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درباره گــروه مهندسـي گلــدنت
شــرکت گلدنــت دارای تائیدیــه دانشبنیــان از معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و در ســال
1379بــا داشــتن پروانــه خدمــات دیتــا بــا هــدف ارائــه خدمــات
در زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات آغــاز بــه فعالیــت
نمــود .درحــال حاضــر ایــن مجموعــه بــا بهرهگیــری از بیــش
از  15ســال تجربــه در زمینههــای متنــوع  ICTموفــق بــه ثبــت
 8اختــراع 7 ،محصــول دانشبنیــان 4 ،برنــد تجــاری و دریافــت
 2پروانــه بهرهبــرداری و اخــذ  2گواهــی اســتاندارد  IP67و
تاییــد نمونــه دســتگاه ردیــاب خودرویــی گردیــده اســت.
شــرکت گلدنــت بهعنــوان کارگــزار (داخلــی و بینالمللــی)
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ایــران در
حــوزه  ،ICTدارای مجــوز فعالیــت در زمینــه صــادرات
محصــوالت فناورانــه میباشــد .همچنیــن ایــن شــرکت
در تدویــن اســتانداردهای ملــی در حــوزه  ،ICTارائــه
مشــاوره در ســطح کالن بــه شــرکتهای زیرســاخت،
اپراتورهــا و ســرویسدهندگان و نظــارت امنیتــی در ســطوح
متفــاوت اجرایــی پروژههــا حضــور فعالــی دارد.
شــرکت گلدنــت ،عــاوه بــر فعالیــت مؤثــر و پیشــرو در
داخــل کشــور ،بــا ثبــت شــرکت در کشــور اســترالیا گامــی

در جهــت تســهیل ارتباطــات بینالمللــی برداشــته و در همیــن
راســتا در ســال  1395بهعنــوان کارگــزار رســمی بینالمللــی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در حــوزه
 ICTانتخــاب گردیــد .همــکاری بــا وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات و نیــز وزارت ارشــاد از دیگــر فعالیتهــای
شــرکت گلدنــت در فضــای بینالمللــی میباشــد.
همچنیـ�ن مرکـ�ز یکپارچـ�ه آنالین صـ�ادرا ت  ICTگلدنــت (�Gold
 )Net Export Centerبــا تائیــد و حمایــت کریــدور صــادرات
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و همــکاری وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــه منظــور توســعه صــادرات در
حــوزه  ICTایجــاد گردیــده اســت .هــدف ایــن مرکــز کمــک بــه
ت
شــرکتهای نوپــا و تولیــدی بــرای صــادرات تولیــدات و خدمــا 
آنهــا بــه کشــورهای شــریک و تعامــل بــا بازارهــای جهانــی
میباشــد کــه بــه رشــد اقتصــادی آنهــا کمــک میکنــد.
ایــن گــروه همــواره ســعي نمــوده اســت خدمــات خــود را برابــر
آخرين پیشــرفتها و دســتاوردهاي روز دنيا ارائه نمايد و در عرصه
عمــل نيــز با پيشــگام بــودن ،ايــن را به اثبات رســانيده اســت.
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درباره گــروه مهندسـي گلــدنت
بــر اســاس تواناییهــا و امکانــات موجــود در گــروه مهندســی
گلدنــت ،عناويــن مهــم حيطــه فعاليــت فعلــي ايــن مجموعــه
بــه شــرح ذيــل میباشــد:

•ارائه راهحلها ،خدمات و ابزارهای حوزه  FinTechشامل
سرویسهای مبتنی بر بالکچین ،رمزارزها ،شبکههای
مخابراتی و شبکه بانکی
•طراحی و تولید سختافزارهای خاصمنظوره با کاربردهای
متنوع (ردیاب ،رهیاب ،دیتا ترنسیور و ریگهای ماینینگ و
)...
•تهیه و تأمین زیرساختهای سرویسدهی در اپراتورهای ثابت
و همراه( ,Public WiFi, Billing/Charging, O/BSSنرمافزار
مدیریت اجزا شبکه و )...

•تولید و ارائه سامانه پیامرسان داخلی  -چکاوک( (�Applica
)tion OTT Chakavak

•طراحی ،تست و نگهداری خدمات نرمافزاری و سختافزاری
VoIP

•طراحی و راهاندازی سیستمهای پیشرفته مانیتورینگ( (�Condi
 tion Monitoring،Network Monitoringو )...

•طراحی و پیادهسازی سرویسهای ارزشافزوده در حوزه
اپراتورهای ثابت و همراه
•توسعه دهنده تکنولوژیهای نوین مبتنی بر ICT
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زمینه های فعالیت

خدمات حوزه کارگزاری
مرکز صادرات  ICTگلدنت()ExportCenter.ir
مبنــای مرکــز یکپارچــه آنالیــن صــادرات  ICTگلدنــت
( )GoldNet Export Centerبــا تائیــد و حمایــت کریــدور
صــادرات معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــه منظــور توســعه
صــادرات در حــوزه  ICTدر ســال  1396ایجاد گردیده اســت.
تدویــن و ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای تســهیل ارتباطــات
بینالمللــی در ایــن حــوزه و ایفــای نقــش واســط بــه منظــور
تبــادل تکنولــوژی و خدمــات ،از اولویتهــای ایــن مرکــز
مــی باشــد کــه بــا حمایــت مالــی و معنــوی مراکــز و نهادهــای
مرتبــط از جملــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
صنــدوق هــای تامیــن ســرمایه (دولتــی و خصوصــی) و
پایــگاه اشــتراک دانــش بــا ایجــاد پنجــره واحــد بــه ارائــهی
خدمــات صادراتــی بــه شــرکتهای فعــال در حــوز ه فنــاوری
اطالعــات ،رســانه هــای دیجیتــال ،محصــوالت فرهنگــی
حــوزه  ICTو ســایر شــرکتهای متقاضــی میپــردازد.
هــدف ایــن مرکــز کمــک بــه شــرکتهای نوپــا و تولیــدی
بــرای صــادرات تولیــدات و خدمــات آنهــا بــه کشــورهای
شــریک و تعامــل بــا بازارهــای جهانــی میباشــد کــه بــه رشــد
اقتصــادی آنهــا کمــک میکنــد .مرکــز صــادرات ایــران
رونــد صــادرات را بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی از طریــق
ارائــه خدمــات درزمینــه تحقیقــات بــازار ،مشــاوره الزامــات
صــادرات و قراردادهــای بینالمللــی تســهیل میکنــد.

کارگزاری  ICTمعاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری
شــرکت گلدنــت ،موفــق شــده اســت در ســال  1395بــه عنــوان
کارگــزار تخصصــی خدمــات تجــاری  ICTکریــدور توســعه
صــادرات و تبــادل فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری انتخــاب شــود و در راســتای آن ،خدمــات کارگــزاری
توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری را بــه شــرح ذیل ارائــه میدهد:
•تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و طرح کسب و کار
صادراتی
•حضور مستقل شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای
خارجی
•صادرات از طریق واسطههای تجاری داخلی و خارجی
•جذب و اخذ گواهی نامهها و مجوزهای بینالمللی
•تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
•مشاوره قراردادهای تبادل فناوری
•خدمات مشاوره صادرات
•اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری
•آموزش بازرگانی و صادرات
•تبادل فناوری
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خدمات حوزه مخابراتی

سامانه اینترنت WiFi Hotspot
ســرویس ارائــه اینترنت بــرای کاربران عمومــی و بازدیدکنندگان
در مجتمعهــای تجــاری ،رســتورانها ،ایســتگاههای قطــار،
فرودگاههــا ،کتابخانههــا ،فروشــگاههای خیلــی بــزرگ و
ســایر مکانهــای عمومــی میتوانــد بــه درخواســت پذیرنــده
ســرویس ،بــه صــورت رایــگان و یــا بــا امــکان خریــد بســتههای
اینترنتــی در شــرایط مختلــف انجــام شــود و همچنیــن میتــوان
بــا تلفیــق هــر دو حالــت بــه ارائــه ســرویس اینترنــت پرداخــت.
گــروه مهندســی گلدنت ،ســامانهای را ارائه میدهد که ســرویس
اینترنــت در شــرایط مختلــف بــا اســتفاده از ســامانه  GNASو
ارائــه پنــل مدیریــت و پنــل کاربــری ،مدیریــت کامــل شــود.
پنــل کاربــران بــا امکاناتــی از قبیــل مشــاهده آخریــن بســتههای
خریــد ،مشــاهده ریــز اتصاالت ،مشــاهده ریز مصــرف و  ...و پنل
مدیــران بــا امکاناتــی از قبیــل مدیریــت کاربــران و دسترســی بــه
سیســتم ،تعریــف تعرفههــا ،امــکان تغییــر ســرویس و  ...و ســامانه
 GNASبــا قابلیتهــای سیســتم شــارژ آنالیــن بر مبنــای پروتکل

 ، Diameterتصدیــق هویــت بــر اســاس ،MAC-Address
پشــتیبانی از احــراز هویــت بــر مبنــای نــام کاربــری (شــماره تلفــن
و  )...و کلمــه ی عبــور و  ...در ایــن ســامانه ارائــه میشــود.
ســامانه پیــاده ســازی شــده در مراکــز تجــاری تهــران (ماننــد بازار
پاالدیــوم) بــرای رایتــل با قابلیــت ارتباط بــا سیســتم ،Charging
بــه مشــترکین رایتــل خدمــات اینترنــت ارائــه میدهــد.
همچنیــن ایــن ســامانه بــرای مناطــق مــرزی غــرب کشــور
در بــازه اربعیــن ،اجــاس ســران گازی در ســالن اجــاس
ســران و کاخ ســعدآباد در حضــور رئیــس جمهــور چیــن،
بــرای اپراتــور رایتــل پیادهســازی و اجــرا شــده و بــه
مشــترکین رایتــل ،خدمــات اینترنــت ارائــه داد ه اســت.
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بــه دو صــورت مبتنــی بــر وینــدوز و تحــتوب پیــاده
ســازی شــده اســت .و در  4نســخه  ،SOHOســازمانی،
نســخه کامــل و آنالیــن ( )SaaSارائــه میشــود.
از جملــه ویژگیهــای ایــن ســامانه :
•کارایی باال
•امکان کشف اختالل در سیستم قبل از اطالع کاربر
()Live Log Monitoring
•استفاده از پایگاه دادههای no-SQL
•تجربه کار با Big-Data

•قابلیت نصب در ویندوز
•امکان اجرای پایگاه داده روی ویندوز و لینوکس
•تهیه الگگیری مخصوص پلیس فتا
•نصب و راهاندازی آسان

سامانه مدیریت کاربران تحت شبکه (-GNAS
)GoldNet AAA Server

گــروه مهندســی گلدنــت (بــه عنــوان یــک شــرکت دانــش
بنیــان) بــا اتــکاء بــه دانــش و تجربــه خــود در ارائــه خدمــات
شــبکه ای ،اولیــن  AAAداخلــی را بــا اســتفاده از بــه روزتریــن
دانــش دنیــا بــا نــام  ،)GoldNet AAA Server( GNASبــرای
انــواع مشــتریان ماننــد اپراتورهــا ،ســازمانهای بــزرگ ،مشــاغل
کوچــک و متوســط و مشــتریان خانگــی پیادهســازی کــرده و
آن را در شــورای عالــی انفورماتیــک بــه ثبــت رســانیده اســت.
بــا اســتفاده از ایــن محصــول میتــوان ســرویسهای متنــوع
ماننــد  Public Wi-Fiدر اماکــن عمومــی ،تفریحــی و تجــاری
را ارائــه و بــه ســهولت و بــا امنیــت بــاال مدیریــت نمــود.
وظایــف اصلــی ایــن ســامانه انجــام ســه عمــل Accounting
 Authorization , Authenticanion,مشترکین در هر شبکهای
مــی باشــد .در کنــار اعمــال اصلی ،ســایر امکانــات مورد نیــاز برای
مدیریــت مشــترکین یــک شــبکه نیــز طراحــی شــده اســت.
ایــن ســامانه بــه گون ـهای طراحــی شــده اســت کــه بتوانــد اکثــر
پروتکلهــای موجــود بــرای شــبکههای مخابراتــی همــراه و ثابــت
را پشــتیبانی نمایــد .در یــک شــبکه عــاوه بــر کاربــران عــادی،
مدیــران شــبکه نیــز برای دسترســی بــه منابع شــبکه تــاش میکنند.
 GNASایــن دسترســی را بــه صــورت امن فراهــم میکند.
رابــط کاربــری مدیریــت و مشــترکین ایــن نرمافــزار
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سامانه مانیتورینگ کیفیت شبکه (پایش)

ایــن ســامانه کــه از بخــش هــای  Client sideو Server
 sideتشــکیل شــده اســت ،اطالعــات مربــوط بــه کیفیــت
و کارآیــی شــبکه( )dBو همچنیــن کیفیــت دیتــا (,Ping
 )Download and Uploadرا بــر اســاس تنظیمــات انجــام
شــده بــه ســرور ارســال میکنــد .ایــن اطالعــات (کــه شــامل
 Locationوقــوع رخــداد تســت شــبکه نیــز میباشــد) بــه
ســرور ارســال میشــود و اپراتورهــا بــر اســاس دسترســیهای
ارائــه شــده ،اطالعــات را مشــاهده خواهنــد کــرد.
در ایــن ســامانه امــکان ارســال اتوماتیــک و دســتی شــکایات نیــز
موجــود میباشــد .همچنیــن محدودیــت دسترســی اپراتورهــا
بــرای کاربــران  VVIP ، VIPو  CIPبــا توجــه بــه حساســیت
موضــوع لحــاظ میشــود.
موبایــل اپلیکیشــن ایــن ســامانه نیــز در نســخههای  Androidو
 iOSپیادهســازی شــده اســت.
در ایــن ســامانه بــا ارائــه پنــل مدیریتــی و کاربــری ،امــکان
مدیریــت و مانیتورینــگ شــبکه فراهــم شــده و همچنیــن شــکایات
ثبــت شــده در ســامانه بررســی و پاســخ دهــی میشــوند.

