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با توجـه به رشـد روز افـزون شبکه�های اطالعـاتی و ارتبـاطی و نیـاز بـه استفـاده از فضـای 
مجـازی، اهمـیت امنیـت و حفـاظت از فضـای سایبری بیشتر نمایـان می�شـود. 

تعـداد و کیفیت فعالیت�های خرابکارانـه در فضـای تبـادل اطالعات همچنـان در حال فـزونی 
گرفتن است و به غیـر از شیوه�هـای سنتـی، نفوذ�گری�های پیشرفته و شگرد�های پیچیده مهندسی 
اجتماعی نیز توسط تبهکاران دنیای سایبر به کار گرفته می�شود. در پاسخ به نیاز سازمان�ها و 

سافت وارد فعالیت در این حوزه شده است. موسسات، شرکت سیف�

این شـرکت دارای تیـم فنـی متخصص و توانمندی است کـه بـا در نظـر گـرفتـن خواستـه�هـای 
نماید. تریـن و مهندسی�تـرین راهکـار فنـی را ارائه می� مشتـریان در رعـایت اصول فنی منـاسب�
سافت  سیف� مهم  اهداف  دیگر  از  مشتریان  سازی  توانمند� جهت  مناسب  های  آموزش� همچنین 

می�باشد.

سـافت بـا تـوجــه بـه شعـار سـازمـانی خـود کـه )�امنیـت،یـک سطـح بـاالتـر�(  شـرکت سیف�
به همـراه خدمـات فنـی  امنیتـی  از راهکار�هـای  ارائه تعـریف جدیـدی  می�بـاشـد، سعـی در 
سـافت امیـدوار است کـه به پشتوانه حمایت�هـای مشتـریان  و مهنـدسی منـاسب دارد. سیف�

خـود همـواره یکـی از بازیگـران اصـلی حوزه امنیت اطالعات در ایران باقی بماند.



اهمیت حفاظت از داده�های شبکه�های سازمانی و ارزش آن داده�ها، روزبه روز بیشتر می�شود و نیاز 
سازمان�ها به راهکارهای امنیتی با کیفیت باال نیز همینطور.

دارایی�های  از  حفـاظت  بـرای  که  تـالش می�کنـد   )Safe� Soft( پارس�سیف�نـرم�افـزار  شـرکت 
دیجیتالی سازمان�ها، بهترین و مناسب�تـرین راهکارهـا را از معتبرترین شرکت�هـا  ارائـه نمـاید.

"امنیت، یک سطح باالتـر" در راستای همین تعهـد، به عنـوان شعـار سازمـانی شرکت انتخـاب 
شده است. تمـامی پرسنل شرکت پارس�سیف�نـرم�افـزار برای ارتقای سطح امنیت سازمان شما به 
سطحی باالتر از خواسته�هایتـان همه مساعی خود را به کار خواهنـد بست. امیدوارم در ایفـای این 

وظیفه سربلنـد باشـم.
فـرزاد شهنـازیان



البراتور شرکت کسپرسکی بعنوان یک شرکت امنیت سایبری در 
سال 1997 تاسیس شده است. شرکت البراتور کسپرسکي بزرگترین 
توسعه دهنده سیستم�هاي مدیریت امنیت محتوا در اروپا و یکي از پنج شرکت بزرگ در دنیا در 
این زمینه مي�باشد. این شرکت قادر است تمامی تهدیدهای امنیتی را بطور مداوم و هوشمندانه با 
راه�حل�های امنیتی و داشتن یکسری خدمات برطرف نماید و از زیرساخت�های حیاتی، موسسات 
دولتی و خصوصی و کلیه مصرف کننده های سراسر جهان حفاظت نماید. البراتور کسپرسکی با 
داشتن تکنولوژی پیشرفته امنیتی در حدود 400 میلیون کاربر دارد و بیش از 270000 شرکت را 

تحت پوشش خود قرار میدهد.

تهدیدات امنیتی در فضای سایبری هر روز در حال رشد بوده و دامنه فعالیت، 
حوزه و نحوه عملکرد آن�ها دائما در حال تغییر و گسترش می�باشد. شرکت 
پیشرو در خط مقدم  و  پیشرفته  فناوری�های  ارائه  با   ”ESET“ امنیتی  افزارهای  نرم  تولیدکننده 
برخورد با این تهدیدات قرار دارد. محصوالت این شرکت قادر به شناسایی و حذف کلیه ویروس�ها، 

کرم�ها، جاسوس افزارها، بدافزارها و... در رایانه�های خانگی و شبکه�های رایانه�ای می�باشد. 

