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 معرفی شرکت:

اطالعات  یدهنده خدمات فناور  هیارا،  گرديده سیتاس 1394از سالکه شرکت راهکار داده پرداز کهن )راداکو( 
 انیمشتر  ازین طیف گسترده ای ازخود  یانسان یرویوارتباطات است که با پشتوانه دانش، تخصص و تعهد ن

، پروژه های سخت افزاری و نرم افزاریو اجراي  یطراحقالب بطورکلی ارائه این خدمات در  .دینما یم نیرا تام
 فروش تجهیزات و لوازم این صنعت تقسیم بندی می شود.و  و انفورماتیک IT یبانیخدمات پشت

 نیو همچن ICT یو مهندس یسال سابقه مداوم در بخش فن 15از  شیشرکت با ب نیاو موسسین  رانیمد
به عنوان افراد خبره و صاحب نظر در این صنعت شناخته می شوند  ، شبکه ویو پس ویاکت یپروژه ها یاجرا

،که این پشتوانه علمی موجبات اعتماد و اطمینان طرف های تجاری سازمان و توسعه و ترویج سازمان را در 
 برداشته است.

سالم و  یبتبا رقا از آنجاییکه امروزه شرکتهای بسیاری در این حوزه فعالیت می نمایند این مجموعه همواره
بر دانش و  ، رویکردی اخالقی و ارزش مدارانه در پیش گرفته است تا با اتکاهمکار  یهابا شرکت یاصول

سه به عنوان سازمانی پیشرو و دانش محور شناخته شود از اینرو روز جهان  یتخصص منطبق بر استانداردها
رئوس مبنای ارائه خدمات خود قرارداده و در  راو پشتیبانی ویژه  به موقعتحویل  ،عامل مهم و اساسی کیفیت 

را به عنوان اولویت اول در  نفعانیذ ریو سا انیمشتر  یتمندیو رضا یانسان یروین یرشد و تعال خوداهداف 
 نظر گرفته ایم. 

 

 
 : ماموریت 

 شود:  یم فیتعر  ریبصورت خالصه در پنج حوزه به قرار ز  شرکت نیا یتیمامور بطور خالصه حوزه 
 

 در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطاتحوزه محصول: ارائه انواع کاال و خدمات -1

 حوزه مشتریان: سازمان ها ، ارگانها و شرکت های دولتی و خصوصی-2

 فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه بازار: توسعه و پیشرفت -3

 ان حوزه جغرافیایی: کشور ایران با تمرکز ویژه بر استان های البرز و تهر-4

حوزه ویژگی های ممتاز: ارائه مشاوره و خدمات نوین متناسب با نیاز مشتریان ، سرعت سرویس دهی و -5

 تعهد در قبال رضایتمندی مشتریان
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 : اهداف و چشم انداز

مدیریت ارشد شرکت راداکو با اعتقاد راسخ به اجرای اثربخش نظام های مديريتی ، روند حرکتی سازمان را 
بود مداوم فرآيندها و ارتقاء سطح کیفیت خدمات هدایت نموده تا در  جهت نیل به اهداف ذیل در جهت به

 حاصل گردد:همواره رضایتمندی مستمر مشتریان و سایرذینفعان 
  مشتری مداری و افزایش سطح رضایتمندی آنان 
 توسعه بازار و ارتقاء اعتبار نماد تجاری و برند سازی سازمان 
 ول نرم افزاری جهت اخذ صالحیت دانش بنیانی سازمانتوسعه و ارائه محص 
 ارتقاي  سطح دانش و مهارت منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت 
 بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها در چارچوب ساختاری نظامند و پویا 

 
 :  سازمانیارزش های 

 تعهد و مسئولیت پذیری 
 خالقیت و نوآوری 
 اعتماد و صداقت 
 م و کرامتاحترا 

 
 ها: و نمایندگی عضویت

  عضو رسمیIR-NOG   وRipe NCC    
  عضو رسمی مدرسین دوره هایIPv6   TTT  
 کشور عضو فعال نظام صنفی رایانه ای 
  نمایندگی رسمی شرکتFIBERLAND  
  نمایندگی رسمی فروش رک هایHPA 
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 :راداکو شرح خدمات

الیاات هااا و خاادمات قاباال ارائااه بااه سااازمان هااای عناااوین فع بااا توجااه بااه ماموریاات شاارکت راداکااو،
ساازماندهی گردیاده اسات کاه باه تناساب رشاد و  در قالب دپارتماان هاای تخصصای مربوطاهمختلف 