سامانه GiACS

سیســتم مدیریــت یکپارچــه شــبکه شــعب گلدنــت ایــن اجــازه را
بــه ســازمانها میدهــد تــا بتواننــد بــدون محدودیــت و نگرانــی
از هزینههــا و پیچیدگیهــای متــداول شــبکهای امــن و ســاده
بــرای شــعب خــود فراهــم آورنــد .ایــن سیســتم بــا بهرهگیــری
از الگوریتمهــای بومــی در ایمــن ســازی ارتبــاط و اســتفاده از
اســتانداردهای جهانــی در برقــراری ارتبــاط ،ســازوکاری مشــابه
بــا شــبکهای مبتنــی بــر  MPLSرا ایجــاد مینمایــد.
شــبکه از دســتگاههای شــعب و ســرور مرکــزی تشــکیل
شــده اســت کــه ســرویس گیرنــده شــعبه بــا اســتفاده از
ارتبــاط  ADSLبــه ســرور مرکــزی متصــل میگــردد.

سامانه O/BSS

ســامانه مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری پیادهســازی شــده بــرای
شــرکتهای مخابراتــی بــه منظــور ســهولت ارتبــاط بــا مشــتری
و ارائــه خدماتــی از قبیــل مشــاهده ریزمصــرف کاربــر ،لیســت
تعرفههــا و خریــد شــارژ و  ...تهیــه و ارائــه میگــردد.

سامانه  17 ،2020( IVRو)...

سیســتمهای  IVRبــرای ســاده کــردن فرآینــد پاســخگوییهای
ســازمانی طراحــی شــدهاند ،تــا بتواننــد بــه ســادگی و بــا هزینــه
کــم ،اطالعــات مــورد نیــاز مشــتریان خــود را در اســرع وقــت
در اختیارشــان قــرار دهنــد.

سرويس پهناي باند
از آنجاکــه نــوآوري ســرلوحه تمامــي فعاليتهــا در مجموعــهء
گلدنــت ميباشــد ،ارائــه ســرويس پهنــاي بانــد اختصاصــي
(نامحدود/حجمــي) و يــا اشــتراکي کــه ســابقهی نســبتا زيــادي
در کشــور دارد ،بــه شــکلي جديــد انجــام شــده اســت.
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خدمات حوزه ردیابی

سامانه مدیریت ناوگان گلدنت (ردیاب
)GoldTrax

دســتگاه ردیــاب گلدنــت ،کــه در بخــش تحقیــق و توســعه
شــرکت شــبکه ارتباطــات طالیــی شــرق طراحــی و ساختهشــده
اســت ،دارای مجــوز ثبــت اختــراع از اداره کل ثبــت اختــراع
و مالکیــت صنعتــی کشــور بــا شــماره 38713702بــه تاریــخ
 1387/12/14اســت.نرمافزار دسترســی و مدیریــت بــهصــورت
 Web-basedو  Mobile Applicationمیباشــد و ســختافزار
و نرمافــزار دســتگاه ،بــه دلیــل طراحــی در داخــل کشــور،
دارای قابلیــت اختصاصــی شــدن میباشــد .همچنیــن طراحــی
ایــن محصــول متناســب بــا ســرویسهای مخابراتــی ایــران
اســت و هزینههــای نگهــداری آن حداقــل میباشــد.
ســامانه ردیــاب گلدترکــس ،بــا هــدف جلوگیــری از ســرقت
خودروهــا ،افزایــش امنیــت و برطــرف کــردن مشــکالت ناشــی
از عــدم نظــارت بــر منابــع خــارج از ســازمان ماننــد خودروهــا،
ماشــینآالت و نیــروی انســانی در حــال حرکــت ،تهیهشــده اســت.
ایــن ســامانه ترکیبــی اســت از ســختافزارها و نرمافزارهــای
خــاص کــه بــا اســتفاده از فــن آوری ماهــواره ( ،)GPSبــا تکیــه

بــر زیرســاختهای موجــود امــکان ردیابــی متحرکهــا را بــا
هــدف اطــاع یافتــن از موقعیــت آنهــا و امکانپذیــر ســاختن
مدیریــت بهینــه آنــان فراهــم میســازد .بــا راهانــدازی ایــن ســامانه،
موقعیــت خودروهــا از طریــق یــک مرکــز عملیاتــی قابلتعییــن
اســت و مســئولین ســامانه میتواننــد محــل دقیــق متحــرک و
اطالعــات جغرافیایــی و اطالعــات جانبــی ماننــد جهــت حرکــت،
میــزان توقــف ،ســرعت و مســافت طــی شــده و حتــی ارتفــاع آن
را بهصــورت دقیــق بــر روی نقشــه مشــاهده کننــد .همچنیــن
برنامــه ریــزان ســازمانی بــا دسترســی بــه گزارشهــای تحلیلــی
بــر روی ایــن اطالعــات میتواننــد در خصــوص برنامهریــزی
مناســب و کارایــی منابــع ســازمان اقــدام نماینــد.
ایــن دســتگاه بــا همــکاری ســایر اجــزای ایــن ســامانه ماننــد
وبســایت و وبســرویسهای آن و نیــز برنامههــای تخصصــی
موبایــل تهیهشــده در کنــار آن ،میتوانــد بــرای ســرویسدهی
بهتــر بــه ســایر ســامانهها ،اطالعاتــی ماننــد ســامانه ارتباط با مشــتری
و ســامانههای مدیریــت اطالعــات پزشــکی ،فراهــم نمایــد.
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رهیاب GoldTrax
ایــن ســامانه بــا قابلیتهای رهگیــری شــناورهای دریایــی ،نمایش
صفحــات رهیابهــای دریایــی و پشــتیبانی از ماهوارههــای
 GPSو  GLONASSو امــکان اتصــال انــواع دســتگاههای
خارجــی ارائــه میگــردد.

اپلیکیشن مدیریت ردیاب GoldTrax

(نسخه موبایل)

اپلیکیشــن موبایــل ســامانه مدیریــت نــاوگان گلدنــت امکاناتــی
از قبیــل مدیریــت یــک یــا چنــد دســتگاه ردیــاب (ســازمانی،
شــخصی ،موبایــل) و کنتــرل آنهــا را انجــام میدهــد و بــا کمک
آن میتــوان مســیرهای طــی شــده را مشــاهده کــرد.

اپلیکیشن ردیاب GoldTrace
ردیــاب نرمافــزاری گلدنــت یــک برنامــه بســیار کاربــردی
اســت کــه بــا نصــب آن بــر روی تلفــن هوشــمند خــود میتوانیــد
دســتگاه خــود را بــه یــک ردیــاب حرفــهای تبدیــل کنیــد .بــا
اســتفاده از ایــن برنامــه میتوانیــد مســیرهای طــی شــده خــود را
ذخیره کرده و ســپس آن را بر روی نقشــه مشــاهده نمایید.
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خدمات حوزه بانکی

سامانه پرداخت تلفنیGoldPay

ســامانه پرداخــت تلفنــی گلدنــت ( )GoldPayبــه منظــور تأمیــن
زیرســاختهای الزم ،جهــت مدیریــت و پشــتیبانی ســرویس
پرداخــت تلفنــی بــوده و سیســتم مــورد نظــر بــه صــورت یکپارچه
و جامــع در برگیرنــده کلیــه فرآیندهــای جــاری در ایــن حــوزه
شــامل مدیریــت کاربــران ،مدیریــت پرداخــت تلفنــی ســرویس/
کاال بــه مشــتریان خــرد ،انــواع شــارژ و  ...میباشــد.
هــدف از ایــن پــروژه پیادهســازی ســامانهای اســت کــه هــر
پذیرنــده بتوانــد خدمــات پرداخــت تلفنــی خــرد بــه مشــتریان
خــود ارائــه دهــد .در ایــن ســامانه فرآینــد پرداخــت بــه صــورت
کامــل در یــک تمــاس تلفنــی صــورت میگیــرد .بدیــن ترتیــب
کــه مبلــغ کاال/ســرویس مــورد نظــر در ســامانه تعریــف شــده و
پذیرنــده بــا اســتفاده از تلفــن معمولــی ،میتوانــد مشــتری را بــه
ســامانه امــن بانکــی ارجــاع و نتیجــه پرداخــت تلفنــی را بصــورت
آنالیــن مشــاهده نمایــد .ویژگــی مهــم ایــن ســامانه امــکان
پرداخــت تلفنــی بــا مبالــغ غیــر ثابــت اســت کــه در لحظــه تماس،
مبلــغ کاال یــا خدمــت مــورد نظــر مشــخص میگــردد.

از جمله امکانات این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•پرداخت در هر زمان و مکان تنها با استفاده از تماس تلفنی
•پرداخت بدون تأخیر برای کاربر
•انطباق با کلیه موارد امنیتی بانکها
•ارتباط امن و مستقیم بین مشتری و بانک (بدون واسطه)
•پذیرش کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب
•ارائه سطح امنیت بسیار باال در دسترسی و ورود به سامانه
•عدم محدودیت سیستم در تعداد کاربران استفاده کننده از
سیستم
•قابلیت مانیتورینگ وضعیت تماسها همراه با خالصه آمار
عملکرد
•پنل جهت مدیریت اپراتورها ،ناظران ،مدیران و دسترسی
های کاربران
•ثبت فاکتور و تخصیص شناسه پرداخت به مشتری و ارسال
از طریق پیامک
•مدیریت گزارشات
•تولید گزارشهای خاص مورد نیاز
•تهیه نمودارهای موردنظر کارفرما در مورد برخی گزارش
های خاص
•گزارشات میزان تراکنشهای مالی موفق و ناموفق

www.goldpay.ir
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تولید ،دریافت و پرداخت ارز مجازی
در پولهــای غیرمتمرکــز هماننــد بیتکویــن ،اتریــوم و
یــا هــر نــوع دیگــر از ارز مجــازی ،تراکنشهــا توســط
پایــگاه داده توزیــع شــده بــه اســم بــاک چیــن ،انجــام
میشــوند و شــرکت خاصــی مالــک آنهــا نیســت.
بیتکویــن ،اتریــوم و ســایر رمزارزهــا بهعنــوان ارزهــای دیجیتــال
و زیرمجموعـهای از پولهــای مجــازی دارای عملکــردی مشــابه
دیگــر ارزهــا از جملــه دالر ،یــورو ،پوند و ریال میباشــند.
شــرکت دانشبنیــان گلدنــت ،بهواســطه مرکــز صــادرات
گلدنــت ،بــا در اختیــار داشــتن تمامــی زیرســاختهای
داخلــی و ارتباطــات خارجــی از طریــق دفاتــر بینالمللــی
خــود ،امــکان تولیــد (اســتخراج) و دریافــت و پرداخــت
ارزهــای مجــازی هماننــد بیتکویــن و ســایر ارزهــای مشــابه
را در اختیــار دارد .ایــن مرکــز مبــادالت ارزی را از طریــق
همــکاران صــراف خــود در کشــورهایی کــه نقلوانتقــال
ایــن ارزهــا قانونــی و مجــاز میباشــد ،انجــام میدهــد.
بــه منظــور اســتخراج (ماینینــگ) انــواع ارز مجــازی ،نیــاز بــه
تجهیــزات پیشــرفته نرمافــزاری و ســختافزاری میباشــد
کــه بــرای ارزهــای گوناگــون ایــن تجهیــزات متغیــر میباشــد.
در  Mining poolیــا اســتخر اســتخراج ،ماینرهــای زیــادی
وجــود دارنــد کــه بــا پیوســتن بــه آنهــا ،میتــوان قــدرت
خــود را بــه اشــتراک گذاشــته و ســپس ســود بــه دســت
آمــده را نســبت بــه قــدرت هــر کامپیوتــر تقســیم کــرد.
هنگامیکــه یکــی از اپلیکیشــنهای مخصــوص مبــادالت
ارز مجــازی را روی کامپیوتــر یــا گوشــی تلفــن همــراه خــود
نصــب کردیــد ،اولیــن  Wallet IDشــما تولیدشــده و میتوانیــد
در صــورت نیــاز ،آدرسهــای بیشــتری هــم بســازید .میتوانیــد
آدرسهــای خــود را بــرای دوســتانتان ارســال کنیــد تــا آنهــا
بتواننــد بــه شــما پرداخــت کننــد و یــا برعکــس .درواقــع بســیار
شــبیه بــه طــرز کار ایمیــل اســت جــز آنکــه آدرسهــای
بیتکوینــی فقــط بایــد یکبــار اســتفاده شــوند.
در حــال حاضــر پــردازش پرداخــت وجــه بــا ارزهــای مجــازی،
بــدون کارمــزد و یــا بــا کارمــزدی بســیار انــدک انجــام
میگیــرد .کاربــران میتواننــد بــرای پــردازش ســریعتر
تراکنــش خــود ،کارمــزد پرداخــت نماینــد کــه درنتیجــه
تأییدیــه تراکنــش را ســریعتر از شــبکه دریافــت خواهنــد کــرد.
ارزهــای مجــازی بگونــه ای طراحیشــدهاند تــا در هرچــه
بیشــتر ایمــن کــردن پولســازی یــک گام فراتــر باشــند و نیــز
حفاظــت چشــمگیری در برابــر بســیاری از اشــکال جرائــم مالــی
بــه عمــل آورنــد .بعنــوان مثــال جعــل کــردن بیتکوینهــا،

