
با ابرآمد آشنا شوید



از هم افزایــی توانمندی هــا و تجربیــات  بــا اســتفاده  ابرآمــد،  شــرکت 

ــن  ــدف تأمی ــا ه ــس ب ــرداز رمی ــتم و  افزار پ ــکاران سیس ــرکت های  هم ش

زیرســاخت های امــن و باکیفیــت و همچنیــن توســعه خدمــات ابــری بــرای 

پاســخگوی بــه نیازهــای کســب وکارها در زمینــٔه ارائــه ســرویس های 

ــد. ــیس ش ــال 1398 تاس ــری در س اب

درباره ابرآمد



بــر  تمرکــز  نیازمنــد  موفقیــت  بــه  دســتیابی  جهــت  کســب وکارها 

ــای  ــه فعالیت ه ــر هم ــز ب ــا تمرک ــا آی ــتند؛ ام ــی هس ــات مختلف موضوع

کســب وکار ضــروری اســت؟ مــا در ابرآمــد بــا ایجــاد تیمــی از متخصصــان 

و مشــاوران فنــی در حوزه هــای گوناگــون فنــاوری اطالعــات، آمادگــی 

ــب وکارها را  ــان کس ــکار و پنه ــای آش ــیعی از نیازه ــف وس ــا طی ــم ت داری

ــم  ــالش می کنی ــن ت ــریکی مطمئ ــوان ش ــه عن ــواره ب ــم و هم ــخ دهی پاس

ــا بتوانیــد تمرکــز  تــا دغدغه هــای فنــاوری اطالعــات شــما را رفــع کنیــم ت

بیشــتری بــر پیشــبرد اهــداف اســتراتژیک کســب وکارتان داشــته باشــید. 

چرا ابرآمد؟



چرا ابرآمد؟

شــرکت هــای پیشــرو و کارآمــد، در حــوزه IT دو بــازوی مهــم و تاثیرگــذار 

ــرم افــزاری مناســب. هــر شــرکت موفقــی  ــد: زیرســاخت و راهــکار ن دارن

قطعــا بایــد در هــر دو حــوزه ابزارهــای مناســبی در اختیــار داشــته باشــد تا 

بتوانــد در زمــان مناســب؛ پاســخگوی مدیــران، صاحبــان ســرمایه، پرســنل 

و مشــتریان خــود باشــد. ابرآمــد بــا بهره  منــدی از تجــارب ارائــه ســرویس 

ــی  ــی )Mission Critical Businesses(، سرویس ــب  و کارهای حیات ــه کس ب

ــن  ــکا و مطمئ ــتیبانی قابل ات ــات پش ــراه خدم ــه هم ــدار ب ــت و پای باکیفی

ایجــاد نمــوده اســت. در واقــع ابرآمــد بــرای کســب  و کارهایی کــه بــه دنبــال 

زیرســاخت عالــی و قابل اطمینــان هســتند ایجادشــده اســت.با اســتفاده 

از ســرویس های ابرآمــد ایــن امــکان بــرای شــما فراهــم می شــود تــا 

به ســرعت و بــا اطمینــان کامــل بــه زیرســاخت های ابــری دسترســی پیــدا 

کنیــد و بــر کســب وکارتان متمرکزتــر شــوید.



چرا ابرآمد؟

ــه  ــا ب ــد و ی ــان را داری ــرم افزاری ت ــای ن ــردن راهکاره ــه روز ک ــد ب ــر قص اگ

هردلیــل زیرســاخت هــای ســخت افزاری فعلــی  پاســخگوی نیازهــای 

ــکاء  ــل ات ــن و قاب ــاختی مطمئ ــه زیرس ــا ب ــت، قطع ــان نیس ــب وکارت کس

نیــاز داریــد. ابرآمــد باتوجــه بــه شــناخت و درک مناســبی کــه از راهکارهــا، 

محصــوالت و مشــتریان همــکاران سیســتم دارد، بهتریــن و مناســب-

تریــن ســرویس هــای زیرســاختی ابــری را در اختیــار شــما قــرار می دهــد و 

ــان  ــودن زیرســاخت ها و راهکارهــای نرم افزاری ت دیگــر نگــران متناســب ب

ــا اســتفاده از ســرویس هــای ابرآمــد از بــروز مشــکالت  نخواهیــد بــود. ب

احتمالــی کــه بدلیــل عــدم ســازگاری ســخت افزار و نرم افــزار ممکــن 

ــد. ــگیری می کنی ــد، پیش ــاق بیفت ــت اتف اس
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سرویس رایانش ابرآمدی چه مزیت هایی برای کسب وکار شما به ارمغان می آورد؟

1. مقیاس پذیری و مدیریت هزینه ها
با توجه به نیازتان، منابع  تا  ابری به شما امکان می دهد  مقیاس پذیری آنی سرویس رایانش 
خود را افزایش یا کاهش دهید و تنها به اندازه ی میزان سفارش، هزینه  ی منابع را پرداخت و در 

هزینه ها صرفه جویی کنید.

2. امنیت داده ها
امنیت داده ها فعالیتی است متداوم که شامل دو اقدام پایش و بهینه سازی است. تیم امنیت 
ابرآمد با پایش دائمی رخدادهای امنیتی و با استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته، سطح باالیی 

از امنیت را برای سرویس رایانش ابرآمدی فراهم نموده اند. 

