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شرکت فناوران آتیه گئومات
شرکت فناوران آتیه گئومات با هدف توسعه و گسترش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح
کشور ،افزایش سطح آگاهی و اطالعات مشتریان ،ارائه مشاورههای تخصصی در این حوزه ،معرفی خود
به عنوان یک برند نوپا و قابل اعتماد پا به عرصه ارائه خدمات در این حوزه گذاشته است.

www.geomatco.com

فناوران آتیه گئومات
تهران ،بلوار نلسون ماندال (جردن(،
خیابان روانپور ،پالک  ،۲۴واحد ۱۰۲

تلفن۰۲۱ ۷۸۱۴۵ :
۰۲۱ ۲۶۲۳ ۰۴۳۲
۰۲۱ ۲۲۰۵ ۰۷۷۱
نمابر۰۲۱ ۲۲۰۵ ۷۹۴۴ :
www.geomatco.com

معرفی شرکت

۲

مشاوره کسب و کار

۴

بازرگانی و فروش

۶

شبکه و ارتباطات

۸

نظارت تصویری

۱۰

VoIP

۱۲

سانترال

۱۶

راهکار تحت وب

۱۸

مشتریان ما

۲۰

www.geomatco.com

فهرست عناوین

1

معرفی شرکت

فناوران آتیه گئومات

2

www.geomatco.com

شرکت فناوران آتیه گئومات در
سال  ۱۳۹۵تاسیس گردید و از بدو
تاسیس ،فعالیت خود را بهعنوان
پیمانکار در بخشهای مختلف فناوری
اطالعات ،تامین تجهیزات  ITو اجرای
پروژههای تعریف شده آغاز نمود.
کسب تجارب ارزشمند در اجرای
پروژههای مختلف در حوزههای مشاوره
کسب و کار ،زیرساخت و شبکه و
تولید نرم افزار و طراحی سایت ،ما را
بهعنوان یکی از شرکتهای پیمانکار
فعال مطرح نموده است که توانایی
اجرای پروژههای بزرگ از مرحله شروع
تا مرحله راه اندازی و تحویل به کارفرما و
ارائه خدمات پس از فروش را دارد.
بهره گیری از دانش متخصصان مجرب،
جوان ،رعایت اصل تعهد و مسئولیت
پذیری ضامن پویایی و موفقیت این شرکت
در اجرای پروژههای فناوری اطالعات بوده
است .بر همین اساس همکاری موثر
با کارفرمایان و جلب رضایت مشتریان
در زمان اجرای پروژهها و پس از آن از
نقاط قوت این شرکت محسوب گردیده
که همراهی مشتریان و کارفرمایان
در مراحل مختلف اجرای پروژهها تا
تحقق کامل تمامی اهداف پیش بینی
شده در آنها را به دنبال داشته است.
شرکت فناوران آتیه گئومات ارائه خدمات
با کیفیت مطلوب را وظیفه خود میداند
و تالش دارد بر اساس خواسته و
نیازمندیهای کارفرمایان خود ،با تکیه بر
کنترل کیفیت و برنامه زمانبندی ،پروژههای
محوله را در زمان مقرر به پایان رساند.
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واحد مشـاوره فناوری اطالعات شرکت گئـومات با تکیه بر
تجربیـات متخصصیـن خـود پاسخگوی شرکتهای دولتی و
خصوصی ،علی الخصوص مدیران و کارشناسان فعال فناوری
در زمینه خدمات تخصصی و نیازهای مشتریان در این بخشها
میباشد .با در نظر گرفتن کسب و کار حال حاضر و ظهور استارت
آپها و شرکتهای نوپا این مجموعهها برای نیاز سنجی ،تحلیل
و پیاده سازی نیازهای درون سازمانی حوزه  ITکه شامل طراحی
سایت ،راه اندازی و بهرهبرداری از مناسبترین محصوالت
نرمافزاری،دیتاسنترو مراکز ذخیرهسازیدادهها ،امنیتاطالعات،
مدیریت شبکه و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
و ...باید هزینههای سنگینی را متحمل شوند؛ تکمیل
تیم فنی و به کارگیری نیروهای مجرب حوزه  ITنیز مستثنی
نیست و شاید برای چنین کسب و کارهایی مقدور نباشد.
شرکت فناوران آتیه گئومات با تکیه بر توانایی متخصصین خود
در واحد مشاوره پاسخگوی نیازهای شرکتها و مجموعههای
بزرگ و کوچک در حوزههای متنوع  ITمیباشد.
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بدون شک یکی از حساسترین و
مهمترین دغدغهها و مسائل برای
متخصصین حوزه فناوری اطالعات تامین
و تجهیز پروژههایی است که بهصورت
داخل سازمانی یا پیمانکاری در دست
اقدام و اجرا دارند .طبعا ً پس از مراحل
شناخت و پیاده سازی نقشه کار و
رسیدن به الگوی مناسب پروژه ،دغدغه
راه اندازی و کارکرد صحیح مطرح است
که متخصصین با لیستی از تجهیزات و
سخت افزارهای متنوع روبرو خواهند
بود که اصالت کاال و کارایی بهینه و
