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ضرکت هاله افسار

بذکا (دورکاری) چیست؟
دٍسکاسیًَ ،عی ضیَُ کاس است کِ تِ ضاغل اجاصُ هی دّذ تذٍى ًیاص تِ حضَس دس اداسُ ،تکالیف ٍ ٍظایف حشفِ ای خَد سا تِ دٍس اص
تشٍکشاسیْای سٌتی تا اًعغافپزیشی تیطتشی اص عشیك تستش ایٌتشًت اًجام دّذ کِ یکی اص اصَل تَسعِ آى فٌاٍسی اعالعات است .دس
دًیای پیطشفتِ اهشٍص دٍسکاسی یکی اص سٍش ّای هذسى کاس کشدى است ٍ تا تَسعِ فٌاٍسی اعالعات ٍ استثاعات ٍ فشاگیشضذى اهکاًات
تسیاسی اص جولِ ایٌتشًت پشسشعت ٍ اسصاى تِ سشعت دس حال تَسعِ ٍ گستشش است.
تا ًشم افضاس تذکا هی تَا ًیذ تواهی ًشم افضاس ّای تحت ٍیٌذٍص خَد سا تِ صَست هتوشکض دس اختیاس کاستشاى خَد تگزاسیذ  .تٌْا تا یک تاس
ًصة تشًاهِ ّای هَسد ًیاص تش سٍی  ، serverاهکاى استفادُ ّوضهاى تواهی کاستشاى اص ًشم اصاس حساتذاسی ً ، crm ،مطِ کطی office , ،
…… اصّش جایی فشاّن هی ضَد .دیگش هطکل کاس اص ساُ دٍس ًذاسیذ  ،دیگش ًیاصی ًیست تک آج اعالعات حساتذاسی خَد سا جْت ثثت تِ
هٌضل تشدُ ٍ جْت استفادُ هجذد تک آج خَد سا تِ سشٍس تاصگشداًی کٌیذ  .تا ایي ًشم افضاس هی تَاًیذ دس ّش صهاى ٍ هکاًی سیستن ّای
ًشم افضاس ی خَد سا هذیشیت کٌیذ.
تا استفادُ اص ایي اتضاس یک استثاط جذیذ تیي کاس ٍ کاسهٌذ تا هذیش اجشا هی ضَد ،تِ عَسیکِ کاسهٌذ تِ جای ایٌکِ دس اداسُ حاضش ضَد ٍ کاس
سا اًجام دّذ ،کاسی کِ تشایص تعشیف ضذُ سا دس خاًِ اًجام هیدّذ ٍ هذیش تِ جای ایٌکِ کاسهٌذ سا دس اداسُ ًظاست کٌذ ،کٌتشل سا اص
عشیك فشایٌذّای الکتشًٍیکی اص داخل خاًِ اًجام هی دّذّ ،ویي اهش تِ هشاتة هَجة تسْیل فشایٌذ ّای کاسی ٍ هذیشیت ٍ هصشف تْیٌِ
ی صهاى ٍ ّضیٌِ هی تاضذ .

حذاقل نیازمنذی سیستم سرور جهت استفاده دو کاربر:
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پیص نیازهای استفاده از دورکاری :
. 1یک هشٍسگش تِ سٍص (هشٍسگشّای  google chrome ٍ Firefoxتَصیِ هیضَد)
 .2سیستن عاهل  WINDOWS 10دس صَست ًیاص تِ پشیٌت تا استفادُ اص سیستن کاستش
 .3سشعت ًت حذالل 1MB
 .4داضتي  IP Staticسٍی ایٌتشًت سشٍس
 .3داضتي یک عذد آًتی ٍیشٍس اٍسجیٌال کِ سٍی سشٍس تِ سٍص سساًی هی ضَد.

 .4تجْیضات تشق اضغشاسی تِ جْت حفظ اهٌیت اعالعات تش سٍی سشٍس دس ٌّگام لغعی تشق

مسایا نرم افسار دورکاری:
 .1اتصال اص ّش دستگاّی (تا استفادُ اص کاهپیَتش ،تثلت ،تلفي ّوشاُ)
 .2دستشسی اص ساُ دٍس (کاستشاى ضوا هی تَاًٌذ دس ّشجایی تا ایٌتشًت تِ سیستن خَد دستشسی داضتِ تاضٌذ)
ّ . 3شتشًاهِ ای دس ٍب(تا استفادُ اص تذکا ضوا هیتَاًیذ اص ّش ًشم افضاس دستکاج ٍ تشًاهِ جاًثی سا دسیک هشٍسگش ٍب  ،تذٍى ًیاص
تِ تغییش ٍ تاصًَیسی آى ٍ تَى ّیچ هطکلی اجشا کٌیذ).
 .4سادُ تشای استفادُ(دستشسی آساى تِ تشًاهِ ،صشفِ جَیی دس ٍلت ٍ ّضیٌِ آهَصش)
 .5تﺄهیي کلیِ ًیاصّای کاستش (هاًٌذ رخیشُ ساصیٍ ،یشایص سٌذ ،ﭼـاج ٍ  ٍ )...اهکاًـات کاهـل ًـشم افضاس تحت ٍب
برترهای رقابتی بذکا:
ًیاص حذاللی تِ پٌْای تاًذّ ،ش کاستشتا پٌْای تاًذی کوتش اص  kb/s 15هی تَاًذ تِ ّوِ ًشم افضاس ّای هَسد ًیاص ش دستشسی
پیذا کٌذ تذٍى آًکِ آى ّا سا تش سٍی سیستن خَد ًصة کشدُ تاضذ.
اهکاى تضویي اهٌیت تا استفادُ اص سیستن عاهل  Bootableهخصَظ تِ خَد تش سٍی کالیٌت ّا (کاستشاى هی تَاًٌذ حتی اص
عشیك یک کاهپیَتش تذٍى  ٍ Hard Diskاص عشیك یک  Bootable Coohdiskتِ ًشم افضاس ّای خَد دستشسی پیذا کشدُ
ٍ آى ّا سا دس  Private Cloudتِ اجشا دسآٍسدًذ.
تذٍى ٍاتستگی تِ سیستن عاهل سوت کاستش (کاستشاى هی تَاًٌذ اص عشیك سیستن عاهل ٍیٌذٍص  ،Mac،لیٌَکس  ،اًذسٍیذ،IOS ،
 ..... ٍ ،Windows phoneتِ ّوِ ً شم افضاسّای تحت ٍیٌذٍص خَد دستشسی پیذا کشدُ ٍ آى ّا سا تِ اجشا دسآٍسًذ.
ًصة ٍ ساُ اًذاصی تسیاس آساى ٍ سشیع  /لیوت هٌاسة/پطتیثاًی هحلی تَسظ ضشکت تَلیذکٌٌذُ
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لیست قیمت فروش بسته های دورکاری(بذکا)

