
 



 

 پال نت معرفی شرکت مهندسی شبکه
 

 

 تاریخچه و نحوه شکل گیری           

مکاری جمعی از مدیران و هبا  9831درسال   Persian Ancient Network Engineering Coپارسیانکهن شبکه  مهندسی شرکتبا نام تجاری  پـال نـتگروه 

این مجموعه پاسخی است به نیاز موسسات و سازمان ها و شرکت های  متخصصین انفورماتیک و با هدف ارائه جدیدترین خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری تاسیس گردیده است.

 گروه پال نتارچه بر اساس شناختی دوگانه از خواست مشتری و راه حل مناسب. و ارتباطات یکپ، امنیت اطالعات زمینه خدمات تخصصی زیرساخت شبکه بزرگ و متوسط کشور در

کند. این متخصصین عالوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی و سوابق ارزشمند کاری، دارای مدارک خدمات خود را با تکیه بر تخصص، دانش فنی و تجربیات کارشناسان خود ارائه می

 ماتیک دنیا می باشند. صنعت انفور  گوناگون از مراجع

 محور فعالیت های شرکت در یک نگاه

 

 Network Optimization  مشاوره بهینه سازی و ارتقا و اصالح زیرساخت شبکه

   VMware ESX طراحی پیاده سازی زیرساخت مجازی با تکنولوژی های مجازی

 Citrix XenApp با  طراحی و پیاده سازی سامانه دورکاری و مجازی سازی برنامه

 Exchange  مشاوره و پیاده سازی تخصصی راهکار سرویس ایمیل مایکروسافت

 Microsodt Lync  طراحی و پیاده سازی راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت

  OpenSource UTM & WAF Firewall مشاوره امنیت شبکه با ارائه تجهیزات

 مجازی و اختصاصی  سرورویس و سخدمات کلود با اجاره فضای رک برای هاست 

 Microsoft  – Citrix – VMWare  تخصصی کاربردی شبکه های برگزاری دوره

 

 



شود که در زیر خدمات هر بخش بطور های زیرساخت و امنیت شبکه، مدیریت و کاربردهای تحت شبکه و مجازی ارائه میدر حوزه پال نتمجموعه خدمات شرکت مهندسی شبکه 

  ده شده است:خالصه نشان دا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زیرساخت شبکه
 

  های شبکه طراحیمشاوره و LAN  وWAN 

 

  های شبکهپیاده سازی LAN  وWAN 

 

 بررسی و بهبود ساختار شبکه 

 

  خدمات ابری راه اندازی هاستینگ وCloud 

 
 

 خدمات مدیریت شبکه
 

  مدیریت و کنترل دسترسی با استفاده از
Active Directory 

 گیریمانیتورینگ و گزارش 

(Monitoring and Reporting) 
 هاگیری از دادهپشتیبان 

)Backup Solutions) 

 هابه روزرسانی سیستم عامل 

 
 

 خدمات امنیت شبکه

 فایروال شبکه (UTM) 

 

 فایروال وب اپلیکیشن (WAF) 

 

 مدیریت و کنترل پهنای باند 

 

 آنتی ویروس تحت شبکه 

 

  

 راهکارهای ارتباط کاربران
  

  پست الکترونیک(Email) سازمانی 

 راهکار ویدئوکنفرانس و وب کنفرانس                  

(Video & Web Conference ) 

  تلفن تحت شبکه(VOIP) 

 راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت 

 تحت شبکه سرور فکس (Fax Server) 

 

 راهکارهای تخصصی
 

 با استفاده از برنامه  کاربری از راه دور 
 

 
 

 سازی سرورها با استفاده از مجازی 
 

 
 
 

 

 پشتیبانی فنی، آموزش و مشاوره
 

 

 قراردادهای پشتیبانی فنی 

 

 های تخصصیآموزش 

 

 هامشاوره و نظارت پروژه 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تجربه و تسلط به آخرین های کامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای شبکه نیاز به دانش فنی، توسعه فیزیکی و فنی شبکه

