
   راه حل های جامع امنیت داده، نرم افزار و شبکه
)ISMS( مشاوره، نظارت و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات   

 BS7799 , ISO27001 مستندسازی و پیاده سازی استاندارهای امنیتی   
)NoC( و مراکز عملیات شبکه )DC( طراحی و پیاده سازی مراکز داده   
)Virtualization( بازمهندسی مراکز داده  برپایه فنآوری مجازی سازی   
)ISP/ISDP/VoIP( طراحی و نصب سرویس دهندگان اینترنت و تلفن   

   طراحی و نصب مراکز تلفن شبکه ای )IP PBX( و دوربین های شبکه ای
   طراحی و پیاده سازی پرتال های سازمانی و فروشگاهی تحت وب

   خدمات اینترنت پرسرعت و تلفن بین الملل

به نام خدا.............................................     
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قاصدک هان، چه خرب آوردی...؟!
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از مهندسین  توسط جمعي  قاصدک سامانه، در سال 1378       شرکت 
از  يکي  بعنوان  ابتدا  از  و  گرديده  تاسیس  جوان  و  باتجربه  کارآزموده، 
پیشگامان عرصه ي فناوري اطالعات )IT( در ايران مطرح بوده است. اين شرکت با بهره گیري از متخصصین مجرب و جوان 

توانسته است طي سال هاي گذشته  ارائه کننده ي ايده هايي نوين و بديع در صنعت IT کشور باشد. 

     قاصدک يکي از اعضاي فعال سازمان نظام صنفی رايانه های کشور و انجمن انفورماتیک بوده و داراي تائیديه شوراي عالي 
انفورماتیک کشور و نیز مجوز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنايع و معادن مي باشد که هم اکنون بعنوان يکي از 
پیمانکاران سازمان هاي مشهور دولتي و خصوصي مطرح است. قاصدک همچنین عضو انجمن صنفي سرويس دهندگان اينترنت 

و داراي مجوز ISP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديوئی مي باشد.

     شرکت قاصدک سامانه با هدف گام برداشتن در مرزهای فنآوری اطالعات تاسیس شده و از آخرين ابزارها و فنآوری ها، در 
جهت اجراي پروژه هـاي IT استفاده مي کند. اين سه مشخصه معرف قاصدک است: 

• جواني: اين مشخصه، شکل گیري ايده هاي موفق در رفع نیازهای مشتريان و ارائه راهکارهاي جديد در جهت تولید  
     نرم افزار/ سخت افزارها و مشاوره های مورد نیاز آنان را تضمین مي کند. 

• خالقيت: هر کدام از اعضاي گروه داراي خالقیت در حیطه تخصص خود هستند. به اين ترتیب رويه اي ثابت و غیـر قابل  
براي هر پروژه، رويه اي مختص آن پروژه در نظر  تغییر در طراحي و اجراي پروژه ها حاکم نیست و طراحان گـروه      

خواهند گرفت. 

• کارآزمودگي: اعضاي گروه با تکیه بر تجربه و کارآزمودگی خود، قابلیت و توانايي انجام پروژه هاي نرم افزاري/ سخت افزاری  
     و طراحي درسطوح مختلف و با ابزارهاي متفاوت را دارا هستند. 

      هیئت مديره قاصدک از فارغ  التحصیالن زبده دانشگاه های طراز اول داخل و خارج از کشور تشکیل شده است که سال های 
متمادی از آن ها بعنوان پديدآورندگان ايده های بديع در صنعت فنآوری اطالعات کشور ياد می شود:

      مهندس کاظم قنبري )مدير عامل و عضو هيئت مديره(، مهندسي کامپيوتر )سخت افزار( از دانشگاه صنعتي شريف.
     مهندس ليال سيدي )رئيس هيئت مديره(، مهندسي کامپيوتر )نرم افزار( از دانشگاه صنعتي شريف.

قاصدک سامانه
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خود  مشتريان  نظرات  و  راهنمائی ها  دادن  قرار  لوحه  سر  با  قاصدک     
فنآوری  عرصه  در  موثر  از شرکت های  يکی  بعنوان  افتخار  با  توانسته است 

اطالعات در ايران و منطقه خاورمیانه ايفای نقش کند. اصلی ترين آرمان و آرزوی ما در قاصدک، بر آورده ساختن نیازهای 
مشتريان با باالترين استاندارد  های جهانی در کیفیت و پائین ترين قیمت تمام شده می باشد. مديران و پرسنل قاصدک خود را 

در برابر يکايک مشتريان مسئول و موظف به ارائه بهترين و با کیفیت ترين خدمات به آنان می دانند. 

     تنوع خدمات و محصوالت قاصدک در زمینه های گوناگون عرصه فنآوری اطالعات، نیازهای اقشار مختلف جامعه از مصرف 
کنندگان نهائی تا شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی را پوشش داده است. اين امر به مشتريان کمک می کند براحتی، بدون 
نیاز به مراجعه به شرکت های گوناگون و با صرف کمترين هزينه و زمان، نیازهای خود از قبیل طراحی و تولید سخت افزار و 
نرم افزارهای خاص و کاربردی، طراحی و پیاده سازی پرتال های اينترنتی، آموزش و خدمات متنوع الکترونیکی و سرويس های 

متنوع اينترنت و تلفن بین الملل را بصورت Total Solution/TurnKey تامین نمايند.

سهم  ايرانی،  متخصص  جوانان  زبده ترين  از  تن  ده ها  بکارگیری  با  کوتاهی  مدت  توانسته ايم ظرف  که  می  کنیم  افتخار      
کوچکی در تولید اشتغال و جلوگیری از خروج اين سرمايه های ملی از کشور داشته  و در طول سال های متمادی بعنوان يکی 
از کار آفرينان موفق کشور شناخته شده ايم. قاصدک از 4 نفر پرسنل در سال 1378 به حدود 80 نفر پرسنل در سال 1388 

رسیده است که بیانگر تالش مديران شرکت در نیل به اين هدف بزرگ می باشد.
 

و  در صادرات خدمات  توانسته  است سهم چشمگیری  آمريکای شمالی  و  آسیای میانه  فارس،  خلیج  در حوزه  قاصدک      
از وزارت  محصوالت نرم افزاری به اين کشورها داشته باشد. قاصدک هم اکنون دارای مجوز تاسیس واحد فنی و مهندسی 
صنايع و معادن، مجوز ISP از وزارت ICT، مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور و مجوز فعالیت از شورای 
عالی انفورماتیک کشور بوده و يکی از فعاالن انجمن انفورماتیک ايران می باشد که اين خود گواهی بر وسعت تخصص و حیطه 

فعالیت های آن  است.

     کالم آخر اينکه رضايت مندی مشتريان قاصدک از نحوه خدمت رسانی، قیمت، کیفیت خدمات و محصوالت و نیز برخورد 
پرسنل و مديران شرکت با آنان، يکی از افتخارات ماست و از اين بابت به خود می بالیم.