طیااف وساایعی از نیازهااای مشااتریان را در و ارتباطااات  اطالعااات تغییاارات مسااتمر صاانعت فناااوري
ت شااامل مشااتریان بااازار هاادف ایاان شاارک باادین ترتیااب ،فضااای کسااب و کااار پوشااش ماای دهااد

مجتمااع هااای ، کارخانجااات سااازمان هااا و نهادهااای دولتاای، شاارکتهای خصوصاای ،  مختلفاای نااون
. بار ایان اسااس شارم خادمات ... مای باشاد ، دانشاااه هاا و موسساات آموزشای و تجاری و صانعتی

 سازمان در نارنوب ساختار سازمانی ذیل هدف گذاری شده است:

  پروژه های سخت افزاری دپارتمان .1
عملیااتی باه شارم ذیال تفکیاک شاده اسات کاه در  زیار فرآیناددر  ه های مختلفدر این واحد پروژ
شاابکه هااای کااام یوتر، سیسااتم هااای حفااا تی و طراحاای و اجاارای پااروژه هااای یااک زیاار فرآینااد 

پیایاااری و در زیرفرآیناااد بعااادی پاااروژه هاااای  نظاااارتی، اعاااالم حریاااق، راهکارهاااای مخاااابراتی
 :و هوشمند سازی طرم ریزی و اجرا می شوداتوماسیون و برق صنعتی 

 
 پروژه های شبکه، سیستم نظارتی و حفاظتی و مخابراتی

 . ارائه مشاوره و طراحی انواع شابکه های کام یوتریWAN , LAN , Wireless 
  انجام کلیه خدمات شبکهPassive , Active شبکه 
  استانداردمراکز داده ارائه راه حل های طراحی و ساخت 
  انواع سرویسهای شبکه توسط متخصصین نصبMicrosoft , Cisco, Juniper وMikrotik 
 انجام کلیه امور مرتبط با مجازی سازیOpen Stack  , VMware, Hyperv  
  سیستم های یک ارنه تلفنی تحت شبکهAsterisk , Panasonic سازمانی 
 بر  پیاده سازی شبکه دوربین مداربسته حفا تی و نظارتی مبتی ،طراحیIP 
 ،امنیتی آدرس پذیرسیستم ها طراحی و اجرای شبکه های اعالم حریق و  مشاوره 
 ،طراحی و مهندسی بستر های نوین مخابراتی و سانترال های دیجیتال مشاوره 
 نصب و راه اندازی دکل های خودایستا، مهاری 
  مشاوره، طراحی ، تامین , اجرا پروژه های زیر ساخت  فیبر نوری 
 احی ، تامین , اجرا پروژه های مشاوره، طرFTTH 

 و هوشمند سازیاتوماسیون ،  صنعتیبرق پروژه های 
 مطالعه امکان سنجی، حفا ت و کنترل شبکه های ولتاژ متوسط 
 کارخانجات برق اصالم ضریب توان شبکه و شناسایی و آنالیز شبکه 
 ن صنعتیدقیق کنترل و سیستمهای اتوماسیو اندازه گیری و ابزار 
 و اجرای سیستم های توزیع برق, روشنایی و مدیریت انرژی طراحی 
 طراحی و ساخت تابلو های کنترل و فرمان ماشین آالت و خطوط تولید 
  محصوالت مختلف کارخانجاتطراحی و ساخت ماشین آالت تست و یا تولید 
  برنامااه نویساایPLC  وHMI  اپراتااوری کنتاارل و مانیتورینااب باار مبنااای تجهیاازات اتوماساایون

 و ... زیمنس, دلتا, فتکمختلف همچون رکتهای ش
 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و مکانیک ماشین آالت و خطوط تولید 
 مربوطه انواع موتورها, پمپ ها و دیار تجهیزات و نصب و راه اندازی تابلو های توزیع, کنترلی 
 مورد نیاز کارخانجات لوله گذاری و کابل کشی ، سینی گذاری 
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  پروژه های نرم افزاریدپارتمان  .2

پااروژه هااای مختلااف ایاان حااوزه توسااط تیماای کااامال  راداکووو در دپارتمااان ناارم افاازاری شاارکت
دانااش ، خالقیاات و هناار افااراد مختلااف در  بااه نحوییکااهتخصصاای و حرفااه ای انجااام ماای شااود. 

