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معرفی شرکت ادیب گستر عصر نوین

   گـروه مهندسـین ادیـب از سـال 1381 و بیـش از یـک دهـه فعالیـت تحـت نـام 
تجـاری» ادیـب گسـتر عصـر نوین« )با مسـئولیت محـدود( فعالیت خـود را در دو حوزه 
فنـاوری اطالعـات، بـا موضوعـات طراحـی، راه انـدازی و نگهـداری انواع توپولـوژی های 
شبکه،سـایت و سـامانه هـای تحـت وب آغـاز کـرده و ادامـه مـی دهـد. ایـن شـرکت با 
فعالیـت مسـتمر و بهـره گیـری متخصصیـن و کار آزمـوده نهایتاً توانسـته اسـت جایگاه 

مناسـبی را در میـان رقبـای خـود کسـب کند. 
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    سـرعت رشـد بـاالی تکنولـوژی و فنـاوری روز دنیا، باعث شـده اسـت تا یـک ویژگی برتر، تفـاوت بزرگی 
در نتیجـه و مـا حصـل فعالیـت یـک فرآینـد برای هر شـرکت داشـته باشـد. لـذا با در نظـر گرفتن نیـاز روز 
افـزون شـرکتها و مؤسسـات کشـور بـه بهـره گیـری از ایـن متودولوژی هـا گروه مهندسـین ادیـب فعالیت 

خـود را در دو بخـش زیـر ارائـه می دهد:
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1-( گروه سخت افزار:         

                                                                                                                       
طراحی، اجرا و راه اندازی شبکه                                                                   
نگه داری انواع متودولوژی های شبکه                                                           
پشتیبانی و ذخیره اطالعات حیاتی شرکت ها                                                    

2-( گروه نرم افزار:             
                                                                      

طراحی و اجرای نرم افزارهای تحت وب                                                        
طراحی و اجرای سامانه                                                                             
طراحی دیسک های مالتی مدیا                                                                    
طراحی وب سایت های داینامیک و استاتیک                                                  

خدمات قابل ارائه شرکت:    
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سیاست های کاری شرکت:

1-جلب رضایت مشتری
2-ارائه خدمات مشاوره رایگان
3-خدمات آموزشی نرم افزارها
4-خدمات پشتیبانی مستمر 

5-انجام پروژه ها طبق زمان بندی

خط مشی شرکت:

1-استفاده از نیرو های متخصص
2-ارتقاء توان تخصصی نیرو ها
3-به کار گیری بهترین ابزارها

4-رعایت کلیه استاندارد ها
5-ارائه بهترین پیشنهاد ها 
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**خدمات گروه سخت افزاری:

    ایـن بخـش از مجموعـه در زمینـه طراحـی، اجـرا و نگهـداری 
انـواع متودولـوژی های شـبکه فعالیت دارد. کارشناسـان شـرکت 
بـا توجـه بـه شـرایط فیزیکـی محـل و همچنیـن وضعیـت پـالن 
شـرکت و شـرایط موجـود بهتریـن پیشـنهاد را با کمتریـن هزینه 

و باالتریـن کارآیـی ارائـه میدهند.
   مدیـران هوشـمند سـازمان هـای مختلـف امروزه اصـل قابلیت 
اسـتفاده مجـدد و یکپارچه سـازی تیـم را سـرلوحه کار خود قرار 
داده  و بـا درایـت بـه انتخـاب روش هـای نویـن در جهـت پایین 

آوردن هزینـه هـا و بـاال بـردن کارایی مـی پردازند.
   هـر شـرکت بـه لحـاظ صرفـه جویـی در خریـد تجهیزاتـی از 
جملـه پرینتـر، اسـکنر... و دیگـر تجهیـزات جانبی، صرفـه جویی 
زمانـی از جهـت انتقـال اطالعات فی مابین و توانایـی در نگهداری 
اطالعـات از طریـق گرفتـن نسـخه پشـتیبان روی سـرور، احتیاج 

بـه نصـب و راه اندازی شـبکه دارد.
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**خدمات گروه نرم افزاری:

    شـرکت ادیـب در ایـن بخـش بـا توجـه بـه 
تجربـه متخصصین خود در اجـرا و طراحی نرم 
افزارهـای تحـت وب، ایجـاد سـامانه، طراحـی 
دیسـک های مالتـی مدیا و طراحی وب سـایت 

هـای  داینامیک و اسـتاتیک فعالیـت دارد.
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شرکت در طراحی و تولید نرم افزار دو شاخه اصلی را مد نظر 
داشته و دارد:

1-( تولید نرم افزارهای عمومی 

    شـرکت بـا بـرآورد نیـاز مشـتریان در سـطح شـرکت هـای 
)بزرگ، متوسـط، کوچک، اشـخاص...( و نیز بررسی نرم افزارهای 
کاربـردی متناسـب روز دنیـا، بـا رویکـرد نیازهای مشـتریان در 
کشـور، اقـدام بـه تولید نـرم افزارنمـوده و از این گـروه می توان 
بـه نـرم افـزار جامـع اتوماسـیون اداری مبتنی بـر وب، مدیریت 

مکاتبـات سیسـتم مدیریـت محتوای سـایت و ... اشـاره کرد.
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2-( تولید نرم افزارهای سفارشی:

   تولیـد نـرم افزارهـای سفارشـی )customized( یکـی دیگـر از شـاخه های تولید نـرم افزار 
در شـرکت اسـت،تغییرات مـورد نیـاز در نرم افزارهای عمومی شـرکت، طراحـی و تولید نرم افزار 
مطابـق بـا نیازهـای خـاص مشـتریان، ارتقا و شـبیه سـازی نـرم افزارهـای موجود در شـرکت ها 
و سـازمان هـا، مـواردی هسـتند کـه تولیـد نـرم افـزار سفارشـی را به یکـی از زمینه هـای کاری 

شـرکت ها اسـت تبدیل کرده اسـت.
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3-( طراحی و برنامه نویسی وب سایت:

     واقعیـت ایـن اسـت کـه اینترنـت در دنیـای امروز جزیـی از حداقـل امکانـات الزم و ضروری 
بـرای زندگـی گردیـده اسـت و بایـد خـود را سـریعتر بـا تغییـرات و امکانات آن آشـنا کـرد. لذا 
داشـتن یـک وب سـایت زیبـا کـه نشـانگر زمینـه هـای شـغلی و تجـاری شـرکت اسـت، یـک 

ضـرورت مهـم محسـوب می شـود.
    شـرکت ادیـب گسـتر عصـر نویـن بـا تخصـص و تجربه درخشـان تـا کنون تالش کرده اسـت 
کـه از تـازه هـای تکنولـوژی در ارائـه خدمـات متنـوع و جدیـد و پاسـخگویی به مخاطبـان بهره 

جوید.
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آنچه توانسته ایم:
   شـرکت ادیـب گسـتر عصـر نویـن با بهـره گیـری از کارشناسـان مجرب، بـدون شـک یکـی از متبحرترین تیم 
هـای مهندسـین در ایـن حـوزه در کشـور مـی باشـد. کارنامـه درخشـان ادیب مـا را بر آن مـی دارد تا بـا نهایت 

امتنـان مدعـی ارائـه بهترین ها برای شـما باشـیم.

1. آلتا تک 

2. آریانا

3. زیبایی های جهانگردی 

4. پلی کلینیک تخصصی دیابت تابان 

5. آباد بنیان پارس 

سوابق اجرایی و برخی پروژه های انجام شده:
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6. هوا فشرده کمسان
 

7.آلوکد

8. ایدیکو

9. آذر محیا

10. بلند مرتبه

11. دکتر هری
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12. ای جتکو

13. سینا گستر پیشرفته

14. ایران هلث

15. دکتر کلباسی

16. کنکور
 

17. پارس جم
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18. پترو 1

19. رضا الکترونیک

20. صبا جیم

21. سنگ سا

22. شاهو

23. وکالت
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همچنیـن یکـی از افتخـارات شـرکت ادیب ارائه خدمـات میزبانـی سـایت )hosting( با فضا 
و پهنـای بانـد دلخـواه و مـورد نیـاز بیش از 150 شـرکت معتبر می باشـد.

ایـن میزبانـی بـا ارائـه سـرور های قـوی خود در کشـور آلمـان، فضایـی امـن و آرام را برای هر 
سـایت فراهـم مـی کنـد تا بـا اطمینـان از قطعـی تقریبا صفـر در تمام ایام سـال برنامـه ریزی 

دقیقـی برای رقابـت در دنیای اینترنت داشـته باشـند.
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ارائـه خدمـات پشـتیبانی بروز رسـانی شـرکت در بـازار رقابتـی اینترنت مارکتینـگ یا seo بـرای دهها 
شـرکت و موسسـه ابزار قدرتمند تجربه و تخصص را در اختیار کارشناسـان این شـرکت قرار داده اسـت.
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الزم بـه ذکر اسـت جهت آشـنایی بیشـتر بـا مجموعه مهندسـی ادیب می توانید وب سـایت 
www.adibhost.com و www.adibcomputer.com را مطالعـه فرمائید.
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و در نهایت ... 
امید است که با یاری خداوند منان 
توان روز افزون در زمینه خدمت 

رسانی به مشتریان عزیز و بزرگوارمون 
را داشته باشیم.
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با تشکر از بذل توجه شما عزیز بزرگوار

 به امید دیدار حضوری شما و مصاحبت های بعدی 
                                                                                        

شرکت ادیب گستر عصر نوین


