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سازان همیار آلفامعرفی شرکت شبکه

آغاز نمود. این شرکت به صورت  ITفعالیت خود را در حوزه  1389سازان همیار آلفا از سال شرکت شبکه

سازی در بازار داخلی به کار مشغول و مجازی Wireless ،VOIPهای شبکه، امنیت، کامالً تخصصی در زمینه

یا « Permanent Connectivity»باشد. در راستای دستیابی به اهداف تدوین شده، شعار سازمانی آلفا می

 )ایجاد ارتباطی امن، پایدار، بدون وقفه و همیشگی( تعریف شده است.« ارتباطات پایدار»

ساعته و  24ها تجربه فنی تیم متخصص خود به صورت گیری از سالسازان همیار آلفا با بهرهشرکت شبکه

نماید. نقطه قوت این شرکت طراحی ها خدمات ارائه میها و سازمانحتی در ایام تعطیالت رسمی به شرکت

افزارهای بروز که نیازمند زمان زیادی است های مختلف، با نرمهای مختلف شبکهکهصحیح و اصولی شب

بهایی گران های تجاری مختلف سرمایههای شبکه از ناممدل دستگاه 300اندازی بیش از باشد. همچنین راهمی

 است که این تیم از آن برخوردار است.
 

باشد:مراحل ارائه خدمات شرکت به شرح زیر می

 نیازسنجی مشتری .1

 بازدید اولیه .2

 طراحی اولیه .3

 هماهنگی بودجه با طرح .4

 طراحی نهایی .5

تیم فنی شرکت آلفا بر این عقیده است که در فاز طراحی دقت، بسیار اهمیت داشته و از این رو بیشترین زمان 

برای طراحی در نظر گرفته شده است. همچنین نصب دقیق و اصولی نیز سر لوحه کار تیم فنی قرار دارد زیرا 

 این روش بیشترین رضایت برای کارفرما و کمترین پشتیبانی برای شرکت به وجود خواهد آمد.با 
 

شرح خدمات

 های کامپیوتری محلیسازی و نگهداری شبکهطراحی، پیاده 

های داخلی در سازی و رفع ایرادات شبکهاندازی، بهینهترین راه کار به منظور راهبررسی و ارائه مناسب ‐

ها. این خدمات شامل: بررسی وضعیت کنونی شبکه داخلی، تطابق آن با استاندارد ها و سازمانشرکت

 ها.جهانی و مشخص کردن عدم تطابق

 تر. ارائه راه کار به منظور رفع ایرادات و یا اضافه کردن تمهیدات جدیدتر و مناسب ‐

 



 

 

 

، تجهیزات شبکه Cent OSهای مبتنی بر ویندوز، عاملسطح خدمات ارائه شده مختص به سیستم ‐

 باشد.سیسکو، زایکسل می

وقت اقدام به نگهداری ساختارهای با توجه به نیازهای کارفرمایان محترم، نیروی مقیم و یا به صورت پاره

 نمایند.فوق می
 

 بیت ویروسآنتی(دیفندرBitdefender) 

ویروس سازان همیار آلفا، نمایندگی رسمی آنتیه شرکت شبکهالزم به ذکر است ک

 باشد:ویروس به شرح زیر میهای استفاده از این آنتیو مزیت دارد( Bitdefenderدیفندر)بیت

، کسب و کار شما از گزند حمالت بدافزارها مصون خواهد ماند. بر Bitdefender یراهکارها یریبا بکارگ

و  هاتیتروا، روتک یهاها، اسبافزارها، کرمها، جاسوسروسیو مقابله با و دیکن کسب و کارتان تمرکز یرو

 .دیبسپار Bitdefenderبدافزارها را به  گرید

راهکار قادر به  نیاند، ایکه دائماً در حال به روزرسان Bitdefender ییشناسا یهایورابا استفاده از فن

آنها را ندارند.  صیتشخ ییتوانا گرید یافزارهااست که نرم یاناشناخته یافزارهاو باج داتیتهد ییشناسا

 گذارند.یم ستمیس ییکارا یرا بر رو ریها حداقل تاثیورناف نیا

 یهاو ضد ویروس یتیامن یافزارهانرم نیترین و قدرتمندتراز محبوب دیفندرویروس تحت شبکه بیتآنتی

ویروس و ارائه شده است. آنتی یطراح  SOFTWINیاست که توسط کمپان وتریکامپی ایحال حاضر دن

قابل  تیو محبوب تبه شهر ریاخ یهادر سال (Bitdefender Gravity Zone)فندریدتیتحت شبکه ب

ویروس تحت را به خود جلب کرده است. آنتی ایدن یاانهیاز کاربران را یاریو نظر بس افتهیدست  یتوجه

 یقدرتمند بوده که دارا یبانک اطالعات کی یدارا (Bitdefender Gravity Zoneدیفندر)شبکه بیت

 یهاویروس نیدتریو کشف جد ییاسااست که آن را همواره در شن یساعت یو بروزرسان Update تیقابل

 Bitdefender Gravity)درفنیدتیویروس تحت شبکه بآنتی یبرتر یاصل لیرساند، از دالیم یاری ایدن

Zone) طیآلوده، مح یهاانواع داده ییباال در شناسا اریتوان به قدرت بس یخود، م یرقبا گرینسبت به د 

 متیو ق یبانک اطالعات عیسر یبه روزرسان تیروز، قابل یهایورافن نیتردیاز جد یریگساده، بهره یکاربر

 ارزان آن اشاره کرد. اریبس
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سازی و نگهداری مراکز دادهطراحی، پیاده 

مناسب جهت نگهداری و ارائه خدمات به  ها به منظور ایجاد فضاییها و شرکتطراحی مراکز داده سازمان