        
                                                                               محمد کاظم قنبری

                                                                                                 مدير عامل و عضو هيئت مديره

قاصدک سامانه
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     پر واضح است که امروزه در دنیای کسب و کار، اصلی ترين عنصر مشتری 
است. تحقق اصل رضايت مشتری يا بعبارت ديگر موفقیت در کسب وکار بر 
اساس اعتقاد و درک شعار »همیشه حق با مشتری است« و همچنین التزام عملی به اصل مشتری مداری می باشد. در حقیقت، 
فهم و ارائه پاسخ مناسب به پرسش مهم »مشتری چه می خواهد« يکی از بنیادی ترين گام ها در راه رسیدن به اهداف فوق 

می باشد. ما در قاصدک سامانه خود را  به پايبندی به اين اصول متعهد می دانیم: 

1. اولين خواسته مشتری احترام است. در برخورد اول با مشتری بايد با متانت هر چه تمام تر و با نشاطی بر خواسته از         
    عالقه از وی استقبال کرد، با اين کار هم شخصيت انسانی او را پاس داشته ايم و هم نوع پاسخ مشتری به رفتارهای خود را  
    ترسيم کرده و به او اثبات کرده ايم. مشتريانی که با برخوردی مشتاقانه و محترمانه روبرو شوند، در صدد پاسخی مشتاقانه  

    و محترمانه بر خواهند آمد. از اين رو فضايی به وجود می آوريم که در آن مشتری احساس بيگانگی نکند.

2. مشتری در نگاه اول خود، ظاهر آراسته، مرتب، منظم، و تميز کارکنان و محلی که در آن وارد می شود را می سنجد و هر  
    چقدر اين ظاهر آراسته تر باشد، تشويش های درونی وی کمتر وکمتر شده و جای خود را به آرامش و احساس رضايت  

    خواهد داد.

3. عرضه کاال و خدمات مورد نياز مشتری می تواند اطمينان وی را به ما افزايش دهد. وقتی مشتری را به خاطر نداشتن کاال  
    يا خدمتی از خود دور می کنيم، يقينا برگشت او به سوی خود را با ترديدی جدی مواجه کرده ايم.

4. برای مشتری کيفيت مهمترين دغدغه در مراجعه به قاصدک است. مشتری شايد بتواند برخورد تند کارمندان را تحمل کند،  
     اتالف زمان را ناديده بگيرد، اما يقينا نمی تواند از کيفيت بسادگی بگذرد.

5. مشتری انتظار دارد در حداقل زمان خدمات ارائه شده به وی صورت گيرد و از طوالنی شدن زمان هراس دارد. از اين رو  
    ايجاد يک چرخه کاری مناسب که در آن بتوان از اتالف وقت جلوگيری کرد خواسته درونی مشتريان است. در اين چرخه 
    دو اصل سرعت و دقت در ارائه خدمات به مشتری مهم است. مديران قاصدک برای آنکه بتوانند مشتريان خود را راضی 

    نگه دارند، به ايجاد اين چرخه همت گماشته و از کارکنانی استفاده کرده اند که مفهوم زمان را بخوبی درک می کنند.

6. دستيابی مشتريان به رده های باالتر می تواند مشتری را برای مراجعات بعدی مصمم تر کند. وقتی در مشتری اين اعتماد 
    را به وجود بياوريم که در صورت لزوم می تواند رده های باالتر مديريت شرکت را براحتی مالقات کند و حرف های خود را  

    با آن ها در ميان بگذارد، يقينا حضور او را در شرکت تثبيت کرده ايم.

7. ايجاد تحول و تنوع در محيط کاری بر اساس پيشنهاد مشتريان، آن ها را در همکاری با شرکت ترغيب کرده و با اين کار 
    آن ها خود را جزيی از اين شرکت خواهند پنداشت.

8. ايجاد روح اعتماد و صداقت در محيط کار از بنيان های اصلی مشتری مداری است و بايد به اين نکته ايمان بياوريم که 
    حيات اقتصادی ما به رضايت مشتريان ما وابسته است و بدون حضور مشتری ما هم نخواهيم بود.
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کادر  و  مهندسین  تجربه  و  دانش  بر  تکیه  با  سامانه  قاصدک  شرکت     
فني خود و مديريت صحیح آن ها توانسته است در طول مدت فعالیت خود، 

پروژه هاي متعددي را در زمینه هاي مختلف فنآوری اطالعات با موفقیت به انجام برساند. در حال حاضر اين شرکت با بهره گیری 
از ده ها متخصص در زمینه های مختلف در عرصه شبکه، امنیت و فنآوری اطالعات به فعالیت مشغول است. پرسنل قاصدک در 
هر رسته و جايگاهی خود را ملزم به ارائه خدمات و محصوالت در باالترين سطح کیفی دانسته و انجام کار محوله به بهترين 

شکل و رضايت مندی مشتريان و در يک کالم مشتری مداری، مهم ترين اولويت آنان است.

     فعـــالیت درکلیـــه زمینـه هــــاي مرتبـط بـــا صنعـت فنآوری اطالعات )IT( از قبـیل تولید و عرضــــه محصوالت 
آموزش،  کاربــــــــردي،  سیستم های  ايجــــاد  و  توسعه  زمینه  در  جامــع  راه حل هاي  ارائه  نرم افزاري،  و  سخت افزاري 
طراحــي، مشاوره و ارايه راهکارها و خدمات متنوع در زمینـه مهندسي شبکه، امنیت اطالعات و شبکه، ارتباطـات داده و 
خدمات اطالع رسانـي، تجارت الکترونیک و نیز فراهــم ساختن  امکانات دستیابي به شبکه ها و بانک هاي اطالعاتي جهاني از 
مهم ترين حیطه های فعالیت شرکت قاصدک سامانه محسوب می شود.گروه قاصدک شبکیه، ارائه خدمات اينترنت پرسرعت 
اختصاصی ) Dedicated Bandwidth (، خدمات تلفن بین الملل، ثبت دامنه و میزبانی وب را در دستور کار خود قرار داده 

و از اين راه مشتريان راضی فراوانی را به خانواده قاصدک سامانه افزوده است.

قاصدک سامانه
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     شرکت قاصدک سامانه از ابتدای تاسیس با بکارگیری مهندسین جوان 
مجريان  از  يکی  بعنوان  همواره  شبکه،  امنیت  و  مهندسی  زمینه  در  زبده  و 
پروژه های بزرگ و کوچک شرکت های خصوصی و دولتی در کشور مطرح بوده  است. انجام پروژه های مهندسی و امنیت شبکه 
نیازمند دانش روزآمد و خالقیت و نوآوری در بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای پیشرفته است که رضايت مشتريان از تخصص 
و نوآوری متخصصین واحد مهندسی و امنیت شبکه قاصدک در انجام پروژه های آنان، هموراه يکی از افتخارات شرکت بوده  است.

BS7799 و  ISO 27001:2005 برمبناي استاندارد ISMS مشاوره، پياده سازي و مميزي سيستم هاي مديريت امنيت اطالعات       

    تدوين طرح جامع امنيت شبکه و فناوري اطالعات  و ارائه خدمات مشاوره در زمينه امنيت اطالعات، تدوين خط مشي  
     امنيت سازمان، ارزيابي و مديريت مخاطرات، آموزش و آگاهي رساني در سطوح مختلف

    مشاوره، طراحی، پياده سازی، استاندارد سازی و امن سازی مراکز داده )Data Centers(، مراکز تماس )Call Centers( و   
 )Network Security/Operation Centers( مراکز عمليات و امنيت شبکه    

  VMWARE ESX با نرم افزار پيشرفته )Virtual Data Centers( طراحی و پياده سازی  مراکز داده مجازی     

    ارزيابی و مميزی امنيتی در اليه های مختلف )برنامه های کاربردی، پايگاه های داده، سرويس ها، سيستم های عامل و   
     تجهيزات و ساختار شبکه( و همچنين آزمون های نفوذ پذيری و ارزيابی شکاف های امنيتی شبکه

