معرفی شرکت:
سرافرازیم تا با تالش و کوششمان خدمتی نو در عرصه علوم کامپیوتر و تکنولوژی و اطالعات کشور سربلندمان داشته باشیم.
شرکت فاتک افزار پرداز ،یکی از شرکت های موفق عضو شورای عالی انفورماتیک ونظام صنفی رایانه ای کشور است که در سال
 9322با موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات شروع به فعالیت نموده است .اعضا این شرکت از کارشناسان مجرب و متخصصین در
امر شبکه و مشاوره در این زمینه می باشند که در قالب چند تیم تخصصی  ITو مشاوره گرد هم آمده اند تا بتوانند به حول و قوه
الهی با ایده ها و طرح های نو ،گامی موفق را در زمینه فناوری اطالعات بردارند.

مهندسی فروش:
 ارائه راهکارهای جامع تخصصی و به روز شبکه های کامپیوتری ،مراکز داده ،سیستم های ذخیره سازی اطالعات
 طراحی،تأمین ،اجرا و نگهداری تجهیزات و سخت افزار ) (Active Equipmentتخصصی شبکه
 طراحی ،مشاوره ،اجرا و ساخت مراکز داده با توجه به آخرین تکنولوژی ها و استانداردها با بکارگیری محصوالت شرکت
های HP, DELL, Sun, IBM, intel, CISCO, Juniper, Seagate
 راهکارهای تخصصی مدیریت جریان اطالعات و منابع دخیره سازی درشبکه )(Data Flow & Storage structure

 امنیت و ایمن سازی مراکز داده در تمامی سطوح
 راهکارهای تهیه نسخه پشتیبان ) EBS (Enterprise Backup Solutionمطابق باآخرین فناوری های سخت افزاری و نرم
افزاری

مشاوره :
 ارائه راه حل های تخصصی در راه اندازی شبکه های محلی در سطح کوچک ،متوسط و بزرگ
 ارائه راه حل های تخصصی) (Solutionدر راه اندازی سیستم های ذخیره سازی و امنیت داده ها در شبکه های LAN, WAN
MAN

 نظارت بر پیاده سازی سیستم ها و تجهیزات Activeو  Passiveشبکه و مراکز داده ها
 تهیه RFIو RFPپروژه و اجرای مناقصات فناوری اطالعات
 ارائه خدمات مشاوره تلفنی و آنالین
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پشتیبانی:
با عنایت به هدف اصلی شرکت فاتک افزار پرداز که همانا رضایت مشتریان می باشد و همچنین اهمیت تداوم و کارکرد دقیق و بلند
مدت تجهیزات شبکه و سیستمهای رایانه ای ،واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش این شرکت ،ضمن ارائه راهکارها و بسته های
متنوع در زمینه نگهداری و پشتیبانی سامانه های سخت افزاری همواره می کوشد تا با ابداع خدمتی نوین و اجرای فرایندهای منظم و
ادواری عالوه بر ارائه خدم ات و ایفای تعهدات خود در سریعترین زمان ممکن نسبت به کنترل عملکرد صحیح سیستم ها و انجام
اقدامات پیشگیرانه همکاری نماید.

برخی از مشتریان شرکت فاتک افزار پرداز:

بنیاد مسکن آذربایجان شرقی

آب منطقه ای تهران

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه پیام نور قزوین

سازمان مدیریت صنعتی

بانک ایران زمین

کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد

سازمان امور مالیاتی شهر تهران

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت سرمایه گزاری مسکن

آذربایجان غربی

اسالمی

سیم و کابل ابهر

راه آهن ناحیه تهران

رامپکو

وزارت کشور

وزارت دادگستری

پیام نور زنجان

کمیساریای عالی سازمان ملل در

صدا و سیمای یزد

امور پناهندگان

صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران

صنایع پالستیک جهاد زمزم
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شهرداری یزد

