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معرفی شرکت
شرکت لوتوس نت (توسعه فن آوری لوتوس شبکه) از سال  1389در حوزه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و سرویس های
سازمانی ،میزبانی سرویس های مرکزداده و همچنین طراحی و اجرا مرکز داده فعالیت دارد .محدوده وسیعی از صنایع و مشاغل ،در رزومه
لوتوس نت مشاهده می گردد ،از این جمله میتوان به نهاد های دولتی ،شرکت های بزرگ بخش خصوصی ،کارخانجات صنعتی و مشاغل
کوچک اشاره نمود.

وجه تسمیه
ریشه لوتوس نت
نام شرکت شامل دو بخش "لوتوس" و "نت" می باشد .


لوتوس یا همان گل نیلوفر آبی در ایران باستان نماد ایزد بانو " آناهیتا " می باشد و در برخی از روایات اسطوره ای
" میترا نماد مهرورزی و ایزد باستانی " در میان گل نیلوفر زاده می شود .همچنین در نقش های برجسته تخت جمشید و
طاق بستان حکاکی شده است و به صورت کلی گل نیلوفر آبی نماد صلح و آرامش و مهرورزی می باشد .



نت یا همان شبکه های رایانه ای نشانگر زمینه فعالیت شرکت در بازار فناوری اطالعات و شبکه های رایانه ای می باشد.
همچنین نشان از سمت و سوی حرکت شرکت به سمت گسترش فناوری و پیاده سازی فناوری های نوین در سطح کشور دارد.

لوگوی Lotus net
این لوگو شامل دو بخش  :یکی نمادی از گل نیلوفر و دیگری شامل نام شرکت "  " taypo gerafiمی باشد .
رنگ های بکار رفته در لوگو


آبی  :که یکی از سه رنگ اصلی می باشد نشان از آرامش خاطر و اعتماد به نفس قدرت و وسعت اقیانوس دارد .



سبز  :نماد امید و پیشرفت تداعی کننده طبیعت آرامش ذهنی همچنین ریشه در آیین و اعتقادات مذهبی بسیاری از ادیان
دارد .

VISION STATEMENTبیانیه چشم انداز /
ما در دنیایی که فناوری اطالعات به شدت زمینه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است ،خدماتی با باالترین سطح کیفی در این حوزه
ارائه می کنیم ،تا در نگاه مشتریان ،تحسین برانگیزترین سرویس دهنده باشیم .

MISSION STATEMENTبیانیه رسالت(ماموریت) /
لوتوس نت ،با تکیه بر دانش فنی کارمندان خود و ترکیب نوآوری و کیفیت در خدمات خود ،در سال  1400هجری شمسی برترین
شرکت در حوزه فن آوری اطالعات در ایران خواهد بود .
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شعار
Technology is Infinite

حوزه فعالیت
طراحی :شرکت با تکیه بر توانایی کارشناسان خود اقدام به ارائه خدمات در زمینه طراحی و راه اندازی مرکز داده و همچنین
طراحی سرویس برای سازمان ها و شرکت های بزرگ نموده است .
 .1نصب ،راه اندازی و پیاده سازی انواع تجهیزات اکتیو و پسیو برای مراکز داده و شرکت ها
 .2پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستم های شبکه های داخلی و مراکز داده
 .3توسعه سیستم های نرم افزاری خاص امنیتی ،جهت استفاده در سازمان ها
مشاوره :شرکت لوتوس نت با در اختیار داشتن جمعی از کارشناسان خبره در حوزه های شبکه ،امنیت،
برنامه نویسی ،سرویس  ،هاستینگ و ...خدمات خود را به سازمان های دولتی و شرکت های کوچک و بزرگ ارائه نموده
است.
خدمات اجرایی :شرکت لوتوس شبکه همچنین با توجه به داشتن تیم پشتیبانی و نگهداری در حوزه خدمات شبکه و سرویس
اقدام به ارائه این خدمات می نماید .