وان دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکه بیش از پیش نمایان ساخته است. بعالوه، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرای شبکه با درنظر گرفتن ت

اجرای صحیح آن را تضمین  سازی شبکه جلوگیری وفنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده

 باشد: بدین ترتیب، این مجموعه خدمات شامل سه بخش مهم می کند.می

 نظارت بر اجرای شبکه -3مشاوره در انتخاب پیمانکار مناسب      -2نیازسنجی و طراحی شبکه      -1

شبکه
ت 

ساخ
ت زیر 

خدما
 

شوند. این سازی، توسعه، یا بهبود ساختار و زیربنای شبکه کامپیوتری سازمانها و شرکتها ارائه میخدمات طراحی و پیاده سازی شبکه با هدف پیاده

 ، شامل مراحل زیر است:شودشامل میرا  (Wireless)سیم های بیو شبکه (Cabled)های کابلی شبکهخدمات که 

 آتی کاربران در سازمان هدفررسی و شناخت وضعیت موجود و نیازهای جاری و ب 

 طراحی شبکه شامل مشخصات فنی تجهیزات و نقشه ارتباطات و ساختار شبکه 

 المللیاستانداردهای بین پیاده سازی طرح تایید شده براساس 

  نهاییبررسی و تست کارکرد توسط ابزارهای به روز تست شبکه و ارائه گزارش 

های کامپیوتری مشتریان به پشتوانه تجربه متخصصان و کارشناسان خود که در طی سالها بررسی و عیب یابی شبکه پال نتشرکت مهندسی شبکه 
های مختلف و با رعایت ها و شرکتموجود در سازمانهای سازی شبکهو بهینهیابی عیبدر زمینه خدمات خود را در مختلف خود کسب کرده است 

 گیرد:ها خدمات زیر را دربرمیدهد. این پروژهارائه می المللیبیناستانداردهای 

 فایده -سازی بر مبنای تحلیل هزینه و بهینه بررسی ساختار فیزیکی شبکه و ارائه طرح اصالح 
 گزارش وضعیت ترافیک شبکه و منابع ترافیک مضر 

 بررسی وضعیت سرورها و سیستم عامل آنها و میزان بکار رفته پردازنده و حافظه 

 سرورها، روترها و تجهیزات فعال شبکه بررسی و بازبینی 

از زیرساخت های سنتی به سمت مهاجرت  تسهیل سازی در امر به منظور مدیریت سرور حرفه ایو خدمات  اختصاصی راه اندازی هاستینگ
 از جمله خدمات گروه پال نت در این حوزه است.  Cloudارائه سرویس های ابری و  دیتاسنترهای با قابلیت

 توسط این مجموعه صورت می گیرد. با پشتیبانی سالیانه در داخل یا خارج از کشور  (VPSاجاره فضای رک، اجاره سرور اختصاصی و مجازی )
و ... در دیتاسنتر پال نت  CRMمیل سرور، لینک سرور مایکروسافت،  مثل Cloud و سرویسهای ابری یکی دیگر از خدمات گروه در این حوزه ارائه

 ها و ... به مشتریان ارائه می گردد.ساعته از سرویس  42تمامی نکات اعم از بک آپ گیری روزانه، پشتیبانی با درنظر گرفتن که می باشد 

مشاوره و طراحی 

 WANو  LANهای شبکه

 های سازی شبکهپیاده
LAN  وWAN 

 بررسی و بهبود 

 ساختار شبکه

راه اندازی هاستینگ و 

 کلود ابر و خدمات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Directory  های مبتنی بر سیستم عامل جهت استفاده در محیطاز کاربران و ایستگاه های کاری عالوه بر ایجاد یک بانک داده متمرکز
 ،توسط مایکروسافت ارائه شدهکه تکنولوژی این  ها بپردازند.افزار و به روزرسانینصب نرمسازد به اعمال سیاست، ویندوز مدیران شبکه را قادر می

