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شرکت
 فنی مهندسی 
منشور کاشف
راهکارهای نرم افزاری برای سازمان شما

چابک در نوآوری سازمانی



شرکت فنی مهندسی منشور 
کاشف  با هدف فعالیت در حوزه 

سال ها  اندوخته  با  اطالعات  فناوری 
کرده  کار  به  شروع  حوزه،  این  در  تجربه 

است. 
این شرکت با نیروهای جوان و باتجربه، گام های محکم 

و استواری در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و نهادها 
درزمینه  های  خبره  کارشناسان  است.  برداشته 

سخت افزاری و نرم افزاری آماده ارائه خدمات 
و محصوالت بر اساس آخرین فّناوری 

روز به مشتریان گرامی می باشند.

منشور کاشف 
در یک نگاه

 درباره ما:



 متعهد و قابل اطمینان:
نحوه ی انتخاب روش و طراحی صحیح 

انجام هر پروژه که منجر به عملیاتی شدن 
ماحصل آن و یا حل یک مشکل خاص در محل 

کارفرما می شود، بسیار مهم و حیاتی است. منشور 
کاشف خود را متعهد به انجام کامل پروژه 
می داند. اعتبار بدست آمده، با اجرای صد 

در صد صحیح پروژه ها، با هیچ چیز 
قابل معاوضه نیست.

 حضور و پشتیبانی:

تحویل کار شروع کار است. این شعار 
گروه های فنی است. تمام پروژه های منشور 

کاشف بعد از تحویل به کارفرما جهت پشتیبانی، 
آغازی دوباره دارد. پشتیبانی و حضور منشور 

کاشف در کنار کارفرما )مشتری( یکی از 
ویژگی هایی اصلی است که همواره بر 

 جوان گرایی در کنار آن تأکید دارد.
خبرگی:

همکاران ما سرمایه های ما  هستند. نیروهای 
خالق و جوان که همواره در حال آموختن و 

ایده پردازی اند. ما همواره به دنبال حرفه ای ها 
هستیم. منشور کاشف همیشه آمادگی 

همکاری با نیروهای نخبه و جوان 
را دارد.



دپارتمان نرم افزار 
شرکت فنی مهندسی 

منشور کاشف به طور عمده 
درزمینه راهکارهای نرم افزاری به 

سازمان ها و نهادهای دولتی و 
خصوصی در دو حوزه ذیل 

فعالیت می کنند:

1
2

تولید و توسعه و پشتیبانی 
سیستم های نرم افزاری 

سفارش مشتری

ارائه راهکارهای سطح 
باالی هوش تجاری



تولید 
و توسعه 

و پشتیبانی 
سیستم های نرم افزاری 

سفارش مشتری: 

شامل  سیستم های   سازمانی 
طیف وسیعی از سیستم های 
بهبود  به  که  است  مختلف 
عملکرد یک سازمان منتهی 
داده ها  تمامی  و  می شود 
را  سازمان  فرآیندهای  و 
و  واحد  سیستم  یک  در 
می کنند.  جمع آوری  جامع 
سیستم های جامع چندین 
به  را  دیگر  زیرسیستم 
به طوری که  دارند  همراه 
در  سازمان  فعالیت های 
گستره ی  واحدهای عملیاتی 
می شود.  یکپارچه  سازمان 
می تواند  فعالیت ها  این 
مدیریت  از  وسیعی  بازه ی 
پروژه ها،  مدیریت  کاربران، 
مدیریت مستندات، مدیریت 
تولید، خرید قطعات، کنترل 

موجودی انبار و ... باشد. 



سیستم های 
توسعه داده شده 

توسط منشور کاشف از 
بعد فنی چه ویژگی 

دارد:
به طور 

تخصصی ما برای 
توسعه سیستم های 

سازمانی از یک فریم ورک 
 Oracle مشخص با نام

Apex استفاده 
می کنیم.



