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معرفی:
شرکت رادیــن راهبــرد رایانـــه با توکل و تکیه بر الطاف الهی و به واسطه تجربه فنی و مدیریتی جمعی از متخصصان حوزه سخت افزار  ،نرم
افزار و بازرگانی ،با هدف ارتقای صنعت  ITو مشارکت فعال در زمینه تأمین و تجهیز مراکز انفورماتیک کشور تأسیس و به شماره  545454ثبت گردیده
است .خالصه فع الیت شرکت پس از چندین مرحله بازنگری و تطابق با تکنولوژیهای روز دنیا در زمینههای مشاوره و طراحی مراکز ذخیرهسازی انبوه
اطالعات ،طراحی  ،پیاده سازی و تجهیز ساختار فیزیکی دیتاسنتر ،تأمین تجهیرات از جمله سرورها ،تجهیزات تخصصی ذخیرهسازی و پایداری اطالعات ،
تجهیزات شبکه و امنیت شبکه از کمپانیهای معظــم  Oracle, HP, EMC, Hitachi , Cisco, Juniper, Dell Intel , IBMو  ...می باشد .
این مجموعه توانسته است بخش عمدهای از نیازمندیهای سخت افزار دستگاههای دولتی و خصوصی کشور را با ارائه پیشرفتهترین تجهیزات سختافزاری
تأمین نماید و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری به صورت  45ساعته در ۷روز هفته در مراکز ذخیرهسازی انبوه اطالعات ( )Data Centerو
شبکههای کامپیوتری در کشور مکمل فعالیت های این مجموعه می باشد .

خط مشی

اهداف :

شرکت رادیــن راهبــرد رایانـــه در طول کلیه مراحل
فعالیت خود با در پیش گرفتن سیاست راهبردی «تخصص،
تفکر،تالش و توکل» سعی بر آن داشته است که با ایجاد توازن
میان مسئولیت پذیری و پاسخگویی و حرکت از مشتری
محوری به سوی تسخیر روح انسانی نقشی هر چند اندک در
رسیدن کشور عزیزمان به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سطح منطقه که همان سند چشم انداز ایران
 4545می باشد ایفا نماید که نشانههای آن پیادهسازی
پروژههای راهحلگرا ( )solution orientedو دانش بنیان
در حوزه  ITشامل مراکز داده  ،امنیت شبکه  ،برنامه های
کاربردی و  ....می باشد .

ارائه خدمات باکیفیت و در عین حال با هزینه مناسب در جهت رضایت
مشتری .
 ایجاد ارزش برای مشتری با انجام مشاوره در فروش و نه صرفاً فروش . کاهش زمان پاسخگویی به نیازهای مشتریان . ارائه آخرین تکنولوژی روز دنیا به مشتریان در جهت پاسخگویی به نیازگسترش بازار و توسعه محصوالت براساس نیاز مشتریان و فناوری روزجهان .
 مدیریت بهینه و مستمر ارتباط با مشتریان . خدمات جامع و کامل پس از فروش در راستای ایجاد حس اعتماد درمشتری .

گواهینامه ها

 -بهره گیری از نیروهای متخصص  ،مجرَب و متعهد

گواهینامه ها

این شرکت عالوه بر بهرهگیری از آخرین دستاوردهای صنعت  ITدر دنیا
همواره تأکید خاصی بر دانش نیروی انسانی خود داشته و به همین منظور
و به جهت ایجاد اطمینان در مشتریان خود در زمینه ارائه خدمات و
فعالیتهای تخصصی از بدو تأسیس جزو معدود شرکتهای برتر
انفورماتیک کشور بوده است که تمام افراد تیم دارای مدارک معتبر و گاه
تنهاترین و برترین در این زمینه بوده است  .همچنین اقدام به اخذ
گواهینامههای معتبر داخلی و خارجی بنام شرکت یا بنام پرسنل نموده
است

توانمندی و تخصص :
شرکت رادیــن راهبــرد رایانـــه با سیاست در اختیار گرفتن کادر مجرب و نیروهای متخصص در حوزه فروش سعی برآن دارد از ابتدا با رویکردی
ال مهندسی به انجام مشاوره های فنی و بررسی دقیق نیاز های مشتریان پرداخته و در نهایت با همکاری در تهیه  LOM ، RFPو  ...رضایت
کام ً
خاطر مشتریان را به ارمغان آورد .

تجهیزات امنیتی و فایروال
مدیریت دسترسی کاربران به منابع شبکه

فروش و تأمین تجهیزات دیتاسنتر

سرور

سوئیچ

روتر

ذخیره ساز

جلوگیری از ورود غیر مجاز به شبکه
کنترل دسترسی کاربران به اینترنت و ایجاد محدودیت های ترافیکی
تأمین امنیت شبکه
ن.ارت بر دیتاهای ارسالی و ورودی به شبکه

خدمات شبکه
اصطالح خدمات شبکه یک تعریف کلـی از تمـامی خـدماتی اسـت کـه در حـوزه ی شـبکه هـای کـامبیوتری هابـ ارائـه
است  .این خدمات میتواننـد از ابتـدایی تـرین مراحـ ماننـد بررسـی و آمـاده سـازی زیرسـاخت مناسـا بـرای ایجـاد
امکان راه انـدازی شـبکه هـای کوچـک و بزرت،پشـتیبانی شـبکه  ،کابـ کشـی و داکـت کشـی شـبکه  ،آرایـ
داکت و به طـور کلـی خـدمات پسـیو شـبکه  ،تـا خـدمات اختصاصـی تـر ماننـد راه انـدازی سـروی

ر

و

هـای پایـه ای و

اساسی شبکه ماننـد نصـا و راه انـدازی اکتیـو دایرکتـوری  ،نصـا و راه انـدازی دامـین در شـبکه  ،نصـا و راه انـدازی
فای سرور و می سرور و به طوری کلـی تـر نصـا و راه انـدازی کلیـه سـروی
توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزای

ضـ ریا اسـتفاده از ایـن سـروی

هـای مایکروسـافت در ن.ـر گرفـت  .بـا

هـا و خـدمات هـر روز شـاهد بـه وجـود آمـدن

مباحث جدیدتری در زمینه خدمات شـبکه هسـتیو و لیسـت فعالیـت هـایی کـه بخشـی از زیرمجمو ـه بـزرت خـدمات
شبکه هستند هر روز در حال افزای

Radin

مشاوره

پشتیبانی سرور با گارانتی طالیی رادین

نصا و راه اندازی تجهیزات شبکه
راه اندازی سروی

است

های مایکروسافت

نصا و راه اندازی Mail Server
خدمات مجازی سازی ()Virtualization

ارائه خدمات پشتیبانی سرور در  45ساعت شبانه روز و  ۷روز هفته
عیب یابی تعمیر به روز رسانی
تحویل دستگاه جایگزین در مدت تعمیر دستگاه
تامین و ارتقاء قطعات سرور با توجه به نیاز مشتری

رضایت نامه ها

رضایت نامه ها

رضایت نامه ها

رضایت نامه ها

برخی از سازمان ها که افتخار همکاری با آنها را داشته ایو