 نماید:های زیر را فراهم میسرویس

 اساس و پایه امنیت اطالعات در سازمان  یک نقطه مرکزی جهت مدیریت شبکه و اعطای اختیار 

 ک نقطه واحد جهت ورود کاربران جهت دسترسی به تجهیزات شبکهی   قابلیت گسترشفراهم کردن و تسهیل 

 افزارهاهای نرمسازی دادهیک نقطه واحد جهت متمرکز  احراز هویت مبتنی بر Kerberos 

شبکه
ت 

ت مدیری
خدما

 

سیستم این باشد. های کامپیوتری میو شبکه (Data Center)نظارت و کنترل مستمر بر مراکز داده پیشرفته برای ، ابزاری ستم مانیتورینگسی
را به صورت های داده، پهنای باند، نرم افزارها و تجهیزات شبکه ها، پایگاهسرورها، سرویسشبکه شامل مهم و حیاتی کلیه اجزاء امکان کنترل 

هرگونه اختالل و یا کاهش کیفیت، با ارسال انواع اخطار، مسئوالن شبکه و یا مدیران مربوطه را از  کند و در صورت ردیابیمیفراهم ساعته  42
 سازد. موضوع با خبر می

بدین ترتیب، مدیران  .دهدموجود ارائه میو کارکرد اجزاء شبکه  هاگزارشات سیستم مانیتورینگ تصویری واضح از سطح کیفیت سرویسهمچنین، 

های الزم را به منظور پیشگیری از گیریشبکه بصورت فعال تسلط کافی بر وضعیت شبکه خواهند داشت و با استفاده از گزارشات این سیستم تصمیم
 بروز اختالالت جدی و نیز ارتقاء منابع شبکه به منظور رفع نیازهای آینده سازمان در زمان مناسب انجام خواهند داد.

باشد. دالیل متعددی برای از بین رفتن اطالعات که اکثر سازمانها با آن مواجه هستند خطرات ناشی از انهدام اطالعات میمهم های یکی از ریسک
برای  یسازمانبنابراین، هر  .بالیای طبیعیحتی ها و یا های تصادفی، خرابی هاردها، حذفافزارها، ویروسهای موجود در نرموجود دارد از جمله باگ

 باشد.میحفاظت از اطالعات فرآیند مدیریتی سطح باال برای ( خود نیازمند Business Continuityب و کار )تداوم کس

که بتواند در موارد تهدید و در هنگام از بین رفتن اطالعات در نیاز داریم   (Backup)گیری پشتیبان ها و استانداردهایبرای این منظور به روال
فایده  –براساس تحلیل هزینه ای باشد که کمترین زمان ممکن آن را بازیابی کرده و سازمان را در روال عادی خود قرار دهد. این فرایند باید به گونه

چنین سازی و نگهداری هزینه پیادهد با استفاده از یکسری راهکارها به صفر برسد، اما توانارائه دهد. این زمان میبازیابی شرایط زمان مناسبی را جهت 
 . شودانتخاب سازمان و راهکار مناسب برای باید تکنولوژی مورد قبل سازمان  Downtimeبنابراین با تحلیل زمان . خواهد بودبسیار زیاد راهکاری 

 کی از معضالت موجود در برپایی و نگهداری یک شبکه کامپیوتری اطمینان از به روز بودن و امن بودن سیستمهای عامل است. شرکت مایکروسافتی
است. این محصول در کنترل و نحوه نصب به  را ارائه نموده Windows Server Update Service (WSUS)در پاسخ به این نیاز، محصول 

گیری سریع و مناسب را جهت ارائه رساند. همچنین، امکان گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت مایکروسافت به مدیران شبکه یاری میروزرسانی

بر های منتشر شده دانلود و نگهداری بستهیک بار با  WSUSابزار  سازد.های امنیتی در سطح شبکه فراهم میگزارش کلی از وضعیت نصب وصله
 کند. استفاده بهینه از پهنای باند اینترنت را فراهم میامکان  ها جلوگیری کردهروی یک سرور از دانلود مجدد بسته

