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باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر -درخواست شماره TPGM-40000172S
با سالم و احترام

به استحضار می رساند شرکت مدیریت تولید برق طوس در نظر دارد خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر مورد نیاز
خود را برای مدت یک سال مطابق شرح پیوست از طریق پیمانکار ذیصالح به عمل آورد .لذا خواهشمند است حداکثر در
مدت  10روز نسبت به ارسال پیشنهاد مالی به همراه نسخه مهر شده شرح خدمات فنی به یکی از طرق زیر ذیل اقدام فرمایید:
 ایمیل به ( a.lotfi.tpgm@gmail.comرونوشت)info@tpgm.ir : فکس به ( 05135421818تائید از )35421900 ارسال پستی به آدرس" :مشهد -صندوق پستی  –91895/157/133شرکت مدیریت تولید برق طوس -اداره بازرگانی-لطفی -شماره تماس 05135421800 :داخلی "2345
ضمنا ذکر شماره درخواست فوق در کلیه مکاتبات و اسناد الزامی است .در صورت انصراف نیز بصورت مکتوب اقدام شود و
جهت ابهامات فنی با داخلی ( 2630آقای مهندس محمودی) تماس حاصل فرمائید.
عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی
اقدام کننده :امین لطفی

شرح خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر

 .1راه اندازی سرور فیزیکی اکتیو دایرکتوری جدید با دامین  tpgm.irبه صورت  Redundantو  Failoverتحت ویندوز سرور
 ،2019تعریف کلیه پالیسی ها و تست صحت عملکرد آن
 .2راه اندازی  Skype For Business Enterprise 2019داخلی و بیرونی و برقراری امنیت آن
 .3راه اندازی  Adobe Connectنسخه نهایی جهت برگزاریجلسات ویدئو کنفرانس سازمانی و خارجی و برقراری امنیت آن
 .4راه اندازی میل سرور داخلی و برقراری امنیت آن
 .5بروزرسانی  Firmwareسرورها و  iosکلیه سوئیچ ها ،روتر ها و فایروال ها به آخرین ورژن مورد تایید شرکت سازنده
 .6برقراری  Load Balancingو  Failoverو مانیتورینگ اینترفیس خطوط مختلف اینترنت
 .7راه اندازی کامل آخرین نسخه  Esxiو انتقال ماشین های مجازی از Hyper-v
 .8تکمیل  Disaster Siteو  Replicationبا سایت اصلی
 .9راه اندازی  Syslog Serverو آنالیز الگ ها برای سرورها  ،تجهیزات شبکه ای  ،فایروال ها و ...
 .10راه اندازی سرویس  Netflow Analyzerدر شبکه و ارائه گزارشات مداوم از وضعیت بسته های ارتباطی شبکه در شبکه اداری
و صنعتی
 .11بهینه سازی  Application Serverبا امکان دستیابی خارج از سازمان
 .12بهینه سازی و بروزرسانی سرویس های Mailو WebوWSUS , WDSوHost-PortalوWebsite
 .13بهینه سازی ساختار کالسترینگ سرورها و استوریج ها و پیاده سازی تمامی قابلیت های  HAو  DRSو  FTو ...
 .14پشتیبانی و نگهداری از سرورها ،استوریج ها و تجهیزات شبکه بر اساس  SLAو  OLAاعالم شده توسط کارفرما و تست نسخ
پشتیبان و تست عملیاتی
 .15بررسی و بازنگری تنظیمات فایروال و رول های امنیتی در شبکه اداری و صنعتی
 .16راه اندازی سامانه مانیتورینگ و مرکز  NOCبا ابزار متن باز Zabbix
 .17راه اندازی بستر  VPN SERVERایمن توسط فایروال شبکه و مدیریت الگ و دسترسی ها
 .18امن سازی وایرلس ها و تجهیزات ارتباطی شبکه

 .19بهینه سازی سرویس کریو و راه اندازی  HAو  Failoverو تست صحت عملکرد ان
 .20امن سازی ارتباطات بین نقاط توسط راهکارهای ارائه شده توسط مشاور و vpn
 .21برگزاری جلسات منظم ( حداقل دو بار در ماه) در محل کارفرما با هماهنگی دستگاه نظارت
 .22فراهم بودن پاسخگویی تلفنی در تمام ایام
 .23حضور اضطراری در محل کارفرما بسته به اعالم نیاز دستگاه نظارت
 .24ارائه گزارش ماهیانه عملکرد

