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منشور کاشف
در یک نگاه
درباره ما:

شرکت فنی مهندسی منشور
کاشف با هدف فعالیت در حوزه
فناوری اطالعات با اندوخته سالها
تجربه در این حوزه ،شروع به کار کرده
است.
این شرکت با نیروهای جوان و باتجربه ،گامهای محکم
و استواری در جهت بهبود عملکرد سازمانها و نهادها
برداشته است .کارشناسان خبره درزمینههای
سختافزاری و نرمافزاری آماده ارائه خدمات
و محصوالت بر اساس آخرین ف ّناوری
روز به مشتریان گرامی میباشند.

متعهدوقابلاطمینان:
نحوهی انتخاب روش و طراحی صحیح
انجام هر پروژه که منجر به عملیاتی شدن
ماحصل آن و یا حل یک مشکل خاص در محل
کارفرما میشود ،بسیار مهم و حیاتی است .منشور
کاشف خود را متعهد به انجام کامل پروژه
میداند .اعتبار بدست آمده ،با اجرای صد
در صد صحیح پروژهها ،با هیچچیز
قابلمعاوضهنیست.

حضوروپشتیبانی:
تحویل کار شروع کار است .این شعار
گروههای فنی است .تمام پروژههای منشور
کاشف بعد از تحویل به کارفرما جهت پشتیبانی،
آغازی دوباره دارد .پشتیبانی و حضور منشور
کاشف در کنار کارفرما (مشتری) یکی از
ویژگیهایی اصلی است که همواره بر
آن تأکید دارد.

جوانگرایی در کنار
خبرگی:
همکاران ما سرمایههای ما هستند .نیروهای
خالق و جوان که همواره در حال آموختن و
ایدهپردازیاند .ما همواره به دنبال حرفهایها
هستیم .منشور کاشف همیشه آمادگی
همکاری با نیروهای نخبه و جوان
را دارد.

دپارتمان نرمافزار
شرکت فنی مهندسی
منشور کاشف بهطور عمده
درزمینه راهکارهای نرمافزاری به
سازمانها و نهادهای دولتی و
خصوصی در دو حوزه ذیل
فعالیتمیکنند:

1
2

تولید و توسعه و پشتیبانی
سیستمهای نرمافزاری
سفارش مشتری

ارائه راهکارهای سطح
باالی هوش تجاری

تولید
و توسعه
و پشتیبانی
سیستمهای نرمافزاری
سفارش مشتری:
سیستمهایسازمانی شامل
طیفوسیعیازسیستمهای
مختلف است که به بهبود
عملکرد یک سازمان منتهی
میشود و تمامی دادهها
و فرآیندهای سازمان را
در یک سیستم واحد و
جامع جمعآوری میکنند.
سیستمهای جامع چندین
زیرسیستم دیگر را به
همراه دارند بهطوریکه
فعالیتهای سازمان در
گسترهیواحدهایعملیاتی
سازمان یکپارچه میشود.
این فعالیتها میتواند
بازهی وسیعی از مدیریت
کاربران ،مدیریت پروژهها،
مدیریتمستندات،مدیریت
تولید ،خرید قطعات ،کنترل
موجودی انبار و  ...باشد.

سیستمهای
توسعه دادهشده
توسط منشور کاشف از
بعد فنی چه ویژگی
دارد:

بهطور
تخصصی ما برای
توسعهسیستمهای
سازمانی از یک فریمورک
مشخص با نام Oracle
 Apexاستفاده
میکنیم.

اوراکل
اپکس
چیست:

اپکس مخفف Oracle Application Express

محصول شرکت معتبر اوراکل است.
اپکس درواقع یک فریمورک توسعه نرمافزار سریع،
برای برنامههای تحت وب و موبایل است که درون پایگاه
دادهی عظیم اوراکل قرار میگیرد و با استفاده از آن ،برنامههای
کاربردی پرقدرتی را میتوان ایجاد کرد.
تنها با استفاده از يك مرورگر ،امکان تولید اپليكيشنهاي وب حرفهای
با طراحي زيبا بهصورت قوی و مقیاسپذیر و امن وجود دارد .اپلیکیشنهای
موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیستند .اپکس شامل کامپوننتهایی است که تمام
پیچیدگیهای ساخت یک برنامه کاربردی را مرتفع میکند .اپکس به شما این امکان را
میدهد که بیشترین کارایی را در کمترین زمان به دست آورید .امروزه در دورهای
هستیم که زمان پاسخ به تغییرات یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک
استراتژی است .سازمانها نیاز به تولید و تغییر سریع نیازهایشان را دارند
و این دقیقاً همانجایی است که  APEXمیدرخشد .بسیاری از
سازمانها به دنبال تولید برنامههای تحت وب و برنامههای
تلفن همراه هستند که عالوه بر زیبایی ،سادگی را به
همراه داشته باشد APEX ،این ویژگیها راداراست.

