
 

 شرکت عرش رایان
 درباره ما :

سال       شرکتی با فعالیت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات از  صفاهان به عنوان  رد و کآغاز به کار  1388شرکت عرش رایان 

صنعت ارتباطات اینترنت با پهنای    شگامان  شد   از پی شور می با سیع در ک ی  ها و خدمات این گروه، ارایهترین فعالیتمهم .باند و

ها همچون میزبانی وب، اشتراک فضا، سرور اختصاصی  راهکارهای متنوع برای دسترسی به اینترنت، خدمات شبکه و مرکز داده 

 .است …و 

های مطمئن، مترون به صرررفه و انسررته اسررت با ارایه راه   این شرررکت با اخم مزوز از سررازمان تنمیم متررات و ارتباطات رادیویی، تو

، مزتمع های های بزرگها و شرکت اختصاصی، نیازهای ارتباطی باند وسیع و خدمات ارزش افزوده مبتنی بر آن را برای بسیاری از سازمان     

 تأمین نماید. تیق و توسعه و مراکز دانشگاهی کشورهای معمم صنعتی، خدماتی و مراکز تحمزموعهمسکونی، 

شتیبانی  با کوشند  می ما پرسن    صال  هفته ایام تمامی در و روزی شبانه  صورت  به شبکه  فنی پ  تمام رد را عالی کیفیت با و وقفه بدون ات

 .آورند فراهم عزیزان شما برای سال مدت

یفیت کده اسررت تا افزایخ خوشررنودی مشررتریان، بهبود شرر موجب راه ابتدای همان از گروه هایفعالیت بر  اکم مداریمشررتری نگرش

ی خدمات نوین، افزایخ کارآیی خدمات پشتیبانی فنی و رقابت سالم و اصولی با    محصوالت و خدمات، نوآوری و خالقیت مستمر برای ارایه  

صول و ارزش رقیبان جزو مهم شد. چ  عرش رایانهای های فعالیتترین ا سانی به جا ه آن که، خدمتبا سعه   ر شد و تو ی معه و کمک به ر

ی کشور همواره مورد توجه مدیران فرهنگ استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی به عنوان شاخصی برای میزان رشد و توسعه  

 است. این شرکت بودهو کارکنان 

در ایران می باشد که موفق به   ISPتنها شرکت  شرکت عرش رایان همچنین به دلی  کیفیت ارائه سرویس های اینترنت پر سرعت اولین و    

شان  أخم ستاندارد   ن سرعت ا ست. همچنین این   TQAبین المللی تکنولوژی و کیفیت برتر در خدمات اینترنت پر  از اتحادیه اروپا گردیده ا

تیت سازمانی در ارائه خدمات به عنوان برگزیده دریافت نشان موف 94سال شرکت به دلی  ساختار اصولی و مدیریت بهینه موفق گردید در 

 برتر دست یابد.



 

 

 عرش رایان :فنی ویژگی های برخی از 

 پانزده دارای POP Site           ، شهر ستان ) خمینی  صفهان و شهرهای بزرگ ا شهر ا ،  نزف آباد ، بهارستان و پوشخ کام  ) صد در صد ( 

شفق،          شوری، بلوار  شهید ک شهرک  شهر،  شهرک  ( و و ....  سپاهان  صفهان  همچنین  صنعتی بزرگ ا  ) مبارکه، دولت آباد، محمود های 

 ( آباد،  بیب آباد، جی، امیرکبیر و ...

 سایت ها و بهره مندی از برندهای  ات فنی روز جهان ای کام  از مزهزترین تزهیزمزموعه  Cisco , Mikrotik , Juniperدر کلی 

 ,Motorola , Proxim . ... و 

  مطمئن در کلیه سایت ها و استفاده از تأمین برق اضطراریUPS .های با توان باال 

  تأمین پهنای باند مطمئن ازGateway  های مختلف و پهنای باندBack up . 

