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  معرفی شرکت شبکه سازان همیار آلفا

فعالیت خود را در زمینه طراحی، پیاده سازي و نگهداري شبکه هاي کامپیوتري،  1389از سال شرکت شبکه سازان همیار آلفا 
  .و سانترال هاي پاناسونیک ادامه داد IPمراکز داده، ارتباطات رادیویی،سیستم هاي تلفنی 

در راستاي ارائه سرویس مناسب و مورد قبول شرکت هاي طرف قرارداد مراحل زیر در ابتداي تمامی پروژهاي این شرکت 
  :انجام می گیرد

 نیازسنجی مشتري  .1

 بازدید اولیه نقاط  .2

 طراحی اولیه  .3

 هماهنگی بودجه با طرح  .4

 طراحی نهایی  .5

ا بر این عقیده است که در فاز طراحی دقت، بسیار اهمیت داشته و از این رو بیشترین زمان براي طراحی تیم فنی شرکت آلف
  .همچنین نصب دقیق و اصولی نیز سر لوحه کار تیم نصب قرار دارد. در نظر گرفته خواهد شد

  :خدمات شرکت 

 طراحی ،پیاده سازي و نگهداري شبکه هاي کامپیوتري محلی 

  سازي و نگهداري مراکز دادهطراحی ، پیاده 

  مشاوره ،طراحی ، پیاده سازي راهکار هاي امنیتی 

 ،لینکهايپیاده سازي و نگهداري طراحیWireless  

 لینکهاي اندازي وراه وپشتیبانی نگهداريBackup مشترك اتزتجهی خرابی مواقع در وجایگزین 

  راه اندازي  سانترال هاي تلفنیPanasonic  

   راه اندازي دوربین هاي مدار بسته  وCCTV 

  مرکز تلفنی مبتنی بر راه اندازيIP 

  همکاري با شرکت هايFCP  جهت برقراري راهکارهاي اینترنتی 
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  :خدمات مشاوره و طراحی برخی از کارهاي صورت گرفته در زمینه

 شبکه طراحی, مشاوره(  ایران نفت اکتشافات شرکتLAN, WAN( 

 بیستاك پروژه مدیریت( سبزتهران تراشهVOIP( 

 شبکه سازي وبهینه اجراء, طراحی( سامان بیمهLAN , WAN( 

 شبکه اجراي(  شهیدرسولی پتروشیمیLAN, WAN , VOIP( 

 تات گزاري سرمایه شرکت )LAN, WAN,VOIP( 

  وزارت علوم –مرکز علوم و تحقیقات ایران 

 شبکه طراحی, مشاوره) (بانک کشاورزي(شرکت گسترش فناوریهاي نوینLAN, WAN( 

   :تلفن سیستم هاي  برخی از کارهاي صورت گرفته در زمینه

 نصب و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت عرش هلدینگ 

 نصب و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت سیمان دهلران 

 نصب و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت فاطر کوثران جنوب 

 نترال و تلفن هاي شرکت آفاق فاطرنصب و راه اندازي سا 

 نصب و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت راه سازي و معدنی مبین 

 نصب  و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت انتقال داده هاي آسیاتک 

  یکپارچه سازي با سیستم هاي تلفنینصب وراه اندازي سانترال بیمه سامان وIP 

 همشهري(و تلفن هاي شرکت نشرگستر نصب  و راه اندازي سانترال( 

  نصب و راه اندازي سانترال و تلفن هاي شرکت مها تجارت 

 مرکز تحقیقات علوم پزشکی ایران 

 اکسون سور کیش 

  راه اندازي سیستمIP telephony دانشگاه سیستان 
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  راه اندازي سیستمIP telephony پیشگام الوند اتحاد(شرکت درمانت( 

 : LANکهشب وپشتیبانی نگهداري

 آریان فردان شرکت 

 مهداد المللی بین ونقل حمل شرکت 

 داروپوش شرکت 

 تات گذاري سرمایه 

 سروساعی برج بورس کارگزاري 

 شرکت زانیار آریایی 

 شرکت داده پردازان کیمیا نرم افزار 

 شرکت مهندسی تدبیر پردازدلسا 

 شرکت خدمات کمک رسان پیشگام الوند اتحاد 

  فروردینکلینیک شبانه روزي 

 مجموعه شرکتهاي هلدینگ حاجی آقا زاده 

 کانون ایران نوین 

 سیار پرداز درین تک 

 گسترش فناوریهاي نوین 

 :وایرلسشبکه  وپشتیبانی نگهداري

 تازه نوري شرکت 

 ارام سفیرابی شرکت 

 هیوندایی شرکت 

 الوند کاشی شرکت 



 

 

۴ 

 پرسپولیس کاشی شرکت 

 خورشید چرم شرکت 

 فن آوران اطالعات خبره 

 سامان بیمھ 

 