نارم افازاری بصاورت یاک محصاول  آن تاا خروجای رسایدهباه هام افزایای تیمی حرفه ای نارنوب 
هماواره در کناار مشاتریان باه ارزش  راداکاو تایم واحاد نارم افازاری .متفاوت به مشتری ارائاه شاود

بار مبناای  محصاول خروجایآفرینی و رشد و توسعه سازمان مشاتری مای اندیشاد باه صاورتی کاه 
بط باا ایان دپارتماان در معیارها و اساتانداردهای باین المللای ماورد تاییاد باشاد. پاروژه هاای مارت

  قالب موارد ذیل دسته بندی می شود:
 طراحی و پیاده سازی وب سایت و یا فروشااه آنالین با استفاده از زبانهای مختلف برنامه نویسی 
  )طراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی )اپلیکیشن ها 
 خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت های موجود 
 پرتال سازمانی طراحی و پیاده سازی  
 خدمات مشاوره ای اینستا مارکتینب ، تولید محتوا و تبلیغات فضای مجازی 

با تاالش مساتمر کارشناساان ایان واحاد ساازمان، محصاولی نارم افازاری بصاورت  الزم به ذکر است
web base  طراحی و پیاده ساازی شاده اسات کاه در واقاع باه عناوان یاک شابکه پاایش هوشامند

ناام گاذاری شاده  (Bina"بینوا"  مان هاا قارار میایارد. ایان محصاول کاه باا واژه  مورد استفاده ساز
است در واقع  یاک سارویس مانیتوریناب اسات کاه تحات شابکه ی هوشامند کاالود و باا قابلیات 

ماورد اساتفاده قارار میایارد. ایان  UDP و TCP اناواع پورتکلهاای ومانیتوریناب سارور، وب ساایت 
 در کشااور ایااران ه عنااوان اولااین محصااول مانیتورینااب شاابکهباا و دانااش بنیااان محصااول هوشاامند

مساائولین شاابکه، ماادیران ساارورها و صاااحبان  بااه یخاادمات نااوین و بااه زودی شااده اساات ارائااه
 ارائه خواهد نمود.سایت 

 
  دپارتمان پشتیبانی سازمانی .3

جااذب نیااروی انسااانی متخصااص و متناسااب بااا نیاااز سااازمان فرآیندیساات  کااه در شاارایط فعلاای
هاادایت کاارده رویکاارد باارون ساا اری را بااه بساایاری از سااازمان هااا  ، باار و البتااه پاار د د ااهزمااان 
 ی مربوطااهتااا عااالوه باار کاااهش هزینااه هااای پرساانلی ، بااا رویکاارد تخصصاای نااالش هااا اساات

بااا ننااین نارشاای ارائااه خاادمات فناای و تخصصاای در حااوزه هااای  سااازماندهی و مرتفااع گااردد.
ر شارکت راداکاو هادف گاذاری گردیاد تاا باا پشاتوانه داناش مختلف فناوری اطالعات و ارتباطاات د

و تجرباه کارشناساان ، خادمات پشاتیبانی در قالاب پکیجاای کامال و مبتنای بار داناش روز دنیاا بااه 
مشتریان ارائه گردد.باه بیاان سااده تار مشاتریان مجموعاه از نیازهاای تخصصای خاود را در قالاب 

ثاباات و مشااخص ماهیانااه( دریافاات ماای یااک قاارارداد بااا شاارکت راداکااو )بااا پرداخاات مبلغاای 
نمایند. در ننین شرایطی میازان ریساک و هزیناه ساازمان باا بارون سا اری خادمات پشاتیبانی باه 
حااداقل رسااانده ماای شااود و در ازای جااذب یااک و یااا ننااد فاارد بااا دانااش و تخصصاای محاادود ، 

ه خواهاد همکاری با یک شرکت )باه عناوان شخصایت حقاوقی( باا رویکاردی نناد مهارتاه را تجربا
 نمود ... 

دپارتمان پشاتیبانی شارکت راداکاو در طای فعالیات نناد سااله خاود در حاوزه هاای سیساتم هاای 
و ... باااه  Voipکاااام یوتری)نرم افااازار و ساااخت افااازار( ، شااابکه ، دورباااین ، تلفااان ساااانترال و 

مشتریان خود خدمت رسانی مای نمایاد کاه عاالوه بار کااهش هزیناه ، رضاایت مشاتریان را در بار 
 داشته است... 

 

http://radaco.net/
http://radaco.net/
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  دپارتمان فروش و بازرگانی .4

،مراتاب تهیاه وتاامین لاوازم و تجهیازات ماورد نیااز  راداکوو شارکت فاروش و بازرگاانیدر دپارتماان 
مشااتریان بااا رویکااردی تخصصاای و ضاامانت کیفیاات و اصااالت اقااالم در دسااتور کااار قاارار گرفتااه 

ن اجناااس از تااامین کنناادگان اصاالی و بااا حااذف واسااطه هااا و بااا مناسااب اساات بااه نحوییکااه ایاا
 ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار میایرد.