مناسب در انتخاب بهترین محصول از
اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
شرکت فناوران آتیه گئومات با بهرهگیری
از متخصصان مجرب و متعهد و با تکیه
بر ارتباطات گستردهای که در بازار صنعت
فناوری اطالعات دارا میباشد بهترین
تجهیزات مورد نیاز کارفرمایان و پیمانکاران
محترم را با باالترین کیفیت و مناسبترین
قیمت در اختیار ایشان قرار میدهد.
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با استفاده از شبکه میتوان محدودیتهای مکانی و فارغ از مکان
جغرافیایی اطالعات را ارسال یا دریافت کرد .سیستم تلفن اینترنتی،
تماس رایگان ازطریق اینترنت و پیامرسانهایتلفنی مواردی
هستند که عالوه بر حذف محدودیتها موجب صرفهجویی در زمان
و هزینهها میشوند .بطور کلی یکی از اهداف ایجاد شبکههای
رایانهای ،ایجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ،به این ترتیب
زمان تبادل اطالعات و استفاده از منابع کاهش چشمگیر پیدا میکنند.
اشتراک گذاری اطالعات و منابع از مزایای مهم در یک شبکه کامپیوتری
به حساب میآید .از جملهی این موارد میتوان اشتراک گذاری پرینتر
در یک شرکت یا جابجایی فایلها در بین کاربران از طریق شبکه
درون سازمانی بدون نیاز به انتقال فیزیکی اطالعات اشاره کرد.
یک شبکه محلی میتواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه یابد و
تبدیل به یک شبکه بزرگتر شود ،برای مثال امکان ارتباط بین دو ساختمان
یک شرکت در دو شهر مختلف و ایجاد یک لینک ارتباطی بین دو نقطه
با موقعیتهای جغرافیایی متفاوت یا حتی نقاطی که دسترسی به آنها
دشوار است به این صورت جلوهگر خواهد شد که گویی این دو ساختمان
در یک مکان و از یک سری خدمات یکسان استفاده میکنند.
در طراحی اولیه و مهندسی یک شبکه ارتباطی اندازه سازمان از اهمیت باالیی
برخودار است تا نحوه پیاده سازی و راهکارهای بهینه و مرتبط با ابعاد سازمان
و همچنین پهنای ترافیک ارسالی یا دریافتی در بین کاربران در نظر گرفته شود.
از الزامات یک شبکه ارتباطی کامپیوتری امنیت اطالعات و ارتباط کاربران
بهصورت ایمن و مطمئن است که باتوجه به تجهیزات و امکانات بکارگرفته
شده راهکارهای مطلوب و مناسب توسط کارشناسان و مهندسین طراح شبکه
ارائه میشود تا در حد امکان از هرگونه اختالل و بروز مشکل جلوگیری شود.
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میزان وسعت و گستردگی استفاده
از سیستمهای نظارت تصویری و
دوربینهای مداربسته از آنجا ریشه
میگیرد که امنیت و آرامش در حال
کمرنگ شدن است و برای ایجاد این دو
عنصر باید راهکارهایی را در نظر گرفت.
استفاده از دوربینهای مداربسته یکی
از مهمترین روشهایی است که در
راه ایجاد امنیت و آرامش ،یاریرسان
خواهدبود .کنترل و نظارت از راه دور
از دیگر ویژگیهایی است که میتوان
با استفاده از دوربینهای مداربسته به
عنوان جانشین چشمان خود استفاده
نمود .بسیاری از مدیران و صاحبان کسب
و کارها برای نظارت کافی بر کارکنان و
کنترل رویدادها مجبور و محدود به
حضور فیزیکی در محیط کسب و کار خود
بودهاند .ما به شما بهترین گزینه را با
توجه به کسب و کار شما ارائه میدهیم
و از مرحله اجرا تا پشتیبانی از این
سیستمها همراه و در کنار شما هستیم.
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با توجه به ظهور تکنولوژی VOIP
قابلیتهای بسیاری به سیستم تلفنی
اضافه گردیده است که این قابلیتها
در چندین حوزه قابل بررسی میباشند.
از جملهی این موارد ،امکاناتی
هستند که در سانترالهای سنتی
وجود نداشت و منحصر به سیستم
 VoIPو  IP Telephonyمیباشند.
امکانات  VoIPنظیر تماس اینترنتی،
تلفن نرم افزاری ،تماس تصویری،
بانکهای داده و بسیاری امکانات
دیگر که با این تغییر نسل امکان
دست یابی به آنها در قالب تجاری
برای استفاده عموم فراهم شد.
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تماس تصویری

