
رایانش ابرآمدی تام



چرا ابرآمد؟
ابرآمــد شــرکتی اســت کــه از هم افزایــی دانــش و تجربــه دو شــرکت 

افــزار پــرداز رمیــس و همــکاران سیســتم در دو حــوزه ســخت افزار و 

نرم افــزار، بــا هــدف تامیــن زیرســاخت هایی امــن و بــا کیفیــت بــرای 

توســعه خدمــات ابــری تاســیس شــده اســت.

ــرای  ــر حــوزه تخصصــی خــود ب اولویــت هــر کســب و کاری، تمرکــز ب

رشــد و توســعه هر چــه بیشــتر اســت. در نتیجــه راهــکاری کــه عــاوه 

ــی در هزینه هــا  ــی، باعــث صرفه جوی ــر فراهــم کــردن چنیــن امکان ب

نیــز شــود، مزیتــی بــزرگ محســوب می شــود. ســپردن بخشــی 

از وظایــف بــه شــرکت های متخصــص ارائه دهنــده آن، نــه تنهــا 

متضمــن بهره منــدی از خدماتــی بــا ســطح کیفــی باالتــر و ســهولت 

بیشــتر اســت، بلکــه راه را بــرای ظهــور خاقیت هــای بیشــتر در 

ــد.  ــوار می کن ــب و کار هم ــی آن کس ــوزه تخصص ح

ابرآمــد بــا بهره  منــدی از تجــارب ارائــه ســرویس بــه کســب و کارهای 

حیاتــی  )Mission Critical Businesses(، خدماتــی باکیفیــت و پایــدار 

بــه همــراه پشــتیبانی قابــل  اتــکا و مطمئــن عرضــه کــرده اســت. 
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چرا رایانش ابرآمدی تام؟

رایانش ابرآمدی تام گزینه ای مناسب برای کسب و کارهایی است که به دنبال زیرساختی عالی و 
قابل اطمینان، به همراه خدمات پشتیبانی کامل هستند.

به کارگیری سرویس رایانش ابرآمدی تام، کسب و کارها را قادر می سازد تا  بخشی از یک دیتاسنتر 
مجهز، پرقدرت و به روز را همراه با سرویس  های پیاده  سازی و نگهداری آن )تمامی زیرساخت  های 
مربوطه شامل زیرساخت  های پردازشی، ذخیره  سازی، شبکه و امنیت و حتی سیستم عامل( به 

صورت یکجا و بدون دغدغه در اختیار داشته باشند. 
است که  ابری  رایانش  خدمات  زمینه  در  زیرساختی مطمئنی  تام، سرویس  ابرآمدی  رایانش 
در سریع ترین زمان ممکن به زیرساخت های ابری تان دسترسی پیدا کنید و بر کسب و کارتان 

متمرکزتر شوید.

از جذابیت های انتخاب این سرویس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ارائه سرویس به صورت مدیریت  شده 
Managed بر بستر  یا  ارائه سرویس های مدیریت شده  ابرآمدی تام بر  پایه سرویس رایانش 
MCaaS سرویس های  دسته  در  تام  ابرآمدی  رایانش  سرویس  درواقع  است.  بناشده  ابر 

)Managed Cloud as a Service( قرار دارد.
با استفاده از سرویس رایانش ابرآمدی تام این فرصت در اختیار شما قرار می گیرد که با آرامش 
از  و  ابرآمد بسپارید  از متخصصان  به تیمی  را  خاطر، مدیریت خدمات فناوری اطالعات خود 
خدماتی مطمئن، به صرفه و بهینه بهره مند شوید. این سرویس به تیم IT شما کمک می کند 
فرآیندهای  انجام  بر  منابع،  و  زیرساخت  تأمین  و  نگهداشت  موضوعات  بر  تمرکز  به جای  تا 

کسب و کار متمرکز شوند.

2. سرویسی با بهترین تجهیزات روز دنیا 
رایانش ابرآمدی تام Best of Breed است؛ به این معنی که ما برای طراحی تجهیزات آن بهترین 
از ویژگی های مهم طراحی سرویس رایانش  را در کنار هم قرار داده ایم. یکی  برندهای معتبر 
ابرآمدی تام، افزونگی )High availability -HA(، استانداردها و Best Practice های طراحی است. 

3. راهکاری برای تداوم کسب و کار
سرویس های ارزش افزوده ابرآمد در کنار سرویس رایانش ابرآمدی تام، بسته ای کامل در اختیار 

شما قرار می دهد تا بتوانید اطمینان بیشتری از تداوم کسب و کار خود داشته باشید.
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مزایای رایانش ابرآمدی تام برای کسب وکارها:

1. کاهش هزینه ها: 
به شکل چشمگیری  را  تام می توانید هزینه های کسب وکار خود  ابرآمدی  رایانش  با سرویس 
این، هزینه های مربوط به خرید، نگهداشت و تعویض سخت افزار نیز  کاهش دهید. عالوه بر 

به شدت کاهش می یابد.