اوراکل 
اپکس 
اپکس مخفف Oracle Application Express چیست:

محصول شرکت معتبر اوراکل است. 
نرم افزار سریع،  اپکس درواقع یک فریم ورک توسعه 

برای برنامه های تحت وب و موبایل است که درون پایگاه 
داده ی عظیم اوراکل قرار می گیرد و با استفاده از آن، برنامه های 

کاربردی پرقدرتی را می توان ایجاد کرد. 
تنها با استفاده از یک مرورگر، امکان تولید اپلیکیشن  هاي وب حرفه ای 

با طراحي زیبا  به صورت قوی و مقیاس پذیر و امن وجود دارد. اپلیکیشن  های 
موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اپکس شامل کامپوننت  هایی است که تمام 

پیچیدگی های ساخت یک برنامه کاربردی را مرتفع می کند. اپکس به شما این امکان را 
می دهد که بیشترین کارایی را در کمترین زمان به دست آورید. امروزه در  دوره ای 

هستیم که زمان پاسخ به تغییرات یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب یک 
استراتژی است. سازمان ها نیاز به تولید و تغییر سریع نیازهایشان را دارند 

و این دقیقاً همان جایی است که APEX می درخشد. بسیاری از 
سازمان ها به دنبال تولید برنامه های تحت وب و برنامه های 

تلفن همراه هستند که عالوه بر زیبایی، سادگی را به 
همراه داشته باشد، APEX این ویژگی ها راداراست. 



APEX به شدت 
زمان تحویل را بهبود 

می بخشد:
با داشتن یک مرورگر برای ایجاد اپلیکیشن  ها 

و همچنین فراهم کردن سرویس های موردنیاز و با 
 APEX استفاده بسیاری از کامپوننت  های درون خوِد

و ایجاد فرم  ها و گزارش  های کاربردی، با 
ثبت یک رکورد زمانی بسیار خوب، 
اپلیکیشن  ها می تواند توسعه و اجرا 

شوند.

پشتبیانی جامع 
از Middleware  های 

متفاوت:
معماری اوراکل اپکس به گونه ای است که 

می توان آن را با Middlewareهای مختلف 
 Oracle WebLogic، Oracle از جمله

 HTTP Server، Tomcat،
OC4J  و … پیکربندی کرد.

مکانیسم احراز 
هویت متنوع:

امکان یکپارچگی با LDAP و 
Oracle SSO در نسخه  های جدید 

بسیار راحت تر شده است.

گزارش های کاماًل 
حرفه ای و متنوع را تخت 

پوشش قرار می دهد:
برای استفاده ازChartها APEX موتور قدرتمند 

AnyChart 6 را در قلب خود دارد. موتور بهبودیافته ایجاد 
نمودارها – که بر اساس آخرین نسخه AnyChart ایجادشده است 

– نه تنها امکان رسم نمودارهای مبتنی بر فلش، نمودارهای گیج ، نقشه و 
نمودارهای گانت را فراهم می کند، بلکه امکان ایجاد نمودارهای مبتنی 

بر HTML5 را که بر روی تمام مرورگرها ازجمله آن  هایی که 
Adobe Flash را پشتیبانی نمی کنند، قابل اجرا است، را نیز 

فراهم می کند. تمامی نمودارها قابلیت تعامل با کاربر 
رادارند و همچنین از ویژگی Drillable نیز 

پشتیبانی می کنند.

سازگاری کامل 
با سایر محصوالت 

اوراکل:
اوراکل اپکس با سایر محصوالت شرکت 

Oracle MapView� و Oracle BI  اوراکل مثل
er  و ...کاماًل سازگار است و گزینه  های 
زیادی برای هماهنگی با آن ها درون 

برنامه تعبیه شده است.
APEX قوی، مقیاس پذیر، و 

امن است:
ازآنجاکه APEX کاماًل درون دیتابیس اوراکل 

ساخته شده دارای راندمان باالی طراحی است. همانند دیتابیس 
اوراکل مقیاس پذیر است زیرا درون دیتابیس می باشد. خرابی و 

افزونگی آن ها کاماًل وابسته به دیتابیس بوده و در این زمینه خود دیتابیس 
کاماًل مراقب فانکشن  ها و اجزای درونی خودش است  و مصرف منابع کاماًل 

توسط دیتابیس اوراکل مدیریت و محافظت می شود و شما می توانید از خیلی از 
Database Vault, Advance Se�  امکانات امنیتی درون خود دیتابیس از قبیل

curity Option, Redaction و همچنین از ابزار بومی Advisor  درون 
خود APEX که بسیار برجسته است، برای مسائل امنیتی بهره 

 PL و SQL توسعه دهندگان سنتی اوراکل Apex ببرید. با
SQL / می توانند بدون درنگ مهارت  های خود برای 

تولید اپلیکیشن  های متفاوت به کارگیرند.