کامــ ً
ا غیرممکــن اســت .کاربــران بــر پرداختهــای خــود
کنتــرل کامــل دارنــد و نمیتواننــد مبالــغ تائیــد نشــده را ماننــد
آنچــه در کارتهــای اعتبــاری کالهبــرداری میشــود ،دریافــت
کننــد .تراکنشهــای ارزهــای مجــازی برگشــتناپذیر بــوده و
در برابــر پرداختهــای برگشــتی تقلبــی بســیار ایمــن هســتند.
ارزهــای مجــازی بــا اســتفاده از مکانیسـمهای مفیــد و قــوی ماننــد
بــک آپ یــا پشــتیبان گیــری ،رمزنــگاری و امضــای چندگانــه،
در برابــر دزدی و گمشــدن بســیار ایمــن شــدهاند.
اپلیکیشـن مخصــوص مبــادالت ارز مجــازی ،یک برنامــه کاربردی
بــرای گوشــی تلفــن همــراه و یــا یــک برنامــه کامپیوتــری اســت
کــه یــک  Wallet IDشــخصی در آن تعریفشــده اســت و بــه
کاربــر اجــازه میدهــد تــا بــا آن بــه ارســال یــا دریافــت ارزهــای
مجــازی بپــردازد و ایــن کاربــران ارزهــای مجــازی در سراســر
جهــان هســتند کــه آن را کنتــرل میکننــد .توســعهدهندگان
ارزهــای مجــازی اگرچــه نرمافــزار آن را بهبــود میبخشــند ولــی
نمیتواننــد تغییــری را بــر پروتــکل ایــن ارزهــا تحمیــل کننــد،
چراکــه هــر کاربــری آزاد اســت کــه نرمافــزار خــود و نســخهای
کــه خــود میپســندد را اســتفاده کنــد .تمامــی کاربــران ،بــرای
اینکــه بــا یکدیگــر ســازگار بماننــد بایــد از نرمافــزاری اســتفاده
کننــد کــه از همــان قواعــد پیــروی میکنــد .ارزهــای مجــازی
تنهــا بهشــرط اجمــاع کامــل بیــن تمامــی کاربــران ،میتواننــد
بهدرســتی کار کننــد؛ بنابرایــن تمامــی کاربــران و توســعهدهندگان
انگیــزه قــوی بــرای حفــظ ایــن اجمــاع را خواهنــد داشــت.
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خدمات حوزه شبکه و VoIP
نرمافزار IP-PBX
ســازمانهایی کــه شــبکههای کامپیوتــری درونســازمانی
( )LANراهانــدازی کــرده باشــند ،میتواننــد  IP-PBXرا
جایگزیــن دســتگاههای  PBXقدیم ـی کننــد و درنتیجــه عــاوه
بــر اســتفاده از مزیتهــای فــراوان  IP-PBXســرویسهای
جدیـ�دی نیـ�ز ارائـ�ه نماینـ�د .یـ�ک سیسـ�ت م  PBXکــه �IP Tele
 phonyنیــز نامیــده میشــود ،سیســتمی اســت کــه میتوانــد
مکالمــات را در بســتر  IPمدیریــت نمایــد .بــا اســتفاده از
 IP-PBXعــاوه بــر كنتــرل تماسهــا در داخــل ســازمان،
میتــوان بهراحتــی ارتباطــات خــارج از کشــور و راه دور را
بــا اســتفاده از بستـــر  IPبرقــرار کــرد .یــــک سیستـــم IP-PBX
از تجهیــــزات  IP phoneهــا IP-PBX Server ،و بهصــورت
اختیــاری از  VoIP Gatewayتشکیلشــده اســت.
گلدنــت بــا ارائــه محصــوالت تلفنــي مبتنــي بــر  ،IPدر
حــال حاضــر ســرویسدهنده ســازمانهای بزرگــي چــون
ســرويس 2030مخابــرات كشــور و سيســتم  IVRوزارت
نفــت و چنديــن ســازمان ديگــر میباشــد.

نرم افزار مانیتورینگ Zabbix
فرآینــد مانیتورینــگ شــبکهها یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای
یــک تیــم فنــاوری اطالعــات در یــک ســازمان بــه شــمار مـیرود
کــه میتوانــد باعــث بــاال رفتــن کارایــی ســرویسها و پرســنل،
صرفــه جویــی در هزینههــای ســازمان و آرامــش بخشــیدن
بــه مدیــران شــبکه شــود .همچنیــن مانیتورینــگ شــبکه امنیــت
داخــل ســازمان را تقویــت میکنــد و میتوانــد باعــث عــدم
توقــف ناگهانــی ســرویسهای مســتقل از شــبکه شــود.
نــرم افــزار  Zabbixیکــی از نرمافزارهــای مانیتورینــگ پرکاربرد
میباشــد و گــروه مهندســی گلدنــت بــه منظــور مانیتورینــگ
ســرویسها و ســرورهای خــود ،ایــن نــرم افــزار را اجــرا کــرده
و بــه طــور کامــل از قابلیــت هــای آن در زمینــه هــای مختلــف
اســتفاده میکنــد .ویژگیهــای ایــن سیســتم عبارتنــد از:
•مانیتور عملکرد و کارایی
•مانیتورینگ بدون عامل نرم افزاری
•تجهیزات شبکه
•مانیتورینگ دیتابیس
•مانیتورینگ سرورهای جاوا
•مانیتورینگ سختافزاری
•آماده برای استفاده  IPv6و000

نرم افزار مدیریت تجهیزات شبکه -
)netpalace.ir( NETPALACE
پرســنل بخــش نگهــداري و پشــتیبانی شــركتهای مخابراتــی،
نرمافــزاری و کلیــه ســازمانها و اداراتــی کــه دارای ســرورهای
لینوکســی ،روتــر و ســوئیچ هســتند ،بایســتی بــراي دسترســي بــه هر
يــك از تجهيــزات شــبکه كــه داراي پروتــكل ارتباطــي Telnet
و  SSHهســتند ،از يــك دسترســي مجــزا اســتفاده میکردنــد
و ســابقهاي از تنظيمــات اعمــال شــده بــه تجهيــزات بــه صــورت
اتوماتيــك نگهــداري نمیشــد و در نتیجــه مشــخص نميشــد
در چــه زمــان و چــه كســي ،تنظيمــي را انجــام داده اســت.
ايــن پــروژه بــه منظــور ايجــاد سيســتم مديريــت دسترســی
يكپارچــه بــه تجهيــزات انجــام شــد و نرمافــزار خاصــي بــه
ايــن منظــور طراحــي گرديــد .هــر يــك از پرســنل داراي
يــك دسترســي بــا ســطح مشــخص بــه نــت پــاالس هســتند
و تنهــا بــه تجهيــزات مرتبــط بــا مســئوليت خودشــان،
دسترســي دارنــد .هــر گونــه تغييــر در تنظيمــات تجهيــزات،
در مركــز كنتــرل ذخيــره شــده و بــراي ســايرين قابــل مشــاهده
اســت و امــكان گــزارش گيــري از آن وجــود دارد.
بــه ايــن ترتيــب مديريــت يكپارچــهاي ايجــاد شــده و
امــكان بــروز اشــتباهات فــردي بــه حداقــل ميرســد
و مدیریــت شــبکه نیــز بــا ســهولت بیشــتر و افزایــش
ضریــب ایمنــی باالتــر انجــام میپذیــرد.

نرم افزار امنیتی GoldWatch

فایروالهای نرمافزاری سیستمها را از خطراتی که در اینترنت
وجود دارد اعم از دسترسیهای غیر مجاز  ،تروجانها و کدهای
مخرب  ،کرمهای کامپیوتری و بسیاری دیگر از این موارد
حفاظت میکنند.
 GoldWatchروتر و فایروال نرمافزاری است که میتوان بر
روی انواع کامپیوترهای فیزیکی یا ماشینهای مجازی نصب کرد
و یک فایروال حرفهای با امکانات و قابلیتهای اطمینان سطح
باال را در اختیار داشت.
با داشتن رابط گرافیکی تحت وب در این فایروال تقریبا تمامی
فعالیتهای مورد نیاز را از این درگاه میتوان برطرف کرد.
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نرم افزار مرکز تماس گلدنت ()GoldNet IVR
ســامانه مرکــز تمــاس گلدنــت ،بــه منظــور راهانــدازی و اســتفاده از
خدمات  VoIPدر شــرکتها ،ســازمانها و مراکــز دولتی و ...تهیه
شــده و بــا ارائــه پنــل فارســی ســازی شــده ،مدیریــت تماسهــای
ورودی و خروجــی ســازمانها را بهبــود میبخشــد.

مانیتورینگ پهنای باند

نرمافــزار GoldNet Monitoring Systemيــا بهطــور
اختصــاري  ،GMSجهــت مديريــت آســان منابــع عملياتــي
شــبکههای گســتردهســازمانی و شــهري طراحــي و پیادهســازی
شــده اســت .امــروزه تعــداد زیــادی از ســازمانها و مراکــزي
کــه بــه لحــاظ ارتباطــي و دادهای ،از شــبکههای گســترده و
وســيعي درســطح شــهري و کشــوري برخوردارنــد ،بــه ابزارهــای
مدیریــت پهنــای بانــد و شــبکههای ارتباطــی نیازمندنــد.
دسترســي بــه Data Centerهــا و تفکيــک درخواســتها،
مديريــت درخواســتها ،مديريــت ارتباطــات ،نحــوه بررســي و
اشــکالزدایی ارتباطــات و دسترســیها و خرابیهــای عمومــي
در بســتر شــبکههای بــزرگ ،کاري طاقتفرســا و بســيار
زمانبــر اســت و تــاش خســتگیناپذیر گروهــي از کارشناســان
زبــده و متخصــص را میطلبــد .ازآنجــا کــه گــروه مهندســي
گلدنــت ،در بخــش ســرويس اينترنــت و ،ADSLخـــود نيـــز بــا
چنيــن مشــکلي دســتبهگریبان بــود؛ بهمنظــور رفــع مشــکالت
و معضــات احتمالــي ،محصــول  GMSرا ارائــه نمــود.
محصــول  GMSگــروه مهندســي گلدنــت ،داراي قابلیتهــا و
توانمندیهــای بااليــي اســت و در بســتر شــبکههایي بــا صدهــا
گــره متعــدد و روشهــای دسترســي متنــوع ،داراي کارايــي بســيار
بــاال میباشــد .ايــن محصــول قــادر اســت بــا ســوییچها ،روترهــا،
ســرورها و کليــه دســتگاهها و تجهيــزات متصــل بــه شــبکه و بــا
اســتفاده از پروتــکل  SNMPارتبــاط برقــرار کــرده و وضعيــت
آنهــا را بهصــورت گــراف در اختیــار گــذارد .بــا ايــن تفاســير،
مديــران شــبکه قـادرنــــد از مــواردي اعــم از :ميــزان بــاري کــه هر
دســتگاه يــا هــر مســير ارتباطــي بــر روي بســتر شــبکه میگــذارد و
ميــزان مصرفــي کــه از پهنــاي بانــد در اختيــار دارد و حتــي ميــزان
دادههــاي ازدســترفته و ترافيــک القاشــده بــر بســتر شــبکه و
نيــز ميــزان مصــرف  Power ,CPU ,RAMو ســاير فاکتورهــاي
درگيــر هــر دســتگاه در هــر زمــان دلخــواه ،گــزارش جامعــي
داشــته باشــند و ايــن گزارشهــا در قالــب گرافهــای نمايشــي،
قابلنمایــش و رهگیــری هســتند .با حضور  GMSدر بســتر شــبکه،
مديــران شــبکه ديگــر نگــران هجــوم همزمــان درخواســتهاي
دسترســي و قطعیهــای احتمالــي نيســتند و رديابــي مشــکالت
و خرابیهــای موجــود ،بهآســانی و در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن ،قابــل رهگیــری اســت .از ديگــر شــاخصهاي ايــن
محصــول ،قابليــت کنتــرل و راهبــري از راه دور اســت.
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خدمات حوزه سالمت
سیستم اتوماسیون مرکز فوریت اورژانس()115
ســامانه مدیریــت فوریتهــای اورژانــس گلدنــت ،ترکیبــی
اســت از چندیــن پــروژه ســختافزاری ،نرمافــزاریIVR ،و
راهحلهــای شــبکه ای کــه بهصــورت  Integrationدر قالــب
یــک محصــول جمعآوریشــده اســت.
ایــن ســامانه بــا دارا بــودن قابلیتهــای اضافــه و منحصــر بــه فــردی
ماننــد مدیریــت  ،IVRســرویسهای اتصــال اندرویــد بــه ســامانه و
همچنیــن ســرویسهای اتصــال ســامانه اورژانــس گلدنــت به ســایر
ســامانههای بیمارســتانی و نیــز تلفیــق بــا محصــول ردیــاب گلدنت،
تبدیــل بــه محصــول شــاخصی شــده اســت کــه سیســتمهای فعلــی
ســامانه اورژانــس نیــز هم اکنــون فاقد ایــن امکانات هســتند.
ایــن  Solutionجهــت مدیریــت حــوادث و فوریتهــای
اورژانــس در تمامــی ســامانههای مدیریــت حــوادث قابلاســتفاده
اســت .بــا اســتفاده از ایــن ســامانه ،میتــوان تمامــی مــوارد
مرتبــط بــا فوریتهــا ماننــد تماسهــا ،اطالعــات مصدومیــن،
اطالعــات اورژانسهــا و ناوبــری آنهــا و انتقــال بیمــار