چتر معروف  امنیت! آویرا مجموعه نرم افزارهای امنیتی را شامل می شود که 
توسط شرکت نرم افزاری Avira GmbH در کشور آلمان ارائه می گردد. 
این شرکت بیش از 400 میلیون کاربر و 500 پرسنل در سراسر جهان دارا می�باشد. این آنتی�ویروس 
در آخرین رده�بندی سایت AV-Comparatives  در سال 2015 جزو 5 آنتی ویروس برتر قرار 

گرفت و برای پانزدهمین مرتبه متوالی نشان VB-100 را از سایت Virusbtn دریافت کرد.

بیت دیفندر یکی از تولیدکننـدگان بین�المللی نرم�افزارهـای سریع و تأثیرگذار 
در حوزه امنیت می�باشد که در سال 2001 در کشور رومانی تاسیس شده 
است.  این شرکت از زمان تأسیس تا به امروز در یک سیر صعودی همواره سعی کرده است تا در 
محدوده تأثیرگذارترین نرم افزارهای امنیتی با در نظر گرفتن شرایط استاندارد، قرار داشته باشد. در 
ضمن تنها شرکتی است که توانسته  هر 16 جایزه برترین�های حوزه ضد هرزنامه را بدست آورد و  

امروزه بیش از 500 میلیون کاربر در سراسر دنیا از محصوالت بیت دیفندر استفاده می کنند. 

آنتـی ویـروس 



میلیون  یک  از  بیش  پیاده�سازی  با   WatchGuard شرکت 
دستگاه UTM در طیف وسیعی از شرکت�های کوچک تا بزرگترین 
)ویژه UTMها(   Fireware منحصربفرد عامل  سیستم  ارائه  و  ملیتی  چند  و  دولتی  سازمان�های 
به یکی از بزرگترین بازیگران حوزه سیستم�های مدیریت یکپارچه تهدیدات تبدیل شده است. تیم 
 AVG، Cyren، Kaspersky اجرایی و فنی توانمند این شرکت در کنار شرکای قدرتمندی چون
Lastline، Trend Micro، NCP engineering ، و Websense محصولی را ارائه نموده�اند 

که تمامی نیازهای سازمان را در یک راهکار مرتفع می�نماید. 

نیاز پیشگامان  امنیتي مورد  راه�حل�هاي  ارائه کننده   Clavister
بازار است تا شبکه�هاي امروز و فرداي خود را بهینه کنند. بسته 
پیشنهادي شرکت، برگرفته از طراحي خالقانه، در حین سادگي و حداکثر کارآمدي، شامل محصوالت 
امنیت شبکه با کارایي باال است که به طور خاص براي محیط�هاي مخابراتي، تجاري و ابري طراحي 
شده است. کالویستر به عنوان تولید کننده پیشرو راه�حل�هاي امنیت شبکه و موبایل براي ارائه 
دهندگان خدمات ابري، سیستم�هاي تجاري و اپراتورهاي مخابراتي، سعي کرده محصوالت خود را از 
درون به بیرون طراحي کند. این کار نه تنها به رسیدن به حداکثر سطح از حافظت کمک می�کند، 

بلکه توام با طراحی منحصر به فرد نیز بوده است.

سیستم جـامع امنیت اینتـرنت Cyberoam، به طور خـاص براي 
پاسخ به نیازهـاي مرتبط با مدیریت یکپارچه تهدیدات در سازمان�ها، 
تشکیالت دولتي و موسسات آموزشي طراحي شده است. Cyberoam  ارائه کننده ترکیبي از 
بهترین راهکارهاي جامع و حفاظت در برابر تهدیدات رو به گسترش اینترنتي است. توانایی�های 
چندگانه امنیتی بر روی یک دستگاه با فن�آوری مبتنی بر شناسه کاربر، امنیت را ساده و اثر بخش 
 Firewall برای ICSA Lab Certificate مفتخر به کسب Cyberoam UTM .نموده است
 Verizon از مستقل  بخشی  که   ICSA Lab توسط که  باال  دسترسی  ضوابط  با  منسجم،  �های 

Business می�باشد مورد تاییـد قرار گرفته است.

بیت دیفندر یکی از سه برترین صاحب تکنولوژی در حوزه  Anti-Malware  مي�باشد که هسته 
امنیتي بسیار قوي آن باعث شده تا بسیاري از شرکت�هاي تولید کننده آنتي ویروس دنیا از آن 

استفاده کنند. 

اف سکیور با بیش از26 سال سابقه  در تولید محصوالت امنیتی آنتی 
ویروس یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصوالت امنیتی در دنیا 
می�باشد. محصوالت این شرکت همواره در تست�های مختلف بهترین و بیشترین امتیاز را کسب 
کرده�اند. از جمله امتیازات اف سکیور سبکی و قدرتمند بودن در کنار قیمت مناسب و به صرفه 
آن می�باشد. کیفیت خوب  محصوالت این کمپانی  آن را به یک کمپانی بسیارمعروف در صنعت 

آنتی�ویروس در اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته آسیایی تبدیل کرده است.