    پياده سازي سيستم های امنيتي VPN, Firewall و IPS/IDS و همچنين ارائه خدمات براي جلوگيري از حمالت، تشخيص  
    نفوذ و حمله کنندگان، امن کردن سيستم ها و بازيابي )Recovery( سيستم ها به وضعيت قبل از حمله

     مستندسازي، آناليز ساختار و مانيتورينگ ترافيک در شبکه هاي محلي و گسترده و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود  
    وضعيت موجود، ارتقاء سيستم و حذف گلوگاه ها

  Unix/Linux و Windows بر اساس سيستم عامل هاي ISDP/ISP طراحی، پياده سازي و پشتيبانی رده هاي مختلف     

    طراحي و پياده سازي سرويس هاي مختلف براي يکپارچه سازي شبکه ها مانند ارائه سرويس VoIP، سرويس هاي صوتي،  
IP تصويري در شبکه و نيز سرويس های مبتنی بر    

     راه اندازي ارتباطات نقطه به نقطه/چند نقطه و شبکه های اختصاصی با استفاده از xDSL ,     و   

    طراحي و پياده سازي شبکه هاي محلی، شهری و ملی با استفاده از IP MPLS, VSAT, Intranet و بی سيم

Fiber و UTP با استفاده از Structured Cabling بر اساس استانداردهای Campus LAN و LAN طراحي و پياده سازي شبکه های       

CISCO و HP سخت افزارهای Juniper و NetScreen, Fortinet عرضه محصوالت امنيتی    

Wireless   E1  
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     امروزه اطالعات مهمترين دارائی هر سازمان در تضمین تداوم کسب و 
کار آن سازمان محسوب شده و مقوله امنیت اطالعات از جمله مهمترين 

از فنآوريهای نوين  نیاز روزافزون سازمانهای دولتی و خصوصی به استفاده  دغدغه های مديران آينده نگر به شمار می رود. 
ارتباطات و اطالعات و رشد فزاينده تهديدهای امنیتی موجود در فضای تبادل اطالعات از يکسو و هزينه های هنگفت از دست 
رفتن اطالعات از سوی ديگر، ضرورت استقرار يک نظام مديريت امنیت اطالعات را بیش از پیش آشکار می سازد. بديهی است 
که امنیت امری نسبی است و با توجه به پارامترهايی نظیر هزينه و کارائی تعريف می شود، اما بايد توجه داشت که امنیت در 
فضای تبادل اطالعات به شدت از روند تغییرات در فنآوريهای مرتبط تبعیت کرده و بناچار حتی برای تامین امنیت نسبی، 

بايد پابپای آن حرکت کرد.   

مديريت     به  مند  نظام  رويکردی   )ISMS( اطالعات  امنیت  مديريت  نظام     
از آنهاست. برخالف  اطالعات حساس و حیاتی يک سازمان به منظور محافظت 
 )Firewall( بسیار فراتر از نصب يک ديواره آتش ISMS ،عقیده بسیاری از مديران
و يا عقد قرارداد مشاوره با يک شرکت امنیتی است. در چنین رويکردی، هم راستا 
کردن فعالیتهای گوناگون امنیتی با راهبردی مشترک به منظور تضمین يک سطح 
 ISMS بهینه در حفاظت  اطالعات از اهمیت ويژه ای برخوردار است. نظام مديريتی
بايد بر مبنای روشهای ارزيابی، محافظت، مستندسازی و بازنگری در يک چرخه PLAN-DO-CHECK-ACT يا PDCA بنا 
نهاده شود. مراحل مختلف اين چرخه اصلی، نقشی محوری در تحقق استانداردهای مرتبط )ISO27001,BS7799( دارد. 

     چرخه PDCA دارای اجزائی است که پیاده سازی هر کدام از آنها، نیازمند سطح تخصص و تجربه باالئی است. اجزاء اين 
چرخه عبارتند از:

• برنامه ريزی )Plan(: شامل تعريف چشم انداز و سیاستهای امنیتی سازمان، تعیین و ارزيابی مخاطرات، انتخاب اهداف، انتخاب  
  کنترلهای مديريت مخاطرات، آماده سازی شرائط اجرائی.

• انجام )Do(: شامل تدوين و اجرای طرحهای کنترلی برای تحقق کاهش مخاط است.

• ارزيابی )Check(: شامل استقرار روش نظارت و پايش، بازنگريهای دوره ای بمنظور ارزيابی اثربخشی ISMS، بازنگری در سطح 
ISMS مخاطرات پذيرفته شده، هدايت و پیشبرد ممیزيهای داخلی بمنظور ارزيابی میزان تحقق   

• بازنگری )Act(: شامل اجرای توصیه ها و  اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و ارزيابی اقدامات انجام شده در راستای بهبود

     هرچند بکارگیری نظام مديريت امنیت اطالعات و اخذ گواهینامه ISO27001 به تنهايی ضامن برقراری امنیت کامل 
در يک سازمان نیست، اما استقرار اين نظام باعث می شود تهديدات امنیت اطالعات و میزان تاثیرگذاری آنان در توقف روند 
کسب و کار از پیش شناسائی شده و بواسطه اموری چون طبقه بندی دارائیها، آموزش پرسنل، کنترل دسترسی های فیزيکی 

و منطقی، مديريت ارتباطات و عملیات، به هدف نهائی که همان ارتقاء امنیت اطالعات در سازمان است نزديکتر شويم.

 ،ISO27001:2005 برپايه استاندارد )ISMS( طراحی، پیاده سازی، مستند سازی و ممیزی سیستم مديريت امنیت اطالعات          
يکی از فعالیتهای تخصصی شرکت قاصدک سامانه است. تمامی مراحل مشاوره و اجرای ISMS، مستندسازی، ممیزی و بازنگری 

در شرکت قاصدک سامانه و توسط متخصصین مجرب و تائید شده توسط BSI صورت می گیرد. 
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      هزينه های هنگفت خريد سخت افزار، مصرف انرژی و پشتیبانی و نگهداری، 
امروزه يکی از چالشهای اساسی سازمانها و مراکز داده )Data Center( محسوب 
میشود. بکارگیری فنآوری مجازی سازی )Virtualization( میتواند اين هزينه ها را تا 70% کاهش دهد. از طرفی، کمتر از %10 
ظرفیت سخت افزارهای مورد استفاده در سايتها و مراکز داده مورد استفاده قرار گرفته و مابقی منابع آن بالاستفاده می ماند. 
تصور کنید که يک WWW Server و يک SQL Server با ترافیک معمول در يک سازمان، هر يک هیچگاه بیشتر از %10 
توان CPU خود را بکار نمی گیرند در حالیکه دو سخت افزار گرانقیمت، با هزينه انرژی مصرفی باال و تولید دما و حرارات زياد 

بصورت 24 ساعته بايد روشن باشند!  
   

 )Virtualization( به طور خالصه، مجازی  سازی         
به معنی استفاده از يک محیط سیستمی خاص برای 
به اشتراک گذاشتن منابع فیزيکی يک کامپیوتر بین 
است.   )Virtual Machine( مجازی  کامپیوترهای 
هريک از VMها می توانند سیستم  عامل مخصوص 
به خود را داشته باشند  برای مثال با استفاده از اين 
فنآوری می توان يک سیستم عامل لینوکس، يک 
سیستم عامل ويندوز و همچنین يک سیستم عامل 
سوالريس را به صورت همزمان بر روی يک سرور 
اجرا کرد تا بطور کامال مجزا و در فضائی مجازی به 

ارائه خدمات گوناگونی چون WWW, FTP, Mail, ActiveDirectory, SQL و نظائر آن بپردازند.