بــه مرکــز بهداشــتی را از زمــان اعــام بــه مرکــز ارتباطــات
تــا تحویــل بــه مراکــز درمانــی را مدیریــت نمــود.
بــا اســتفاده از دادههــای جمعآوریشــده از ایــن ســامانه و بــا
انجــام تکنیکهایــی ماننــد دادهکاوی و فراینــدکاوی میتــوان
اطالعــات ارزشــمندی ماننــد وضعیــت ارائــه خدمــات بــه
مصدومیــن ،تحلیــل وضعیــت ســامت جامعــه و حــوادث،
مدلســازی و بازنگــری فرایندهــای مدیریــت و خدماترســانی
بــه مصدومیــن در بحرانهــا و حــوادث را تهیــه نمــود.
در ایــن ســامانه ،کلیــه تماسهــا و درخواســتها بــه صــورت
مکانیــزه مدیریــت میشــود .افــراد تمــاس گیرنــده بــا
مرکــز فوریتهــا بــه صــورت غیــر مســتقیم و اپراتورهــای
بخشهــای مختلــف از جملــه اتــاق تمــاس ،اتــاق کنتــرل،
فرماندهــی و هدایــت آمبوالنــس و اتــاق پزشــک بــه
صــورت مســتقیم ،از ایــن محصــول اســتفاده میکننــد.
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نرم افزار پیگیری بیماران GoldNet Patient
)GPFS( Follow-up System
پيگيــري صحيــح و فعــال بیمــاران از ســختترین ،پرهزینــه
تریــن و البتــه بااهمیــت تریــن اجــزاء مطالعــات آینــده نگــر
بالینــی اســت .درصورتیکــه ايــن امــر بهدرســتی انجــام نشــود،
منجــر بــه ریــزش قابلتوجــه نمونههــا در طــی مطالعــه شــده كــه
آســیب جــدی بــه اعتبــار پژوهــش وارد مینمایــد در جریــان
پيگيــري بیمــار ،بســیاری از فرآیندهــا بــه ایــن صــورت اســت
كــه بایــد تحــت نظــارت مســتقیم درمانگــر كــه معمــوالً پزشــک
متخصــص اســت ،انجــام شــود و ازایــنرو بســیار زمــان بــر و
پرهزینــه اســت ،از طــرف دیگــر بــه دلیــل مشــغله بســیار ايــن
طیــف از جامعــه احتمــال دقیــق و کامــل نبــودن پيگيــري و ریزش
حجــم نمونــه در طــی پیگیریهــا ،بســیار محتمــل اســت.
نــرم افــزار  Follow-Upشــرکت گلدنــت بــا دقــت بــاال،
بیمــاران را پيگيــري مینمایــد کــه نــه تنهــا پژوهشهــای بالینــی
قدرتمندتــری ارائــه خواهــد شــد ،بلکــه هزینــه مطالعــات را (بــه
ســبب کاهــش نیــاز بــه نيــروي انســانی متخصــص) بــه میــزان
قابلتوجهــي کاهــش خواهــد داد .همچنیــن دارای قابلیتهایــی
ماننــد ارســال ایمیــل ،پیامــک و برقــراری تمــاس صوتــی در
زمانهــای تعییــن شــده و همچنیــن سیســتم هشــدار دهنــده
بــه بیمــار در زمانهــای تعیینشــده میباشــد و هزینههــای
اجــراي طــرح کاهــش میيابــد و از طــرف دیگــر ریــزش
اطالعــات در طــی پژوهــش بــه حداقــل ممکــن میرســد.
اجــزای سیســتم بهصــورت زیــر میباشــند:
•وب سایت  : Follow-Upجهت مدیریت بیماران و
پیگیری حضور آنها استفاده میشود.
•سرویس  : GNPRM Notificationاین برنامه یک
سرویس در ویندوز است که در فواصل زمانی خاص
گزارشهایی از بیماران تهیه کرده و از طریق سرور
 ، IVRسرویسهای  SMSو ایمیل به اطالع بیماران
میرساند.

•سرور  : IVRاین سرور جهت برقراری تماس سیستم با
بیمار از طریق تلفن ایجاد شده است .درخواست تماس با
بیمار از طریق سرویس اطالع رسانی به این سرور ارسال شده
و سرور  IVRبا بیمار تماس گرفته و پیام تعریف شده را به
اطالع بیمار میرساند.
•سرویس پیامک  :در صورت انتخاب اطالعرسانی از
طریق پیامک ،این سرویس پیام تعریف شده را برای بیمار
ارسال میکند.
•سرویس ایمیل  :در صورت انتخاب اطالعرسانی از طریق
ایمیل ،این سرویس متن تعریف شده را برای بیمار ارسال
میکند

سیستم ثبت اطالعات بیماران
سرطانی()Minimal Dataset

ایــن پــروژه بــه منظــور ثبــت اطالعــات بیمــاران ســرطانی در
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در بخــش پزشــکی هســتهای
اجــرا شــده اســت .بــرای ورود بــه ســایت ایــن ســامانه ،آدرس
 http://thyroid.goldnet.irرا در صفحــه مرورگــر موردنظــر
وارد کــرده پــس از ورود صفحــهای مشــاهده میشــود
کــه بــا وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــوری کــه قبــا
بــرای کاربــر مشــخص شدهاســت مــی تــوان وارد ســامانه
شــد .از جملــه ویژگیهــای ایــن ســامانه عبارتنــد از:
•مدیریت ثبت اطالعات
•افزودن کاربران سیستم (پزشکان)
•تعریف مراکز اطالعات در هر شهر
•ثبت اطالعات بیمار
•تهیه گزارشات سیستمی
•تهیه خروجیهای متنوع از سیستم و اطالعات بیماران
•امکان چاپ وضعیت بیمار
•دسته بندی مراکز اطالعات بر اساس شهر
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خدمات حوزه موبایل
شــرکت گلدنــت بــا داشــتن تجربــه موفــق در طراحــي و
پيادهســازي نرمافزارهــاي تلفــن همــراه ،آمــاده توليــد انــواع
نرمافزارهــاي کاربــردي و ســازماني مبتنــي بــر پلتفرمهــاي
 IOS ,Androidو  Windows Phoneجهــت انواع گوشـيهاي
هوشــمند ميباشــد.
محصــوالت حــوزهي موبايــل گلدنــت ،ميتواننــد جهــت
تبليغــات ،اطالعرســانيها ،مديريــت انجمنهــا ،مديريــت
کســب و کار ،ارائــه مطالــب ســازماني ،معرفــي خدمــات،
شــبکههاي اجتماعــي و  ...اســتفاده شــوند.

اپلیکیشن موبایل اتوماسیون اورژانس EMS
در سیســتم اتوماســیون فوریتهــای پزشــکی اورژانــس،
برنامــه کاربــردی موبایــل ســامانه ،پیادهســازی شــده اســت
کــه در هنــگام رســیدن آمبوالنــس بــه محــل حادثــه،
اطالعــات مأموریــت را از طریــق اپلیکیشــن موبایــل بــه ســامانه
فوریتهــای پزشــکی اورژانــس ارســال میکنــد.

موبایل اپلیکیشن دزدگیر موبایل

قابلیتهای شرکت در تولید نرمافزارهای IOS

بــا کمــک ایــن برنامــه ،گوشــی شــما در شــرایط خــاص در نقــش
یــک دزدگیــر عمــل میکنــد! بــا فعــال بــودن حالــت هشــدار
برنامــه و ثبــت رمــز عبــور بــرای دسترســی اختصاصــی (کــه از
منــوی تنظیمــات ســمت راســت برنامــه فعــال میگــردد) نــرم
افــزار در حالــت آمــاده بــاش قــرار میگیــرد .در ایــن حالــت
در صــورت قطــع شــدن اتصــال کابــل شــارژ ،سیســتم هشــدار
فعــال شــده و شــما قــادر بــه دریافــت موقعیــت لحظــه بــه لحظــه
موبایــل خــود بــه صــورت پیامــک ،دریافــت فیلــم و تصاویــر
گرفتــه شــده از طریــق دوربینهــای گوشــی بــه ایمیــل خــود
کــه در قســمت تنظیمــات ثبــت میشــود ،مــی باشــید.

•دسترسی Enterprise Level
•توسعه محصوالت دارای Integration
• تسلط به پروتکلهای مربوطه و شبکه

•تسلط به سنسورهای سختافزار گوشی
•تسلط و ارتباط آنالین و آفالین با Cloud
•تسلط و کنترل انتقال داده از ( Web Third Partyوب
سرویسها ،درگاه پرداخت DB ،و )...
•پیاده سازی سرویسهای خاص به صورت کدشده (VoIP
و )...
•ارتباط دو طرفه با نرمافزار ( مانند  Push Noitificationو
)...
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برنامه کاربردی پیامرسان و VoIPگلدنت (نرم
افزار  OTTچکاوک)

امــروزه فراگیــری و اســتفادهی گســترده از شــبکههای اجتماعــی
و برنامههــای پیامرســان مختلــف بهعنــوان ابــزاری جهــت
اشــتراک اطالعــات در ســطوح مختلــف فــردی ،گروهــی و
حتــی ســازمانی از یکســو و اعمــال سیاســتهای حاکمیتــی در
برنامههایــی هماننــد تلگــرام از ســوی دیگــر ،منجــر بــه اســتفاده
از دیگــر پیامرســانها شــده اســت .امنیــت بــاال ،ســرعت و
ســهولت اســتفاده از اپلیکیشــن ،از ویژگیهــای الینفــک هــر
پیامرســان میباشــد .در همیــن راســتا شــرکت گلدنــت بــا تکیــه
بــر تخصــص علمــی و عملــی متخصصــان خــود اقــدام بــه تولیــد
و ارائــهی اپلیکیشــن پیامرســان «چــکاوک» نمــوده اســت.
برنامــه موبایلــی پیامرســان و تلفــن اینترنتــی چــکاوک ،یــک
ســامانه ارتباطــی تحــت  IPاســت کــه امــکان برقــراری کلیــه
ارتباطــات (اعــم از تمــاس صوتــی ،تصویــری و متنــی) را
تحــت شــبکه اینترنــت فراهــم میســازد.
بــه عبــارت دیگــر ،زمانــی کــه ســیم کارت/تلفــن خریــداری
میکنیــد ،دیگــر محــدود بــه دســتگاه تلفــن خــود نیســتید و
ایــن امــکان وجــود دارد کــه از طریــق کامپیوتــر و هــر نــوع
دســتگاهی کــه از  VoIPپشــتیبانی کنــد ،تمــاس بگیریــد.
در ایــن ســامانه ،هزینــه رومینــگ حــذف شــده(برای اپراتــور
حــذف و بــرای کاربــر تعدیــل) و در صــورت ســفر بــه
خــارج از کشــور امــکان تمــاس ورودی و خروجــی بــا
شــماره خــود را تنهــا بــا دسترســی بــه شــبکه داریــد.
نرمافــزار کاربــری ایــن ســامانه ســازگار بــا انــواع
سیســتمهای عامــل از قبیــل iOS, Windows ,Android
و تحــت وب میباشــد و دارای قابلیــت شناســایی کاربــر

در سیســتم بــه صــورت آنالیــن و آفالیــن اســت.
مدیریــت و کنتــرل اپلیکیشــن و کاربــران آن مطابــق بــا
خواســت اپراتورهــا از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن
اپلیکیشــن میباشــد .در ســویی دیگــر ،ارائــه و توســعه ایــن
اپلیکیشــن در داخــل کشــور ،منجــر بــه ســهولت پشــتیبانی آن
در تمــام ســطوح فنــی و غیرفنــی میگــردد.
ویژگــی هــای ایــن محصــول عبارتنــد از:
•قابلیت ارسال پیام های متنی و چند رسانهای
•امکان اضافهکردن امن ماژولهای ارزش افزوده مانند
پرداخت ()Option
•امنیت باال از طریق ارتباط ام ن (�End-to-End Encryp
)tion

•امکان ذخیره و ارسال اطالعات در هر سازمان
•قابلیت  Integrateشدن با اپراتورهای موبایل
•پایداری و سرعت باال به دلیل استفاده از مکانیزم توزیع
دیتا
•امکان به اشتراک گذاشتن انواع فایلها
•تماس رایگان با سایر کاربران سامانه
•امکان اعمال دسترسیهای متفاوت در گروهها به افراد
•امکان ارسال پیام متنی /تماس /ویدئو به صورت رمزنگاری
شده
•امکان ارتباط با پیامرسانهای دیگر از طریق API
•امکان برقراری تماس ورودی و خروجی در خارج از کشور
با شماره سیم کارت و صرفه جویی در هزینه ها
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مشاوره ،طراحی و ارائه راه حلهای
خاص

خدمــات شــرکت گلدنــت در ایــن زمینــه عبارتنــد از:
•ارائه راهکارهای نرمافزاری کسبوکار بر اساس فرایندهای
عملیاتی سازمانها
•ارائه راهکارهای خاص فناوری اطالعات برای سازمانها و
نهادهای دولتی
•ارائه خدمات آموزش ،استقرار و پشتیبانی سیستمهای
نرمافزاری
•ارائه خدمات مهندسی شبکههای پیشرفته و امنیت
اطالعات
از پروژههای انجامشده سفارشی میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:

سیستم پشتیبانی هوشمند ADSL

• سیستم پشتیبانی هوشمند  ADSLمخابرات
خراسان رضوی ()2828
ایــن سیســتم بهمنظــور ارائــه بهتــر خدمــات پشــتیبانی بــه
مشــترکین  ADSLشــرکت مخابــرات طراحــی و پیادهســازی
شــده اســت .مشــترکین از طریــق تلفــن SMS ،و وبســایت
پشــتیبانی میتواننــد وضعیــت لینــک خــط ارتباطــی و مشــخصات
ســرویس خــود شــامل حجــم باقیمانــده و مــدت اعتبار ســرویس
را مشــاهده کننــد .همچنیــن ایــن سیســتم راهنماییهــای اولیــه
جهــت رفــع مشــکل ســرویس را بــه مشــترک پیشــنهاد میدهــد
و در صــورت رفــع نشــدن مشــکل در تماسهــای بعــدی و یــا
تمایــل مشــترک بــه تمــاس بــا اپراتــور ارتبــاط مشــترک را بــه
اپراتــور متصــل میکنــد .در صــورت تشــخیص سیســتم مبنــی
بــر ارســال کارشــناس بــه محــل مشــترک و اعــام موافقــت وی،
هماهنگــی بــا بخشهــای مختلــف جهــت ارســال کارشــناس
بهصــورت اتوماتیــک انجــام میشــود کــه کلیــه مراحــل توســط
مشــترک قابــل رهگیــری اســت .سیســتم پشــتیبانی هوشــمند
ســابقه تماسهــا و نقایــص پیشآمــده بــرای مشــترکین
را نگهــداری کــرده ،امکانــات گزارشگیــری متنوعــی
بــرای مدیــران شــرکت مخابــرات فراهــم میکنــد.

