با رشد و توسعه فناوری اطالعات در دنیا ،گسترش استفاده از نرم افزار در
سازمانها و موسسات آغاز شد و با آشکار شدن توانایی وآثارمثبت آن ،نیاز بیشتری
به تولید سيستمهاي رايانهاي در كشور به وجود آمد .شركت مهندسي ايران رايانه
با هدف ايفاي نقش موثر در تامین نياز و توسعه سامانه های نرم افزاری حرفهای و
پیشرفته ،فعاليت خود را در سال 1364آغاز نمود.

ایران رایانه با سال ها تجربه علمي و اجرایی و حضور در بازارهاي داخلي و خارجي،
محصوالت مختلفی تولید نموده و پروژههای نرم افزاری بسیاری را به انجام رسانده
است.

تمرکز اصلی و فعالیت استراتژیک شرکت در زمینه های مدیریت اسناد ،گردش
مکاتبات ،دبیرخانه ،آرشیو الکترونیکی و اتوماسیون اداری است و در طول دوره
فعالیت ،محصوالت متعددی در این زمینه تولید و عرضه نموده است.

با توليد وافزایش حجم اسناد و اطالعات در سازمان ها  ،مديريت اسناد بصورت
دستی میسر نبوده و نياز به یک سامانه مکانیزه برای نگهداری وسهولت استفاده
از اين اطالعات به وجود آمده است ،اين شركت طي سالهاي  1370-1376نخستين
آرشيو الكترونيكي (فايلر) و سپس آرشيو تخصصي نقشه و عكس (فتوفايلر) را
عرضه نموده است.

نسل بعدی مجموعه سیستم های فایلر  ،نخستين نرمافزار ايراني مديريت جامع
اسناد ،اتوماسيون اداري ،آرشيو الكترونيكي و گردش مكاتبات با نام ”فايلرپرو”
می باشد که در سال  1378عرضه گردید .با توسعه زير ساخت هاي اینترنتی در
سال  1380نگارش تحت Webنرمافزار ”فايلرپرو” نیز معرفی شد و امکان تحقق
يكپارچگي فعاليت ها را در گستره جغرافیایی سازمان ها فراهم کرد.

همزمان با معرفي نگرشهاي جديد مديريتي از جمله مديريت محتوا ( )ECMو مديريت
گردشكار( )WFMو نياز به محقق نمودن آنها در سازمان ها ،محصول جديد اين
شركت تحت عنوان ”فايلرپالس” در سال  1386به بازار معرفي شد” .ميروفايلر” نیز
سامانه اتوماسیون اداری مستقل از سیستم عامل و بانک اطالعاتی با هدف صادرات
نرمافزار و در عین حال سامانه قابل استفاده در سیستم عامل ملی لینوکس طراحی
و تولید شده و در سال 1388به بازارعرضه شده است.

كارتابل همراه فايلر كه بر روي سيستم "ميروفايلر" پياده سازي شده است اين
اجازه را به افراد ميدهد تا به صرف داشتن ارتباط اينترنتي برروي گوشي تلفن همراه
با  Loginشدن به سيستم ميروفايلر كارتابل خود را مشاهده نموده و ضمن مشاهده
اسناد داخل كارتابل و ضمايم آنها ،اسناد را به كاربران دیگر ارجاع نمايند.
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رقومی کردن اسناد و ایجاد آرشیو های فنی و اداری از فعالیت های دیگر شرکت ایران رایانه است .اسناد کاغذی
جاگیر و در معرض نابودی هستند و استفاده از آنها در حجم زیاد بسیار مشکل است .با به کارگیری امکانات سامانه های
فایلر ،شركت ايران رايانه خدمات مربوط به تبديل اسناد كاغذي به ديجيتال (آرشیوهایفني و اداري) را به سازمان ها و
موسسات ارائه مينمايد.

توانایی ارائه راهحل های نرمافزاری و تولید سامانههای نرمافزاری در شرکت ایران رایانه با تکیه بر تخصص و
تجربه متخصصان شرکت و با ابزارهای تولید شده در طول دوره فعالیت شرکت حاصل میشود .این ابزار امکان تولید
نرمافزارهایی با قابلیتهای زیاد در زمان کوتاه و با بهترین کیفیت را فراهم می کند .از جمله این ابزار می توان به موتور
جستجو ،موتورگردشکار ،گزارش ساز پویا ،سیستم فرم ساز ،ابزار امن سازی و دستیابی به ابعاد کیفیت در تولید
نرمافزار اشاره نمود .با استفاده از این ابزار شرکت ایران رایانه راهحلهای متعددی را در زمان کوتاه طراحی و اجرا
نمودهاست ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ي و مديريت اطالعات و اسناد
ي اتوماسيون ادار 
سيستم ها 

موسسات استفادهكننده از اين نرم افزار توانستهاند با كمك ”فايلر” سيستم مديريت اسناد مجتمع را در سطح سازمان
پياده نموده و از امكانات آرشيو الكترونيكي اسناد ،تعريف فرمهاي سازمان ،تعريف بانكهاي اطالعاتي متنوع و گزارشگيري
قابل انعطاف همچنين دسترسي سريع و آسان به كليه اسناد سازمان از هر مكان بهرهمند گردند.

سامانه دورکاری الکترونیکی ایران رایانه

با احساس نیاز بازار انفورماتیک به سیستمهای مدیریت دورکاری ،شرکت ایران رایانه با بهکارگیری محصوالت خود،
اقدام به توسعه و تولید این سامانه نموده است .نگارش سامانه دوركاري بصورت الكترونيك با توجه به ابزارهاي
قدرتمندي همچون طراحي فرم  ،موتور گردش كار  ،موتور جستجوي پيشرفته و گزارش ساز پويا ،پياده سازي شده و
به انجام رسیده است .سازمانهایی که از این سیستم به صورت عملیاتی استفاده می کنند ،می تواند در زمان کوتاهتری
بااضافه کردن این سامانه ،نيازهاي مدیریت دورکاری خود را نیز برطرف نمایند.
سیستم های نرمافزاری امن

بخشي از فعاليت فني شركت ايجاد سيستم ها و مكانيزم هاي مختلف امنيتي از بابت امنيت نگهداري و تبادل اطالعات
و مديريت دسترسي به سيستم ها واطالعات و همچنين امنيت حفظ اطالعات در مقابل حوادث طبيعي و خطاهاي انساني
و دسترسی غیر مجاز مي باشد ،بطوري كه امنيت خاطر كارفرمايان از بابت حفظ اطالعات و اسناد كه دارائي ارزشمند
هر سازمان محسوب مي شوند  ،فراهم شده است  .امنیت یکی از نیازهای جدی واساسی هر سامانه نرمافزاری است که
با شناخت صحیح وبا استفاده از ابزار مناسب قابل حصول است .درج و كنترل امضاي ديجيتال ,كد گذاري روي اسناد و
ضمائم ,تشخيص هويت دوگانه با استفاده از  Tokenو يا  Smart Cardجزئي از كل امكانات امنيتي نرم افزارهاي شرکت
مهندسی ایران رایانه مي باشد.
گردش كار( ) Workflowتوليد و تبادل اسناد سازمان بر اساس الگوي بهينه شده فعاليتها

در پياده سازي گردش کار مکانيزه در سازمان ،فرآيندهاي كاري ( )Business Processesسازمان شناسايي ،اصالح،
طراحي و پياده سازي مي شوند اين فرآيندها با در نظر گرفتن منابع انساني ،نقش ها ،پست هاي سازماني و اطالعات
موجود در سازمان جهت نيل به اهداف کاري سازمان مكانيزه مي شوند.
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فرايندهاي گردش كاري ارتباط بسيار نزديكي با ساير مفاهيم تشكيل دهنده ساختار سازماني از قبيل عملكرد ،تيم هاي
كاري ،پروژه ها ،سياست ها و سلسله مراتب سازماني دارند .هدف عمده و اصلي نرم افزار هاي گردش كار ،ارائه راهكار
ساده ،خودکار و از پيش تعيين شده جهت انجام فعاليت هاي پيچيده و تكراري درون سازمان مي باشد.
فعالیت شركت مهندسي ايران رایانه در زمینه برنامه های کاربردی و سامانه های تلفن همراه نیز گسترش یافته و
کاربردهای جدیدی برای سیستم های مالی ،بانکی ،بیمه و بورس را شامل می شود .شرکت ایران رایانه نماینده رسمی
شرکت  eLeaderدر منطقه است و با توسعه آداپتورهای مربوطه برای اتصال به سیستم های بانکی موجود و بومی
سازی این محصوالت ،قابليتها و امكانات فوقالعاده و متنوعي در اختيار بانك ها ،شرکت های بیمه ،شرکت های بورس
و مشتريان آنها قرار ميدهد.

شركت  eLeaderاز شركتهاي پيشرو و موفق اروپايي است كه در بررسيهاي به عمل آمده از طرف شركت Deloitte
رتبه پانزدهم را بين  50شركت كه سريع ترين رشد را در اروپا داشتهاند به دست آورده است.این شرکت از سال 2000
در اين زمينه فعالیت داشته است و با محصوالت ديگری نيز سال ها در ايران فعال بوده است و سابقه كار با ايران و
سیستم های فارسی را دارد.

سامانه های شرکت eLeaderبا توسعه نرمافزارهاي مختلف براي تك تك سيستم هاي عامل يا به عبارت ديگر پلتفورم
هاي موجود کار می کند .اين سيستم عالوه بر كار با  SMSكه اكثر سيستم هاي موجود از آن استفاده ميكنند ،قادر است با
 GPRS ،WiFiيا  Wimaxنيز کار كند و خدمات بانکی خود را بصورت  Onlineبا هزينههاي كمتر به مشتريان موسسات
مالی ارائه نمايد.
امنیت از ارکان ایجاد سیستمهای مکانیزه
در سازمان است و همزمان با مرحله ایجاد
سیستم و جمع آوری و نگهداری اطالعات،
توجه به حفظ و نگهداری و تامین امنیت آنها
نیز از الزامات برنامه ریزی سیستمی می
باشد .یکی از فعالیتهای شركت مهندسي
ايران رايانه ارائه راه حل در زمینه امنيت
شبكه و ارائه آنتی ویروس ها میباشد.
شركت ایرانرایانه نماينده محصوالت شركت
 Kasperskyبرای سازمان های بزرگ
میباشد .محصوالت اين شركت از سال 2003
در رده سيستمهاي موفق در جهان شناخته
شده است و در رتبههاي اول قرار داشته است .شرکت با تکیه بر سوابق و تخصص تیم های نرم افزاری خود در نظر دارد
نیاز فنی وتخصصی کارفرمایان خود و بازار این محصول را با کیفیت بهتری تامین نموده و پشتیبانی نماید.
در حال حاضر شركت مهندسي ايران رايانه به عنوان يكي از پيشگامان صنعت نرمافزار در كشوربوده و خدمات خود
را به بيش از ششصد سازمان و موسسه دولتي و خصوصي با نصب در بیش از  1000سایت ارائه نموده است  .عالوه بر
اين با حضور مستمر در بزرگترين و معتبرترين نمايشگاههاي تخصصي از قبيل  Gitex ، CeBITو DMSبه عنوان يكي
از صادركنندگان نمونه نرمافزار كشور ،صدور نرمافزار و خدمات مهندسی در بازارهاي بين المللي را تجربه کرده است.
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مديريت اسناد و آرشيو اطالعات

ويژگي هاي فني
■ ■طراحي شده براساس سيستمهاي عامل Windows

■ ■معماري  Client/Serverبا پروتكل ارتباطي TCP/IP

■ ■استفاده از زبان برنامهنويسي( . Delphi2007نسخه )Client / Server
■ ■استفاده از زبان برنامه نويسي ( ASP.Netنسخه )Web

■ ■قابليت استفاده از بانكهاي اطالعاتي Microsoft SQL Server 2005,2008
■ ■استفاده از تكنولوژي  XMLبراي ذخيره اطالعات

■ ■داراي رابط كاربر چند زبانه (فارسي ،انگليسي،آلماني  ،تركي و دري) با امكان افزايش زبان هاي جديد
■ ■بهره گيري از موتور گردش كار اتوماتيك

■ ■طراحي سيستم با رويكرد ( BPMمديريت فرايندهاي كاري)

مديريت سيستم و كاربران
■ ■استفاده از تمام قابليت هاي برنامه از راه دور و از طريق Web

