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چه دلیلی برای راه اندازی شبکه توسط یک تیم متخصص وجود دارد؟ 

آیا برای راه اندازی شبکه نیاز به طراحی شبکه با توجه به نیازهای سازمان 

 و برنامه ریز ی مدیریتی برای ایجاد زیرساخت شبکه ای برای نیازهای

 سازمان در آینده وجود دارد؟

بی شک مدیران سازمانهایی که به فکر کیفیت و طول عمر شبکه هستند

 راه اندازی شبکه را به دست متخصصانی که چندین سال در زمینه شبکه 

و امنیت کار کرده اند و شناخت کافی از آسیب های احتمالی 

شبکه در آینده دارند می سپارند 



شــرکت
خدمات شبکه 

آریستک

ارائه دهنده راهکارهای فناوری اطالعات از مشاوره طراحی اجرا و پشتیبانی

شرکت خدمات شبکه آریستک در سال ۱۳۸۳ با نام ثبتی شرکت توسعه 

طراحان آرین سیستم به ثبت رسیده است در ابتدای شکل گیری این شرکت فقط 

پروژه راه انداری شبکه های متمرکز شرکت های طرف قرارداد با شرکت مادر 

را انجام می داد ولی از آن زمان به بعد به صورت حرفه ای پا در عرصه رقابت با 

شرکت های فناوری اطالعات گذاشت 

امروزه شرکت خدمات شبکه آریستک یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده 

خدمات فناوری اطالعات و پشتیبانی شبکه ای متمرکز می باشد



۱ خدمات آریستک

https://www.aristec.net/services/


طراحی شبکه

طراحی شبکه یکی از زیر ساختی ترین

مراحل راه اندازی شبکه می باشد 

در این مرحله تمام نیازهای سازمان بررسی شده 

و روی کاغذ آورده می شود

                                         

                           یکی از راهکارهای یکپارچه سازی سازمان استفاده 

                           از خدمات ویپ است ، امروزه اکثر نرم افزارهای مدیریت                           

          با مشتریان نیاز به سیستم ویپ دارند و بسیاری از شرکتها برای استفاده

 از این خدمات به راه اندازی ویپ در سازمان و شرکت خود روی آورده اند

مجازی سازی
با توجه به هزینه های سنگین خرید سرور 

های  فیزیکی و عدم استفاده از 90% منابع 

سرورهای فیزیکی به علت عدم نیاز به سیستم 

عامل به آنها و برای استفاده بهینه از این منابع  

سیستم های مجازی مقرون به صرفه ترین راه 

حل پیشنهادی برای این مشکل است

VOIP خدمات

خدمات زیر ساخت
کابل کشی داکت کشی نصب رک سرور 

و آرایش رک جزو خدمات پسیو شبکه  

آریستک محسوب می شود در این خدمات 

بعد از طراحی شبکه با توجه به نیاز سازمان 

خدمات پسیو ارائه  می شود

ایمیل سرور

شرکتهایی که دریافتی و ارسالی ایمیل های 

زیادی دارند و یا حجم اطالعات ارسالی آنها ممکن 

است جوابگوی استفاده از خدمات میزبانی ایمیل 

را نداشته باشند بهترین خدمات برای آنها استفاده از ایمیل

سرور سازمانی است

بکاپ گیری و امنیت

امنیت اطالعات در هر قسمت از شبکه

اهمیت بسیار باالیی دارد ، خدمات بکاپ گیری 

و تامین امنیت اطالعات باید در کنار 

هم وجود داشته باشد تا به خوبی بتوان 

شبکه امن و بدون اشکال داشت 

https://www.aristec.net/services/virtualization/
https://www.aristec.net/services/voip-installation/
https://www.aristec.net/services/exchange-installation/
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برخی از مشتریان    
      آریستک



نام مدیر عامل :  جناب آقای ابولفضل نکوفر

سال تاسیس :

شروع همکاری با آریستک :

خدمات ارائه شده :

نام مدیر عامل :

سال تاسیس :

شروع همکاری :

خدمات ارائه شده :

نام مدیر عامل :

سال تاسیس :

شروع همکاری :

خدمات ارائه شده :

نام مدیر عامل :

سال تاسیس :

شروع همکاری :

خدمات ارائه شده :

شرکت الکترود پارس

شرکت بنا پلیمر پارس

شرکت حاصل نوین

شرکت سیمان سنگسر
1362

۱۳۸۸

# راه اندازی زیر ساخت شبکه کارخانه در قزوین

# راه اندازی ارتباط کارخانه با دفتر مرکزی

# مجازی سازی سرور های دفتر تهران و کارخانه

# مجازی سازی نرم افزار های مالی

جناب آقای اسماعیل سلطانی

1367

1389

 SQL مدیریت دیتابیس #

# راه اندازی ارتباط کارخانه با دفتر مرکزی

# مدیریت پهنای باند کاربران

# مجازی سازی نرم افزار های مالی

جناب آقای فریدون تصدیقی

۱۳۸۲

۱۳۸۹

# راه اندازی زیر ساخت شبکه دفتر مرکزی در سه طبقه

# راه اندازی استوریج سرور مرکزی

# راه اندازی مجازی سازی سرورها

# راه اندازی فایروال سخت افزاری

جناب آقای کسائیان

۱۳۸۲

۱۳۹۲

# ارتباط شبکه شعب با کارخانه

# مجازی سازی شبکه دفتر مرکزی و کارخانه

# راه اندازی میل سرور و استوریج سرور

ERP مجازی سازی نرم افزار های #



فقط به یکپارچگی سازمان بیاندیشید

می توانید از طریق راههای زیر با ما در تماس باشید

@aristec_netwww.aristec.net

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم پالک ۶۶

۰۲۱۴۳۰۲۷ info@aristec.net

https://t.me/aristec_net

