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انفورماتیک  مراکز  تجهیز  و  تامین  زمینه  در  فعال  مشارکت  هدف  با  پارت  باتیس  فناوری  توسعه  شرکت 
ای   حرفه  و  علمی  تجربه  سال  پانزده  از  بیش  با  صنعت  این  در  خوشنام  و  سابقه  با  مدیران  توسط  کشور 

گردید. تاسیس 
 HP ، معظم  های  کمپانی  پیشرفته  تجهیزات  از  استفاده  و  متخصص  نیروهای  گیری  بکار  با  شرکت  این 
و  دولتی  های  دستگاه  افزار  سخت  های  نیازمندی   از  ای  عمده  بخش  است  توانسته   ... و   IBM ، CISCO
نماید  تامین  عظیم،  پروژه  ها  ده  انجام  و  افزاری  سخت  تجهیزات  ترین  پیشرفته  ارائه  با  را  کشور  خصوصی 

. نماید  فراهم    ICT بستر  پذیری  اتکا  و  ،پایداری  کارایی  در  را  خود  مشتریان  کامل  اطمینان  و 
عملیات  که  باشد  مدعی  بتواند  که  نیست  سازمانی  یا  موسسه  هیچ  امروزه  که  کرد  ادعا  میتوان  جرات  به 
اطالعات  پردازش  و  سازی  ذخیره  فناوریهای  و   کامپیوتری   های   سیستم  بر  تکیه  بدون  را  خود  روزمره 
این  باشد،  تر  گسترده  و  باالتر  سازمان  یک  های  فعالیت  حجم  و  اهمیت  هرچه  دهد.حال  می  انجام 
سازمان  و  موسسات  بیشتر  شده  باعث  واقعیت   همین  کند.  می  پیدا  افزایش  تصاعدی  بطور  نیز  وابستگی 
سمت  به  اداره  کامپیوتری  های  شبکه  از   ، دارند  کار  و  سر  مهم  اطالعات  از  توجهی  قابل  حجم  با  که  هایی 
باتیس  فناوری  توسعه  شرکت  فعالیتهای  اهم    . کنند  پیدا  گرایش  مدرن  و  مجهز  داده  مراکز  سازی  پیاده 

: میباشد  ذیل  شرح  به  پارت 

سازی  ذخیره  تجهیزات  و  ها   سرور  فروش     
پشتیبانی و  فروش  از  پس  خدمات     

تجهیزات و  مراکز   نگهداری  و  تعمیر  و   ٧*٢٤ پشتیبانی  خدمات     
کامپیوتری                                                                                   های  شبکه  طراحی  و  مشاوره     

(Data Center ) اطالعات  انبوه  سازی  ذخیره  مراکز  طراحی  و  مشاوره     
Data Center فیزیکی  ساختار  سازی  پیاده  و  طراحی     

 (Data Center ) مراکز  تجهیز  در  نیاز  مورد  تخصصی  تجهیزات  تامین     

•
•
•
•
•
•
•
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: سازی  ذخیره  تجهیزات  و  ها  سرور  فروش    •

پذیرفته  صورت  تعریف  و  مختلف  های  ارگان  و  نهادها   ، ها  سازمان  نیاز  به  توجه  با 
توسعه  شرکت   ، راستا  این  در  که  بوده  خود  خاص  تجهیزات  نیازمند  آنها  از  هرکدام   ،
سازی  ذخیره  تجهیزات  و  سرورها  عرضه  و  واردات  به  اقدام  پارت  باتیس  فناوری 
به  تجهیزات  تامین  در  خود  قوی  پشتوانه  با  و  است   نموده  فوری)  تحویل  (بصورت 
بین  در  سازی  ذخیره  تجهیزات  و  سرور  کنندگان  ارائه  ترین  عمده  از  یکی   ، روز 

باشد. می  ها  سازمان  و  همکاران 
جهت  متعهد  و  مجرب   ، آزموده  کار  تیم  یک  به  نیاز   ، فروش  حجم  این  با  است  بدیهی 
بخش  ایجاد  به  اقدام   ، حیث  این  از  و  بوده  محسوس  کامال  احتمالی  اشکاالت  رفع 

