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قانونیثبتبا1388سالازمهرسادشبکهمشاورینشرکت
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.باشدمیITزیرساختهایپروژهمجریو

معرفی شرکت



اندازخط مشی و چشمرسالت و ماموریت

ITنابع مشاوره و منتورینگ صاحبان مشاغل در راستای استفاده مفید از م

با هدف پیشرفت مشتریانITهای تخصصی سازی طرحطراحی و پیاده

رساختاستفاده از جدیدترین و استانداردترین متدهای جهانی شبکه و زی

ارائه راهکارهای اقتصادی و کاربردی در راستای توسعه کسب و کار

کمک به ارتقاء سطح علمی فناوری سازمان ها

عمسئولیت پذیری، سرعت و دقت در خدمات، احترام، خوش رویی و تواض

تعهد به امانت داری و درستی در ارتباطات و تعامالت فردی و سازمانی

حفظ امنیت اطالعات، اسناد و اسرار سازمان و کارفرمایان

احترام و پایبندی به مقررات، خط مشی و دستورالعمل های سازمان

رعایت وقت شناسی، نظم و انضباط کاری
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استانداردها در یک نگاه
های خود را بـر اسـام معمـاری سـازمانی مهرساد پروژه

(Enterprise Architecture ) ــامع و ــردی ج ــه رویک ک
ا بـا یکپارچه است که جنبه ها و عناصر مختلف سازمان ر

مایـد ننگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می نماید اجرا مـی
ــدل ها،  ــتندات، م ــرامین، مس ــه ف ــامل مجموع ــه ش ک
استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحـول از وضـعیت 

ات موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالع
ITIL, COBIT, ISMSهایی از قبیل ورکاست که در فریم

اجرا شده و سپس به صورت مداوم بررسـی و توسـعه و
.بروزرسانی می شود



مشاغلصاحبانومدیرانبرایمهرسادخدماتازفهرستی

راهکارها به زبان ساده



مشاوره و تحلیل

 (ICT Development)سازی زیرساختمشاوره پیکربندی، بهینه سازی ، توسعه و یکپارچه

ICT Strategy))مشاوره تحلیل و تدوین استراتژی فناوری و پیاده سازی و نظارت بر اجرا 

((IT Master Planطراحی توپولوژی شبکه و برنامه جامع فناوری اطالعات 

((ITIL / ISMSمشاوره و نظارت در زمینه استانداردسازی سطح جهانی فناوری اطالعات 



سازی زیرساختپیاده

(رلسوای-فیبرنوری -اترنت)پیاده سازی و اجرای ساختار فیزیکی شبکه 

((WAN/ MANپیکربندی شبکه های گسترده بین شهری بین دفاتر و شعب 

((IT Master Planطراحی توپولوژی شبکه و برنامه جامع فناوری اطالعات 

در ابعاد گسترده( WLAN)پیکربندی شبکه های بی سیم محلی 



زاریافپیکربندی سخت

زاریپیکربندی انواع سرورهای شبکه و متعلقات سخت اف

عاتنصب و پیکربندی انواع دستگاه های ذخیره سازی اطال

هپیکربندی انواع روتر و سوییچ و فایروال تحت شبک

بکهنصب و راه اندازی تجهیزات امنیتی مداربسته تحت ش



سازیسازی و یکپارچهمجازی

نصب و پیکربندی کامل سرور های مجازی شبکه 

یکپارچه سازی سرورهای مجازی و ذخیره سازهای اطالعات

((vBackupپیکربندی سیستم مجازی پشتیبان اطالعات 

(VDI)نصب و پیکربندی انواع دسکتاپ  و نرم افزار مجازی 



مکالمات و ارتباطات اختصاصی

(VOIP / Call Center)پیکربندی مرکز تماس و سیستم مکالمات صوتی اختصاصی 

(Mail Server)های مکاتبات سازمانی اختصاصی پیکربندی انواع پلتفرمنصب و 

((Skype for Businessپیکربندی بستر ویدئو کنفرانس و تماس های ویدئویی 

SIP Trunkسازی راهکارهای پیشرفته سیستم ارتباطی و خطوط ویژه پیاده



امنیت شبکه

بکه افزاری تحت شافزاری و نرمنصب و پیکربندی انواع فایروال سخت

هبندی شدمدیریت دسترسی های کاربران شبکه به صورت الیه

که جلوگیری از نفوذ و حمالت سایبری به درگاه های حائز اهمیت شب

بکهمدیریت الیه بندی شده دسترسی به درگاه های ورودی و خروجی ش



متخصصکارشناسانوهمکارانبرایمهرسادخدماتازفهرستی

یراهکارها به زبان تخصص

















ان مجرر  کارشناستیم پشتیبانی و نگهداری مهرساد با کمک 
توانســته اســت در زمینــه اسررتانداردهای روز دنیررا و رعایــت 