مکانیسم احراز
هویت متنوع:

پشتبیانیجامع
از Middlewareهای
متفاوت:

 APEXبهشدت
زمان تحویل را بهبود
میبخشد:

معماری اوراکل اپکس بهگونهای است که
Mهای مختلف
میتوان آن را با  iddleware
از جمله Oracle WebLogic، Oracle
HTTP Server، Tomcat،
 OC4Jو … پیکربندی کرد.

امکان یکپارچگی با  LDAPو
 Oracle SSOدر نسخههای جدید
بسیار راحتتر شده است.

گزارشهای کام ً
ال
حرفهای و متنوع را تخت
پوشش قرار میدهد:

با داشتن یک مرورگر برای ایجاد اپلیکیشنها
برای استفاده ازChartها  APEXموتور قدرتمند
و همچنین فراهم کردن سرویسهای موردنیاز و با
 6 AnyChartرا در قلب خود دارد .موتور بهبودیافته ایجاد
استفاده بسیاری از کامپوننتهای درون خو ِد APEX
نمودارها – که بر اساس آخرین نسخه  AnyChartایجادشده است
و ایجاد فرمها و گزارشهای کاربردی ،با
– نهتنها امکان رسم نمودارهای مبتنی بر فلش ،نمودارهای گیج  ،نقشه و
ثبت یک رکورد زمانی بسیار خوب،
نمودارهای گانت را فراهم میکند ،بلکه امکان ایجاد نمودارهای مبتنی
اپلیکیشنها میتواند توسعه و اجرا
سازگاری کامل
بر  HTML5را که بر روی تمام مرورگرها ازجمله آنهایی که
شوند.
با سایر محصوالت
 Adobe Flashرا پشتیبانی نمیکنند ،قابلاجرا است ،را نیز
اوراکل:
فراهم میکند .تمامی نمودارها قابلیت تعامل با کاربر
اوراکل اپکس با سایر محصوالت شرکت
رادارند و همچنین از ویژگی  Drillableنیز
اوراکل مث ل  Oracle BIو �Oracle MapView
پشتیبانیمیکنند.
 erو ...کام ً
ال سازگار است و گزینههای
پشتیبانی از تمام مؤلفههای
زیادی برای هماهنگی با آنها درون
تحت وب:
برنامه تعبیهشده است.
اپکس تمام ًا  HTML5, CSS3و کتابخانههای
 APEXقوی ،مقیاسپذیر ،و
یکپارچه  JavaScriptو Restful web services
امن است:
را تحت پوشش قرار میدهد .بهعنوانمثال برای استفاده از
ازآنجاکه  APEXکام ً
ال درون دیتابیس اوراکل
کتابخانههای  JavaScriptهمچون  JQueryو  Bootstrapنیازی
ساختهشده دارای راندمان باالی طراحی است .همانند دیتابیس
به الحاق آنها به  APEXنیست .این کتابخانهها در APEXبهصورت
اوراکل مقیاسپذیر است زیرا درون دیتابیس میباشد .خرابی و
 Built-inوجود دارند .درعینحال محدودیتی نیز در اضافه کردن سایر
افزونگی آنها کام ً
ال وابسته به دیتابیس بوده و در این زمینه خود دیتابیس
کتابخانهها همچون Extjsو استفاده از آنها ندارید .الزم به ذکر
ال مراقب فانکشنها و اجزای درونی خودش است و مصرف منابع کام ً
کام ً
ال
است ،درحالیکه برای تولید یک برنامه کاربردی حرفهای،
توسط دیتابیس اوراکل مدیریت و محافظت میشود و شما میتوانید از خیلی از
نیاز به دانش درباره هیچکدام از موارد اشارهشده ندارید
امکانات امنیتی درون خود دیتابیس از قبی ل �Database Vault, Advance Se
اما بههرحال قابلیت شخصیسازی بهصورت
 curity Option, Redactionو همچنین از ابزار بومی  Advisorدرون
کامل محیا است.
خود  APEXکه بسیار برجسته است ،برای مسائل امنیتی بهره
ببرید .با  Apexتوسعهدهندگان سنتی اوراکل  SQLو PL
 / SQLمیتوانند بدون درنگ مهارتهای خود برای
تولید اپلیکیشنهای متفاوت بهکارگیرند.

