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معرفی شرکت آرسس پارت پرداز قرن ( سهامی خاص )

شرکت آرسس پـارت پرداز قـرن از شرکت هـاي اقماري گـروه هلدینگ  الزك که بـا نام جدید

 با اتـکا به تجـارب و پشتـوانه قـوي فنـی و تخصصـی در صنعت انفورماتیک کشور با هدف ارائه

پشتــیبانی و آمـوزش تخـصصـی در زمینــ ههـاي آ يتی، امنـیت، مجـازي سـازي، تـامیـن 

 تجهیزات مراکز داده، شبکه هاي سازمانی و بهبود زیر ساخت هاي فناوري اطالعات تاسیس گردید.

 بـا در نظـر گرفتـن ســرعت شگـفت انگیـز پیشــرفت تکنـولــوژي، خصـوصـا در حــوزه

 فنـاوري اطالعات و همچنین نیاز روزافزون زیر ساخت هاي مدیریتی کشور به تجهیـزات شبـکه

 بر آن شدیم که با بکارگیري کادري مجرب و کارآزمـوده پاسخگـوي نیازهـاي گستـرده تمامـی

 دستگاه هاي دولتی و خصوصی همچنین بنگاه هاي اقتصادي کشور باشیم.

نوآوري و همگامی با پیشرفته ترین تکنولوژي ها و دانش روز دنیا موجب گردیده است تـا شرکت

 آرسس به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت هاي داراي مجوز رسمی واردات انواع سرور اچ پـی

 سـرور سـوپر میکـرو، تجهیزات سیسـکو، سـرورها و تجهیزات اي ام سی، دوربین مدار بستـه

 یو پی اس و ... مشاوره، طراحی، اجراي پروژه هـاي بـی شمار و تـامین امنیت شبکه را در کارنامه

رسمـی خود به ثبت رسانـده باشـد، ما بر این باوریم که گام نهادن در راه توسعه و تجهیز کیفـی 

کلیه مراکز آي تی، اعتالي میهن عزیزمان را در پی خواهـد داشت و از ایـن رو رسالـت خـود را

 در راه برطـرف نمـودن مشکـالت انفـورماتیـک دستـگاه هـاي دولتــی و بخـش خصـوصـی

 به اثبات رسانده ایم.

شـرکت آرسس فعالیـت خـود را با عـرضه سرورها و تجهیزات قدرتمند          آغـاز کرد امـا با 

پیشرفت روزانـه تکنولـوژي و صنعت     آرسس در دیگر حوزه هاي این صنعت نیز پاي گـذاشت

 که در ادامه به طور مفصل به تشـریح فعالیت هاي این شرکت مطرح و سرشناس خواهیم پرداخت

 همچنیـن شایـان ذکـر اسـت ایـن شـرکت با هـدف اشتغال زایی و با بهره مندي از کارشناسان و

 متخصصـان مربوطـه اقدام به تشکـیل واحد امنـیت شبـکه کـرده است تـا همچنـان پیشـگام

 ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود باشد. 

HPE

IT
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فعالیت هاي آرسس

توجه اساسـی به نیـازهاي مشتـریان ، برنامه ریزي براي پاسخ گویی مداوم به نیازها و در نهایت

 جـلب خشنودي آنان ، مـا را بـر آن داشت که با توجـه بـه هـدف گذاریهـاي انجـام گردیده

 رویـه گارانتـی و خـدمات پـس از فـروش ایـن شـرکت ، با نـام آرسس پارت آمـاده خـدمات 

رسانی به هموطنان و کاربران گرامی می باشد.

در انتهـا امیــد است ایـن شـرکت با بـهر همنـدي از فنـاوري هـاي روز دنیـا و به کارگیـري از 

سخت افزارهاي قدرتمند ، اورجینال و برندهاي مطرح دنیا سهمی هرچند کوچک در اعتالي شعار

 ما می توانیم و ارتقاي سطح انفورماتیکی کشور داشته باشد.