ه کاربران را بـنارضایتیو اختاللمیزان ،ITپشتیبانی خدمات 
ربرات هوشرمندرسانده  و نیـز  بـا بکـارگیری  ممکنحداقل

هـایدرخواستدر مورد مدت زمان انجام( دستیار پشتیبان)
.روزمره کاربران رتبه باالیی کسب کرده است

داریپشتیبانی و نگه



کاربر می باشد  400آمار فوق بر اساس آخرین نظرسنجی سالیانه انجام شده از حداقل 

نمایش آنالین

میزان رضایت 
کلی کاربران

میزان موفقیت 
انجام درخواست

میزان تاخیر در 
پاسخگویی

بازخوردهای پشتیبانی

https://mehrsad.net/support/survey/
https://mehrsad.net/support/survey/


به حداقل رساندن ارتباط تلفنی 
کاربران و کارشناسان پشتیبان

نقش ربات دستیار پشتیبان

دریافت سریع درخواست از کاربر 
از طریق پیام متنی یا صوتی و تصویری

ثبت درخواست و تولید کد پیگیری 
و ارجاع اتوماتیک به کارشناسان

قابلیت پیگیری سریع 
های باز و در حال انجامدرخواست

یادگیری سواالت متداول و ارسال 
پاسخ سریع بدون نیاز به کارشناس

اتصال به پایگاه دانش و مقاالت 
و دسترسی از طریق و  و موبایل



درخواستدریافت
از سمت کاربر

پردازش و ارجاع توسط 
ربات پشتیبان

انجام درخواست
انجام درخواستتاییدکارشناسانتوسط

کاربرتوسط 

ودرخواستپایان 
در آرشیوبایگانی

چرخه درخواست پشتیانی



VPNتیکتینگرسیدگیبازدیدمانیتورینگاعزام کارشناسپاسخگوییمشاورهپشتیبانینام بستهنشان

ایپشتیبان حرفه

کارشناس 
اختصاصی

با ریموت و تلفنی
اولویت باال

تخصصی 
حضوریو تلفنی

از خارج
ساعات کاری

فوریحضوری 
ای حرفه
و

ایلحظه

ماهانه
در محل مشتری

ی سرورهاروزانه

توسط ربات 
باندستیار پشتی

اختصاصی 
نامحدود

پشتیبان پالس
با ریموت و تلفنی

اولویت متوسط
تخصصی 

وقت قبلیبا 
در فقط

ساعات کاری
حضوری تا

ساعت48
موقتی 

در صورت نیاز
ایدوره

در محل مشتری
سرورهاهفتگی

توسط ربات 
باندستیار پشتی

اختصاصی 
نامحدود

تیپشتیبان حمای
با ریموت و تلفنی

اولویت معمولی
ههزینه جداگانبا 

در فقط
ساعات کاری

حضوری تا 
ساعت72

فقط 
در صورت نیاز

ی سرورهاماهانه

توسط ربات 
باندستیار پشتی

اختصاصی 
نامحدود

محاسبه قیمت تخمینی

های خدماتیبسته

https://mehrsad.net/support/pricelist/#pricelist
https://mehrsad.net/support/pricelist/#pricelist


نگهداشتوحفظبرمهرسادگروهرویکرداینکهبهنظر
جذببهرافعلیمشتریانرضایتوبودهخودمشتریان
وترویجبهچندانیتمرکزدهد،میترجیحجدیدمشتریان
قطریازراخودهایپروژههمهامروزبهتاونداشتهبازاریابی
.استآوردهبدستخودفعلیهمراهانتوصیهومعرفی

مشتریان و همراهان



سازمان فضایی ایران

های انجام شدهتعدادی از پروژه



کارشناسان ما همواره پاسخگوی 

های شما هستندسواالت و درخواست

021-476221!سپاس از توجه شما
خط ویژه10

تهران ، میرداماد، میدان مادر، 
جنب بانک پارسیان، ساختمان 

12درسا، واحد 

22264495: تلفن

دفتر پشتیبانی

دفتر مرکزی

تهران، باالتر از میدان پونک، 
خیابان هفتم واحدی، پالک 

18، واحد 6طبقه 64/66
91007021: مرکزتماس

سایتوب

https://mehrsad.net/contact-us/

