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  :آدرس دفتر مرکزي 

  40متري سازمان آب ، مجتمع تجاري مهرگان ، طبقه اول ، واحد  20تهران ، صادقیه ، خیابان 

 

 
 



 

 

  
 
 
 

 :معرفی شرکت 
 

 و کامپیوتري هاي شبکه اجراي و طراحی ، مشاوره هدف با تجربه با و مجرب مهندسین آوري گردهم با 1393 سال در ژیوان فناوري توسعه شرکت

 و آوري جمع با دارد قصد شرکت این.  گردید تاسیس IT و افزاري نرم مختلف هاي پروژه انجام و افزاري سخت تجهیزات تامین و تهیه ، مخابراتی

 سطوح در شبکه امنیت تامین ، پیشرفته تصویري نظارت ، ها سرور ،انواع سازي مجازي قبیل از( دنیا روز تکنولوژي و داخلی دانش سازي یکپارچه

 کشور در آوري فن رشد از سهمی) مخابراتی و IT مختلف هاي زمینه در آفرینی کار و سازي بومی ،  ممکن زمان کمترین در سایت وب طراحی مختلف،

 سرویس اندازي راه علیرغم تالشیم در ما ، است آن رشد به رو روند با بودن همگام تکنولوژي آینده به شرکت این نگاه. نماید ایفارا  “ایران” عزیزمان

 انجام فناوري رشد جهت در خدمتی قدیمی هاي سیستم بروزرسانی و ها هزینه کاهش در ، دولتی غیر و دولتی هاي ارگان و ها سازمان براي جدید هاي

 .باشیم داده

خدمات  ، جهت برآورده شدن کلیه نیازهاي یک مجموعه در حوزه فناوري اطالعات و هدف ما از بکارگیري فناوري هاي مختلف ، ارائه پکیج کاملی از 

 همچنان که طی کسب تجربه در سال  هاي اخیر تمایل مشتریان جهت برون سپاري وظایف به یک مجموعه واحد را بیشتر از خود نشان. ارتباطات می باشد 

  .مجریان را ازمیان برداشته و به کیفیت اجراي یک پروژه کمک می نمایند داده و بدین جهت مشکالت مربوط به تعدد پیمانکاران و 



 

 

  

 :از عبارتند شرکت این خدمات از چندي

 

  

 

  :(Passive)شبکه  ساخت زیر خدمات    
 هاي زیرساخت گونه هر اجراي  و کشی نقشه ، طراحی شامل

  … و بسته مدار دوربین ، مخابرات ، شبکه

بخش جهت باالبردن کیفیت اجرا و استفاده از خالقیت در این 

ز اهمیت می هش مصرف در منابع زیرساخت بسیار حائهمینطور کا

  .باشد 

، تایکو  )Legrand(به کارگیري برند هاي معتبر مانند لگراند 

)Taiko (،  R&M  ،D-link  ،NWP  ،Nexans  و بسیاري از

تجهیزات سخت افزاري قابل استفاده در زمینه شبکه ، جزئی از 

  .  خدمات ژیوان در زمینه پسیو می باشد 

 
   
 

 

 : (Active) افزاري نرم خدمات     
 شبکهخدمات نرم  افزاري مربوط به  اندازي راه  و طراحی ، مشاوره شامل 

 موردي ، اي دوره صورت به موجود هاي شبکه بازبینی و خانگی و اداري هاي

  . عیوب رفع و سالیانه و

نصب و راه اندازي پکیج کاملی از نرم افزار هاي مورد نیاز براي کاربران 

  .مختلف در یک مجموعه و یا سازمان 

 Disasterتهیه نسخه پشتیبان و امکان بازگردادن اطالعات به صورت 

Recovery .  

و انتخاب  لینوکسیزي کلیه سرویس هاي مایکروسافتی ، نصب و راه اندا

Backup Strategy  مناسب.  

 
 



 

 

  

  
 

 :  سازي مجازي و سرور    

،  HPتهیه ، نصب و راه اندازي انواع سرور ها شامل سرور هاي  

DELL  به صورت کامال اورجینال به همراه گارانتی معتبر و خدمات

  .پس از فروش 

 VMware: مجازي سازي با استفاده از تکنولوژهاي مختلف شامل 

vSphere  ،Hypervisor  ،Citrix  وOracle  براي مجازي سازي سرورها

و برنامه هاي کاربردي قابل اجرا بوده و شرکت ژیوان با در اختیار 

داشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه آماده خدمت رسانی در 

  .این حوزه می باشد 

 
 
 
 
 

  

  :  VOIP و تلفنی هاي سیستم    
ارتباطی صوتی و  هاي سیستم مختلف انواع اندازي راه و مشاوره