ایم. نموده  مرکزی  تعمیرگاه  و  فروش  از  پس  خدمات 

: فروش  از  پس  خدمات    •

در  مطرح  مسائل  ترین  حیاتی  از    IT صنعت  در  پشتیبانی،  و  فروش  از  پس  خدمات 
زمینه  در  مدیران  ذهنی  های   دغدغه  از  یکی  همواره  و  میگردد  محسوب  صنعت  این 
این   ، باال  های  تراکنش  با  هایی  سازمان  در  مسلما  است.  بوده  تکنولوژی  بکارگیری 
به  چنانچه  مشکلی  کوچکترین  بروز  و  بوده  برخوردار  باالتری  بسیار  اهمیت  از  مسئله 
دنبال  به  سازمان  برای  را  ناپذیری  جبران  های  ضرر  است  ممکن  نگردد،  مرتفع  سرعت 
و  فروش  از  پس  خدمات  واحد  گسترش   و  تقویت  دلیل  همین  به  باشد.  داشته 
قرار  شرکت  کاری  های  استراتژی  ترین  اصلی  صدر  در  اخیر  سال  چند  در  پشتیبانی 
سرمایه   ، موضوع  باالی  بسیار  اهمیت  درک  با   ، مجموعه  مدیریت  و  است  گرفته 

است.  رسانده  انجام  به  زمینه  این  در  را  ای  ویژه  گذاری 
از  پس  خدمات  عنوان  تحت  مستقل  واحدی  تشکیل  با  مجموعه  این  راستا  این  در 
مدیر  نظر  زیر  مستقیما  و  ها  واحد  سایر  از  مستقل  صورت  به  که  پشتیبانی  و  فروش 
سعی  واحد،  این  اختیار  در  کافی  منابع  دادن  قرار  با  و  است  فعالیت  مشغول  عامل 

است. خود  مشتریان  مطلوبتربه  هرچه  پاسخگویی  در 
این  و  اند  شده  انتخاب  فنی  کارشناسان  متعهدترین  و  مجربترین  از  واحد  این  پرسنل 

میگردد. محسوب  شرکت  این  های  واحد  ترین  کارآمد  از  یکی  بخش 
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: تجهیزات  و  مراکز  نگهداری  و  تعمیر  و   ٢٤ *٧ پشتیبانی  خدمات    •

مالی  موسسات  و  بانکها  نظیر  امروزی  های  سازمان  از  بسیاری   در  مالی  تراکنشهای 
از  خاصی  ساعات  به   ، پرداخت  و  دریافت  الکترونیکی  های  پایانه  گیری  کار  به  بدلیل 
در  سیستمها  و  اطالعات  بودن  دسترس  در  دلیل  همین  به  و  نبوده  محدود  روز  شبانه 

کلیه  
ارائه  بالطبع  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  هفته  ایام  و  روز  شبانه  ساعات 

ت ما خد
است. حیاتی  و  مهم  اندازه  همان  به  مراکز  این  در  نیز    ٢٤ *٧ پشتیبانی   

بسیار  ریزی  برنامه  و  سازماندهی  نیازمند   ٢٤ *٧ پشتیبانی  خدمات  دیگر  سوی  از 
در که  چرا  است.  دقیقی 

هزینه  ،صرف  روز  شبانه  ساعات  کلیه  در  متخصص  و  مجرب  نیروهای  داشتن  اختیار   
در  با   و  موضوع  اهمیت  درک   با  شرکت  این   . رامیطلبد  دقیقی  ریزی   وبرنامه  باال 

در  همیشه  و  قوی   تیمی  داشتن  اختیار 
برون  قصد  که  سازمانهایی  به  پشتیبانی  خدمات  ارائه  جهت  ٢٤ساعته)  ) دسترس  در 
شبکه  و  اطالعات  انبوه  سازی  ذخیره  مراکز  از  نگهداری  و  پشتیبانی  خدمات  سپاری 

دارد. کامل  آمادگی  دارند،  را  خود  کامپیوتری  های 

: کامپیوتری  های  شبکه  طراحی  و  مشاوره    •

موسسات  و  سازمانها   ، کامپیوتری  های  شبکه  گسترش  با  اخیر  سال  چندین  در 
اند. نموده  آن  امکانات  از  گیری  بهره  و  شبکه  سازی  پا  بر  به  اقدام  متعددی 

که  است  بدیهی   سازمانها،  متفاوت  سیاستهای  و  نیازمندیها   ، شرایط  به  توجه  با 
هر  برای  اختصاصی  بصورت  میبایست  کامپیوتری،  های  شبکه  سازی  پیاده  و  طراحی 