آرسس به عنـوان یک مجموعه جامع در حیطه انفورماتیک شامل بخش ها و قسمت هاي مختلفی

 بوده که در بخش ذیل به تشریح این موارد خواهیم پرداخت:

دپارتمان  فروش 

دپارتمان مهندسی سخت افزار

دپارتمان راه اندازي شبکه و دیتاسنتر

دپارتمان مهندسی نرم افزار

سرویس هاي حضوري

سرویس هاي غیر حضوري

اصول کاري (خدمات و رضایت مشتریان )
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دپارتمان فروش

کارشنـاسـان و متخصصیـن آرسـس بـا داشتن سـالها تجربه علمی در حیطه فـروش سـرور و

 تجهیزات شبکه و همچنین ارائه راهکارهاي موثر بر اساس نیازمندي مشتریان ، همواره در تالش

 براي ارائه بهترین خدمات به کاربران خود می باشند. ما بر این باوریم که موفقیت و روند رو به رشد

 این مجموعه مرهون ارائه قطعات اصلی و اورجینال ، خـدمات و پشتیبـانی معتبر و رضایت مندي 

هر چه بیشتر مشتریان می باشد.

از جمله خدمات واحد فروش آرسس می توان به موارد زیر اشاره داشت :

مشاوره فنی رایگان در زمینه خرید و ارائه راهکارهاي مناسب محصوالت 

مشاوره فنی تخصصی در زمینه طراحی و اجراي دیتاسنتر

 مشاور در طراحی و اجراي دیتا سنتر (از بسترسازي تا تحویل کامل بر اساس استانداردهاي روز دنیا)

پشتیبانی سخت افزار و نرم افزارها ي مورد نیاز شبکه هاي کامپیوتري به صورت جامع

 مشاوره در انجام پروژه ، طراحی و اجراي شبکه هاي 

مشاوره در ارائه راهکارهاي مجازي سازي و 

مشاوره در ارائه نصب و نصب تجهیزات               ،            شبکه

آنتی ویروس و امنیت شبکه

مشاوره در اجراي پروژه هاي دوربین هاي مدار بسته 

دیگر خدمات مشاوره ایی  

CISCO , Dell EMC , SUPERMICRO , HPE

LAN, WAN, Wireless

Virtualization

PassiveActive
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تخصص کارآمد گروه سخت افـزاري آرسس در تامین و پشتیبـانی محصوالت شـرکت

                               ، یو پی اس و دوربین هاي مداربسته با گارانتی تعویض تخصصی موجب شده

 است که مشتریان آرسس نامه رضایت خود را پس از اخذ محصول خود به این شرکت ارائه کنند.

 تکنیکال بودن بیش از اندازه صنعت  و موجب شده است که افراد متخصص در این حوضه کمیاب

 باشند و اکثریت افراد فعال در این جامعه دید سطـحی و مخـتصري داشته باشند، از این رو گروه

 سخت افزاري آرسس سعی دارد با عمق بخشیدن به ایـن دیـدگاه، چشـم انداز هـاي دیگري از 

سـخت افـزار آشکـار نمـاید. بهـره مندي از تکنولـوژي هـاي روز و ارائـه مشـاوره مهمتریـن

 ضمیمه فعالیت این گروه است.

ازجمله خدمات دپارتمان مهندسی سخت افزار آرسس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پشتیبانی، تعمیرات و نگهداري تخصصی سرورها و تجهیزات 

مشاوره رایگان جهت پشتیبانی نرم افزار و بروز رسانی قطعات و تجهیزات

تعمیر، راه اندازي و پشتیبانی کارشناسان فنی

بروز رسانی و ارتقاء سرور هاي قدیمی

بازیابی اطالعات هاردهاي از بین رفته

تامین دوربین هاي مداربسته و پشتیبانی

ارائه خدمات در زمینه زیر ساختی               و           شبکه و

دپارتمان مهندسی سخت افزار

Dell EMC

SUPERMICRO, HPE

CISCO,Dell EMC,SUPERMICRO,HPE

PassiveActiveCabling
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دپارتمان راه اندازي شبکه و دیتا سنتر

