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مقدمه 
دتسجهحنسا لوز،ستوشسهحسوس یحنهزمسهحيسد رل يسبیسایالعحت،سجحکگحهسوکژهسایسداتندسوسشلکتسهحکطسکیسازساکنستوشسهحسبیسدت رطسا رفحدهس طسکنند،سا یحنستشدسوستو عیسبهشرليسخواهندس
داشت.سبحسوجودسشبییسهحيساتتبحیطسگچرلدهسدتسکشوتسوسدنهح،س هچراسهحیس حرطس نح بسکیستوانسا رفحدهسازساکنسبچرلستاسداتندس طستوانندسخالءسایالعحتيس وجودسدتسبخشسهحيس حرطس خرلفس
 حز حنسهحسوسشلکتسهحیسگچرلدهستاسازسبهنسببلند.سنهحزسبیسآگحهيسهاسز حنسازستخدادهحیس حرطسدتسشعبسوسکحسشلکتسهحیس خرلفستحتسنظلسککس حز حنس)کحسشلکت(،ساکجحبس يسکندسکیس
تبحدلسایالعحتسبیسحهطیسخحصيس حدودسنبحشدسوسدتستمح يس طواسنهحز ندسبیسککس هچراس حرطسس نح بسبحشندسکیسبحسبهلهسگهليسازسشبییسهحيسکح  هوتلیساکنسا لستاسبلایسآنحنس هچلس حزد.س
بدکنستلتهبس دکلانسبحسد رل يس لکعسوسبحسکهفهتسبیسایالعحت،سبیس وقعسازساتفحقحتسوستغههلاتسآگحهطس طسکحبندسوسبحستصمهاسگهليسهحيسدت تس طستوانندسدتسجهتسحفظس نحفعسشلکتس

حلکتسنمودهسوستصمهمحتسالزمستاساتخحذسنمحکند.س
دتساکنستا رح،سشلکتسنلمسافزاتسوس ختسافزاتساکلانس)نو ح(سبحستیهیسبلستجلبیسگلانبهحيسبهشسازسبهچتس حلسفعحرهتسخود،ساقدامسبیسیلاحيسوسپهحدهس حزيس هچراسهحيسنوکنسایالعحتيسدتس

حوزهس حريسنمودهسکیستحسکنونس خحیبحنسبچهحتيستاسبیسخودسجذبسنمودهسا ت.
یلاس هچراسکی حتسیس حرطسکیسبلایستجمهعسایالعحتسشعبسوسکحسشلکتسهحیسپلاکندهسدتس لکز،سبلسپحکیسانرقحلسایالعحتسرحظیسايس)Online(سپهحدهس حزيسوساجلاسگلدکدهسا ت،سکیيسازس
د رحوتدهحيساکنسشلکتسجهتسخد تسهلسسیسبهرلسبیسشلکتسهحسوس حز حنسهحیسکشوتس يسبحشد.ساغلبس حز حنسهحسوسشلکتسهحیسبزتگسداتایسدفحتلس رملکزسهچرندسوسنگهداتیسایالعحتس

تمح طسدفحتلسبلایسآنهحسازساهمهتسبحالکطسبلخوتداتسا ت.

هدف
هدفسازساتائیساکنسیلا،سکی حتسیس حزيسوسبههنیس حزيسفلاکندهحيس حرطسشعبسوسشلکتسهحیسپلاکندهس)دفحتلس رملکز(ستحتسنظلسککس حز حنسکحسشلکت،س طحبقسبحسبلتلکنسا رحنداتدهحس
ا ت.ساکنس هچراسقحبلهتسسانعطحفسپذکلیسبحالکطسداتدسوستاهسحلسهحیسنوکنسوسبدکعطسبلایساتتبحطسOnlineسشعبسوسکحسشلکتسهحیسپلاکندهسفلاهاس طسکندسوسا یحنحتطسبلایسوتودسایالعحتس
 رملکزسآنهحسدتس لکزساتائیس طسدهد.سبدکنستلتهبسعالوهسبلسپحکهنسآوتدنسهزکنیسهح،ستاهیحتیسعحرطساتائیس طسکندسکیستمح طس شیالتسوسخطحهحیسنحشيسازسعدمسهمحهنگطس)دکدهسشدهس
دتس هچراسهحيسدکگلسشلکتسهح(ستاسبلیلفس طسکند.س عمحتيسسندسالکیساکنس هچراساجحزهسا رفحدهسآنستاسدتس حز حنسهحسوسشلکتسهحسبحساندازهسهحسوسکحتکلدهحکيس رفحوت،س هچلسنمودهسوس

