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معرفی شرکت
شرکت پرساتک فعالیت خود را از خردادماه سال  1391با هدف ارائه خدمات و محصوالت شبکه ،زیرساخت و امنیت شبکه
و همچنین تالش برای تولید نرم افزار های کاربردی دانش بنیان همانند پرسااسپات ،پرساباالنس و پرساشیلد توسط تعدادی
از متخصصین و مدیران حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات آغاز نمود .سرانجام پس از گذشت چندین سال کار و کسب
تجارب ارزشمند در این حوزه فناوری اطالعات ،در فروردین  1396فعالیت خود را با ثبت شرکت فراز پردازش پرسا تکاپو
رسمیت بخشید.
این مجموعه شامل دپارتمان های تخصصی سیسکو ،مایکروسافت ،مجازی سازی ،امنیت شبکه ،لینوکس ،دیتاسنتر و پسیو
می باشد.
پرساتک از همان بدو تاسیس همکاری خود را به صورت مشاور ،پیمانکار و مجری شبکه در سازمان ها و شرکت های
مختلف آغاز کرد بطوریکه کیفیت ارائه خدمات و محصوالت پرساتک باعث شد تا مشتریان ما همکاری خود را با ما حفظ
نمایند.
ارزش های ما در پرساتک جلب اعتماد مشتریانمان با ارائه خدمات در باالترین سطح کیفیت ،تعهد ما به مشتریان ،همراهی
همیشگی با آن ان و تالش در جهت رشد و رونق کسب و کار مشتریانمان بوده و متعهدیم راهکارهایی برای افزایش سرعت
رشد و پیشرفت آنان فراهم کنیم.

خدمات
پرساتک به صورت رایگان به شما مشاوره می دهد تا بهترین و مناسب ترین راهکارها را برای پیشبرد کسب و کارتان انتخاب کنید.

ارائه مشاوره در خصوص راهکارهای سازمانی شبکه
تامین تجهیزات مختلف شبکه
طراحی شبکه و دیتاسنتر مطابق با استانداردهای بین المللی
تست نفوذ و ارائه راهکارهای امنیتی شبکه
پیاده سازی و راه اندازی مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر
پیاده سازی مرکز عملیات شبکه ( )NOCو مرکز عملیات امنیت شبکه ()SOC
پشتیبانی حرفه ای و اختصاصی
فروش و پیکربندی انواع فایروال ها و تجهیزات مدیریت یکپارچه حمالت ( )UTMاز جمله:
Cisco ASA
Fortigate
Juniper
Cyberoam
فروش ،نصب و پیکربندی آنتی ویروس های  Kasperskyو Symantec

پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی راهکارهای زیرساخت شبکه مبتنی بر مایکروسافت:
Active Directory Domain
Exchange Server
Microsoft Skype for Business
File Server
FTP Server
DFS
Sharepoint

Dynamic CRM
Office Web App

خدمات
پیاده سازی راهکارهای متمرکز مدیریت شبکه و زیرساخت:
Microsoft System Center
Manage Engine
Cisco Prime

پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی راهکارهای زیرساخت شبکه مبتنی بر سیسکو
پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی راهکارهای شبکه مبتنی بر میکروتیک
پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی سرویس های مبتنی بر لینوکس
پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی زیرساخت مجازی سازی سرور ،دسکتاپ ،برنامه های کاربردی مبتنی بر
 VMWare, Citrixو Microsoft Hyper-V

پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی سرویس های مبتنی بر ( Cloud Computingرایانش ابری)
پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی سرویس تلفن تحت شبکه ( )VoIPمبتنی برالستیکس ،استریسک ،سیسکو و ویپ
پیاده سازی ،اجرا و عیب یابی سرویس ویدئو کنفرانس مبتنی بر Microsoft Skype for Business

ارائه راهکارهای پشتیبان گیری از اطالعات ،پایگاه های داده ،سرویس های تحت شبکه و ماشین های مجازی
اجرای عملیات پسیو(کابل کشی) شبکه ،فیبر نوری ،اجرای بستر فیبر با استفاده از تکنولوژی GPON