■ ■طراحي انواع فرم هاي ورود اطالعات فارسي و التين ()Form Generator

■ ■ارتباط بين فيلدهاي اطالعاتي فايلر و جداول ساير نرم افزارهاي سازماني

■ ■ تعريف انواع گروه هاي اسناد و بانك هاي اطالعاتي با فرمهاي مشترك يا اختصاصي ()Database Generator
■ ■طراحي و نگهداري انواع الگوهاي  Wordجهت تهيه قالب هاي چاپی
■ ■تعريف كاربران بر اساس سطوح مديريتي سازمان با رمز اختصاصي

■ ■تعريف چارت سازماني ،پستها ،واحدها ... ،و تخصيص كاربران به هريك از پست هاي سازماني

■ ■( SDK (Software Developer Kitاختصاصي براي برقراري ارتباط و انتقال دادهها با ساير سيستمهاي سازمان

■ ■ارتباط با ساير سيستمهاي اتوماسيون اداري و تبادل اطالعات بين آنها (با رعايت استاندارد )ECE

■ ■ايجاد بانكهاي اطالعاتي و گروههاي اسناد براي نگهداري و طبقه بندي موضوعي انواع اطالعات و اسناد
توسط كاربر مجاز (نامهها ،نقشهها ،اسناد پرسنلي و) ...
■ ■ايجاد بانك هاي مختلف كلمات مترادف جهت سهولت در جستجو
■ ■تعريف پيش كد گروه هاي اسنادي و روش شمارهگذاري اسناد مربوطه
■ ■ورود اطالعات به صورت فارسي و التين
■ ■ثبت ،اصالح ،حذف ،نمايش و چاپ هر سند
■ ■اعالم اخطار در صورت ثبت تكراري يك سند
■ ■طبقهبندي اسناد بصورت عادي ،محرمانه ،خيلي محرمانه ،سري ،بكلي سري
■ ■تصوير برداري از ضمائم سند همزمان با ثبت سند
■ ■خارج نمودن و نگهداري اجزا سند به صورت رمز شده در محل دلخواه
■ ■تغيير جزء سند و نگهداري نسخههاي تغيير يافته ()Version Control
■ ■ايجاد فايل با فرمت هاي مختلف به عنوان جزئي از سند وامكان جستجو در متن فايلهاي Doc
■ ■دريافت و ضميمه نمودن انواع فايل به سند از مسيرهاي دلخواه بدون انتقال فايل به داخل سيستم
■ ■مشاهده كليه تصاوير ضميمه سند در يك صفحه به شكل موزائيك
■ ■مشاهده ضمائم سند از طريق نمايشگر برنامه و يا برنامههاي مرتبط (تصوير ،متن ،فيلم ،صدا)

■ ■امكان  Check in / Check outيك سند توسط كاربر براي جلوگيري از تغيير سند در زمان خاص
■ ■رمزگذاري بر روي اسناد به هنگام ذخيره يا انتقال اطالعات توسط كاربر

■ ■ايجاد زنجيره بين اسناد مختلف و امكان مشاهده ارتباط اسناد به شكل گرافيكي
■ ■پشتيباني از انواع نرم افزارهاي OCR

■ ■ارتباط و انتقال اطالعات بين نسخههاي مختلف برنامه از داخل سيستم

■ ■دريافت مستقيم اطالعات از فايلهاي  DBF, MDB, DBو انتقال به گروه هاي اسناد در سيستم
■ ■كنترل حجم و محل نگهداري ضمايم سند در داخل و يا خارج از بانك اطالعاتي

■ ■ارتباط مستقيم با  Faxو  E-Mailاز داخل سيستم

■ ■استفاده از قوانين تعريف رمز عبور ()Password Complexity

■ ■كنترل دسترسي كاربران به سيستم از طريق  Webو يا Client\Server

■ ■اعطاي محدوده دسترسي به اسناد طبقهبندي شده (در پنج سطح محرمانگي)

■ ■تعريف جانشين براي هر كاربر (با حفظ سطوح دسترسي كاربر و يا اعطاي مجوز)

■ ■امكان تعريف قرارهاي مالقات جلسات و كارهاي روزانه در سيستم ،همراه با انتخاب روش پيغام دهي به كاربر

■ ■ارسال پيام كوتاه از بخش هاي مختلف سيستم

■ ■امكان تهيه نسخه پشتيبان از داخل برنامه و يا به صورت اتوماتيك

FilerPlus Document Management System

■ ■فراخواني راهنماي برنامه در هر بخش از سيستم
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دبيرخانه و گردش مكاتبات
■ ■تعريف انواع دبير خانه هاي مستقل و وابسته با قالب هاي شماره گذاري متنوع (متمركز ،نيمه متمركز و غير متمركز)

■ ■گردش نامهها  ،اسناد و فرم هاي ايجاد شده در سازمان و پيگيري مراحل انجام كار

■ ■ثبت ارجاع و پاراف به شكل متن ،صوت ،فيلم و يا با استفاده از قلم نوري بر روي تصوير ضميمه سند
■ ■طبقه بندي ارجاعات (عادي ،محرمانه ،خيلي محرمانه ،سري ،بكلي سري)

■ ■تنظيم برنامه زمانبندي جهت اعالم ارجاع ،يادآوري و پيگيري همراه با فايل صوتي

■ ■ارجاع هم زمان يك يا چند سند به چندين كاربر جهت اقدام با تعيين ارجحيت ارجاع (عادي ,فوري ,آني )
■ ■ارجاع هم زمان يك سند به چندين نفر با دستور هاي مختلف

■ ■ارجاع سند جهت پيگيري ويا اقدام تعيين مهلت زماني براي كاربران با مشخص كردن پارامترهاي پيگيري
■ ■ارسال سند براي كاربران به شكل رونوشت و رونوشت مخفي و نگهداري سوابق رونوشتها

■ ■كنترل وضعيت نامه بصورت Online

■ ■نمايش گرافيكي مسير گردش سند و اقدامات انجام شده بر روي آن

■ ■وجود كارتابل هاي جاري و پيگيري جهت انجام كارهاي روزمره كاربران

■ ■ايجاد كارتابلهاي مختلف به صورت درختي به هر تعداد از انواع بايگاني و يادآوري توسط هر كاربر

■ ■ارسال پيام براي كاربران با امكان ضميمه انواع فايل (تصوير ،صدا ،فيلم و )...

■ ■تهيه پيش نويس نامه صادره و اصالح مكرر آن تا مرحله صدور نامه نهايي
■ ■تاييد نهايي سند و نامه توسط كاربر مجاز

■ ■فراخواني اطالعات انتخابي سند و درج آنها در الگوهاي طراحي شده Word

■ ■فراخواني تصوير امضای كاربر امضا كننده و درج آن در محل انتخابي در الگوهاي طراحي شده Word
■ ■امكان درج امضا با استفاده از قلم هاي نوري و تبديل فايل  Wordبه ( PDFامضاي الكترونيكي)

جستجو و گزارش گيري
■ ■جستجو براساس كليه فيلدهاي اطالعاتي سند (در يك يا چند گروه  ،در يك يا چند فيلد خاص)

■ ■جستجو بر اساس كليه عمليات انجام شده روي سند (ثبت ،ويرايش )... ،در محدوده تاريخي مشخص

■ ■جستجو بر اساس كليه شاخص هاي ارجاع (گيرنده ،فرستنده ،تاريخ).... ،
■ ■جستجو بر اساس تركيبات منطقي “و“ “ ،يا“  ،بصورت دقيق و غيردقيق
■ ■جستجو بر اساس اسناد مرتبط (نامه هاي عطف و پيرو)
■ ■جستجو بر روي كارتابل ها

■ ■انتخاب و نمايش فيلدهاي مختلف اطالعاتي در نتيجه جستجو
■ ■استفاده از بانك كلمات مترادف در كليه جستجوها

■ ■استفاده از  Layout Designerجهت چاپ نتايج جستجو

■ ■ذخيره اطالعات نتيجه جستجو با فرمتهاي استاندارد از جمله  XLS ،HTML ،PDFو ...
■ ■طراحي انواع گزارشهاي پيشرفته مديريتي ( نسخه  Windowsو) Web
■ ■گزارش گيري آماري از اسناد ثبت شده در گروه هاي اطالعاتي
■ ■ذخيره انواع شرايط گزارش گيري جهت گزارش هاي دوره اي
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حفاظت و امنيت اطالعات
■ ■نگهداري ,كنترل و گزارشگيري جزئيات كليه فعالیت های كاربران سيستم با ذكر ساعت و نوع عمليات
■ ■كنترل عملكرد كاربران بر روي هر سند

■ ■تخصيص و کنترل مجوزهاي كاري كاربران تا جزئيترين عمليات سيستم

■ ■امكان تفكيك كاربر مدير سيستم از مدير دسترسي ها به منظور عدم دسترسي غير مجاز به اطالعات گروه  هاي اسناد

■ ■امكان تغيير رمز عبور توسط هر كاربر

■ ■نگهداري كلمات عبور در داخل بانك اطالعاتي به صورت رمزنگاري شده

■ ■ارتباط با Active Directory

■ ■استفاده از  USB Tokenبه منظور تشخيص هويت دوگانه

مديريت گردش كار فايلرپالس

مديريت گردش كار ( )WorkFlowتوليد و تبادل اسناد سازمان بر اساس الگوي بهينه شده فعاليت ها مي باشد.

اصطالح مديريت گردش كار ( )WorkFlowاولين بار در اوايل دهه  ٨٠ميالدي توسط مدير عامل شركت  Filenetپيشرو
سيستم هاي مديريت اسناد و محتوا  ،مطرح گرديد.

در پياده سازی گردش کار مکانيزه در سازمان ،فرآيندهاي كاري ( )Business Processesسازمان شناسايی ،اصالح،
طراحي و پياده سازی مي شوند .اين فرآيندها با در نظر گرفتن منابع انساني ,نقش ها ،پست هاي سازماني و اطالعات
موجود در سازمان جهت نيل به اهداف کاری آن سازمان مكانيزه مي شوند.
فرايندهاي گردش كاري ارتباط بسيار نزديكي با ساير مفاهيم تشكيل دهنده ساختار سازماني از قبيل عملكرد ,تيمهاي
كاري ,پروژه ها ,سياست ها و سلسله مراتب سازماني دارند.

هدف عمده و اصلي نرم افزارهاي گردش كار ،ارایه راهكار ساده ،خودکار و از پيش تعيين شده جهت انجام فعاليت هاي
پيچيده و تكراري درون سازماني مي باشد.

■ ■مدل سازي :فرايندهاي كاري مي توانند توسط برنامه هایي با واسط كاربر گرافيكي مدل سازي و تجزيه و تحليل
شوند .مدل سازی فرآيندهای کاری نه تنها باعث شناسایی نواقص موجود در پروسه هاي کاری مي شود ،بلکه به عنوان
مستندی از رويه هاي کاری سيستم قابل ارجاع مي باشد

■ ■مقياس پذيري :بسياري از مفاهيم ارزشيابي و مقياس پذيري مانند ورودي_خروجي و زمان انجام عمليات در
سيستم هاي گردش كار قابل بررسی ،اندازه گيري و اصالح هستند

■ ■ابزار طراحي گردش كار :اين برنامه كاربردي بر اساس تكنولوژي جاوا( )javaجهت طراحي گرافيكي فرآيند
هاي كاري جديد و يا اصالح فرايندهاي موجود و نگهداري آنها در بانک اطالعاتی سيستم آماده شده است .طراحي فرآيند
هاي پيچيده سازمان با استفاده از عناصر گرافيكي  JPDLانجام ميشود.
ساختار ابزار طراحي گردش كار بر اساس  JBOSSو  JBPMمي باشد .بدين ترتيب سيستم مديريت گردش كار فايلر
از اكثر الگوهای قابل تعريف در استانداردهاي WFMC، XPDL، BPML ebXML، BPEL4WS، XLANG، WSCI
پشتيباني مي نمايد.
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﻨﺪﻱ

ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭﻱ
ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﺻﻼﺡ
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ

ويژگي هاي اصلي

موتور گردش كار و اجراي فرآيندهاي سازماني فايلر ابزاري مناسب جهت مكانيزه نمودن فرايندهاي الگوپذير و قابل
تعريف سازماني مي باشد.