 حدودکريسدتساکنسز هنیساعمحلسنميسکند.
ا یحنسپشرهبحنطس هچراسهحیسایالعحتطس چرقلسبحسا یحنسپشرهبحنطسسندس حلس حرطسوسحرطسسندکنسبخشس چرقلسدتونسهلس هچراسایالعحتطس چرقلسازسعمدهس زاکحیس هچراس حرطس
کی حتسیسنو حس حچوبس طسشود.سبدکنستلتهبسدتس لکزساصلطسایالعحتسسندکنسشلکتس خرلفسکیسهلسککس مینسا تسححویسسندکنس حلس حرطس چرقلسبحشندسوسهمچنهنس طستوانندس
داتایسسندکنسبخشس خرلفسنهزسبحشدس طستواندسنگهداتیسشود.سنیریسجحربستوجیساکنسا تسکیسنحوهسد رل طسافلادسبیسهلسککسازسبخشسهحسوس هچراسهحیسایالعحتطس چرقلسدتس لکزس

اصلطسقحبلستعههنسا ت.ساکنستوشسکح اًلسبیسصلفیسا تسوسهزکنیسهحیسنلمسافزاتیسوس ختسافزاتیستاسبچهحتسپحکهنس طسآوتد.

طرح مساله
 حز حنسهحسوسشلکتسهحيسبزتگسبیسوا طیسگچرلدگيسفعحرهتسهحسوسخد حتسوسهمچنهنسپلاکندگطسجغلافهحکطسشعبسوس لاکزس خرلفسدتسا رحنسهحسوسشهلسهحيس خرلفسکشوتسوسحرطسخحتجس
کشوت،سدتسز هنیسنگهداتيسفعحرهتسهحیس حريسخودسهمواتهسبحس شیالتسعدکدهسايس واجیسهچرند.س همرلکنس چحریسایسکیسبچهحتیسازس حز حنسهحسوسشلکتسهحیسبزتگسبحسآنس واجیسهچرند،س
ا رفحدهسازس هچراسهحيس جزاسدتسشعبسوسکحسشلکتسهحیس خرلفستحتسنظلسآنهحسا ت.ستحسپهشسازساکن،ساکنگونیس حز حنسهحسوسشلکتسهحیسبزتگسغحربحسازس هچراسهحيس جزاسا رفحدهس
 طسکلدند.سبیساکنستلتهبسکیسدتسهلسککسازس لاکزسکحسشعب،سککسنچخیسازسنلمسافزاتسنصبس يسشدسوس  سسایالعحتسهلسشهلسبحسا رفحدهسازسBack upسکحسبحسا رفحدهسازReplicateسدتس
فواصلسز حنيسبیس لکزساصلطسجهتستجمهعسایالعحتسفل رحدهس طسشد.سبحساکنستوشسهح،سواحدهحيس حريس خرلفستحتسنظلسآنس حز حنسکحسشلکتسهمواتهسبحس شیالتطسکیسدتسادا یس طلاس

 طسشوند،س واجیس يسشدند.
• هزینه باالی یکپارچه سازی و هماهنگی سیستم ها با یکدیگر

بیسدرهلس چرقلسبودنس هچراسهحسوسخلکداتیسنچخیسهحیس چرقلسازسنلمسافزات،سهزکنیسبحالکطسبیس حز حنس)کحسشلکت(ستحمهلس طسشد.سازسیلفطساگلسدتسآنس حز حنس)کحسشلکت(،س
بخشسهحیس خرلفطسوجودسداشت،ساغلبسبلایستاهساندازیسهلسککسازسبخشسهحسنهزسهزکنیسبهشرلیسصلفس طسشد.سهمچنهنسبلایستجمهعسایالعحت،سنهلوهحکطس رخصصطسجهتس
کحفرنسخطحهحسوسبلیلفس حزیسآنهحس وتدسنهحزسبودسسلاسکیس هچراسهحسبیسصوتتسOfflineسبودند.سالزمسبیسذکلسا تسکیسدتساکنستوشسحرطسبحسوجودسنهلوهحیسکحتآ د،سا یحنسخلابطس

ایالعحتسوجودسداتد.

• عدم توانایي در مدیریت طبقه بندي حساب ها در کلیه مراکز

بحستوجیسبیساکنییس هچراسهحسبیسصوتتس چرقلسدتسهلس لکزس وتدسا رفحدهسقلاتس يسگهلندساحرمحلستغههلسیبقیسبنديسحچحبسهحسوسکحساکجحدسککسیبقیسکحسحچحبسجدکدسکحسحذفسککس
حچحبستو طس چئورهنس حرطسهلس لکزسوجودسداتدسکیسدتساکنسححرتسدتسصوتتيسکیسایالعحتسجهتستجمهعسبیس لکزساصلطسات حلسگلدد،س وجبساخراللسدتس هچراسوسبلوزساخرالفس

دتسحچحبسهحسدتسکلس هچراسخواهدسگلدکد.
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• فقدان اطالعات مالي کلیه مراکز به صورت لحظه اي