 
 معرفی پروژه های راداکو:

ذکار مشاتریان و مهم ترین پروژه های ایان ساازمان باا با توجه به تعدد پروژه های انجام شده در ذیل برخی از 
الزم به تاکید اسات تصااویر و اطالعاات تکمیلای از طریاق وب ساایت تشریح حوزه فعالیت مندرج شده است. 

  قابل مشاهده است Radaco.netشرکت به آدرس 
 

ف
دی
ر

 

 عنوان پروژه /شرم فعالیت نام شرکت ، سازمان

 امنیت شبکه محصول نرم افزاری همراه کارت دارای قرارداد پشتیبانی شرکت فناوری همراه پیدا  1

2  
 سوئیسی شرکت 
 (Sinjenta  سینجنتا

 بزرگترین تولید کننده سم و کود کشاورزی دنیا 

  طراحی و پیاده سازی پروژه نرم افزاری پرتال داخلی وHRM 
  مشاوره در زمینه های شبکه وIT  
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 شرکت آرا بتن اروند  3
 بتنافزودنی  کننده محصوالت تولید

  تولید  وطخطمشاوره و طراحی اتوماسیون 
 نامه نویسی برPLC  تولید وطهوشمند سازی سیستم خطو 
 و کنترل فرمان و اتاقع زیراه اندازی تابلو برق تو 
 طراحی و پیاده سازی وب سایت 

 کاال عیتوز  ونیشرکت پا  4
  توزیع محصوالت آرایشی و بهداشتی 

 ه اندازی اتاق سرورپروژه اصالم سیستم شبکه و را 
  فروش و انباراصالم سیستم ارتباطی دفاتر پروژه 
 مشاوره امنیت و ارتقاء شبکه داخلی 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 دفاتر و شعب تهران_فرادانه  شرکت  5
 ربزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در کشو

  هوشمند سازی دفاتر و شعب تهران مشاوره و طراحی 
  شعبه میدان توحید  –دفتر مرکزی  هوشمند سازیاجرای سیستم 
 شعبه خ اندرزگو  –دفتر مدیریت  هوشمند سازیم اجرای سیست 

 کارخانه شهرکرد _فرادانه  شرکت  6
 بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در کشور

  و پیاده سازی طراحیپروژه ( مرکز داده کارخانهData center ) 
 به سیستم فیبر نوری ارتقاء شبکه داخلی 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 اسالمی ارشاد فرهنگ و اداره  7
 اداره مرکزی استان البرز

 اصالم سیستم ارتباطی و مخابراتی اداره مرکزی 
 مشاوره امنیت و ارتقاء شبکه داخلی 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 یژ رمان انرآهندسی مشرکت   8
   و فروش مقره انتقال خطوط نیرویمانکار پ

 و سیستمها زیرساخت شبکه، تلفن ءارتقاره وشام 
 ارای قرارداد پشتیبانید 

9  
اطمینووان توسووعه آتیووه یکتووا شوورکت 
   اتیکت(

 صنعتی ناپ لیبلخدمات 

 ، برقupsزیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کامل 
کابل کشی تا نصب رک تجهیزات و آرایش، نصب پچ پنل، سرورها، ، شامل 

، سیستم های امنیتی و میکروتیک، برنامه ریزی سانترال  روتر وکانفیب سوییچ 
 دوربین های مداربسته.

http://radaco.net/
http://radaco.net/
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1  اکسون بسته بندی صدرا  0
 صنعتی بسته بندیخدمات 

 زیر ساخت شبکه اصالم و ارتقاء  پروژه 
  دوربین تحت شبکه  راه اندازیپروژه 

1  شرکت فرازپردازان  1
 نرم افزاری بانکیارائه دهنده خدمات 

 جابجایی رک و سویچ به دفتر جدید پروژه  
  دفتر جدیدشبکه  و ارتقاء اه اندازیرپروژه 

1  تهران یشهردار  رهیصندوق ذخ  2
 مالی کارکنان شهرداری تهران موسسه

 رهیصندوق ذخ درصد 6جامع مالی )نرم افزار نرم افزار  لیتحلپروژه تجزیه و 
 (پرسنل

1  فروشگاه چرم کروکو  3
  نالین فروشااه آپروژه طراحی و پیاده سازی  نرمی کننده محصوالت تولید

1  سازینه چوبرکت ش  4
    نالینفروشااه آ وب سایت و رم افزارین ءرتقااپروژه  وبین کننده محصوالت تولید