طراحی ،تامین ،پیاده سازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته CCTV

ارائه راهکارهای ارتباط بین شعب

محصوالت دانش بنیان
پرساتک براساس نیاز بازار و نیاز مشتریان خود توانایی مهندسی ،طراحی و تولید سخت افزارها و نرم افزارهای
تحت شبکه را نیز دارا می باشد.
نمونه ای از محصوالت نرم افزاری تولید شده و مورد تقاضای مشتریان ما:

نرم افزار پرساشیلد ،به عنوان فایروال در سال 1394

پرسااسپات ،هات اسپات همراه با اکانتینگ در سال 1395

پرساباالنس ،تجمیع کننده پهنای باند اینترنت در سال 1396

سوابق اجرایی
تالش تیم های پشتیبانی و اجرای پروژه های شبکه در گروه پرساتک همواره جهت ارائه خدمات با کیفیت و جلب
رضایت مشتریان به بهترین نحو ممکن بوده است.
مشاوره ،طراحی و اجرای پسیو شبکه داخلی و اتاق سرور کارخانه داروسازی اکتروخاورمیانه (بزرگترین تولیدکننده
داروهای شیمی درمانی در ایران)

مشاوره و مرتب سازی کابل کشی و رک های اتاق سرور اداره کل هواشناسی استان البرز
مشاوره ،طراحی و اجرای اتاق سرور کارخانه داروسازی آنی درمان
مشاوره ،طراحی و اجرای کابل کشی شبکه و دوربین های امنیتی ساختمان سعادت آباد هولدینگ اکتوورکو
مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه داروسازی البرز زاگرس و استارت آپ دارویی اکتوتک
طراحی و اجرای اتاق سرور و کابل کشی شبکه دارو سازی مداوا به عنوان پیمانکار دسته دوم
مشاوره ،طراحی مجدد و اجرای زیرساخت شبکه (سیستم  ،VoIPمجازی سازی و  )..و اجرای پسیو اتاق سرور ،نصب
و راه اندازی دوربین های مدار ،اجرای عملیات  Wi-Fi zoneبسته بیمارستان نوردیدگان
ایجاد ساختار اکانتینگ اینترنت کاربران اداره کل ثبت استان البرز
مشاوره ،طراحی و اجرای کابل کشی شبکه ،برق و اتاق سرور دانشکده محیط زیست
مشاوره و پشتیبانی شبکه و امنیت هولدینگ اکسین
بروزرسانی نرمافزاری و تجهیزات رایانه ای و مشاور فرمانداری فردیس
اجرای پروژه ارتباط بین شعب فرمانداری کرج،فرمانداری فردیس،اداره کل اتباع خارجی استان البرز
مجازی سازی سرورهای هولدینگ ماهان سپاهان
مشاوره ،طراحی ،اجرای پسیو اتاق سرور شبکه (مجازی سازی ،مایکرووسافت ،ویپ و  ) ..بیمارستان نورنگاه
طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر دانشگاه آزاد تهران جنوب به عنوان پیمانکار دسته دوم

سوابق اجرایی

پشتیبانی شبکه داخلی و ارتباط بین شعب شرکت های بهسازان کاوش تهران و بهسازان پارت پویش البرز
بازطراحی و بهینه سازی مسیریابی روترها و بهبود وضعیت شبکه وایرلس و امنیت شبکه ورزشگاه آزادی
مشاور فناوری اطالعات  ،ارتباطات ،شبکه و امنیت شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

مجازی سازی فرمانداری های کرج ،ساوجبالغ ،نظرآباد ،اشتهارد ،طالقان و اداره کل اتباع خارجی استان البرز
نصب فکس سرور تحت ویپ سازمان بورس و اوراق بهادار
اجرای پسیو ،ارتباط بین شعب و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شرکت خدمات مشتریان چارگون
راه اندازی سرویس ویپ و پشتیبانی شبکه داخلی نیروگاه برق فرودگاه پیام البرز
طراحی و اجرای اتاق سرور ،پسیو شبکه ،ارتباط بین شعب و دوربین مدار بسته ،ویپ و مجازی سازی انتشارات گلبان

