شرکت ایمن سازان تارنمای ایرانیان
(ایستا)

معرفي اجمالي شرکت ایمن سازان تارنمای ایرانیان(ایستا)
(پیشرو در ارتباطات همگام با تکنولوژی)
عضو رسمی انجمن نظام صنفی رایانه ای
تاریخ تاسیس1931:
شماره ثبت 113916:
شماره ملی 11115259131 :
مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به شماره صنفی رایانه ای 2112611:
محوراصلی فعالیت این شرکت تجربه موفق در زمینه های فروش ،نصب و راهاندازی ،تعمیر ونگهداری و عقد قرارداد پشتیبانی و بخش حفاظت
الکترونیکی
فعالیتهای ما:
سیاست اصلی شرکت ایستا فروش و ارائه خدمات میباشد .لذا زمانیکه مشتریان ما مراجعه مینمایند بنا به نیاز خود ممکن است در یک مرحله
از چهار مرحله زیر از خدمات این شرکت بهره ببرند.
.1

مشاوره:
ارائه مشاوره در زمینه مکانیزاسیون ،هوشمند سازی ساختمان و سیستمهای خانه هوشمند ،مکانیزاسیون اداری شامل زیر ساختهای های شبکه،
سیستم های اداری مورد نیاز و سخت افزار الزم پس از شنیدن نحوه کار سازمان و توضیحات الزم در خصوص چرخش کار از سوی مدیران
مربوطه به آنها اعالم میگردد.

.2

فروش  :پس از ارائه طرح و فهرست تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز ،کارفرما میتواند بنا به صالحدید و مقایسه قیمت و کیفیت تجهیزات
پیشنهادی ،تجهیزات مورد نیاز خود را در یکی از شاخههای زیر از طریق شرکت ایستا یا شرکتها و فروشندگان ثالث تهیه نماید.
 .2.1زیر ساخت شبکه
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 .2.2تجهیزات شبکه)(Passive
 .2.9خدمات شبکه)(Active
 .2.1سرور ،ایستگاههای کاری و لپ تاپ
 .2.5دوربین مداربسته و خانه هوشمند.
 .2.6تجهیزات مولد انرژی و برق اضطراری (پانلهای خورشیدی و مولد هیبرید )UPS +

 .3نصب و راه اندازی :
پس از خرید و تهیه تجهیزات سخت افزاری ( اعم از زیر ساخت و سامانهها) فارق از اینکه این تجهیزات از سوی شرکت ایستا یا
شخص ثالث تهیه شده باشند .شرکت ایستا پس از دریافت درخواست مشتری در خصوص نصب و راه اندازی و پس از امکان سنجی و
محاسبه حق الزحمه و زمانبندی کار و تایید و هماهنگی مشتری عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات را به انجام میرساند .با توجه به
اینکه نصب و راه اندازی تجهیزات بدون انجام آزمایشهای کیفی مربوطه فاقد ارزش فنی میباشند .کلیه خدمات فوق ،در پایان به همراه
انجام تستهای مربوطه به مشتری تحویل داده میشوند .بدیهی است مستندسازی و تهیه و تحویل نقشه چون ساخت ( )AS Builtدر
صورت درخواست مشتری به ایشان ارائه میگردد.
 .1پشتیباني و خدمات نگهداری :
یکی از فعالیتهای عمده شرکت ایستا ارائه خدمات پس از فروش یا نصب و راه اندازی میباشد و همانگونه که قبال" نیز اشاره گردید
تمرکز اصلی فعالیتهای شرکت ایستا برروی ارائه خدمات فنی میباشد .در این راستا ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تجهیزات
رایانه ،شبکههای فعال و مدیریت  ITدر قالب قراردادهای پشتیبانی مربوطه در تخصص این شرکت میباشد.
از جمله ویژگی ها ی این قرارداد برای کارفرمایان دریافت مشاوره در زمینه توسعه و بهینه سازی شبکه و سیستم ها و نیز کاهش منابع
انسانی و هزینههای مربوطه به همراه افزایش راندمانکاری میباشد.
این قرارداد ها به صورت دورهای (پاره وقت) یا تمام وقت ( گماردن نیروی مقیم) به مشتریان و مراکز ارائه میگردد.
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مدیریت

مشاوره و طراحی

حفاظت الکترونیک

واحد فنی

نصب و راه اندازی

ساختمان هوشمند

تعمیر و نگهداری و قراردادهای
پشتیبانی

(مولدهای خورشیدی
و هایبرید /منابع
تغذیه بدون وقفه

شبکه و سیستم اداری

)(UPS

( مکانیزاسیون)
فروش

تجهیزات زیر ساخت

تجهیزات شبکه

خدمات شبکه فعال

تجهیزات منبع تغذیه

شبکه

)(Passive

)(Active

اضطراری و مولد
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در زیر فهرست مشتریان این شرکت در گذشته و حال به همراه خالصه خدمات انجام شده ارائه میگردد.

