
اهم فعاليت هاي دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطالعات در سال 1396

  بخش شبکه  و   زيرساخت 
)SOC( توسعه و نگهداری سامانه ثبت، پایش و عملیات امنیت شبکه  

  تدوین و عملیاتی سازی طرح تهیه نسخه پشتیبان اطالعات و بازیابی اطالعات پس از حادثه
  به روزرسانی برنامه عملیاتی پنج ساله فن آوری ارتباطات و مدیریت اطالعات

  تکمیل عملیات ساختمانی و فنی اتاق سرور جدید 
  ارتقاء پهنای باند اینترنت

  ایجاد زیرساخت فیبرنوری در ضلع شمالی و جنوبی ستاد جهت تکمیل مبحث نظارت تصویری حراست
  ارتقاء زیرساخت اکتیو شبکه نظارت تصویری حراست در ستاد برق منطقه ای اصفهان

  ایجاد زیرساخت شبکه استخر و تجهیز شبکه و تجهیزات استخر به سیستم برق اضطراری
  بهینه سازی امنیتی تجهیزات شبکه موجود و زیرساخت ارتباط با اینترنت 

  جایگزینی سوئیچ های فرسوده و غیرمدیریتی ستاد با سوئیچ هایی با قابلیت مدیریت و بروز
  طراحی شبکه واحد آموزش )پیرو شروع بازسازی طبقه دوم ساختمان مفتح(

  بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت مجازی سازی 
  

بخش نرم افزار 
  تکمیل نرم افزار مدیریت طرح های فوق توزیع و انتقال در بخش دفتر مهندسی طرح ها 

  اتمام فاز شناخت و تحلیل فرآیندهای مجریان طرح و توسعه در نرم افزار مطفا
  انجام فاز اول پروژه شناخت و تحلیل سیستم جامع بهره برداری

  اتمام پیاده سازی نرم افزار مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  تحلیل، طراحی و پیاده سازی وب سایت نیروگاه های تولید پراکنده

  پیاده سازی وب سایت خبری شرکت برق منطقه ای اصفهان
  پیاده سازی و استقرار سامانه رسیدگی به شکایات

  توسعه، راهبري و پشتیباني نرم افزارهاي اتوماسیون اداري، جامع منابع انسانی، مدیریت تردد و تغذیه، خدمات رفاهی، آرشیو اسناد، نت سخت افزاري، 
مدیریت تردد و تکریم ارباب رجوع، نقلیه، کتابخانه دیجیتال، سامانه ردیابي ماهواره اي خودروهاي اداري و استیجاری، نظام پیشنهادات و سرویس پست 

الکترونیک، سیستم خدمات مشترکین
  به روزرساني و بهینه سازي وب سایت اینترنت و اینترانت و پیاده سازی وب گاه های جدید

  
بخش سخت افزار

   تهیه و تامین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه و تجهیزات کامپیوتری اصلی و جایگزین مورد نیاز 
  تامین خدمات پشتیباني فاوا شامل رفع عیوب نرم افزاری،   سخت افزاری و شبکه

  تعویض تمامی باتری های UPS مستقر در ستاد برق منطقه ای اصفهان

حه 
صف

12 پست 400کیلوولت هاتف پست 400 کیلوولت سپاهان