سیستم فروش هوشمند ADSL

• سیستم فروش  ADSLمخابرات خراسان رضوی
یکــی دیگــر از پروژههــای بــزرگ انجــامشــده توســط شــرکت
گلدنــت ،راهانــدازی سیســتم ثبتنــام و شــارژ اتوماتیــک
ســرویس  ADSLمخابــرات تحــت نــام  2030میباشــد .شــرکت
گلدنــت نماینــده انحصــاری فــروش  ADSLمخابــرات در
اســتان خراســان رضــوی ،بــا راهانــدازی ســامانه 2030موفــق
بــه اجــرای اولیــن و بزرگتریــن سیســتم ثبتنــام تلفنــی شــده
اســت .از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن  ،2030متقاضیــان
میتواننــد بــه خدمــات زیــر دسترســی پیــدا کننــد:
•آشنایی با سرویسهای مخابرات
•ثبتنام سرویسهای مختلف
•شارژ اتوماتیک سرويس
•پيگيري امور فني
•كسب اطالع از وضعيت حساب (مانده زمان و حجم
و)....
•ثبتنام سرویسهای خاص
•ثبت شكايات

نرمافزار مکانیزاسیون فرآیندهای فروش و
پشتيباني سرویسدهندههای مرجع

• نرمافزار مکانیزاسیون فرآیندهای اداره دیتای
مخابرات استان خراسان رضوی

هــدف از بــكار گيــري ايــن سيســتم ،مديريــت متمركــز و جامــع
خدمــات ارائهشــده توســط اداره دیتــای مخابــرات اســتان
خراســان رضــوی بــوده و بــراي تمامــي مجموعههــای مشــابه
قابلاســتفاده میباشــد .در ايــن سيســتم ارتبــاط بــا مشــتري ،بــا
پوشــش مســائل فنــي و پشــتيباني ،مدیریــتشــده و بهطــور كامــل
تمامــي فرايندهــاي درونســازمانی را مكانيــزه میکنــد.

شبکه خصوصی انتقال داده

• پیادهسازی شبكه خصوصي انتقال ديتا
بر بستر رينگ فيبر نوري برق استان (برق
منطقهای خراسان)

گــروه مهندســي گلدنــت بــا اســتفاده از امكاناتــي كــه بهعنــوان
ســرویسدهنده دارا میباشــد موفــق بــه پیادهســازی شــبكه
خصوصــي انتقــال ديتــا بــر بســتر فيبــر نــوري شــركت
بــرق منطقــهای اســتان خراســان گرديــده و امــكان ارائــه
ســرویسهای متعــدد شــبکهای را فراهــم نمــوده اســت.
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شبکه اختصاصی شهری

• پیادهسازی شبکه اختصاصی شهری دانشگاه
فردوسی مشهد به همراه راهکارهای امنیتی

دانشــگاه فردوســي مشــهد ،بهمنظــور برقــراري ارتبــاط ســالم،
مــداوم و ايمــن ،بيــن اســاتيد و واحــد انفورماتيــک دانشــگاه،
شــبکه اختصاصــی فــوق را مورداســتفاده قــرار داده اســت و
گــروه انفورماتيــک دانشــگاه فردوســي ،بــا بهرهگیــری از
ايــن ســرويس  ،مدتهاســت کــه امــور مربــوط بــه ثبــت
اطالعــات پرســنلي ،دانشــجويي و امــوري چــون ثبــت نمــرات
دانشــجويان از راه دور و بــدون نيــاز بــه حضــور فيزيکــي
را بهعنــوان تســهيلي بديـــع و بیهمتــا بـــراي اسـاتيـــد خــود
فراهــم آورده اســت .بديهــي اســت بــا فراهــم آمــدن ايــن
ســرويس ،اســاتيد در منــزل  ،بــه کليــه امکانــات و تســهيالت و
اطالعــات دانشــگاه و همچنيــن اينترنــت ،دسترســي دارنــد.

مشاوره امنیتی فناوری اطالعات

• مشاوره فناوری اطالعات واحد حراست اداره
جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

بخــش حراســت هــر ســازمان مســئولیت حفــظ و نگهــداری
اطالعــات ســازمان را بــه عهــده دارد .ایــن شــرکت مــدت
دو ســال مشــاور فنــاوری اطالعــات واحــد حراســت اداره
جهــاد کشــاورزی اســتان خراســان رضــوی میباشــد.

پیادهسازی شبکههای  VoIPخصوصي

• سيستم برقراري ارتباط تلفني مراكز استاني
بنیاد شهید استان خراسان رضوی
بــا توجــه بــه هزینههــای هنگفــت برقــراری تمــاس تلفــن
بینشــهری مخابراتــی ،گلدنــت راهــکار بهینــهای بــرای بــه
صفــر رســاندن هزینههــای تمــاس ارائــه نمــوده اســت .در
ایــن سیســتم ،بــا اســتفاده از  ،VoIPشهرســتانهای مختلــف
بــه یکدیگــر مرتبــط شــده و اتصــال بــه ســانترالهای ســنتی
نیــز بــا  VoIP Terminalفراهــم شــده اســت .بــا نصــب
و راهانــدازی ایــن سیســتم عــاوه بــر صرفهجویــی زیــاد
در هزینههــای تمــاس ،ابــزار مدیریــت ،کنتــرل ،ضبــط و
گزارشگیــری از تماسهــا نیــز فراهــم میگــردد.

•سیســتم مدیریــت نــاوگان و عملیــات معــدن
•سیســتم مدیریت نــاوگان و عملیات معــدن گل گهر
بــا توجــه بــه کاربردهــای خــاص دســتگاههای ردیــاب
گلدنــت در خودروهــای ســنگین مورداســتفاده در
معــادن ،واســط کاربــری ردیــاب بــرای معــادن (منجملــه
معــدن گل گهــر) اختصاصــی گردیــده و گزارشهــای
مدیریتــی خاصــی پیادهســازی شــده اســت.

سیستم مدیریت ناوگان و مأموریتهای
اورژانس

• سیستم مدیریت ناوگان و مأموریتهای اورژانس
شهر مشهد

سیســتم مدیریــت نــاوگان و مأموریتهــای اورژانــس گلدنــت
بــا امکانــات ویــژهای شــامل اعــام شــروع و خاتمــه مأموریــت
و همچنیــن وضعیتهــای مختلــف ازجملــه حرکــت از
پایــگاه  ،رســیدن بــه محــل حادثــه  ،حرکــت از محــل حادثــه
 ،رســیدن بــه بیمارســتان  ،حرکــت از بیمارســتان ،رســیدن بــه
پایــگاه ،بــرای آمبوالنسهــا طراحــی و اجــرا شــده اســت
کــه عــاوه بــر موقعیتیابــی و کنتــرل تــردد خودروهــای
اورژانــس از طریــق پنــل اعــام وضعیــت منصوبــه بهطــور
مســتقیم گــزارش دقیقــی از وضعیــت مأموریــت محولــه را بــه
مرکــز اعــام مینمایــد و باعــث کاهــش زمــان مراجعــه و
مدیریــت بهینــه سیســتم در زمــان بحــران میگــردد.

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی|ضلع شرقی دانشکده مهندسی|شرکت گلدنت| تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

20
فعالیت های گذشته شرکت
سرویس های اینترنتی

سرويس تلفن بینالملل و خدمات VoIP
گلدنــت ،بــا دارابــودن نزديــک بــه  20ســال ســابقه ارائــه
ســرويس  ،VoIPبــه عنــوان اوليــن  ITSPدر شــرق کشــور،
يکــي از ســرويس دهنــدگان نــام آشــناي خدمــات تلفــن
بينالملــل ،شــناخته شــده اســت.
طــي مــدت ســرويسدهي ،گلدنــت بــا حفــظ اســتانداردها در
حــد امــکان از باالتريــن ســطح کيفيــت و رضايتمنــدي مشــترکين
برخــوردار بــوده اســت.
در ايــن زمينــه نيــز بــا پيشــرفت تکنولــوژي و ظهــور اشــکال
جديــد ارائــه ســرويس  VoIPدر دنيــا ،گلدنــت زمينــهی
کار را گســترش داده و ســاير زيرســاختها بــراي حفــظ
حداکثــري بــازار مبتنــي بــر دانــش جديــد را فراهــم نمــوده
اســت کــه ارائــه خدمــات  Site-to-Siteو توســعه نــرم افــزار
هــاي مبتنــي بــر موبايــل در داخــل و خــارج از کشــور از ايــن
قبيــل بــوده و در بخــش مربوطــه بيــان شــده اســت.

خدمات VoIP

VoIP Soft Switch

بــا گســترش تکنولــوژی Voice over IPو اســتفاده آن
در اشــکال مختلــف و همچنیــن بــاال بــودن حجــم ترافیــک
تلفنــی بــر روی  IPو رشــد بســیار ســریع آن نســبت بــه
سیســتمهای تلفــن ثابــت ،نیــاز بــه نرمافزارهــای قــوی
جهــت مدیریــت تماسهــا و ارائــه گزارشهــای مفیــد
افزایشیافتــه اســت ،GoldNet Soft Switch .يكــي از
قویتریــن نرمافزارهــاي ايــن حــوزه میباشــد.

سرویس ADSL
قدمــت ايــن ســرويس در گــروه مهندســي گلدنــت ،بــه ســالهاي
ورود ايــن تکنولــوژي بــه کشــور بازميگــردد کــه همزمــان
بــا همــکاري تحقيقاتــي بــا دانشــگاه فردوســي مشــهد در زمينــه
ســاخت مــودم بــا اســتفاده از مجوزهــاي موجــود ،بــا تکيــه
بــر دانــش و پشــتکار نيروهــاي بومــي موفــق بــه ارائــه اوليــن
ســرويس  ADSLدر شــرق کشــور شــده اســت .ليکــن بــا
حضــور گســترده شــرکتهاي ســرويسدهنده در ســالهاي
بعــد و درک نيــاز ايجادشــده در حــوزه تاميــن نرمافزارهــا و
تعميــر ســختافزارها و مشــاوره در زمينــه يکپارچــه ســازي
ســامانهها ( )System Integrationبــه آرامــي وزنــه را
از ســرويسدهي بــه کاربــر نهايــي ،بــه ســمت (Solution
 )Providerدر اليههــاي باالدســتي ســوق داد کــه ايــن خــود
منجــر بــه توليــد دههــا محصــول نرمافــزاري و ســختافزاري و
همچنيــن قراردادهــاي گســترده در ســطح کشــور گرديــد.
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خدمات Server ,Hosting,Domain
گلدنــت ،بــا درك نيازهــاي كاربــران در حــوزه هاســتينگ و
وب ،اقــدام بــه ارائــه ســرویسهای مرتبــط باقابلیتهــای زيــر
نمــوده اســت:
•دسترسي فيزيکي به سرور
•امنيت بسيار باالي اطالعات در داخل کشور
•باالتر بودن سرعت دسترسي براي کاربران داخلي
•بهرهمندی از کادر پشتيباني متخصص در هر زمان
•سهولت و مقرونبهصرفه بودن استفاده از اين خدمات بهجای
ساخت و نگهداري آن
در واحد سرویسهای وب ،خدمات زير ارائه میگردد:
•سرویسهاستينگ داخل و خارج كشور
•سرويس فروش Domain
•خدمات طراحي وبسایت

طراحي پورتالهای اينترنتي و وبسایت
گلدنــت بــا طراحــی و بهینهســازی مجموعههــای متعــددی
از وبســایتهای مشــتریان ،ازجملــه پیشــتازان طراحــی
پورتالهــای اینترنتــی و وبســایتهای دولتــی و خصوصــی
بــه شــمار رفتــه و بــا ارائــه توانمندیهــای خــاص فنــی و بــا
پشــتیبانی شــبانهروزی مــورد اســتقبال قرارگرفتــه اســت.
ســرویسهای ارائهشــده توســط واحــد طراحــی ســایت
گلدنــت عبارتانــد از:
•طراحی وبسایت با جدیدترین فناوریها
•بهینهسازی موتور جستوجو
•سرورهای داخلی اختصاصی
•پورتالهای پویا
•مشاوره در نحوهی نگهداری و بروز رسانی وب

ازجمله ویژگیهای سرویس هاستينگ گلدنت ،میتوان به
موارد زير اشاره كرد:
•نگهداری سرورها در دمای ( 18 )-2 / +2درجه
•دارا بودن تجهیزات برق اضطراری شامل  UPSو
( Diesel Generatorپایداری در صورت قطع برق تا 3
روز باقابلیت افزایش)
•تضمین پایداری شبکه تا99/5%
•استفاده از دوربینهای مداربسته و اعمال محدودیتهای
ورود و خروج
•امکان ارائه فضای پشتیبان خارج از مرکز داده و متصل به
شبکه فیبر نوری
•استفاده از جدیدترین و بهروزترین تجهیزات ممکن
• امکان ارائه پهنای باند اختصاصی بر روی سرورها
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نرم افزارها
بریده جراید
امــروزه هزینــهی زیــادی در بســیاری از ســازمانها صــرف
جمــعآوری روزنامههــای مختلــف و جمــعآوری اخبــار
مرتبــط بــا آن ســازمان میشــود .نرمافــزار بریــدهی جرایــد
گلدنــت ایــن امــکان را بــرای ســازمان بــه وجــود مــیآورد
تــا بــدون مصــرف کاغــذ و هزینــهی خریــد مطبوعــات و
نشــریات مختلــف کار ســاماندهی بولتــن خبــری بهســرعت
انجــام شــود .همچنیــن امــکان تعریــف کاربــران بــا ســطوح
دسترســی متفــاوت بــه سیســتم را فراهــم مــیآورد .ذخیــرهی
اخبــار هــرروزه نشــریات تعریــفشــده بــرای سیســتم ،امــکان
گزارشگیریهــای متفــاوت ،ســادگی جســتوجو در جرایــد
و امــکان تعریــف کارتابــل بــرای هــر نفــر ،امــکان تعریــف لوگــو
بــرای هــر نشــریه  ...از دیگــر امکانــات ایــن سیســتم اســت.