مدیریت و کنترل 

 Activeدسترسی با 

Directory  

گیری مانیتورینگ و گزارش 
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Reporting) 

 هاگیری دادهپشتیبان

Backup Solutions 

 به روزرسانی سیستم

 سرور و کالینت ها عامل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از دسترسی غیر  مناسبیتا حد  است و قادر باشدمی "مصونیت شبکه"سازی ای پیادهابزاره تجهیزات و یکی از مؤثرترین و مهمترینها   فایروال

شبکه یواره آتش یک سیستم یا ترکیبی از چندین سیستم است که یک سری محدودیت را بین د. دمجاز دنیای بیرون به منابع داخلی جلوگیری کن

 .کنداعمال میهای خارج از سازمان مانند اینترنت داخلی و شبکه

نام برده می شود، قادر است امنیت سرویس های تحت وب و یا سایتهای اینترنتی را در حد  WAFفایروال اپلیکیشن های تحت وب که از آن به 

 رنتو اینت ، سرویستواند ثبت کند که چه اتفاقاتی بین شبکهمی فایروالبه عنوان تنها نقطه دسترسی،  مطلوب و متناسب با نیاز سازمان برقرار سازد.

 .دست یافت گیری، مزاحمان و متخلفانحال شکلهای در توان به نتایج خوبی در ارتباط با تهاجمدهند. با دسته بندی این اطالعات میرخ می

 فایروال
UTM & WAF 

Firewall 

استفاده از یک شبکه عمومی )مانند سازمان( را با یک در واقع دو یا چند شبکه خصوصی )مانند شبکه داخلی  (VPN)های خصوصی مجازی شبکه

شود تا دیگر کاربران شبکه عمومی قادر به مشاهده کند. برای این ارتباط از یک تونل رمزگذاری شده امن استفاده میاینترنت( به یکدیگر متصل می
 د.چنین ارتباطی نباشن

تواند ارتباط امنی را برای مدیران و کارشناسانی که در سازد، میاین سرویس عالوه بر اینکه امنیت ارتباط بین مراکز و شعب یک سازمان را امن می
ا استفاده کنند و افزارهتوانند از کاربردهای تحت شبکه مانند نرمبا شبکه برقرار کند. بدین ترتیب، ایشان میهای جغرافیایی مختلف حضور دارند محل

 حتی از تلفن داخلی خود در شرکت استفاده کنند.

 برقراری ارتباطات 
VPN 

 پهنای مدیریت جهت مشتری نیاز به توجه با را ها و راهکارهای مختلف، خدمات متنوعیحلبا توجه به شناخت راه پال نتشرکت مهندسی شبکه 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:سازی این راهکارها مید. ازجمله نتایج پیادهکنه میئارابندی اینترنت سهمیهو  باند

 هامحدود کردن زمان و حجم انتقال اطالعات در روز و ماه به کاربران و گروه 

 های مروری کاربران بر اساس نام، گیری سایتگزارشIP و  MAC 

 هر کاربر روزانه و ماهانه برایبصورت های حجمی/زمانی تخصیص محدودیت 

 ها بر حسب ساعت، حجم، سرعت و میزان پهنای باندبندی کاربران در گروهدسته 

 ها بندی سرویساولویت و(، دیگرکاربران نسبت به مدیران مثال اولویت بندی کاربران )اولویت 

 گزارشات متنوع از اتصاالت کاربران، میزان حجم اطالعات و مدت زمان اتصال 

ها و بدافزارها و لزوم استفاده از آنتی ویروس مطمئن برای مقابله با این خطرات بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، خطرات ناشی از ویروس
زمان بروز حمالت با یک ابزار مدیریتی متمرکز و منسجم استفاده شود تا بتوان کاربران را در  آنتی ویروس تحت شبکهاز یک ضروری است 

ها و چه از لحاظ به های کاری و کالینتبدین ترتیب، مدیریت آنتی ویروس چه از لحاظ نصب و تنظیمات بر روی ایستگاه .ویروسی حفاظت نماید
 شود. روزرسانی آنها بصورت متمرکز انجام می