1  شرکت پویان طب تشخیص مهر  5
 پزشکی و درمانی بازرگانی محصوالت

  راه اندازی زیر ساخت شبکه پروژه 
  مدار بسته کارخانه نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  سرور  ینصب و راه انداز پروژهVoip 

1 6  
 موسسه تحقیقات اصالح 

 ایران و تهیه نهال و بذر
 فیبر نوری FTTH یکش و کابل چییسو ضیتعوپروژه 

1   آزادی( فراست یسرد خانه مالت  7
 زیر ساخت شبکه اصالم و ارتقاء  پروژه 
  مداربستهدوربین  زیر ساختپروژه اصالم و ارتقاء 
  دارای قرارداد پشتیبانی 

1  سام سنگانشرکت   8
 آش زخانهمدرن  کننده محصوالت تولید

 ، برقupsزیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کامل 
کابل کشی تا نصب رک تجهیزات و آرایش، نصب پچ پنل، سرورها، ، مل شا

میکروتیک، برنامه ریزی سانترال ، سیستم های امنیتی و  روتر وکانفیب سوییچ 
 دوربین های مداربسته.

1  آلتون رایشرکت   9
 محصوالت روشنایی و انواع نراغکننده  تولید

  زیرساخت تلفنپروژه اجرای کامل voip در کارخانه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 شرکت فرهنگ و توسعه کندو  20
 ارائه دهنده خدمات مخابراتی

  راه اندازی زیر ساخت شبکه پروژه 
 مجازی سازی و انتقال تمامی سرور های شبکه  به  پروژهVcenter   
 راه اندازی تجهیزات سیسکو  پروژه 
  نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه IP 
 تیبانیدارای قرارداد پش 

 شرکت پلی آب اتصال صفا  21
 تولید کننده انواع لوله و اتصاالت

  راه اندازی زیر ساخت شبکه پروژه 
  مدار بسته کارخانه نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  سرور  ینصب و راه انداز پروژهVoip 

 لی رزینپشرکت   22
 و رنب زین های پلی استررتولید کننده انواع 

  راه اندازی زیر ساخت شبکه پروژه 
  مدار بسته کارخانه نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  سرور  ینصب و راه انداز پروژهVoip 

 آلوم پارس پلهشرکت   23
 پله و نرده بانتولید کننده انواع 

 فروشااه آنالین سازی  پروژه طراحی و پیاده  
 دارای قرارداد پشتیبانی 

  آبا طعم پرشینشرکت   24
 نیتوز برند تولیدی محصوالت کارخانه

  و پیاده سازی طراحیپروژه ( مرکز داده کارخانهData center ) 
  اجرای کامل زیرساخت های مخابراتی، فیبر نوری، شبکه، سیستم پروژه

 پیجینب و اعالم حرق و دیتاسنتر 
 وره ، پیاده سازی و  ارائه راهکارهای جامع شبکه در خصوص مشا

 ارتباطات داخلی و طراحی شبکه داخلی با استفاده از فیبر نوری
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 آژانس مسافرتی صوفی گشت  25
 ارائه دهنده خدمات توریستی در کرج

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملupsبرق ، 
  بسته مدار نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  لینک رادیویی جهت انتقال تصویر و اینترنت مجموعهپروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 شرکت فام تک صنعت چاپ  26
 صنعتی ناپ لیبلخدمات 

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملups 
  مدار بسته نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  نت مجموعهلینک رادیویی جهت انتقال تصویر و اینترپروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 مارال چرمفروشگاه   27
 نرمی کننده محصوالت تولید

  دفتر مرکزی زیرساخت شبکهپروژه اجرای کامل  
  تلفنپروژه اجرای کامل voip 
 پروژه طراحی و پیاده سازی فروشااه آنالین 
  مشاوره خدمات دارای قراردادIT کارخانه در حال احداث 

 ا هزاره سومشرکت دارویی تریت  28
 اولین تولید کننده نانو دارو در ایران

  و پیاده سازی طراحیپروژه ( مرکز داده کارخانهData center ) 
  در بسترارتباط دفاتر قزوین ، زنجان ، تهران پروژه VOIP  
  داخلیاداری اتوماسیون پروژه 
  راه اندازی سرویس پروژهSLA جهت تجهیزات آزمایشااهی 
  ارتباط پروژهIPSEC بین مراکز و استانها جهت دسترسی به منابع 

 استانداری البرز  29
 ساختمان مرکزی استان البرز

  و پیاده سازی طراحیپروژه ( مرکز داده کارخانهData center ) 
  زیرساخت شبکه پروژه اجرای کامل 