پشتیبانی از تمام مؤلفه های 
تحت وب:

اپکس تماماً HTML5, CSS3 و کتابخانه  های 
 Restful web services    و JavaScript یکپارچه

را تحت پوشش قرار می دهد. به عنوان مثال برای استفاده از 
کتابخانه  های JavaScript همچون JQuery و Bootstrap نیازی 

به الحاق آن ها به APEX نیست. این کتابخانه  ها درAPEX  به صورت 
Built-in  وجود دارند. درعین حال محدودیتی نیز در اضافه کردن سایر 

کتابخانه  ها همچون  Extjsو استفاده از آن ها ندارید.  الزم به ذکر 
است، درحالی که برای تولید یک برنامه کاربردی حرفه ای، 

نیاز به دانش درباره هیچ کدام از موارد اشاره شده ندارید 
اما به هرحال قابلیت شخصی سازی به صورت 

کامل محیا است.



تجربه  های شاخص کارشناسان 
ما در توسعه برنامه های 
کاربردی با اوراکل اپکس در 
مراکز مهم:

 سازمان جهاد کشاورزی

 سازمان میراث فرهنگی

  سازمان  مطالعات بازرگانی

  شرکت پاکرو سبز قشم 

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

اگر شما یک دیتابیس اوراکل داشته باشید. شما APEX را هم دارید و استفاده از 
آن هیچ هزینه ای را برای شما نخواهد داشت.

نیاز به هیچ ابزاری نیست، تنها یک مرورگر کافی است:
هیچ گونه پیچیدگی در نصب و راه اندازی ندارد و به راحتی قابل نصب است و شما 

فقط به یک مرورگر نیاز دارید.

کارشناسان سازمان ها به راحتی بر آن مسلط خواهند 
شد و امکان پیگیری دقیق نیازهایتان وجود دارد

یک محیط کاماًل ساده برای استفاده به همراه قابلیت های کدنویسی حداقل با 
استفاده از PLSQL و SQL فراهم شده است. 

تنها به سناریوی خود فکر کنید درگیر گرفتاری های 
پیاده سازی نشوید:

با جزئیات ریزی مانند امنیت، کنترل دسترسی، چینش و ظاهر صفحات و مسائلی 
که در پشت صحنه اتفاق می افتد و مسائل و مشکالت پیاده سازی کاری ندارید و 

بر روی نیازمندی های برنامه و سناریو تمرکز می کنید.

برنامه های شما بسیار جذاب هستند:
برنامه ی  این تم که ظاهر  نام UniversalTheme دارد  اپکس یک تم به 
کاربردی را مشخص می سازد دارای ویژگی های بسیاری برای شخصی سازی 
هست. بنابراین بدون اینکه یک طراح باشید می توانید به صورت پیش فرض یک 

اپلیکیشن  بسیار حرفه ای با امکانات بسیار زیاد، برای کاربران فراهم کنید.

بر مشکالت غلبه خواهید کرد:
هزار  چهارصد  می کنند،  استفاده  اپکس  از  دنیا  در  بسیاری  توسعه دهنگان 
توسعه دهنده و حدود 75 وبالگ وجود دارد، بنابراین  همیشه راه حل مشکالت 

خود را پیدا خواهید کرد.





سازمان هاي مختلف با ابعاد و زمینه هاي کاري متفاوت ممکن است با مشکالت متفاوتي در امر استفاده بهینه 
از داده هاي موجود در سیستم هایی از قبیل فروش، انبار و مالي مواجه شوند. به طور مشخص مي توان به 

مسائل زیر به عنوان چالش سازمان ها در استفاده از داده ها اشاره کرد:

 در بسیاري از شرایط، داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و یکپارچه کردن آن ها براي به دست آوردن 
گزارش های تحلیل و عملیاتي، هزینه بر و زمان گیر براي آن سازمان ها است. 

 نرم افزارهاي عملیاتي در سازمان مثل برنامه هاي فروش، مالي، منابع انساني، انبار، حقوق دستمزد 
و ... مي تواند گزارش هایی را تا سطح مدیران میاني فراهم آورد. کمتر دیده  شده که مدیران ارشد 
از ابزارهاي ذکرشده به عنوان منبع تصمیم سازي استفاده نمایند و بیشتر گزارش ها موردنظر آن ها 
توسط مدیران میاني و با صرف زمان زیاد تهیه مي شود و گاهی این عملیات به صورت روزانه باید 

تکرار شود.  