از اینترنت استفاده کنید، با آن کار کنید، کارهای بانکی خود را انجام 
دهید، ایمیل ارسـال کنید یا بازی های کامپیوتری بازی کنید بدون اینکه 
هیچ فکر و نگرانی درباره کامپیوتر خود داشته باشید. محصول Internet Security Ikarus که 
برای سرورها و ایستگاه های کاری طراحی شده و برنده جوایز متعددی نیز می باشد، به شما اجازه 
میدهد که ویروس ها، تروجان ها، اسپم ها و همه نوع بدافزارها را شناسایی، تشخیص و از بین ببرید.

Venustech از سال 1996 در کشور چین، شروع به فعالیت در زمینه 
امنیت و فناوری کرده است. این شرکت همواره در پی ارائه محصوالت 
رقابتی با ویژگی های منحصر به فرد در راستای امنیت شبکه و ارتباطات شبکه بوده، تا بهترین خدمات 
و محصوالت را به مشتریان خود ارائه کند. شرکت  ونوس تک از سوی مجله معتبر Forbes جزو 
100 شرکت آینده�دار و همچینین ازسوی انجمن امنیت چین به عنوان برترین ارائه کننده سرویس�ها و 
محصوالت امنیتی معرفی شده است. دستگاه�های UTM این شرکت در کشور ژاپن که از کشورهای مهم 
این صنعت به شمار می�رود در سال اول باالی 10000 دستگاه فروش رفته است. این شرکت با استخدام 
بیش از 1000 متخصص امنیت در قسمت R&D تمامی برنامه�ها، سیستم عامل ها و دستگاه ها را به 
صورت کامال بومی و بدون دخالت هیچ برند دیگری طراحی می�کند و این امر خیال مشتریان را از وجود 

Backdoor برای اتصال و جاسوسی کامال راحت می کند.

UTM / فایروال



کالیفرنیا بوده و تیم برنامه نویسی، R&D  و پشتیبانی آن در کشور هند مستقر می باشد. بیش 
از 90.000 شرکت در سراسر جهان به محصوالت ManageEngine برای مدیریت شبکه ها و 
Datacenter ها ، برنامه های کاربردی کسب و کار، خدمات و امنیت IT  اعتماد کرده  و بیش از 
300.000 مدیر شبکه با استفاده از نسخه های رایگان این محصوالت، سیستم های شبکه خود را 

بهینه سازی نموده اند.

در  را  هنگفتی  سرمایه  جهان  سرتاسر  در  سازمان�ها  و  ها  شرکت 
حوزه اپلیکیشن�های تحت وب صرف می�کنند تا دسترسی کاربران 
به داده�های موجود در اپلیکیشن�ها و سرویس�های وبی بیش از پیش تجهیز و راحت شود. تا کنون، 
امنیت اپلیکیشن ها حوزه ای بود که اکثر سازمان�ها کمترین هزینه را صرف آن می�کردند اما شرایط 

بازار به سرعت در حال تغییرات است.

حمالت  با  مبارزه  برای  و   2004 سال  در   Acunetix شرکت 
حوزه  در  بزرگان  از  یکی  حاضر  حال  در  و  گردید  تاسیس  وب 
 Acunetix تکنولوژی های امنیت برنامه های تحت وب می باشد. محصول شاخص این شرکت
 SQL injection طراحی شده تا آسیب پذیری های سایت مانند  Vulnerability Scanner

و Cross-Site Scripting را شناسایی کند.
 

و  محصوالت  تولید   BlackStratus شرکت   1999 سال  از 
سرویس�های امنیت اطالعات و مدیریت رویدادها را بر عهده داشته 
 )MSPs( است. با توجه به همکاری این شرکت با پیشروترین شرکت�های ارایه دهنده خدمات جهانی
این شرکت قادر است تا نرم�افزار تکامل یافته خود در زمینه مدیریت امنیت اطالعات را ارایه دهد. 

 Parallels Remote Application Server از  استفاده  با 
مي�توانید تمامي نرم افزارهاي تحت ویندوز و یا حتي تحت وب خود را 
بصورت متمرکز در اختیار کاربران خود بگذارید. تنها با یک بار نصب برنامه�هاي مورد نیاز بر روي 
Server ، امکان استفاده همزمان تمامي کاربران از نرم�افزارها از هر جایی  فراهم مي�شود. متمرکز 
کردن برنامه�ها و بانک�هاي اطالعاتي در دیتا سنترها هزینه نگهداري و کنترل دسترسي�ها را بطور 

چشم�گیري کاهش مي�دهد.

نظارت، تحلیل، مدیریت شبکه و ترافیک برنامه ها و استفاده از 
پهنای باند با WhatsUp Gold از همیشه آسانتر و ایمن تر 
خواهد بود. این نرم افزار قابل درک ترین، جامع ترین و به صرفه ترین نرم افزار موجود مدیریت شبکه 
و IT می باشد که بیش از 150 هزار شبکه را تحت نظارت خود دارد و برای برای شبکه و دیتا 
سنترها از 25 تا بیش از 20000 دستگاه، چه به صورت بیسیم و یا کابل کشی شده توصیه می شود.