اگر پایگاه داده اوراکل را در سازمان خود دارید؟
پس اپکس در دستان شماست:

اگر شما یک دیتابیس اوراکل داشته باشید .شما  APEXرا هم دارید و استفاده از
آن هیچ هزینهای را برای شما نخواهد داشت.

نیاز به هیچ ابزاری نیست ،تنها یک مرورگر کافی است:

تجربههای شاخص کارشناسان
ما در توسعه برنامههای
کاربردی با اوراکل اپکس در
مراکز مهم:
سازمان جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی
ن مطالعات بازرگانی
سازما 
شرکت پاکرو سبز قشم

هیچگونه پیچیدگی در نصب و راهاندازی ندارد و بهراحتی قابل نصب است و شما
فقط به یک مرورگر نیاز دارید.

کارشناسان سازمانها بهراحتی بر آن مسلط خواهند
شد و امکان پیگیری دقیق نیازهایتان وجود دارد

یک محیط کام ً
ال ساده برای استفاده به همراه قابلیتهای کدنویسی حداقل با
استفاده از  PLSQLو  SQLفراهم شده است.

تنها به سناریوی خود فکر کنید درگیر گرفتاریهای
پیادهسازی نشوید:

با جزئیات ریزی مانند امنیت ،کنترل دسترسی ،چینش و ظاهر صفحات و مسائلی
که در پشتصحنه اتفاق میافتد و مسائل و مشکالت پیادهسازی کاری ندارید و
بر روی نیازمندیهای برنامه و سناریو تمرکز میکنید.

برنامههای شما بسیار جذاب هستند:

اپکس یک تم به نام  Universal Themeدارد این تم که ظاهر برنامهی
کاربردی را مشخص میسازد دارای ویژگیهای بسیاری برای شخصیسازی
هست .بنابراین بدون اینکه یک طراح باشید میتوانید بهصورت پیشفرض یک
اپلیکیشن بسیار حرفهای با امکانات بسیار زیاد ،برای کاربران فراهم کنید.

بر مشکالت غلبه خواهید کرد:

توسعهدهنگان بسیاری در دنیا از اپکس استفاده میکنند ،چهارصد هزار
توسعهدهنده و حدود  75وبالگ وجود دارد ،بنابراین همیشه راهحل مشکالت
خود را پیدا خواهید کرد.

ارائهراهکارهای
سطح باالی هوش تجاری

سازمانهاي مختلف با ابعاد و زمينههاي کاري متفاوت ممکن است با مشکالت متفاوتي در امر استفاده بهينه
از دادههاي موجود در سیستمهایی از قبيل فروش ،انبار و مالي مواجه شوند .بهطور مشخص ميتوان به
مسائل زير بهعنوان چالش سازمانها در استفاده از دادهها اشاره کرد:
در بسياري از شرايط ،دادهها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه کردن آنها براي بهدست آوردن
گزارشهای تحليل و عملياتي ،هزينهبر و زمانگير براي آن سازمانها است.
نرمافزارهاي عملياتي در سازمان مثل برنامههاي فروش ،مالي ،منابع انساني ،انبار ،حقوق دستمزد
و  ...ميتواند گزارشهایی را تا سطح مديران مياني فراهم آورد .کمتر دیدهشده که مديران ارشد
از ابزارهاي ذکرشده بهعنوان منبع تصميمسازي استفاده نمايند و بيشتر گزارشها موردنظر آنها
توسط مديران مياني و با صرف زمان زياد تهيه ميشود و گاهی اين عمليات بهصورت روزانه بايد
تکرار شود.
به دلیل نوع طراحي نرمافزارهاي عملياتي ،ساختن گزارشهای حجيم از اطالعات موجود ،بسيار
کند خواهد بود.
بيشتر گزارشها تولیدشده توسط نرمافزارهاي عملياتي گزارشهایی ساده و نمایانگر عمليات انجامشده در
سيستم است و نميتوان بهوسيله آنها گزارشها تحليلي و چندبعدی در زمان کوتاه ساخت.
در بسياري از مواقع گزارشهای ساختهشده ديدگاهي عميق به مديران ارشد براي اتخاذ تصميمات استراتژيک
مناسب ارائه نميدهند.