با استفاده از اين ابزار مي توان به قابليت هاي زير دسترسي پيدا كرد:
■ ■انتخاب فرم هاي پوياي توليد شده موجود در بانك اطالعاتي جهت استفاده در سيستم مديريت گردش كار
■ ■اختصاص وظيفه خاص به هر يك از عناصر عملياتي در فرآيند بر اساس سمت و پست سازماني

■ ■اختصاص وظايف موازي با استفاده از امكانات انشعاب( )Forkو تجميع()Join

■ ■اخذ تصميم گيري هاي منطقي قبل از ارجاع كار به هر يك از عناصر عملياتي بر اساس كليه فيلدهاي فرم
■ ■مشخص نمودن فيلدهاي اوليه در يك فرم خاص جهت انتقال سند به جريان فرآيند كاري

■ ■تعيين سطوح دسترسي براي هر يك از عناصر عملياتي بر اساس هر يك از فيلدهاي سند

■ ■بارگذاري فرآيند كاري جديد با نگارش  ١.٠در داخل بانك اطالعاتي و تغيير شماره نگارش فرايند با هر بار اصالح فرايند

كاربرد اين سيستم ،هوشمند ساختن فرآيندها ,کاهش يا جلوگيري از خطاي انساني درجريان اجراي فرآيند ,باالبردن
سرعت انجام فرآيندها و ايجاد سابقه و آمار قابل بررسی از انجام کارهای مختلف مي باشد.
موتور گردش كار فايلر از طريق بهبود ،يكپارچه سازي ،هماهنگي وپيوستگي فرآيندهاي سازماني منجر به افزايش قابل
مالحظه اي در بهره وري و بازدهي سازمان مي شود.
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■ ■امكان لغو ادامه گردش كار بر اساس مجوزهاي تعيين شده به ازاي هر يك از عناصر عملياتي
■ ■امكان تعيين مهلت اقدام

■ ■کنترل اتوماتيک نگارش نسخه های تغيير کرده هر فرآيند()Version Control

11

ويژگي هاي فني

رشد روزافزون بكارگيري سيستم هاي  Paperlessو اتوماسيون اداري در سازمانها و موسسات در چند سال اخير لزوم
بكارگيري مالحظات امنيتي و استفاده از فناوري گواهي ديجيتال در اين نرم افزارها را مشخص مي نمايد.

امكانات امنيتي پياده سازي شده در نسخه امن بر اساس منطق  PKIو با استفاده از زوج كليد هاي خصوصي و عمومي بوده
و هر يك از كاربران به تفكيك با استفاده از رسانه مخصوص خود (كارت هوشمند )... ،token ،ميتوانند به سيستم وارد و از
امكانات امنيتي بهره برداري نمايند.

مالحظات امنيتي پياده شده بر دو اصل رمزنگاري و امضاي ديجيتال استوار می باشد كه رمزنگاري امكان اختفا و مشاهده
سند تنها توسط گيرنده و يا گيرندگان را فراهم كرده است و امضاي ديجيتال امكاناتي چون تشخيص هويت دو گانه ،عدم
انكار و يكپارچگي پيام را به سيستم اضافه مي نمايد.

امكانات امنيتي
■ ■بهره گيري از تكنولوژي  PKIبه منظور حفظ محرمانگي ،صحت و عدم انكار اسناد

■ ■پشتيباني از الگوريتمهاي استاندارد  ... ،3DES ،RSAبراي رمزنگاري داده ها

■ ■استفاده از گواهيهاي ديجيتال  X509در عمليات رمزنگاري و امضاء ديجيتال
■ ■سازگار با تمام مراكز صدور گواهي ديجيتال

■ ■امكان تعريف زوج كليد عمومي(گواهي ديجيتال) و خصوصي براي هر كاربر

■ ■امكان نگهداري كليد هاي خصوصي كاربران در بانك اطالعاتي و يا استفاده از Token
■ ■احراز هويت دوگانه كاربران از طريق گواهي ديجيتال عالوه بر كد و رمز عبور
■ ■توليد امضاي ديجيتال برروي فرم سند توسط كاربران

■ ■توليد امضاي ديجيتال بر روي تمامي ضمايم سند به تفكيك
■ ■امكان بررسي و كنترل صحت امضاي سند وضمايم آن

■ ■جلوگيري از انكار عمليات كاربران از طريق ثبت امضاي ديجيتال
■ ■جلوگيري از جعل يا تغيير اسناد توسط افراد غيرمجاز

■ ■استفاده از استاندارد  SSLجهت جلوگيري از استراق سمع اطالعات حين انتقال در شبكههاي محلي و راه دور
(اينترانت و اينترنت)
■ ■استفاده از كليدهاي رمز نگاري با طول 128KB

■ ■محدود سازي مدت اعتبارگواهي هاي صادره براي هر كاربر

حداقل نیازمندی های اجرایی سیستم فایلر پالس
Workstation

Server

Operating System

Operating System

• Microsoft® Windows 7 ,Vista

• Microsoft® Windows Server 2003 R2

• Microsoft® Windows XP SP2 and higher

• Microsoft® Windows Server 2008 R2

Hardware

Database

• Intel Pentium 4

• Microsoft® SQL Server 2008 R2

• 1GB RAM

• Microsoft® SQL Server 2005

• 100 Mbps LAN Speed

)• IIS (For Web Based Version Only
Hardware

■ ■ابطال گواهيهاي ديجيتال كاربران به هنگام حذف از سيستم (جهت جلوگيري از سوء استفادههاي بعدي)

• Multi Processor
• 2GB RAM
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مديريت كاربران

ويژگي هاي فني
■ ■طراحي شده مستقل از سيستم عامل

■ ■تعريف كاربران با امكان مشخص نمودن تاريخ اعتباركاربر

■ ■سيستم تحت  WEBسازگار با کليه مرورگرهای متداول از جمله IE, Mozilla Firefox

■ ■تعريف زبان پيش فرض براي هر يك از كاربران

■ ■استفاده از زبان برنامهنويسي Java 6

■ ■تعريف درختواره سمت ها و پست هاي سازماني

■ ■معماري مبتنی بر سرویس و چند اليه

■ ■سازگار با کليه Application Serverهااز جمله Tomcat, Jboss

■ ■تعريف چارت سازماني به صورت درختي

■ ■اختصاص هر پست سازماني تنها به يك كاربر

■ ■استفاده از ابزار توليدبه روز و کارآمد  Springجهت افزايش در سرعت توليد و کيفيت محصول

■ ■دارا بودن چند پست سازماني توسط يك كاربر

■ ■قابليت استفاده از بانكهاي اطالعاتي Oracle 11g ، Microsoft SQL Server 2008

■ ■تعريف انواع نقش هاي سازماني

■ ■استفاده از سيستم  Cachingو Clusteringجهت سرعت بخشيدن به کارايی سيستم

■ ■اعطاي مجوز بر اساس تك تك عمليات سيستم

■ ■ارائه امکان سرویس دهی از طریق سرویس های  SOAPو  RESTfulجهت فراخوانی از سایر سیستم ها

■ ■اعطاي مجوز به نقش هاي سازماني به منظور عدم نياز به مجوزدهي هاي جداگانه

■ ■استفاده از تكنولوژي  XMLبراي ذخيره اطالعات

■ ■امكان ارتباط با Active Directory

■ ■پشتیبانی از مکانیزم  Remote Event Notificationجهت یکپارچه سازی با سایر نرم افزارها
■ ■داراي رابط كاربر دوزبانه (فارسي ،انگليسي) با امكان افزايش زبان هاي جديد
■ ■طراحي سيستم با رويكرد ( ECMمديريت فرآيندهاي كاري)

■ ■اعطاي نقش هاي مختلف سازماني به يك كاربر

■ ■امكان استفاده از (Single Sign On (SSO

مديريت فرم ها
■ ■طراحي فرم مستقل در صفحه وب

■ ■طراحي فرم هاي چند صفحه اي و يا صفحات تو در تو

■ ■امكان استفاده از فيلدهاي اطالعاتي متنوع همچون متن ،عدد ،چند انتخابي ،دكمه راديويي ،محاسباتي ،جداول ديناميك و ....
■ ■اعمال محدوديت مشاهده و ويرايش بر روي تك تك صفحات فرم و فیلدهای طراحی شده
■ ■امكان تعيين نوع تقويم (شمسي و يا ميالدي)

■ ■امكان برقراري ارتباط بين فيلدها از گروه هاي مختلف
■ ■امكان تننظيم ارتفاع فرم به ميزان دلخواه
■ ■تهيه چاپ از مشخصات فرم ها

مديريت گروه ها
■ ■تعريف گروه بعنوان سرگروه

■ ■قرار گيري اسناد هر گروه در آرشيو مخصوص به خود همان گروه

■ ■امكان بازيابي اسناد حذف شده دقيقا با همان شماره و وضعيتي كه قبل از حذف وجود داشته
■ ■امكان تهيه چاپ از مشخصات آرشيو گروه ها

MiiroFiler Enterprise Content Management

■ ■امكان نگهداري نسخه قبل از ويرايش سند در آرشيو اختصاصي اسناد تغيير يافته

■ ■امكان مشاهده اسناد قفل گذاري شده ( )CheckOutبا قابليت قفل زدايي ()CheckIn
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اعمال قواعد تجاری :فرآیندها می توانند به تغییرات در اسناد و اطالعات واکنش نشان دهند ،و قواعد مورد نظر که در آنها
تعبیه شده را پس از هر بار تغییر در سند بررسی کنند .همچنین در ادامه می توانند محتویات سند را تغییر داده و یا وضعیت
آن را بروز کنند .این نوع استفاده از سرویس دهنده فرآیند امکان پیاده سازی انواعی از قواعد تجاری را فرآهم می کند.

سيستم مدل سازي فرآيند هاي كاري ميروفايلر
سرويس دهنده فرآيند

همراه با نرم افزار میروفایلر ،یک ابزار قدرتمند مدیریت فرآیند ارايه می شود که امکاناتی مانند خودکار سازی فعالیت ها،
اعمال قوانین تجاری ،خودکار سازی گردش اسناد ،اجرای فرآیندهای سازمانی و ارتباط با سایر سیستم ها را در نرم
افزار میروفایلر ممکن می سازد .نمودار زیر ،شمای کلی نحوه ارتباط سرویس دهنده فرآیند با سایر اجزای محصول را
مشخص می کند:

Users

Analysts / Administrators

ECM Activities

Trace

Manage

Map

Monitor

Revise

Fix Errors

Design

Raise Events
Call

Deploy

MiiroFiler
App Server

BPM Engine
AppServer

BPM
Designer
App Server

Miiro
Database

Engine
Database

Model
Repository

گردش کار :سرویس دهنده فرآیند می تواند عملیات گردش اسناد در میروفایلر را به ازای وقوع رویدادهای مختلف ،به
صورت خودکار فراخوانی کند؛ مانند ارسال اسناد به اشخاص ،تخصیص وظایف و انتظار برای اتمام وظایف قبل از ادامه
فرآیند .بدین وسیله ،امکان گردش خودکار کار بر اساس چرخه از پیش تعریف شده داخل میروفایلر فراهم می گردد.
اجرای فرآیند سازمانی :فرآیندهای پیچیده در سازمان های بزرگ می توانند توسط این محصول مدل سازی شوند .و
امکاناتی نظیر ایجاد اسناد بر اساس اطالعات سایر اسناد ،اعمال تغییرات و یا پر کردن فیلدهای سند از طرف کاربران ،و
هماهنگ سازی با سیستم ها و سازمان های خارجی برای این منظور در نظر گرفته شده اند.
یکپارچه سازی :در سرویس دهنده فرآیند امکاناتی نظیر فراخوانی وب سرویس های خارجی ،ارتباط و اجرای پرس و جو
روی بانک های داده و ارايه سرویس به سایر سیستم ها به صورت وب سرویس در نظر گرفته شده است .این مجموعه از
امکانات ،پیاده سازی یکپارچه سازی با سایر سیستم ها را (چه به صورت  Batchو چه به صورت هم زمان) با استفاده
از سرویس دهنده فرآیند ممکن می سازد.

مدل سازي فرايند

میروفایلر یک محصول ( ECMمدیریت محتوای سازمانی) است .همراهی سرویس دهنده فرآیند با این محصول می تواند
مزایا و امکانات زیادی را در مدیریت چرخه تولید و توزیع محتوا در سازمان ممکن سازد .این سرویس دهنده نقش های
مختلفی را ایفا می کند ،از جمله:
خودکارسازی :مدیران سیستم می توانند فعالیت های تکراری و خسته کننده (مانند یک ویرایش مشابه روی همه اسناد ،یا
توزیع و ارسال تعداد زیادی سند) را به صورت فرآیندی تعریف کنند که به صورت  Batchاجرا می شود .این فرآیند مانند
برنامه ای به سادگی زبان  Flow Chartایجاد می گردد ،و با انتخاب مدیر سیستم اجرا خواهد شد.