ویروس مناسب را در دستور کار خود قرار داده و خدمات نصب و  بررسی، انتخاب و ارائه آنتی پال نتبا توجه به این نیاز، شرکت مهندسی شبکه 
 دهد.های منتخب را به مشتریان ارائه میویروسپشتیبانی آنتی

 و کنترل تمدیری
 پهنای باند

ت 
خدما

ت
امنی

 
شبکه

 

 آنتی ویروس

 تحت شبکه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد شما از پروتکلهایی مانند شود و اجازه میایجاد می (LAN)سرویس مدیریت پست الکترونیک سرویسی است که بر روی سرور شبکه داخلی 
POP3 ،SMTP و IMAP پست الکترونیک، اختصاص دهید. درصورت بهره  و پورتهای مربوطه به پست الکترونیک دسترسی پیدا کنید و فضایی را به

اینترنت متصل باشید، ولی با استفاده از   حتماً به ( بایدYahooو  Googleهای نبردن از این سرویس )مثال در صورت استفاده از سرویس دهنده
تعداد  تواند بههای الکترونیک را داشته باشید و مدیر شبکه میتوانید بر روی دامین خودتان نامهسرویس داخلی مدیریت پست الکترونیک شما می

مدیریت کند. در این  های الکترونیک را نیزبه هر حساب نامههای الکترونیک ایجاد کند و فضای اختصاص یافته نامحدود برای هر شخص اعتبار نامه
 نام کاربریشان اشتباه است را دریافت کرد. آیند و توان ایمیلهایی که به مقصد دامین شما میحالت حتی می

ن
ط کاربرا

ی ارتبا
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ای که برای انجام مکالمات تلفنی کند، به گونهامکان انتقال صدا و مکالمات صوتی را روی بستر اینترنت و شبکه داخلی فراهم می  VOIPفناوری 
گیری از  هدیگر نیازی به خرید خط تلفن از شرکت های ارائه دهنده نخواهد بود. بدین ترتیب، تنها با داشتن یک ارتباط اینترنت پرسرعت و یا با بهر

ای غیر از اشتراک اینترنت امکان برقراری ارتباط تلفنی بین تمام مراکز یک سازمان که از نظر جغرافیایی در بکه داخلی ، بدون نیاز به پرداخت هزینهش
 شود.نقاط مختلفی مستقر هستند، فراهم می

ز لحاظ کاهش هزینه، همانطور که ذکر شد با ا. پذیریانعطافو  کاهش هزینه های عملیاتیتوان به دو مورد اشاره کرد: می VOIPاز مزایای اصلی 
گیری از این سیستم هزینه مکالمه بین پرسنل و نیز هزینه استفاده از بسیاری امکانات مانند ضبط مکالمات، کنفرانس صوتی، و صندوق پستی بهره

کند، امکان ستفاده و چه در مدیریت مکالمات صوتی فراهم میعالوه بر اینکه انعطاف باالیی را چه در ا VOIPرسد. فناوری صوتی به صفر می
 نماید. رسانی را میسر میهایی مانند ویدئوکنفرانس، انتقال فایل، و سیستم پیامسازی با فناورییکپارچه

عات بین پرسنل، بمنظور اعمال واکنش بموقع سازمانی جهت تبادل اطال و برون راهکاری در پاسخ به نیاز گسترش ارتباطات درون ارتباطات یکپارچهسیستمهای  
از  .زمانی ارتباط برقرار کنید –توانید به راحتی با سایر افراد مستقل از موقعیت مکانی با عملیاتی کردن این سیستم شما می .باشددر برابر رویدادهای کاری می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این  سیستم میقابلیت

 صوتی و تصویری و نوشتاری همزمان با کلیه اعضا شرکت امکان گفتگوی 

 امکان برقراری جلسات مجازی و کنفرانس صوتی و تصویری مجازی از نقاط مختلف 

 ها با دیگرانبه اشتراک گذاری سریع و آسان فایل 

 به اشتراک گذاری Desktop ها و معرفی محصوالتبا دیگران به صورت تعاملی به منظور کنفرانس 