 فراداده برد ایرانیانشرکت   30
 مراکز استان البرز ای باند )اینترنت( زیتل درپهن نماینده انحصاری فروش ارائه دهنده پهنای باند زیتل

 آژانس مسافرتی آزاده  31
 ارائه دهنده خدمات توریستی

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملupsبرق ، 
  مدار بسته نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  لینک رادیویی جهت انتقال تصویر و اینترنت مجموعهپروژه 
 انیدارای قرارداد پشتیب 

 شرکت مرصوص بتن   32
  بتن آماده در کرج کننده محصول تولید

  و فیبر نوری کارخانه زیرساخت شبکهپروژه اجرای کامل 
  نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه IP کارخانه و دفاتر فروش 
  لینک پروژهPTP  دکل و شبکه  4دفاتر فروش و کارخانه با نصبMesh 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

  ایرانیان بهار ارتباطسسه مو  33
 خدمات آموزشی گردشاری و توریستی

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملupsبرق ، 
  مدار بسته نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  لینک رادیویی جهت انتقال تصویر و اینترنت مجموعهپروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 شرکت شفق گستر یزد  34
 ROSHENالت نمایندگی محصو

 مشاوره و نصب دوربین مدار بسته تحت شبکه 
  راه اندازی سیستم های امنیتی دفاتر و انبارPARADOX 
 خدمات شبکه  و دارای قرارداد پشتیبانی 

35  
 سوئیسی شرکت 
 (Sinjenta  سینجنتا

 بزرگترین تولید کننده سم و کود کشاورزی دنیا 

  راه اندازی سیستمvoip  اردن ، سوئیس و ایران و اتصال دفاتر کشور 
  راه اندازی  شبکهPassive , active  دفاتر اردن و سوئیس 
  پشتیبانی شبکه و قرارداد رسمی با کشور سوئیس درخصوصVOIP  
  مشاوره در زمینه های شبکه وIT  

 البرز تیفیانجمن کنترل ک  36

  زیرساخت شبکه، تلفنپروژه اجرای کامل  
  پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت 
 زمون آنالین پیاده سازی سیستم ارزیابی و آ 
 دارای قرارداد پشتیبانی 
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 راهکارهای همراه کارینا شرکت   37
 ه ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده تلفن همرا

 ، برقupsاجرای کامل زیرساخت شبکه، تلفن، 
از کابل کشی تا نصب رک تجهیزات و آرایش، نصب پچ پنل، سرورها، رادیوهای 
ارتباطی و لینک شعب، کانفیب سوییچ های سیسکو، روترهای میکروتیک، 

، سیستم های امنیتی و دوربین های E1برنامه ریزی سانترال و خطوط 
 داد پشتیبانی دارای قرارو  مداربسته.

 آتیه داده پردازمرکز داده   38
 اولین مجری سرویس موبایل بانک کشور 

تولیااد و اجاارای دکاال خودایسااتا جهاات لینااک هااای ارتباااطی بانااک هااا بااا 
دیتاساانتر، اجاارای سیسااتم صاااعقه گیاار و ارتینااب، تساات و عیااب یااابی 
فلااوک از نودهااای شاابکه،راه اناادازی سیسااتم ذخیااره سااازی بااا اسااتفاده از 

و  Nexus سیسااکو و 4500و نصااب سااوئیچ هااای سااری  EMCجهیاازات ت
مجری لینک هاای ارتبااطی باا مشاتریان شارکت اهام از هماراه اول، باناک 

 های تجارت، ملت، انصار، پاسارگاد، اقتصادنوین 

 اداره گاز استان البرز   39
 استان البرز ستاد مرکزیاداره 

 در بستر وایرلسمشاوره و طراحی دیتاستر و زیرساخت شبکه استان 
 (Tier 2راه اندازی کامل مرکز داده ستاد گاز استان البرز )با استاندارد 

ساااخت و نصااب دکاال و اجاارای  واجاارای ترانکینااب) شاابکه, باارق , تلفاان( 
 پیااده ساازی سیساتم ارت گریاد پیشارفته مرکاز داده ،لینک های بین مراکاز

(Data center)ه ستاد طراحی و پیاده سازی اکتیو شبک 

 شرکت آب منطقه ای استان البرز  40
 استان البرز واقع در مهرشهر مرکزی اداره

 مشاوره و طراحی دیتاستر و زیرساخت شبکه 
اجرای ترانکینب) شبکه, و  (Tier 2راه اندازی کامل مرکز داده ستاد )با استاندارد 