      به تبع کاهش تعداد سخت افزارهای مورد نیاز، تعداد پرسنل مورد نیاز برای انجام خدمات سرويس و نگهداری سايت يا 
مرکز داده نیز کاهش يافته و هزينه های سرباری آن نیز به همان میزان کم خواهد شد. مجازی سازی دارای کاربرد ها و مزايای 

متعددی است که در زير به عنوان چند مورد آن اشاره می شود:

1.  کاهش هزينه ها از طريق استفاده بهينه از منابع سخت افزاری
2. کاهش هزينه ها از طريق استفاده بهينه از  فضای فيزيکی در سايتها و مراکز داده

3. کاهش چشمگير هزينه انرژی مصرفی بدليل کاهش انرژی الکتريکی مصرفی و خنک کنندگی مراکز داده
4. کاهش هزينه نگهداری و مديريت Server و سرويس ها 

5. امکان ايجاد محيط های  Test & Development با کمترين هزينه
6.  پشتيبان گيری و بازيابی سرورها )Backup & Disaster Recovery(  در اسرع وقت  و بدون وابستگی سخت افزاری

7. امنيت سرورها

     طراحی و پیاده سازی مراکز داده برپايه فنآوری Virtualization و نیز تبديل سايت ها و مراکز داده موجود بر روی اين بستر 
بدون اختالل در روند ارائه خدمات جاری سازمان، يکی ديگر از فعالیتهای تخصصی شرکت قاصدک سامانه است که توسط 

متخصصین مجرب در راه حلهای مبتنی بر VMWARE  و يا XEN و ساير فنآوری های اين حوزه صورت می گیرد. 
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      انجام پروژه های نرم افزاری يکی ديگر از زمینه های فعالیت تخصصی 
از  شرکت  نرم افزار  مهندسی  تیم  می باشد.  سامانه  قاصدک  شرکت 

فارغ التحصیالن نخبه دانشگاه های طراز اول کشور تشکیل شده و ايده های ابداعی آنان در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای 
مورد نیاز مشتريان و يا بسته های نرم افزاری، همواره زبانز د همکاران و مشتريان بوده  است. انجام پروژه های بزرگ ملی چون 
طراحی و پیاده سازی سیستم پست الکترونیک شبکه دولت جمهوری اسالمی ايران يکی از افتخارات واحد نرم افزار قاصدک 

محسوب می شود. اهم فعالیت های اين واحد به شرح زير است:
 

UML و نشانه گذاري SSADM, USDP, RUP آناليز و طراحي سيستم های کاربردي حرفه اي چند اليه با استفاده از متدولوژي های         

قدرتمند  اطالعاتي  بانک هاي   XML و   EJB, Servlet/JSP, PHP, DHTML مانند  روز  فنآوری هاي  از  استفاده      
       MySQL، Postgres، Oracle, MS-SQL ، سرويس دهنده هاي Web و Application Server در پياده سازي سيستم های يکپارچه

      اتوماسيون جامع اداري مستقل از Platform، به منظور حذف گلوگاه ها و سرعت بخشيدن به گردش کار در سازمان ها

       ارائه راه حل هاي جامع نرم افزاري مديريت منابع سازمانی )ERP( به منظور کنترل و برنامه ريزي فرآيندهاي   توليد، کنترل   
 )MIS( و بهسازي منابع انساني و مالي و همچنين سيستم های اطالعات مديريتي      

      ارزيابی و مميزی امنيتی در اليه های مختلف برنامه های کاربردی اعم از پايگاه های داده و سرويس ها 

    عرضه سرويس گيرهاي سبک )Thin Clients( با قابليت پشتيباني زبان فارسي براي کاهش هزينه هاي راه اندازي  
      ايستگاه های کاری و نگهداري و مديريت شبکه

      برنامه نويسي و طراحي پرتال های تحت وب:

         - طراحي صفحات پوياي )Dynamic( وب متشکل از متن، عکس و فلش با استفاده از زبان هاي برنامـه نويسي
Action Script و VBScript, JavaScript, PHP, Perl, C#           

 MS-Access, Oracle, Postgress, MS/My-SQL برنامه نويسي با بانک هاي اطالعاتي -           

           - طراحی و پياده سازی پرتال های سازمانی ويژه سازمان های خصوصی و دولتی

      طراحی و توليد نرم افزارهاي مبتني بر اينترنت و نرم افزارهای Client/Server مبتني بر پروتکـــل  TCP/IP بر روی  
Unix/Linux و Windows  سکوهای      

 Apache Web Server و Microsoft IIS برنامه نويسي ابزارهاي توسعه براي      

Desktop Applications و API MFC , Win32  طراحی و توليد نرم افزارهاي کاربردي براي ويندوز مبتني بر      
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     ثبت دامـــنه و ارائه فضـاي وب يکی ديگر از فعـــالیت هاي گروه 
نمايندگي  اخذ  بــــــا   1378 سال  از  که  مي بــاشد  شبکیه  قاصدک 
انحصاری از شرکت GRFE در کانادا جهت ارائه سرويـس هاي WebHosting برروي سرويس گرهايی که مستقیمــــا 
از طريق خطوط پر سـرعت OC12 بــا BackBone هـاي اصلي اينترنت در ارتباطند، توانسته است وب سايت بیش از 

5000 شرکت ايراني و خارجي را تحت پوشش خدمات حرفه ای میزبانی وب خود قرار دهد.
 

اين  تمامی  و  می کنند  استفاده  الکترونیک  پست  و  وب  میزبانی  سرويس های  از  ايرانی  شرکت های  که  سال هاست      
سرويس ها توسط سرورهای مستقر در آمريکا و اروپا ارائه می شود. تجربه سال های گذشته نشان می دهد، اغلب اين کشورها 
بدلیل گرايش های سیاسی و مالحظات امنیتی، هر از چند گاهی جلوی دسترسی به اين سرورها را گرفته و از اين راه 

خسارت های فراوانی را به سرويس گیرندگان و مشتريان وارد می کنند. 

      از سوی ديگر، بدلیل موقعیت جغرافیايی اغلب بازديدکنندگان سايت های ايرانی، ترافیک اين سرورها از داخل ايران به 
خارج از کشور و مجدداً از خارج از کشور به داخل ايران منتقل 
می شود که اين امر عالوه بر کندی دسترسی، اتالف هزينه های 
گزاف جهت نگهداری سرويس های میزبانی وب اين شرکت ها 
ديتاسنترهای  آمادگی  عدم  بدلیل  بعالوه  می شود.  موجب  را 
در  وب  میزبانی  سرويس های  نبودن  بصرفه  مقرون  و  داخلی 
آن ها، مسئله میزبانی سايت ها در داخل کشور هنوز با چالشی 

جدی روبروست.

      از آنجائی که در حال حاضر ارتباط تمامی سرويس دهندگان اينترنت در ايران از طريق شرکت مخابرات ايران و بصورت 
يکپارچه تامین می شود، انتقال سرورهای میزبانی وب و پست الکترونیک به داخل کشور هم اکنون بسیار مقرون به صرفه 
پرسرعت  خطوط  طريق  از  اغلب  سايت  وب  صاحب  شرکت های  دسترسی  بعالوه  بود.  خواهد  سريع  دسترسی  با  و 
Wimax تامین شده و از اينرو براحتی می توان با هزينه ای اندک سرورهای میزبانی وب و پست  ADSL, Wireless و 

الکترونیک آن ها را به محل مورد نظرشان منتقل و بر روی همین خطوط پر سرعت به اينترنت متصل نمود. 