 به دلیل نوع طراحي نرم افزارهاي عملیاتي، ساختن گزارش های حجیم از اطالعات موجود، بسیار 
کند خواهد بود.

 بیشتر گزارش ها تولیدشده توسط نرم افزارهاي عملیاتي گزارش هایی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در 
سیستم است و نمي توان به وسیله آن ها گزارش ها تحلیلي و چندبعدی در زمان کوتاه ساخت.

 در بسیاري از مواقع گزارش های ساخته شده دیدگاهي عمیق به مدیران ارشد براي اتخاذ تصمیمات استراتژیک 
مناسب ارائه نمي دهند.

 کارکنان یک مجموعه براي درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارش های تحلیلی دارند. عدم سهولت در ایجاد چنین 
گزارش هایی باعث مي شود تا افراد بدنه ی سازمان از مسیر اصلي کار خارج شوند و یا زمان زیادي صرف تحلیل شرایط مختلف 

کنند.

هوش تجاري یا Business Intelligence راه کاري است که براي شرایط مطروحه پاسخ مناسب ارائه مي دهد.

ارائه راهکارهای 
سطح باالی هوش تجاری



تعریف 
هوش 
تجاري

هوش تجاري مجموعه توانایي ها، فّناوری ها، ابزارها و راه کارهایي است که به 
درک بهتر مدیران از شرایط کسب وکار کمک مي کنند. ابزارهاي هوش تجاري، 
دیدگاه هایي از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار مي دهند. با 
پیاده سازي راهکارهاي هوش تجاري فاصله موجود بین مدیران میاني و مدیران 
موردنیاز  اطالعات  و  رفت  خواهد  میان  از  اطالعاتي  ارتباط  دیدگاه  از  ارشد 
قرار خواهد  آن ها  اختیار  در  باال  باکیفیت  و  لحظه  در  در هر سطح،  مدیران 
گرفت. همچنین کارشناسان و تحلیل گران مي تواند با استفاده از امکانات ساده، 

فعالیت هاي خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتري دست پیدا کنند.

شرکت فنی و مهندسی منشور کاشف،  قابلیت های جامع و کاملی را 
پیاده سازی روش های هوش تجاری در سازمان های مختلف و  برای 
بعضاً پیچیده فراهم می کند تا نظارت بر فعالیت  های سازمان و فراهم 
آوردن اطالعات جامع و کامل برای ایجاد توان تصمیم گیری در تمام 

سطوح مدیریتی را فراهم آورد.





ویژگی های
یکپارچگی منطقی: فنی

کلیه داده  های کمی که 
دارای ساختار جدول باشند اعم از 

 file یا RDBMS بانک های اطالعاتی
بر روی Platformهای مختلف با پراکندگی 

بر روی سرورهای مختلف این امکان 
رادارند تا با فّناوری JDBC به صورت 

یکپارچه بر روی این محصول 
استقرار یابند.

پیشنهاد شرکت 
اوراکل راه اندازی

SSOاست.
 درصورتی که آن سازمان از سرویس

Active Directory مایکروسافت استفاده 
می کند، SSO می تواند ارتباط کاماًل 

هماهنگ و یکپارچه ای را با آن 
داشته باشد.

احراز هویت متمرکز:
یکی از دغدغه  ها در ایجاد 

یک Report Service و تولید 
applica�  گزارش های متمرکز و لینک

tionهای مختلف با گزارش های مرتبط با خود 
در Report Server، سطوح دسترسی و احراز 

هویت )Authentication( کاربران است. 
راه حل این موضوع، استفاده از

 Authentication Serverها 
است.

:Data Warehouse
محصوالت مبتنی بر هوش تجاری 

منشور کاشف امکان استفاده مستقیم از 
داده  ها را با لینک بر روی آن ها اعم از اینکه 

روی platform اوراکل باشند یا خیر را دارد. ولی 
درعین حال اجرای Data Warehouse برای انباشت 

اطالعات و افزایش توان مدیریت داده، افزایش سرعت در 
گزارش گیری ها و دسترسی به اطالعات پیشنهاد می شود. 