2. بهینه سازی منابع: 
معموالً مدیران IT سرورهای فیزیکی را با باالترین ظرفیت منابع برای زمان های اوج مصرف و 
بهره برداری در آینده ساماندهی می کنند تا با رشد شرکت در سال های بعد دچار مشکل نشوند. 
با استفاده از راهکار رایانش ابرآمدی تام به راحتی می توانید در هر زمان بسته به نیاز شرکت در 

آن مقطع، منابع را افزایش یا کاهش دهید. 

3. پرداخت به میزان منابع درخواستی: 
با استفاده از این سرویس، پرداخت شما به میزان منابع درخواستی خواهد بود.

4. امنیت داده ها: 
با تکیه بر رایانش ابرآمدی تام می توانید از سطح باالیی از امنیت سیستم و محافظت از داده 

پیشرفته بهره مند شوید.

5. بهره مندی از جدیدترین فناوری روز:
به کسب وکارها  را  هزینه هایی  معموالً  بودن  به روز  و  است  تغییر  حال  در  به سرعت  فناوری 
تحمیل می کند. رایانش ابرآمدی تام با کمترین هزینه، به روزترین فناوری های موجود در بازار را 

در اختیار شما قرار می دهد.

۶. در دسترس بودن و مقیاس پذیری:
رایانش ابرآمدی تام مقیاس پذیری باالیی دارد چراکه با افزایش ظرفیت در هرلحظه، کارایی آن 
افزایش می یابد. این سرویس بدون محدودیت در زمان و مکان، در هرلحظه از شبانه روز در 
دسترس شماست و از طریق اینترنت هر زمان که اراده کنید می توانید به زیرساخت ابری و 

اطالعات خود  دست پیدا کنید.

7. سرعت در ارائه خدمات: 
سرویس درخواستی شما در کوتاه ترین زمان ممکن، در اختیار شما قرار می گیرد.

8. پشتیبانی فنی: 
به منظور اطمینان از ارائه خدماتی با کیفیت، متخصصان فنی و کارشناسان تیم پشتیبانی 
ابرآمد، ، همواره همراه شما هستند. ارائه سرویس درخواستی تنها طی چند روز انجام می شود.

پشتیبانی فنی به صورت ۲۴ ساعته و در 7 روز هفته انجام می شود.

با به کارگیری رایانش ابرآمدی تام، ضمن بهره مندی از تمامی مزایای مراکز 
داده مجهز با تجهیزات و راهکارهای به روز، در هزینه های شما صرفه جویی 

قابل مالحظه ای شده و  مدیریت زیرساخت ها تسهیل می شود.
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اجزای رایانش ابرآمدی تام:

1. زیرساخت شبکه
در سرویس رایانش ابرآمدی تام مدیریت شده ابرآمد، عالوه بر انتخاب بهترین و قابل اعتمادترین 
برند های روز دنیا با شبکه ای پرسرعت، پایدار و با افزونگی کامل، به جداسازی شبکه های شما 
اهمیت زیادی داده شده است. برای پیاده سازی این شبکه، تکنولوژی های فیزیکی و نرم افزاری 

متنوعی به کار رفته است.

2. زیرساخت پردازشی )سرور مجازی(
زیرساخت پردازشی ابرآمد با بهره گیری از بهترین برندهای دنیا، داده های شما را پردازش می کند.

3. زیرساخت ذخیره سازی
یکی از مهمترین اجزای زیرساخت های فناوری اطالعات، راهکارهای ذخیره سازی داده هاست. در 
سرویس رایانش ابرآمدی تام مدیریت شده ابرآمد، دیسک های ذخیره سازی پایدار و مطمئن با 

استفاده از راهکارهای بهترین برند ذخیره سازی دنیا به سرورهای شما اضافه خواهد شد.
برای انطباق هر چه بیشتر این سرویس با نیازهای شما، این دیسک ها با سه سرعت مختلف 
ارائه می شوند و امکان استفاده از فضای ذخیره سازی به میزان نیاز در هر لحظه نیز میسر 

است تا به این ترتیب صرفه جویی مناسبی در هزینه ها صورت گیرد.

4. زیرساخت  امنیت:
ابر است.  موضوع امنیت همواره یکی از مهم ترین الویت های کسب و کارها برای مهاجرت به 
فایروال های  و  الیه  چند  محافظتی  مکانیزم های  داشتن  با  تام  ابرآمدی  رایانش  سرویس 
تخصصی، امنیت داده ها و مسیرهای شبکه ای را تامین نموده و سرویسی امن و پایدار را برای 
شما مهیا کرده است. هم چنین وظیفه مانیتورینگ امنیت زیرساخت، مدیریت الگ و رخداد و 

مدیریت اعتبار سنجی نیز برعهده ابرآمد است.

5. پشتیبانی:
همکاران متخصص ابرآمد در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما هستند.
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خدمات ارزش افزوده  رایانش ابرآمدی تام:

)Backup( خدمات پشتیبان  گیری  •

)DR( خدمات شرایط بحرانی  •

•  آنتی ویروس

•  فایروال پیشرفته

)WAF( فایروال وب  •

•  خدمات مانیتورینگ
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