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 نيازمندي هاي سخت افزاري و نكات مربوط به نرم افزار هاي تحت شبكهراهنماي 

 

 نياز سخت افزاري نرم افزار هاي تحت شبكه 
 مشترك گرامي 

متقاضيان و محدوديت زمـاني در نوبـت نصـب     توجه به تعددخواهشمنديم با ضمن تشكر از حسن انتخاب و اعتماد جنابعالي          

را در اسرع وقت ، به دقت تكميـل و  و اعالم آمادگي بستر شبكه و سخت افزارهاي تحت شبكه درخواست نرم افزار سيستمها ، فرم 

 . تا اقدامات بعدي صورت پذيرد  تماس حاصل فرماييد ۲۲۲۲۱۱۴۲به شماره 

است   افزاري شما توسط گروه فني مهندسي سخت افزار شركت طرفه نگار اجرا و پياده سازي نشده ضمناٌ در صورتيكه شبكه سخت

ضمن تاكيد بر رعايت حداقل نيازهاي سخت افزاري و شبكه اي كه جهت بهينه بودن عملكرد سيستم در نظـر گرفتـه و خـدمتتان    

الم آمادگي بستر شبكه و سخت افزار را به دقـت مطالعـه   اعالم  شده است، خواهشمند است در فرم ارائه شده قسمت مربوط به اع

 .بديهي است مسئوليت تامين و تائيد آمادگي بستر شبكه و سخت افزار به عهده آن شركت محترم مي باشد . تكميل نمائيد 

به موقع نرم افزار تسريع در تكميل و ارسال فرم پيوستي باعث سرعت بخشي در انجام ساير مراحل كار و در نتيجه نصب و استقرار 

 .جهت آن شركت محترم مي گردد 

 شركت طرفه نگار _ با تشكر         

 

    : جهت نصب و راه اندازي نرم افزار هاي تحت شبكه حداقل مشخصات سخت افزاري مورد نياز 

 )server(حداقل مشخصات فني سرويس دهنده  •

  ))  SSttaattiioonn''ss((    ايستگاههاايستگاههاحداقل مشخصات فني حداقل مشخصات فني   ••

 
 ٣٢x Win) ٢٠٠٠ & XP ٩٨ & ME( حداقل نياز سخت افـــزاري در    

                               MHZ ١٧٠٠ �C.P.U : Min P:پردازنده 
��٢ RAM : Min            :                                        حافظه  M B 

                                GB ٢٠ H.D.D : Min: حجم خالي هارد 

 
                      Win  Vistaحداقل نياز سخت افــــزاري در 

                            GHZ �$٢ �C.P.U: Min P:پردازنده 
                        MB �١٢ RAM : Min:             حافظه

               GB �٠ H.D.D : Min:         حجم خالي هارد  

  ::حداقل مشخصات و مالحظات فني شبكـه حداقل مشخصات و مالحظات فني شبكـه   ••

 
                                             ١٠Mbps Cable: CAT�E Min speed . ١٠/١٠٠ Ethernet: در شبكه هاي كابلي    

                 ١١g .٨٠٢ ١١b Or .٨٠٢پروتكل پيشنهادي در سيستم بي سيم                                                                        
ز مراكز معتبر به با توجه به وجود ماركهاي متفرقه و در اغلب مواقع تجهيزات غير اورجينال با ماركهاي معتبر خواهشمند است در خريد ا: توجه   

 . جهت جلوگيري از هر گونه اختالل و عدم كاربري بهينه تجهيزات شبكه و سخت افزار خود دقت بعمل آوريد 
 .  تعريف و پياده گردد  Work Groupيا   Domainنوع شبكه نيز ميتواند بر مبناي

 

 .يكسان انتخاب شود ) Client(توصيه ميشود سيستم عامل مورد استفاده در تمام ايستگاه هاي كاري :  توجهتوجه

 
                                                                                                 GHZ ٠$٣ �C.P.U : Min P:  پردازنده 
��٢ RAM : Min:    حافظه  MB                                                                                                        

                                                                                               GB �٠ H.D.D : Min:     حجم خالي هارد 

 . باشد  ٣٢x Win  با قابليت فارسي در گروه  ٢٠٠٣ Or ٢٠٠٠ Windowsسيستم عامل ترجيحاً براي سرور : سيستم عامل 
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 شبكه تحت  هاينرم افزارباره نكاتي در
 