تولیـدکننـدگـان  بـزرگتـرین  از  یکـی   SolarWinds شـرکت 
این  می�باشد.  اطالعات  فناوری  حوزه  در  مدیریتی  نرم�افزارهای 
شرکت که در سال 1999 تاسیس شده است دارای 93 هزار مشتری در بیش از 170 کشور جهان 
می�باشد. شرکت SolarWinds  با شعار مشتری مداری توانسته است با ارائه ابزارهای نظارتی، 

موجب کاهش هزینه و پیچیدگی نرم�افزارها شود.

این شرکت یکی از زیر مجموعه های شرکت ZOHO بوده که 
در سال 1999 میالدی تاسیس گردیده و محصوالت متنوعی را 
ایالت  این کمپانی در  به دنیا معرفی کرده است. دفتر مرکزی  مانیتورینگ  در حوزه مدیریت و 

مجـازی�سـازی

مـانیتورینگ

)WAF(امنیت وب و واف

مدیریت اطالعات امنیتی



 Safe Net یک رهبر جهانی در زمینه امنیت اطالعات، حفاظت از 
داده ها، نرم افزارها، و مدیریت الیسنس�ها با وسیع�ترین گستره�ای از 
راه حل�های امنیتی در جهان است. این شرکت با ارائه محصوالت خود راه��حل�های مناسبی را در 
اختیار سازمان�ها و مدیران آنها گذاشته است. ارتقا سطح امنیت کاربران همواره یکی از دغدغه�های 

شرکت�ها و سازمان�ها بوده است.

Backup از ابزارهای قدرتمند و آسان در زمینه ی backup گیری است 
که از زمان شروع کار تا پایان آن به صورت خودکار فعالیت می�کند. تنها 
کافی است شما مشخص کنید که از چه چیزی می�خواهید نسخه پشتیبان تهیه کنید و ادامه کار را 
به نرم افزار 2M Backup بسپارید. فایل بک آپ گرفته شده می�تواند بر روی یک فضایی از هارد 
دیسک ذخیره شود و یا بر روی یک درایوی از شبکه و یا از طریق اینترنت و به روش امن و قابل 
اعتماد در فضاهای ابری ذخیره سازی شود. به کمک روش ذخیره سازی امن، کپی�های رمز شده 

داده�ها بر روی یک سری مرکز داده ای ذخیره و نگهداری خواهند شد. 

این محصول از داده�های شما در برابر خطرات احتمالی مانند crash های دیسک سخت، سرقت و 
… محافظت می�کند. این نرم افزار بسیار کاربرد آسانی دارد و نیاز به دانش فنی خاصی ندارد. با این 
وجود این نرم�افزار از امکانات و ویژگی�های پیشرفته ای در زمینه بک آپ گیری افزایشی، رمز نگاری، 

فشرده�سازی و … بهره�مند می�باشد.

 WOOXO نوآوری در تکنولوژی جهت ذخیره سازی و امنیت فیزیکی در
 Data Center پرهزینه  ساختارهای  به  نیاز  بدون  گردیده  باعث 
انفجار و دزدی محافظت کنیم.  قبال آتش سوزی، آب گرفتگی،  به راحتی در  از اطالعات خود 
WOOXO با پشتیبانی از RAID1,5 و امکان اتصال به شبکه GIGABIT، آخرین امکانات یک 

NAS پیشرفته را در اختیار شما قرار می دهد.

SIEMStorm می�تواند تقریبا هر نوع داده�ای را که در سراسر سازمان شما از جمله دستگاه�های سنتی 
امنیت شبکه و همچنین تکنولوژی�های جدید و برنامه�های کاربردی در جریان می�باشد را رصد نماید.

مدیـریت  زمینـه  در  شنـاخته�شده  و  پیشگـام  شـرکت  یک  سکـونیـا 
آسیب�پذیری�ها می�باشد. راهکارهای سکونیا که برنده جوایز متعددی نیز 

شده است بر مدیریت آسیب�پذیری�ها و وصله�های امنیتی متمرکز است.
• بررسی کامل و مداوم برنامه�ها جهت جلوگیری از نفوذ

• پشتیبانی از بیش از 50.000 برنامه مختلف
• مدیریت مترکز تمامی آسیب�پذیری از یک کنسول

• راهکاری موثر و قدرتمند

برج امن یک سیستم ترکیبی است که به راحتی در شبکه سازمان قرار 
گرفته و فعالیت های کارمندان در شبکه ردیابی می�کند، یک آرشیو 
یکپارچه از تمام ارتباطات سازمان تهیه می�کند، روی هرگونه نشت اطالعات از طرق مختلف کنترل 
کامل دارد و میزان بهره�وری کارمندان از منابع سازمان )آنالیز میزان استفاده کاربر از نرم افزارهای 

مختلف( را ارزیابی می کند.

