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زیرمجموعه  از شرکت های  یکی  ابرآمد  زیرساخت های فناورانه  توسعه  شرکت 
گروه شرکت های همکاران سیستم است که از دی ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود 
را با تمرکز بر ساده سازی دستیابی به فناوری اطالعات برای کسب وکارها آغاز کرد.
شده،  مدیریت  ابری  رایانش  خدمات  ارائه  و  محصوالت  ایجاد  طریق  از  ابرآمد 
از  بهره مندی  با  و  کاربرپسند  مشتری محور،  مقرون به صرفه،  دسترس،  در 
فناوری های به روز آزموده شده و بسیار امن موجبات آسودگی خیال و اعتماد 
را برای کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد کرده است. ما در ابرآمد با 
درنظرداشتن اهمیت کسب وکار مشترکین، متعهدیم با ساده سازی شیوه ارائه 
به نیازهای واقعی مشترکین پاسخ داده و کیفیت و امنیت خدمات  خدمات، 
ابری را ارتقاء دهیم. همچنین با آگاهی از اهمیت سرویس پایدار و ارائه خدمات 
پشتیبانی دقیق و حرفه  ای همراه کسب وکارها در فرایند مهاجرت به ابر هستیم.
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مدیران کسب وکار هر روز با چالش ها و موضوعات مختلفی از جمله موضوعات 
مرتبط با مدیریت و کاهش هزینه ها، جذب و نگهداشت منابع انسانی و نیروهای 
متخصص تا موضوعاتی نظیر تداوم کسب وکار روبه رو هستند، که شاید این 
روزها بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است و عمده آ ن ها نیز مرتبط با نحوه 

به کارگیری فناوری اطالعات در سازمانشان است.
پیاده سازی  مرسوم  روش های  از  یکی  نیازهایش  به  باتوجه  کسب و کاری  هر 
سرور  اجاره   ،)On-Premise, Colocation( اختصاصی  )زیرساخت  زیرساخت 
اختصاصی، اجاره سرور مجازی از ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر( را در سازمان 
خود پیش برده و در طول این مسیر با چالش ها و دغدغه هایی مواجه شده 

است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 _ هزینه باالی خرید تجهیزات سخت افزاری، اتالف منابع و بلوکه شدن
    حجم زیادی از سرمایه اولیه سازمان 

_ نصب و راه اندازی تجهیزات و طوالنی بودن زمان راه اندازی زیرساخت ها
_ ایجاد اتصال امن و پایدار به شبکه ارتباطی کشور

 _ شرایط محیطی استاندارد برای تجهیزات و سخت افزارها و
   محافظت از آن ها

_ انعطاف پذیری و مقیاس پذیری پایین
_ محدودیت در دسترسی به اطالعات

_ مدیریت و پشتیبانی دشوار
_ ازدست رفتن اطالعات و یا خود زیرساخت  ها

_ بروزآوری دائمی سخت افزارها، سیستم عامل و آنتی ویروس 
_ مدیریت نگهداشت نسخه های پشتیبان 
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با محصوالت ابرآمد آشنا شوید:

ابرآمد با شناخت مناسبی که از کسب  وکارها و دغدغه  های مدیران دارد، خود 
را همیار کسب وکارها می داند و با ارائه محصوالت باکیفیت و پایدار به همراه 
خدمات پشتیبانی قابل اتکا به کسب وکارها کمک می کند تا عالوه بر بهره مندی 
از مزیت های یک مرکز دادٔه اختصاصی و حرفه ای، بر روی یک زیرساخت مطمئن 

از تداوم فعالیت خود اطمینان حاصل کنند. 
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1. زیرساخت ابرآمد

خدمات  پردازشی،  زیرساخت  شامل  کامل  زیرساخت  یک  ابرآمد،  زیرساخت 
نیاز شما  بر  بنا  است که  پشتیبانی  و  امنیت  ذخیره سازی،  زیرساختی شبکه، 
به صورت مدیریت شده و یا به صورت زیرساخت مجازی مستقل ارائه می شود. 
شما با استفاده از این محصول می توانید تخصیص درست منابع را متناسب با 
نیازهای پردازشی و ذخیره سازی خود انجام دهید و تنها به میزان منابعی که در 

اختیار گرفته اید، پرداخت کنید.
این محصول باتوجه به نیازهای مخاطبین خود به سه شکل ارائه می شود:

زیرساخت مدیریت شده ابرآمد
با استفاده از این سرویس این فرصت در اختیار شما قرار می گیرد که با آرامش 
ما  متخصصان  از  تیمی  به  را  خود  اطالعات  فناوری  خدمات  مدیریت  خاطر، 
بسپارید و بر کسب وکار خود تمرکز کنید. این سرویس در دسته سرویس های 
تجهیز  بر  عالوه  که  است  معنی  این  به  و  می گیرد  قرار   Managed-IaaS
ذخیره سازی،  شبکه،  زیرساختی  خدمات  شما،  نیاز  مورد  پردازشی  زیرساخت 
امنیت، بروزرسانی و پشتیبانی نیز توسط تیم متخصص ابرآمد ارائه می گردد. 
در سرویس زیرساخت مدیریت شده ابرآمد می توانید با صرف هزینه منطقی، به 
باتجربه ترین و خبره ترین کارشناسان فعال در صنعت فناوری اطالعات کشور 
دسترسی داشته باشید تا مدیریت زیرساخت شما را یک تیم متشکل از تعداد 

زیادی کارشناس خبره در دست بگیرد.

زیرساخت ابرآمد ویژه مشتریان راهکاران
یکی از موضوعات مورد توجه مدیران، اطمینان از متناسب بودن زیرساخت  ها 
از  و درک مناسبی که  باتوجه به شناخت  ابرآمد  است.  نرم افزاری  راهکارهای  با 
محصوالت و نیازهای مشتریان همکاران سیستم دارد و همچنین به واسطه 
و  استقرار  فنی،  کارشناسان  و  شرکت  این  متخصصان  نزدیک  بین  همکاری 
نرم افزارهای  برای  را  مناسبی  ابری  زیرساخت  سیستم  همکاران  پشتیبانی 
همکاران سیستم فراهم کرده که مورد استقبال شرکت ها در هر اندازه ای قرار 

به صورت  و  راهکاران  با سبد محصوالت  این محصول متناسب  است.  گرفته 
کامالً مدیریت شده طراحی شده است. 

زیرساخت مجازی ابرآمد
این محصول به گونه  ای طراحی شده است که مسئولیت مدیریت، تنظیمات 
و تغییرات آن بر عهده شماست و ابرآمد تنها منابع درخواستی و دسترسی به 
خدمات زیرساخت را مهیا می کند. شما در این ساختار می توانید چندین ماشین 
مجازی در اختیار داشته باشید و نحوه ارتباط آن ها را به صورت دلخواه تعیین 

کنید. بدین صورت زیرساختی متناسب با نیاز خود در اختیار خواهید داشت.

2. فضای ذخیره سازی ابرآمد

بروز مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین اشتباهات انسانی در بسیاری 
از کسب وکارها نه تنها منجر به ازدست رفتن اطالعات بلکه منجر به ازدست دادن 
ارزش و اعتبار برند آن کسب وکار شده است. شرکت ها و سازمان های حرفه ای 
فرایند  طراحی  بر  عالوه  ناخوشایندی،  تجربه  چنین  وقوع  از  پیشگیری  برای 
پشتیبان گیری منظم از اطالعات کسب وکارشان، اقدام به نگهداری حداقل یک 
یا  از محل فعلی سرورفارم  از داده ها و اطالعات خود در محلی خارج  نسخه 
و  احیای سرویس ها  به منظور  بحرانی  تا در شرایط  دیتاسنتر اصلی می کنند 
داده های خود به آن مراجعه کنند. ابرآمد تنوع مناسبی را در حوزه سرویس های 
پشتیبان گیری ابری تدارک دیده است تا هر کسب وکاری بسته به نیازش بتواند 

یکی از این سرویس ها را انتخاب کند. 
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پشتیبان گیری مدیریت شده ابرآمد
این محصول برای اشخاص و شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده است. 
تنها  راهکارهای متداول پشتیبان گیری می توانید  از  یکی  از  استفاده  در صورت 
فضای ابری مورد نیازتان را از ابرآمد تهیه کنید و نسخه های پشتیبانتان را در آن 

فضا ذخیره کنید.