با امکانات کنترلی و مدیریتی ) نرم افزاري و سخت افزاري ( تصویري

  )آنالوگ ، دیجیتال ، هایبرید(

 :آشنایی با فناوري روز دنیا مانند 

Panasonic،Elastix،Cisco،AVAYA،Zycoo  

  .انواع گوشی و چه در انتخاب  PBX	IP PBX ، چه در زمینه

راه اندازي انواع سناریو هاي قابل اجرا متناسب با نیاز هر سازمان و یا 

،   Callback   ،Callforward ،Conferenceتلفن گویا ،مجموعه از قبیل 

  ...، صف انتظار و  Pagingضبط مکالمات ، 

  جهت کنترل کاربران و محاسبه هزینه تماس  Loggerراه اندازي سیستم 

 
 
 



 

 

  

 

 :  مخابراتی خدمات 
اندازي انواع شبکه هاي رادیویی و جهت راه RFو انجام محاسبات  طراحی

  و شبیه سازي سناریوهاي متفاوت با توجه به نیاز مشتري مایکروویو

  ..)وفیبرنوري، رادیو، مایکروویو (پیاده سازي انواع بستر هاي مخابراتی 

...) هاي مخابراتی، کابل کواکسیال ودکل(نصب و فروش تجهیزات پسیو 

  .هاي انتخابی و باندهاي فرکانسی موردنظر براساس سناریو

، بررسی و امکان سنجی Power Budgetو  Link Budgetانجام محاسبات 

و انجام روشهاي  معرفی ،طرح  محلی توسط کارشناسان مخابرات براي هر

هاي  اندازي،  توسط دستگاهگیري پس از راهتست و اندازهاستاندارد 

  ..)و   level and power meter, OTDR(گیري دقیق اندازه

 
 
 

 
    

  : شبکه امنیت    
 Cisco( ،Juniper(سیسکو افزاري سخت هاي فایروال اندازي راه و نصب 

 و ویروس آنتی همچنین ، دیگر برندهاي و)Mikrotik(، میکروتیک 

 . افزاري نرم هاي فایروال

شتري ، استفاده از روش هاي حل هاي امنیتی متناسب با نیاز مه ارائه را

انواع راه اندازي و   Remote VPN ، Site to Site Tunnelمختلف مانند 

با در  و یا خصوصی) مانند اینترنت (روي بستر هاي عمومی  سرویس ها

 . ل امنیتیئنظر گرفتن مسا
 نفوذ براي از بین بردن حفره هاي امنیتیبررسی و تست 

 
 

 
 
 



 

 

  

 
 

  ) :CCTV(  مداربسته دوربین    
 ضبط و مداربسته دوربین هاي سیستم سازي پیاده و خرید ، طراحی

 . تصاویر

متناسب با محیط  Indoorو   Outdoorکار با انواع دوربین ها اعم از 

  .و موقعیت جغرافیایی مورد استفاده در آن 

به صورت  NASامکان دسترسی از راه دور و ضبط تصاویر بر روي 

  . Motion Detection  زمان بندي شده یا به صورت

: امکان تهیه برند هاي مختلف با توانایی هاي متفاوت مانند 

  ،  Hivision  ،MOXAسامسونگ ، پاناسونیک ، 

  
 

  

 
 

  :  (UPS) اضطراري برق   
 هاي پانل و UPS  اضطراري، شبکه برق اجراي و نصب تهیه، مشاوره،

  خورشیدي ،

  ،  Prostarنمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصوالت شرکت 

  و باتري ، فروش انواع مبدل و شارژر ، UPSفروش و تعمیرات انواع 

  بررسی و محاسبه میزان مصرف و انتخاب دستگاه مناسب به صورت رایگان 

تا مورد استفاده  1KVAستفاده خانگی با توان امکان ارایه تجهیزات از موارد ا

 200KVAدر مکانهاي صنعتی با توان باالي 

 
 
 
 

  



 

 

  

  

 

  : سفارشی افزارهاي نرم   
 , Visual C# , VB.Net نظیر مختلف هاي زبان به نویسی برنامه

Asp.Net , VBA JAVA , PHP  و دیتابیس انواع اندازي راه همچنین و 

 Microsoft SQL و Oracle , MySQL نظیر بسترهایی روي بر کدنویسی

Server .  

به صورت  CRMو   SharePointطراحی و راه اندازي نرم افزارهاي 

سفارشی متناسب با نیاز مشتري  ، همینطور امکان اتصال به سامانه 

  سیستمهاي تلفنی تحت شبکه جهت مدیریت بهتر مشتریان

  

  

 
  

 

 : سایت وب طراحی   
وب سایت به زبانهاي مختلف ، شامل  انواع پشتیبانی و سازي بهینه ، طراحی

ASP.Net  ،PHP  ،JAVA ه از تکنولوژي هاي روز دنیا جهت طراحی زیباو استفاد 

  ...و  Ajax  ،JQuery  ،HTML5: و انعطاف پذیر شامل  ، سبک 

موضوع سایت و استفاده از متخصصین در زمینه گراقیک وب متناسب با 

  .تري سلیقه مش

  .طراحی استاتیک و داینامیک بسته به نیاز مشتري  

  Page Rankingو  SEOکامال سازگار با مباحث مربوط 

  در کمترین زمان ممکن WordPress  ،Joomlaامکان راه اندازي سایت با 

  راه اندازي فروشگاه اینترنتی همراه با درگاه پرداخت 