بحستوجیسبیساکنییسبخشيسازس نحبعسایالعحتيسالزمسجهتستصمهاسگهليسهحسوسکنرللسفعحرهتسهحيسشلکتسهحيس خرلفسبلسا حسستحلهلستخدادهحيسحوزهس حريسصوتتس يسپذکلد،سرذاس
د رل يسرحظیسايسبیسکلسایالعحتس حريسواحدهحیس خرلفسککس حز حنس)کحسشلکت(،سنقشسبچزائيسدتستصمهاسگهليسهحيستوزانیس دکلکتساتشدس حز حنس)کحسشلکت(ساکفحسخواهدس
نمود.سهاساکنونسبچهحتیسازسشلکتسهحيسپلاکندهسازسBackupسگهلیسوسات حلسایالعحتسبیس لکزساصلطسجهتستجمهعسدادهسهحسا رفحدهس يسنمحکندسکیسهمواتهسبحستحخهلاتسز حنيس واجیس
ا تسوستوشسقحبلسایمهنحنطسنمطسبحشد.سازسیلفطسبلخطسازسآنهحسکیس هچراسهحیس حرطسخودستاسبلستویس هچراسعح لسوکندوزساتتقحءسدادهساندسازستینوروژیReplicateسدتسپحکگحهسهحیس
ایالعحتطسا رفحدهس طسنمحکند.ساکنستوشستنهحسجهتستجمهعسایالعحتسدتس هچراسهحیسOfflineس وتدسا رفحدهسقلاتس طسگهلدسوسدتسصوتتسعدمسوجودسبچرلس نح بس ختسافزاتیس

وسقطعطسشبیی،ساحرمحلسعدمسانرقحلسدادهسوسکحسخلابطسآنسنهزسوجودسداتد.س

ارائه راهکاری جامع برای تجمیع اطالعات شعب و یا شرکت های پراکنده، در مرکز و حل مشکالت آنها
هاساکنونسبیسوا طیسگچرلشسشبییسهحیسکح  هوتلیسوسپهشلفتسفنسآوتیسایالعحت،سدکگلسبهلهسگهلیسازس هچراسهحیسOfflineسدتسپهحدهس حزیس هچراسهحیسکی حتسیسنلمسافزاتیس نچوخس
شدهسا ت.سشلکتسنو حسبیسوا طیسآگحهطسکح لسازسدانشستوزسوسنهحزهحیس شرلکحن،س هچراسهحیسکی حتسیسخودستاسبلس بنحیستوشساتصحلسرحظیسایس)Online(سپهحدهس حزیسکلدهسا تس

وسا یحنحتسبطسنظهلیستاسبیس نظوتسحلس شیالتس حز حنس)کحسشلکت(سهحیسگچرلدهسفلاهاسآوتدهسا ت.س

ویژگی های منحصر بفرد سیستم مالی یکپارچه نوسا

1. امکان ایجاد و نگهداری چندین بخش مجزا )با امکان جدا سازی حسابها و اسناد هر بخش( در هر سیستم اطالعاتی مستقل

 عموالسدتسککس و چیسبزتگسسندکنسبخشسبحسوظحکفسکح الس جزاسازسکیدکگلسوجودسداتندسکیسحچحبهح،ستفصهلطسهح،سا نحدس حرطسوسحرطسکحتبلانسخحصسخودستاسداتندس) حنندسپلوژهسهحس
وسیلاسهح(.ساکنسبخشسهحسبحساکنییسکح الس چرقلسهچرندسوسکحتبلانسآنهحسنبحکدس جحزسبیساصالاسایالعحتس حکلسبخشسهحسبحشندسورطسدتس جموعسککس هچراس حرطسبیسحچحبس طسآکندس
وس طسبحکچتسدتسنهحکتسهنگحمستههیستلازهحسوسگزاتشسهحیس دکلکرطسکلس هچراسدتسکنحتسکیدکگلسقلاتسگهلند.سدتس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسبحسپهشسبهنطساکنس فهومسدتسحچحبهح،س

تفصهلطسهح،سا نحدسوسکحتبلان،سا یحنحتسگچرلدهسایسدتساخرهحتساکنگونیس و چحتسقلاتسگلفریسا ت.

2. امکان ایجاد و نگهداری چندین سال مالی مختلف در هر سیستم اطالعاتی مستقل

کیطسازس همرلکنسوکژگطسهحیس هچراس حرطسکی حتسیسنو ح،سا یحنسنگهداتیسا نحدسسندکنس حلس حرطس روارطسدتسکنحتسکیدکگلس طسبحشد.سدتساکنستوشسبحسوجودیسکیسا نحدسهلس حلس
 حرطس طستوانندسازسشمحتهسککسشلوعسشوندسورطسگزاتشسهحیس حرطسدتس حدودسز حنطسبهشسازسککس حلس حرطسنهزسقحبلستههیسهچرند.سبدکنستلتهبس شیالتس لبوطسبیس حلسهحیس
 حرطسجداسازسهاسنظهلسعدمسایالعسازس حندهسسهحیسحچحبهحسقبلسازسنقلس حندهسهح،سدتجسا نحدس لبوطسبیس حلسهحیسقبلسبیسخصوصسدتسسهحتس حهساولس حلسوس شیالتس هچراسهحیس16س

 حهیسیلاسهحیسعملانطسبلیلفس طسشوند.