این Data Warehouse می تواند محصول اوراکل یا 
مایکروسافت یا ...  باشد. لذا به عنوان پیش نیاز 
 BI انتخابی می تواند به عنوان یکی از اجزای

راه اندازی شود.



امنیت در دسترسی 
:)Grant(

با توجه به امکان BI اوراکل برای تولید 
محتویات )Content( جدید )گزارش ها، 

شاخص ها، تحلیل ها و ...( با ترکیب داده  های منابع 
داده ایApplicationهای مختلف موجود در سازمان و 

گاهی ناهمگون، عماًل نمی توان سطوح دسترسی را به صورت 
متمرکز و مرتبط با سطوح دسترسی موجود در سیستم ها 
اعمال کرد. لذا الزم است تعیین سطوح دسترسی برای 

خروجی  های تولیدشده مستقاًل صورت گیرد.
 Authorize به همین منظور اوراکل سرویس

Security Model خود را باهدف تعیین 
مجوزهای دسترسی به اینContentها 

ارائه کرده است.

 Web اخذ گزارش ها از طریق
Serviceها ) و APIها(:

این قابلیت امکان استفاده و تولید محتوا 
 UI بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر

محصول را فراهم می کند. بدین صورت که در الیه 
Presentation Services در قالب متدهایی که تحت 

وب سرویس یا API با پروتکل SOAP ارائه نموده است عماًل 
این امکان را به Developerها می دهد تا بتوانند تولید گزارش ها 

و تحلیل های موردنیاز را در Applicationهای خود طراحی 
کرده و نیاز به استفاده از UI محصول نداشته باشند. 

این امکان قابلیتی را فراهم می کند که عماًل 
Engine محصول در نرم افزارهای سازمان 
بدون آنکه برای کاربران محسوس باشد 

مورداستفاده قرار گیرد.

خروجی  های متنوع:
دریافت  امکان  محصول  این  در 

تمامی خروجی  ها در قالب های مختلف 
فراهم شده   runtime و  پیش فرض  به صورت 

دیگر  با  محصول  این  شاخص  تفاوت  است. 
محصوالت در این است که دریافت خروجی  های متنوع 

با تبدیل یک نوع قالب گزارش به سایر قالب های خروجی 
نبوده و به صورت مستقیم در قالب موردنظر ارائه می شود. 

 Word، لذا عالوه بر امکان پذیر بودن دریافت فایل های
PDF، Excel، Powerpoint، HTML، XML و ... 

در محیطInteractive محصول، دریافت همین 
طریق از  و  مستقیم  به طور  خروجی  ها 

WebService نیز امکان پذیر است.

:Word استفاده در محیط
 Plugin این محصول با ارائه یک

به نرم افزار MS Office این امکان را فراهم 
می آورد که کلیه Contentهای تولیدشده، در

 محیط Office به دلخواه کاربر طراحی و چیدمان 
گردد و به صورت realtime به BI متصل و خروجی آن 

دریافت شود. این امکان موجب خواهد شد که  
کاربر بدون نیاز  به آشنایی با BI و طرز

  استفاده از UI آن نیازهای
 خود  را تأمین کنند.



 Report Services گزارش های یکپارچه
)تولید متمرکز و استفاده پراکنده(:

با استفاده از سرویس های گزارش گیری ارائه شده در محصوالت ما، امکان تولید گزارش ها، شاخص ها و تحلیل های 
داده ای الزم برای کلیه    ی سیستم ها و نرم افزارهای موجود در سازمان فراهم می    شود. دسترسی به این گزارش ها 

حتی می تواند از طریق خود سیستم هایی که از منابع داده ای آن ها برای تولید این گزارش ها استفاده  شده است 
با برقراری لینک گزارش ها در این سیستمها فراهم شود. ویژگی این نوع گزارش ها عبارت اند از:

 ایجاد گزارش های متنوع و استفاده از منابع داده ای دیگر جهت ارتباط و تولید شاخص ها بدون . 1
محسوس بودن تمرکز گزارش ها برای استفاده کننده گان سیستم های مختلف سازمان، 

می تواند امکان تولید گزارش های جامعی را فراهم کند. به عنوان مثال گزارش های 
کارکنان می تواند هنگام تولید، از منابع داده ای سیستم حقوق دستمزد هم استفاده 
کرده و گزارش جامعی را در سیستم کارکنانی و یا سیستم    های مالی به طور واحد و 