  روز هفته 7ساعته و  24پشتیبانی 

 نصب و راه اندازی سریع توسط کارشناسان شرکت 

  لینک وایرلس  800دارای بیخ ازMulti point   لینک  500و بیخ ازpoint to point  .در استان اصفهان 

  استفاده از پیشرفته ترین سرورهایHP . در مرکز داده شرکت 

 .استفاده از سیستم های مانیتورینگ پیشرفته 

 

 

 

 

 :  پهنای باند و اینترنت - 1

 پهنای باند اختصاصی :

شرکت   شرکت ها      رایان عرشیکی از خدمات ویژه  سازمان ها و  صی به  صا ستر ، ارائه پهنای باند اخت می   Wireless بر روی ب

ص      سرویس به  شد. که این  شد. می Full Protocolو  Dedicated ورتبا سرویس با توجه به تأمین پهنای باند   با در این 

ضیان            سرویسی پایدار و بدون کوچکترین قطعی و یا کندی دسترسی را برای متتا سته ایم  شرکت از چندین منبع مختلف توان

 فراهم نماییم.   

 

 ویژگی های پهنای باند اختصاصی :

 اعم از  تامین تزهیزات بیسیم ارایه پهنای باند متناسب با سرعت درخواستیWi-Fi - Microwave 

 اختصاصی "تأمین پهنای باند کامال. 

  درصد 99.5تضمین ارتباط به میزان. 

 ارایه نرم افزار مانیتورینگ پهنای باند به مشتری. 

 ارایه گراف جهت مشاهده پهنای باند مصرفی. 

 استفاده از شبکه مزازی اختصاصیهای جدا از یک دیگر با های مختلف سازمان و در ساختمانبرقراری ارتباط میان بخخ. 

 عرش رایان : گرو های خدماتی
 



 

 ها و اطالعات مشتریتامین امنیت داده. 

 و تخصیص  امکان افزایخ پهنای باند در کوتاهترین زمانIP نیاز مشترک. بر اساس 

  تعهد سرعت ثابت استفاده از اینترنت بر اساس سرعتDownload .بدون نواسان در کلیه ساعات شبانه روز 

   ( صال به اولین دروازه شرکت عرش رایان از آدرس   Gatewayتعهد پایداری کیفیت ات  )IP       ستفاده شترک که با ا شده به م ز اارائه 

 قاب  اندازه گیری می باشد.  PINGو  Traceدستور 

  میزانPacket Lost می باشد.  %2سرویس ارائه شده  داکثر 

  امکانRoute وتک  مسیریابی و تعین مسیر اینترنت از طریق پرBGP 

 

 سرویس اینترنت :

، خدمات پهنای باند خود را از طریق آن عرش رایان ست که شرکت  هایییکی دیگر از شیوه  (Wirelessسیم ) از طریق بی اینترنتی ارایه

ی مشتری از مراکز مخابراتی به قدری  دهد. این بخخ از خدمات، در تمام مناطتی که امکان استفاده از سیم وجود ندارد و یا فاصله   ارایه می

تری نیاز دارند ه به پهنای باند بیخاست که برقراری ارتباط با سیم برای مشتری متدور نیست، قاب  ارایه است. افزون بر این، مشتریانی ک       

ستند کاربری خط تلفن خود را تغییر دهند، می  سی     یا مای  نی ستر ستفاده از این خدمات به پهنای باند دلخواه و مورد نیاز خود د توانند با ا

  شود.ر میو مشتری برقرا عرش رایانیابند. در این روش با استفاده از باندهای فرکانسی مشخص، ارتباط هوایی بین 

 

 

 مرکز داده : - 2

 طرا ی و اجرای مراکز داده 

 وب میزبانی 

 الکترونیک تزارت 

 ایمی  میزبانی 

 اختصاصی میزبانی 

 اختصاصی سرورهای و مزازی سرورهای 

 راستا همین رد ، است شده تبدی  محصوالت  معرفی و تبلیغات زمینه در ابزارها تریناساسی   از یکی به ارتباطات و اطالعات فناوری امروزه