 ستم ارت گرید پیشرفته پیاده سازی سی /( زیر ساختیvoipبرق , تلفن 
راه اندازی سیستم و  طراحی و پیاده سازی اکتیو شبکه ستاد ، مشاوره و نظارت

)خنک   BMSاجرای هوشمند سازی و  اتوماتیک  fm200اطفاء و اعالم حریق 
 کنترل دسترسی درب دیتا سنتر( ups کننده ، روشنایی ، برق 

41  
 موسسه تحقیقات اصالح 

 ایران ه نهال و بذرو تهی

 ( Data center) ساختمان ستادیو پیاده سازی مرکز داده  پروژه طراحی
فیبر نوری، شبکه، ،  مشاوره و نظارت و اجرا  پسیو و اکتیو کامل شبکهشامل 

 اعالم حرق ، سوئیچینب و روتینب ، ارتباطات بیسیم مراکز ، طراحی تابلو برق
 مرکز داده

لینک وایرلس و ارتباط سرور اصلی دیتاسنتر با دفتر پشتیبانی  پروژه اجرای ه هاسازمان هدفمندی رایان  42
 مرکزی

   ع(امام علی  بیمارستان علوم پزشکی  43
 پسیو و اکتیوشامل اقدامات  ( Data centerمرکز داده )پروژه اجرای کامل 

 کابل کشی فیبر نوری و شبکه، نصب دکل ، ترانکینب شبکه ، 

 پسیو و اکتیوشامل اقدامات  ( Data centerمرکز داده )پروژه اجرای کامل   ع(امام حسین پزشکیبیمارستان علوم   44
 کابل کشی فیبر نوری و شبکه، نصب دکل ، ترانکینب شبکه ، 

 توسعه و فناوری شهرشرکت   45
 بانک شهرزیر مجموعه وابسته به 

ای میادین میوه مرکز میادین و تره بار جهت شبکه  رفه ه 20راه اندازی  بیش از 
  POSو تره بار مراکز  رب استان تهران جهت پرداخت الکترونیکی توسط دستااه 

که شامل کابل کشی و نصب رک و کانفیب سوئیچ و رادیو ارتباطی بین مرکز و 
  رفه در هر مرکز  30میادین برای 

 شرکت سرمایه گذاری حامی کیان  46
 بانک آیندهزیر مجموعه 

  یرساخت شبکه، تلفن، ز پروژه اجرای کاملups دفاتر اداری 
  مدار بسته نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
  ارتباط دفاتر مختلفلینک رادیویی جهت پروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 
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  آپتوس ایرانشرکت   47
  بتن آماده و قطعات بتنیکننده  تولید

  و فیبر نوری کارخانه زیرساخت شبکهپروژه اجرای کامل 
 ی کامل سیستم تلفنی اجراvoip 
  نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه IP کارخانه و دفاتر فروش 
  و نصب دکل مهاری در دفاتردفاتر فروش و کارخانه  ارتباطیپروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 چهارباغدهکده ورزشی   48
 مجتمع ورزشی و تفریحی در کرج

مداربسته و سیستم های امنیتی. زیرساخت تلفن، شبکه، دوربین پروژه اجرای 
 ایجاد پوشش شبکه وایرلس 

  ره(کمیته امداد امام خمینی  49
 استان البرز ستاد مرکزیاداره 

 مجری توزیع شبکه اینترانت مراکز استان البرز
 وایرلس  PTPساخت و اجرای دکل های مهاری، اجرای لینک های 

 صنایع غذایی نیک دهقانشرکت   50
 ستاک برند والتتولیدی محص کارخانه

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملupsبرق ، 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

 موسسه آموزشی علوی مرکزی  51
 شعب با سایرلینک های ارتباطی دفتر مرکزی  پروژه اجرای نماینده استان البرز

 البرز دانشگاه تربیت مربی  52
 ی سازمانو بخشهای داخلراه اندازی فیبرنوری واحدها پروژه  ساختمان مرکزی

  مرکز علمی بنیاد شهید و ایثارگران  53
 نماینده استان البرز

  دوربین مدار بستهزیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کامل 
  راه اندازی سیستم اکانتینب جهت فروش پهنای باند به دانشجویانپروژه 

 مرکز علمی کاربردی خانه کارگر  54
 نماینده استان البرز

زیرساخت شبکه، سایت های آموزشی، راه اندازی سرور پروژه اجرای طراحی و 
توزیع اینترنت با محدودیت های  -  , Vcenter  -VDIمجازی سازی  بر پایه 