کارکنان يک مجموعه براي درک بهتر از شرايط کار نياز به گزارشهای تحليلی دارند .عدم سهولت در ايجاد چنين
گزارشهایی باعث ميشود تا افراد بدنهی سازمان از مسير اصلي کار خارج شوند و يا زمان زيادي صرف تحليل شرايط مختلف
کنند.
هوش تجاري يا  Business Intelligenceراهکاري است که براي شرايط مطروحه پاسخ مناسب ارائه ميدهد.

تعریف
هوش
تجاري

هوش تجاري مجموعه تواناييها ،فنّاوریها ،ابزارها و راهکارهايي است که به
درک بهتر مديران از شرايط کسبوکار کمک ميکنند .ابزارهاي هوش تجاري،
ديدگاههايي از شرايط گذشته ،حال و آينده را در اختيار افراد قرار ميدهند .با
پيادهسازي راهکارهاي هوش تجاري فاصله موجود بين مديران مياني و مديران
ارشد از ديدگاه ارتباط اطالعاتي از ميان خواهد رفت و اطالعات موردنیاز
مديران در هر سطح ،در لحظه و باکیفیت باال در اختيار آنها قرار خواهد
گرفت .همچنين کارشناسان و تحليلگران ميتواند با استفاده از امکانات ساده،
فعاليتهاي خود را بهبود بخشند و به نتايج بهتري دست پيدا کنند.

شرکت فنی و مهندسی منشور کاشف ،قابلیتهای جامع و کاملی را
برای پیادهسازی روشهای هوش تجاری در سازمانهای مختلف و
بعضاً پیچیده فراهم میکند تا نظارت بر فعالیتهای سازمان و فراهم
آوردن اطالعات جامع و کامل برای ایجاد توان تصمیمگیری در تمام
سطوح مدیریتی را فراهم آورد.

یکپارچگیمنطقی:
کلیه دادههای کمی که
دارای ساختار جدول باشند اعم از
بانکهای اطالعاتی  RDBMSیا file
بر روی Platformهای مختلف با پراکندگی
بر روی سرورهای مختلف این امکان
رادارند تا با ف ّناوری  JDBCبهصورت
یکپارچه بر روی این محصول
استقرار یابند.

پیشنهاد شرکت
اوراکل راهاندازی
 SSOاست.
درصورتیکه آن سازمان از سرویس
 Active Directoryمایکروسافت استفاده
میکند SSO ،میتواند ارتباط کام ً
ال
هماهنگ و یکپارچهای را با آن
داشته باشد.

:Data Warehouse
محصوالت مبتنی بر هوش تجاری
منشور کاشف امکان استفاده مستقیم از
دادهها را با لینک بر روی آنها اعم از اینکه
روی  platformاوراکل باشند یا خیر را دارد .ولی
درعینحال اجرای  Data Warehouseبرای انباشت
اطالعات و افزایش توان مدیریت داده ،افزایش سرعت در
گزارشگیریها و دسترسی به اطالعات پیشنهاد میشود.
احراز هویت متمرکز:
این  Data Warehouseمیتواند محصول اوراکل یا
یکی از دغدغهها در ایجاد
مایکروسافت یا  ...باشد .لذا بهعنوان پیشنیاز
یک  Report Serviceو تولید
انتخابی میتواند بهعنوان یکی از اجزای BI
گزارشهای متمرکز و لین ک �applica
راهاندازی شود.
tionهای مختلف با گزارشهای مرتبط با خود
در  ،Report Serverسطوح دسترسی و احراز
هویت ( )Authenticationکاربران است.
راهحل این موضوع ،استفاده از
Authentication Serverها
است.