توزيــع آنهــا ،بهطــور شــگفتانگیزی ســبب افزايــش كاربــران
میگــردد .عــاوه بــر ايــن ،صرفهجویــی در پهنــاي بانــد و انتقــال
مديريــت محتــواي دريافتــي از اينترنــت بــا توجــه بــه نيــاز كاربــر،
شــرايط رقابتــي يــك  ISPرا دگرگــون خواهــد نمــود.
نمونههــاي مشــابه اینگونــه محصــوالت صرفــاً بــا مديريــت
محتـ�وا بهوسـ�یله نرمافـ�زار در سـ�مت كاربـرر (�client-side ap
 )plicationپیادهســازی شــده كــه امــكان مديريــت محتــوا
در ســرور مركــزي  ISPكــه ويژگــي ممتــاز و منحصربهفــرد
ايــن محصــول اســت را نداشــته و بــه جهــت كاربــري نيــاز
بــه آشــنايي مشــترك بــا مراحــل دريافــت و نصــب و تنظيــم
نرمافــزار ميباشــد ،كــه پشــتيباني ســؤاالت احتمالــي مشــتركين
نيــز خــود داســتان ديگــري اســت .ايــن محصــول ،باعــث ارائــه
حــق انتخــاب بــه مشــترك ،صرفهجویــی فوقالعــاده در زمــان
دسترســي كاربــران بــه شــبكه و افزایــش ســطح رضایتمنــدی
کاربــر و ســرويس دهنــدگان اینترنتــی خواهــد شــد.

نرمافزار GOSA

شتابدهنده اینترنت

بــا رشــد روزافــزون تکنولوژیهــای دسترســي بــه اينترنــت و
كاهــش كاربــران تكنولــوژي هــاي پيشــين ماننــد ،Dial-Up
يكــي از مهمتریــن دغدغههــاي ارائهکننــدگان اینگونــه
ســرويسها ،حفــظ حداقــل بــازار موجــود ميباشــد كــه
ايــن مهــم نيازمنــد ارائــه ســرويس بــا بهتريــن كيفيــت و حتــي
االمــكان بــه همــراه ســرويسهاي ارزشافــزوده ميباشــد .در
ايــن راســتا اصلــي تريــن مشــكل ،پاييــن بــودن ســرعت دسترســي
در ايــن تکنولوژیهــا و عــدم توانايــي رقابــت بــا ســرویسهای
جديــد ماننــد  WiMax ،ADSLو  ...میباشــد.
بــا در نظــر گرفتــن ايــن شــرايط ،متخصصيــن گــروه مهندســي
گلدنــت در واحــد  R&Dموفــق بــه طراحــي و ارائــه يــك
سيســتم جديــد و كارا بانــام «شــتابدهنده اينترنــت گلدنــت»
شــدهاند كــه محصــول نهايــي بــا ارائــه امكاناتــي از قبیــل:
فشردهســازی صفحــات و یــا تصاویــر بــرای برگــزاری ســریعتر
ســایت ،مدیریــت تبلیغــات يــا اطالعرســاني در هنــگام آغــاز بــه
كار كاربــر ،بررســي تعــداد كاربــران ســرويس اينترنــت و نحــوه

 ،)GOSA( GoldNet Open Srevice Accessنرمافــزاري
بــراي فراهــم كــردن فضايــي بيــن  Radiusو  BRASمیباشــد.
ايــن سيســتم ،كاربــران  ADSLاي را كــه توســط Radius
 ،Serverرد میشــوند ،پذیــرش كــرده ،و آنهــا را وارد شــبکهای
میکنــد كــه تنهــا بــه پورتــال شــارژ آناليــن و وبســایت
بانکهــا دسترســي دارنــد .قابليــت ارائــه ســرویسهای
ارزشافــزوده ،چنــد نرخــي كــردن ســرویسها و ارائــه
ســرویسهای متنــوع ازجملــه قابلیتهــای ايــن سيســتم اســت.
ايــن نرمافــزار ،بــار روي  Radiusرا كاهــش داده و بــا توجــه
بــه امــكان نمايــش پیغامهــای مرتبــط بــا وضعيــت مشــترك،
بــار پشــتيباني را نیــز بــه میــزان فراوانــی کاهــش میدهــد.
مزايــاي ايــن سيســتم عبارتانــد از:
•ایجاد سهولت بیشتر شارژ سرویس  ADSLبرای
کاربران
•اطالعرسانی اتمام شارژ سرویس
•کاهش چشمگیر سهم زیادی از پردازش درخواستهای
کاربران نامعتبر از سرور Radius
•کاهش حجم پشتیبانی
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کنتورهای دیجیتال

•ارتقاء امنيت سيستم كنتورهاي ديجيتال و
راهاندازی سيستم ( AMIشركت بهينه سازان)

ايــن پــروژه بهمنظــور افــزودن سيســتم  AMIبــه كنتورهــاي
شــركت بهينــه ســازان انجــام پذیرفت .بــراي اين منظــور محصول
ســريال بــه  GSMگــروه مهندســي گلدنــت بــراي كنتورهــا
اختصاصــي ســازی شــده و امــكان دسترســي بــه نرمافــزار
كنتــور و اعمــال تنظيمــات و صــدور فراميــن از راه دور از طريــق
بســتر ارتباطــي  GPRSفراهــم شــد .همچنيــن پیشــنهادهایی
جهــت بهبــود امنیــت کنتورهــا مطــرح و بــه صالحديــد شــركت
بهينــه ســازان بــه فــاز بعــدي پــروژه موكــول گرديــد.
•راهاندازی سيستم قرائت و کنترل از راه دور
کنتورهای برق (شركت توس فیوز)

ايــن پــروژه بهمنظــور افــزودن سيســتم  AMIبــه كنتورهــاي
شــركت تــوس فیــوز انجــام پذیرفــت .بــراي ايــن منظــور
محصــول ســريال بــه  GSMگــروه مهندســي گلدنــت بــراي
كنتورهــا اختصاصــي ســازی شــده و امــكان دسترســي بــه
نرمافــزار كنتــور و اعمــال تنظيمــات و صــدور فراميــن از
راه دور از طريــق بســتر ارتباطــي GPRSفراهــم شــد.

شبکه خصوصی انتقال داده

• پیادهسازی شبكه خصوصي انتقال ديتا بر بستر
رينگ فيبر نوري برق استان (برق منطقهای
خراسان)

گــروه مهندســي گلدنــت بــا اســتفاده از امكاناتــي كــه بهعنــوان
ســرویسدهنده دارا میباشــد ،موفــق بــه پیادهســازی
شــبكه خصوصــي انتقــال ديتــا بــر بســتر فيبــر نــوري شــركت
بــرق منطقــهای اســتان خراســان گرديــد و امــكان ارائــه
ســرویسهای متعــدد شــبکهای را فراهــم نمــوده اســت.

سیستم اعالم وضعیت ریکلوزر

• ابداع و راهاندازی سيستم اعالم وضعيت
ريكلوزرهاي شبكه توزيع (مركز تحقيقات شركت
توزيع برق مشهد)

يكــي از مشــكالت موجــود در هنــگام بــروز حوادثــي كــه منجــر
بــه قطــع كليدهــاي موجــود در شــبكه توزيــع میگــردد ،مشــخص
نبــودن دقيــق محــل كليــد قطــعشــده اســت .در ايــن پــروژه كــه
بــراي مركــز تحقيقــات شــركت توزيــع بــرق مشــهد انجــام
شــد وضعيــت ريكلوزرهــا بــه مركــز كنتــرل  SMSمیشــود و
محــل دقيــق حادثــه مشــخص میگــردد.

سیستم مانیتورینگ شبکه دیسپاچینگ

• پیادهسازی سیستم مانیتورینگ شبکه
دیسپاچینگ برق خراسان

در ایــن پــروژه ،نرمافــزاری اختصاصــی بــرای مانیتورینــگ
لینکهــای ارتباطــی پسـتهای فوق توزیــع طراحــی و بهرهبرداری
شــده اســت کــه امــکان نظــارت بهتــر بــر شــبکه را فراهــم نمــوده
اســت.

شبکه اختصاصی شهری

• پیادهسازی شبکه اختصاصی شهری دانشگاه
فردوسی مشهد به همراه راهکارهای امنیتی

دانشــگاه فردوســي مشــهد ،بهمنظــور برقــراري ارتبــاط ســالم،
مــداوم و ايمــن ،بيــن اســاتيد و واحــد انفورماتيــک دانشــگاه،
شــبکه اختصاصــی فــوق را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت
و گــروه انفورماتيــک دانشــگاه فردوســي ،بــا بهرهگیــری
از ايــن ســرويس  ،مدتهاســت کــه امــور مربــوط بــه ثبــت
اطالعــات پرســنلي ،دانشــجويي و امــوري چــون ثبــت نمــرات
دانشــجويان از راه دور و بــدون نيــاز بــه حضــور فيزيکــي را
بهعنــوان تســهيلي بديـــع و بیهمتــا بـــراي اسـاتيـــد خــود فراهــم
آورده اســت .بديهــي اســت بــا فراهــم آمــدن ايــن ســرويس،
اســاتيد در منــزل  ،بــه کليــه امکانــات و تســهيالت و اطالعــات
دانشــگاه و همچنيــن اينترنــت ،دسترســي دارنــد.
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سیستم مانیتورینگ سوئیچهای مخابراتی
•پیادهسازی سيستم مانيتورينگ شرايط محيطي و
سوئیچهای مخابراتي مراكز مخابرات روستايي
( شركت مخابرات استان خراسان رضوي)

شــرايط محيطــي ماننــد رطوبــت و دمــا تأثیــر بســزايي در عملكــرد
تجهيــزات و ســوئیچهای مخابراتــي دارنــد .همچنيــن در مراكــز
مخابــرات روســتايي بــه دليــل دور از دســترس بــودن ايــن مراكــز
و نبــودن امــكان دسترســي از راه دور بــه نرمافــزار ســوئیچها
جهــت تغييــر تنظيمــات در صــورت بــروز مشــكل و قطــع شــدن
شــبكه امــكان اصــاح ســريع آن وجــود نداشــت .ايــن پــروژه
بهمنظــور تأمیــن دسترســي از راه دور بــه ســوئیچها و مانيتورينــگ
شــرايط محيطــي مراكــز مخابراتــي روســتايي اجــرا گرديــد.

برقراری ارتباط لینک جایگزین باقابلیت Hot
 Standbyبرای پستهای فوق توزیع
•برقراری ارتباط لینک جایگزین برای هشت
پست فوق توزیع شرکت برق منطقهای استان
خراسان -امور کنترل شمال شرق

پيــش از انجــام ايــن پــروژه ،ديســپاچينگ بــرق منطقـهای خراســان
تنهــا بــا اســتفاده از شــبكه راديويــي بــا پسـتهای انتقــال در ارتباط
بــود و در صــورت قطــع شــدن ايــن ارتبــاط كنتــرل پســت مزبــور
ميســر نبــود و تــا زمــان رفــع خرابــي ارتبــاط مخابراتــي پســت
بــا مركــز ديســپاچينگ قطــع میمانــد .در ايــن پــروژه ارتبــاط
جايگزيــن مخابراتــي بــر بســتر شــبكه ديتا و شــبكه وايمكــس براي
هشــت پســت انتقــال ايجــاد گرديــد .در صــورت قطــع شــدن يــك
لينــك ارتباطــي لينــك دوم بهصــورت اتوماتيــك جايگزيــن آن
میگــردد و امــكان تعريــف اولويــت بــراي لینکهــا نســبت بــه
يكديگــر وجــود دارد .همچنيــن نرمافــزار اختصاصــي بهمنظــور
مشــاهده و گزارشگیــری از وضعيــت لینکهــا در پســتهای
مختلــف در مركــز ديســپاچينگ طراحــي گرديــد.

