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درباره شرکت

ITحوزهدرپیشرو،شرکتیکعنوانبه1388سالازهوشمندپردازکیانشرکت

مجربمتیتجربیاتوفنیدانشبراتکاباکوتاهیمدتدرونمودهفعالیتبهشروع

موسساتوسازمانهاخصوصی،ودولتیکارخانجاتملی،هایپروژهازبسیاریدرخود

مینهزدرگیریچشمموفقیتخودپرسنلتالشوهمتباونمایدفعالیتگوناگون

عالیشورایرسمیعضوهوشمندپردازکیانشرکت..آوردبدستخودکاری

میرانتهرایانهفناورانصنفاتحادیهوایرایانهامورصنفینظامسازمانانفورماتیک،

.باشد

زمینهردمرجعشرکتیبهتبدیلخود،مستمرتالشوتخصصبرتکیهباجموعهاین

وثرمنقشیتوانستهمشتری،باارتباطمدیریتراهکارهایوITهایزیرساختطراحی

داشتهورکشارتباطاتواطالعاتفناوریصنعتدرسازندهتعامالتوارتقاءپیشرفت،در

.باشد



مجوزها

شرکای تجاری



حوزه های فعالیت

Microsoft Dynamics CRMتحلیل و پیاده سازی مشاوره،-1

Microsoft Dynamics CRMپایه محصوالت برارائه -2

سفارشیتولید محصوالت -3

4-Mobile App

 (LAN,WAN)مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری -5

Data Centerزمینه راه اندازی و پشتیبانی مشاوره و طراحی در-6

VoIPطراحی، پیاده سازی و هوشمندسازی مشاوره،-7

طراحی و پیاده سازی وب سایتمشاوره،-8

(SEO)مشاوره و بهینه سازی سایت -9



استفاده از داشبوردهای مدیریتی
...با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنید ... 

برایازنیمورداطالعاتترینمهمگرافیکیارائهداشبورد،مدیریت،اطالعاتهایسیستمدر

تااندشدهچیدهنظمودقتباصفحهیکدرکهاستمشخصهدفچندیایکبهرسیدن

.کنندنظارتراموجودوضعیتنگاه،یکبابتوانندمدیران

میوعمتنمنابعبهپیوستنبهقادرواستگرافیکیعناصرازایمجموعهمعموالداشبورد

ارچهیکپبصورتواستخراجسازماندرموجوداطالعاتیهایبانکازرااطالعاتیعنیباشد،

.میدهدنمایشصفحهیکدر

نیازاستخراج گزارش های مورد

درقابلیتایناستآنازنیازمورهایخروجیاخذافزارینرمسیستمهرکاربردهایترینمهمازیکی

.استگرفتهقرارکاربراناختیاردرقدرتمندسازگزارشیکشکلدرCRMافزارنرم

یازهاینسازگزارشاین.باشدمیکاربرهرتوسطنظرموردگزارشاتساختامکانسیستماینمزایایاز

روزهبمنتظرجدیدهایگزارشاخذبراینیستالزمدیگرونمایدمیبرطرفراکاربرانگیریگزارش

.باشندافزارنرمجدیدنسخهیاشدن

تخراجاسراخودموردنیازهایگزارشسادهکلیکچندبافقطافزارنرماینقدرتمندموتورازاستفادهبا

.نمایید



ماژول های یکپارچه سازی 

(Smart Call)تلفنیبا سیستم های  Microsoft Dynamics CRMیکپارچه سازی ماژول ( 1

(SMS Module)با سیستم های پیامکی Microsoft Dynamics CRMماژول یکپارچه سازی ( 2

(Fax  Module)با سیستم دورنگار  Microsoft Dynamics CRMماژول یکپارچه سازی ( 3

جهت درج سریال برروی تمامی فرم ها با قابلیت تنظیم جزئیات سریال: Auto Numberماژول ( 4