 ت هایشرک بین در است توانسته دقیق و فنی پشتیبانی و جهانی استانداردهای با مطابقفوق  خدمات ارائه با   صفاهان رایان عرش شرکت

عالیت همچنین شرکت عرش رایان در نمر دارد در راستای توسعه ف    .گیرد قرار مزازی سرورهای  و سایت  میزبانی خدمات دهنده ارائه برتر

سیس   Center Dataهای خود و با توجه به افزایخ روز افزون نیاز به خدمات  ستاندارد ه  Center Dataاقدام به تأ ای روز با باالترین ا

سی و مطالعا         شنا سی های فنی و کار ستا برر سترده نماید. در همین را قانه جهت ت بازار و تدوین طرح ها و ایده های خالدنیا و در ابعاد گ

ساخت و راه اندازی این مر      صورت گرفته در اواخر پاییز مرا    ساس برآوردهای  شد و بر ا کز بزرگ ارائه خدمات نوین در  ال انزام می با

 داده که به یاری خداوند بزرگترین مرکز داده خصوصی استان اصفهان خواهد بود آغاز خواهد گردید.

 

 

 



 

 نرم افزار : - 3

 باشد می زیر شرح به افزار نرم بخخ در ارائه قاب  خدمات : 

 وب بر مبتنی افزارهای نرم کلیه نویسی برنامه و طرا ی  Web Application) ) 

 ویندوز تحت افزارها نرم کلیه نویسی برنامه و طرا ی Windows Application ) ) 

 همراه های تلفن انواع بروی اجرا قاب  افزارهای نرم کلیه نویسی برنامه و طرا ی Mobile Application) ) 

 اطالعاتی های سامانه ایزاد و طرا ی 

 مدیریت اطالعات افزاری نرم سیستم سازی پیاده 

 محتوا مدیریت های سیستم 

 هوشمند های سامانه 

 پروژه کنترل و مدیریت افزاری نرم های سیستم 

 

 نویسی رنامهب به اقدام از قب  و شده دیده آن در(  آینده و  ال)  سیستم نیازهای کلیه که شود می اجرایی و موفق زمانی افزاری نرم پروژه یک

 تززیه ،دموار کلیه. همچنین  باشد  پمیر امکان موضوعی  گسترش  و بسط  امکان ، نیازها کلیه سازی  پیاده از بعد همچنین و آن نمودن اجرایی و

 ایسرویسه خدمات ارائه تضمین ، مشتری  توق رعایت جهت در و گردد اجرا آن نویسی برنامه و طرا ی در شیوه مناسبترین  و شده  تحلی  و

 . گردد انزام افزار نرم استترار از پس ، کیفیت تضمین و پشتیبانی

سان    از گیری بهره با و  کاربردی های برنامه و افزار نرم تولید و سازی  پیاده زمینه در خود تزربه بر تکیه با شرکت  این شنا  امور در برهخ کار

 برنامه ازیس  پیاده و اجرا به نسبت  تا است  نموده ایزاد خود افزاری نرم مزموعه در را توانمندی این نویسی،  برنامه و سیستم   طرا ی و تحلی 

شتری  سفارش  به کاربردی های ستفاده  با م ستفاده  .نماید اقدام مختلف های  وزه در افزار، نرم معماری مختلف سبکهای  از ا  و لوژیتکنو از ا

 نرم ایه  پروژه در همواره افزار نرم معماری  نوین سرربکهای  بکارگیری  همچنین و افزار نرم سررازی پیاده  و طرا ی در دنیا  روز های  متدولوژی 

 .است بوده مدنمر شرکت این اطالعاتی های سامانه تولید و افزاری
 

 