گوشی�های  خارجی،  سازهای  ذخیره  مثل  حمل  قابل  دستگاه�های 
هوشمند و تبلت�ها و سرویس�های ابری مثل Google Drive وقتی 
که بحث حفاطت اطالعات در داخل و خارج از سازمان پیش می�آید مشکالت فراوانی را به وجود 
می�آورند. به عنوان یک راهکار کامل جلوگیری از نشت اطالعات و مدیریت دستگاه های سیار که 
با انواع سیستم عامل�ها مثل Windows، MacOSx، Linux، iOS و Android سازگار است.

مدیریت آسیب پذیری

پشتیبان و ذخیره سازی

جلوگیری از نشت اطالعات



دولتی و شرکت�های بزرگ خصوصی صادق می�باشد. از همین رو و با در نظر گرفتن نیاز به پایداری 
تامین  آماده  لحظه، سیف سافت  هر  در  نرم�افزاری  ابزارهای  و  اطالعات  به  در دسترسی  ثبات  و 

الیسنس�های پایدار و اصلی مایکروسافت می�باشد.

 ،ITIL نسخه ی سوِم  بر  مبتنی  و  است جامع،  ابزاری   Simply Desk
که به سفارش شرکت PCI فرانسه و توسط توسعه دهندگان و طراحان 
برجسته ی ایرانی، با محوریت تحلیل های صورت گرفته از نیازهای سازمان های امروز کشور عرضه 
از بخش�های کلیدی یک سازمان  برخی  برای  قادر است   Simply Desk افزار نرم  شده است. 
باعث بهره�وری و افزایش ارزش گردد. از یک دیدگاه کلی نرم افزارSimply Desk ، اثری مثبت 
بر کاربرهای نهایی )کارمندان و ارتباط ها و غیره(، کارمندان فناوری اطالعات، مدیریت و نهایتا کل 

مجموعه خواهد داشت.

اغلب  اسناد سازمانی، که  ایجاد  و  افزایش روند چاپ  به  توجه  با 
گرافیک و عکس هستند هزینه�های چاپ افزایش پیدا کرده است، 
که در مواجه با این بار سنگین یکی از مهمترین مشکالت مدیران سازمان�ها و شبکه�ها کنترل و 
مانیتورینگ کارکرد چاپگرهای مورد استفاده در شبکه است که بتوانند عملکرد تک تک چاپگرها 
و کاربران استفاده کننده را کنترل نمایند. در نتیجه با کاهش و مدیریت هزینه، مدیران خواهند 

توانست خدمات بهتری ارایه نمایند.

پس از ارائه اینترنت 4G برای اولین بار در ایران، اکنون فناوری جدید اینترنت 
قرار  شما  اختیار  در  کشور  در  بار  اولین  برای  را   )TD-LTE( ثابت   4 نسل 
می دهیم. اینترنت نسل 4 ثابت در حقیقت آخرین نسل اینترنت ثابت است و 
بهترین گزینه برای تامین اینترنت سازمان ها، موسسات و شرکت های تجاری و 
همچنین منازل مسکونی به شمار می رود. اگر در حال حاضر از اینترنت ADSL استفاده می کنید 
ولی از کیفیت خدمات ارائه شده رضایت ندارید، یا اگر در منطقه زندگی شما پورت خالی برای 
ارائه خدمات اینترنت ثابت وجود ندارد، اینترنت نسل 4 ثابت با سرعت نامحدود تا )150 مگابیت 

برثانیه(، بهترین گزینه است. 

سامسونگ به عنـوان پیشروی فن آوری جهـانی، SSD  هایی عرضه 
های    SSD بطوریکه  هستند،  بهترین  عملکرد  مدعی  که  می کند 
سامسونگ با تلفیق بهترین قطعات سخت افزاری و راه حل های تسهیل کننده، همه راه حل های نهایی 
را در یک بسته و با کیفیت مطلوب به شما عرضه می کند. هارد  SSD، برخالف هاردهای HDD که 
از یک دیسک تشکیل شده و قطعات متحرکی دارند، یک وسیله ذخیره سازی است که با استفاده 
از حافظه�های نیمه هادی فلش NAND میتواند به سرعت نوشتن و خواندن شما توسعه دهد بدون 
آنکه صدایی داشته باشد.هارد SSD انتخاب هوشمندانه ای برای کاربرانی است که تمایل به داشتن 

کامپیوترهایی با قدرت باال وکارایی بهتر می�باشند.