باشد.  آن  نیازهای  پاسخگوی  تا  پذیرد  صورت  سازمان 
بین  مدارک  با  شبکه  کارشناسان  از  خبره  گروهی  داشتن  اختیار  در  با  شرکت  این 
 ، کامپیوتری  های  شبکه  سازی  پیاده  و  طراحی  زمینه  در  ارزشمند  تجربیات  و  المللی 
 LAN ، ) کامپیوتری  های  شبکه  سازی  پیاده  و  طراحی  مشاوره،  خدمات  ارائه  آمادگی 
Enterprise Solution Networking ) را به مشتریان گرامی دارا می  WAN ، ISP) و (

. شد با
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:  (Data Center ) اطالعات  انبوه  سازی  ذخیره  مراکز  طراحی  و  مشاوره    •

دقیق  بررسی  نیازمند  و  بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  حساسیت  از  داده  مراکز  طراحی 
طراحی  جهت  سازمان  هر  خاص  و  متعدد  فاکتورهای  گرفتن  نظر  در  و  کارشناسانه  و 

باشد. می  مراکز  این 
از: عبارتند  فاکتورها  این  مهمترین 

رفته بکار  های    Application نوع      
کاربران تعداد      

(Expandabil ity ) پذیری  توسعه  قابلیت     
(Scalability ) پذیری  مقیاس      

امنیت     
(Manageability ) پذیری      مدیریت 

                  (Reliabil ity ) اطمینان  قابلیت     
(Accessibility ) بودن سرویس  در دسترس  میزان      

                                                                                                                                                                    . . و. کارشناسی  تیم  های  نایی  توا    
ناپذیر جبران  های  لطمه  میتواند  طراحی  مراحل  در  فوق  جوانب  کلیه  نگرفتن  نظر  در 

باشد. داشته  بدنبال  سازمان  برای  را  سنگینی  بسیار  های  هزینه  یا  و   
الزم  خبره  کارشناسان  و  متخصصی  امکانات  کلیه  پارت  باتیس  فناوری  توسعه  شرکت 

زمینه  این  در 
دارد. اختیار  در  را 

 ، دارند  را  داده  مراکز  اندازی  راه  قصد  که  ارگانها  و  سازمانها  در  حضور  با  کارشناسان 
قرار  بررسی  مورد  دقت  به  را  جوانب  کلیه  و  نموده  شناسایی  را  سازمان  نیازهای 
ارائه  کارفرما  زمان  به  مفصل  و  معتبر  مستندات  طی  شده  استخراج  طرح  میدهند. 
ابهامات  رفع  برای  الزم  توجیهی  جلسات  کارفرما  دید  صالح  و  نیاز  صورت  در  و  شده 

میگردد. برگزار  شرکت  این  کارشناسان  حضور  با  احتمالی 

 :  (Data Center ) فیزیکی  ساختارهای  سازی  پیاده  و  طراحی    •

کافی  مطمئنا  داده  مرکز  یک  سازی  پیاده  برای  پیشرفته  تجهیزات  از  استفاده  تنها 
،سیستم  یافته   ساخت   کشی  کابل  های  سیستم  جمله  از  مختلف  عوامل  و  نیست 
حریق  اطفاء  های  سیستم   ، مقاوم  های  سازه   ، تهویه  های  سیستم   ، ژنراتورها  و  برق 
کلیه  دلیل  همین  به  مینماید.  ایفا  داده  مرکز  یک  های  قابلیت  در  بسزایی  نقش   ... و 
نظیر   استانداردهایی  در  داده  مرکز  فیزیکی  ساختار  طراحی  به  مربوط  استانداردهای 

است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  و  مطرح  دقیق  بصورت    ٩٤٢ -TIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 :  (Data Center ) مراکز  تجهیز  نیاز  مورد  تخصصی  تجهیزات  تامین    •
بدیهی  کامال  داده  مرکز  اندازی  راه  در  اطمینان  قابل  تجهیزات  گیری  بکار  اهمیت 
سازی  ذخیره  مراکز  تجهیز  جهت  نیاز  مورد  تخصصی  تجهیزات  کلیه  شرکت  این  است. 
نیاز  مورد  شبکه  تجهیزات  و  سازی  ذخیره  تجهیزات   ، ها  سرور  جمله  از  اطالعات  انبوه 
اختیار  در   ... و    HP ،IBM ، Cisco نظیر  معتبر  های  شرکت  از  را  مراکز  این  در 