.1

ردیف

ضرح

قیمت(ریال)

1

تک کاربره

7.000.000

2

دو کاربره

13.000.000

3

سه کاربره

18.000.000

4

 4کاربره

22.500.000

5

 5کاربره

27.500.000

6

بیص از  5کاربر

تماس با ضرکت

پطتیثاًی (پطتیثاًی عادی) دس سال اٍل سایگاى تَدُ ٍ اص سال تعذ هطوَل ّضیٌِ تش اساس  20دسصذ هثلغ فاکتَس فشٍش سٍص
هی تاضذ.

.2

ًصة ًشم افضاس دٍسکاسی تِ صَست غیش حضَسی ٍ اص عشیك  AnyDesk ،تشای تاس اٍل تِ صَست سایگاى صَست هی گیشد .ایي
ضشایظ تشای ًصة ٍ ساُ اًذاصی کاستشاى اضافِ ًیض صذق هی ًوایذ.

.3

ّضیٌِ پیادُ ساصی هجذد ًشم افضاس  1.300.000سیال لیوت فشٍش هحاسثِ هی گشدد.

.4

ّضیٌِ ًصة تذکا روی موبایل ٍ تثلت هطتشیاًی کِ نسخه های پایه بذکا سا تْیِ ًوَدُ اًذ  1.000.000سیال هیثاضذ.

.5

تواهی ًسخِ ّای تذکا تا الیسٌس اٍسجیٌال ًصة ٍ ساُ اًذاصی هی ضًَذ.

لیست قیمت نصب و راه انذازی نرم افسارهای کمکی ( بعذ از

بذکا)

کذ

ضرح

قیمت(ریال)

1

رخیره سازی اطالعات دیتابیس و نرم افسار در فضای ابری برای حفظ

(5.000.000ماهانه)

اطالعات کاربر

2

نصب وینذوز مجازی ( هایپر )

3.000.000

3

راه انذازی سرور ESXI

5.000.000

هسینه جذول فوق به صورت اختیاری میباضذ و فقط جنبه پیطنهادی را دارد .
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پطتیثاًی یکی اص هشاحل اصلی ﭼشخِی حیات هحصَالت ٍ پل استثاعی پایذاس ها تا هطتشیاى است.
ٍاحذ خذهات ٍ پطتیثاًی تِ عٌَاى یکی اص تضسگتشیي ٍ پش افتخاستشیي ٍاحذّای ضشکت هطاٍسُ ّالِ افضاس هحسَب ضذُ ٍ
ّوسَ تا سایش ٍاحذّای ضشکت دس ساستای اسائِ خذهات ٍ پطتیثاًی هتوایض دس کَتاُ تشیي صهاى هوکي تِ صَست یکپاسﭼِ
جْت ایجاد حس آساهص ،اعویٌاى ٍ افضایص سضایتوٌذی هطتشیاى فعالیت هی ًوایذ.

خذمات پطتیبانی نرم افسار بذکا









پاسخ تِ ًیاصّای کاستشدی سیستوی
پاسخ تِ ًیاص آهَصشّای تکویلی حیي استفادُ اص سیستنّا
هطاٍسُی تخصصی تشای استفادُی تْتش اص سیستنّا
پاسخ تِ ًیاصّای کاستشدی سیستوی ٍ سفع هطکالت احتوالی اص عشیك تلفي
اهکاى اضافِ کشدى تشًاهِ هَسد ًیاص اص سشٍس تش سٍی پٌل کاستشاى
اهکاى سیوَت ضذى ٍ تشعشف کشدى هطکالت لغعی سیستن
تشسسی آپی استاتیک
تشسسی تٌظیوات هَدم

ً صة هجذد ًشم افضاس فقط یکبار
لیست قیمت تمذیذ و پطتیبانی یکساله بسته های دورکاری(بذکا)
ردیف

ضرح

قیمت(ریال)

1

تک کاربره

1.400.000

2

دو کاربره

2.600.000

3

سه کاربره

3.600.000

4

چهارکاربره

4.500.000

5

پنچ کاربره

5.500.000

6

بیص از  5کاربر

تماس با ضرکت
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