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 بیانیه ماموریت 
شـرکت  ســروش رســانه، به عنـوان یکی از بزرگ ترین مجـمـوعـه های 
داشتن  اختیار  در  با  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  خدمات  دهنده ی  ارائه 
وسیع ترین شبکه های ارتباطی بر بستر فیبر نوری در تهران و 24 مرکز 
و  اینترانت  و  اینترنت  باند  پهنای  تخصصی  خدمات  ارائه  جهت  استان 
است  توانسته  ایـران،  در  جهانـی  و  محلی  شبکه های  با  ارتباط  برقراری 
بزرگ ترین  ایجاد  با  و  خود  متخصص  و  کارآمد  نیروهای  از  بهره گیری  با 
شبـکه ی دسترسی بـه آخــریـن ابـزارهای ارتبـاطـی و اینترنتـی، خـدمـات 
متنـوع، کـارسـاز و مـوثـری را بـرای تمامی کـاربـران در سطح کشور فراهم 

سازد.

این شرکت همچنین با دارا بودن مرکز داده مجهز، قابلیت ارائه خدمات 
هم مکانی، رایانه های مرکزی اختصاصی و مجازی و خدمات ابری را دارد.

عرصه  در  که  ارتباطاتی  به  توجه  با  رسانه  سروش  شرکت  همچنین 
فروش  و  تامین  مشاوره،  ارائه  به   اقدام  آورده،  دست  به  بین الملل 
اجرایی،  دستگاه های  تمامی  روزمره  نیازهای  از  یکی  که   IT محصوالت 

سازمان ها و شرکت ها قلمداد می شود نموده است.   

 

دربــاره ما

از  یکی  داشتن  اختیار  در  با  رسانه،  سروش  شرکت 
یک  فیبر نوری  بستر  بر  ارتباطی  شبکه های  وسیع ترین 
وزارت خانه ها،  به  فناوری  خدمات  دهنده  سرویس  شرکت 
شرکت ها، موسسات خصوصی و دولتی، دانشگاه ها، مراکز 
اعتباری و...  علمی و پژوهشی، بانک ها، موسسات مالی و 
شرکت های  مجرب ترین  از  یکی  عنوان  به  را  خود  توانسته 

فعال در سطح کشور معرفی نماید.

سال  در  و  شد  تأسیس   ۱۳۸2 سال  در  رسانه  سروش 
۱۳95 مجوز  SERVCO خود را به شماره 4۰- 95-۱۰۰ از  
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت نموده 

است.
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خدمات پهنای باند اختصاصی
شرکت سروش رسانه یکی از پرظرفیت ترین شرکت های اینترنتی کشور 
در حوزه ارائه پهنای باند اختصاصی بر پایه بسترهای وایرلس، فیبر نوری 
از شبکه وایرلس و  با استفاده  راستا  اینترانت و... است. در همین  یا 
فیبر نوری پوشش گسترده ای را در تهران بزرگ و دیگر استان های کشور 
امکان   ثانیه،  بر  گیگابیت   ۱۰ انتقال  ظرفیت  به  توجه  با  و  آورده  پدید 

سرویس دهی ویژه ای را برای شرکت ها و سازمان ها دارا می باشد.

حوزه های فعالیت شرکت
  خدمات پهنای باند اختصاصی

- از طریق شبکه وایرلس
- از طریق شبکه فیبر نوری

  خدمات مرکز داده
- میزبانی رایانه مرکزی

- خدمات رایانه مرکزی اختصاصی و مجازی
  خدمات ابری
- رایانش ابری

- فضای ذخیره سازی ابری
  خدمات پیام کوتاه

  تامین تجهیزات تخصصی کامپیوتری  و سخت افزاری
  خدمات مشاوره طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه 

  خدمات توسعه نرم افزار
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  خـدمـات مـراکـز