تماس تصویری یکی از امکانات منحصر به فرد
سیستم های تلفنی تحت شبکه میباشد که قابلیت
برقراری تماس روی تلفن همراه و کامپیوترهای
سازمان و همچنین امکان برقراری مکالماتی با
کیفیت هرچه باالتر را برای سازمان فراهم میآورد.

فکس نرم افزاری

فکس نرم افزاری امکان ارسال و دریافت فکس را از
طریق کامپیوتر فراهم می نماید که این سیستم روی
سرور  VoIPبدون نیاز به هزینه سخت افزاری ،ضمن
کاهش مصرف کاغذ و عدم نیاز به دستگاه فکس،
امکان ارتباط فکس با ایمیل را میسر مینماید.

ضبط مکالمات

ضبط مکالمات روی مراکز تلفن  ،IPبا توجه به
عدم وابستگی به تعداد و نوع خطوط شهری بسیار
کم هزینهتر از مراکز تلفن سانترال صورت میپذیرد.
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خطوط  SIP Trunkدر قالب خطوط  ۴و  ۵رقمـی به
صورت  ۳۰کانال تماس همزمان یک طرفه یا دوطرفه
توسط مخابرات به مشترکین ارائه میگردد.

تلفن اینترنتی یکی دیگر از قابلیتهای مراکز تلفن
تحت شبکه میباشد که ضمن کاهش هزینهها،
سهولت تماس داخلی را برای ارتباط بخشهای
مختلف یا شعب سازمانهای بزرگ که در یک منطقه
جغرافیایی نمیباشند به ارمغان میآورد.

صف تماس

یکی از ویژگیهای ارزشمند مراکز تلفن  ،IPقابلیت
نوبتدهی تماسهای ورودی میباشد که عالوه بر
اینکه تماسی بدون پاسخ نمیماند ،میتوان زمان
انتظار مشتریان برای پاسخگویی را با اطالع رسانی و
پخش فایلهای مناسب تبلیغاتی مدیریت نمود.
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سانترال به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه
(شرکت) مورد استفاده قرار میگیرد که در آن با به اشتراک
گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام
داخلیها با (تنظیم امکانات و محدودیتها) به وجود خواهد
آمد .در واقع یک دستگاه سانترال حکم یک مرکز مخابرات
کوچک را خواهد داشت که در اختیار یک مجموعه قرار میگیرد.
امکانات بالقوه دستگاه و تلفن سانترال ،شرکتها و حتی
فروشگاهها را ملزم به استفاده از این دستگاه میکند .از جمله
این امکانات میتوان به اشتراک گذاشتن خطوط شهری ،تلفن
گویا ،دسترسی آسان و بدون هزینه ،اشتراک ابزار مخابراتی
بین شمارههای داخلی و … اشاره کرد .سانترالها را میتوان با
توجه به ظرفیت یا نحوه برقراری ارتباط بین شمارههای داخلی
خود تقسیم بندی کرد.
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راهکار تحت وب
18

