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Establishing the 
whole world 
through network 
science

شرکــت مهندســی آی شبـــکه
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4
Manager’s
Letter

به نام خالق زیبایی ها

در سال 1388 جمعی از متخصصین و دانشجویان حوزه فناوری اطالعات 
به منظور شناخت،کسب تجربه و ارتقاء دانش کشور شروع به فعالیت در 
این زمینه نموده اند. این فعالیت از سال 1396 جهت حضور با پتانسیل 

حداکثری در بازار فناوری کشور ادامه پیدا کرده است.
اهداف مدیران و متخصصان این شرکت همواره شناخت و درک نیازهای 
و  دانش  به  توجه  با  بروزترین خدمات  و  ترین  مناسب  ارائه  و  مشتریان 

تکنولوژی روز دنیا بوده است.

Project
Goals

5
شرکت مهندسی آی شبکه با تکیه بر دانش به روز مدیران و کارشناسان متخصص 
و با تجربه خود در حوزه فناوری و اطالعات و ارتباطات توانایی اجراء انواع پروژه 

ها به شرح ذیل را دارا می باشد:

VoIP تلفن بر بستر اینترنت پروتکل  •

Wireless و Wired طراحی شبکه های  •

مشاوره و ارائه راهکارهای سازمانی  •

IOT اینترنت اشیا  •

FTTX ایجاد بستر انتقال داده های مخابراتی  •

Data Center طراحی و راه اندازی مراکز داده  •

COBIT و ITIL پیاده سازی  •

NOC پیاده سازی مراکز کنترل و عملیات شبکه  •

SOC پیاده سازی مرکز عملیات امنیت  •

SAN راه اندازی مراکز ذخیره سازی  •

مجازی سازی  •

CCTV دوربین مداربسته و  •

هدف از احداث و سرمایه گذاری
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دپارتمان شبکه و زیرساخت

دپارتمان آموزش

دپارتمان امنیت شبکه

دپارتمان فروش

R & D دپارتمان تحقیق و توسعه

شرکت مهندسی آی شبکه جهت ارائه خدمات بهتر و تخصصی به 
مشتریان خود ساختار خود را براساس دپارتمان های زیر بنا نهاده است.
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چشم انداز و ماموریت :  

بهره گیری از آخرین تکنولوژی های حوزه فناوری اطالعات جهت ارتقاء امنیت، توسعه و بهینه سازی ساختارهای 
شبکه ای و مخابراتی کشور، تولید محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری بومی در این حوزه، ارائه راهکارهای نوین 

جهت باال بردن سطح کیفی خدمات به مشتریان شرکت.
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یکی از اهداف شرکت ها و سازمان ها همواره پیاده سازی، به روزرسانی، ارتقا و  استفاده بهینه از تکنولوژی روز دنیاست که 
معموال به شرکت های متخصص در زمینه IT سپرده می شود. اما انتخاب درست شرکتی با توانایی ارائه و تضمین خدمات 

با کیفیت باال کار ساده ای نیست.
آی شبکه با تکیه بر دانش روز و تجربه باالی مدیران و متخصصان خود انجام باکیفیت پروژه های IT را تضمین می کند.

چرا آی شبکه
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The Devil 
Is In 
The Details

A Part Of Our 
Projects
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برخی از پروژه های انجام یافته:

بهینه سازی شبکه WAN موسسه خیریه کهریزک
راه اندازی شبکه GPON و FTTH مرکز خرید آرتمیس فرمانیه

مشاوره شبکه NGN مخابرات استان البرز
راه اندازی ویپ شبکه شهرک شمس آباد

راه اندازی شبکه ویپ مخابراتی فشم
راه اندازی Public WiFi آرتمیس فرمانیه

راه اندازی VoIP مرکز خرید آرتمیس فرمانیه
بهینه سازی دیتاسنتر پتروشیمی مارون

راه اندازی شبکه WAN شرکت UniMines شعبات ایران، انگلستان، چین
طراحی شبکه Wireless و NGN شهرک شمس آباد)پیمانکار وندا اسپاد(

راه اندازی میل سرور گروه کارخانجات BeriCap در ایران
راه اندازی VoIP شرکت سفرهای عالءالدین

راه اندازی VoIP شرکت سنگ کارا
SpeedApp شرکت VoIP راه اندازی

راه اندازی شرکت موبایل کمک
راه اندازی VoIP و ایمیل سرور شرکت کرمانی گروپ

راه اندازی شبکه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
مجازی سازی سرور های دانشگاه پیام نور

راه اندازی شبکه دانشگاه پیام نور مرکز بستان آباد
راه اندازی مرکز عملیات شبکه شرکت وندا اسپاد

راه اندازی شبکه داخلی و VoIP شرکت آمیتیس آنالین
راه اندازی شبکه داخلی و VoIP سلتیس

اجرای کابل کشی و پسیو بهداشت شهریار
راه اندازی شبکه داخلی تصویر برداری پارسیان

مجازی سازی سرور های تصویر برداری پارسیان
راه اندازی VoIP تصویر برداری پارسیان

راه اندازی شبکه شرکت سد سازی کولهام
مجازی سازی سرور های شرکت سد سازی کولهام

راه اندازی Storage Area شرکت سد سازی کولهام
راه اندازی شبکه NGN و ویپ بان کلینیک فرمانیه
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