میـزبـانـی رایـانـه مـرکـزی
یکی از امکانات کارآمد و موثری که در دیتاسنترها به وجود آمده، 
سازمان های  و  موسسات  برای  فضا  گذاشتن  اشتراک  به  امکان 
و موسساتی  امکانات، سازمان ها  این  از  استفاده  با  بزرگ است. 
رایانه های مرکزی  قرار گرفتن  برای  و مطمئن  ایمن  به فضایی  که 
پرقدرت خود با پشتوانه پهنای باند پرظرفیت نیاز دارند، می توانند 
در   )Colocation( هم مکانی  خدمات  یا  فضا  اشتراک  خدمات  از 

دیتاسنتر استاندارد استفاده نمایند.

خدمات رایانه مرکزی اختصاصی و مجازی
 ،)Dedicated hosting service(اختصاصی مرکزی  رایانه  خدمات 
به دالیل  که  است  بزرگ  سازمان های  و  موسسات  برای  کارآمد  امکانی 
مختلف از قبیل ضرورت امنیت و پایداری باال برای اطالعات و خدمات شان 
نمایند.  استفاده  دیگران  با  اشتراکی  مرکزی  رایانه های  از  نمی خواهند 
یک  در  اختصاصی  مـرکـزی  رایـانـه  یک  داشتن  ســازمــان ها  از  بسـیاری 
دیتاسنتر مورد اعتماد را مناسب تر و به صرفه تر دانسته و از این روش 

استفاده می نمایند. 

رایانه  یک  از  قسمتی   Virtual Private Server مجازی  مرکزی  رایانه 
مرکزی است که به صورت اشتراکی خدمات ارائه می کند. هدف از ایجاد 
و ارائه رایانه مرکزی مجازی کاهش هزینه و داشتن منابع اختصاصی با 
امنیت  باالترین نوع دسترسی است. شرکت سروش رسانه ضمن حفظ 
اطالعات مشتریان خود و دسترسی کامل به منابع رایانه مرکزی به آنها 
اطمینان می دهد که در صورت بروز حادثه برای دیگر سرورهای اشتراکی، 

آسیبی به عملکرد آنها نخواهد گذاشت.

  خـدمـات ابــری
رایانش ابری 

رایانش ابری به آماده سازی و تحویل خدمات در حوزه های مختلف رایانه 
شبکه،  داده،  پایگاه  ذخیره سازی،  مجازی،  مرکزی  رایانه  ابری،  مرکزی 
نرم افزار، تجزیه و تحلیل، هوش تجاری و در مجموع به هر نوع خدماتی 
اشاره دارد که خاستگاه آن ابر و رسانه انتقال آن اینترنت یا اینترانت در 

مقیاس وسیع است.

فضای ذخیره سازی ابــری
داده های  آن  به موجب  ابری یک مدل خدماتی است که  ذخیره سازی 
شما توسط یک شرکت ارائه دهنده خدمات، ذخیره می شود و از راه دور 
اطالعات  این روش  در  است.  به روزرسانی  و  ویرایش  و  قابل دسترسی 
سایر  یا  دیسک  هارد  روی  بر  شدن  ذخیره  جای  به  شما  داده های  و 
دستگاه های ذخیره سازی مانند رایانه مرکزی، در یک زیرساخت ذخیره 
سازی در خارج از سازمان نگهداری، مدیریت و پشتیبانی می شود. شما 
و کارکنانتان از طریق شبکه اینترنت به این اطالعات دسترسی خواهید 

داشت. 
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 انواع رایانش ابـری 

معایب راهکارهای سنتی مبتنی بر روش درون سازمانی

 کارشناس پشتیبانی تمام وقت
 SLA عدم وجود ضمانت پایداری و 

 هزینه راه اندازی اولیه 
 هزینه های مدیریتی 

 هزینه سرمایه ای بسیار زیاد   
 هزینه برق بسیار زیاد 

 سرعت و کیفیت پایین ارائه خدمات
 امنیت پایین اطالعات
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مزایای فنی و مـالـی زیرساخت های ابـــری:

 سرعت و کیفیت باالی ارائه خدمات پایداری باال و تضمین شده
 عدم نیاز به کارشناس پشتیبانی

 امنیت باالی اطالعات
 مدیریت آسانتر

 قابلیت جابجایی در مکان های مختلف برای کاربران
 منابع پویا

 بدون هزینه سرمایه ای
 بدون هزینه راه اندازی
 بدون هزینه مدیریتی

 بدون هزینه ارتقا سیستم
 پرداخت بر اساس استفاده از منابع

 کاهش هزینه های کلی و سربار

امروزه نگهداری اطالعات برای شرکت ها و سازمان ها یک دغدغه است؛ 
اما روش های ذخیره سازی اطالعات، پیش رفت های زیادی کرده و تقریبًا 
همه ی شرکت ها و سازمان های دنیا به سمت روش های ذخیره سازی ابری 

روی آورده اند.
از مزایای ذخیره سازی ابری می توان به دسترسی آسان به اطالعات در 
هرزمان و مکان، امکان بازیابی اطالعات، مقرون به صرفه بودن، مقیاس 

پذیر بودن و امنیت باال اشاره کرد.
مزایای فضـای ذخیره سازی ابــری سـروش رسـانـه:

 )Pay as you go( صورتحساب بر اساس مصرف  
  دسترس پذیری از هر نقطه بر روی اینترنت 

  امکان ذخیره سازی با حجم باال
NVMe و SSD استفاده از دیسک های  

 آپ تایم باال
Bucket S3 و بهره مندی از فضای API امکان ارتباط به وسیله 
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)Infrastructure  as a Service( مدل زیرساخت به عنوان سرویس  
 مـدل زیرسـاخت بـه عنـوان پایه ای تریـن خدمـت رایانش ابری اسـت کـه می تواند زیرسـاخت هایی مثل مرکز داده، سـرور، شـبکه، دیواره آتش، 

فضـای ذخیـره سـازی و مـوارد مشـابه را به سـرعت در اختیار مصرف کننـدگان قرار دهد.

 در ایـن حالـت مدیـر سیسـتم یـا توسـعه دهنـده می توانـد بـا کمتریـن هزینـه و صرف زمـان، زیرسـاخت موردنیـاز بـرای راه اندازی خدمـات خود 
را آمـاده کند.

مزایای رایانش ابری IaaS سروش رسانه:

  برخورداری از IP Public به تعداد دلخواه
  قابلیت Multi-Site و Multi-Region درنقاط مختلف

 )Pay as you go( صورتحساب بر اساس مصرف  
  بهره مندی از سرورهای با قابلیت پردازشی باال

NVMe و SSD استفاده از دیسک های  
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)Platform as a Service( مدل پلتفرم به عنوان سرویس
پلتفرم به عنوان سرویس، انتزاع بیشتری در ارتباط با خدمات ابری ارائه می دهد و به کاربران امکان ساخت یا استقرار برنامه ها با استفاده از 
ابزارهای ابرمحور )به طور مثال، زبان های برنامه نویسی، کتابخانه ها، خدمات( را بدون نیاز به وجود زیرساخت های اساسی می دهد. این سرویس 

به سازمان ها توانایی طراحی و ساخت خدمات و راه حل های جدید را بدون نیاز به استخدام برنامه نویسان ماهر می دهد.

مزایای رایانش ابری PaaS سروش رسانه:
 دارای انواع Registry ها اعم از عمومی و خصوصی

  Floating IP به تعداد دلخواه 
  امکان بهره مندی از دیسک ابری 

)Backup as a Service( نسخه پشتیبان ابری
و  را شامل می شود. شما اطالعات  این سرویس سهولت، اطمینان و اقتصادی بودن دریافت و نگهداری اطالعات و داده های حیاتی سازمان 
داده های حیاتی خودرا دربخش فناوری اطالعات سازمان یا شرکت به صورت متمرکز و سنتی )on-premise( خواهید داشت؛ عالوه بر این اطالعات 
و داده ها را با خدمات  BaaS در بیرون از سازمان و با امنیت کامل در یک ابر خصوصی )Private Cloud( یا ابر ترکیبی ) Hybrid Cloud( مدیریت 