اجرای مجازی سازی سرورها ،دامین و ارتباط بین شعب فروشگاه های زنجیره ای ماهشام گورمت مارکت
مستندسازی شبکه و دیتاسنتر ،مجازی سازی سرورها و مشاور شبکه و امنیت استانداری البرز
اجرای عملیات  Wi-Fi zoneدانشکده تربیت معلم پردیس امیر کبیر و حکیم فردوسی کرج
مشاوره طراحی و بازسازی پسیو شبکه  26ساختمان و دیتاسنتر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به عنوان پیمانکار دسته دوم
مشاوره ،طراحی و اجرای زیرساخت ،پسیو شبکه و سیستم تلفنی صنایع غذایی گهر لرستان

طراحی شبکه زیرساخت و  NOCشرکت شبکه ارتباطات هوشمند البرز
مستندسازی ،بهینه سازی و نگه داری شبکه موسسه تحقیقات خاک و آب ایران
راه اندازی سرویس های مایکروسافت و مجازی سازی شرکت بهسازان کاوش تهران
اجرای پروژه دوربین های مدار بسته شهرداری منطقه  ۲۲تهران
مشاوره و طراحی شبکه شبکه داخلی و مجازی سازی و دیتاسنتر توسعه صنایع ملی سیمان (شرکت سیدکو)

سوابق اجرایی
پشتیبانی و نگهداری شبکه شرکت طراحی و تولیدی توربین های بزرگ نفتی و گازی خدمات ویرا تهران
پشتیبانی و نگهداری شبکه شرکت طراحی و تولید توربین های کیان تک
تامین تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی البرز

پشتیبانی شبکه داخلی و ارتباط بین شعب و ویپ شرکت ورق کارتن کرج
مجازی سازی سرورها و اجرای سیستم ویپ و باز طراحی و مرتب سازی اتاق سرور شرکت چارگون
اجرای پروژه دوربین های مدار بسته کارخانه مکمل سازی هشتگرد
راه اندازی سیستم اکانتینگ اینترنت شرکت دارو پخش
اجرای پروژه دوربین های مداربسته مجموعه داروخانه های دامپزشکی هشتگرد
اجرای پروژه دوربین های مدار بسته شهرداری منطقه  ۳کرج
پشتیبانی و نگه داری شبکه شرکت حسابداری و حسابرسی پارسیان
اجرای پروژه دوربین های مدار بسته شهرداری تهرانسر
اجرای پروژه دوربین های مدار بسته شهرداری منطقه  ۵تهران
راه اندازی  Wifi-Zoneشرکت استارتاپی تارا ترابرنت در پایانه باربری نسیم شهر تهران
اجرای مجازی سازی بیمارستان امام خمینی کرج
ارتباط بین شعب دانشکده های دانشگاه آزاد واحد پرند
ناظر و مشاور در طراحی و پیاده سازی شبکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

سوابق اجرایی
طراحی سایت های:
بهسازان کاوش تهران /http://www.behkat.com
شرکت مهندسی کامل صنعت تهران /http://kamelsanat.ir
شرکت مهندسی پرنیان /http://parnianpc.com
بانه کاال /http://banekala.ir
خانه پزشکی و سالمت ایرانیان طب روم /http://tebroom.com
شرکت ماندانا شیمی http://www.mandanachemie.com

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی و تزئینی http://www.biloba.ir
گروه صنعتی پوشاک رونی /http://ronigroup.com
هنرهای دستی بنیسی /http://benisiarts.com
ایران مارکت مانیتور /http://www.iranmarketmonitor.com
گروه صنعتی هاوین /http://hawin.ir
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مهر آذر آپادانا /http://www.mehrazar.co
طراحی و ساخت میز استیل /http://www.steelkar.com
آسان ورزش ایرانیان /http://www.asansport.com

