گروه شرکت های سرو
مجموعه شرکتهای سرو به منظور فعاليت در
زمينه فناوری اطالعات تاسيس گرديدند و از
آن روز راه پر فراز و نشيب رشد و پيشرفت در
اين عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به
پيشرفت تکنولوژی در کشور با همراهي
مديران و متخصصين علوم فناوری اطالعات و
ارتباطات پيموده اند.
شرکت سرورايانه به عنوان اولين شرکت اين
گروه با هدف ارائه خدمات تخصصي در زمينه
تجهيزات کامپيوتری ،با همکاری چند تن از
متخصصين رشته کامپيوتر و با مشارکت يك
گروه صنعتي و اخذ تائيديه از شورای عالي
انفورماتيك در نيمه ی نخست سال 1375
تاسيس گرديد.
تجربه بيش از ربع قرن در ارائه خدمات فناوری
اطالعات در حوزه مراکز داده  ،اهميت ارائه
راهکار بجای کاال و حرکت بر لبه فناوری برای
مشتريان اينترپرايس و صنعت بانکي کشور
منجر به شراکت با هلدينگ فناوران هوشمند
بهسازان فردا بانك ملت و تاسيس شرکت
سروحامي در سال  1393گرديد.

مشاوره ،نظارت ،طراحي  ،تامين  ،اجرا و
پياده سازی  ،آموزش  ،نگهداری و امن سازی

راهکارهای منعطف برای نیازهای خاص کسب و کار شما

راهکارهای مراکز داده و زيرساخت ابر
سازمان های اينترپرايس
✓ راهکارهای ابر خصوصي (داخل سازماني( و عمومي با استفاده از پلتفرم های  VMwareو OpenStack

✓ راهکارهای ارائه محيط کاربری ديجيتال به کاربران داخل و خارج سازمان )(End User Computing

✓ راهکارهای SDx
o
o
o
o
o
o

Software-Defined Networking
Software-Defined Infrastructure
Software-Defined Automation
Software-Defined Storage
Software-Defined Security
Software-Defined Wide Area Network

✓ راهکارهای ذخيره سازی ،تداوم کسب و کار ( High Availability ، ) Business Continuityو
Disaster Recovery
✓ راهکارهای محافظت از اطالعات ( ) EBSبا استفاده از زيرساختهای ذخيره سازی و محصوالت نرم افزاری
شرکتهای معتبرCommvault,Veeam,Veritas( NetBackup),DellEMC,HPE
✓

راهکارهای پردازشي همگرا و فوق همگرا ( )Hyper-Converged Infrastructureشرکتهای معتبر
 DellEMC ، Cisco ، NetAppو VMware

✓ راهکارهای مربوط به سيستم های نرم افزاری ابر -نهاد
( ) Cloud-Native Application
o
o

راهکارهای جامع مایکروسرویس  MicroServiceو کانتینر Container

✓ راهکارهای شبکه  ،شبکه های همگرا ( )Converged Networkو امنيت شبکه در سطح مراکز داده
شرکتهای معتبر Cisco(MDS, Nexus),Juniper,F5….

راهکارهای  DevSecOpsو  GitOpsو پياده سازی CI/CD

o

تبدیل نرم افزارهای مونولیتیک به مایکروسرویس و Application Modernization

o

راهکارهای جامع امنیتی و مانیتورینگ در زیرساختهای ابر -نهاد

تهران  ،خيابان کارگرشمالي،
خيابان هفدهم ،شماره  -50کدپستي 143844558
تلفن – 42415000 :فکس 88639172 :
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