     انجام اين کار مستلزم تمهیداتی است که قاصدک شبکیه برای اولین بار در ايران به ارائه خدمات و پشتیبانی آن ها 
اقدام نموده است.
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      گروه خدمات اينترنت قاصدک شبکیه يکی از گروههای تحت مديريت 
قاصدک سامانه است که وظیفه ارائه خدمات اينترنت و تلفن بین الملل را 

به عهده داشته و از ابتدای تاسیس بعنوان يکی از خوش نام ترين سرويس دهندگان اين عرصه شناخته می شود. اين 
گروه هم اکنون با بکارگیری پیشرفته ترين شبکه متشکل از نرم افزار و سخت افزارهای روز دنیا، خدمات اينترنت و تلفن 

بین الملل را با باالترين کیفیت به مشتريان خانگی و اداری خود عرضه می کند.
 

 اهم خدمات واحد خدمات اينترنت و تلفن بین الملل به شرح زير است:

   اينترنت خانگي با سرعت 56K )کارت هاي اينترنت( بصورت Roaming در نقاط مختلف کشور

   اينترنت پر سرعت با استفاده از خطوط اختصاصي با/بي سيم ويژه شرکت ها و موسسات خصوصي و دولتي

   اينترنت پرسرعت جهت استفاده در برجهای مسکونی و اداری

   اينترنت پرسرعت ADSL خانگی و اداری

   تلفن بين الملل مخصوص مشترکين خانگی

   تلفن بين الملل مخصوص ادارات، شرکت ها، هتل ها و موسسات خصوصي و دولتي

IP Phone و VoIP بين الملل، انتقال خطوط بين کشورها و نيز FX خدمات   

   ارائه نمايندگی فروش خدمات اينترنت و تلفن 
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محصوالت قاصدک
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     شرکت قاصدک سامانه محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری متعددی را 
به جامعه انفورماتیک کشور ارائه نموده که هريک در نوع خود بی نظیر و يا 
کم نظیر بوده  است. مشتريان معظمی که نام آن ها بزرگ ترين افتخار قاصدک محسوب می شود، گواهی بر کیفیت و سطح باالی 

خدمات پشتیبانی شرکت برای محصوالت تولیدی است. مهمترين محصوالت شرکت به شرح زير است:

سيستم مقابله با تهديدات امنيتی دژ )DEZH(: اين سیستم به شکل سخت افزاری ارائه شده و مجموعه 
تمهیدات الزم برای دفاع و امنیت را در شبکه بکار می گیرد تا کاربران و مديران بدون دغدغه تهديدات 
امنیتی چون ويروس و کرم )Virus & Worm(، بد افزار )Malware(، جاسوس افزار )SpyWare(، هرزنامه 
)Spam(، حمالت )Attack( و نیز اموری چون مديريت پهنای باند و ديواره آتش )FireWall( به سرويسی 
 UTM منظم و پايدار دست يابند. به اين سیستم اصطالحا سیستم يکپارچه مقابله با تهديدات امنیتی يا

می گويند. دژ يکی از پیشرفته ترين محصوالت امنیتی ساخت قاصدک است که بر پايه فنآوری Open Source بنا نهاده شده و 
بعنوان رقیبی جدی برای محصوالت خارجی شناخته می شود.

امنیت کاربران و  را سیستم جامع مديريت   NetBill NetBill(: در يک کالم می توان  ( نرم افزار 
مديريت  برای  الزم  امکانات  تمامی  نامید.   SMS و   Internet, VoIP, ADSL, WireLess, LAN   
در   NetBill از  می گیرد.  قرار  اختیار  در  يکپارچه  بصورت  نرم افزار  اين  در  سرويس ها  اينگونه  کاربران 
شرکت های خصوصی و دوائر دولتی، هتل ها، کافی نت ها و مراکز آموزشی بعنوان سیستم جامع مديريت، 
و  شده  استفاده  آنان   )LAN Accounting( اينترنتی  باند  پهنای  مصرف  و  کاربران  کنترل  و  امنیت 

سرويس دهندگان اينترنت نیز از آن بعنوان سیستم جامع و منحصر بفرد Accounting و Billing برای ارائه خدماتی چون 
ADSL, Dialup, VoIP, Wirelsee استفاده می کنند. هم اکنون مراکز مخابراتی استانی و سرويس دهندگان معظم متعددی 

از اين نرم افزار به عنوان قلب Accounting و Billing شرکت خود استفاده میکنند.

برای ذخیره  و  نرم افزاری عرضه شده  و  به دو شکل سخت افزاری  اين سیستم   :)iNetCache(سيستم
صفحات وب تکراری و افزايش راندمان و استفاده بهینه پهنای باند در شرکت های سرويس دهنده اينترنت 
ايران  در  محصول  اين  عرضه کننده  اولین  بعنوان  سامانه  قاصدک  شرکت  دارد.  وسیعی  کاربرد 
اينترنت از سرويس دهندگان  بسیاری  در   1378 از سال   iNetCache شناخته می شود. سیستم 

 Dialup, ADSL و WireLess و نیز مصرف کنندگان اينترنت با پهنای باند باالی 1 مگابیت برثانیه 
مورد استفاده قرار گرفته است. iNetCache بعنوان تنها محصول ايرانی دارای قابلیت ارائه خدمات در پهنای باند باالی 50 

مگابیت برثانیه می باشد.

نرم افزار مديريت گردش کار )مپنا(: مديريت گردش کارها و محاسبه زمان صرف شده و بهای تمام شده 
آن از جمله مهم ترين دغدغه های هر شرکت و سازمان محسوب می شود. سیستم پیشرفته مديريت پروژه 
و گردش کار قاصدک با بهره گیری از متدولوژی های علمی و استفاده از رابط کاربری ساده می تواند به 
نحو مطلوبی نیازهای سازمان ها و مجموعه های دولتی و خصوصی را در اين امر مهم پوشش داده و به 

ساماندهی امور و پروژه ها کمک کند.

 نرم افزار امور مشتريان سمفونی )CRM(: يکی از مهمترين سیستم های مورد نیاز شرکت های تولیدی 
امور  با  ارتباط  در  نیازهای سازمان  تمامی  است. سمفونی  امور مشتريان  يکپارچه  و خدماتی، سیستم 
مشتريان را تحت پوشش قرارداده و می تواند يکی از بزرگترين موانع در راه پیشرفت يک مجموعه تجاری 
را از سر راه بردارد. امکان ارائه خدمات OnLine به مشتريان خدمات ADSL و Wireless و ثبت و ضبط 
خريدها، سرويسها، سوابق و اسناد و مدارک آنان از جمله امکانات منحصر بفرد سمفونی برای شرکتهای 

سرويس دهنده اينترنت پرسرعت محسوب می شود.
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سيستم تلفنخانه قاصدک )IP PBX(: مراکز تلفن شبکه ای، نسل جديد PBX ها هستند که بدلیل 
تنوع خدمات و راحتی استفاده از آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. امکاناتی نظیر عدم وابستگی 
صندوق  خدمات  دنیا،  از  نقطه  هر  در  داخلی  تلفن  سرويس های  از  استفاده  امکان  و  محل  به  کاربر 
انتقال مکالمه، کنفرانس، پاسخگوی خودکار، منشی هوشمند، خدمات فکس بر روی شبکه،  صوتی، 
Messenger، پست الکترونیک محلی، گزارشات متنوع از نحوه و میزان تماس ها در سیستم، مکالمات 

خارجی از طريق اينترنت با هزينه ای اندک، ضبط خودکار مکالمات و ده ها امکان ديگر با رابط کاربری تحت وب می تواند تمامی 
نیازهای تلفنی مجموعه های کوچک، متوسط و بزرگ را پوشش دهد. تلفنبانک، مراکز اطالع رسانی هوشمند، مراکز تماس و 

سیستمهای گويا از جمله کاربردهای تلفنخانه می باشد.

