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  معرفى شركت اديب گستر عصر نوين

گـروه مهندسـين اديـب از سـال 1381  تحـت نـام تجـاری  (اديـب گسـتر عصـر نوين) فعاليت خـود را در حوزه فنـاوری اطعـات

 بـا دو مجموعه منسجم و مجزا متشكل از متخصصين با تجربه  و جوان در رشته های شبكه و نرم افزار آغاز كرده است . 

شركت اديب دارای رتبه در شورای عالى انفورماتيک  و عضو سازمان نظام صنفى  رايانه ای تهران ميباشد

 در رزومه شركت همكاری با بانک ملت - بانک اقتصاد نوين - خدمات هوايى سامان - انجمن صنفى هواپيمايى و مسافرتى كشور

انجمن غذا و دارو و هلدينگ داروسازی كارن ميباشد

 در حال حاضر اين شركت با بيش از ۳۵۰ شركت قرارداد دارد
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 شركت اديب از دو بخش تخصصى تشكيل شده است

Cisco   

تامين امنيت شبكه های سازمان با سخت افزار مربوطه ويا نرم افزار

Mikrotik و Fortinetخريد ،  راه اندازی و پشتيبانى از روترهای                  و فايروال های 

- ۱ 

تعيين سطح دسترسى به فايل های به اشتراک گذاشته شده برای كاربران به صورت مجزا برای جلوگيری از خطاهای احتمالى

Domain و Work Group مشاوره، راه اندازی و پشتيبانى از شبكه های كامپيوتری، سرور، كينت در شبكه های  

مشاوره جهت انتخاب آنتى ويروس متناسب با نياز مجموعه

Help Desk عيب يابى و رفع مشكت سخت افزاری و نرم افزاری كاربران و

مجازی سازی سرور ها و نياز سنجى پياده سازی زيرساخت مجازی سازيمالياتى

گروه واحد سخت افزار - شبكه
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(پشتيبان گيری از اطعات جهت ضريب اطمينان باتر با انواع پلن های بک آپ اعم از سخت افزاری و نرم افزاری

برقراری ارتباط ايمن بين شعب و دفاتر مجموعه

افزايش سرعت اينترنت به وسيله تجميع چندين لينک اينترنت

راه اندازی سرويس استفاده همزمان از چندين اينترنت به صورت مديريت شده ويا مكانيزه كردن سوييچ شدن اينترنت ها
درصورت قطع شدن يكى از اينترنت ها 

راه اندازی مانيتورينگ شبكه و اينترنت

 سازماندهى ميزان ترافيک ويا پهنای باند كاربران به صورت مجزا برای بهبود عملكرد شبكه و كنترل سطح دسترسى كاربران در اينترنت
و محدود سازی اينترنت كاربران اعم از سرعت، حجم و سايت های مجاز اعمى از سمت كارفرما

 دسترسى از راه دور (داخل ويا خارج از كشور) به شبكه، سرور و هر سرويسى در داخل مجموعه به صورت ايمن
شده Encrypt و غير قابل رديابى توسط پرتوكل های

ارائه راه كار برای جدا سازی سرور های مالى برای مسايل و مشكت مالياتى
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گروه نرم افزار و طراحى سايت۲ -

CRM طراحى انواع برنامه های سفارشى تحت وب از جمله          يا نرم افزار های مديريتى سفارشى و

 طراحى وب سايت های فروشگاهى

طراحى وب سايت های معرفى

)( طراحى انواع اپليكيشن های تلفن همراه  مخصوص اپل و اندرويد

GOOGLE  سئو و بهينه سازی رتبه سايت جهت جستجو شدن وب سايت در صفحه هات اول سايت های موتور جستجو از جمله

 طراحى انواع استارت آپها

 خريد تبليغات كليكى از گوگل

 خدمات ديجيتال ماركتينگ از جمله مديريت صفحات مجازی

 طراحى موشن گرافى و فيلمهای تبليغاتى كوتاه

.... 
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شركت اديب گستر عصر نوين به عنوان يک مجموعه اقتصادی خصوصي ، رضايت و آرامش مشتريان خود را به عنوان اولين

و بزرگترين هدف خود قرار داده است . اين شركت اصل مشتري مداري را سرلوحه فرآيندهای جاری و آتى خود قرار داده و در 

اين راستا با برنامه راهبردی نسبت به يادگيری ، نو آوری و استفاده از آخرين دستاوردهای عملى ، اقدام نموده و حضور خود 

را در عرصه رقابت و توسعه پايدار گسترش ميدهد . مديريت و كاركنان شركت اديب گستر عصر نوين با رعايت قوانين و مقررات 