که گنجينه ای گـــرانبها از   را  نرم افزار ، اين  شرکت طرفه نگار به عنوان اولين توليدکننده نرم افزارهای مالی و اداري تحت ويندوز در ايران افتخار دارد
هاي فني و كاربردي اين نرم افزار به شرح ذيل  بخشي از ويژگي .تحت شبکه هاي توسعه يافته كامپيوتري ارائه نمايد ، باشدتجربيات چند سال گذشته مي

 :معرفي مي گردد

 دارا بودن قفل سخت افزاری و وابسته نبودن اطالعات به نرم افزار و قفل  •

 زبانهای برنامه نويسي جهان بعنوانِ يکی از قويترين  Borland Delphiاستفاده از زبان برنامه نويسی  •

 Microsoft SQL Server بانك اطالعاتي  •

 فارسي و عربي و ويستا ۲۰۰۳و  ٢٠٠٠و  ME ،XP ، ٩٨قابليت نصب بر روي ويندوزهاي  •

 )به التفاوت قيمت پرداخت ما با( شبكه با حفظ و تبديل اطالعاتتحت قابليت ارتقاء از سينگل به  •

 برنامه نويسي و كاربردي  ز حيث تكنيك يکپارچگی و سادگی نرم افزار ا  •

 ي به نياز مشتركين در تمامي سطوح كاربرييی هاي آن و پاسخگويمناسب بودن قيمت نرم افزار با توجه به کارا •

 

 :شبكهتحت  هايپشتيباني نرم افزار  
 

هزينه اياب و ذهاب كارشناس جهت مشتركين داخل تهران مبلغ (يك جلسه نصب و دو جلسه آموزش در محل مشتري بصورت رايگان  •
  ) ريال و جهت مشتركين خارج از تهزان بنا به تعرفه شركت مي باشد ١٠٠٠٠٠

 ي تلفنييارائه خدمات به صورت پاسخگو •

 پشتيباني رايگان در سال اول •

 ارتقاء و ارائه كيت هاي آماده بر روي نرم افزار  •

به مبلغ پشتيباني ساليانه نرم افزار % ۱۰به مبلغ نرم افزار و   %۱۰نرم افزار تا چهار ايستگاه به قيمت پايه و به ازاي افزايش هر ايستگاه  •
  به قيمت ها افزوده شده و جداگانه دريافت " عوارض و ماليات بر ارزش افزوده %٤طبق مصوبات قانوني دولت،  "ضمنا. افزوده مي شود

 .مي گردد

 تمديد  قرارداد پشتيباني  با صرف هزينه طبق تعرفه هاي شركت پس از اتمام گارانتي يكساله نرم افزار •

 

 خدمات گروه فني و مهندسي شبكه و سخت افزار
 

 توجه به وابستگي نرم افزار و سخت افزار آمادگي كامل خود را جهـت بـر طـرف نمـودن كليـه نيازهـاي        گروه شبكه و سخت افزارشركت طرفه نگار با
 .داردشبكه ايي و سخت افزاري شما اعالم و موارد ذيل را جهت اطالع از خدمات اين گروه به شرح ذيل تقديم حضور مي

 

  LAN & WAN       خت يافته كامپيوتريمشاوره، طراحي، و نظارت در زمينه پياده سازي انواع شبكه هاي سا •

 مشاوره، مونتاژ و ارائه و توزيع سيستمهاي كامپيوتر شخصي و همچنين سرور و نوت بوك •

PERSONAL COMPUTER- SERVER- NOTEBOOK                                

 ...) پرينت، يو پي اس، اسكنر وچاپگر، باركد خوان، فيش ( ارائه و توزيع تجهيزات تكميلي و پيشرفته كامپيوتر •
 ارائه سرويس ها و قراردادهاي پشتيباني و نگهداري سخت افزار و شبكه بصورت ماهيانه و ساليانه  •

 ارائه سرويس هاي خدمات فني و مهندسي شبكه و سخت افزار و اعزام كارشناس به محل كاربر يا در محل شركت  •

 ...) اسپيكر و  -كارت تي وي  -هارد جيبي  -ديجيتالدوربين ( ارائه كليه لوازم جانبي كامپيوتر •

 ... هاي كامپيوتري و ارتقاء سيستم •