سيستم پستخانه الکترونيک قاصدک: استفاده از Mail Server  های خارجی مانند  MDaemon و 
MS Exchange  همواره با مشکالت متعددی همراه است. عدم پشتیبانی مناسب، مشکالت ناشی از 
ويروس ها و هرزنامه ها، عدم ارائه امکانات IMAP, SMTP, WebMail ,POP3 بصورت يکپارچه، عدم 
امکان استفاده از خط و زبان فارسی، تاريخ شمسی و نظائر آن از جمله اشکاالت اينگونه نرم افزارها 
ايرانی   Mail server اولین  بعنوان  قاصدک  الکترونیک  پستخانه  يکپارچه  سیستم  می رود.  به شمار 

توانسته است مشکالت فوق را مرتفع کرده و براحتی جايگزين اينگونه نرم افزارها گردد. سالهاست شبکه دولت جمهوری اسالمی 
در سراسر کشور با محصول پستخانه قاصدک سامانه طراحی و پیاده سازی شده و بنام QMAIL شناخته می شود.

پرتال قاصدک: امروزه استفاده از پرتال ها در سازماندهی اطالعات و اخبار مورد نیاز مراجعین به سازمان ها و دوائر دولتی و نیز 
شرکت ها و موسسات خصوصی بعنوان ابزاری اجتناب ناپذير در امر اطالع رسانی و بهبود خدمات رسانی 
پست  محتوی،  دينامیک  مديريت  خدمات  ارائه  با  قاصدک  پرتال  می شود.  شناخته  مجموعه ها  اين 
الکترونیک، کنفرانس الکترونیک، گفتگوی زنده، جستجوی پیشرفته، عضويت در سايت و ارائه خدمات 
به  اتصال  اخبار،  الکترونیکی،  فرم های  ارسال  و  تکمیل  الکترونیک،  فروشگاه  سنجی،  نظر  اعضاء،  به 
درگاه های پرداخت الکترونیک و ساير خدمات مشابه به عنوان يکی از پیشرفته ترين پرتال های موجود 

در سازمان ها و دوائر دولتی و خصوصی بکار گرفته می شود.

     طراحي و تولید محصوالت سخت افزاري و نرم افزاري بر اساس نیازهاي مشتريان در شرکت قاصدک سامانه بعنوان يکی از 
فعالیت های تخصصی و منحصر بفرد انجام می شود. اهم اين محصوالت به شرح زير می باشد: 

Firewall/Caching/Filtering Systems
Bandwidth Shaper & Network Traffic Analyzer
Network Management System
SAN/NAS Mass Storages
 FAX/Email/Voice/Video Servers
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     شرکت های قاصدک سامانه و آواژنگ سیستم در زمینه فروش محصوالت خود تفاهم نامه همکاری امضاء کرده اند. اين 
تفاهم نامه که به امضاء آقايان مهندس قنبری، مدير عامل قاصدک سامانه و مهندس 
جهانبگلری مدير عامل آواژنگ سیستم رسیده است، بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر 
طرفین در بدست آوردن بازارهای ناشناخته برای محصوالت دو طرف تاکید شده 
است. در همین رابطه، قاصدک سامانه ضمن آموزش و  تربیت پرسنل خود در زمینه 
از مدت  را آغاز و پس  Kaspersky فعالیت خود  آنتی ويروس  فروش و پشتیبانی 
کوتاهی موفق شد، فروش، نصب و پشتیبانی شبکه شرکت سايپا، بزرگترين شرکت 
دوائر  با  مشابه  قرارداد  دهها  و  قرارداد  اين  گیرد.  برعهده  را  خاورمیانه  خودروساز 
دولتی و سازمانهای خصوصی بزرگ را میتوان گواهی بر تخصص و کارائی قاصدک 

به شمار آورد.

ويروس   آنتي  که  گرديد  مشخص   ،86 سال  تابستان  در  ايران  فناوري  و  اطالعات  سازمان  از  شده  ارايه  آمار  اساس  بر     
Kaspersky   محبوبترين محصول امنیتی ديجیتالی در ايران مي باشد.  شرکت کسپرسکی بواسطه دارا بودن بیش از 10 
البراتوار و آزمايشگاه در دنیا دارای قويترين و بیشترين تیم کارشناسی و فنی و ساپورت در میان شرکتهای امنیتی می باشد و 
به اين دلیل سريعترين شرکت در شناسايی سريع ويروسهای کامپیوتری و ارائه راهکارهای مناسب در مقابل تهديدات جديد  
بوده و همچنین در بروزرسانی محصوالت ) با بیش از 600 بروزرسانی در ماه ( محیطی بسیار امن برای کاربران فراهم می 
نمايد. در سطح جهانی نیز کاسپرسکی موفق شد چهل و دومین نشان 100% را از سازمان جهانی بولیتن ويروس در ماه آوريل 

سال 2008 به خود اختصاص دهد.

     در مقايسه اي که به تازگي در البراتوار Cascadia انجام شده است Internet Security 2010 توانست در بین چند 
بسته امنیتي ديگر )Security Solution( در حالت کلي بهترين امتیاز را کسب کرده و در باالترين سطح قرار بگیرد.  تستهاي 
البراتوار Cascadia با توجه به انتظارات استفاده کننده هاي اين محصوالت طراحي مي گردد. آزمونهايی از قبیل سرعت باال 
در هنگام Start Up، دسترسي سريع به فايل ها و نرم افزارها، اشغال کمتر منابع سیستمي از جمله CPU ، RAM و ... و 

همچنین نفوذ ناپذيري اين راه کار امنیتي.
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 محصوالت امنیتی کسپرسکی به دو دسته عمومی آنتی ويروس و اينترنت سکوريتی تقسیم میشوند.

: )Anti Virus( آنتي ويروس
     آنتي ويروس کسپرسکی حمايت در مقابل دامنه وسیعي از حمالت ويروسي، ورمي و به طور کلي حمالت از نوع IT را 
 Real فراهم مي کند و نیز ابزارهاي حمايتي مورد نیاز را در اختیار کاربر قرار مي دهد.  اين حمايت کامال به صورت اتوماتیک و

Time انجام مي گیرد. 

فهرست زير بخشی از مزايای آنتی ويروس کسپرسکی است:

   •  اسکن بالدرنگ )Real Time( فايلها، صفحات وب و ايميل ها

 )Basic Identity Theft protection( حمايت پايه اي در مقابل سرقت هويت  •   

   •  کد گزاري رنگي لينکهاي صفحات اينترنتي نا امن 

   •  از کار انداختن لينک به سايتهاي مخرب

   •  بلوک کردن برنامه هايي که رفتارهاي مشکوک از خود نشان مي دهند

   •  حمايت در مقابل نفوذ هکرها

   •  حفاظت از خود آنتي ويروس در مقابل برنامه هاي مخرب

   •  بروز رساني مرتب و نيز اورژانسي براي حفاظت هميشگي

:)Internet Security( اينترنت سکيوريتی
     کلیه ويژگیها و ابزارهاي موجود در آنتي ويروس در بسته اينترنت سکیوريتي نیز وجود دارد، در اين بسته امنیتي شما يک 

فايروال شخصي و آنتي سپم را نیز در اختیار داريد که:
  §   به صورت اتوماتیک شما و خانواده شما را در هنگام کلیه فعالیتهاي Online محافظت میکند.