گسترش :فرآیندهای تعریف شده در سرویس دهنده فرآیند ،می توانند روی رویدادهای مختلفی که در میروفایلر اتفاق
می افتد (مانند ثبت سند ،ویرایش سند ،ایجاد ضمیمه ،ارجاع ،و  )...نگاشت شوند .پس از نگاشت ،تمامی فرآیندهای نگاشت
شده بالفاصله پس از وقوع رویداد اجرا می شوند .به این شیوه مدیر سیستم می تواند تعاریف پایه سیستم میروفایلر را
گسترش داده ،و عملیاتی به آنها اضافه کند.
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در حالت عمومی ،کاربر این طراح ،در مرحله اول تحلیل گران فرآیند هستند .در این مرحله فرآیندها به صورت انتزاعی و
سطح باال (بدون جزيیات اجرایی) طراحی شده ،و از متن برای تبیین مفهوم هر مرحله استفاده می شود.

در مرحله بعد ،همین نرم افزار طراحی فرآیند می تواند برای تبدیل فرآیند های سطح باال و انتزاعی به فرآیندهای جزيی و
قابل اجرا استفاده شود .نتیجه این عمل ،فرآیندهایی به زبان  BPMNمی باشد که سرویس دهنده فرآیند می تواند مفهوم
اجرایی آنها را استخراج کرده و آنها را فراخوانی نماید.

دیاگرام زیر جریان کاری کلی برای تحلیل ،مدل سازی ،آماده سازی و راه اندازی فرآیندهای مکانیزه در سازمان ها را
نمایش می دهد:

BPMN 2.0

محصول مدیریت فرآیند ،خود از دو سرویس دهنده وب تشکیل شده است؛ یک نرم افزار طراحی فرآیند و یک نرم افزار
موتور مدیریت فرآیند ،که هر دو تحت وب اجرا می شوند .این مجموعه از طریق وب سرویس ها و رويدادها با نرم افزار
میروفایلر ارتباط برقرار می کنند ،لذا عالوه بر قابلیت نصب در کنار میروفایلر ،می تواند به صورت جداگانه و روی یک
سرویس دهنده فیزیکی مجزا روی شبکه راه اندازی شود.

سرویس دهنده فرآیند در بر گیرنده یک «طراح فرآیند» کامل و مبتنی بر وب است.با این نرم افزار طراحی را می توان برای
مدل سازی فرآیندهای پیچیده سازمان بر اساس استاندارد  BPMNنسخه  2.0بکار برد .با این استاندارد می توان هم
فرآیندهای انتزاعی و هم فرآیندهای قابل اجرا توسط سیستم را طراحی کرد.

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﻗﻴﻖ ،ﺍﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﻧﺎﻗﺺ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﻗﻴﻖ ،ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ
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استقرار فرايند

نرم افزار مدیریت فرآیند میروفایلر ،همراه با یک نرم افزار طراحی فرآیند کامل ،با امکانات متنوع و کام ً
ال مبتنی بر وب
ارايه می گردد.

ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ

ﺍﺻﻼﺡ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﭘﺎﻳﺶ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻃﺮﺍﺣﻰ

در استقرار فرآیندها مکانیزم نسخه گذاری به صورت کامل رعایت می گردد و هر نسخه به صورت مستقل نگهداری و
ردیابی می شود .فرآیندهای در حال اجرا ،در صورتی که نسخه جدیدی از فرآیند استقرار یابد ،با نسخه قبلی کار خود را
ادامه می دهند تا از بروز مشکالت عدم تطابق نسخ جلوگیری شود .ولی هر نمونه جدید و اجرای جدید از فرآیند با نسخه
جدید اتفاق می افتد.

ﺗﺴﺖ

ارتباط  BPMSبا ميروفايلر

ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ
ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍ

ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﮔﺮﻭﻫﻰ

روش دیگر اجرا ،نگاشت فرآیندها ،روی رویداد های نرم افزار میروفایلر است .هر تعدادی از فرآیندهای مستقر شده
می توانند در فهرست اجرای یک رویداد (مانند ایجاد سند جدید در یک گروه مشخص) قرار گیرند .در این حالت ،به محض
وقوع رویداد ،یک نمونه جدید از تمامی فرآیندهای نگاشت شده ایجاد و اجرا می شوند.

این نرم افزار شامل یک قسمت «مرورگر» می باشد که نقش نمایش دهنده و مدیریت فرآیندهای طراحی شده توسط
کاربر(مانند کپی و حذف آنها) را دارد که همانند مدیریت فایل در سیستم عامل ها پیاده سازی شده است .مشاهده فرآیندها،
ویرایش آنها و یا ایجاد فرآیند های جدید از طریق این قسمت انجام می گیرد.

نرم افزار طراحی فرآیند ،مجموعه ای از فناوری های نوین را به کار می گیرد تا واسط کاربر طراحی کاملی را
مشابه نرم افزارهای طراحی که به صورت  Desktop Applicationهستند ،ارايه کند .قسمت زیادی از منطق این
ویرایش گر با استفاده از  JavaScriptپیاده سازی شده و برای نمایش دیاگرام ها از فناوری های جدید HTML 5
و ( SVG (Scalable Vector Graphicsاستفاده شده است.

نرم افزار طراح فرآیند به صورت کام ً
ال پویا اطالعات و دیاگرام را به کاربر ارايه می کند و مجموعه کاملی از امکانات
ویرایش گرها (نظیر  ،Copy / Paste، Undo / Redo، Zoomمرتب سازی )... ،را در اختیار وی قرار می دهد .قسمت جعبه
ابزار ،مجموعه ای از فعالیت های قابل استفاده در فرآیند را به کاربر نمایش می دهد و کاربر می تواند با استفاده از Drag
کردن آنها را در تعریف فرآیند خود جای دهد .خصوصیت ها و جزيیات هر فعالیت در فرآیند از طریق پنجره ویژگی ها
قابل نمایش /ویرایش است.
پس از طراحی و تصدیق صحت تعریف فرآیند ،مدیر سیستم می تواند این تعاریف را در داخل موتور پردازش فرآیند
مستقر کند .فرآیندهای استقرار یافته ،باید کامل و صحیح بوده ،همه ویژگی های الزامی آن مشخص شده و قابل اجرا
باشند.

یکپارچه سازی نرم افزار میروفایلر و سیستم مدیریت فرآیند ( )BPMSکام ً
ال بر روی شبکه و با استفاده از واسط های
فراخوانی از روی شبکه انجام می گردد .این واسط ها برای سایر نرم افزارها نیز قابل دسترسی و استفاده هستند و هیچ یک
از این نرم افزارها محدود به کار با دیگری نمی باشد.

از موتور فرآیند به میروفایلر :ارتباط با استفاده از فراخوانی وب سرویس های عمومی صورت می گیرد .این وب
سرویس ها برای ارتباط میروفایلر با هر نرم افزار خارجی تعبیه شده اند ،و با استفاده از آنها می توان محتوا و اسناد داخل
میروفایلر را جستجو /بازیابی /بروزرسانی کرد ،وظایف را به کاربران تخصیص داد و یا پیغام ارسال نمود.

از میروفایلر به موتور فرآیند :سرویس دهنده میروفایلر از مکانیزم ذخیره سازی و ارسال هم زمان رویدادها استفاده
می کند ،که خود یکی از سرویس های عمومی میروفایلر است .هر سیستم خارجی می تواند با ارايه یک آدرس روی شبکه،
تمایل خود را برای دریافت رویدادهای مشخصی به سرویس دهنده اعالم کند.
سرویس دهنده میروفایلر به ازای هریک از اعمال کاربران که باعث تغییری در اطالعات داخلی سیستم گردد ،یک رویداد در
صف رویدادهای خود ثبت می کند ،از جمله رویدادهای زیر:
■ ■ایجاد ،ویرایش و یا حذف سند

■ ■اضافه شدن ،ویرایش و یا حذف ضمیمه ای از یک سند

■ ■تخصیص و یا تکمیل یک وظیفه توسط یک سمت
هر سرویس دهنده خارجی می تواند روی هرتعداد از انواع رویدادهای مورد نظر ،اشتراک ایجاد کند؛ به این معنی که این نوع
رویدادها توسط سرویس دهنده میروفایلر به اطالع آن سیستم خواهد رسید .این اشتراک ،یک صف رویداد برای سرویس
دهنده خارجی ایجاد نموده و باعث می گردد سرویس دهنده میروفایلر رویدادها را در این صف قرار دهد و به آدرس
مشخص شده در شبکه ارسال نماید.
MiiroFiler Application
Subscribe

BPM
Server

Event Queue 1
Deliver
Queue Event for
Subscribers

Subscribe

فرآیند پس از استقرار توسط موتور مدیریت فرآیند ترجمه شده و آماده اجرا می گردد .مدیر سیستم می تواند فرآیندهای
مستقر شده را با استفاده از واسط کاربری سیستم مشاهده نموده و آنها را به صورت دستی اجرا کند .این روش اجرا
عموم ًا در مورد فرآیندهای  Batchکه برای اجرای یک بار (یا تعداد محدودی) طراحی شده اند استفاده می شود.
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Another
Subscriber

Event Queue 2
Deliver
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Raised
Event

هر رویدادی که از طرف سرویس دهنده میروفایلر به دست موتور فرآیند می رسد ،در جدول نگاشت ها جستجو شده و
تمام فرآیندهای مورد نظر کاربر جهت اجرا از این طریق استخراج می گردند و اجرا می شوند.

■ ■محاسبه مقادیر قابل انتخاب در پارامترها بر اساس داده های بانک اطالعاتی
■ ■امکان استفاده از مقادیر پارامترها در همه عبارت ها و شرط ها

همچنین ،ممکن است فرآیندهایی وجود داشته باشند که قب ً
ال اجرا شده و در مرحله ای از کار متوقف شده اند ،و در انتظار
وقوع رویدادی هستند ،مانند تخصیص وظیفه؛ وقتی به عنوانی مرحله ای از فرآیند ،وظیفه ای به فردی محول می گردد،
اجرای فرآیند تا انجام وظیفه توسط فرد متوقف می شود .وقتی که موتور فرآیند ،رویداد تکمیل وظیفه را دریافت کند،
فرآیند متوقف شده را بازیابی کرده و اجرای آن را ادامه می دهد.

■ ■امکان ایجاد ارتباط ( )Linkبین گزارش ها

گزارش ساز ميروفايلر

■ ■نمایش گزارش ها به صورت پویا ( )Interactiveبا امکان  Drill-downو Roll-up

ويژگي هاي فني

■ ■امکان استخراج نتیجه گزارش در قالب های مختلف ()... ،Word، Excel، PDF

■ ■طراحی شده مستقل از سیستم عامل

■ ■کام ً
ال تحت وب ،سازگار با کلیه مرورگرهای متداول
■ ■استفاده از معماری مبتنی بر سرویس ،و چند الیه

■ ■استفاده از  Adobe Flexو  Flashبرای راحتی استفاده تحت وب

■ ■امکان تعیین ترتیب سطرها ( )Sortدر گزارش
■ ■پشتیبانی از گزارش های درختی چند سطحی

■ ■قابلیت ایجاد ارتباط ( )Linkبین گزارش های پارامتریک با پر شدن خودکار پارامترها
■ ■امکان نمایش سطر خالصه در انتهای گزارش و در انتهای هریک از گروه ها

■ ■امکان عمومی کردن و به اشتراک گذاشتن گزارش های طراحی شده

■ ■قابلیت احراز هویت و کنترل دسترسی در هنگام طراحی و اجرای گزارش ها

■ ■امکان صدور مجوز دسترسی برای همه یا قسمتی از سطرهای یک جدول به یک کاربر

■ ■امکان صدور مجوز دسترسی برای تک تک ستون های جداول به یک کاربر

■ ■استفاده از زبان برنامه نویسی  Java 6در سرویس دهنده

■ ■سازگار با کليه Application Serverهااز جمله Tomcat, Jboss
■ ■امکان ایجاد Clusterجهت سرعت بخشيدن به کارايی سيستم

■ ■قابليت استفاده از بانكهاي اطالعاتي Oracle 11g, Microsoft SQL Server 2008

■ ■ارایه امکان سرویس دهی از طریق سرویس های  SOAPو  RESTfulجهت فراخوانی از سایر سیستم ها
■ ■ارایه سرویس ها از طریق پروتکل  AMFجهت استفاده در اپلت های Flash
■ ■تولید گزارش ها به صورت Asynch