3. امکان ایجاد و نگهداری سیستم های اطالعاتی مستقل و مجزا در سرور اصلی با )به تعداد دلخواه با نام مورد نظر و بدون هزینه(

 هچراس حرطسکی حتسیسنو حسXP،سعالوهسبلساکنییس طستواندسایالعحتسسندکنس حلس حرطس روارطستاسدتونسککس هچراسایالعحتطسنگهداتیسکندستوانحکطسنگهداتیسسندکنس هچراس
ایالعحتطس چرقلسوس خرلفستاسنهزسدتسکنحتسکیدکگلسداتد.ساکنسدوسا یحنسدتسکنحتسهاستوانحکطسهحیسکاسنظهلیسبیساکنس هچراسدادهسا تسکیسبلایس ثحلس طستوانسبیس واتدسزکلساشحتهس

کلد:

• نگهداتیسایالعحتس حرطس حرهحیس خرلفسککس و چیسدتس هچراسهحیسجداگحنی

• نگهداتیسایالعحتس حرطسسندس و چیس چرقلسدتس هچراسهحیسجداگحنی

4. تجمیع اطالعات کلیه مراکز به صورت لحظه ای )Online( بر روی یک سرور مرکزی و از بین بردن احتمال خطا و مغایرت های مالی بین مراکز 
مختلف

بحستوجیسبیسوکژگطسهحیسذکلسشدهسوسا یحنساتصحلستاهسدوتسوسوتودسایالعحتس رملکزسبیسصوتتسرحظیسایسدتس لوتس لکزی،ستمحمسشعبسوسکحسدفحتلس رملکزسککس حز حنس)کحسشلکت(س
بیستاحرطسبیس لوتساصلطس رصلس طسشوندسوسدتسصوتتطسکیسخطوطساتتبحیطس نح بسبحشند،سدت تسهمحنندسز حنطسا تسکیسکح  هوتلهحسدتسککسشبییس حلطسبیس لوتس رصلسهچرند.

5. امکان دسترسی هر یک از کاربران محلی یا شبکه راه دور )حتی در خارج از کشور( به هر یک از اجزاء، بخش ها و سیستم های اطالعاتی مستقل
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6. کنترل سطوح دسترسی مختلف کلیه کاربران به هر سیستم و در داخل سیستم برای هر یک از امکانات، به منظور مدیریت بهتر سیستم های 
مالی

7. اعمال مدیریت متمرکز و کنترل بهینه سیستم های مالی یک سازمان )یا شرکت(
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مثال هایی از نحوه اتصال مراکز، شرکت ها و یا شعب مختلف پراکنده که تحت نظر یک سازمان )یا شرکت اصلی( به 
مرکز اصلی هستند

فلضسکنهدسککسشلکتساصلطسکیسسهحتسشلکتسدکگلستحتسنظلسآنسعملس طسکنند،سقصدسداتدس هچراس حرطس رملکزیسدتساخرهحتسداشریسبحشدستحس چئوالنس حرطستمح طساکنسشلکتسهحسبیس
آنس رصلسشدهسوسایالعحتس حرطس لبوییستاسدتس هچراسهحیس لتبطسبیسخودسواتدسنمحکندسوسگزاتشسهحیس وتدسنهحزستاسازسآنساخذسنمحکند.سازسیلفطس مینسا تسکحتبلانسهلسککسازس هچراسهحس
بیسرححظسجغلافهحکطسدتس طحسکشوتس)حرطسدتسخحتجسازسکشوت(سپلاکندهسبحشند.سبحستوجیسبیسوکژگطسهحیس هچراس حرطسکی حتسیسنو ح،ستنهحسبحسخلکدسککسنچخیسازساکنس هچراس)بحستعدادسکحتبلانس

 وتدسنهحز(س طستوانساقدامسبیسپهحدهس حزیسسنهنس هچراس حرطس رملکزیسنمود.
 هچراس حرطسکی حتسیسنو حسبحسبهلهسگهلیسازستوشساتصحلسOnline،سعالوهسبلسداشرنسایالعحتسرحظیسایسوسعدمسا رفحدهسازسReplicate،سا یحنسد رهحبطسبیسایالعحتستمحمس لاکزس
دتس لکزساصلطستاسبیسصوتتس نچجاس هچلسکلدهسا ت.سبیساکنستلتهبسبحسا رفحدهسازسقحبلهتسهحیساکنس هچرا،سا یحنساخذسگزاتشسازسایالعحتسککس لکزسبیستنهحکطسوسکحستلفهقسشدهسبحس
ایالعحتسدکگلس لاکزسهملاهسبحستعههنسنحوهسد رل طسکحتبلانسبیسایالعحتسفلاهاسشدهسا تسوس طستوانستلتهبطساتخحذسکلدسکیسهلسبخشستنهحسقحدتسبحشدسبیسایالعحتسخودسد رل طسداشریس

بحشدسوس لکزساصلطسبیسایالعحتستمح طسبخشسهحسد رل طسداشریسبحشد.
توجیسکنهدسکیس واتدس شحبهطسنظهلسشعبس رفحوتسککسشلکتسهاسازساکنسقحعدهس چرثنطسنهچرندسوس هچراس حرطسکی حتسیسنو حستوانحکطستجمهعسوستملکزسایالعحتس حرطسشلکتسهحس)کحس