پیاده سازی سیستم  –دانشااه جها مصرف اساتید، بخش آموزش و دانشجویان 
 از سایتهای آموزشی  Imageمکانیزه 

 مجتمع فنی تهران   55
 ان البرزنماینده است

  زیرساخت شبکهپروژه اجرای کامل 
 اجرای پروژه وب سایت آموزشی مرکز 
  برگزاری و تدریس دوره های تخصصی 
  داخلی وایرلسراه اندازی سیستم پروژه 

 داده پردازی رسپیناشرکت   56
  ارائه دهنده پهنای باند اختصاصی

 سازمانی برای مشتریان مهاری های دکل نصب مجری 
  ی سیستم تلفنی تحت شبکه راه انداز پروژه 

 نیروگاه منتظرقائم  ع(  57
راه اندازی ارتباط فیبرنوری بین ادارات و اصالم شبکه فیبری قدیم. نصب پروژه 

سوئیچ های سیسکو و کانفیب و جدا سازی شبکه های واحد ها  با استفاده از 
Vlan  و تغییرIP Plan 

 بیمه کارآفرین شرکت   58
 ن البرزنمایندگی استا دفتر مرکزی

  زیرساخت شبکه، تلفن، پروژه اجرای کاملups دفتر مرکزی 
  مدار بسته نیدورب ستمیس ینصب و راه انداز پروژه 
 دارای قرارداد پشتیبانی 

59  
 سوئیسی شرکت 
 (Sinjenta  سینجنتا

 بزرگترین تولید کننده سم و کود کشاورزی دنیا 

خت برق  شبکه و ارتباط راه اندازی زیر سا پروژهنصب ترانکینب لاراند پروژه 
   voipدفاتر کشور های مصر و اردن و سوئیس از طریق 

 مارکت مارینافروشگاه   60
 شعبه مهرویالی کرج

  زیرساخت شبکه، تلفنپروژه اجرای کامل voip ،ups فروشااه 
  مدار بسته نیدورب ستمیس یه انداز نصب و راپروژه 

 1838 ی به شمارهمرکز  (Call Center)کز تلفن ر مراه اندازی ه ژپرو سیم هشتگردتاکسی بی  61

 موسسه تحقیقاتی جهاد کشاورزی  62
مختلف  زارعمارتباط بین ادارات و  جهت راه اندازی بستر شبکه وایرلسه ژپرو

 موسسه
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 بهزیستی استان البرزکل اداره   63
 (Data center)ین ستادمرکز داده ساختما یساز  ادهیو پ یپروژه طراح

شبکه،  ،ینور  بریکامل شبکه ، ف ویو اکت ویمشاوره و نظارت و اجرا  پس شامل
 تابلو برق  یمراکز ، طراح میسی، ارتباطات ب نبیو روت نبیچیاعالم حرق ، سوئ

64  
 سازمان ها شرکتها و سایر 

 

 (E-Farda)ارتباط فردا شرکت 
 اصفهان ثرازی کومقوا سشرکت 
 تکسان صنعتشرکت 
 کاین انیپو روینشرکت 

  شرکت پارس طراوت توس
 نیساز و بست زر شرکت 
 تایآناه معماریو  یطراحگروه 

 برنامه نویسی ویراشرکت 
 معماری سینا تاج وریگروه 
 کارن ری دیتمعماری داخلی گروه 

 مهر گشتمسافربری آژانس 
 همراه دهیا کیشرکت صفر و 

 یمیتکتاز ششرکت 
 مسافرتی سفر بازیانس آژ

 شرکت پارس صدرا فناور
 الموت ریکو زلیدشرکت 
 البرز کرج اسیبازارنه 

 البرز شرکت کهکشان
 ریروشن ضم یکارخانه جوجه کش

 شرکت برسام
 کورورشزمایشااه آ

 انیصنعت ل روزیپشرکت 
 شرکت کیمیاگران نیکی رسان

 صنعت نیشرکت پرش
 شرکت رازک شیمی 
 شرکت شمس افالک

 آزانس هواپیمایی پیشتازان
 شرکت انتقال قدرت ماشین

 شرکت مهندسی دلتا
 شرکت مهندسی فاراتل

 شرکت مهندسی آفرینش فضای نو
 شرکت مهندسی مدوس
 شرکت مهندسی ستیز 

  کارخانجات صنعتی کادوس سلکتا
 صنعتی رنب سحرکارخانجات 

 کارخانجات صنعتی صدر صحت
 کارخانه رینب و الستیک ایرتاکو

 کارخانه دماوند س ید 
 شهرکرد –شرکت پازن تاراز 

 من ا... التوفیقو 