 ط امن و ایمن با کدگذاریارتبا TLS 

های دریافتی، تهیه پودر یا جوهر چاپ های جانبی دیگری همچون تهیه کاغذ برای چاپ فکسهای فکس عالوه بر قیمت باال و نیاز به نگهداری، هزینهدستگاه
کند چراکه تمام نیاز میها بیاز سرور فکس ما را از این هزینهکنند. استفاده های ارسالی را به سازمان تحمیل میبرای دستگاه، هزینه کاغذ مصرفی برای فکس

کارگیری روش افزارهای دبیرخانه و به شوند )در بسیاری از موارد با توجه به گسترش نرمها روی رایانه ذخیره شده و تنها در صورت نیاز روی کاغذ چاپ میفکس
شوند(. همچنین برای ارسال فکس نیاز به چاپ فکس مورد های مختلف سازمان ردوبدل میبین بخش های کامپیوتریها به صورت فایلبایگانی دیجیتال، فکس
 باشند.افزاری که از قابلیت چاپ پشتیبانی کند، قابل ارسال میها توسط هر نرمنظر نخواهد بود و فکس

پست الکترونیک 

 (Email)سازمانی 

 راهکار ارتباطات یکپارچه

(Unified Communication) 

 تلفن تحت شبکه

(VOIP) 

 سرور فکس 

(Fax Server) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شان را در هر زمان و مکانی از بستر اینترنت مورد استفاده قرار دهند خواهند نرم افزارهای مالی، اداری و کاربردی مجموعه تحت سرپرستیبرای مدیرانی که می
سرور دفتر مرکزی بدون هیچ گونه تاخیر و همانند کاربران عادی شبکه افزارهای های مختلف شرکت که باید از نرمو همچنین برای کاربران انبارها و شعبه

افزارها از طریق شبکه و سیتریکس نتیجه ایده دسترسی نرم داخلی استفاده نمایند، استفاده از راهکار کاربری راه دور مبتنی بر سیتریکس راهگشا خواهد بود.
کند. این راهکار دسترسی به نرم افزارها را بدون ی به نرم افزارها را برای کاربران راه دور فراهم میامکان دسترس ICA اینترنت بوده است که از طریق پروتکل

سازد. یکی دیگر از خصوصیت مهم سیتریکس این است که امکان دسترسی به نرم در نظر گرفتن نوع سیستم عامل و با استفاده از پهنای باند کم ممکن می
 کند.های غیر ویندوزی مانند لینوکس فراهم میتم عاملافزارهای ویندوزی را در سیس

افزارهای تحت وب امکان اتصال و اجرای تمامی نرم (Browser) افزارهای سبک و کم هزینه مرورگردر راهکار مبتنی بر سیتریکس، کاربران با استفاده از نرم
ز چند سال پیش با ارائه راهکاری مبتنی بر سرورهای تخصصی امکان اتصال و در حقیقت، شرکت سیتریکس ا .کنندهای مکانی پیدا میرا بدون محدودیت

افزار فراهم آورده و اینترنت بدون نیاز به تغییر در سورس نرم LAN هایبرای کاربران شبکه http افزارهای مختلف را از طریق وب و پروتکلاستفاده از نرم
افزارهای تحت ویندوز، یونیکس، بعنوان بهترین روش برای دسترسی و اجرای تمامی نرم Citrix Presentation Server است. برای مثال، برنامه

افزار دسترسی توانند به نرمهای بزرگ و کوچک در سطح جهان بکار گرفته شده است و کاربران از طرق مختلف میتوسط شرکت Mainframe لینوکس و
 شود.داردهای موجود تامین میپیدا کنند و البته امنیت آنها نیز در سطح استان

های مختلف افزارهای مختلف مشتریان که از محصوالت شرکتدر محیط مشتری قابلیت این راهکار را برای نرم پال نتشرکت مهندسی شبکه تجربیات 