شعبسوسدفحتل(سپلاکندهستحتسنظلسککس حز حنس)کحسشلکتساصلط(ستاسداتا ت.س

كاربر(حسابدارى
+ فروش)

كاربر(حسابدارى
+ فروش)

كاربر(حسابدارى
+ انبار)

كاربر(انبار+فروش)
كاربر(حسابدارى+ دريافت
و پرداخت+انبار+فروش)

كاربر(دريافت و پرداخت)

كاربر(انبار) كاربر(انبار
+ فروش)

كاربر(فروش)

شبكه محلى

سرور مركزى

كاربر(حسابدارى+ انبار)

INTERNETINTERANET

دتسادا یسبیسبلت طسسندسنمونیسواقعطسکیسدتسبلخطسازس لاکزسپهحدهس حزیسشدهساندس طسپلدازکا:
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نمونه های واقعی
• شرکت آب و فاضالب استان گلستان

شلکتسآبسوسفحضالبسا رحنسگلچرحنسبحسا رفحدهسازس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسXPس)ححویسحچحبداتی،سدتکحفتسوسپلداخت،سانبحتسوسکنرللس وجودی(،سککس هچراس رملکزسبلایس
 لکزسا رحنسگلچرحنسوس لاکزستحبعیستاستاهساندازیسنمودهسا ت.سبدکنستلتهبسشهلهحیستحبعسا رحنسگلچرحنسبحساتصحلسOnlineسبیس رحدس لکزیسواقعسدتسشهلسگلگحن،سبیسصوتتس

 رملکزسوسهمز حنسازس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسا رفحدهس طسنمحکندسوستمحمس لاکزس رصلسبهاسبیسصوتتسهمحهنگسوسکی حتسیسبحسکیدکگلسعملس طسکنند.

درياى خزر تركمن

گرگان
كردكوى

بندرگز
على آباد

راميان آزادشهر

مينو دشت

كالله

سمنان

گنبد كاووسخراسان شمالى

آق قال

شركت آب و فاضالب استان گلستان

دتساکنسا رحن،سکلهیس لاکزسهلسشهلستو طسADSLسبیس لاکزس خحبلتطسشهلسخودسوسهمچنهنسبیس لکزس خحبلاتطسکلسا رحنسگلچرحنس)کیسدتسگلگحنس چرقلسا ت(س رصلسهچرند.س
نیریس هاساکنسا تسکیسدتسهلس لکزس خحبلاتطسبلایسشلکرهحیساتائیسدهندهسADSL،سککسقچمتسبنحمPUP roomسوجودسداتدسکیسشلکرهحیس ذکوت،ستجههزاتسشبییسایسخودس
تاسدتسآنسقچمتسقلاتسدادهساندسوسآنهحستاس دکلکتس طسکنند.سبدکنستلتهبسکلهیسشهلهحیساکنسا رحنسازسککسشلکتس)کیستحتسنظلس دکلسشبییسشلکتسآبفحیسا رحنسگلچرحنسا ت(،س
خطوطADSLستههیسکلدهساند.سازس لکزس خحبلاتطستمحمسشهلهحسککسخطساتتبحیطسبیس لکزسا رحنسوجودسداتد.ساکنسخطوطساتتبحیطسهمگطسبیسککس وئهچسقحبلستنظها،س رصلس
شدهساندسوسبحسا رفحدهسازسا یحنVLANسکیسدتساکنسنوعس وئهچسهحسوجودسداتد،سهمیسوتودیسهحسبیس وئهچستاسبیسیوتس جحزیسبیسگونیسایستنظهاسکلدهساندسکیسکح الس حنندسککسشبیی
LANسبیسنظلس طست دسوسهمحنسا یحنحتستاس ههحس طسکند.سبیساکنستلتهبستمح طس لاکزسا رحنسگلچرحنسبیستاحرطسدت تس حنندسز حنطسکیسدتسککسشبییس حلطسقلاتسداتندس طستوانندس

بیسایالعحتسبحسکیدکگلسب لدازند.
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• گروه پیشگامان کویر یزد

گلوهسپهشگح حنسکوکلسکزدسبحسا رفحدهسازس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسXP،س هچرمطس رملکزسبلایسشلکتسهحیستحتسنظلسخودستاهساندازیسنمودهسا ت.ستعدادیسازسشلکتسهحیس ذکوتس
دتسنقحطس خرلفطسازسکزدسپلاکندهساندسوسکیطسازسآنهحسدتساصفهحنس چرقلسا ت.ستمح طساکنسشلکتسهحسازسیلکقسVPNسبلستویسخطوطسADSLسبیس لکزساصلطس رصلس طسشوند.