3. پشتیبانی فنی 24*7
به  پاسخگویی  آماده  سال  در کل  هفته  روز   7 در  ساعته   24 به صورت  ابرآمد  فنی  پشتیبانی 
مشترکین است. به این ترتیب شما هم تیمی متشکل از متخصصین تمامی حوزه های مورد 

نیاز است برای پایش و نگهداری دائمی از سرویس های IT خود در اختیار خواهید داشت.

4. پایداری سرویس ها
ابرآمد با تضمین حداقل سطح ۹۹.۹۵٪ سرویس رایانش ابرآمدی، پایداری سرویس های IT شما 
را تضمین می نماید. طراحی زیرساختی سرویس رایانش ابرآمدی بر پایه افزونگی در الیه های 
مختلف بوده است. به این ترتیب حتی با خرابی بخشی از تجهیزات، مشترکین سرویس رایانش 

ابرآمدی بدون اختالل از سرویس خود استفاده خواهند نمود.

5. دسترسی همیشگی و تداوم کسب وکار
امروزه اطالعات پایه  اصلی کسب وکارها هستند. رایانش ابرآمدی دسترسی شما به زیرساخت و 
اطالعات شرکت را از هر نقطه جغرافیایی و در هر زمان فراهم می کند و با پیاده سازی راه کارهای 
از  پشتیبان گیری  بحرانی میسر می کند.  در شرایط  حتی  را  و کار شما  تداوم کسب  مختلف 
از دیگر اقدامات  اطالعات و یا حتی ایجاد زیرساخت های مشابه در چندین نقطه جغرافیایی 
ابرآمد است. به این ترتیب در بحرانی ترین اتفاقات منطقه ای نیز سرویس شما از نقاط دیگر در 

دسترس خواهد بود.

6. هم گام با تکنولوژی های روز دنیا
با استفاده از سرویس رایانش ابرآمدی بر لبه تکنولوژی حرکت خواهید کرد و دیگر نگران تغییرات 

تکنولوژی و نیازهای جدید IT در کسب و کار خود نخواهید بود. 
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ابرآمد چه خدمات ارزش افزوده ای به کسب وکارها ارائه می دهد؟

این  می دهد.  ارائه  نیز  را  ارزش افزوده ای  خدمات  خود،  اصلی  سرویس های  کنار  در  ابرآمد 
سرویس ها خیال مشترکین را بیش از پیش راحت  می کند:

 :)Backup( خدمات پشتیبان  گیری
از  بخشی  یا  کل  از  که  که  می دهد  را  امکان  این  شما  به  ابرآمدی  پشتیبان گیری  سرویس 
شود  گرفته  پشتیبان  نسخه  مشخص  زمانی  بازه های  در  یا  روزانه  صورت  به  سرویس تان 
قرار می گیرد، سرویس  اختیارتان  در  پنلی که  از طریق  دارد که  وجود  امکان  این  و همچنین 
پشتیبان گیری تان را مدیریت کنید. همچنین با امکان Backup Snapshot می توانید در هر زمان 
از دیتابیس خود نسخه  اسنپ شات تهیه کنید، و در زمان نیاز تنها با چند کلیک، سیستم را به 
وضعیت قبلی برگردانید. به این ترتیب، دیگر نگران از دست رفتن اطالعات با ارزش کسب و کار 

خود در هیچ زمانی نخواهید بود.

:)Disaster Recovery( خدمات شرایط بحرانی
راهکارهای DR عالوه بر هزینه بر بودن شان  راهکارهای پیچیده ای هستند؛ اما ابرآمد با ساده ترین 
حالت ممکن و با کمترین زمان تأخیر، نسخه ای از زیرساخت های شما را به یکی از سایت های 
و  و هزینه ای شما  مرتفع خواهد شد  این کار دغدغه فنی  با  استانی خود منتقل می کند که 

درواقع با این کار به تداوم کسب وکارتان کمک می کند.

:)WAF( فایروال پیشرفته و فایروال وب
ما در ابرآمد با بکارگیری چند الیه فایروال پیشرفته و فایروال وب )WAF( خیال شما را از بابت 
امنیت زیرساخت تان راحت می کنیم. با استفاده از فایروال اختصاصی  تان، به راحتی می توانید 

دسترسی های ماشین های خود را تنظیم کنید و زیرساخت  های تان را امن کنید.

خدمات مانیتورینگ:
برای  ابرآمد  از سرویس های  یکی دیگر   Pro-Active و پشتیبانی  زیرساخت  مانیتورینگ مداوم 

داشتن زیرساختی با کیفیت باال است.

با ابرآمد آشنا شوید
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چگونه می توانید با سرویس های ابرآمد بیشتر آشنا شوید؟

آدرس  به  ابرآمد  وب سایت  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  تکمیلی  اطالعات  می توانید  شما 
www.abramad.com کسب کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید با تکمیل فرم درخواست 
در  را  تماس تان  اطالعات   https://www.abramad.com/request/ لینک  از طریق  مشاوره 
اختیار ما قرار دهید تا در اسرع وقت با شما مرتبط شویم. همچنین شما می توانید با واحد 

فروش ابرآمد نیز تماس حاصل کنید.
تلفن فروش: 83382900 -021 داخلی 1

info@abramad.com :پست الکترونیک

با ابرآمد آشنا شوید
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