هم زمان ارائه کنند. 
کلیه . 2 گزارش  یک  در  تغییر  با  که  شد  خواهد  موجب  گزارشی  مشترک  منبع 

سیستم هایی که از آن استفاده می کنند نیاز به آن تغییر نداشته باشند. به عنوان مثال 
گزارش کارکنان شاغل به صورت متمرکز می تواند 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 گزارش های سایر سیستم های 

سازمان نداشته باشد.
گزارش متمرکز موجب ایجاد مخزن گزارش خواهد شد که این مخزن با توجه به امکان ایجاد . 3

کنترل  های متمرکز بر روی دسترسی به داده  ها و گزارش ها در کلیه    ی سطوح سازمان، این تمرکز را ایجاد 
خواهد کرد و از دسترسی  های غیرمجاز سهوی، که عموماً به دلیل پراکندگی گزارش ها و خطاهای انسانی 

ایجاد می شود، ممانعت به عمل خواهد آورد.
مخزن گزارش های متمرکز، موجب کاهش استفاده از منابع )انسانی، ریالی و ...( در تولید گزارش ها، خصوصاً موازی . 4

کاری ها خواهد شد.



 Report Services گزارش های یکپارچه
)تولید متمرکز و استفاده پراکنده(:



بدون بستر ارتباطی مناسب امکان ارائه خدمات باکیفیت میسر نیست. این بستر با طراحی و پیاده سازی شبکه  ها 
مقدور است. ما با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآزموده در مدت زمان کوتاهی توانسته ایم فعالیت  های خود 
را گسترش داده و در بخش اجرایی شبکه  های کامپیوتری، به نقاط قوت و حرفه ای در طراحی فیزیکی شبکه، 

پیاده سازی و پشتیبانی آن دست یابیم.
مانند:

IPTV طرح و اجرای پروژه های 
VOIP طرح و اجرای پروژه های 

BackUp نصب، راه اندازی و پشتیبانی سرورها، تجهیزات ذخیره سازی و تجهیزات 
 مجازی سازی

High Availability سرورها جهت پیاده سازی Clustering اجرای 

تجربه  های شاخص کارشناسان ما:
 مجموعه عقیدتی سیاسی قرارگاه خاتم االنبیاء پدافند هوایی ارتش )بیش از 750 نود 

شبکه(
 مجموعه کنت قرارگاه خاتم االنبیاء پدافند هوایی ارتش )بیش از 750 نود شبکه(

 مجموعه آماد و پشتیبانی قرارگاه خاتم االنبیاء پدافند هوایی ارتش )بیش از 750 نود شبکه(
 مجموعه ستاد کل فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیاء پدافند هوایی ارتش )بیش از 750 نود شبکه(

 مجموعه پیست اسکی آبعلی شرکت ملی نفت ایران )حدود 30 نود شبکه(

دپارتمان سخت افزار شرکت فنی مهندسی منشور کاشف به طور 
عمده در بخش  های ذیل فعالیت می کنند:

مداربسته،  دوربین های  نوری،  فیبر  کامپیوتری،  شبکه  های   
دیتاسنتر، سخت افزار و تجهیزات کامپیوتري

دپارتمان شبکه و سخت افزار شرکت 
فنی مهندسی منشور کاشف

شبکه  های 
کامپیوتری:



فیبر نوری:

تجربه  های شاخص کارشناسان ما:

نوری،  انتقال  فناوری های  آخرین  به کارگیری  با 
الکترونیکی  کاربردهای  تمام  برای  زیرساخت الزم 
الکترونیکی  دولت  الکترونیکی،  تجارت  قبیل  از 
ارائه  و  می شود  فراهم  الکترونیکی  بانکداری  و 
خدمات ارتباطی ارزان، پرسرعت، ایمن و باکیفیت 

عالی به همه اقشار امکان پذیر می شود. 