شركت پيشگامان امن افزار

شركت پيشگامان آتيه كوير

شركت پيشگامان رسانه كوير

شركت پيشگامان نصف جهان

سرور سيستم مالى يكپارچه نوسا

گروه پيشگامان كوير يزد

شركت پيشگامان كار و
سرمايه هوشمند

شركت پيشگامان توسعه ارتباطات

شركت پيشگامان عصر ارتباطات
شركت پيشگامان
خيابان چمران يزد

پارك علم و فناورى
اصفهان

پارك علم و فناورى
اقبال يزد

ساختمان بوعلى
صفائيه - پيشگامان كوير يزد

شركت پيشگامان محتوى گستر

شركت پيشگامان فناورى اياتيس

شركت پيشگامان كيفيت گستر

 ADSL-VPN

 ADSL-VPN  ADSL-VPN

 ADSL-VPN

ساختمان بلوار
شهيد صدوقى يزد

(محل سرورها)

شركت پيشگامان
كوير يزد

شركت تعاونى
FIREWALLپيشگامان هميار

Incoming Connection (VPN)
(Valid IP)

بیساکنستلتهبستمح طساکنسشلکتسهحسبیسصوتتسOnlineسبیس لوتساصلطسکیسدتس حخرمحنسشههدسصدوقطسکزدسواقعسا تس رصلس طسشوندسوسهمز حنسبیسوتودسایالعحتسوساخذس
گزاتشس طسپلدازند.

 • شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

شلکتستحقهقحتطسآز ونسکهفهتسبحسا رفحدهسازس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسXP،س هچرمطس رملکزسبلایسانبحتهحیسخودستاهساندازیسنمودهسا ت.سدفرلس لکزیساکنسشلکتسدتستهلانس
واقعسا تسوسکحتخحنیسآنسدتسکلجسقلاتسداتد.سکحتبلانطسکیسایالعحتس لبوطسبیسانبحتسکحتخحنیسکلجستاسواتدس طسکنند،ستنهحسایالعحتستعدادیسانبحتستاسواتدس طسکنند.سآنهحسازسکلج،سازس
یلکقسVPNسبلستویسخطوطسADSLسبیس لوتس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسواقعسدتسدفرلس لکزیستهلان،س رصلس طسشوندسوسبیسوتودسایالعحتس طسپلدازند.سدتسدفرلس لکزیسنهز،س

کحتبلانسعالوهسبلسوتودسایالعحت،ساقدامسبیستغههلسبلگیسهحیستعدادیسبیستکحرطس طسنمحکند.س
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شركت تحقيقاتى آزمون كيفيت

 ADSL-VPN

دفتر مركزى واقع در تهرانسرور سيستم مالى يكپارچه نوسا
كارخانه واقع در كرج

كاربران انبار تعدادى - ريالى

كاربران انبار تعدادى

بدکنستلتهبسبحسداشرنساتتبحطسرحظیسایسوسOnline،سایالعحتسانبحتهحسبیسصوتتس نچجاسوس رملکزسدتس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسذخهلهس طسشودسوساخذسگزاتشسازستمح طسانبحتهحسبیس
تاحرطسا یحنسپذکلسا ت.
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XP مزایاي سیستم  یکپارچه مالي نوسا
1. استفاده از پشتیبانی رایگان

 هچراسسکی حتسیس حرطسنو حسXPسعالوهسبلستمح يس زاکحيسفنيسگفریسشده،سداتايسا یحنحتيس نحصلسبفلدسجهتسنگهداتيسوسپشرهبحنيس يسبحشند.سدتساکنستا رحسشلکتسنلمسافزاتسوس
 ختسافزاتساکلانس)نو ح(،سهمواتهس نحفعس شرلکحنسخودسبیسعنوانسشلکحيستجحتيسخودس دسنظلسداشریسوسعالوهسبلستههیسوستورهدس هچراسهحيسبحسکهفهتسنلمسافزاتيسوسعلضیسآنسبیس

 شرلکحن،س لوکسسهحيسپشرهبحنيستاکگحنستاسنهزسجهتسجلبستضحکتسوساعرمحدس شرلکحنسخوکشساتائیس يسنمحکدس.س

الزمسبیسذکلسا تساکثلسشلکتسهحيسعلضیسکنندهس هچراسهحيسایالعحتي،سعالوهسبلسهزکنیسخلکدسنلمسفزات،سهزکنیسهحکيستاسهاسبیسعنوانسهزکنیسپشرهبحنيسنلمسافزاتسبیسصوتتس حهحنیس
ازس شرليسدتکحفتس يسنمحکندسوسبیساکنستلتهب،سافزاکشس حالنیسهزکنیسهحيسپشرهبحني،سهزکنیسهحيسنگهداتيسوسا رفحدهسازسنلمسافزاتهحستاسدتسپطسداتدسکیسدتساکنس هحنسهزکنیسهحیساکحبس

وسذهحب،س ح وتکتسوسهزکنیسز حنسهحیس وتدسانرظحتسجهتستفعسنمودنس شیالتستاسنهزسبحکدساضحفیسکلد.