پشتیبان گیری سپیدار ابرآمد
این محصول ویژه مشتریان نرم افزار سپیدار است. با استفاده از این محصول 
از نرم افزار سپیدار  یا بخشی  از کل  اختیار شما قرار می گیرد که  امکان در  این 
خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. شما می توانید از طریق پنلی که در اختیارتان 
به این ترتیب، دیگر نگران  و مدیریت کنید.  را خریداری  قرار می گیرد، سرویستان 
ازدست رفتن اطالعات باارزش کسب وکار خود در هیچ زمانی نخواهید بود. برای 
استفاده از این فضا، تنها کافی است در پنل ابرآمد ثبت نام کرده و باتوجه به میزان 
فضای متناسب با کسب وکارتان، حساب خود را شارژ کنید و طبق راهنمایی که در 
اختیارتان قرار می گیرد، نسخه پشتیبان خود را تهیه کنید. مسئولیت پشتیبانی از 

این محصول با تیم پشتیبانی سپیدار سیستم است.

ذخیره سازی فایل بر بستر ابر
با فضای ذخیره سازی ابری، استفاده و دستیابی به اطالعات برای شما تسهیل 
می شود. این فضا بستری را برای شما فراهم می کند تا با آسودگی خیال، اطالعات 
و فایل های خود را بر بستر ابر نگهداری کنید و در شرایط و مکان موردنیاز به 
آن ها دسترسی داشته باشید. بستر امن و سرویس دهی ارزش محور مبتنی بر 
نیازهای مشتری، ابرآمد را به گزینه مطلوب برای شما جهت نگهداری اطالعات 

در فضای ذخیره سازی ابری تبدیل می کند.
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مزایایی که ابرآمد برای کسب وکار شما ایجاد می کند:
روز  بـه صـورت 24 سـاعته در 7  ابرآمـد  پشـتیبانی فنـی 
هفته در کل سـال از طریق سـامانه پشـتیبانی یا به صورت 

تلفنـی آمـاده پاسـخگویی به مشـتریان اسـت.. 

4. پشتیبانی فنی 24/7

ابرآمـد بـا تضمیـن حداقـل سـطح  SLA ۹۹.۹۵٪، پایـداری 
سـرویس های فنـاوری اطالعـات شـما را تضمیـن می کنـد. 

5. پایداری سرویس های فناوری اطالعات

بـه  ابرآمـد دسترسـی شـما  از سـرویس های  بـا اسـتفاده 
زیرسـاخت و اطالعات شـرکت از هر نقطه ای که به اینترنت 

دسترسـی داشـته باشـید و در هـر زمـان فراهـم می  شـود.

6. دسترسی همیشگی و تداوم کسب وکار

محصـوالت  طراحـی  در  مشـخصه ها  مهمتریـن  از  یکـی 
ابرآمـد، اسـتفاده از تکنولوژی هـا و به روش هـای روز دنیا در 
طراحـی معمـاری زیرسـاخت آن اسـت. ابرآمد بـرای پایداری 
سـرویس ها همـواره از فناوری های آزموده شـده اسـتفاده 

می کنـد.

7. بهره مندی از سرویس به روز و آزموده شده
3. امنیت داده ها

تیـم امنیـت ابرآمـد بـا مانیتورینـگ مـداوم و اسـتفاده از 
و  نرم افـزار  الیـه  فایروال هـای  و  پیشـرفته  فایروال هـای 
به کارگیـری آخریـن تکنولوژی هـای امنیتـی، ریسـک حمالت 

سـایبری را بـه حداقـل ممکـن می رسـاند.

شـما می توانیـد باتوجه بـه نیازتـان، منابـع خـود را افزایـش 
یـا کاهـش دهیـد و تنهـا به انـدازه میـزان سـفارش، هزینـه 

منابـع را پرداخـت و در هزینه هـا صرفه جویـی کنیـد.

1. مقیاس پذیری و مدیریت هزینه ها

در صـورت انتخاب یکی از محصوالت مدیریت شـده ابرآمد، 
مدیریـت خدمـات شـما را تیمـی متشـکل از متخصصـان 
ابرآمـد برعهـده می گیرنـد تـا به جـای تمرکـز بـر موضوعات 
نگهداشـت و تأمیـن زیرسـاخت و منابـع، بـه موضوعـات 

اصلـی کسـب وکار متمرکز شـوید.

2. بهره مندی از سرویسی مدیریت شده 
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