ویژگیهای
فنی

امنیت در دسترسی
(:)Grant
با توجه به امکان  BIاوراکل برای تولید
محتویات ( )Contentجدید (گزارشها،
شاخصها ،تحلیلها و  )...با ترکیب دادههای منابع
دادهای Applicationهای مختلف موجود در سازمان و
گاهی ناهمگون ،عم ً
ال نمیتوان سطوح دسترسی را بهصورت
متمرکز و مرتبط با سطوح دسترسی موجود در سیستمها
اعمال کرد .لذا الزم است تعیین سطوح دسترسی برای
اخذ گزارشها از طریق Web
خروجیهای تولیدشده مستق ً
ال صورت گیرد.
Serviceها ( و APIها):
Authorize
سرویس
به همین منظور اوراکل
این قابلیت امکان استفاده و تولید محتوا
 Security Modelخود را باهدف تعیین
بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر UI
مجوزهای دسترسی به این Contentها
محصول را فراهم میکند .بدینصورت که در الیه
ارائه کرده است.
 Presentation Servicesدر قالب متدهایی که تحت
وبسرویس یا  APIبا پروتکل  SOAPارائه نموده است عم ً
ال
این امکان را به Developerها میدهد تا بتوانند تولید گزارشها
و تحلیلهای موردنیاز را در Applicationهای خود طراحی
خروجیهای متنوع:
کرده و نیاز به استفاده از  UIمحصول نداشته باشند.
در این محصول امکان دریافت
این امکان قابلیتی را فراهم میکند که عم ً
ال
تمامی خروجیها در قالبهای مختلف
 Engineمحصول در نرمافزارهای سازمان
بهصورت پیشفرض و  runtimeفراهمشده
بدون آنکه برای کاربران محسوس باشد
است .تفاوت شاخص این محصول با دیگر
مورداستفاده قرار گیرد.
محصوالت در این است که دریافت خروجیهای متنوع
با تبدیل یک نوع قالب گزارش به سایر قالبهای خروجی
نبوده و بهصورت مستقیم در قالب موردنظر ارائه میشود.
لذا عالوه بر امکانپذیر بودن دریافت فایلهای Word،
 PDF، Excel، Powerpoint، HTML، XMLو ...
در محیط Interactiveمحصول ،دریافت همین
خروجیها بهطور مستقیم و از طریق
 Web Serviceنیز امکانپذیر است.

استفاده در محیط :Word

این محصول با ارائه یک Plugin
به نرمافزار  MS Officeاین امکان را فراهم
میآورد که کلیه Contentهای تولیدشده ،در
محیط  Officeبهدلخواه کاربر طراحی و چیدمان
گردد و بهصورت  realtimeبه  BIمتصل و خروجی آن

دریافت شود .این امکان موجب خواهد شد که
کاربر بدون نیاز به آشنایی با  BIو طرز
استفاده از  UIآن نیازهای
خود را تأمین کنند.

گزارشهای یکپارچه Report Services
(تولید متمرکز و استفاده پراکنده):
با استفاده از سرویسهای گزارشگیری ارائهشده در محصوالت ما ،امکان تولید گزارشها ،شاخصها و تحلیلهای
دادهای الزم برای کلیهی سیستمها و نرمافزارهای موجود در سازمان فراهم میشود .دسترسی به این گزارشها
حتی میتواند از طریق خود سیستمهایی که از منابع دادهای آنها برای تولید این گزارشها استفادهشده است
با برقراری لینک گزارشها در این سیستمها فراهم شود .ویژگی این نوع گزارشها عبارتاند از:
.1