ماژول چت آنالین(5

جهت ارسال و دریافت ایمیل توسط ایمیل روتر: Email Routerماژول ( 6

ر تبدیل نرخ ارز جهت استفاده در انواع لیست قیمت های مورد استفاده د:  Currency Exchangeماژول( 7

شرکت های بازرگانی

CRMافزودن عکس به فرم های موجود در :  Imageماژول (8

CRMماژول ضبط مکالمات و یکپارچه سازی با (9

ماژول به روز رسانی نرخ ارز(10



Microsoft Dynamics CRMمدیریت ارتباط با مشتری 

...قلبی تپنده در شریان های ارتباطی شما و مشتریان... 

شدهیجاداارزشبروشدهبناسازمانومشتریبینارزشمبادلهبرمشتری،باارتباطمدیریت

.داردتاکیدارتباطایندر

لشامرابیشترخدماتازمندیبهرهواجتماعیفوایداطمینان،:جملهازمزایاییارزشاین

.شودمی

قابلیت ها در بخش بازاریابی:

مشتریانبندیتقسیم
آنهااجرایوتبلیغاتیهایکمپینریزیبرنامه
اطالعاتپاالیش
گیریگزارشوتحلیل
بازاریابیوفروشتعاملیابزارهای
هاپاسخمدیریتوپیگیری
ارتباطیهایکانالمدیریت

مدیریت سرنخ ها و فرصت های تجاری
مدیریت مشتریان حقیقی و حقوقی
ناحیه بندی و مدیریت آنها
تحلیل و پیش بینی فروش
دسترسی آفالین به اطالعات و دسترسی از طریق موبایل و تبلت
دسترسی سریع به محصوالت، قیمت ها و پیش فاکتورها
اشتراک گذاری اطالعات

قابلیت های بخش فروش:

قابلیت ها در بخش خدمات:

مدیریت قراردادهای مشتریان
مدیریت تعامالت و مشکالت مطرح شده
مدیریت بندهای قرارداد مشتریان
مدیریت پایگاه دانش
برنامه ریزی ارایه خدمات
 گردش کار بین تیم ها و گروه های کاری
گزارش و تحلیل خدمات



Mobile APP

مواردازخیلیدرروسایتوبجایگاهروزهاینموبایلهایافزارنرمازاستفاده
مامیتدرنیازاینخاصهایویژگیوهاقابلیتبهتوجهباهمچنین.استگرفته
استفادهجهتراعمومیهایافزارنرممایکروسافتشرکت.داردوجودهامجموعه

طراحینحوهتوجهباولیاستدادهقراراختیاردرهاتبلتوموبایلدر
Dynamics .باشدمیIFDطریقازاتصالنیازمندآنهاینسخهسایرو365

.باشدمیالزامیآنسازیپیادههابرنامهاینازاستفادهجهتلذا

ویسینبرنامهبهاقدامنیازاینشناختباهوشمندپردازکیانشرکتآنبرعالوه
آنازادهاستفباو.استنمودهدنیاروزهایتکنولوژیآخرینازاستفادهباموبایل
اینزااستفادهبا.استنمودهتولیدخودمشتریانبرایاختصاصیهایافزارنرم
نرمل،موبایاختصاصیوبنسخهبرعالوهافزارنرمایناستفادهامکانهاافزارنرم
تجهیزاتاینبیشترهایویژگیازبتوانتابودخواهددسترسدرنیزموبایلافزار

.نموداستفاده



خدمات
...مسیری در رفع نیازهای شما... 

خدمات کاربردی و مدیریتی شبکه های کامپیوتری
...تبلوری از کیفیت و سرعت... 