کنند به اثبات رسانده است. استفاده می …افزاری مانند همکاران سیستم، رایورز، چارگون، تدبیر، ماندگار، پایا، فراگستر ، هلو، حساب رایان، پیوست و نرم
 در دسترس واقع شده است. Dial-UPتلف با استفاده از این راهکار با پهنای باند پایین نظیر افزارهای مخنرم
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 کاربری از راه دور 

 Citrixبا استفاده از 

 سازی سرورهامجازی

کاره است. مهمترین علت افزایش تعداد چنین افزایش تعداد سرورهای تکیکی از مهمترین مسائلی که مدیران فناوری اطالعات با آن روبرو هستند، 
افزارهای کاربردی را بر روی سرورهای مجزا اجرا کنند. در دهند نرمافزارهای کاربـردی است بطوریکه مدیران سیستم ترجیح میافزارهایی ناسازگاری نرمسخت

های سخت افزاری، برق مصرفی سرورها، های سنگین مانند هزینهآید، اما  به مرور زمان هزینهنمی ابتدای امر افزایش تعداد سرورها مشکل بزرگی به حساب
ها را چه از ای که وظـیفه مدیـریت سیستمکنندۀ مرکز داده، مکانی که سرورها باید در آن نگهداری شوند و از همه مهمتر کارشناسان خبرهتجهیزات خنک

  کند.سازی میافزاری، بر عهده دارند، مدیران را مجاب به استفاده از مجازیاظ نرملـحاظ سخت افزاری و چه از لـح

های مجازی کند. هر یک از ماشینافزار فیزیکی فراهم میرا بر روی یک سخت (Virtual Machine) اندازی چند ماشین مجازیسازی امکان راهمجازی
سازی می توان بر روی یک سرور و در یک زمان، چندین سیستم عامل توانند سیستم عامل مختص خود را داشته باشند و به این ترتیب با استفاده از مجازیمی

توان به می سازیمزایای استفاده از مجازیکنند. ازجمله ها یک برنامه کاربردی را اجرا میم از سیستم عاملاندازی کرد که هر کدا)حتی ناسازگار با هم( را راه
 افزاری.های مجازی به منابع سختافزاری، مدیریت آسانتر و موثرتر سرورها، و عدم وابستگی ماشیناین موارد اشاره کرد: استفاده بهینه از منابع سخت

نماید. در ارائه می Vmwareسازی سرور با استفاده از تکنولوژی خدمات خود را در زمینه مجازی پال نتاست که شرکت مهندسی شبکه  بر مبنای این نیاز
های ورها پس از بررسی اولیه و امکان سنجی وضعیت موجود مرکز داده یا اتاق سرور به منظور بررسی موانع احتمالی تلفیق سرورها، طرح انتقال سراین پروژه

سازی طرح، خدماتی چون پشتیبانی از گردد. پس از پیادهفیزیکی به محیط مجازی تهیه شده، سطوح دسترسی کاربران و مدیران به زیرساخت مجازی تعیین می
 بودن طرح خواهد بود. سازی آنها تضمین موفقیت و موثرهای مجازی و تهیه نسخ پشتیبانی از آنها و پایش )مانیتورینگ( منابع پردازشی و ذخیرهماشین
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هر شرکت و سازمان مستلزم نظارت فنی بر کارکرد بستر شبکه توسط کارشناسان مجرب و واکنش سریع به رویدادها و  ITکارکرد مستمر و بدون وقفه سامانه 

ترین مدت می باشد. بر این اساس، واحد پشتیبانی فنی شبکه شرکت مهندسی هشدارهای شبکه به منظور پیشگیری از بروز مشکالت و یا رفع آنها در کوتاه

ررسی وضعیت شبکه کامپیوتری مشتری پیشنهادهای الزم را به منظور رسیدن به وضعیت استاندارد و قابل قبول ارایه داده، پس از پس از ب پال نتشبکه 

