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اهم فعاليت هاي دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطالعات در سال 1398

اجرای خط 63 کیلوولت
 پست سپاهان- حبیب آباد

   بخش نرم افزار 
  اتمام فازهای راه اندازی، مرور وضعیت موجود، تحلیل شکاف و برنامه ریزی عملیاتی پروژه معماری تطبیقی سازمان

)ITIL( اتمام فازهای سنجش سطح بلوغ سازمان، تدوین کامل مستندات و انتخاب ابزار پروژه پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فن آوری اطالعات  
  راه اندازی میز خدمت الکترونیک به صورت یکپارچه برای کلیه خدمات الکترونیک احصا شده جهت مشترکین و غیر مشترکین

  اتمام پروژه پیاده سازی نرم افزار ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و ناظران
  پیاده سازی نرم افزار خدمات مشترکین جادوی فکر، کانورت اطالعات و صدور قبوض مشترکین

  تکمیل سند نیازمندی ها و RFP، بررسی محصوالت مختلف، انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد پروژه نرم افزار جامع حقوقی
  اتمام فاز پیاده سازی فرآیندهای مجریان و شروع فاز تست و راه اندازی بخش مجریان در نرم افزار مطفا

  اتمام پروژه شناخت و تحلیل سیستم جامع بهره برداری
  تکمیل سند نیازمندی ها و RFP، تهیه لیست کوتاه شرکت ها و انتخاب پیمانکار پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع خدمات مشترکین

  طراحی و پیاده سازی پورتال نیروگاه های پراکنده
  استقرار سامانه مدیریت ناوگان خودرو فانوس رادار سپاهان 

بخش شبکه  و   زيرساخت 
 )  ISMS(بازنگری و به روز رسانی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  

APK Gate موجود با محصول بومی )UTM( تعویض سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات  
  پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس یکپارچه با قابلیت اتصال از طریق تجهیزات سیسکو، IP Phone و 

Application

  بهینه سازی و Hardening  امنیتی تجهیزات شبکه موجود و زیرساخت ارتباط با اینترنت ستاد 
  به روزرسانی کلیه  Firmware و سیستم عامل تجهیزات و Appliance های موجود در ستاد 

  طراحی و اجرای شبکه در طبقه اول ساختمان شهید باهنر
  توسعه، بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت مجازی سازی سرورهای ستاد 

  توسعه تجهیزات ارتباطی شبکه و دیتاسنتر نظیر خرید سوییچ، تجهیزات برق اضطراری UPS، باتری
  بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت سوئیچینگ ستاد 

 
بخش سخت افزار

  تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری
  نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری کلیه تجهیزات موجود در ستاد 

  انجام سرویس دوره ای نرم افزاری سالیانه کامپیوتر و تجهیزات جانبی ستاد و انبار بختیاردشت
  انجام سرویس دوره ای سخت افزاری سالیانه کامپیوتر و تجهیزات جانبی ستاد، معاونت بهره برداری و انبار 

بختیاردشت
  به روزرسانی سخت افزاری سیستم های فرسوده و معیوب

بخش آمار و اطالعات
  تهیه کارنامه و آمار تفصیلی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال 1397

  تدوین آیین نامه تبادل آمار و اطالعات شرکت برق منطقه ای اصفهان
  خرید و استقرار داشبورد مدیریتی نرم افزار اطالعات آماری بهساد

  به روزرسانی کلیه اطالعات خطوط و ایستگاه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان در دو 
نرم افزار بهساد توانیر و ستاد