حدود 20 سال از تاسیس شرکت GFI می�گذرد و این شرکت توانسته با ارائـه 
محصوالتی با کیفیت عالی در طی این سال�ها جوایز متعددی از موسسات معتبر 
نماید.  جلب  خود  به  را  جهان  سرار  در  وفادار  مشتـری  از 120000  بیش  توجه  و  کند  کسب 
GFI محصوالت متنـوعی در زمینه�های مدیریت و امنیت شبکه، مدیریت و امنیت ایمیل و تهیه 
نسخه�های پشتیبـان ارائـه می�دهد که به سازمان شما در استقرار سیستم�های امنیتی نظیرISMS  و 
حفظ دارایی�های اطالعاتی کمک می�کنند. ویژگی مشترک کلیه محصوالت GFI، نصب، پیکربندی 
و نگهداری ساده می�باشد، بطوریکه پس از نصب و پیکربندی اولیه، کمترین نیاز به شرکت سازنده و 
یا فروشنده محصول خواهیـد داشت، در نتیجه با خرید این محصوالت نیازی به پرداخت هزینه�های 

اضافی برای پشتیبانی و یا آموزش�های مداوم نخواهید داشت. 

شاید به جرات بتوان ادعا نمود که هر کاربر رایانه در هر نقطه از 
جهان حداقل یکی از محصوالت شرکت معظم مایکروسافت را یک 
بار بکار برده است. علیرغم وجود نسخه�های غیرقانونی و قفل شکسته، گستردگی محصوالت این 
بزرگترین شرکت نرم�افزاری جهان باعث گردیده تا نیاز به الیسنس�های معتبر محصوالتی چون 
ویندوز، SQL Server و... بیش از پیش فراگیر شود. این موضوع علی�الخصوص در سازمان�های 

سایر محصوالت



ویژگی�هـای خدمات پشتیبـانی
در سال�های اخیر تمرکـز بر افزایش رضایت مشتریان، محور فعالیت�هـای شرکت�های ارائـه دهنـده خدمات 
شده است. به طوری که ارائـه خدمات با کیفیت و با هزینه مناسب به مشتری به عنوان یکی از مزیت�های 
رقـابتی در بسیـاری از کسب و کارهـا مطرح است. در چنین شرایطی ارائـه خدمات به مشتریان تبدیل به 
فرآیندی پیچیده شده و نیازمند برنامه�ریـزی دقیق و به کارگیری استانداردهـا و تجارب موفق در این حـوزه 
است. از این رو شرکت پـارس�سیف�نرم�افـزار با هدف مشتـری محـوری اقـدام به ارائـه خدمات فنی خود 

براسـاس چارچوب بین�المللـی و کارآمـد ITIL نمـوده است. 

تعـامل سازنده میان ارائـه دهنـده خدمت و مشتریان نکته کلیدی در توسعه و بهبود کیفیت خدمـات، 
محسوب می�شود و ضمن به کارگیـری تمامی پشتوانه های علمی و فنی خـود و همچنین تجربه کارسـاز 
خویش در ارایه ی خدمـات به هـزاران مشتـری، می کوشد تا شیوه هـای موثـری را در پشتیبـانی از خدمـات 
خود در پیش�گیـرد. برخی از ویژگی�هـای مهم نظام ارائـه و پشتیبـانی خدمـات شرکت پارس سیف نـرم�افـزار 

به شرح ذیـل است:

●  استفاده از نیروهای پشتیبانی کارآزموده و متخصص
بهره گیـری از کارکنان و متخصصانی که به صورت ویـژه از روحیه احترام و همدلی با مشتری، صبر و حوصله 
در پی گیـری مشکالت مشتریان برخـوردار باشند، شیوه رایج در انتخاب کارشناسان پشتیبـانی ما است. 
این کارشناسان از میان نیروهایی انتخاب می شوند که دانش کـافی برای پاسخ گویی به سوال هـای مشتریان 
داشته باشند و مشتریان را به گونه ای راهنمایی کنند که آنان با صرف کم تـرین زمان و هزینه به پاسخ های 

کارساز برای مشکالت خود دست یابند.



●  استفاده  از ساز و کار مکانیزه در پاسخ به مشکالت مشتریان
گروه فنـی با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعـات تالش می کند تا سـاز و کار پاسخ�گـویی به مشتریان را به 
بهترین شکل ممکن مکانیـزه سازد تا آنان بتوانند در اسرع وقت به موثرتـرین پاسخ دست یابند. در این روش 
به هنگام تمـاس مشتری و بیان هرگـونه مشکل، موارد در مکانیزم�هـای Management Incident ثبت 
و برای آن مشکل Ticket باز می شود. سپس کارشناسـان با توجه به نوع مشکل به بررسی و یافتن راه حـل 
)بستن Ticket( می پردازند. تمام موارد یاد شده، در زمان بنـدی مشخصی انجام می شود و در هر مرحله 
چنانچه کارشنـاس قادر به حل مشکل نباشد، موضوع را با کمک کارشناسان ارشد پیگیری و حل خواهند 
کرد. موارد ثبت شده، در تماس هـای بعدی مشترک قابل مشاهده خواهد بود و به حل سریع تر مشکل کمک 

خواهد کرد.