■ ■استفاده از  Cachingنتیجه گزارش تا مدت زمان قابل تنظیم

■ ■طراحی شده به صورت مستقل از میروفایلر (قابلیت گزارش گیری از هر سیستمی)
■ ■امکان یکپارچه سازی کاربران با سیستم های خارجی (از جمله میروفایلر)

■ ■طراحی شده به صورت دو زبانه (انگلیسی و فارسی) با قابلیت اضافه شدن زبان های جدید

حداقل نیازمندی های اجرایی سیستم میروفایلر
Workstation

Server

Operating System
Any Operating System containing a Web
Browser.Internet Explorer, Firefox
For Example:
• Microsoft® Windows 7, Vista, XP
• Linux
• Mac OS 10.5 and higher

Operating System
• Microsoft® Windows Server 2008 R2
• Linux
• Unix

امكانات اختصاصي
■ ■طراحی و اجرای گزارش به صورت کام ً
ال تحت وب
■ ■طراحی گزارش به صورت Drag & drop

■ ■امکان طراحی و ارایه گزارش های جدولی ،ماتریسی ،و نموداری

■ ■پشتیبانی از همه انواع نمودارهای متداول (ستونی ،میله ای)... ،Pie Chart ،

■ ■امکان فیلتر کردن اطالعات نمایش داده شده بر اساس هر عبارت منطقی

Hardware
• Intel Pentium 4
• 512MB RAM
• 100 Mbps LAN Speed

Database
• Microsoft® SQL Server 2008 R2
• Oracle 11g
Application Server
Support for all kind of application servers e.g:
• JBos
• Tom Cat
• Weblogic
• Websphere

■ ■امکان ارایه اطالعات انباشته ( )Aggregateاز روی اطالعات خام

Hardware
• Multi Processor
• 4GB RAM

■ ■امکان تعریف فیلتر جداگانه روی هریک از ستون ها

■ ■امکان فرمول نویسی جهت تعریف ستون ها و یا استفاده از شرط ها

■ ■امکان تعریف پارامتر برای گزارش های طراحی شده (ایجاد گزارش پارامتریک)
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شرح
١

نسخه اصلي
سيستم
()Client/ Server

نسخه اصلي
سيستم
()Web

كاربر
همزمان

كاربر
غيرهمزمان

29,900,000

10,000,000

5,550,000

555,000

FilerPlus

٢

FilerPlus + WorkFlow

3

47,150,000
-

MiiroFiler

6,000,000

27,250,000

8,000,000

120,000,000

600,000
-

تمامی قیمت ها بر اساس ریال محاسبه شده است.
■ ■نسخه اصلي سيستم به همراه  2كاربر همزمان و  3كاربر غيرهمزمان ارائه ميشود.

■ ■به ازاي خريد هر كاربر همزمان سيستم فايلرپالس يك كاربر غير همزمان نيز به صورت رايگان ارائه ميشود.

■ ■سيستم ميروفايلر با كاربر غيرهمزمان نامحدود ارائه ميشود.

■ ■براي كسب اطالع از قيمت بستههاي ويژه ،لطف ًا با واحد فروش شركت مهندسي ايران رايانه تماس حاصل فرمایيد.

جدول تخفيف ويژه كاربران همزمان

ابزار افزودني به سيستم فايلرپالس به ازاي هر سرور
شرح

تا  50كاربر

از  51تا 150
كاربر

از  151كاربر به
باال

1

نمايشگر فايلرپالس ()FilernViewer

١0,000,000

١5,٠00,000

30,000,000

2

فاكس سرور

١5,٠00,000

20,٠00,000

40,٠00,000

3

Windows Authentication

5,٠00,000

7,500,000

١2,٠00,000

4

مديريت پروندهها

١2,٠00,000

١7,٠00,000

35,٠00,000

به ازاي  10-19کاربر

 %10تخفيف ويژه

به ازاي  20-49کاربر

 %20تخفيف ويژه

به ازاي  50-99کاربر

 %30تخفيف ويژه

به ازاي  100-199کاربر

 %40تخفيف ويژه

به ازاي 200کاربر و باالتر

 %50تخفيف ويژه

جدول تخفيف ويژه نسخ اصلي

5

تشخيص هويت دوگانه

١1,٠00,000

١6,٠00,000

30,٠00,000

براي نسخه دوم تا دهم

 %20تخفيف ويژه

6

فايلر امن

200,٠00,000

350,٠00,000

700,٠00,000

براي نسخه یازدهم تا سي و نهم

 %40تخفيف ويژه

براي نسخه چهلم و باالتر

 %60تخفيف ويژه

تمامی قیمت ها بر اساس ریال محاسبه شده است.
■ ■هزينه خريد Tokenهاي سختافزاري براي بندهاي  5و  6و راهاندازي سرور  CAبراي بند  6در قيمتها لحاظ نشده است.
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شركت eLeader

شركت  eLeaderاز شركتهاي پيشرو و موفق اروپايي است .این شرکت از سال  2000در زمینه راه حل های مبتنی
بر موبایل فعالیت داشته است و این شرکت با برخی از محصوالت ديگر خود ،سالها در ايران فعال بوده است و سابقه كار
با سیستم های فارسی را دارد .عالوه بر آن ،در اروپا ،آمريكا ،آسيا و منطقه خليج فارس و خاورميانه نیز موفقيتهاي
چشمگیری به دست آورده است
محصوالت شركت  eLeaderگسترهي وسيعي از راه حل هاي پوياي مبتني بر موبايل مانند بانكداري موبايل(M-
 ، )Bankingاتوماسيون فروش مويرگي ( ،)Retail SFAمديريت فروش منطقه اي ( )Field Force Managementو
مديريت كسب و كار موبايل ( )M-BPMو سیستم ارتباط حوزه نزدیک ( )NFCرا شامل مي شود.

تكنولوژي جدید ( NFC (Near Field Communicationبرای تبادل اطالعات در فاصله نزدیک می باشد که بر روی
برخی از گوشی های هوشمند تعبیه شده است این فناوری نسبت به  Bluetoothو  Wifiداراي برد كوتاه تري مي باشد
و تا حداكثر فاصله حدود  20سانتيمتر عمل مي كند ،از امنيت بااليي بر خوردار است و از اين رو مي تواند جايگزين بسيار
مناسبي براي انواع كارت هاي بانكي ،هويت و اطالعات و  ...باشد .شركت ایران رایانه با بومیسازی و عرضه سامانه
هایی بر پايه این تكنولوژي با همکاری شرکت  eLeaderتوانسته است اجرای سامانه های کاربردی بسیاری نظيرکیف پول
الکترونیک ،تبادالت مالي ،بليط الكترونيك ،انواع كوپن ،تبليغات چند رسانه اي در محيط ،راهنماي تور ،كارت هاي هويت،
كارت ويزيت الكترونيك وبسياري از خدمات متنوع را از طريق تلفن همراه امكان پذير نمايد.

ايران رایانه و سامانه های کاربردی بر روی تلفنهای همراه

توسعه فناوريهاي نوين اطالعات و ايجاد بسترهاي جديد ارتباطي ،گسترش استفاده
از سامانههايي مبتني بر موبايل را اجتناب ناپذیر نموده است.یکی از فعاليت های جدید
شرکت ایران رایانه نیز همگام با پیش بینی نیاز بازار و بر اساس فناوریهای جدید،
توسعه و ارائه سامانه های کاربردی بر روی تلفنهای همراه تعریف شده است.ضريب
نفوذ موبایل از كامپيوترهاي كيفي و شخصي بسيار بیشتر است و سامانه های مبتنی بر
موبایل با سرعت بیشتر در دسترس بوده و قابلیت گسترش بیشتری دارند .نرمافزارهاي
تجاری موبايل در دنيا تازگی دارند و سابقه آنها به یک دهه نميرسند ولي به دليل
نياز روزافزون بازار و امكانات بسياري كه فراهم ميكنند به سرعت در حال پیشرفت
وتوسعه هستند.

ایران رایانه محصولی جدید در زمينه بانکداری موبایل در کشور ارایه نموده است.
سيستمهای جدیدی که شرکت ایران رایانه عرضه میکند بر پایه محصوالت شرکت
 eLeaderاست که برای استفاده در کشور و انطباق با نیاز بازار ایران توسط شرکت
ایران رایانه بومی سازی شده و پشتیبانی میگردد .مجموعه این سیستم ها ،قابليتها
و امكانات فوقالعاده و متنوعي در اختيار بانكها  ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای بورس و
سایر سازمانها و مشتريان آنان قرار ميدهد .شرکت ایران رایانه نماينده انحصاري
عرضه و پشتیبانی محصوالت اين شركت در ایران و بسياري از كشورهاي منطقه است
و صدور خدمات مهندسي توليد آداپتورهاي نرمافزاري و ارائه خدمات مجتمعسازی و
پشتيبانيهاي محصول نيز در برنامه كاري این شرکت قرار دارد.
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يك سامانه موبایل وظيفه دارد همه سیستمعاملهای موبایل را پوشش داده و با همه گوشی
های موبایل كار كند .اين مشكل را شرکت eLeaderبا توسعه نرمافزارهاي مختلف براي تك
تك سيستمهاي عامل يا به عبارت ديگر پلتفورم هاي موجود حل كرده است .محصوالت شركت
 eLeaderبر روي پلت فرم هاي مختلف موبايل همچون Symbian, Android, iPhone,
 Windows Mobile, RIM, Bada, Java, Blackberryقابلیت اجرا شدن را دارند.

بانكداري موبايل eLeader

بانكداري موبايل راه حل استفاده از خدمات بانکی با استفاده ازگوشی های موبایل است كه با
رشد سرويس هاي مخابراتي موبايل ارائه شده است .این محصول اولين راه حل در جهان ،شامل
برنامه هایي كاربردي براي طيف گسترده اي از تلفن هاي هوشمند است .اين سيستم در بانكهای
بسياري نصب و راهاندازی شده است و عالوه بر كار با  SMSكه اكثر سيستمهاي موجود از
آن استفاده ميكنند ،ميتواند با  GPRS ، WiFiيا  Wimaxنيز کار كند و خدمات بانکی خود را
بصورت  Onlineبا هزينههاي كمتر به مشتريان موسسات مالی ارائه نمايد.

این سیستم مستقل از شرکت اپراتور عمل ميكند و با محدوديتهای كمتراز طریق يك ارتباط
مستقيم در يك كانال امن مي تواند به بانک متصل شده وامنيت الزم براي تبادل اطالعات را تامين
نمايد.

مزيت هاي سيستم بانكداري موبايل eLeader
■ ■استفاده از گوشي هاي همراه هوشمند

معرفي محصوالت شركت  eLeaderو سيستم هاي قابل ارايه
عالوه بر سيستم بانكداري موبايل ،شركت  eLeaderراه حل هاي متنوعي بر اساس استفاده از
گوشي هاي هوشمند ارايه مي دهد.
■ ■ Mobile Saleطراحي شده براي انواع كانال هاي فروش اقالم مصرفي با تاكيد بر عمده
فروشي و يا خرده فروشي

■ ■ Mobile Pharmaطراحي اختصاصي براي ارایه كنندگان محصوالت دارويي و بهداشتي

■ ■ Mobile Merchandisingراه حلي پيشرفته براي جمع آوري اطالعات به منظور كمك به
واحد هاي بازاريابي و فروش براي طراحي ،مديريت و مميزي فعاليت هاي فروش

■ ■ Mobile Researchراه حلي جامع براي طراحي ،جمع آوري و تحليل هاي پيشرفته اطالعات
جمع آوري شده از طريق گوشي هاي هوشمند

■ ■ Mobile Serviceراه حل مبتني بر گوشي هاي هوشمند به منظور گردش كار و فعاليت

شركت هاي ارایه كننده خدمات پشتيباني بين كارشناسان مستقر در سايت كارفرما و شركت

■ ■ Mobile Courierسيستم بسيار ساده و كاربر پسند براي شركت هاي حمل و نقل به منظور
كنترل مسيرهاي خودرو و راننده كه به راحتي با سيستم هاي STV

( )Shipment Tracking Visualizationيكپارچه مي شود.
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برنامه هاي كاربردي به صورت جداگانه بر روي پلت فرم هاي مختلف موبايل ازجمله Symbian,
 Android, iPhone , Java, Blackberryطراحي شده است و قابلیت اجرا شدن دارند كه بسيار
كارآمدتر از استفاده از مرورگرهاي تلفن همراه مشتريان فعال بانك ها مي باشد.