خدمات اجرایی مربوط به پشتیبانی شبکه گروه لوتوس نت
 پیگیری و رفع مشکالت شبکه جهت عملکرد صحیح سیستم ها
 ایجاد راهکار جهت پیشگیری از بروز خرابی های شبکه
 بررسی وضعیت امنیت کلی شبکه با هدف کاهش ریسک
 مدیریت دسترسی کاربران به منابع موجود در شبکه حسب نیاز کارفرما
 انجام بازدیدهای دوره ای و گزارش ریسک ها و مشکالت موجود در شبکه به کارفرما
 آموزش کاربران شبکه با هدف کاهش مشکالت شبکه ای و امنیتی
 طراحی و اجرای سیاست های امنیتی در سازمان با هماهنگی مدیریت ارشد سازمان
 نصب و راه اندازی سرویس های شبکه حسب نیاز کارفرما
 راه اندازی سرویس پشتیبان گیری در راستای ایجاد نسخه های پشتیبان از اطالعات مهم
کاربران
 نصب و راه اندازی تجهیزات و راهکارهای امنیتی شبکه همانند آنتی ویروس و فایروال و
پیکیربندی حسب نیاز کارفرما
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 رفع مشکالت نرم افزاری کالینت ها از راه دور
 رفع مشکالت سخت افزاری کالینت ها با هماهنگی واحد سخت افزار گروه لوتوس نت
 ارتقاء سخت افزاری تجهیزات شبکه و یا مشاوره در خرید تجهیزات
 ساماندهی سخت افزاری شبکه شامل عملیات  Passiveحسب نیاز کارفرما
 کنترل عملکرد صحیح سرورها از لحاظ سخت افزاری ،تست قطعات و  PMکردن سرورها
 بررسی وضعیت  Raidبندی هاردها بر روی سرور و مناسب بودن نوع  Raidبندی و رفع نواقص مربوط به آن
 بازبینی سرویس های نصب شده روی سرورها
 بررسی عملکرد فایروال ها و نحوه ارتباط سرورها و کالینت ها با اینترنت
 مستند سازی سخت افزاری سرورها و کالینت ها و سیار تجهیزات متصل به شبکه
 تهیه نقشه از شبکه موجود و جانمایی المان های شبکه
 بررسی سرور دامین کنترل و اکتیو دایرکتوری  ،رفع ایرادات مربوط به آن و در صورت نبودن نصب و راه اندازی
سرور دامین کنترل و تنظیمات مربوط به اکتیو دایرکتوری و پالیسی ها
 بررسی استاندارد بودن اتاق سرور(محل استقرار سرورها) و چینش صحیح فیزیکی تجهیزات اتاق سرور
مانند سرورها و سوییچ ها
 بررسی میزان استفاده از مجازی سازی در سرورها و نحوه نصب ویندوزهای مجازی کنار یکدیگر
 بررسی وضعیت امنیت اطالعات موجود در شبکه به لحاظ سطوح دسترسی به فایل ها  ،وجود فایل سرور ،وضعیت
بانک های اطالعاتی و … و وضعیت پشتیبان گیری موثر از اطالعات
 کنترل تنظیمات مربوط به سیاست گذاری در شبکه ،رفع ایرادات مربوط به سیاست گذاری شبکه و درج پالیسی
های الزم
 طراحی زیر ساخت شبکه
 اجرای کابل کشی شبکه و دوربین مداربسته
 نصب و آرایش رک ایستاده و دیواری
 ارتقا و بهینه سازی زیر ساخت شبکه قدیمی
 داکت کشی شبکه و ترانکینگ شبکه
 نصب نودها ،پریز ها،کیستون و پچ پنل
 نصب سیستم های اعالم و اطفا حریق
 طراحی و استاندارد سازی اتاق سرور
 نصب و راه اندازی سرورهای مجازی سازی
 انتقال سرورها و سرویس ها روی سرورهای مجازی
 بهینه سازی منابع سخت افزاری و نرم افزاری موجود
 نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی  UTMو فایروال
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 نصب و راه اندازی  Active Directoryو سرویس های وابسته
 نصب و راه اندازی انواع سیستم های پخش آنالین
 بررسی های فیزیکی شبکه موجود از لحاظ نوع ارتباط (کابلی یا بی سیم) و صحت راهکار ارتباطی موجود ،بررسی
تجهیزات روتر مانند سوییچ ها و اکسس پوینت ها چه به لحاظ سخت افزاری و اتصاالت و چه به لحاظ کانفیگ ،
بررسی تعداد و نوع سرورها ،تعداد کالینت ها و سایر نودهای متصل به شبکه مانند سیستم های حضوروغیاب و
پرینترهای تحت شبکه و سیستم های ضبط مکالمات تلفنی و بررسی سیستم های مالی و اتوماسیون اداری و
 ،….....نوع سرورها ،نوع تجهیزات در حال استفاده .

فروش تجهیزات
شرکت لوتوس شبکه درقسمت فروش تجهیزات دارای نمایندگی فروش تجهیزات شبکه متنوعی می باشد،
که نیاز تمامی تجهیزات شبکه یک سازمان را برآورد می نماید .

شرکت آونگ ارائه دهنده کلیه تجهیزات شبکه(Tenda ،Dlink )Active & Passive
 IPcom ،Asus،شامل (کابل شبکه  ،انواع سوییچ  ،روتر  ،مودم و غیره)

گروه پایا سیستم طراح و تولید کننده رک های HPA

همچنین تجهیزات نگزنس  ،لگراند  ،لئونی  ،سیسکو  ،میکروتیک  ،کیونپ و اچ پی ازجمله کاالهای قابل ارائه
این شرکت می باشد .
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چارت تشکیالتی
چارت تشکیالتی شرکت لوتوس نت به شرح زیر میباشد:

مجوزها
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شرکت لوتوس نت دارای مجوزهای زیر میباشد:
 .1عضو شورای انفورماتیک
 .2عضو سازمان نظام صنفی ایران
 .3عضو انجمن کامپیوتر ایران
 .4عضو دبیرخانه دائمی همایش رایانش ابری
 .5پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیالتی افتا
 .6پروانه فعالیت نشر دیجیتال بر خط
 .7پروانه فعالیت نشر دیجیتال مبتی بر حامل

