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درباره خانه سیتریکس ایران

بیش از  4سال تجربه موفق در زمینه راهکارهای مجازی سازی با محصوالت سیتریکس در ایران ،در زمینه های:
استقرار سامانه سیتریکس  -ارائه الیسنس سیتریکس  -پشتیبانی سیتریکس  -آموزش تخصصی سیتریکس

•

•

خانه سیتریکس ایران یکی از دپارتمان های تخصصی گـروه پـال نـت می باشد که در سال  1390و به منظور ارائه
سرویس های تخصصی تر در حوزه دورکاری و مجازی سازی برنامه شکل گرفت .این مجموعه اولین شرکت ایرانی است که
در زمینه راهکار های دورکاری و مجازی سازی برنامه ،فعـالیت تخصصی و متمـرکـزی را آغـاز کـرد و برای اولین بار در ایران
کارگاه های آموزش جامع محصوالت سیتریکس Citrix XenAppرا به صورت کمپ های کامال تخصصی در محل شرکت
برگزار نموده است .فعالیت اصلی این مجموعه در زمینه دورکاری و مجازی سازی برنامه است.
خانه سیتریکس ایران کلیه خدمات خود را با تکیه بر تخصص ،دانش فنی و تجربیات کارشناسان خود ارائه میکند .این
متخصصین عالوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی و سوابق ارزشمند کاری ،دارای مدارک گوناگون از مراجع صنعت
انفورماتیک معتبر می باشند.
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محور فعالیت های خانه سیتریکس در یک نگاه :
 طراحی و پیاده سازی زیرساخت های مجازی با تکنولوژی های Citrix
 طراحی و پیاده سازی سیستم جامع دورکاری با استفاده از محصوالت سیتریکس
 مشاوره و پیاده سازی و ارائه راهکارهای استفاده از راه دور از نرم افزار
 مشاوره و پیاده سازی طرح جامع جداسازی شبکه اینترانت از اینترنت
 تسهیل سازی ارتباطات با استفاده از تکنولوزی های مجازی سازی
 برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی آموزش سیتریکس Citrxi XenApp 6.5

محور فعالیت های گروه پـال نـت در یک نگاه :
 راهکارهای مجازی سازی سرور ها و اتاق سرور با استفاده از )(Citrix - VMware
 طراحی و پیاده سازی سیستم ویدئوکنفرانس و ارتباطات یکپارچه با Microsoft Lync 2013
 ارائه راهکار های جامع دورکاری با استفاده از محصول Citrix XenApp
 ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اینترنت و کنترل کاربران اینترنت و اینترانت UTM Firewalls
 راهکارهای جامع پشتیبان گیری از داده ها و اطالعات حیاتی سازمان
 مشاوره تخصصی در حوزه اصالح و ارتقاء زیرساخت جهت کاهش موثر هزینه های نگهداری سیستم ها
 برگزاری دوره های آموزشی Microsoft Lync 2013 – Citrix – VMWare

برخی از مشتریان ما:
رایتل

ایلیا استیل

گاج

سابیر

گروه صنعتی سپاهان

سازمان آب و فاضالب

شرکت ظروف پرند

حوزه هنری وزارت ارشاد

حمل و نقل خلیج فارس

صبا برق

بهنوش ایران

سازمان بیمه سالمت ایران

مبین سازه

آراد کاوه

آر ماشین

کومه سبز آرمانی

بازرگانی کتابچی

صنایع شیر پگاه

رنگ الوان

توسعه عمران نائین

رفامهر بانک کشاورزی

گل گهر سیرجان

مهرتاش سپاهان

پیام کابل

دنا صنعت

اکسیر فناوری

کناف تهران

جهانگیر آریا

موسسه مالی اعتباری کوثر

کناف گیالن

کشت و صنعت فارس

کیش چوب

شرکت کاوش کاران

آمیکو

شامپو سدر صحت

فیلتر البرز
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•

ارائه راهکار های جامع دورکاری با استفاده از محصول Citrix XenApp

برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه :

موسسه مالی اعتباری کوثر

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

انتشارات بین المللی گاج
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•

ارائه راهکار های جامع دورکاری با استفاده از محصول Citrix XenApp

برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه :

رایتل  -ساختمان مرکزی

دیوان محاسبات کشور

ایلیا استیل
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• ارائه راهکار های جامع دورکاری با استفاده از محصول Citrix XenApp

برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه :

مدارس اهل سنت

کناف ایران

بیمه سالمت تهران
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• برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی تخصصی محصوالت سیتریکس

برخی از کالس های آموزشی برگزار شده در این حوزه :

Citrix Xenapp Boot Camp
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آدرس و اطالعات تماس :
 تهران – خیابان مطهری -میرعماد – کوچه دهم – پالک  – 14واحد 9
 کدپستی1887813633 :
 تلفن )021 ( – 88173317 :

 تلفن )021 ( – 88176675 :
 پایگاه اینترنتی گروه www.palnetgroup.ir :
 پست الکترونیک:
 وب سایت :
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