 فیبر نوری مجموعه تفریحی رفاهی 
    آبعلی شرکت ملی نفت ایران



 با توجه به نیاز روزافزون امروز درزمینه فناوري اطالعات و 
افزایش تقاضا این شرکت اقدام به تأمین تجهیزات، نصب  و 
راه اندازی و ارائه راهکارهاي موردنیاز در بخش دیتاسنتر کرده 

است. اهم تجهیزات قابل ارائه این بخش به شرح زیر است:
•Server
•Storage
•Backup&Archive
•Switch&Router
•IPCamera
•Accessories&etc

خدمات دیتاسنتری به شرح زیر هست:
 طراحی شامل طرحی مناسب و کارآمد درخور نیاز مشتری با هزینه ای 

مناسب و قابل ارتقاء جهت توسعه پروژه.
 تأمین تجهیزات، شامل تجهیزات اصلی )Original( به همراه گارانتی 

معتبر این شرکت.
 نصب و راه اندازی و پیاده سازی توسط متخصصین مجرب.

 آموزش کاربردی تجهیزات ارائه شده
 سرویس، نگهداری و پشتیبانی سرور، تجهیزات ذخیره سازی و دیتاسنترها

 SAN و DAS، NAS تأمین تجهیزات ذخیره سازی 
Tape Library و Tape Drive تأمین تجهیزات بک آپ شامل 

تجربه  های شاخص کارشناسان ما:
 مجموعه رستوران  های برج میالد

 مجموعه ورزشی تالش
 معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

 سازمان بسیج منطقه 6 تهران
 بنیاد ملی نخبگان

دیتاسنتر :



شرکت منشور کاشف مجموعه ای دانش محور، متشکل از 
نیروهای متخصص و باسابقه در صنعت حفاظت و امنیت، 
الکترونیک و فناوری اطالعات است. این شرکت با بهره گیری 
از مزیت ناشی از نیروهای باتجربه و پرانگیزه خود و دانش 
فنی درباره محصوالت تأمین کنندگان مختلف موفق شده 
است خود را به عنوان یک ارائه دهنده راه حل  های مختلف 

درزمینه امنیتی مطرح کنند.
این شرکت با گروه فنی مجرب خود، امکان نصب و راه اندازی 
انواع دوربین های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه مناسب، با 

توجه به نیاز  و بودجه کارفرما را دارد.

تجربه  های شاخص کارشناسان ما:
از  )بیش  تهران  شهرداری  زیباسازی  مجموعه   

120 نود شبکه(
 مجموعه خدمات مسافرتی و توریستی هجرت 

)بیش از 40 نود شبکه(

دوربین  های مداربسته : 
)IPCAMERA(



ارائه کلیه قطعات سیستم های کامپیوتری
نظیر رم،   هارد، پاور، فن، کیس، کارت 

گرافیک و ...
فروش و خدمات کلیه برند  های لپ تاپ
تعمیرات، نگهداری و پشتیبانی کلیه 

سیستم های کامپیوتری
بازیابی اطالعات ازدست رفته، 
تجهیزات ذخیره سازی تحت 

شبکه و  هارد دیسک  های 
کامپیوتری

تک تک قطعات قابل  ارائه در واحد سخت افزار، از اعتبار بین المللی و 
کیفیت قابل استناد در آزمودن های جهانی برخوردار هست.



در  موردتوجه  بخش  های  از  دیگر  یکی 
به روزرسانی  بحث  کاشف  منشور  شرکت 

ارائه  و  پیشین  کامپیوتری  سیستم های 
و  مشتریان  نیاز  برحسب  فنی  سیستم های 

راستا  همین  در  هست.  سازمانی  مجموعه  های 
اصل  است  کوشیده  همواره  کاشف  منشور  مجموعه 

ارائه کاالی باکیفیت و استانداردهای جهانی را اولویت اول 
خود قرار داده و کیفیت را فدای کمیت نکنند.

نیرو  هاي  به کارگیری  با  خود  فعالیت  مدت  در  شرکت  این 
 Intel پیشرفته کمپانی  هاي  تجهیزات  از  استفاده  و  متخصص 

 ،IBM،SUN ،EMC ،HP ،Cisco ،Qlogic ،Qnap ،Super Micro
نیازمندي  هاي  از  عمده ای  بخش  است  توانسته   ... و   ، Geovision

سخت افزار سیستم هاي دولتی و خصوصی کشور را با ارائه پیشرفته ترین 
تجهیزات سخت افزاري و انجام پروژه هاي ملی، اطمینان کامل مشتریان 

خود را در کارایی، پایداري و اتکاپذیری در بستر ICT فراهم کند.

سخت افزار و تجهیزات 
کامپیوتری:
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