●  رسیدگی به مشکالت مشتریان در کوتاه تـرین زمان
ارتباط با واحد Customer Care شرکت به منظور پیگیری مشکالت، تسریع در انجام نیازهای خاص 
مشتری و ... از دیگر خدمات به مشتریان است. این واحد مسئولیت رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و یا هر 
موضوع دیگری که به تشخیص شما می توانید برای ارائه بهتر سرویس مفید باشد را برعهده دارد. شما از طریق 

تماس با تلفن های مستقیم شرکت می توانید موضوعات مورد نظر را با این واحد مطرح نمایید.

 :)Self Help( ایجـاد
یکـی از مکانیزم�هـای شرکت جهت رفع درخواست�هـا و وقایعی که قبال راه�حـل شناخته شـده�ای در مورد 
آن�هـا وجود دارد و کاربـر با مراجعـه به آن می�توانـد بدون نیـاز به مراجعـه به کارشناس پشتیبانی به رفع 
مشکل خود بپـردازد Self Help شرکت است. در این مخـزن کلیـه سؤاالت، وقـایع و مشکالت روتیـن 
که از پیش راه�حـل آن�هـا وجود دارد، برای سهـولت پشتیبانی از کاربران تهیه شده و در وب�سـایت شرکت 

قـرار داده شده است.

تهیه مستندات فنـی:
یکی دیگـر از مکـانیزم پشتیبـانی از خدمات شرکت، تهیه دستـورالعمـل�هـا و راهنمـای نصب محصوالت 
با مراجعـه بـه این راهنمـا�هـا امکان دریافت اطالعات الزم برای نصب محصوالت و رفع  است. کاربـران 

مشکالت احتمالی را به صورت عملی و بدون مراجعه به تیم پشتیبانی خواهند داشت.

:)Contact Center( پیشخوان خدمـات
مشتریـان می تـواند از خدمات Contact Center گروه فنی شرکت پـارس سیف نرم�افـزار متشکل از 
پرسنل مجـرب و متخصص که مسئـولیت پاسخگـویی به سئـواالت و رفع مشکالت احتمـالی مشتـرک را 

در سـاعـات اداری برعهـده دارنـد، استفاده نمـاید. 

به کارگیـری پیش�خـوان خدمـات منجـر به افـزایش سرعت دستـرسی، امکـان پیگیـری درخواست�هـا، ثبت 
وتحلیـل درخواست�هـا و وقـایع مطرح شده از سوی مشتریـان و در نتیجه بهبود خدمـات می�شود. برای 
ارتباط با این واحـد می توانیـد با شماره تلفن مستقیم شرکت تمـاس گرفتـه و یا مشکالت و سؤاالت خود را 

به آدرس helpdesk@safesoftco.com ارسال نمـاییـد.

مـراجعه حضـوری:
آمـاده رفـع مشکالت   Customer Support تلفنـی واحـد به صورت  در صورت عـدم رفـع مشکل 

مـوردی مشتریـان بصورت مراجعـه حضـوری در محل می�بـاشد .
بـا توجه بـه مـوارد مطرح شده Mr.SafeSoft توانـایی ارائـه خدمات بـا تضمین کیفیت خدمت که حـاصل 

توافق بـا مشتریـان خـود است را در سطوح مختـلف )توافقـات سطح خدمـات )SLA( ( داراست.



Mr.SafeSoft
مرکز تخصصی خدمات امنیت در ایـران

شرکت پـارس سیف نـرم�افـزار )سیف سـافت( با بهره�گیـری از کادر متخصص و مجرب و با اتکا به پشتیبانی 
موفق خود در حوزه امنیت اطالعـات اقـدام به راه�انـدازی مرکـز تخصصی خدمات و مشـاوره در حـوزه امنیت 
اطالعـات نموده است. این مجموعه آمادگی ارائـه خدمـات تخصصی امنیت به سایـر شرکت�هـای فعال در 

این حوزه را نیـز دارا می�بـاشد.



بانک قوامین، بانک تات، توسعه ساختمانی البرز تات، آرین توف پاسارگاد، کارگزاری سیماب گون، کارگزاری بازار سهام، سازمان انرژی اتمی، شرکت ملي نفت ایران، شرکت توزیع برق استان اردبیل، سازمان 

پزشکی قانونی کشور، شرکت گسترش فوالد تبریز، اداره کل زندان�های استان تهران، اداره پست همدان، شرکت پخش سها هالل، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان )محک(، شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه، پست بانک ایران، شرکت توزیع برق استان گلستان، جهاد دانشگاهي تهران، موسسه ملی اقیانوس�شناسی، دانشگاه علوم پزشکي یزد، اداره پست خوزستان، شرکت فرآورده�هاي 