ازایحرفهوفعالپشتیبانیدرتخصصی،ونوینکامالصورتبههوشمندپردازکیانتیم

.استمشتریانشماخدمتدرکامپیوتریهایشبکه

Domain Services (Active Directory)

Domain Name Servers (Bind)

Windows Server Update Services

Windows Deployment Services

System Center Configuration Manager (SCCM)

System Center Operation Manager (SCOM)

System Center Virtual Machine Manager (SCVM)

System Center Protection Manager (SCPM)

Email Servers

Web Servers

Terminal Servers (RDS)

Squid-Cache Linux

Solar Winds

Manage Engine

Others…



امنیت

ود،شمیدادهاختصاصامنیتمقولهبهاطالعاتفناوریحوزهدرهاسرفصلترینمهمازیکی

سحسااطالعاتبهمکانیهرازتوانندمیامنیتیهایضعفازاستفادهباسودجوافرادزیرا

.کنندمجازغیراستفادهآنازویابنددستسازمانیکدرون

:شرکت کیان پرداز هوشمند با ارائه خدمات زیر، امنیت اطالعات شما را تامین می کند

Fortigate

Kerio Control

Mikrotik

GFI

Cyberoam

IPTable Linux

Others…

یکی از قویترین شرکت های امنیتی اروپا و محصول Outpost24عالوه بر آن نمایندگی شرکت امنیتی 
Vulnerability management را دارا می باشد



پشتیبانی
...همراه شما هستیم... 

پشتیبانی تلفنی و اینترنتی و اعزام نیرو در موارد اضطراری

ساماندهی زیرساخت شبکه

حیح بازدید دوره ای شبکه، پیگیری و رفع کلیه مشکالت موجود در شبکه جهت عملکرد ص

سیستم ها

ایجاد راهکار با هدف پیشگیری از مشکالت احتمالی در آینده

یکسان سازی سیستم عامل ها ونرم افزارها

تشکیل بانک نرم افزاری

ارائه برنامه های دوره ای جهت ارتقاء سطح شبکه

بررسی امنیت کلی با هدف کاهش ریسک

پشتیبان گیری

بازیابی اطالعات در کم ترین زمان ممکن

Backupگیری متمرکز و خودکار

گرفتن سریع نسخه های پشتیبان از سیستم ها و برنامه های کاربردی

آرشیو کردن اطالعات و نگهداری آنها در سایت یا بیرون از فضای کاری

نگهداری نسخه های متعدد از داده ها



مجازی سازی

خودمعطوفراهاشرکتوهاسازمانتوجهکهاستزیادیمدتافزارهاسختسازیمجازی

کردهکسبITدنیایدرراخودجایگاهجدید،هایقابلیتومزایاآوریفراهمباواستنموده

.است

تجهیزاتازبسیاریحذفومصرفیبرقکاهشافزار،نرموافزارسختکاهشهدفباامروزه

سرورهابرایکافیفضاینبودمشکلحلوUPSتجهیزاتدربیشترهرچهجوییصرفهوپسیو

.شودمیاستفادهسازیمجازیاز

:دباشمیشمانیازهایرفعآمادهزیرخدماتارائهبازمینهایندرهوشمندپردازکیانتیم

VMware ESXI

Microsoft Hyper-V

Virtual Box

Citrix Xen

Others…



              NOC , SOCمانیتورینگ

مانیتورین  وضعیت سالمت شبکه

میزان استفاده از حافظه

و سرعت فن و ولتاژ سیستم  CPU دمای

. . .

مانیتورین  شبکه داخلی

Proxy server  فعالیت های

Pocket loss , ping   مدت زمان

آماده به کار بودن سرویس های حیاتی سیستم   

پهنای باند مورد نیاز   

. . .

مانیتورین  اینترنت

نرخ انتقال داده ،  Noise  بررسی

بررسی سیگنال در شبکه های بی سیم

شبکه  Broadcast کنترل  

میزان پهنای باند مصرفی 
. . .



Data Center

Dataطراحیدرمهمیعوامل Centerاستاهمیتوتوجهمورددادهمرکزیا.