 مرتبط با فعاليت های خود ، متعهداند كه با ارائه خدمات پيشگيرنده در راستاي حفظ امنيت اطعات مشتريان همراه با 

نوين ترين و بروزترين خدمات موجبات آرامش مشتريان خود را تضمين كنند

چشم انداز شركت
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 توليد محصوت و خدمات با كيفيت همراه با شعار"تعهد به كيفيت" ، به منظور ايجاد آرامش برای شركتهای طرف قرارداد و
در نهايت كمک به ايجاد برندينگ و درآمد برای آنها

توليد محصوت و ارائه خدمات مطابق با استانداردهاي بين المللى 

آموزش و بروزرسانى و توانمندسازی كارشناسان شركت به عنوان ارزشمندترين سرمايه های يک سازمان 

پاسخگويى به مشتريان شركت ها براساس دستورالعمل های رسيدگى به درخواستهای مشتريان

شناسايى نيازهای مشتريان و ارائه بهترين راه حل ها به مشتريان شركت 

 ماموريت ما
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طراحى و توليد نرم افزار 

 يكى از توانايى های بالغوه شركت طراحى و راه اندازی استارت آپ و نرم افزار های سفارشى تحت وب است . اگر ايده ای در

ذهنتان داريد يا قصد ديجيتال كردن  روال اداری شركت خود را داريد يا

 برای مشتريان خود نياز به يک سيستم اتوماسيون  داريد - ميتوانيد آن 

 را با كارشناسان ما در ميان بگذاريد تا بهترين راه كار را به شما بدهند

در رزومه شركت نرم افزارهای زيادی به چشم ميخورد

. 

 

Lorem Ipsum

 شرح خدمات قابل ارائه شركت اديب گستر عصر نوين
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يكى از مهم ترين مواردی كه مى تواند روی فروش شما در كسب و كار تاثير داشته باشد
بدون شک انجام تبليغات است اما توجه داشته باشيد كه تبيلغات مى تواند هزينه زيادی 

 .برای شما داشته باشد و زمان زيادی را از شما بگيرد 
شايد برای شما هم جالب باشد  كه بدانيد  به صورت روزانه 3.5 ميليارد سرچ در گوگل 

توسط بازديدكننده گان انجام ميشود و حدود ۹۰ هزار سايت فارسى مورد جستجو قرار ميگيرند 
 به همين دليل ما در اديب با ارائه بهترين راهكارها و با كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان بهترين

 نتيجه و بازخورد را برای شما به ارمغان ميآوريمنتيجه و بازخورد را برای شما به ارمغان ميآوريم
شما به راحتى مى توانيد در محيط اينترنت خودتان را به مشتريان معرفى كنيد

 شركت اديب با بيش از ۱۰۰ پروژه موفق سئو شده ميتواند بهترين گزينه برای شما باشد

خدمات سئو
برای كسب رتبه صفحه اول گوگل با ما همراه باشيد
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 طراحى سامانه شركت ارزش آفرين اطلس بانک ملت
طراحى وب سايت مناقصات بانک اقتصاد نوين

طراحى وب سايت شركت هلدينگ كارن
نصب و راه اندازی شبكه خدمات هوايى سامان

طراحى وب سايت شركت پخش كرم جى
فروشگاه اينترنتى خريد باكس

طراحى وب سايت و اتوماسيون خانه استانبولطراحى وب سايت و اتوماسيون خانه استانبول
پشتيبانى شبكه و طراحى سايت  شركت كمسان

طراحى سايت  شركت چينى مرواريد
طراحى وب سايت شركت اپارک

 پشتيبانى شبكه و طراحى سايت شركت زيباييهای جهانگردی

 
 
 

 سوابق اجرايى و برخى از مشتريان ما

شركت اديب كشتر عصر نوين با بيش از ۳۵۰ شركت قرارداد دارد  كه ليست برخى از آنها به شرح زير است
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 آدرس شركت در ايران : تهران - خيابان آيت اله كاشانى - خيابان بهمنى نژاد - پک ۱۵ واحد ۱
تلفن تماس : ۴۹۲۹۵
+۹۰۵۳۸۸۷۶۱۷۷۵

آدرس شركت در تركيه : استانبول  برج باباجان پريميوم - بلوک بى - واحد ۱۴۶
 تلفن تماس :  ۹۰۲۱۲۸۱۳۶۳۵۸+

+۹۰۵۳۱۷۶۷۷۴۷۹

 واحد شبكه
www.adibcomputer.com 
Info@adibcomputer.com

 واحد نرم افزار
www.adib-it.com
info@adib-it.com

 ارتباط با ما
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