www.geomatco.com

همواره استفاده از تکنولوژیهای کارآمد و بهروز راهی برای پیشبرد
اهداف کسب و کار و ارتقای عملکرد سازمانهاست؛ با این وجود این
سوال مطرح میشود که چرا در این فضا حضور نداشته باشیم؟ چه
منافعی در این حضور وجود دارد؟ چه مزیتی در استفاده از برنامههای
تحت وب و راهکارهای آنالین وجود دارد که بهرهمندی از این فضا و
نیاز به آن بیش از پیش جلوه میکند؟ استفاده از فناوریهای نوین،
بهروز و کارا ،رویکردی است که در سالهای اخیر توانسته اهرمی
بسیار قدرتمند در خصوص نحوه انجام فعالیتها و فرایندهای
سازمانی باشد .با ورود سیستمهای کامپیوتری و استفاده از دانش
انفورماتیک ،سازمانها با نرم افزارهای تحت سیستم عامل رایانه و
بهکارگیری تکنولوژیها و راهکارهای مدرن گام بلندی را در خصوص
بهبود و بقای فرایندها برداشتند .نرم افزارهای تحت وب راهکاری
مناسب جهت رفع مشکالتی از نوع دسترسی ،به روزرسانی و منابع
سیستمی است.
رسانههای دیجیتالی چنان فراگیر هستند که مصرف کنندگان در هر
زمان و مکانی به اطالعات دسترسی خواهند داشت؛ از طرفی این
گونه به نظر میرسد که بازاریابی دیجیتال ،آینده بازاریابی است؛
کاهش هزینههای مالی ،صرفه جویی در زمان و منابع مصرفی،
افزایش درآمد ،بهبود محتوا ،دسترس پذیری باال ،بهبود ارزش برند،
شناخت رقبا ،ارتباط موثر با مشتریان و ...از جمله مواردی هستند که
مزیت حضور را در دنیای دیجیتالآشکار میسازد.
ما با استفاده از راهکارها و روشهای روز دنیا این امکان را از طریق
بستر اینترنت برای مشترکین خود فراهم نمودهایم تا با خیال آسوده
و اطمینان خاطر از فروش بیشتر و ارتباط بهتر با مشتریان و
متخصصین حوزه کسب و کار خود لذت ببرند.
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بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی

هتلهای بین المللی پارسیان

سیاحتی و مراکز تفریحی
پارسیان

بازرگانی پیشرو سیاحت

سازمان دامپزشکی کشور

بازرگانی بین المللی آریان
معدن ماهان

شرکت صنعت ائویم تاوریژ

توسن سها

توسعه افق مهندسی صابرین

بیمه دی

آریان کارا تجارت ماهان

سنگ آهن گهر زمین

مرکز درمانی تخصصی سوده

بازرگانی گرانمهر سپهر

سپنتا ایساتیس

سازمان دانش آموزی
جمهوری اسالمی ایران

بازرگانی رایا تجارت دی

عطر بیک یار

امن پردازان کویر

گروه تولیدی تجهیزات
بدنسازی انرژی

طراحی و اجرای

www.geomatco.com

ستاره ایران

داده پردازی بین المللی
نقش کلیک

بازرگانی فرا رادکام رایکا

فضای سبز دفینه
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عمرانی دی

نمایندگی بیمه کارآفرین

نمایندگی بیمه ما

بیمه گران تدبیر بیدار

رایان ارتباط

هلدینگ میدکو

مجموعه آموزشی
هوانوردی پارسیس

مهندسی سام تدبیر

لبنیات میهن

JTi Iran

بیمارستان بین المللی میالد فردا

بازرگانی گامرون

آجیل و خشکبار بیاضیان

گروه توسعه
سرمایه گذاری دریک

تحقیقاتی و دارو سازی
عرفان دارو

بازرگانی مناقبی

آزمایشگاه مایسا

روس مارکت

بابک مس ایرانیان

فست فود انجل

معادن بافق یزد

www.geomatco.com

سفارتخانه کویت

سفارتخانه قطر

مهندسین مشاور آبسو
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مجموعه تفریحی ورزشی
تله کابین توچال

بن ریل

مجموعه تفریحی ورزشی
شهربازی پارک ارم

هتل پارسیان استقالل

هتل پارسیان آزادی

هتل پارسیان کوثر تهران

هتل پارسیان اوین

هتل پارسیان انقالب

هتل پارسیان اصفهان

هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان خزر

هتل پارسیان کرمانشاه

IHIG

صنایع غذایی نامی نیک نهاد

سان سرویس

بین المللی فوالد
تجارت داالهو

آبگینه پرداز شرق

بهرسان دارو

اندیشههای برتر اطالع رسانی

ایران مشعل (گرماتاب(

مؤسسۀ حقوقی
سروش دادبان

www.geomatco.com

هتل پارسیان یزد

پارسیان درب اتوماتیک
)گروه صنعتی ماندگار(

موسسه حقوقی ثنای عدالت
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