  §   هر آنچه براي يک تجربه امن و مطمئن از در استفاده از اينترنت را نیاز داريد، در اختیار شما مي گذارد.
  §   در عین ممانعت از به سرقت رفتن اطالعات شما جلوي کند شدن سیستم شما در اثر نفوذ هکرها و مجرمان اينترنتي 

را مي گیرد. 

فهرست زير بخشی از مزايای اينترنت سکیوريتی کسپرسکی است:

   • اطالعات، پول و پسوردهاي شما را امن نگه مي دارد.

   •  از شما در مقابل تهديدهاي خريد Online حفاظت می کند.

   •  نرم افزارها و وب سايتهاي مشکوک را در حالت Safe Run اجراء می کند.

.)Anti Hack( از دسترسی غير مجاز به سيستم شما جلوگيری می کند  •   

   •  مجهز به فايروال دو طرفه است.

   •  امنيت را در شبکه هاي وايرلس )Wireless( تامين می کند.
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مشرتیان قاصدک
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فهرست زير تنها بخشي از مشتريان شرکت  قاصدک سامانه است که 
نام آن ها افتخار شرکت و گواهي بر وسعت فعالیت، کیفیت خدمات و 

محصوالت و نیز میزان اعتماد و رضايت آنان مي باشد:

•  مرکز تحقيقات و مطالعات نيروي انتظامي )تهران(، 1378 تا کنون
iNetFilter نصب -      

DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - طراحی و پشتیبانی شبکه 

•  مرکز فنآوری اطالعات رياست جمهوری )تهران(، 1384 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پستخانه الکترونیک شبکه دولت

      - نصب در سراسر کشور
      - پشتیبانی سیستم های نصب شده

      - مشاوره شبکه و امنیت

•  معاونت علمی و فنآوری رياست جمهوری )تهران(، 1386 تا کنون 
DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

      - نصب Mail Server پستخانه
      - نصب و راه اندازی مرکز داده و سرورهای اختصاصی 

WireLess برقراری ارتباط با اينترنت با استفاده از -      

•  معاونت توسعه انرژی اتمی )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - نصب Mail Server پستخانه

•  بنياد ملی نخبگان رياست جمهوری )تهران(، 1387 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      
      - نصب و راه اندازی مرکز داده ها

      - مشاوره و پشتیبانی شبکه

•  مرکز ملی اقيانوس شناسی)تهران(، 1387 تا کنون
DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

•  مرکز تحقيقات نيرو )تهران(، 1385 تا کنون 
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  شرکت ارتباطات زيرساخت، شرکت ديتا )تهران(، 1385 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  پااليشگاه اصفهان )اصفهان(، 1388 تا کنون
      - نصب Mail Server پستخانه

•  مرکز تحقيقات مخابرات ايران )تهران(، 1385 تا 1387
      - مشاوره در بخش امنیت پروژه ملی آپا  

      »آگاهي رساني، پشتیباني و امداد حوادث رايانه اي«

•  شرکت پارس آنالين )تهران(، 1386 تا کنون
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  کشتی سازی صدرا )تهران و بوشهر(، 1387 تا کنون 
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسالمي )تهران(، 1387
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  سازمان صنايع هوا و فضا )تهران(، 1387 تا اکنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

  
•  صدا و سيماي جمهوري اسالمي )تهران(، 1385

      - سرورهای RackMount ساخت قاصدک

•  شرکت بيمه مرکزی ايران )تهران(، 1387 تا کنون
 NetPool سیستم -      

•  شرکت سايپا )تهران(، 1388 تا کنون 
      - پشتیبانی شبکه و امنیت

      - پايش و تامین امنیت شبکه با بیش از 3500 ايستگاه کاری
      - فروش آنتی ويروس کسپراسکی

•  شرکت اميدان )تهران(، 1384 تا کنون
iNetCache نصب -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
      - نصب سیستم تبلیغات برخط بر روی صفحات اينترنت

DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      
      - مشاوره امنیت و شبکه

      - طراحی و پیاده سازی پرتال فروشگاه الکترونیکی

•  شرکت دارو شيشه ايران )تهران(، 1383 تا 1385
WiMax اتصال به شبکه اينترنت از طريق -      

 iNetShare نصب سیستم -      
      - پشتیبانی شبکه و امنیت

      -  میزبانی و طراحی وب سايت

•  شورای نگهبان )تهران(، 1387 تا کنون
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - نصب Mail Server پستخانه
iNetCache نصب -      

•  شرکت ستار کاال )تهران(، 1383 تا کنون
Cable و WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      
      - نصب Mail Server پستخانه

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
      - پشتیبانی شبکه و امنیت
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•  شرکت DHL )تهران(، 1386 تا کنون
WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

 VPN و WiMax اتصال دفاتر با استفاده از -      

•  دانشگاه آزاد )ايالم(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

iNetCache نصب -      
      - طراحی، نصب و راه اندازی و پشتیانبی شبکه 

•  شرکت ندارايانه )تهران(، 1380 تا کنون
iNetCache نصب -      

•  نيروي دريائي سپاه پاسداران انقالب اسالمي )تهران(، 1383
      - سرورهای RackMount ساخت قاصدک

  
•  مجتمع فنی تهران )تهران(، 1380 تا کنون

iNetCache نصب -      
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - مشاوره و پشتیبانی شبکه و امنیت

•  دانشگاه علوم پزشکی )اراک(، 1380 
 iNetPool نصب  -      

iNetCache نصب  -      

•  دانشگاه مسجد سليمان )مسجد سليمان(، 1386 تا اکنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  جهاد اسالمی فلسطين )تهران(، 1383 تا کنون
WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

      - پشتیبانی شبکه و امنیت
      - میزبانی وب سايت

•  شرکت پيروز آنالين )تهران(، 1380 تا کنون
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
      - طراحی و پشتیبانی شبکه

•  جهاد دانشگاهی )تهران(، 1381 تا کنون
      - طراحی و برنامه نويسی پرتال سازمانی

      - سرورهای اختصاصی
      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  هفته نامه بازار کار )تهران(، 1381 تا کنون
bazarekar.ir طراحی و برنامه نويسی پرتال کاريابی -      

      - ارائه خدمات سرورهای اختصاصی
 Cable ارائه خدمات اينترنت با استفاده از -      

      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک
      - مشاوره و پشتیبانی شبکه

•  شرکت خدمات مسافرتی آی تو پرشيا )تهران(، 1381 تا کنون
 DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

      - نصب Mail Server پستخانه

•  شرکت خدمات اکتشافی کشور )تهران(، 1384 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  شرکت لوله سازی اهواز )اهواز(، 1384 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

•  شرکت ايران سيستم )تهران(، 1383 تا کنون
NetPool نصب -      

•  شرکت ژوبين شيمی )تهران(، 1384 تا کنون
Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

•  شرکت سپانير قرارگاه خاتم االنبياء )تهران(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - نصب Mail Server پستخانه
  

•  دانشگاه آزاد )ايالم(، 1386 تا کنون
      - طراحی، نصب و راه اندازی شبکه

      - اتصال به شبکه اينترنت
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

iNetCache نصب -      
      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  شرکت ماشينهاي اداري خوارزمي)تهران(، 1380 تا کنون
iNetShare نصب -      

Mail Server نصب و راه اندازی -      
      - میزبانی سرويس پست الکترونیک

•  شرکت اورنگ رايانه )تهران(، 1382 تا کنون
ISP نصب و راه اندازی و پشتیانی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