دهد. می  قرار  مشتریان 

گیرد: می  بکار  مراکز  اینگونه  جهت  را  زیر  تجهیزات  اکنون  هم  شرکت  این 

:  HP کمپانی  کارآمد  های  سرور 
HP Super dome پیشرفته    های  سرور       

Risk -HP٩٠٠٠ خانواده  های  سرور       

Integrity سرور های        

 Proliant خانواده  از  بیتی   ٣٢ /٦٤ های  سرور       

Blade خانواده  سرورهای       

 : جمله  از  اطالعات  سازی  ذخیره  تجهیزات 
١٢٠٠٠ /HP Storage Works XP١٠٠٠٠      

HP Enterprise Virtual Array (EVA)      

HP Modular Array (MSA)      

All – in –one Storage      

جمله: از  شبکه  مدرن  تجهیزات 
Series  ٦٥٠٠  Cisco Core Switch      

Series  ٧٢٠٠٫٧٦٠٠  Cisco Router      

٩٣٠٠m Series  HP Procurve Routing Switch      

این  تجربیات  و  سوابق  از  ای  خالصه  که  فوق  متن  مطالعه  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
کشور  آبادانی  و  توسعه  جهت  در  موثر  گامی  بتوانیم  امیداست  باشد،  می  شرکت 
مردم  به  مناسب  پاسخگویی  درجهت    IT صنعت  تعالی  و  رشد  باعث  و  برداشته  عزیزمان 

باشیم. عزیزمان  میهن 

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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 : است  داشته  را  ذیل  های  شرکت  با  همکاری  افتخار  اخیر  سالهای  طی  در  پارت  باتیس  فناوری  توسعه  شرکت   •

وزارت كشور
وزارت راه و ترابري

بانك پارسيان
بانك سپه

بانك صادرات ايران
بانك ملي ايران

پژوهشگاه هوا و فضا
سازمان بنادر و كشتيراني تهران

پاالیشگاه نفت بندر عباس
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

شركت ملي نفت فالت قاره
شرکت کاالی شهروند

دانشگاه شهید بهشتی
جمعيت هالل احمر

شركت نفت و گاز پارس
شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

شرکت پتروشیمی تبریز
مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران

سازمان صنایع هوا و فضا
شرکت لیزینگ گلدیران

مخابرات مازندران
سازمان انرژي اتمي

موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی
شورای عالی انقالب فرهنگی

ایران سوالر

شرکت بایر ایران شیمی
شرکت گلستو

صنايع چوب و كاغذ ايران ( چوكا )
صنايع چوب و كاغذ مازندران

شرکت سیمان کردستان
شرکت صنایع مس کرمان

توزیع برق کرمان
شركت مگاموتور

شرکت مخابرات استان کردستان
شركت بازرگاني پتروشيمي

شرکت صنعتی گلرنگ
شركت مخابرات استان مازندران

شرکت کاالی پتروشیمی
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور طرح كاداستر

شرکت داده پردازی خوارزمی
شركت توانير

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
همراه اول شرکت ارتباطات سیار

شرکت کنترل کیفیت هوا
نفت بهران

منطقه ٨ عملیات انتقال گاز ایران
دیوان محاسبات استان تهران

صنایع تولیدی کروز
اداره کل راهداری و خمل و نقل جاده ای استان گلستان

شرکت زرین غزال
سازمان هواپیمایی کشوری

شركت كفش ملي
پااليشگاه نفت تهران

شرکت تعاونی مصرف ناجا
شرکت سیمان شاهرود

دانشگاه آزاد اسالمی سازمان مرکزی
دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه شاهد
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

توربو کمپرسور خاورمیانه
گروه پخش جمشید (کفش بال)

افرانت
موسسه مالی و اعتباری ملل

شركت نفت خزر
فروشگاههای زنجیره ای اتکا
شرکت تاید واتر خاور میانه

کویر تایر
شرکت نفت پارس

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت سیمان آبیک

شرکت ایمن شیشه سپهر
شرکت ایتوک ایران

قوه قضائیه
روغن نباتی جهان

نيرو محركه
سازمان انتقال خون

شرکت فوالد آلیاژی ایران
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