این دپارتمان در راستاي اهداف اصلی خود که بر مبـناي ارائه خدمـات به مشتریان در باالترین و

 بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهاي بین المللی و همچنین پشتیبانی از پروژه هاي انجام شده

 بناگردیده است و همــواره در تـالش اسـت تـا خدمـات خـود را به بهتـرین نحو به مشتـریان

 خود ارائه نماید. کـادر تخصصی و مجـرب راه انـدازي شبـکه و دیتا سنتر آرسس بـا دارا بـودن

 مدارك معتبر و راه اندازي تعداد زیادي از پروژه هاي سازمان ها و نهادهاي کـشوري قـادر است

 موارد زیر را به صورت تخصصی انجام دهد:

1 - نصب و راه اندازي شبکه از طراحی تا استقرار ، پشتیبانی از شبکه و مدیریت

2 - مشاوره در طراحی، خرید، استقرار و مدیریت شبکه و مراکز داده

3- مانیتورینگ دائم و کارآمد شبکه

4 - نصب و راه اندازي دوربین هاي مداربسته معمولی و تحت شبکه

5 - مشاوره در هماهنگ سازي مکانیزم هاي مختلفی که داخل یک شبکه فعال هستند مانند:

 سخت افزارها، نرم افزارها، اینترنت و ... به همراه تجهیـزات مربوط به هر یک جهت روان سازي

 و ارتقاء کارائی کل شبکه

6 - تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات مهم شبکه تحت پوشش و تضمین از دست نرفتن اطـالعاتی

 مانند بانک هـاي اطالعاتی فایل هاي مهم، ایمیل ها و سایر محتواي بـا اهمیت شبکه اعم از آنچه

 بر روي سرور یا کالینت ها وجود دارد.
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ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول مانند:

 کند شدن سرویس هاي مایکروسافت آفیس مانند اکسل، اکسس، اکسس پوینت و ...

 یا خراب شدن فایل هاي آنها

 تقسیم سرعت اینترنت در شبکه از طریق توزیع مناسب پهناي باند موجود در شبکه 

 مدیریت بر روي استفاده کاربران اینترنت ( استفاده یا عدم استفاده کاربـر از اینترنت

مانند ایمیل، فیلتر کردن سایت ها، مسدود کردن امکان استفاده فقط از سرویس خاص

 دانلود، مسنجر ها و ...

 باال بردن امنیت شبکه ( پایین آوردن احتمال ورود ویروس به شبکه حتی به هنـگام 

استفاده از اینترنت، مسدود کردن راه هاي ورود و خروج اطالعات 

ارتباط شبکه بین مراکز اداري جهت مبادله اطالعات، صدا
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دپارتمان مهندسی نرم افزار

گروه نرم افزاري آرسس با هدف توسعه سیستم هاي نرم افزاري در حوزه هاي مختلف در بخ شهاي

 دولتی و خصوصی فعالیت خود را متمرکز کرده است، این دپارتمان از بدو شکل گیري خود برآن

 بوده که با بهره گیري از توان عملی و تجربه متخصصین خود ضمن دستیابی به شناخت صحیح از

 نیازهاي خریداران و با بهره گیري از دانش و روش هاي کارآمد، سیستم هاي کامال کاربردي قابل 

اطمینان و باکیفیت باال در اختیار خریداران خود قرار دهد. گروه نرم افزاري آرسس راه حصول 

به اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه اي و اخالقی موارد زیر دانسته و رمز موفقیت 

و حضور قدرتمند خـود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشـتازان صنعت فناوري اطالعـات را

 ناشی از وفاداري به ارزشهاي سازمانی زیر می داند:

خشنودي و رضایت مشتري

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت و کارآفرینی

عرصه رقابت تجاري محدود به ارزشهاي اخالقی

سرمایه گذاري و مشارکت بر مبناي صداقت و امانت

 کسب اعتماد و اطمینان مشتریان

تعهد سازمان به رشد همه جانبه همکاران
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با گسترش فعالیت هاي شرکت آرسس به منظور ارائه خدمات مناسب تر به مشتریان گرامی اقدام 