و ذخیره خواهید کرد.
خدمات BaaS نگرانی مدیریت داده ها و انتقال آن به یک منبع ذخیره سازی را مرتفع خواهد کرد و کارشناسان نگهداری و ذخیره اطالعات و 

داده ها می توانند از خدمات حفظ، نگهداری و مدیریت بیرون سازمان با ضرایب اطمینان بسیار باال استفاده نمایند.

مزایای فضای بکاپ گیری ابری سروش رسانه:
 استفاده از دیسک های با ظرفیت باال و Redundancy مناسب

 آپ تایم باال
S3 Bucket و بهره مندی از فضای API امکان ارتباط بوسیله 

 )Pay as you go( صورتحساب براساس مصرف 
 دسترس پذیری از هر نقطه بر روی اینترنت 

 امکان ذخیره سازی با حجم باال 

  پایش تمامی منابع 
  توزیع بار و Redundancy مناسب

  امکان Log گیری مستمر
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 خدمات پیام کوتاه
در حال حاضر استفاده از پيامک )SMS( يکی از رایج ترین راه حل های مختلف ارسال و دريافت اطالعات در جهان است.

شرکت سروش رسانه ارائه دهنده ی سرويس ها و راه حل های پيشرفته ی  پيام رسانی بر پايه ی فناوری پيام کوتاه است و با بهره مندی از برترين 
شاخص های جهانی، تأمين بستری با امنيت بسيار باال و همچنين برخورداری از راه حل های متنوع و نيز تالش های همه جانبه، زمينه الزم را برای 

سرويس دهی مناسب در حوزه مذکور، فراهم نموده  است.

تامین تجهیزات تخصصی کامپیوتری  و سخت افزاری
شرکت سروش رسانه با توجه به نیازهای جامعه و همچنین ارتباطاتی که در عرصه بین الملل به دست آورده، نسبت به ارائه مشاوره، تامین 

و فروش محصوالت IT که یکی  از نیازهای روزمره تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت ها قلمداد می شود اقدام نموده است.  
واردات رایانه ها در قالب  رایانه رومیزی، آل این وان، مینی پی سی، قطعات و تجهیزات مرتبط مانند مانیتورهای ال ای دی، ال سی دی، کیس، 
سی پی یو، مادربرد و کارت گرافیک و...  از جمله تجهیزاتی است که این شرکت می تواند آن را در اسرع وقت و کمترین هزینه برای مشتریان 

خود تامین کند. 
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۱۰

IBM

D-Link
Cisco

Brocade

Avigilon
VM ware

 خدمات مشاوره طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه 
 شرکت سروش رسانه با به همراه داشتن نیروهای متخصص در حوزه های مشاوره، طراحی، تحقیق و توسعه، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و 
نگهداری در زمینه های مختلف شبکه، جامع ترین خدمات را به شما ارائه خواهد کرد. رضایت نامه های مشتریان گواه محکمی بر قدرت، توانایی و 

اعتبار ما در این حوزه است. 

مشاوره طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی:
 D-Link – HP – EMC – Brocade – Cisco بر مبنای محصــوالت و تجهیزات کمپانی های  Active در بخش  LAN & VAN شــبکه های رایانه ای 
IBDN و استاندارد های )Structured Cabling( بر مبنای آخرین استاندارد های کابل کشی ساخت یافته  Passive شبکه های رایانه ای در بخش 

 BICSL  ،TIA942 بر مبنای آخرین استاندارد های )Data Center( مرکز داده 
 P2P – P2MP و ارتباطات )Wireless( شبکه های بی سیم 

