص برای کاربران در صف

قابلیتعمومی
)Voice Mail( صندوق صوتی نامحدود

)CDR( گزارش گیری از جزئیات تماس ها
)Call Recording( ضبط مکالمات

)Call Waiting( سیستم انتظار مکالمه
)Call Forwarding(سیستم انتقال تماس

سرویسهایارزشافزوده

امکان راه اندازی تلفن گویا
امکان راه اندازی سیستم نظر سنجی

امکان راه اندازی سیستم پرسش و پاسخ
امکان راه اندازی سیستم مشاوره 

امکان ارتباط با نرم افزارهای مالی و اداری

قابلیتهاوامکانات

مدیریت متمرکز و ساده با رابط گرافیکی تحت وب
اتصال دفاتر مختلف و یکپارچه سازی سیستم تلفنی با ویپ
امکان تعریف سطح دسترسی به خطوط شهری و داخلی 

توسعه آسان و افزایش ظرفیت
کنفرانس های صوتی و تصویری

 



دفترمرکزی:
میدانفاطمی.میدانگلها.پالک8.واحد۱۱و۱2

تلفن:۰2۱88۹73۰۰۰-۰2۱۵78۰۱۰۰۰
info@pishgamrayaneh.com:ایمیل