■ ■خدمات منطبق بر مرورگر تلفن همراه

اين راه حل با امكان دسترسي مبتني بر صفحات وب به صورت جداگانه براي مرورگرهاي
مختلف تلفن همراه طراحي شده است كه به طور عمده براي مشتريان بانك در نظر گرفته شده
است كه مي خواهند بدون نصب نرم افزار اضافه از خدمات بانكي از طريق تلفن همراه استفاده كنند

■ ■برنامه هاي كاربردي مبتني بر جاوا

اين قابليت اجازه استفاده از خدمات سيستم بانكداري موبايل را بر روي گوشي هاي تلفن همراه
ساده مشتريان بانك نیز ارايه مي دهد.

■ ■امکان استفاده از بانكداري مبتني بر پيامك

امكان انتخاب بين بانكداري موبايل مبتني بر پيامك و يا اينترنت اين مزيت را دارد كه كاربراني كه
امكان استفاده از اينترنت همراه را ندارند ،كماكان از خدمات بانك خود استفاده نمايند

■ ■يكپارچه سازي يكباره

پس از يكپارچه سازي سيستم بانكداري موبايل با سيستم جامع بانكي (Core Banking
 )Systemعمال تمامي نيازهاي مشتريان يكبار براي كليه سيستم هاي عامل و يا گوشي ها پياده
سازي شده و در صورت ارائه گوشي ها و يا سيستم هاي عامل جديد نيازي به پياده سازي مجدد
نمي باشد.
امكان يكپارچه سازي با اكثر ارائه كنندگان خدمات پرداخت موبايل در بازارهاي محلي و بين
المللي در يك سيستم واحد با استفاده از رابطي مبتكرانه و جذاب از دید مشتريان بانك را دارا می
باشد.
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امنيت

■ ■تشخيص هويت چندگانه

■ ■پشتيباني از  OTPو TAN

■ ■رد و بدل اطالعات از طريق ()HTTPS/SSL

■ ■محافظت از دزديده شدن و يا از دست رفتن اطالعات

قابليت ها

■ ■مديريت حساب هاي بانكي
■ ■تعريف انواع حساب ها

■ ■مشاهده مانده حساب ها

■ ■مشاهده آخرين عمليات و جزئيات مربوط به آن
■ ■انتقال و پرداخت وجه
■ ■پرداخت قبوض

■ ■انتقال وجه بين حساب ها

■ ■ارسال شماره حساب از طريق  SMSبراي واريز وجه

■ ■تنظيم برنامه پرداخت هاي مداوم

■ ■مشاهده ليست عمليات انجام نشده
■ ■خريد كارت شارژ

■ ■انجام كليه عمليات بانكي از طريق كارت
■ ■مشاهده عمليات رد شده

■ ■امكان تعيين سقف انتقال وجه براي هر كارت
■ ■درخواست غير فعال نمودن كارت
■ ■درخواست افزايش اعتبار كارت

■ ■محافظت از حمالت  Phishingو S.E.A

■ ■استفاده از كدهاي امضا شده ديجيتال معتبر
■ ■انطباق با FFIEC

■ ■عدم ذخيره اطالعات حساس بر روي گوشي

■ ■امكان مشاهده و مدیریت اقساط وام

■ ■مشاهده و مدیریت زمان بندي پرداخت

■ ■امكان پرداخت قسط از ساير حساب ها
■ ■مديريت حساب پس انداز

■ ■مديريت زمان بندي واريز وجه به حساب پس انداز
■ ■مشاهده مانده حساب پس انداز و سود حاصله
■ ■سرمايه گذاري در حساب هاي جديد

■ ■قابليت پركردن اتوماتيك اطالعات با استفاده از
اطالعات موجود در گوشي
■ ■قابليت اتصال به دفترچه تلفن گوشي

ارتباط با بانك

■ ■به روزرساني اطالعات براي استفاده از خدمات
پشتيباني

■ ■درخواست صورت حساب چاپي و يا دسته چك

■ ■به روز رساني اطالعات مركز پيام و تماس خودكار

■ ■قابليت اتصال به تقويم گوشي
■ ■قابليت انتخاب زبان

خصوصي سازي

■ ■قابليت دريافت خبر هاي بانك مرتبط با مشتريان و
سرويس هاي جديد

■ ■استفاده از  Themeهاي فعال بر روي گوشي

■ ■مشاهده تغييرات ارزش مندي مشتري به تفكيك
حساب ها

مزاياي اصلي سيستم براي بانك

■ ■مشاهده خالصه ارزش گذاري بانك بر روي مشتري

■ ■غيرفعال سازي امكاناتي كه مورد نياز مشتري نيست

■ ■مستقل از اپراتورهاي تلفن همراه

■ ■امكان پياده سازي عمليات خاص بانكي به صالحديد
بانك

مزاياي اصلي سيستم براي مشتريان بانك

■ ■راحتي نصب و استفاده

■ ■انتخاب چگونگي نحوه نمايش منو ها

■ ■تهيه ليست انتخابي براي دسترسي سريع به امكانات

■ ■امكان افزودن عمليات جديد بانكي بر اساس سياست
هاي جديد

■ ■انتخاب روش هاي ورود متنوع

■ ■هزينه پائين نسبت به پيامك
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COMPARE THE PRODUCTS
The Kaspersky Open Space Security suite of products is capable of protecting several types of network nodes
simultaneously. The customer can choose one of the four Open Space product options depending on which corporate
network nodes require protection: Kaspersky Work Space Security, Kaspersky Business Space Security, Kaspersky
Enterprise Space Security or Kaspersky Total Space Security.
Additionally, Kaspersky Lab offers products that protect just one type of corporate network node, for example, email
or file servers. These products are ideal for customers who only need to protect specific network nodes.
The components integrated in each product support all popular operating systems – Microsoft ® Windows®, Linux®,
Mac OS, Novell NetWare, etc. All solutions include centralized management tools and are easy to deploy and use.

Smartphones

Workstations /
Laptops

Kaspersky Work Space Security [KOSS 1]

•

•

Kaspersky Business Space Security [KOSS 2]

•

•

•

Kaspersky Enterprise Space Security [KOSS 3]

•

•

•

•

Kaspersky Total Space Security [KOSS 4]

•

•

•

•

Product / Network Node Protected

File servers

Mail servers

Internet
gateways

 دارای قدرت محافظت از انواعKaspersky Open Space Security مجموعه محصوالت
.مختلف دستگاه هاي متصل به شبكه به طور يكپارچه و موازي ميباشند

Storages

 را با توجه به تجهيزات ايستگاه هايOpen Space مشتريان ميتوانند يكي از چهار محصول
.سازماني خود انتخابنمايند
•

Kaspersky Work Space Security, Kaspersky Business Space Security

•

Kaspersky Security for File Server

Kaspersky Enterprise Space Security, Kaspersky Total Space Security

•

Kaspersky Security for Mail Server

 محصول هایی را برای حفاظت هایی، البراتوار كسپرسكي جهت سهولت در انتخاب،به عالوه
 اين محصوالت براي. File Server  و یاMail Server  مانند، نیز فراهم آورده است،ویژه
. ايده آل ميباشد،مشتريانی كه نياز به حفاظت از ايستگاه هاي خاص شبكه را دارند

•

Kaspersky Security for Internet Gateway

•

Kaspersky Anti-Virus for Storage

Kaspersky Anti-Virus Second Opinion Solution (S.O.S.), which enables additional scanning of workstations on
corporate networks without causing conflicts with the antivirus كسپرسكي
software of other
vendorsهای
installed
on the network
محصوالت
شاخص
is also available for purchase.
ها و
مقابل بد افزار
بفرد در
 منحصرKaspersky
تكنولوژيهاي
ای ازSecurity
مجموعهServices
 شامل:محافظت
پيشرفته
يهايcorporate
■ ■فناورemail and Internet
Kaspersky
Lab also
introduces
Hosted
– a service
to protect
traffic.
Securing
corporate
workstations
has
never
been
so
easy!
. قابليت ارتقا را بدون نصب مجدد برنامه به روي ايستگاه هاي كاري دارد،حمالت که اجزا جديد موتور آنتي ويروس

. های مختلف در هر يك از بستهها انواع سيستم عاملهاي رايج را پشتيباني ميكندComponent

)Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Novell NetWare (مانند

 آساني مدیريت و توسعه، )Administration Kit(  با ابزارهاي مديريت متمركز،همه بسته ها
.بر روي ايستگاه هاي شبكه را از راه دور فراهم می نمایند

The corporate network nodes protected
by Kaspersky Lab products

 ابزاري را براي توسعه و مديريت سرورها وKaspersky Administration Kit  كنسول: 360° ■ ■مديريت
 همین طور کنترل انعطاف پذیری را جهت شبکه های بسیار.ايستگاههاي كاري از طريق كنترل از راه دور فراهم ميكند
 در رابطه با. ارایه می نماید،بزرگ که دارای شبکه های وابسته وکاربران غیر مقیم و ساختار سلسله مراتبی می باشد
.شبکه های کوچک تر می توان از بسته ها و تنظیمات پیش فرض استفاده نمود

 به راحتي در برابر تغييرات و توسعهKaspersky Open Space Security  راهحلهاي:■ ■قابليت توسعه پذيري
 اين سيستم بطور اتوماتيك كامپیوترهاي جديد در شبكه را شناسايي ميكند و آنتي ويروس.سازماني انعطاف پذير است
. را نصب می نمايدLicense Policy و تنظيمات مربوط به

Workstations

Servers

Desktops
Windows®, Linux, Mac OS X

Mail Servers
Microsoft® Exchange Server,
IBM® Lotus® Domino®, Linux

Firewalls and Gateways

The Internet
Desktops / Laptops
Windows®, Linux,
Mac OS X

Kaspersky Lab corporate product highlights
Advanced protection technologies. A unique set of proactive technologies ensures protection against unknown
malware and targeted attacks. Separate components of the new antivirus engine can be upgraded regularly without
reinstalling the application.
360° Management. Kaspersky Administration Kit Management Console provides tools for the remote deployment and
management of protection for workstations and servers. It offers flexible control for enterprise-level networks with support for
remote sub-networks and mobile users, hierarchical groups and management servers. A simplified mode allows small offices
to quickly deploy protection using preconfigured settings and application packages.

Firewalls and Internet Gateways
Microsoft® ISA Server,
Microsoft® Forefront® TMG SE,
Blue Coat SG, Squid Proxy Server,
Cisco® Content Engine

Scalability. Kaspersky Open Space Security solutions easily adapt to the changing needs of rapidly developing
businesses: the system automatically searches for new unprotected computers in the network, installing the necessary
antivirus software and implementing the Kaspersky Lab license policy.

Administration Server

Key to the symbols used to denote nodes protected on a corporate network
File Servers
Windows®, Novell NetWare,
Linux, FreeBSD

Laptops
Windows®, Linux,
Mac OS X

Mobile Devices
Windows® Mobile,
Symbian, BlackBerry

Desktops
Workstation (51)
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Laptops
Notebook (56)

Mobile
Devices
Smartphone
(73)

File Server (59)
File
Servers

Mail Server (65)

Mail Servers

Gateway (61)

Internet Gateways

Storage

Manageability (23)
Administration

Hosted Security Services
Data Center (87)
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Work Space Security

■ ■طراحی حفاظت جامع برای  Terminal Serverو  Cluster Serverها

این محصول  ،حفاظتی متمرکز از مجموعه ایستگاه های کاری و تلفن های همراه موجود در شبکه سازمان و همچنین
شبکه هایی با کاربران از راه دور را در مقابل کلیه تهدیدات اینترنتی (ویروس ها ،جاسوس افزار ها ،حمالت نفوذ
گران و هرز نامه ها) به وجود می آورد.

■ ■پشتیبانی از سیستم های HSM

با اعمال کنترل بر روی کلیه اطالعات ورودی و خروجی (شامل پست های الکترونیک ،ترافیک وب و تعامالت داخلی
شبکه) بر روی کامپیوتر ،این محصول از امنیت جامع کاربران چه در حال کار و چه در محل شرکت و یا در مسافرت
های کاری حفاظت می کند.

Business Space Security
این محصول ،حفاظتی سطح باال برای اطالعات و دارایی های سازمان در مقابل انواع خطرات اینترنتی فراهم می آورد.
همانند چتر امنیتی فراگیر ،بر تمامی ایستگاه های کاری ،تلفن های هوشمند و تمامی سرور ها گسترده می شود و
از آن ها در مقابل انواع ویروس ها ،تروجان ها ،کرم های اینترنتی و خطرات دیگر محافظت می کند.در نتیجه تمامی
اطالعات سازمان محفوظ مانده و کلیه منابع شبکه برای کاربران آن در دسترس باقی می ماند .همچنین این محصول
با توجه به تقاضای فزاینده سرورها برای انجام عملیات سنگین طراحی شده است.