به توسعه محیطی و انسانی و فنـی دپارتمان مهندسی نرم افزاري خود کرده است. دستـرسی به

 فضاي گسترده و خدمات بهتر ، امکان انجام کلیه امور پشتیبانی و فنی را در سطح استانـدارد و

 کیفیت باال در کمترین زمان فراهم آورده است. گردش کـاري این دپارتمان به گونه اي طراحـی

 شده است که زمان انتظار کاال از لحظه پذیرش تا زمان تحویل به حداقل مقدار ممکن می رسـد.

 ضمنا بابت خدماتی که زمان انتظار طوالنی تـري دارند امکان ارائه خدمات جایگزین نیرو وجـود

 دارد ، برخی فعالیت هاي این دپارتمان به شرح ذیل می باشد :

1 - وب دیزاینینگ

2- طراحی صفحات وب با استفاده از 

3- تسلط کامل بر زبان نویسی تحت وب

4- ارائه خدمات پایگاه داده

5- تسلط بر زبان نویسی

6- ارائه خدمات مایکروسافت

7-کانفیگ تمامی سوییچ ها ، روترها و فایروال هاي سیسکو با باالترین مدرك

8- ارائه خدمات در زمینه

9- ارائه خدمات گرافیکی با استفاده از نرم افزار...

( Web Designing )

HTML, CSS, Ajax, Jqury, JavaScript

Word Press, ASP Core, NVC, Net

SQL

C#

Server Designing, Windows Server, Vmware, Active Directory

SAN STORAGE, 3PAR

Photoshop, Corel
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سرویس هاي حضوري

آرسـس می کوشـد تـا بخـشی از خـدمـات خـود را به صـورت حضوري در دو دستـه ذیل بـه 

مشتریان خود ارائه کند:

سرویس هاي ادواري، ارائـه سرویس هـاي منظـم به صـورت دوره اي به منظور کنتـرل کیفیت و

 رفع اشکال مجموعه تحت پوشش و نظارت بر کارائی سیستم 

 سرویس هـاي موردي، ارائـه سرویس هـاي مـوردي به درخواست مجموعه تحت پوشش بـابت 

رفع اشکاالت شناسایی شده 

سرویس هاي غیر حضوري

پاسخگویی به سواالت کاربران

رفع اشکاالت تلفنی و مشاور فنی

رفع اشکال به روش ریموت و اتصال به شبکه
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اصول کاري

خدمات و پشتیبانی

زمانی که صحبت از ارائه ، فروش و خدمات یکی از جدیدترین تکنولـوژي ها و دستگـاه هاي روز

 دنیا می شود، ما نیز باید به سرعت خود را براي ارائه آن آماده کنیم ، در واقع این وظیفه ي ماست

 کـه آگاهـی الزم در مـورد آن را کسب نماییم، تا در صـورت نیاز مشتریان بهتـرین پاسـخ را در

 کوتاه ترین زمان دریافت کنیم.

رضایت مشتریان 

یکی از مهمترین شاخص هاي موفقیت در هر کسب و کار ، رضایت مشتري است. رضایت مشتري

 نگرشی اساسی درباره مسـائل مربـوط به مشتریان و بهبـود عملکرد و کسب و کار (در رابطـه با

 محصوالت یا خـدمات)بـه دست می دهد.یـک نظر سنجی در سال نشان داد به طور کلی آنچـه

 مشتریان را فـراري می دهـد قیمت بـاالي محصوالت یا خدمات نیست ؛ بله ضعیف بودن ارتبـاط

 با مشتري عدم رضایت آنان است. در آرسس تمامی خدمات و فعالیت ها با تمرکز بر اصل رضایت

 مشتریان صورت می گیرد. 

ما بر آنیم که پس از تامین تجهیزات براي کاربران خود، نامه رضایت از آنان دریافت کنیم.

((ما بی وقفه می کوشیم تا بیشترین رضایت را داشته باشید
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