سب،مناسرویسعوامل،همهرعایتباتاداردآنبرسعیهوشمندپردازکیانتیم

.دهدارائهراشمانیازموردایحرفهونوین

:ازعبارتندعواملاین

سادگیSimplicity

انعطافقابلیتFlexibility

پذیریمقیاسScalability

ماژوالربودنModularity

بودنمنطقیSanity

Dataیادادهمرکزایشبکهوفیزیکیساختار Centerدرمیشودخالصه:

اضطراریوشهریبرقکنترلوتوزیعهایسیستم

دماورطوبتکنترلوهواتهویههایسیستم

هوشمندوپشتیبانهایسیستم

حریقاطفاءواعالمهایسیستم

دادهمرکزمحلبهفیزیکیدسترسیکترلهایسیستم

(...ومرکزیروترهایسوئیچ،)شبکهتجهیزات

امنیتیتجهیزات(… ,IDPS ,IPS ,IDS ,Firewall)

نگهداریوامنیتمانیتورین ،مدیریتی،هایسامانه

شبکه

تجهیزاتPassiveشبکه

Data Mass Storage

Backup Systems



سرویس های مخابراتی تحت شبکه

VOIP

هوشمندپردازکیانمتخصصین،IPشبکهطریقازتلفنیارتباطاتویژهاهمیتومحبوبیتافزایشبا

ووتریکامپیهایسیستمباتلفنهایدستگاهادغامنهایی،هایهزینهکاهشباتادارندبرآنسعی

.دهدارائهگستردهخدماتیسازمان،هردفاتربینوسیعارتباطیامکان

:ازعبارتندخدماتاین

Voice mail

Soft Phone

ATA

Fax E-mail

Interactive Voice Response (IVR)

Day Night Mode

Call Waiting

VoIP By Wi-Fi

طریقازهاتماسارجاعCID،DID

تصویریوصوتیهایکنفرانس

Others…

:ازعبارتندزمینهنایدرشدهارائههایسرویس

Asterisk ( Elastix – FreePBX)

Microsoft skype for business (Lync)



خدمات وب سایت
...کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید...

،احیطرزمینهدرروزدانشکسبومجرب،متخصصنیروهایازاستفادهباهوشمندپردازکیان

توانایینیادروزهایتکنولوژیازگیریبهرهباایستاوپویاهایسایتوبمدیریتوسازیپیاده

رافعالهایسایتوبرسانیروزبهومدیریتسایت،وبطراحیهایپروژهکلیهانجام

.داراست

مشترینیازصورتدراطالعاتیبانکطراحی

سایتدر...وبنرلوگو،طراحیامکان

محبوبجستجوگرموتورهایدرسایتثبتامکان

سایتسازیپیادهوطراحی

اینترنتیهایفروشگاهسازیپیادهوطراحی

هاستودامنهخدمات

SEOسازیبهینهو

تبلیغاتonline

تکنولوژیازاستفادهباسفارشیمحصوالتتولیدUML،افزارهاینرمطراحیجهت

مشتریخواستهتامینوسفارشی



:

شرکت خدمات اولشرکت مخابرات ایران

موسسه کهکشان نور نهاد ریاست جمهوریهواپیمایی تابان
اتاق بازرگانی ایران و چین

بانک مسکن

موسسه مالی و اعتباری
ثامن االئمه

رایتل

ثبت احوال مرکزی کل
استان تهران

هولدینگ خدمات غیر 
حضوری اول

شرکت مادر تخصصی 
فرودگاه های کشور

شرکت توزیع نیروی برق یامی
ماموتتهران بزرگ

شاپرک

سینما آزادیشرکت چینی زرینشرکت تهویه نیاشرکت سیمان گیالن سبز

شرکت مشاور مدیریت و 
خدمات ماشین تامین

برخی از مشتریان 
...رضایت شما افتخار ماست...

شرکت ارتباطات 
زیرساخت