دتساکنس هحنسشلکتسنلمسافزاتسوس ختسافزاتساکلانس)نو ح(سدتسیولسبهچتس حلسفعحرهتسدتسعلصیستورهدسنلمسافزاتسهمواتهسبحستیهیسبلساکنساصلسکیسا رفحدهسکنندگحنسازس هچراسهحيس
شلکتسبحکدسبیسرححظسبهلهسگهليسازس هچرا،سخهحريسآ ودهسداشریسبحشند،س لوکسسهحيسآ وزشيسوسپشرهبحنيسنلمسافزاتستاستحس4س حلسبیسصوتتستاکگحنسدتساخرهحتس شرلکحنسقلاتسدادهس
وساکنس وضوعستضحکتسبهشسازسپهشسانبوهس شرلکحنسنو حستاسدتسبلسداشریسا ت.سهمچنهنساتائیسنچخیسهحيسجدکدستاکگحنسوسبلوزست حنيسآنهحستو طسواحدسپشرهبحنيسنو حسنهزسازس حکلس

خد حتساتزشمندساکنسشلکتسبیس خحیبحنسخوکشس يسبحشدس.

2. تسهیل راهبری و مدیریت کل سیستم 

بحستوجیسبیساکنییسکلهیسایالعحتسبلستویسککس لوتس لکزیسذخهلهس طسسشود،ستاهبلیسوسنگهداتیس هچراسبیسرححظس ختسافزاتیسوسنلمسافزاتیسبچهحتس حدهسخواهدسگلدکد.سدتساکنس
ححرتسدتکحفتسپشرهبحنسازسکلسایالعحتس هچراسدتسهلسرحظیس هچلسبودهسوسنگهداتیسکلسایالعحتسجهتسا رفحدهسدتس واقعسضلوتیسبیس حدگطسا یحنسپذکلسا ت.س

ملزومات پیاده سازی 
هلس حز حنس)کحسشلکت(سبحستوجیسبیس هزانسو عتسوسپلاکندگطس لاکزسوسحجاسعملیلدسبیسزکلسبچرلهحیس ختسافزاتیسوسنلمسافزاتیس نح بسبحستوجیسبیس شخصحتسزکل،سنهحزسخواهدسداشت.

الزمسبیسذکلسا تسکیسغحربستجههزاتس ختسافزاتیسوسنلمسافزاتیسدتساغلبسشلکتسهحس وجودسبودهسوسنهحزسبیستجههزاتسوکژهسایسجهتسا رقلاتساکنس هچراسنمطسبحشد.
1. سخت افزارها 

 لوتس لکزیس:سکح  هوتلسPentium 4سبحس هزانسByteس2GستمسوسByteس100Gسهحتدسدکچکس

اکچرگحهسهحیسکحتیس:سکح  هوتلسPentium 4سبحس512M Byte 512ستمسوسByteس40Gسهحتدسدکچک

اتتبحطسبهنساکچرگحهسهحيسکحتيسوس لوتسبحسا رفحدهسازسیلقساتتبحیطسکیسدتسذکلسآ دهسا تسا یحنسپذکلسا ت.

 2. نحوه پیاده سازی و طرق ارتباطی کالینت ها به سرور

جهتسپهحدهس حزیس هچراسابرداس لوتس لکزیسدتس لکزساصلطسنصبسوستاهساندازیس طسشودسوس  سس لاکزسوابچریس طستوانندسبحسهلسککسازسیلقساتتبحیطسبیس لوتس لکزیس رصلسشوند.س
بحستوجیسبیساکنییس هچراسهحيسکی حتسیس حريسنو حسXPس جهزسبیسبهرلکنس ردسکنرللسد رل طسبصوتتسکی حتسیسبحس هچراسعح لس برنطسبیسWindows Authenticationس
 طسبحشد،سرذاسهلسگونیسنگلانطسدتسخصوصسد رل طسبیس هچراستو طسافلادسغهلس جحزسبلسیلفسگلدکدهسوستنهحسکحتبلانس علفطسشدهسدتس هچرا،ستوانحکطسا رفحدهسازسآنستاسخواهندس
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xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: IP VALID براى سرور نوسا ارتباط با

اينترنت براى سرور و كالينت نوسا

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: IP VALID براى سرور نوسا ارتباط با

اينترنت براى سرور و كالينت نوسا

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: -

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: -

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: وجود زير ساخت مخابراتى مورد نياز

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: وجود زير ساخت مخابراتى مورد نياز

xp-2003-2000 :سيستم عامل سرور
xp-2003-vista-2000 :سيستم عامل كالينت

DCOM :پروتكل مورد استفاده
ساير موارد مورد نياز: وجود زير ساخت مخابراتى مورد نياز

 سرور و كالينت نوسا
در يك شبكه نيستند

سرور و كالينت نوسا
در يك شبكه هستند

اين دو شبكه،  با استفاده از راه هاى 
ممكن، به طور مستقيم به هم 

متصل هستند

اين دو شبكه، هيچ ارتباط مستقيمى 
با هم ندارند ولى هر دو به شبكه 

اينترنت وصل هستند.