Enterprise Space Security
این نرم افزار مجموعه ای است که جریان آزاد اطالعات در سازمان را به همراه ارتباطات ایمن با دنیای بیرونی فراهم
می آورد .این راه حل ،مبتنی بر اجزایی برای محافظت از ایستگاه های کاری ،تلفن های هوشمند و تمامی سرورها در
برابر تهدیدات اینترنتی است .این برنامه ویروس ها را از ایمیل حذف می کند و اطالعات سازمان را ایمن می سازد.
ضمن آنکه تمامی منابع شبکه برای کاربران آن در دسترس باقی می ماند.

Total Space Security
این مجموعه ،حفاظت کاملی را از شبکه های سازمانی در هر اندازه و هر سطح از پیچیدگی در مقابل انواع تهدیدات
اینترنتی فراهم می آورد Kaspersky Total Space Security .همه داده هایی را که به سازمان وارد یا خارج می
شوند ،کنترل می کند .کلیه ایمیل ها ،ترافیک وب و همه فعالیت های داخلی شبکه را مورد بررسی قرار می دهد .اجزای
این محصول برای حفاظت از ایستگاه های کاری و تلفن های هوشمندتنظیم شده اند و دسترسی امن و سریع به
منابع اطالعاتی سازمان و اینترنت را فراهم می آورد .در این مجموعه ارتباطات ایمیلی نیز به صورت ایمن برقرار
می گردند.

■ ■حفاظت کارآمد در برابر حمالت از نوع  Phishingو هرزنامه ها
■ ■امنیت در هنگام کار با انواع شبکه ها از جمله شبکه های Wi-Fi
■ ■آنتی ویروس برای Sendmail, qmail, Postfix & Exim mail servers
■ ■اسکن نامه ها ،دیتابیس ها و غیره در  Lotus® Domino® serverها
■ ■اسکن تمامی پیام ها و پوشه های عمومی بر روی  Microsoft® Exchange Serverها
■ ■اسکن ترافیک  HTTP, HTTPS, FTP, POP3 & SMTPبه صورت بالدرنگ
■ ■اسکن ارتباط های VPN
■ ■استفاده از فناوري حفاظت از آنتی ویروس در ب رابر بدافزارهايي كه راه حل هاي ضد ويروسي
را نشانه مي گيرند.

مدیریت
■ ■نصب و مدیریت و بروزرسانی متمرکز
■ ■پشتیبانی از Cisco® NAC & Microsoft® NAP
■ ■فناوری پیشگیرانه  iSwiftبرای جلوگیری از تکرار اسکن غیرضروری در شبکه
■ ■قرنطینه کردن ایستگاه های کاری آلوده
■ ■بازگرداندن کلیه تغییرات خرابکارانه ایجاد شده بر روی سیستم ها به حالت اولیه
■ ■مدیریت دسترسی به درگاه های سیستم به صورت گروهی و فردی
Slave Server

Administrator

Master Server

®Windows

Mac OS

Remote Office, without IT staff

ویژگی های مهم محصوالت
■ ■حفاظت یکپارچه برای ایستگاه های کاری ،تلفن های هوشمند و فایل سرورها درمقابل انواع تهدیدات اینترنتی
■ ■دیواره آتش شخصی به همراه سیستم پیشگیری از نفوذ و سیستم ردیابی و تشخیص نفوذ

Slave Server

Administrator

■ ■حفاظت ضد سرقت برای تلفن های همراه هوشمند

®Windows

■ ■حفاظت پیشگیرانه حتی در مقابل جدید ترین بد افزارها
■ ■اسکن بالدرنگ فایل ها ،ایمیل ها و ترافیک وب
■ ■امنيت در هنگام كار با هر نوع شبکه ای از جمله شبكه هاي بي سيم
■ ■انجام توزیع بار بین پردازنده های سرورها ()Load Balancing
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Linux

®Windows

Linux
Mac OS

Linux

Remote Office with IT staff

®Windows

Mac OS

Main Office
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Clarity · Perfection · Security

Ausgelegt für Large
Enterprise Netzwerke

gateProtect GPZ 5000

“„Next Generation UTM Appliances
“ ]„The eGUI is a pleasure to work with [...
Dave Mitchell, SC Magazine
UTM Review 2009

„We must applaud the brilliant arran”gement and pedagogic approach.
Lars Dobos, Tech World
UTM Review 2010

در " فناوري اليه  "8شركت گيت پروتكت
شناسايي كاربر را به عنوان اليه هشتم
مدل  OSIمعرفي مي نمايد.

Optimale Skalierbarkeit, Sicherheit und Performance charakterisieren die „Next Generation UTM Appliances“ von gateProtect. Durch die einmalige und patentierte eGUI Technology setzt gateProtect Maßstäbe
bei der Konfiguration der heutigen Security Systeme. Mit der eGUI® Technolgy bringt gateProtect Bedienungssicherheit und -effizienz auf ein bisher unerreichtes Niveau. gateProtect ist der einzige Hersteller
weltweit, der dabei die Richtlinien der ISO NORM 9241 umsetzt.
Die GPZ 5000 „Next Generation UTM Appliances“ verfügt über umfangreiche Features wie VLAN, „Layer
8 Technology”, Single Sign On, Bridging, VPN SSL über x.509 Zertifikate & VPN IPSec, IDS/ IPS, TrafficShaping, Antivirus, Zero Hour Mail Protection sowie Webfiltering. Die VPN Verbindungen werden durch den
speziellen ASIC Crypto accelerator Chip wesentlich performanter.
Durch Hardware Raid (HotSwap) mit 24/7 Server Festplatten, redundantem Netzteil und dem leistungsstarken HA-Modus erreicht die Appliance eine Ausfallsicherheit von 99,97%. Zusätzlich verfügt die GPZ
5000 über 6 SFP-Ports (davon 2x 10 GB SFP+) z.B. für LWL/Glasfaserverbindungen.

Die „Layer-8 Technologie“ von gateProtect behandelt
die User-Identität als den 8. Layer im OSI-Schichtmodell

Kontrolle der anwenderbasierten Sicher“heitsrichtlinien - „Layer-8 Technologie

Alle gateProtect „Next Generation UTM Appliances“ bieten Sicherheit und
Produktivität auf allen Ebenen und über alle Dienste - von Layer 2 bis
Layer 8 mit identitätsbasierten Richtlinien.

User authentication

User authentication

Application

Layer 7

Presentation

Layer 6

Session

Layer 5

User
authentication
Transport
TCP, UDP

Layer 4

192.168.1.1

Application
Network

Layer 3

ASCII, ICA, EBCDIC
00-23-EE-4D-C5-E6

Presentation
Data Link

Layer 2

TCP, UDP
00-23-EE-4D-C5-E6
192.168.1.1
192.168.1.1
00-23-EE-4D-C5-E6
TCP, UDP

Session
Physical
Physical
Transport
Data Link
Network
Network
Data Link
Transport
Physical
Session

Layer 1

ASCII, ICA, EBCDIC
L2TP, PPTP

همه  UTMهاي نسل جديد گيت پروتكت،
امنيت و قابليت كاركرد را در همه سطوح و در
همه سرويسها ،از اليه  2گرفته تا  8با روشهاي
مبتني بر هويت كاربر تركيب نمودهاند.

Layer 8

L2TP, PPTP

L2TP, PPTP

Clarity · Perfection
· Security ASCII, ICA, EBCDIC
Presentation

Application
User authentication

 UTMهاي نسل جديد ()Next Generation

دستگاههاي  UTMنسل جديد گيت پروتكت با حداكثر مقياس
پذيري ،امنيت و كارايي طراحي و توليد شدهاند .به كمك فناوري
انحصاري  eGUIاين محصوالت استاندارد جديدي را در
سيستمهاي امنيتي بنا نهادهاند .فناوري  eGUIگيت پروتكت سطح
كارايي فعاليتهاي امنيتي را باال ميبرد .ضمن آنكه گيت پروتكت
تنها شركت در جهان است كه استاندارد  ISO NORM 9241را
در زمينه دستگاههاي امنيت اطالعات به كار گرفته و پيادهسازي
نموده است.

تركيب سخت افزار با كيفيت باال ،شتابدهندههاي رمز نگاري
 VPNبراي ايجاد ارتباطات پر سرعت با دفاتر راه دور و طيف
وسيع امكانات  ،اين دستگاهها را براي هر شبكه با تعداد كاربر و با
هرگونه پيچيدگي مناسب نموده است .همه اينها با فناوري eGUI
به سهولت قابل مديريت و به كارگيري هستند.

■ ■آنتي ويروس ،ضد جاسوسي افزار و ضدبد افزار
به همراه اسكن  HTTPSتصویر یک
يكي از راههاي كسب اطمينان از امنيت شبكه ،اسكن نمودن تمامي ايميلها و ترافيك وب است
كه گيت پروتكت اين كار را در دروازه شبكه انجام ميدهد .اين اسكن حتي شامل ارتباط با
 HTTPSهم ميگردد كه در نتيجه بسياري از خطرات بد افزار دفع ميگردد.

■ ■آشكار سازي هرزنامه ها به صورت بالدرنگ با آشکار سازي الگوهاي آن ها

گيت پروتكت امكان مبارزه با انواع اسپمهاي شناخته شده و ناشناخته را بر خالف
روشهايي كه بر شناسايي امضاي هرزنامهها مبتني هستند دارا مي باشد .اين روش از
فناوري ( RPD(Recurrent Pattern Detectionبهره مي گيرد كه توانايي آشكار سازي
هرزنامهها را از انتشار گسترده آنها دارد .اين روش با موفقيت بيش از  98درصد با احتمال

خطاي  0/000667در يك ميليون ،روشي بسيار قابل اعتماد است.

■ ■مقابله نفوذ به شبكه ها

سيستم آشكار سازي مقابله با نفوذ به شبكه از روشهاي مبتني بر امضا استفاده ميكند

و ترافيك شبكه را به طور مستمر براي يافتن الگوريتم حمالت اسكن ميكند .به اين منظور
همه پروتكلها از قبيل  TCP،UDP،IP، ICMP، SSL، SSH، HTTP، ARPمورد بررسي

قرار ميگيرند.

■ ■احراز هويت متمركز اتصاالت  VPNبراي  SSLو IPSec

تصویر دو

گيت پروتكت از همه اتصاالت ( VPN(client – to – site , site – to - siteبراي SSL
و  IPSecپشتيباني ميكند كاربران راه دور ميتوانند از طريق ارتباطات  SSLبه همه

سرويسهاي شبكه دسترسي داشته باشند .عالوه بر اين گيت پروتكت راهكارهاي SSL
 sito-to- siteبا گواهينامه  X.509را نيز ارایه مينمايد .در نتيجه كاربران ميتوانند با امنيت
كامل از طريق اينترنت به شبكه سازماني متصل شوند.

■ ■مديريت پهناي باند مبتني بر كاربر تصویر سه

مديريت پهناي باند ميتواند شبكه را در سطوح مختلف و بر اساس كاربران مختلف گروههاي

كاري و نرم افزارهاي كاربردي مديريت و تقسيم بندي نمايد .مديريت در تركيب با ويژگي های
 QoSو راهكارهاي مديريت قطعي اينترنت ،گيت پروتكت را به يكي از بهترينهاي بازار تبديل

تركيب آخرين فناوريها و امكانات امنيتي در  UTMهاي نسل جديد گيت پروتكت

تغيير درخواستهاي امنيتي شبكهها باعث ايجاد تغيير در نسل جديد سيستم هاي امنيتي شده است .گيت پروتكت با
تركيب بازه وسيعي از فناوريهاي امنيتي در يك سيستم ،نسل جديد دستگاههاي  UTMرا توليد نموده است.
در ادامه با برخي از ويژگيهاي اين دستگاه آشنا خواهيد شد:

■ ■پااليش وب با سيستم ضد كالهبرداري يكپارچه

سيستم پااليش وب گيت پروتكت كه با آنتيويروس و آنتي اسپم يكپارچه
شده است حفاظت كاملي را در مقابل جاسوس افزارها و كالهبرداري ها،

سايت های خطرناك و بد افزارها ايجاد مي نمايد.
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كرده است.

مركز فرمان گيت پروتكت

 Command Centerگيت پروتكت ابزار مناسبي براي سازمانهايي با گستردگي زياد است كه الزم است سيستم امنيت خود را به طور

سراسري مديريت كنند.