روغني ایران مرکز پژوهش�هاي پلیمر و پتروشیمي ایران، دانشگاه آزاد نطنز، دانشگاه پیرا پزشکي یزد، جمعیت هالل احمر یاسوج، شهرداري بهبهان خوزستان، آموزش و پرورش کراني، موسسه مطالعات تاریخ 

پزشکي طب اسالمي، شرکت صبا نفت، شرکت زمزم گرگان، شهرداري صباشهر، آموزش و پرورش مریوان، دانشگاه آزاد آزادشهر، دانشگاه دندانپزشکي شهید صدوقي یزد، شرکت کرانه رایانه جنوب، شهرداري 

تنکابن، شرکت فریکـو، شرکت پخش هجرت، شرکت فناوران تهران فرآیند، شرکت الکترونیک کارت دماوند، شهرداري شهریار، سرمایه�گذاران کیش، شرکت آذرسیماب، شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، 

بیمارستان کودکان، بیمارستان ابر کوه یزد، بیمارستان آزادی، ستاد اجراي فرمان حضرت امام، اداره پست البرز، دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین، جهاد دانشگاهی واحد 

لرستان، سازمان آموزش و پرورش سقز، پتروشیمی لرستان)باختر(، شرکت سدید جهان صنعت، شرکت فوالد امیرکبیرکاشان، دانشگاه آزاد زاهدان، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت آب و فاضالب 

منطقه2 تهران، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، شرکت کنترل گاز اکباتان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین�المللی قشم، شرکت تولیدی صنعتی انرژی، شرکت مرزبان پترو انرژی، تعاونی بانک ملی، شرکت 

تعاونی مصرف صدا وسیما، آموزش و پرورش کردستان، سازمان امور عشایر استان اردبیل، خبرگزاری مهر، شرکت پتروشیمی باختر، شرکت توزیع برق ایالم، شرکت نوین چرم، شرکت ایران مالس، چاپ و انشارات 

دانشگاه پیام�نور، موسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذر، شرکت صنایع دارویی تامین، بنیاد شهید اور ایثارگران ایالم، شرکت پترو امید آسیا، سازمان پارک و فضای سبز البرز، سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل

شرکت ملي نفت ایران سازمان پزشکی
 قانـونی کشـور
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تهـران
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موسسه تحقیقات و 
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پتـروشیمی  باختر 
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کارگـزاری 
سیماب گون
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استــان   تهــران

شرکت پخش
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شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهــران و حـومــه

موسسه خیریه 
)محک(

شرکت  الکترونیک 
کـارت  دمـاونــد

بانک تـات

توزیع برق استان 
اردبیل

خبرگزاری مهر سازمان میراث 
فرهنگی استان 

اردبیل

شرکت گسترش 
فوالد تبریز

توسعه ساختمانی 
البرز تات

جمعیت هالل احمر تعاونی بانک ملی
یاسوج

شرکت تعاونی 
مصرف صدا وسیما

بانک قوامین

دانشگاه پیام نور 
استان البرز

سازمان انرژی اتمی



مدیـریت امنیت یا Security Management به صورت عـام در برگیرنده شناسایی دارایی�هـای یک 
سازمـان )علی الخصوص دارایی�هـای اطالعاتی( و به دنبال آن طراحی، مستند سازی و پیاده نمودن خط 
مشی و رویه�های مرتبط با حفاظت از این دارایی�ها می�باشد. در این تعریف مقصود از دارایی�های اطالعـاتی 
یا Information Assets هر جز قابل تشخیص و دارای هویت از اطالعـات می�باشد که برای سازمان 
دارای ارزش بوده و از آن نگهـداری می شود از جمله دستگاه�هـا و اجزای سخت افـزاری، داده�ها و اطالعـات 
و برنامه�های نرم�افزاری. بر همین اساس در یک رویکـرد خاص؛ مدیریت امنیت با عنـاوین مشابه و همرده�ای 
ماننـد مدیریت امنیت اطالعات، مدیریت امنیت رایانه�هـا و مدیریت امنیت شبکه پیوند خورده و تـدوین 
رویه�هـای مشخصی چون طبقه�بندی اطالعـات، ارزیـابی و تجزیه و تحلیل ریسک�های امنیتی، مدیریت 

تهدیدات و بازیابی اطالعـات را در سازمان الـزامی می�نماید.

با در نظر گرفتن اهمیت روز افـزون حوزه مدیریت امنیت، شرکت پارس سیف نرم افزار با اتخـاذ رویکردی 
فراگیر، علمی و عملی؛ ارائه خدمات آموزشی عمومی و حرفه�ای را همواره مد نظر قرار داده است و از مشتریان، 
متخصصـان و عالقه�مندان به راهکارهـا و ابزارهای مدیریت امنیت دعوت می�نمـاید تا در رویدادهـای آموزشی 
سیف سافت مشارکت نمـایند. جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص خدمات آموزشی سیف سافت با ما 

تماس بگیرید.
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