  Polycom و Cisco با استفاده از محصوالت کمــپانی های برتر این رشتــه هــمانند )Video Conferencing( سیـــستم های کنفرانــس ویدئـــویی 
D-Link ،Innovaphone  ،Cisco  بر مبنای محصوالت و تجهیزات کمپانی های )voice over IP( سیـــستم های صدا در بستر شبــــکه 

  Axis و D-Link ،Sony  ،Avigilon  بر مبنای محصوالت و تجهیزات کمپانی های )IP Camera( سیـــستم های نظارت تصویری در بستر شبکه 
 Vast ، Mile stone  به همراه نرم افزارهای معتبر Vivotek

Docker و VMware ،Domain Control  ،Mail server  خدمات مختلف سازمانی همچون رایانه های مرکزی مجازی مبتنی بر 
D-Link ،Cisco ،Brocade ،Juniper Bluecout سیـــستم های امنیت اطالعات جهت سازمان ها و نهادها، با تجهیزات و محصوالت برندهایی نظیر 
 D-Link ،HP ،Sony ،IBM  ،Quantum –IBM-EMC Lenovo انواع سیـــستم های ذخیره سازی اطالعات با تجهیزات و محصوالت شامل برندهای 

 Tandberg Data ،QSAN ،QNAP
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 خدمات توسعه نرم افزار
فرآیند تولید نرم افزار می بایست مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار 
باشد، در غیر این صورت هزینه های جانبی توسعه چندین برابر شده 
و از طرف دیگر ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزار غیر ممکن 

خواهد بود.
مشتری  نیازهای  دقیق  بررسی  نرم افزار،  مهندسی  در  گام  اولین 
است و پس از آن، تحلیل و طراحی دقیق بر اساس لیست نیازهای به 

دست آمده از مرحله اول است.
در مرحله بعد، انتخاب بستر مناسب نرم افزاری، زبان برنامه نویسی 
و  دانش  آخرین  با  مطابق  استفاده،  مورد  داده  پایگاه  نوع  مناسب، 
تکنولوژی روز دنیا گام های اساسی دیگر در تولید نرم افزار می باشد.
تیم توسعه سروش رسانه متشکل از نیروهای مجرب و متخصص، 
با تکیه بر اصول مهندسی نرم افزار از ابتدای مرحله تولید تا نصب 
از راه اندازی و تحویل نرم افزار، آماده رفع  در کنار شما بوده و پس 
زمان  کوتاه ترین  در  جدید  ویژگی های  افزودن  و  احتمالی  خطاهای 

ممکن است.
امروزه استانداردها و اصول تولید نرم افزار بهینه در قالب تجارب 
DevOps بیان می شود. تمرکز DevOps  بر روی تولید بهینه، فرهنگ 
و  ابزارهای خودکارسازی  از  استفاده  با مشتری،  قوی  ارتباط   ، سازی 
خالقیت است. ما افتخار داریم جزو پیشگامان استفاده از این تجارب 
در ایران بوده و مشاوره های الزم را درباره این اصول به شرکت های 

نرم افزاری ارائه می دهیم.

 مشاوره در طراحی ، تولید و پیاده سازی نرم افزار
 طراحی، توسعه و سفارشی سازی نرم افزار

 ارائه راهکارهای مبتنی بر شرپوینت
DMS مدیریت مستندات -

EDMS مدیریت مستندات مهندسی -
- نرم افزار مدیریت جلسات

- مدیریت وظایف ستادی
- پورتال اینترنتی

KM مدیریت دانش -
HRM مدیریت منابع انسانی -

LMS مدیریت آموزش مجازی 
EPM ارائه راهکارهای مبتنی بر کنترل پروژه 

- ماژول تعریف و تصویب پروژه
- مدیریت قراردادها

- مدیریت صورت وضعیت ها
TimeSheet مدیریت -

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان 
 سامانه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

 مدیریت انبارهای صنعتی
 طراحی و تولید اپلیکیشن های موبایل

 طراحی و تولید سایت های اینترنتی، اینترانتی و پورتال