بعضي از مهمترين امكانات اين سيستم عبارتند از :

■
■
■
■
■

■مانيتورينگ همه اتصاالت VPN

■پيكربندي مركزي و نصب از طريق VPN
■روز آمد سازي فايروالها

■پيكربندي استاندارد همه فايروالها
■مديريت متمركز اليسنسها

■
■
■
■
■

■مديريت متمركز هشدارها و اخطارها
■مديريت متمركز همه فايروالها

■مانيتورينگ مركزي عملكرد و تنظيم فايروالها
■دسترسي سيستم به هر فايروال
■سیستم پشتيبان گيري

35

اسامی برخی ار کارفرمایان شرکت مهندسی ایران رایانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

نهاد رياست جمهوري
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (كل كشور)
موزه صنايع دستي ايران  .موزه سعدآباد
اداره بازرسي ويژه رياست جمهوري
اداره كل حفاظت از محيط زيست استان سيستان و
بلوچستان
سازمان محيط زيست استان آذربايجان غربي
اداره كل حفاظت از محيط زيست استان كرمان
اداره كل حفاظت از محيط زيست استان هرمزگان
اداره كل هواشناسي استان فارس
اداره كل هواشناسي استان هرمزگان
حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري استان هرمزگان
كميته ملي پارالمپيك
مديريت آموزش و پژوهش برنامه ريزي استان هرمزگان
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار
اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
اداره كل تربيت بدني استان هرمزگان
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قوه قضائيه

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ورامين

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي (كل كشور)

اداره كل كار و امور اجتماعي استان گيالن

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان

دادستاني كل كشور

مركز خدمات اشتغال شماره  1تهران

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد

دادگستري كل استان تهران

مركز خدمات اشتغال شماره  3تهران

بنياد سينمائي فارابي

دادگستري كل استان آذربايجان غربي

مركز خدمات اشتغال شماره  5تهران

دادگستري كل استان قم

سازمان فني و حرفه اي استان گيالن

وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

آموزشكده فني تبريز

اداره كل ثبت احوال هرمزگان

اداره كل تعاون استان فارس

اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

اداره كل تعاون استان هرمزگان

كانون سردفتران و دفتر ياران

سازمان بهزيستي استان تهران

مركز امور مشاوران حقوقي  ،وكال  ،كارشناسان و
مترجمين قوه قضاييه

اداره كل بيمه خدمات درماني استان خوزستان

كانون كارشناسان رسمي دادگستري

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

معاونت امور شوراهاي حل اختالف

دانشگاه فني مهندسي گلپايگان

اداره كل پزشكي قانوني استان فارس

دانشگاه استان هرمزگان

سازمان پزشكي قانوني كشور

دانشگاه ايرانشهر

وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

اداره كار و امور اجتماعي استان تهران
اداره كار و امور اجتماعي جنوب غرب تهران
اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران
اداره كار و امور اجتماعي شمال شرق تهران
اداره كار و امور اجتماعي شمال غرب تهران
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان اسالم شهر
اداره كار و امور اجتماعي شهرستان پاكدشت

دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي اروميه
موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران (بانك سفال)
دانشگاه صنعتي شريف  -پرديس بين المللي شريف كيش
دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مركز بين اللمللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم
محيطي(هاي تك)

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دماوند

پژوهشگاه هوا و فضا

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ري

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شميرانات

فرودگاه بين المللي امام خميني
شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور  -معاونت
نوسازي ناوگان
مجمع جهاني اهل بيت (ع)
اداره كل راه و ترابري استان لرستان
وزارت مسكن و شهرسازي  .اتاق كنترل
اداره كل مسكن و شهرسازي استان آذربايجان غربي
سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي
سازمان مسكن و شهرسازي استان قم
سازمان مسكن و شهرسازي استان گيالن
سازمان مسكن و شهرسازي استان هرمزگان
سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
بنياد مسكن استان سيستان و بلوچستان
بنياد مسكن و شهرسازي استان گيالن

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان
شركت مخابرات استان گيالن
شركت مخابرات استان يزد
اداره كل پست استان گيالن
اداره كل پست استان هرمزگان
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وزارت جهاد كشاورزي

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي

شركت آب و فاضالب شهر تهران  -منطقه چهار

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران  -حراست

سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان

بيمارستان آپادانا اهواز

شركت آب و فاضالب شهر تهران  -منطقه دو

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان اصفهان

بيمارستان آيت اهلل طالقاني اهواز

شركت آب و فاضالب شهر تهران  -منطقه سه

شركت مهندسي و توسعه نفت  -طرح توسعه ميدان نفتي
آزادگان

اداره كل شيالت استان هرمزگان

بيمارستان امام خميني اهواز

شركت آب و فاضالب شهر تهران  -منطقه يك

وزارت آموزش و پرورش

بيمارستان رازي اهواز

شركت آب وفاضالب شهري استان آذربايجان شرقي

بيمارستان وليعصر(عج) خرمشهر

شركت آب و فاضالب مراغه

بيمارستان شفا

شركت آب و فاضالب ميانه

بيمارستان مهر اهواز

شركت برق منطقهاي اصفهان

سازمان نظام پزشكي اهواز

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران -
صندوق تعاون و رفاه

شركت توزيع نيروي برق استان فارس

وزارت آموزش و پرورش  .سامانه امور امالك و اراضي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  -دفتر
انتشارات كمك آموزشي
اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان
دبيرستان نيكان

شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
شركت پتروشيمي رازي
شركت پتروشيمي فجر
شركت نفت پاسارگاد

سازمانها  ،نهادها و ادارات
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان
غربي

شركت توزيع نيروي برق ياسوج

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان

شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد

شركت سهامي برق منطقه اي استان كرمان

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان فارس

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

مجلس شوراي اسالمي  .اداره كل حراست

شركت سهامي برق منطقه اي يزد

اداره كل امور مهاجرين و اتباع خارجي استان هرمزگان

شرکت توزيع نیروی برق شيراز

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)

شركت مديريت توليد برق جنوب غرب نيروگاه گازي
آبادان

نهضت سواد آموزي

وزارت كشور

سازمان نظام دامپزشكي كشور  -دبيرخانه مركزي

پليس آگاهي تهران بزرگ

مركز تحقيقات جراحي كودكان  .بيمارستان مفيد

پليس آگاهي ناجا

مركز فوريتهاي پزشكي اهواز  .اورژانس 115

پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ

اداره كل بيمه و خدمات درماني استان خوزستان

استانداري لرستان

بيمارستان ابوذر اهواز

استانداري يزد

بيمارستان سينا اهواز

فرمانداري آذرشهر

دانشكده دندانپزشكي اهواز

فرمانداري اسكو

اداره كل دامپزشكي استان فارس

سازمان آب و برق كيش

حوزه معاونت عمراني استانداري استان هرمزگان

اداره كل دامپزشكي استان هرمزگان

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)

سازمان تبليغات اسالمي (كل كشور)

دفتر بازرسي استان آذربايجان غربي

اداره كل دامپزشكي شهرستان حاجي آباد

شركت مهندسين مشاور قدس نيرو

موسسه دارالقرآن كريم

پليس افتا

شبكه دامپزشكي شهرستان بندر لنگه

شركت سهامي خدمات مهندسي برق  -مشانير

جامعه المصطفي العالميه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

شبكه دامپزشكي ميناب

شركت باختر توليد و انتقال نيروي برق ( بتانير )

جامعه مدرسين حوزه علميه قم

وزارت نيرو

وزارت نفت

شركت آب منطقه اي استان يزد

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

شركت آب و فاضالب استان اردبيل

شركت ملي گاز  -استان تهران بزرگ

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

شركت آب و فاضالب اهر

شركت ملي گاز ايران  .مديريت مهندسي و اجراي طرحها

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  .معاونت صدا

شركت آب و فاضالب روستايي استان فارس

شركت مهندسي و توسعه نفت

اداره كل صدا و سيماي مركز خليج فارس  -هرمزگان

شركت آب و فاضالب شهر تهران

شركت ملي گاز استان قم

مركز سيما فيلم

شركت آب و فاضالب شهر تهران  -منطقه پنج

شركت ملي گاز ايران  .منطقه  8عمليات انتقال گاز

سازمان زمين شناسي كشور
شركت ملي فوالد ايران  -طرح فوالد هرمزگان (مركز
اسناد)
شركت شهرك های صنعتي استان فارس
مجمع امور صنفي استان گيالن
مجمع امور صنفي استان كرمانشاه
اداره كل گمرك چابهار
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سازمان تبليغات اسالمي

سازمان مدارس معارف اسالمي
مؤسسه فرهنگي بصيرت
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بانكها و موسسات مالي و بيمه

شركت ايران نارا

ادامه شركتها و موسسات خصوصي

گروه شرکت های داتك

بانك صادرات ايران (كل كشور)

شركت ايران ترانسفو

بانك كشاورزي (كل كشور)

شركت پيمان غرب

شركت كيارنگ تجارت

شرکت فوالد كاوه جنوب كيش

بانك رفاه كارگران

شركت تخته فشرده شمال

بانك اقتصاد نوين

شركت توسعه نماد كوثر

بانك تات

شركت پوالد كف

بانك تجارت  .مديريت امور اعتباري

شركت توسعه گردشگري استان فارس

بانك صنعت و معدن  .مديريت امور روشها و نهادها

شركت توليد محور خودرو

پست بانك(استان هرمزگان)

شركت تيراژ

شركت بيمه نوين

شركت خدمات ريخته گري آلومينيوم دامغان (آلدا)

شركت بيمه پاسارگاد

شركت داروسازي دانا (زكرياي سابق)

شركت بيمه توسعه

شركت راهسر ايران

شركت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

شركت روغن نباتي جهان

شركت تجارت الكترونيك پارسيان

شركت ساختماني بام راه

شركت سرمايه گذاري كشاورزي ايران

شركت پروژه هاي صنعتي پتروپارت

شركت ليزينگ سرمايه گذاري بانك ملي

شركت ساختماني و راهسازي تارير

شركت ليزينگ صنعت و معدن (كل كشور)

شركت سگال آذر

شهرداري ها

شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا (پرتو)

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
موسسه شهر كتاب
اداره كل رفاه .تعاون و خدمات اجتماعي شهرداري تهران

شركتها و موسسات خصوصي
آسايشگاه خيريه كهريزك
شركت آباد راهان پارس
شركت آشتيان تابلو

شركت دكوران
شركت پيشتازان عمران شهرك صنعتي
شركت مهندسين مشاور ايران آرك
شركت موتورسازان  .تراكتورسازي ايران
شركت نوآوران صنعت سبز پارس
شركت هواپيمايي كاسپين
شركت ونك پارك
شرکت بستني دوستی تبريز
شرکت خانه صنعت باستان ()AHB
شركت آزمون صنعت باستان
شركت نفت پاسارگاد

انجمن مديران صنايع استان فارس
كتابخانه آيت ا ..مرعشي نجفي
شركت مهندسي برسو
گروه سرمايه گذاران كيش
مؤسسه مهندسين مشاور ايمن سازان
موسسه رده بندي آسيا
موسسه همدانيان اصفهان
مركز پژوهش متالورژي رازي
مركز تجاري نارون ( دانش )
شركت انرژي نوين
شركت انرژي گستر نصير

شركت سازه پردازان
شركت گل انديشه
شركت صنايع پمپيران
شركت صنايع چوب كيش
شركت صنايع كاشي تبريز
شركت طرح نوانديشان
شركت بازرگاني اعتدال اروند اهواز
شركت فرآيند صنعتي پويا چوب
شركت فرسا
شركت فورسيا آذين پارس (شركت فاپسكو)

شركت افرانت

شركت كرمان تابلو

شركت آتي ساز
شركت امن افزار گستر شريف
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شركت كوبن كار
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نام نمايندگي

استان

تلفن

همارا سيستم

آذربايجان شرقي و اردبيل

0411-5531188

پردازش هاي صنعتي آذربايجان

آذربايجان غربي

0441-3463048

سامان دانش روز

خوزستان

0611-4446371

شبكه گستر قومس

سمنان

0231-4458523

ايران كامپيوتر

سيستان و بلوچستان

0541-3210296

مهندسي شگرد الكترونيك

فارس

0711-2319204

فراپرواز هوشمند

قم و مركزي

0251-6612988

كپي الكترونيك

كرمان

0341-2238474

فانوس غرب

كرمانشاه و لرستان

0511-٦٠٥٨٨٥٨

گيالن رايانه

گيالن

0131-2222555

چاپارنيك گامرون

هرمزگان

0761-6667537

فناراي عليم

يزد

0351-8263570
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