 : و شبکه ارتباطات - 4

 این بخخ به شرح زیر می باشد : خدمات قاب  ارئه در

 درجه 360شبکه وایرلس با پوشخ  های ایستگاه پیاده سازی 

 در فواص  و نتاط مختلف وایرلس لینک برقراری 

 در چند نتطه گوناگون های مسافت به وایرلس لینک طریق از تلفن خطوط انتتال 

 سرویس سازی پیاده Hotspot  جهت اشتراک اینترنت 

  و یا شبکه اینترنت وایرلس طریق از تصویر انتتال و تصویری نمارتاجرای پروژه های 

 تلفنی مراکز تکنولوژی از استفاده IP جهت اتصال تلفن و مراکز تلفن نوا ی به ساختمان مرکزی 

 وایرلس شبکه طریق از تلویزیون پخخ ایستگاه سازی پیاده 

 همپیوسته به وایرلس شبکه ایزاد Mesh 

 دستگاههای اطالعات انتتال PLC به مرکز کنترل از طریق شبکه وایرلس 



 

 اصلی مرکز به وابسته نتاط ارتباط و مرکزی دفتر در مرکزی رادیوی ایستگاه سازی پیاده 

 با منطته ای مخابرات مرکز یک ایزاد Soft Switch 

 یتلفن مراکز تکنولوژی از استفاده IP با گوشی های بیسیم IP 

  مخابراتی و رادیویی و پشتیبانی و تزهیز ایستگاه هانصب انواع سازه و دک  های 

 انواع خدمات شبکه داخلی و اجرای پروژه های شبکه 

 شی و اجرای پروژه های فیبر نوری از قبی شی فیبر نوری (،    انتتال فیبر )  فاری، داکت ک صب کاب  ک ستگاه  ن  یبرف اکتیو های د

 فیوژن و ...مفص  بندی، ، نوری فیبر لینک از نگهداری، نوری

 

 

 

 

 
 

سخ  عرش رایانریزی گروه برنامه ستور کار       برای پا شترکین از ابتدای فعالیت تاکنون در د شنودی م سب به نیازها و در نهایت خو گویی منا

ست. این برنامه تمامی کارکنان و مدیران مزموعه بوده مندی مشترکین وجه تمایز بارز  ریزی و توجه برای دستیابی به درصد باالی رضایت   ا

 باشد.می عرش رایانسرویس 

 

 : توان به موارد ذی  اشاره کردات فنی در راستای کاهخ ا تمال قطعی سرویس میاز دیگر نک

 

 گیری از ژنراتور و سیستم برق اضطراری با بهرهUPS 

 هاالمل  در سایتسیستم سرمایخ مطابق استانداردهای بین 

  افزایخ امنیت شبکه با استفاده ازCisco Layer3 Switches 

 Firewall افزاریسخت 

 های سیسکو، جونیپراز قویترین مسیریاب استفاده 

 

دستگاه به عنوان پشتیبان برای    چندینسریعتر سرویس در مواقع اضطرار،     اندازیبه منمور افزایخ ضریب پایداری و اطمینان بیشتر و راه  

 گردد. معیوب می است و در زمان لزوم جایگزین دستگاهدر نمر گرفته شده  و دک  ها تزهیزات اصلی سایت

س  شبکه         تای ارایه خدمات متمایز، یکی از مهمترین مزیتدر را سمت مدیریت  سن  مزرب و کارآمد در ق ستفاده از پر شرکت ا های این 

NOC   شرکت می شتیبانی فنی این  ستفاده از جدیدترین و بهترین ابزارها و نرم   ، و بخخ پ شد که با ا صی، نمارت بر ک     با ص افزارهای تخ

سی       ستر شبانه روزی انزام می   شبکه و مانیتورینگ نتاط د صورت  شتیبانی فنی  . دهندرا به  شرکت  تیم پ شک  از بهترین و  این  مت

صورت دایمی آماده        کارآزموده ست و به  صان در این  وزه ا ص سان و متخ شنا سخ  ترین کار ست.     پا شترکین ا شکالت م گویی به نیازها و م

شترکین می  ساعت م شبانه توانند در تمام  شتیبانی فنی     7روز و های  سال با بخخ پ تماس گرفته و  عرش رایانروزهفته در تمام روزهای 

سازند. مشکالت و مسای  مطرح شده از سوی مشتریان بالفاصله پی         نیا گیری و در کمترین زمان زها و مشکالت خود را با تیم فنی مطرح 

 ممکن برطرف خواهد شد.