 Super Micro ،HPهای مخاطبان با استانداردهای به روز جهانی، به صورت تخصصی محصوالت شرکت

 گیرند.می برداری، نگهداری و پشتیبانی قرارمورد بهره
 

 امنیتیسازی راهکارهای مشاوره، طراحی، پیاده 

 ها.های ارائه شده در سازمانسازی راه کارهای امنیتی با توجه به نوع سرویسپیاده ‐

 ها و تجهیزات موجود.هاردنینگ سیستم ‐

 های امنیتی به منظور جلوگیری از نشت اطالعات.سازی و تدوین سیاستپیاده ‐

 گیرد.های سیسکو، سایبروم، فورتیگیت، سوفوس ارائه خدمات میبه صورت تخصصی محصوالت شرکت ‐

 شود.های ویندوزی به صورت تخصص انجام میعامل، هاردنینگ سرورها و سرویسدر الیه سیستم ‐

های این شرکت در زمینه خدمات امنیتی دیفندر جزوی از تخصصهای کسپراسکی و بیتویروسآنتی ‐

 باشد.می

 

 های سازی و نگهداری و لینکطراحی، پیادهWireless 

 ها.ها و شرکتهای وایرلس به منظور ارائه سرویس به داخل سازمانارائه راهکارهای جامع شبکه ‐

سراسر کشور به منظور ایجاد  ها درسازی ارتباطات رادیویی بین دفاتر و کارخانجات مجموعهپیاده ‐

 و ایمن. ای یکپارچهشبکه

اندازی، سرویس و ههای موتوروال، لیگو ویو، مای موسا و میکروتیک به صورت تخصصی راوایرلس ‐

 گردد.نگهداری می

 

  های تلفنی یستماندازی سراهPanasonic  وIP Telephony 

 های تلفنی قدیمی سانترال.اندازی و به روزرسانی سیستمراه ‐

به منظوراستفاده  IPهای مبتنی بر های تلفنی قدیمی به سیستمارائه طرح و اجرای مهاجرت از شبکه ‐

 از محاسن این گونه ساختارها.

 

 
 



 

 

 

اندازی زیرساخت تلفنی در تمامی شعب، به منظور راه IP Telephonyارائه راهکارهای جامع  ‐

جایی راحت و بدون دردسر امکان جابه ها وجویی در هزینهکارخانجات و دفاتر ایشان به منظور صرفه

 ها و نفرات در مجموعه.داخلی

به صورت تخصصی مورد استفاده و پشتیبانی  Asterisk ،Cisco ،Isabelهای تلفنی سیستم ‐

 گردد.می

اندازی، نگهداری و به روزرسانی ها راهاین شرکت در تمامی مدل تجهیزات پاناسونیک توسط پرسنل فنی ‐

 گردد.می

 

 های مداربسته و اندازی دوربینراهCCTV 

 Coaxialهای دوربین مدار بسته مبتنی بر شبکه و یا ساختارهای قدیمی سازی سیستمطراحی و پیاده

 NVR ،DVRهای در مدل Hikvision ،Samsungاین شرکت به صورت تخصصی بر روی برندهای 

 کند.کار می
 

 تعدادی از مشتریان شرکت به تفکیک خدمات

 خدمات مشاوره و طراحی: .1

  ملی گاز ایران، مشاوره، طراحی شبکه,WAN LAN 

 مدیریت منابع آب ایران 

 پترو پارس کیش 

  مشاوره، طراحی(شبکه اکتشافات نفت ایران,WAN LAN) 

 سرمایه(گذاری تات,VOIP ,WAN LAN) 

 وزارت علوم -مرکز علوم و تحقیقات ایران 

 توزیع برق یزد 

 مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تهران 

 بانک کشاورزی()مشاوره، طراحی شبکه گسترش فناوری(های نوین,WAN LAN) 

  پیشتاز طب، مشاور و طراحی شبکه,Data Center ,WAN LAN 

  بیمه باران، نگهداری دیتاسنتر و شبکه محلی,WAN LAN 

 



 

 

 

 صنایع تولیدی خودرو کروز 

 های ایبکوگروه شرکت 

 سامان آرکا انیرا 

 

 تلفنی:های سیستم .2

 اندازی نصب و راهCall Center  (درمانت)پیشگام اتحاد الوندشرکت 

 مرکز تحقیقات علوم پزشکی ایران 

 اکسون سور کیش 

 نور سیستان و بلوچستاندانشگاه پیام 

  عرش سبحانفرادید 

 تهران آیلتس 

 بیمه اتکایی سامان 

  کانون ایران نوینآژانس تبلیغاتی 

 

 :DATA CENTER,VOIP,WAN,LANنگهداری و پشتیبانی شبکه  .3

 بیمه اتکایی سامان 

 اجرای شب(که پتروشیمی شهید رسولی,VOIP ,WAN LAN) 

 المللی مهدادحمل و نقل بین 

 داروپوش 

 زانیار آریایی 

 مهندسی تدبیر پرداز دلسا 

 روزی فروردینکلینیک شبانه 

 آقازادهیهلدینگ حاج 

 پشتیاز طب 

  بارانبیمه زندگی 

 تهران آیلتس 

 



 

 

 

 حفار ماشین شیراز 

 سمنپاک 

 آرین پویا 

 پیشه پالستیک اندیشه نو 

 بهنگر 

 ویستا تجهیز احیا 

 

 :Wirelessنگهداری و پشتیبانی شبکه  .4

 کانون ایران نوین 

 بیمه اتکایی سامان 

 بیمه زندگی باران 

 سفیر آبی آرام 

 هیوندایی 

 فناوران اطالعات خبره 

 بیمه سامان 

 سناپیس 

 پیشتاز طب 

 آقازادهنگ حاجییدهل 

 