.2

.3

.4

 1ایجاد گزارشهای متنوع و استفاده از منابع دادهای دیگر جهت ارتباط و تولید شاخصها بدون
محسوس بودن تمرکز گزارشها برای استفادهکنندهگان سیستمهای مختلف سازمان،
میتواند امکان تولید گزارشهای جامعی را فراهم کند .بهعنوانمثال گزارشهای
کارکنان میتواند هنگام تولید ،از منابع دادهای سیستم حقوق دستمزد هم استفاده
کرده و گزارش جامعی را در سیستم کارکنانی و یا سیستمهای مالی بهطور واحد و
همزمان ارائه کنند.
2منبع مشترک گزارشی موجب خواهد شد که با تغییر در یک گزارش کلیه
سیستمهایی که از آن استفاده میکنند نیاز به آن تغییر نداشته باشند .بهعنوانمثال
گزارش کارکنان شاغل بهصورت متمرکز میتواند عالوه بر استفاده در سیستم کارکنان،
در سیستم انبار جهت ممانعت از تحویل کاال به کارکنان غیر شاغل استفاده گردد و تغییر در
ضوابط تعریف کارکنان غیر شاغل نیاز به اعمال تغییر در کلیه گزارشهای سایر سیستمهای
سازمان نداشته باشد.
3گزارش متمرکز موجب ایجاد مخزن گزارش خواهد شد که این مخزن با توجه به امکان ایجاد
کنترلهای متمرکز بر روی دسترسی به دادهها و گزارشها در کلیهی سطوح سازمان ،این تمرکز را ایجاد
خواهد کرد و از دسترسیهای غیرمجاز سهوی ،که عموم ًا به دلیل پراکندگی گزارشها و خطاهای انسانی
ایجاد میشود ،ممانعت به عمل خواهد آورد.
4مخزن گزارشهای متمرکز ،موجب کاهش استفاده از منابع (انسانی ،ریالی و  )...در تولید گزارشها ،خصوص ًا موازی
کاریها خواهد شد.

دپارتمان شبکه و سختافزار شرکت
فنی مهندسی منشور کاشف
دپارتمان سختافزار شرکت فنی مهندسی منشور کاشف بهطور
عمده در بخشهای ذیل فعالیت میکنند:
شبکههای کامپیوتری ،فیبر نوری ،دوربینهای مداربسته،
دیتاسنتر ،سختافزار و تجهیزات کامپیوتري

شبکههای
کامپیوتری:

بدون بستر ارتباطی مناسب امکان ارائه خدمات باکیفیت میسر نیست .این بستر با طراحی و پیادهسازی شبکهها
مقدور است .ما با بهرهگیری از نیروهای متخصص و کارآزموده در مدتزمان کوتاهی توانستهایم فعالیتهای خود
را گسترش داده و در بخش اجرایی شبکههای کامپیوتری ،به نقاط قوت و حرفه ای در طراحی فیزیکی شبکه،
پیادهسازی و پشتیبانی آن دست یابیم.
مانند:
طرح و اجرای پروژههای IPTV
طرح و اجرای پروژههای VOIP
نصب ،راهاندازی و پشتیبانی سرورها ،تجهیزات ذخیرهسازی و تجهیزات BackUp
مجازیسازی
اجرای  Clusteringسرورها جهت پیادهسازی High Availability

تجربههای شاخص کارشناسان ما:
مجموعه عقیدتی سیاسی قرارگاه خاتماالنبیاء پدافند هوایی ارتش (بیش از  750نود
شبکه)
مجموعه کنت قرارگاه خاتماالنبیاء پدافند هوایی ارتش (بیش از  750نود شبکه)
مجموعه آماد و پشتیبانی قرارگاه خاتماالنبیاء پدافند هوایی ارتش (بیش از  750نود شبکه)
مجموعه ستاد کل فرماندهی قرارگاه خاتماالنبیاء پدافند هوایی ارتش (بیش از  750نود شبکه)
مجموعه پیست اسکی آبعلی شرکت ملی نفت ایران (حدود  30نود شبکه)

فیبر نوری:
با بهکارگیری آخرین فناوریهای انتقال نوری،
زیرساخت الزم برای تمام کاربردهای الکترونیکی
از قبیل تجارت الکترونیکی ،دولت الکترونیکی
و بانکداری الکترونیکی فراهم میشود و ارائه
خدمات ارتباطی ارزان ،پرسرعت ،ایمن و باکیفیت
عالی به همه اقشار امکانپذیر میشود.