شرکتها و موسسات طرف قرارداد دریافت کننده خدمات IT
ردیف

نام شرکت

از

تا

1

همکاری با مهندسین مشاور گروه 1

1963

1913

2

همکاری با مهندسین مشاور بینش و فن

1911

1916

3

مهندسین مشاور پارس رازان

1916

1999

4

مهندسین مشاور طرح و کاوش

1919

1991

5

مهندسین مشاور کنت و همکاران

1911

تا کنون

6

مهندسین مشاور بعد تکنیک

1991

1999

7

مهندسین مشاور پی سنگ

1999

1991

8

کلینیک دندانپزشکی دکتر آصف زاده

1991

تاکنون

9

گروه معماری ارس

1931

تاکنون

11

گروه معماری افق (مهندس کنعان پاسبانی)

1993

تاکنون

11

شرکت حمل و نقل بین المللی نیکبر

1931

1935

12

مهندسین مشاور دارافزین

1931

تاکنون

13

گروه طراحی معماری مهندسین محمدزاده و فالحی

1931

تاکنون

14

بیمارستان آسیا

1939

تاکنون

15

شرکت مهندسی آکام

1935

تاکنون

16

شرکت مانی مان پارس

1936

تاکنون
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شرکتها و موسسات دریافت کننده خدماتIT
ردیف

نام مشتری

تاریخ همکاری

حوزه کاری

1

مهندسین مشاور گروه 1

1963-1913

مسئولیت پشتیبانی سایت کامپیوتر ،خدمات 3D

2

مهندسین مشاور بینش و فن

1911-1916

مسئولیت پشتیبانی سایت کامپیوتر

3

مهندسین مشاور پارس رازان

1916-1999

خدمات پشتیبانی شبکه و سخت افزار ،فروش سخت افزار

4

مهندسین مشاور طرح و کاوش

1911-1991

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و وب سایت و فروش سخت افزار

5

مهندسین مشاور کنت و همکاران

1911-1935

خ دمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و وب سایت و فروش سخت افزار

6

دفتر تهران شرکت شهد آب

1913

اجرای شبکه محلی

7

مهندسین مشاور بعد تکنیک

1991-1992

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

8

شرکت ندای مزمل

1913-1991

خدمات نرم افزاری و راهکارهای فنی حوزه IT

9

کلینیک دندانپزشکی دکتر آصف زاده

1992-1931

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

11

مهندسین مشاور پی سنگ

1999-1991

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

11

شرکت فرینه صنعت

1991

اجرا شبکه محلی دفتر تهران (یوسف آباد)

1991-1931

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

13

گروه معماری افق (مهندس پاسبانی)

1993-1931

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

14

شرکت کاروان کار

1993-1935

15

گروه مشاورین نامی (دفتر قیطریه)

1993

16

مجموعه ویالیی لواسان

1931-1931

17

گروه معماری ارس

1931-1935

12

مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت و
جهانگردی  2تهران

ط راحی ،نصب و راه اندازی شبکه محلی و سیستم کنترل دروبین مدار بسته و هشدار
دهنده مبتنی بر تلفن
طراحی ،نصب و راه اندازی شبکه محلی ،سیستم اعالم حریق دیجیتال ،دوربین
مداربسته.
ط راحی ،نصب و راه اندازی شبکه محلی ،سیستم اعالم حریق دیجیتال ،دوربین
مداربسته.
خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار
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خدمات پشتیباني و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار  ،نصب

18

شرکت و کارخانه مهاباد ریس

1392-1394

19

بیمارستان آسیا

1939-1931

21

شرکت حمل و نقل بین المللی نیکبر

1931

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

21

مهندسین مشاور دارافزین

1931-1931

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار

22

شرکت زاللیران

1931

23

شرکت زاللیران

1931

24

مهندسین مشاور سودای سبز

1935

نصب و راهاندازی شبکه محلی مبتنی بر WIFI

25

هولدینگ انرژی-کوالنسل

1935

ارائه طرح مطالعاتی جهت ایجاد شبکه اینترانت بین دفاتر تهران-اشتهارد و باقرشهر

26

مهندسین مشاور نگین شهر

1935-1931

خدمات دیتا سنتر و سرور

27

شرکت مهندسی آکام

1935-1931

طراحی ،نصب و راه اندازی سرور ،شبکه ،دوربین مداربسته و نرمافزار مربوطه

28

شرکت پیشرو ناوگان سیراف

1935

نصب رک سرور ،ملحقات رک (سوییچ و پچ پنل) و سایر خدمات شبکه پسیو

29

شهرداری باقرشهر

1935

نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی مبتنی بر شبکه

31

شرکت مانی مان پارس

1936

خدمات طراحی قالب و ورود محتوای وب سایت

31

شرکت ویتانا (ویتانا پخش)

1936-1931

تامین و تجهیز سیستم شبکه و برق اضطراری ،باتری و تجهیزات مربوطه

32

شرکت کرمان خودرو

1936

تامین رک و تجهیزات مربوطه

33

شرکت ساختمانی نیک پی سرای
ایرانیان

1936

تامین و نصب رک و تجهیزات پسیو شبکه پروژه اداره کل فرودگاه مهرآباد

34

شرکت داروسازی پارس دارو

1936

خدمات دوربینهای مدار بسته آنالوگ و تحت شبکه (پشتیبانی ،اشکال
زدایی و تامین تجهیزات)

35

شرکت مبنا کارت آریا

1931

در حال مطالعه (طراحی ،اجرا و نصب تجهیزات زیر ساخت و پسیو مرکز داده)

سرور و متعلقات مربوطه در دفتر مرکزی ،سیستم دوربین مداربسته دفاترمرکزی
و بازرگاني تهران و کارخانه درمهاباد-اردستان
خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه ،سخت افزار و فروش سخت افزار و سیستم
دوربین مداربسته

مطالعه و ارائه پیشنهاد فنی جهت راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته تصفیه خانه
فاضالب قم
مطالعه و ارائه پیشنهاد فنی جهت سیستم دوربین مدار بسته (مبتنی بر بیسیم
رادیویی) تصفیه خانه آب استان گیالن
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