پیاده سازی شبکه اختصاصی امن مبتني بر

(ADSL)GMPLS

ايــن سيســتم بــا راهانــدازی در بســتر زیرســاختی،ADSL
پیادهســازی امــن يــك شــبكه خصوصــي اســت كــه بــا عنــوان
 MPLSشــناخته میشــود .دســتگاههای  GMPLSتولیدشــده
توســط گلدنــت ،بهینهتریــن راهکارهــای امنيتــي را در اليــه
ســختافزاري ،اجرايــي كــرده كــه بــا در نظــر گرفتــن تفــاوت
زيــاد قيمــت بــا تکنولوژیهــای فعلــي ،P2MPمــورد اســتقبال
ســازمانهای بســياري قرارگرفتــه اســت .ازجملــه قراردادهــای
اجرايــي ايــن محصــول میتــوان بــه مــوارد زير اشــاره كرد:
•سيستم امن ارتباط  ،GMPLSسازمان آب و فاضالب
خراسان رضوي (براي 200نقطه شهري)
•سيستم امن ارتباط  ،GMPLSسازمان بازرگاني خراسان
رضوي (براي  120نقطه شهري)
سیستمهای فوق عالوه بر نصب دستگاههای  GMPLSدر
نودها ،از سرور مركزي هوشمند گلدنت كه مدير برقراري
ارتباطات مذكور است نيز بهره میبرند.

سیستم مدیریت ناوگان و عملیات معدن

•سیستم مدیریت ناوگان و عملیات معدن گل
گهر

بــا توجــه بــه کاربردهــای خــاص دســتگاههای ردیــاب
گلدنــت در خودروهــای ســنگین مــورد اســتفاده در معــادن،
واســط کاربــری ردیــاب بــرای معــادن (منجملــه معــدن گل
گهــر) اختصاصــی گردیــده و گزارشهــا مدیریتــی خاصــی
پیادهســازی شــده اســت.
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ترنسیورهای گلدنت

بــا توجــه بــه نيــاز مديــران فنــي بــه كنتــرل و مديريــت لحظــهاي
دســتگاههاي حســاس ،گــروه مهندســي گلدنــت ،ایــن دســته
محصــوالت كــه شــامل ســه محصــول بــه شــرح زیــر هســتند ،را توليــد
مينمايــد:
مبدل سریال به اترنت
مبدل سریال به GSM
GPLS

مبدل سریال به GSM

مبــدل ســریال بــه  GSMامــکان ارســال دادههــای ســریال بــر روی
شــبکه  GSMرا فراهــم میکنــد و امــکان کنتــرل و مانیتورینــگ
تجهیــزات نصــب شــده در مکانهــای دور را بــدون نیــاز بــه ایجــاد
بســتر شــبکهای ســیمی میســر میســازد .ایــن مبــدل یــک اتصــال
 PPPبیــن سیســتم میزبــان و تجهیــزات کنتــرل را بــه صــورت دو
طرفــه ایجــاد میکنــد و انتقــال داده از طریــق ایــن اتصــال صــورت
میگیــرد .مــودم بــرای ایجــاد اتصــال  PPPاز ســرویس  GPRSروی
شــبکه  GSMاســتفاده میکنــد.
شــروع اتصــال بــر اســاس نوع تعریــف به صــورت دائــم یــا On demand
مــی باشــد .بــه ایــن ترتیــب امــکان کنتــرل و مانیتورینــگ دســتگاه
بــا یــک ارتبــاط اینترنتــی یــا ارتبــاط بــر بســتر شــبکه تلفــن همــراه
امــکان پذیــر خواهــد بــود .راه انــدازی ایــن مبــدل بســیار ســاده اســت
زیــرا مــودم بــه صــورت اتوماتیــک نــرخ ارســال اطالعــات ســریال را
تشــخیص میدهــد .در صورتــی کــه امنیــت انتقــال اطالعــات دارای
اهمیــت خاصــی باشــد امــکان رمــز کــردن اطالعــات نیــز در سیســتم
وجــود دارد.

مبدل سریال به اترنت

از آنجــا کــه بســياري از تجهيــزات ســختافزاري کــه امــروزه
در صنايــع ،کارخانجــات و بســتر شــبکهها مــورد اســتفاده قــرار
ميگيرنــد ،مجهــــز بــه پــورت ســـريال هســتند ،داشــتن مبــدل ســریال
بــه اترنــت توانایــی زیــادی بــرای مدیــران شــبکهها ایجــاد میکنــد.
در واقــع تنهــا گــذرگاه اوليــه هــر دســتگاه مديريــت پذيـــر ،پــورت
ســريال آن اســت .بــا ایــن حــال لــزوم اتصــال مســتقيم کامپيوتــر و
دســتگاه برنامــه ريــز ،جهــت مديريــت و برنامــه ريــزي کــردن ايــن
دســتگاهها ،کار را ســخت و مشــکل کــرده اســت .خصوصــاً در
مواقــع عــدم حضــور کارشــناس برنامــه ريــز در محــل ،پشــتيباني
مناســب ،عمــا ناممکــن اســت .ایــن دســتگاه لــزوم اتصــال مســتقيم
بــه دســتگاههاي دارای پــورت ســريال را حــذف و امــکان برنامــه
ريــزي آنهــا از هــر مــکان دلخــواه را فراهــم میکنــد.

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی|ضلع شرقی دانشکده مهندسی|شرکت گلدنت| تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

26
محصوالت امنیت شبکه
سایبروم

گــروه مهندســی گلدنــت بــه دلیــل اهمیــت یافتــن موضــوع
امنیــت شــبکه در ســالهای اخیــر اقــدام بــه تشــکیل گــروه
تخصصــی در ایــن زمینــه نمــوده اســت .در ایــن راســتا عــاوه
بــر ارائــه راهحلهــای امنیتــی اختصاصــی و تولیــد محصــوالت
سفارشـ�ی باقابلیتهـ�ا ی  firewallماننــدState full fire�:
 IPS ، IDS ،wallو .....بــه مشــتریان اقــدام بــه اخــذ نمایندگــی
محصــوالت امنیتــی  Cyberoamرا در منطقــه کــرده اســت و
در حــال ارائــه خدمــات مشــاوره و تأمیــن تجهیــزات امنیتــی
موردنیــاز ســازمانهای مختلــف میباشــد.

مودم هایGPLS
ایــن شــرکت جهــت کاهــش هزینــه و بــاال بــردن کیفیــت و
بهــرهوری سیســتم ،محصــول جدیــدی را عرضــه نمــوده اســت
کــه در یــک ســختافزار واحــد عــاوه بــر دریافــت اطالعــات از
پــورت ســریال مســتقیماً از طریــق خــط تلفــن ثابــت و بــا برقــراری
ارتبــاط روی بســتر  ADSLاطالعــات را بــه هــر نقطــه الزم
ارســال میکنــد .ايــن سيســتم بــا راهانــدازی در بســتر زیرســاختی
 ،ADSLپیادهســازی امــن يــك شــبكه خصوصــي اســت
كــه تحــت عنــوان  MPLSشــناخته میشــود .دســتگاههای
 GMPLSتولیدشــده توســط گلدنــت ،بهینهتریــن راهکارهــای
امنيتــي را در اليــه ســختافزاري ،اجرايــي كــرده كــه بــا در نظــر
گرفتــن تفــاوت زيــاد قيمــت بــا تکنولوژیهــای فعلــي،P2MP
مــورد اســتقبال ســازمانهای بســياري قرارگرفتــه اســت.

سيستــمRemote Rack Controller

گــروه مهندســي گلدنــت و بخشهــای ارتباطــي ايــن شــرکت،
توانســتهاند کــه توليـــد و عرضــــه محصــول منحصربهفــرد
 Remote Rack controllerرا در ســطح جهانــي بــه ثمــر
برســانند .ايــن محصــول تواناییهــا و قــدرت زيــادي را بــراي
مديــران شــبکههای کامپيوتــري و مخابراتــي ايجــاد میکنــد.
ازجملــه مهمتریــن ویژگیهــای ايــن محصــول آن اســت کــه
مديــران شــبکه قادرنــد از طريــق تنــوع پورتــــي کــه در اختيـــار
میگــذارد ،از هــر نقطــه و مکانــي و بــا برقــراري ارتبــاط از طريــق
اينترنــت يــا خطــوط تلفــن ،بــه کليــه دســتگاههاي متصــل شــده در
بدنــه رک ،دسترســي داشــته باشــند و آنهــا را بــه هــر ميــزان کــه
مایلانــد در اختيــار گرفتــه و تغييــرات پيکربنــدي و ســاختاري
دلخــواه را بــر روي آنهــا ايجــاد کننــد .تــا جايــي کــه حتــي
دســتگاهها را بهطــور فيزيکــي خامــوش /روشــن نماينــد.
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گواهینامه های ثبت شده و اختراعات شرکت

در ايــن بخــش بــا توجــه بــه زمینههــای فعالیــت گــروه مهندســی گلدنــت مــدارک اختراعــات ثبــت
شــده و مجــوز هــای شــرکت ارائــه مــی گردنــد.
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پروانه صالحیت همکاری سمتا
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گواهی نامه ip67

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی |ضلع شرقی دانشکده مهندسی| شرکت گلدنت |تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

30
کارگــزاری خدمــات تجــاری کریــدور توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
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تأییدیه دانش بنیان
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کارت بازرگانی
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گواهی ثبت شرکت استرالیا
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گواهی نامه ثبت عالمت تجاری پیام رسان چکاوک
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گواهی نامه ثبت عالمت تجاری گلدترکس
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گواهی نامه ثبت عالمت تجاری GoldPay
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گواهی عضویت شورای عالی انفورماتیک
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گواهی تأییدیه فنی GNAS
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گواهی تأییدیه فنی GoldTrax
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مجوز عضویت در پارک علم و فناوری

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی |ضلع شرقی دانشکده مهندسی| شرکت گلدنت |تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

40

41
تأییدیه نظام صنفی رایانه ای کشور
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مجوز مشاور از نظام صنفی رایانه ای کشور
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مجوز سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
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پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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گواهی  FACاز شرکت خدماتی ارتباطی رایتل
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مجوز مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال (ارشاد) محصول GNAS
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مجوز مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال (ارشاد) محصول ردیاب
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گواهی تأیید نمونه ردیاب
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قرارداد با شرکت اپل در خصوص ارائه موبایل اپلیکیشن

گواهی مشارکت با شرکت MikroTik
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گواهی مشارکت با شرکت PORTAONE
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53
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55
عضویت سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی |ضلع شرقی دانشکده مهندسی| شرکت گلدنت |تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

گواهی ثبت اختراع مبدل سریال به شبکه

| مشهد ،پردیس دانشگاه فردوسی |ضلع شرقی دانشکده مهندسی| شرکت گلدنت |تلفن 051-31939

| | www.goldnet.ir | www.goldnetgroup.com | e-mail: info@goldnetgroup.com

56

گواهی ثبت اختراع دستگاه کنترل دما از راه دور
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گواهی ثبت اختراع دزدگیر آنالین
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گواهی ثبت اختراع مودم GSM
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گواهی ثبت اختراع دستگاه متعادل کننده دما در محیط
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گواهی ثبت اختراع دستگاه ارتباط مستقیم سیستم های
 VoIPو PSTN
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گواهی ثبت اختراع سیستم انتقال اطالعات GSM
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گواهی ثبت اختراع سیستم کنترل رک های مخابراتی
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گواهینامه فروش و پشتیبانی Cyberoam
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انتخاب ردیاب گلدترکس به عنوان طرح برتر استان
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سوابق قراردادی گروه مهندسی گلدنت
نام کارفرما

نام قرارداد
1

نصب و راه اندازی نرم افزار و سخت افزار تلفن های همگانی مشهد و
تجهیز آن به ADSL

مخابرات

2

نرم افزار بریده جراید

مخابرات ،وزارت نفت

3

ارسال پیام تبلیغاتی

شرکت فن آوری اطالعات

4

ارسال پیام کوتاه

آستان قدس

5

نگهداري شبكه  VOIPبه مدت  3سال

وزارت نیرو

6

واگذاری سرویس تفکیک هزینه PFM

مخابرات

7

واگذاری سرویس تفکیک هزینه PRM

مخابرات

8

تامين پرسنل و نگهداري ديتا مخابرات به مدت  3سال

مخابرات

9

پروژه ارتقاء امنيت سيستم كنتورهاي ديجيتال و راه اندازي سيستم AMI

شركت بهينه سازان

10

پروژه ابداع و راه اندازي سيستم اعالم وضعيت ريكلوزرهاي شبكه توزيع

مركز تحقيقات شركت توزيع برق مشهد

11

پياده سازي شبكه خصوصي انتقال ديتا بر بستر رينگ فيبر نوري برق
استان

شركت برق منطقه اي خراسان

12

پروژه برقراري ارتباط لينك جايگزين با قابليت  standby Hotبراي
هشت پست فوق توزيع

شركت برق منطقه اي استان خراسان
امور كنترل شمال شرق

13

پياده سازي سيستم مانيتورينگ شرايط محيطي و سوئيچ هاي مخابراتي
مراكز مخابرات روستايي

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

14

طراحي نرم افزار تلنت سنتر

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

15

پیاده سازی نرم افزار مانیتورینگ پست های فوق توزیع

شركت برق منطقه اي استان خراسان
امور كنترل شمال شرق

16

پیاده سازی سیستم مدیریت ناوگان آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

17

قرارداد مشاوره حراست جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جهاد کشاورز خراسان رضوی