تجربههای شاخص کارشناسان ما:
فیبر نوری مجموعه تفریحی رفاهی
آبعلی شرکت ملی نفت ایران

دیتاسنتر :

خدمات دیتاسنتری به شرح زیر هست:

با توجه به نیاز روزافزون امروز درزمینه فناوري اطالعات و
افزایش تقاضا این شرکت اقدام به تأمین تجهیزات ،نصب و
راهاندازی و ارائه راهکارهاي موردنیاز در بخش دیتاسنتر کرده
است .اهم تجهیزات قابلارائه این بخش به شرح زیر است:

•Server
•Storage
•Backup & Archive
•Switch & Router
•IP Camera
•Accessories & etc

تجربههای شاخص کارشناسان ما:
مجموعه رستورانهای برج میالد
مجموعه ورزشی تالش
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
سازمان بسیج منطقه  6تهران
بنیاد ملی نخبگان

طراحی شامل طرحی مناسب و کارآمد درخور نیاز مشتری با هزینهای
مناسب و قابل ارتقاء جهت توسعه پروژه.
تأمین تجهیزات ،شامل تجهیزات اصلی ( )Originalبه همراه گارانتی
معتبر این شرکت.
نصب و راهاندازی و پیادهسازی توسط متخصصین مجرب.
آموزش کاربردی تجهیزات ارائهشده
سرویس ،نگهداری و پشتیبانی سرور ،تجهیزات ذخیرهسازی و دیتاسنترها
تأمین تجهیزات ذخیرهسازی  DAS، NASو SAN
تأمین تجهیزات بک آپ شامل  Tape Driveو Tape Library

تجربههای شاخص کارشناسان ما:

مجموعه زیباسازی شهرداری تهران (بیش از
 120نود شبکه)
مجموعه خدمات مسافرتی و توریستی هجرت
(بیش از  40نود شبکه)

دوربینهای مداربسته :
()IP CAMERA

شرکت منشور کاشف مجموعهای دانشمحور ،متشکل از
نیروهای متخصص و باسابقه در صنعت حفاظت و امنیت،
الکترونیک و فناوری اطالعات است .این شرکت با بهرهگیری
از مزیت ناشی از نیروهای باتجربه و پرانگیزه خود و دانش
فنی درباره محصوالت تأمینکنندگان مختلف موفق شده
است خود را بهعنوان یک ارائهدهنده راهحلهای مختلف
درزمینه امنیتی مطرح کنند.
این شرکت با گروه فنی مجرب خود ،امکان نصب و راهاندازی
انواع دوربینهای مداربسته آنالوگ و تحت شبکه مناسب ،با
توجه به نیاز و بودجه کارفرما را دارد.

تکتک قطعات قابلارائه در واحد سختافزار ،از اعتبار بینالمللی و
کیفیت قابل استناد در آزمودنهای جهانی برخوردار هست.
ارائه کلیه قطعات سیستمهای کامپیوتری
نظیر رم ،هارد ،پاور ،فن ،کیس ،کارت
گرافیک و ...
فروش و خدمات کلیه برندهای لپتاپ
تعمیرات ،نگهداری و پشتیبانی کلیه
سیستمهای کامپیوتری
بازیابی اطالعات ازدسترفته،
تجهیزات ذخیرهسازی تحت
شبکه وهارد دیسکهای
کامپیوتری

سختافزار و تجهیزات
کامپیوتری:
یکی دیگر از بخشهای موردتوجه در
شرکت منشور کاشف بحث بهروزرسانی
سیستمهای کامپیوتری پیشین و ارائه
سیستمهای فنی برحسب نیاز مشتریان و
مجموعههای سازمانی هست .در همین راستا
مجموعه منشور کاشف همواره کوشیده است اصل
ارائه کاالی باکیفیت و استانداردهای جهانی را اولویت اول
خود قرار داده و کیفیت را فدای کمیت نکنند.
این شرکت در مدت فعالیت خود با بهکارگیری نیروهاي
متخصص و استفاده از تجهیزات پیشرفته کمپانیهاي Intel
،IBM،SUN ،EMC ،HP ،Cisco ،Qlogic ،Qnap ،Super Micro
 ، Geovisionو  ...توانسته است بخش عمدهای از نیازمنديهاي
سختافزار سیستمهاي دولتی و خصوصی کشور را با ارائه پیشرفتهترین
تجهیزات سختافزاري و انجام پروژههاي ملی ،اطمینان کامل مشتریان
خود را در کارایی ،پایداري و اتکاپذیری در بستر  ICTفراهم کند.

www.manshoorkashef.com


info@manshoorkashef.com