 

 پشتیبانی عرش رایان
 



 

 شرکت های طرف قرارداد :رخی از ب

 

 

 

 و ...

 

 مرکز پزشکی هسته ای سپاهان شهرداری بهاران مرکز آموزش خانه صنعت و معدن

 ورده های گوشتی  نیکان گوشتآشرکت فر (   ال جی )شرکت سیما نگین سپاهان  مزازی پارس مرکز آموزش عالی

 شرکت مهندسی آرمه طرح اسپیدان ن ) نماندگی انحصاری(کان شعبه 13مرکز آموزش زبان گویخ 

 شرکت آزمونه فوالد پاناسونیک )نمایدگی انحصاری( بنیاد آموزش فرهنگی امام صادق)ع(

 شرکت مهندسی بنافن ال جی )شرکت نویان نوین( استعداد های درخشان شهید اژه ایمرکز آموزش 

 شرکت پیشگامان داده پرداز صدرا کارچر )بازرگانی خاریان نمایندگی انحصاری ( مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان

 فلز نوین شرکت پارسیس سازی اراک(شرکت بخارکاران ) نمانده انحصاری ماشین  مرکز مدیریت  وزه علمیه استان اصفهان

 شیمیایی رازی اصفهانشرکت  شعبه ( 4لوازم خانگی بوش ) بازرگانی سیهاوی  کاربردی وا د استان اصفهان دانشگاه جامع علمی

 شرکت شهر سازان بدیع سامسونگ ) دفتر مرکزی سام سرویس ( کانون بسیج جوانان اصفهان  

 شرکت تدبیر اندیشان کارامد شرکت اندیشه برتر شرکت داروگستر رازی

 شرکت فوالد کویر امتخدمات بازرگانی دا تعاونی تاکسیرانی اصفهانشرکت 

 نشرکت سیمان نایی شرکت برج بتن هت  شیخ بهایی

 شرکت الوند پارس ورده های گوشتی شایان گ  آشرکت فر شرکت همیار مدیران اسپادانا

 سپاهانشرکت زرین  شرکت آذربانان چهلستون خانه شرکت شهر و

 شرکت سپهر موج اسپادانا شرکت رویال پیشگام شرق رماتیک پاکاودپارتمان انف

 هاما ارتباطشرکت  شرکت دوام سازان زنده رود شرکت شیروگوشت فوده

 شرکت الکترو میزان اندیشه صنایع سپاهان هیدرولیک ایرانیانشرکت  شرکت عکس اصفهان

 استادان اصفهان مزموعه کوی جر افشینآشرکت  مرکز هنرهای تصویری ه  اصفهان

 شرکت  افظ پخخ شرکت آجر نماچین سرپرستی بانک  کمت ایرانیان 

 شرکت اهورا پخخ شرکت آجر رویال آژانس مسافرتی گنبدهای فیروزه ای

 شرکت موننکو بهشت آیین آزانس مسافرتی  آزانس مسافرتی ایلیا گشت

 وا دی امین 110مزموعه  وا دی آفتاب 250مزموعه  وا دی سپهر 1700مزموعه 

 شرکت تزارت گستر لوتوس بازار روز کوثر مهر دیکام فن آوریشرکت 

 شرکت آرمان تدبیر نتخ جهان شرکت صعود گستر آسیا شرکت تهیه مواد غیر فلزی مبارکه

 شرکت اطلس ماشین آریا شرکت بازرگانی  لوایی پارسیان سریع محاسبات شرکت 

 شرکت انرژی و کار سپاهان شرکت آی سودا شرکت آلیاژ مفتول سپاهان

 قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاع استان اصفهان