•  شرکت سازين رسانه )تهران(، 1381 تا 1385
ISP نصب و راه اندازی و پشتیبانی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
iNetCache نصب -      

      - مشاوره و پشتیبانی شبکه

•  پتروشيمی مارون )تهران(، 1385 تاکنون 
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیکی
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•  مجتمع صنايع بهشهر )تهران(، 1383 تا کنون 
      - مشاوره امنیت و شبکه

 WireLess خدمات اينترنت -      
      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیکی

•  شرکت ايده نگار )تهران(، 1383 
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت گلبافت )تهران(، 1382 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال وب

•  سفارت کويت )تهران(، 1386 تا کنون
DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

      - پشتیبانی شبکه و امنیت

•  شرکت گراف گستر )بندرلنگه(، 1380 تا کنون
ISP پشتیبانی -      

iNetCache نصب -      

•   شرکت فراموج قائم )قائم شهر(، 1382 تا کنون
ISP پشتیبانی -      

iNetCache نصب -      
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت سيمره پردازش )ايالم(، 1386 تا کنون
ISP پشتیبانی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
iNetCache نصب -      

•  شرکت داده افزار )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت گونش )خوی(، 1386 تا کنون
ISP پشتیبانی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت انديشه سبز خزر )رشت(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت دامون نت )رشت(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت پيام بلوچ )ايرانشهر(، 1386 تا کنون
ISP پشتیبانی -      

iNetCache نصب -      
  

شرکت ياس فنون )اصفهان(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت هزاره سوم )ايالم(، 1386 تا کنون
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

ISP پشتیبانی -      
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

iNetCache نصب -      

•  شرکت Tel4Tel )تهران(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - میزبانی سرورهای اختصاصی

•  شرکت درنا )شاهرود(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت چالوس نت )چالوس(، 1387 تا کنون
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت آينده روشن )بابل(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

 iNetCache نصب -      
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

 •  شرکت آزادنت )تهران(، 1386 تا کنون
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  سازمان قضائی نيروهای مسلح )تهران(، 1385 تا کنون
WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

•  شرکت داده گستر نوين )تهران(، 1387 تا کنون
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت رسانه جهانی سيرجان )تهران(، 1387 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال فروشگاه پین شارژ همراه اول

•  شرکت کيميا سيستم )اهواز(، 1386 تا کنون
 NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

iNetCache نصب -      
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

•  شرکت آوا گستر ) تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت تينا سامانه )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت آوای سبز )لواسانات(، 1385 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

NetPool نصب -      

•  شرکت پيشگامان آريا )تهران(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
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•  شرکت ايزد شهرنت )ايزد شهر(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت بزرگراه رايانه نوشهر )چالوس(، 1387 تا کنون
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  پارسا رايانه )ايالم(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  اينترنت اميرعباس )ايالم(، 1387 تا کنون
ISP طراحی، نصب و راه اندازی -      

ISP پشتیبانی -      
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

iNetCache نصب -      

•  نمايشگاه های بين المللی خرم آباد )خرم آباد(، 1387 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی

      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  شرکت بورس فلزات و کاال )تهران(، 1386 تا کنون
Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

•  شرکت پوشاک جامينه )تهران(، 1385 تا کنون
WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

      - طراحی و نصب دوربین های شبکه ای 
 Cable ارائه خدمات اينترنت با استفاده از -      

•  مرکز اطالعات راهبردی و اقتصادی ايران )تهران(، 1386 تا کنون
Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

•  شرکت آرمين تاک باف )تهران(، 1386 تا کنون
 WiMax اتصال به اينترنت با استفاده از -      

•  شرکت شيالت خليج فارس )تهران(، 1386 تا کنون
Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

  
•  شرکت کيال پخش )تهران(، 1386 تا کنون

WiMax اتصال به اينترنت از طريق -      

•  حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی )تهران(، 1385 تا کنون
Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

 
•  پااليشگاه اصفهان )اصفهان(، 1388 تا کنون

      - نصب Mail Server پستخانه

•  پتروشيمی لردگان )تهران(، 1387 تا کنون
 Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

•  تام ايران خودرو )تهران(، 1383 تا کنون
      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  شرکت قالي سليمان )تهران(، 1383 تا کنون
      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور )تهران(، 1381 تا کنون
      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  دانشگاه امام خمينی قزوين )قزوين(، 1380
      - میزبانی پست الکترونیک و وب سايت

•  اتحاديه هتل داران استان تهران )تهران(، 1386 تا کنون
      - طراحی و پیاده سازی پرتال اتحاديه

      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  هتل اميد )تهران(، 1380 تا کنون
      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  هتل ايرانشهر )تهران(، 1380 تا کنون
      - میزبانی وب سايت و پست الکترونیک

•  دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت رای آزما )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت ايران رادياتور )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت اوژان )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

      - طراحی، نصب و راه اندازی اينترانت داخلی

•  شرکت شهراد شبکيه )تهران(، 1386 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  رسانه تهران )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  نيروگاه شهيد سليمی )نکاء(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

  
•  شرکت RoozAsia )تاجيکستان(، 1387 تا کنون

NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت CodaFone )هلند(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      
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•  شرکت Softronix )دبی(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت AvaTelecom )آذربايجان(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت DataAccess )کانادا(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت GRFE )کانادا(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت نفت ستاره خليج فارس )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  دانشگاه گيالن )رشت(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت مخابرات )ايالم(، 1387 تا کنون
ADSL ويژه کاربران NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت مخابرات )گيالن(، 1388 تا کنون
ADSL ويژه کاربران NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

 iNetCache نصب -      
DEZH نصب سیستم امنیت شبکه -      

•  شرکت مخابرات )يزد(، 1388 تا کنون
ADSL ويژه کاربران NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت مخابرات )آذربايجان غربی(، 1387 تا کنون
ADSL ويژه کاربران NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  موسسه مالی اعتباری ثامن االئمه )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  بانک مهر )تهران(، 1388 تا کنون
 Wireless اتصال به اينترنت با استفاده از -      

      - نصب Mail Server پستخانه
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  بانک توسعه صادرات ايران )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت برق منطقه ای)گلستان(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  شرکت ملی گاز )تهران(، 1387 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -      

•  موسسه مالی واعتباری مهر)تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  وزارت بهداشت )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  دانشگاه علوم بهزيستی )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  دانشگاه علوم پزشکی )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  پارک علم وفناوری فارس، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  شرکت مبنا )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  سيمان شاهرود، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  صدرای شمال، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  ضحی کيش، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  شرکت چی توز )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  باشگاه فرهنگی وورزشی سايپا )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  پيوند ارتباط گستر اريا )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  دانشگاه صداوسيمای تهران
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  اداره راه وترابری ايرانشهر، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  گاز استان کرمانشاه، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  پتروسينا )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  خودرو سازی اريا نيک )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

•  اوابريد رسانه )تهران(، 1388 تا کنون
NetBill سیستم مديريت و امنیت کاربران -     

 



G H A S E D A K
N e t w o r k  .  S e c u r i t y  .  I T



افتخار می کنیم که بیش از يک دهه، مورد اعتماد معتبرترين ها بوده ايم...



افتخار می کنیم که بیش از يک دهه، مورد اعتماد معتبرترين ها بوده ايم...



G H A S E D A K
N e t w o r k  .  S e c u r i t y  .  I T



تائیدیه ها، فنآوری ها و تخصص ها





...و برای بکارگیری فنآوری های روز در جلب رضايت مشتريانمان سخت کوشیده ايم