همچنین کارشناسان شرکت لوتوس نت دارای مدارک زیر میباشند:
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ارزش های لوتوس نت
از دید مدیران و کارمندان شرکت لوتوس نت ،ارزش ها ،مجموعه ای از اصول اخالقی هستند که حتی اگر در کوتاه مدت ،موجب زیان
ظاهری گردد ،در بلند مدت موجب بقای شرکت می شوند .این ارزش ها عبارتند از:


صداقت ،شفافیت و  :Integrityصداقت و شفافیت به این معنی است که ما نه تنها حق پرسش را برای کارمندان و
مشتریان به درستی محفوظ داریم ،بلکه هر آنچه را که می دانیم ممکن است مشتری یا کارمند شرکت نیازمند است بداند
حتی اگر خود از این نیاز آگاه نیست داوطلبانه در اختیار وی قرار دهیم .شفافیت به این معنی است که به کارمندان و
مشتریان اجازه دهیم در صورت تمایل به کلیه اطالعات در مورد وضعیت شرکت ،وضعیت پروژه ها و تصمیمات شرکت
دسترسی داشته باشند مگر این که این کار با اصل حفظ محرمیت در تضاد باشد یا موجب زیان مالی برای شرکت شود.



قانونی بودن  :کلیه اعمال شرکت می بایست در چهارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران انجام شود .وظیفه کلیه اعضای
شرکت است که نسبت به قانونی تمامی اعمال خود اطمینان حاصل کنند.



انصاف و عدم تبعیض :شرکت لوتوس نت معقتد است حتی زمانی که قانون اجازه انجام کاری را داده است ،شرکت می
بایست در هنگام اخذ هر تصمیمی شرط انصاف را رعایت کرده و از انجام کارهای زیر اجتناب کند:
 oتبعیض نژادی و قومی و جنسی و دینی در استخدام کارکنان یا ارایه خدمات به مشتریان
 oسوء استفاده از وضعیت یا شرایط کارکنان مانند به کار واداشتن با دستمزد غیر عادالنه
 oسوء استفاده از شرایط مشتریان
 oپیشی گرفتن از رقبا بصورت غیر منصفانه



اعتماد متقابل  :شرکت لوتوس نت تا زمانی که خالف آن ثابت نشده به مشتریان و کارمندان خود اعتماد داشته و از انجام
اعمال احتیاطی که ممکن است توهین آمیز بوده و فضایی غیر اعتمادی را ترویج کند اجتناب می کند.



حسن انجام کار و رضایت مشتری :شرکت لوتوس نت معتقد است هر پروژه ای که توسط این شرکت انجام می شود می
بایست به نحو احسن انجام شود .حتی اگر ناچار شود پروژه ای را به دلیل شرایط بد مالی با دستمزدی کمتر از استاندارد
متقبل شود ،مستقل از درآمد پروژه کار می بایست به بهترین شکل ممکن انجام شود بصورتی که بتوان به آن پروژه در سابقه
شرکت افتخار کرد.



حفظ محرمیت  :شرکت لوتوس نت امین اطالعات کارمندان و مشتریان است و تمامی اقدامات الزم را برای حفظ اسرار
آنان انجام خواهد داد.



مسولیت اجتماعی و محیط زیست :شرکت های تجاری دارای مسولیت های اجتماعی نیز هستند و شرکت لوتوس نت نیز
در این میان استثنا نیست لذا:
 oشرکت سعی می کند ارزش های مثبت اجتماعی و فرهنگ حفظ محیط زیست را بین کارکنان خود ترویج کند .
 oشرکت از ارایه خدمات به مشتریانی که فعالیت غیر اخالقی و یا مخرب محیط زیست دارند خودداری می کند .
 oبا توجه به حوزه فعالیت شرکت که تولید وب سایت های اینترنتی می باشد ،شرکت تا حد توان به موسسات فرهنگی
یا خیریه تخفیف می دهد.
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همبستگی :همبستگی بین اعضای فعال در صنعت نرم افزار وجود دارد که برای شرکت حیاتی بوده و حفظ آن جهت بقای
بلندمدت در این بازار الزامی است .وابستگی بین کارکنان شرکت ،مشتریان ،شرکت های ارایه دهنده خدمات میزبانی و حتی
رقبای موجود در بازار روابطی هستند که برای شرکت از اهمیت باالیی برخوردارند.



مسولیت پذیری و اجتناب از آسیب رسانی :مسولیت پذیری به این معنی است که شرکت مسولیت عواقب مستقیم و
غیر مستقیم اعمال خود را می پذیرد ضمن این که اقدامات الزم را بمنظور اجتناب از اسیب رساندن به منافع افراد حقیقی و
حقوقی انجام خواهد داد.



حق نشر :حق نشر ارزشی اخالقی است که با وجود عدم حمایت قانونی کافی در داخل کشور شرکت لوتوس نت معتقد است
رعایت آن وظیفه هر شرکت فعال در زمینه نرم افزار است .شرکت لوتوس نت ضمن آموزش مصادیق حقوق کپی رایت به
کارکنان خود مانند گواهی نامه های  LGPL ،GPLو  ،FDLکارکنان را از نقض آنها منع می کند.
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برخی از مشتریان
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