ارتباط از طريق
شبكه بى سيم

ارتباط از طريق
فيبر نورى

ارتباط از طريق بستر
(MPLS) اينترانت

VPN ارتباط از طريق

SOAP ارتباط از طريق

ارتباط سرور و كالينت نوسا از طريق
كابل برقرار است

ارتباط سرور و كالينت نوسا از طريق
شبكه بى سيم است

 هچراس حرطسکی حتسیسنو ح،سبیستاحرطسدتسشبییسهحیس خرلفسقحبلسپهحدهس حزیسا ت.سبدکهطسا تسز حنطسا تسکیسصحبتسازسکحتسدتس حهطسشبییسبیس هحنس طسآکد،س لوتس حرطسنو حس
)کح  هوتلیسکیس هچراسبلستویسآنسنصبسا تسوسپحکگحهسدادهسهحسبلستویسآنسقلاتسداتد(سوسکالکنتسهحیس حرطسنو حس)کح  هوتلهحکطسکیس هچراسبلستویسآنهحساجلاس طسشودسوسازسیلکقس

آنهح،سایالعحتسدتس لوتسذخهلهس طسشود(،سدتسکح  هوتلهحکطس جزاسقلاتسداتند.ساکنسکح  هوتلهح،سبلسحچبسشلاکط،سبیسیلقس خرلفطسبهاس رصلسخواهندسبود:

الف( همه کامپیوترها در یک شبکه محلی قرار دارند:

1.سکح  هوتلهحسبو هلیسکحبلسوسکحتتسهحیسشبییساغلبسبحسا رفحدهسازسهحبسکحس وئهچسبیسهاس رصلسشدهساند.

2.سشبییسبطس هاسا تسوساتتبحطسبو هلیسکحتتسهحیسشبییسبطس هاسبحسا رفحدهسازس چهلکحبسبطس ها،سبلقلاتسشدهسا ت.

ب( کامپیوترها در دو شبکه مجزا پراکنده اند:

دتساکنسححرت،سفحصلیسبهنسبلخطسکحستمحمسکالکنتسهحسازس لوتسبیسحدیسا تسکیسا یحنسبلقلاتیساتتبحطس چرقهاسبهنسآنهحس ههحسنمطسبحشد.سدتساکنس واقعسدوسححرتسکلطسپهشس
تویس ح ت:

1.سشلاکطسبیسگونیسایسا تسکیسا یحنساکجحدساتتبحطسازسیلکقسMPLS ،wirelessسوسکحسفهبلسنوتیسوجودسداتد.سدتسهلس یسححرت،سبلنح یسبدونسههچس شیلسوسپهچهدگطس حنندس
ححرتس)ارف(سکحتس طسکند.
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2.سدتسححرتسدکگلسههچسککسازس واتدس ذکوتسدتس)1(س وجودسنمطسبحشد.سدتساکنسشلاکط،س لوتسوسکالکنتس حرطسنو ح،سبحکدسبیسکیطسازسیلقس وجودس)ADSL ،Dial-upسوسکحس
Leased Line(سبیساکنرلنتس رصلسبحشند.سهمچنهنس لوتس حرطسنو حسبحکدسداتایسآدتسسIPسازسنوعسValidسبحشد.سححلس طستوانسبلایسبلقلاتیساتتبحطسبهنس لوتسوسکالکنتس
ازساتصحلسVPNسا رفحدهسکلد.ستاهس حدهستلسبلایسبلقلاتیساتتبحطسدتساکنسححرت،سا رفحدهسازس لوکسسSOAPس طسبحشد.سبدکهطسا تس لوکسسSOAPسبحستوجیسبیسا رفحدهس

ازس رنسدتسجحبجحکطسایالعحت،س لعتسبحالتلیسنچبتسبیساتتبحطسVPNسداتد.

INTERNET INTERANET INTERNET

FIREWALL

SOAP Connection

(http)

DCOM Connection

COM+ Aplication Server DCOM Connection

VPN

VPN

Nosa Accounting
Server

SOAP Server

Farsi Windows GUI
based on

Windows 2000
or Future Interfaces

سرويس هاى رابط كاربر

 XP دیگر امکانات سیستم یکپارچه مالی نوسا 
دتساکنسنوشرحتس عطسگلدکدهسا تسکیسبهشرلسبیستوضهحسا یحنحتس هچراسجهتسحلس شیالتسخحصسواحدهحیس حرطسشلکتسهحسوسدفحتلس رملکزسککس حز حنسکحسککسشلکتساصلطس)کیس
ازسرححظسجغلافهحکطسپلاکندهساند(سپلداخریسشودسوسبیسبچهحتیسازسدکگلسا یحنحتسپهحدهس حزیسشدهسدتس هچراساشحتهسنشدهسا ت.سبیسهمهنسدرهلسجهتسآشنحکطسهلسسیسبهشرلس دکلانس حرلمس

دتسپهو ت،سکحتحروگسجح عس هچراس حرطسکی حتسیسنو حسجهتسکچبسایالعحتسبهشرلسبیسحضوتتحنستقدکاس طسگلدد.

دتسصوتتسنهحزسبیسایالعحتسبهشرل،س دکلکتسبخشسفلوشسشلکتسنو حسآ حدهسبلگزاتیسجلچحتسنمحکشسنلمسافزاتس)Demo(،سجهتسآشنحکطسهلسسیسبهشرلس شرلکحنس حرلمس طسبحشد.
سس

 