18

پورتال جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

وزارت بهداشت

19

سامانه هوشمند مدیریت

فروش و پشتیبانی ADSL

شركت مخابرات استان خراسان رضوي
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نام کارفرما

نام قرارداد
20

سامانه هوشمند مدیریت

فروش و پشتیبانی ADSL

شركت مخابرات استان خوزستان

21

سامانه هوشمند مدیریت

فروش و پشتیبانی ADSL

شركت مخابرات استان لرستان

22

راه اندازی شبکه امن خصوصی مجامع اصناف استان خراسان رضوی

مجامع اصناف استان خراسان رضوي

23

سیستم پاسخگویی 17

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

24

نرم افزار مکانیزاسیون فرایند های اداره نگهداری دیتا استان خراسان
رضوی

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

25

نگهداری دیتا مخابرات استان خراسان شمالی

شركت مخابرات استان خراسان شمالی

26

سیستم مدیریت تماس و پذیرش بیماران بيمارستاني مبتنی بر IVR

بیمارستان های اداره بهداشت و درمان صنعت نفت

27

پورتال جامع ثبت نام و مدیریت مقاالت کنفرانس

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

28

سیستم مدیریت ناوگان و ماموریت های اورژانس

اورژانس شهرستان مشهد

29

پیاده سازی شبکه هاي  VoIPخصوصي

بنیاد شهید استان خراسان رضوی

30

پیاده سازی شبکه اختصاصی امن مبتني بر )GMPLS( ADSL

سازمان آب و فاضالب خراسان رضوي

31

پیاده سازی شبکه اختصاصی امن مبتني بر )GMPLS( ADSL

سازمان بازرگاني خراسان رضوي

32

سیستم ثبت نام و داوری جشنواره ها

وزارت بهداشت و درمان

33

طراحی و ساخت  32عدد سامانه موقعیت یاب GPS/GLONASS

صنایع جواد االئمه (ع)

34

ساخت یک مجموعه آنتن موقعیت یاب توس  3به همراه یک مجموعه
نمایشگر موقعیت یاب توس 3

صنایع جواد االئمه (ع)

35

فروش نرم افزار IVR

تجارت الکترونیک پارسیان

36

مشارکت در ارائه خدمات پرداخت مبتنی بر تماس تلفنی برای کسب و
کارهای خرد

تجارت الکترونیک پارسیان

37

پیاده سازی سرویس تلفن گویا (آوای رایتل) از طریق شماره کوتاه
8888

خدمات ارتباطی رایتل

38

خرید و پیاده سازی سامانه پایش کیفیت شبکه رایتل

خدمات ارتباطی رایتل

39

خرید و پیاده سازی سامانه  AAAو

Captive Portal

خدمات ارتباطی رایتل
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نام قرارداد

نام کارفرما

40

خدمات نگهداری و پشتیبانی سامانه  AAAو Captive Portal

خدمات ارتباطی رایتل

41

تهیه نرم افزار مدیریت راه دور تجهیزات شبکه SSH Center

شرکت مخابرات خراسان رضوی

42

خرید و نصب  AVLتجهیزات

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد

43

راه اندازی سامانه  IVRو پرداخت تلفنی

شرکت ایمن همراه ویستا

44

فروش  60دستگاه ردیاب خودرو سازمانی

اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

45

فروش 20دستگاه ردیاب خودرو سازمانی

اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

46

شراکت در ارائه تکنولوژی پرداخت تلفنی بر بستر بانکی کشور

شرکت داده پردازی آموت

47

طراحی ،پیاده سازی و تحویل و پشتیبانی سامانه ردیابی تماس های بین
المللی

شرکت ارتباطات زیر ساخت

48

راه اندازی سامانه  IVRو سامانه پرداخت تلفنی

شرکت آروید صنعت پارس

49

اعطای نمایندگی فروش خدمات تلفنی()IVR Payment

شرکت آروید صنعت پارس

50

سامانه جامع مدیریت ردیاب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

51

فروش  50دستگاه ردیاب

پرسو الکترونیک رادمهر

52

فروش  30دستگاه ردیاب

آرین ماهواره

53

فروش  50دستگاه ردیاب

محور گستر شرق کرمان

54

 7دستگاه ردیاب

تبرک

55

خدمات فروش سرویس  ADSLشامل ثبت تقاضا ،ارائه و تحویل
سرویس پاسخگوئی از طریق سامانه 2030

مخابرات خراسان رضوی

56

پشتیبانی سیستم مدیریت ناوگان کارفرما با  32دستگاه ردیاب

شرکت فرآورده های سیمان شرق

57

خرید ،نصب و راه اندازی تعداد 11دستگاه GPS

سازمان کشاورزی موقوفات چناران

58

تعویض و پشتیبانی سیستم مدیریت ناوگان  12دستگاه ردیاب

سازمان کشاورزی موقوفات چناران

59

تعویض  32دستگاه ردیاب قدیمی و پشتیبانی سیستم مدیریت ناوگان
جدید کارفرما

شرکت ساختمانی بتن ماشین قدس رضوی
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نام قرارداد

نام کارفرما

60

انجام خدمات پشتیبانی ،آموزش و توسعه های درخواستی در نرم افزار
سیستم ردیاب خودرو

آستان قدس رضوی

61

تعویض و پشتیبانی  51دستگاه ردیاب به همراه خرید  25دستگاه ردیاب
خودروی جدید

سازمان هالل احمر کرمان

62

انجام خدمات پشتیبانی ،آموزش و توسعه های درخواستی در نرم افزار
سیستم ردیاب خودرو

آستان قدس رضوی
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برخیمشتریانگروهمهندسیگلدنت

گــروه مهندســـي گلدنــت  ،افتخــار دارد کــه در حــال حاضــر بــا بهــره منــدي از همــه ي آنچــه کــه از پيــش گفتــه شــــد ،يکــي از
بزرگتريــن ارائــه دهنــدگان ســرویسهای  ITو شــبکه و خدمــات مخابراتــي در ســطح کشــور اســت.
در ادامه به برخي از ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي طرف قرارداد با اين شرکت ،اشاره شده است:
•صنایع جواداالئمه
•سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد
•شرکت معدن کاری اولنگ کرمان
•شرکت حمل و نقل سپهر سیمان
•شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ
•اورژانس  115مشهد
•شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا
•سازمان کشاورزی و موقوفات چناران
•شبکه بهداشت و درمان چناران
•شبکه بهداشت و درمان درگز
•شبکه بهداشت و درمان سرخس
•شبکه بهداشت و درمان بردسکن
•شبکه بهداشت و درمان کاشمر
•شبکه بهداشت و درمان فریمان
•شبکه بهداشت و درمان باخرز
•شبکه بهداشت و درمان تایباد
•شبکه بهداشت و درمان خواف
•شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد
•حسینیه کوشک اصفهان
•شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
•شرکت جمعیت هالل احمر کرمان
•فن آوری اطالعات و ارتباطات زیما تراشه توس
•شرکت محور گستر شرق
•شرکت پژوهش محور سیما کاال پویا شرق
•پگاه نوین بارثاوا توس(پاکسازان خودرو)
•گروه صنعتی بوتان
•شرکت لوله گستر اسفراین
•شبکه بهداشت و درمان کالت
•بیمارستان امدادی و سوانح شهید کامیاب
•پژوهشکده بوعلی
•داروخانه 22بهمن
•مرکز بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار
•مرکز بهداشت شماره 1و 2مشهد
•مرکز بهداشت شماره 3و 5مشهد
•بیمارستان دکتر شیخ
•بیمارستان علوی
•بیمارستان خاتم االنبیاء
•بیمارستان رضوی
•بیمارستان طالقانی
•بیمارستان شهید هاشمی نژاد
•بیمارستان ام البنین(س)
•شرکت فرآوردههای نفت
•شرکت فرین سافت
•شرکت اسپادانا

•شرکت ونداد
•شرکت سپهر سالمت
•شرکت بازار اینترنتی ایرانیان
•سامانه  1818مخابرات تهران
•دفتر پیشخوان دولت 1038
•شرکت ایمن همراه ویستا-بیمه رازی
•سازمان پژوهش آستان قدس
•استانداری آذربایجان غربی
•شرکت موبایل پارک
•شورای شهر
•شرکت پارس پژوهش
•شرکت اسکان رایانه
•شرکت توان گستر سحر
•شرکت گاز مشهد
•ایرانخودرو
•تغذیه آموزشوپرورش
•شرکت زاویه
•موسسه خیریه امام رضا(ع)
•درمانگاه حضرت ابوالفضل
•کافینت سفیران
•شرکت روشن گستر توس
•الماس شرق
•اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
•شرکت صنایع مدیا موتورز کیش
•آقای دکتر رسول زکوی
•شرکت ارتباط گستران رنگین کمان
•شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان
•نیروگاه توس
•شرکت بتن قدس رضوی
•شرکت جهاد نصر سیرجان
•اداره كل راهآهن استان خراسان
•اداره گمرك استان خراسان رضوي
•سازمان توسعه حريم حرم رضوي
•اتاق بازرگاني صنايع و معادن
•اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان
•وزارت امور خارجه نمايندگي شرق كشور
•اداره نوسازي مدارس
•وزارت راه و ترابري
•دانشگاه فردوسي مشهد
•دانشگاه جامع علمي كاربردي
•شركت شهرکهای صنعتي
•شركت برق
•شركت احياء صنايع خراسان
•شركت سپاد خراسان
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•اداره دخانيات
•اداره کل آموزشوپرورش نواحي 1و2و3و4و6
•كميته امداد امام خميني (ره)
•شرکت مخابرات استان خراسان رضوي
•بيمارستان امام رضا (ع)
•بیمارستان منتصریه
•بیمارستان ابن سینا
•شوراي سیاستگذاری نماز جمعه
•هتل هما
•اتحاديه تعاونیهای روستايي
•دبيرخانه كانون فرهنگي مساجد
•دانشگاه امام سجاد (ع)
•حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي
•شرکت چاي مسما
•توسعه ارتباطات تجاري
•شرکت شهد ايران
•اداره کل دادگستري استان خراسان
•دادگاه انقالب
•شرکت داروسازي ثامن
•اداره کل دادگستری
•استانداری
•شرکت شهرکهای صنعتی
•نیروگاه گازی فردوسی
•شرکت توزیع برق مشهد
•شرکت ایده آفرین شرق
•شرکت تیسن کروپ آسانبر
•شرکت ایده آفرین شرق
•تلفن همگانی مخابرات
•بنیاد فرهنگی رضوی
•سازمان پارکها
•موسسه آموزش عالی المهدی
•طلیعه شرق
•شرکت اترک شیمی
•مجتمع صنایع طالئیه
•شرکت زیارتی مسافرتی آتی
•شرکت جهانافروز
•آزادراه باغچه
•دانشگاه علوم پزشکی گناباد
•مدرسه علمیه نواب
•دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
•آموزشکده جهاد کشاورزی
•شرکت همگام
•شرکت قطعات آهنگری
•شرکت سینا ابتکار
•شرکت چوب انیس
•اینترنت پارسا
•شرکت پخش گستر

•هاللاحمر
•سازمان ترافيك
•سازمان پاركها و فضاي سبز
•اداره كل امور عشاير
•بيمارستان بنتالهدی
•كانون زبان خراسان
•انجمن مديريت خراسان
•كانون فرهنگي آموزش
•پروما
•شركت اتانير
•هتل بینالمللی قصر
•اداره كل منابع طبيعي خراسان
•مديريت توليد نیروگاههای خراسان
•بيمارستان  17شهريور
•سازمان آب و فاضالب
•مؤسسه فرهنگي ورزشي ابومسلم ایرانخودرو
•شوراي شهر مشهد
•صنايع توليدات كاغذي خراسان
•اداره ثبتاحوال استان خراسان
•شركت سيمان غرب آسيا
• شرکت ایران کمباین
• رایتل
•شرکت ارتباطات زیرساخت کشوری
•سازمان انتقال خون
•شرکت ایرانخودرو بينالود
•سازمان بازرگاني خراسان رضوي
•اداره پست مركزي و نواحي وابسته
•سازمان بورس اوراق بهادار
•سازمان فرهنگي تفریحی شهرداري مشهد
•كارگزاري خبرگان سهام
•مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس
•شرکت سيمان زاوه تربت
•روزنامه قدس
•جهاد دانشگاهي مشهد
•مركز جهاني علوم اسالمي
•شركت مهام شرق
•اتحاديه كامپيوتر مشهد
•شركت طليعه شرق
•شرکت پارت سازان
•شركت عمران و مسکنسازان شرق
•دانشگاه امام رضا(ع)
•سیمان زاوه تربت
•شرکت کاریابی فنآوران
•شرکت شناپ
•دفتر زیارتی آل طه
•شرکت جهاد توس
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•شرکت کارکیا نوین
•شرکت گلها
•شرکت سینا ابتکار
•پاالیشگاه هاشمی نژاد
•شرکت رسانه هنر
• شرکت امداد خودرو
• بيمارستان دكتر شيخ
• دانشگاه پيام نور
• شرکت صنايع الكترونيك خراسان
• شرکت هواپيمايي آسمان
• مركز اطالعرسانی 1880
•مجمع امور صنفي
•فرمانداری طرقبه  -شاندیز
•وزارت بهداشت
•شهرداری مشهد
•آزمایشگاه VoIPدانشگاه فردوسی مشهد
•انتشارات به نشر
•صنايع ارتباطي الكترونيك شرق
•شرکت توس خودرو
• مديريت مشاركت شوراها
•سازمان پژوهشهای شوراي شهر
•موسسه مالی و اعتباری میزان
•کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی
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