 نماید. مجموعه خدمات ارایه شده به شرح زیر است:سازی راهکارهای مربوطه، اقدام به انعقاد قرارداد پشتیبانی میپیاده

 ای و زمانبندی شده بررسی شده و درصورت تغییر وضعیت شبکه، سرورها، و منابع شبکه بصورت دوره ای:های دورهبررسی فنی و گزارش

شود. همچنین، با تشخیص رویدادهای مهم شبکه، از نیازهای کسب و کار سازمان، پیشنهادهای الزم به منظور بهبود و ارتقا به مدیران ارایه می

 شود.ها در زمان کوتاهی به آنها پاسخ داده میر صورت بروز آنالمقدور پیشگیری شده و دبروز مشکالت حتی

 :گویی به مشکالت و در که ارایه خدمات از راه دور باعث افزایش سرعت پاسخبا توجه به این خدمات رفع مشکالت و نیازهای شبکه و کاربران

خود را بر این نوع خدمات قرار داده است. عالوه بر این در گردد، بخش پشتیبانی شرکت کندوج تمرکز ارایه خدمات نهایت رضایت کاربران می

 نمایند. صورت نیاز، کارشناسان شرکت با مراجعه حضوری نسبت به برطرف کردن مشکالت اقدام می

 رد. گیارائه آموزشهای موردی به کاربران تا حد امکان و در محدوده خدمات پشتیبانی صورت می ریزی شده:آموزشهای موردی و برنامه

ریزی شده به تعدادی از کاربران وجود داشته های برنامههای دسته جمعی و یا آموزشهای خاص بصورت کالسکه نیاز به آموزشدرصورتی

 باشد، این نیاز به مدیران شرکت اعالم شده و درصورت تایید ایشان دوره آموزشی برگزار خواهد شد. 

این شود. را شامل می و ارتباطات یکپارچه مایکروسافت سازیمجازیراهکارهای ، آموزشهای زیرساخت شبکه و پال نت تخصصی گروه هایش آموز موسسه 
مستمر برگزار کمپ های یک روزه و دو روزه و کامال کارگاهی و تخصصی و به صورت بصورت  آموزش های تخصصی که در زیر به آن ها اشاره شده است،

 شود. می

 VMwareکارگاه های تخصصی آموزش راهکارهای  • (Citrix) کارگاه های تخصصی آموزش راهکارهای سیتریکس •

 Pfsense Firewallفایروال اپن سورس آموزش تخصصی  • Exchange & Lync (Skype Server)آموزش تخصصی و کارگاهی  •

 Web Application Firewallوب   آموزش فایروال اپلیکیشن • System Centerآموزش عملی راهکارهای سیستم سنتر مایکروسافت  •

گیری از تخصص و تجربه کارشناسان خبره و با هدف پاسخ به نیاز سازمانها و شرکتها جهت بهره پال نتخدمات مشاوره فناوری اطالعات شرکت مهندسی شبکه 
 گیرد:شود. این خدمات موارد زیر را دربرمیگیریهای مهم در زمینه فناوری اطالعات ارائه میبه منظور تصمیم

 شناسایی زیر ساخت های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری • های ارتباطی فناوری اطالعات و ارتباطاتشناسایی و طراحی زیرساخت •
 های اطالعاتی سازمانیافزایش کنترل و امنیت بر روی منابع و داده • ها، مانند کم کردن هزینه ارتباطات و مکاتباتارائه راهکارهای کاهش هزینه •
 برای تمام سطوح مدیران و کارمندان ITموزش آ •  تخصصی زمینه تامین و خرید نرم افزارها و سخت افزارهای مشاوره در •
 

 آموزش

 پشتیبانی فنی

 مشاوره



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه لیست تعدادی از مشتریان



 مهندسی شبکه پال نت
 مشاهده دموی آنالین همه سرویسها و محصوالت در وب سایت گروه

 1واحد  – 92پالک  –کوچه دهم  –میرعماد  –مطهری  – تهران

 33928892و   33928841 تلفن:

                             www.palnetgroup.ir                           


