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تلکام و بازار IT در ایران دارای محدودیتهای بسیاری در زمینه منابع و تخصص و فناوری می باشد.
ـرکت جهانی با موجودیت محلی اســـت که امکانات فراوانی را بدســـت می دهد تا در جهت غلبه بر این محدودیتها و  ABS یک شــ
چالشها به شرکت کمک نماید. ما یک شریک راهبردی بین المللی برای این شرکتها محسـوب می شویم که پیشـترفه ترین راه حل ها و 

تخصص و منابع را در اختیارشان قرار می دهد.
ما در ABS از طریق ۸ مرکز ارائه خدمات به شـما کمک می کنیم تا بر محدودیت های منابع خود غلبه کرده و به اهداف راهبردی تان 
دسترسی پیدا کنید . این مراکز خدمات خود را بواسطه مدل تحویل انبوه یا از راه دوری در محل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود 

که پروژه های شما به طور حرفه ای مدیریت می شوند و با نرخ بسیار مقرون به صرفه ای تحویل می گردند.

 این مراکز خدماتی بدین صورت می باشند:

RF  ۱- بهره برداری و بهینه سازی وطرح و برنامه ریزی

IT ۲- طرح های آماده بهره برداری تلکام و

IT ۳- راه حل ها و نرم افزارهای امنیتی

۴- دستگاههای سنجش و آزمایش

VAS ۵- راه حل های شغلی و

۶- راه حل های IT شرکت ها و موسسات

۷- امنیت داخلی 

۸- توسعه نرم افزار و برنامه های کاربردی

۹.ا راهکارهای ژنراتور و توان (قدرت)

درباره ما 



 RF بواسطه دفاتر منطقه ای گســــــترده ای در سراسر ایران به صورت یکی از شرکتهای اصلی بهینه سازی و طرح و برنامه ریزی ABS
درآمده اسـت. ما انواع مختلفی از راه حل های عملیاتی و بهینه ســازی و طرح ریزی RF را برای تمام شــبکه های فن آوری وایرلس به 

عنوان مثال GSM و 3G و  LTE و WIMAX و WI-FI فراهم می آوریم.
از آنجا که با مجریان صنعتی عمده ای چون Forsk Atoll و Rovotika و Tulinx و  Anite Nemo و بسیاری فروشندگان برجسته در 
جهت ارائه خدمات و راه حل های خودکار و کار کرده و شراکت داشته ایم بی شک تبدیل به یک شرکت تخصـصــی در این حوزه شده 
ایم و با تجربه غنی خود به همراه خدمات پشـتیبانی امکان رقابت دیگران با ABS رادر زمینه کیفیت محصـول ، خدمات و پشــتیبانی 

غیر ممکن اخته ایم . 
مدیریت ما دارای چند دهه تجربه در این حوزه می باشـد و سـرپرسـتان ما در زمینه ی طراحی و بهینه ســازی و ابزارهای برنامه ریزی 

برای Agilent و Actix و بسیاری دیگر پیشگام بوده اند.
ما دارای بیش از ۳۰۰ امتیاز ابزارهای برنامه ریزی از سوی عامالن Atoll در ایران هستیم.

بواسطه راه حل ها و خدمات انبوه خود همچنین می توانیم تا حد قابل مالحضه ای هزینه های مربوط به زیر ساخت و تجهیزات شما 
را کاهش دهیم.

راه حل های ما کامال تضـمین شده اند تا در بازار ایران عملیاتی شوند و نیز با درک نیازهایتان فروش مشــاوره ای را جهت ارائه راه حل 
مناســـــــب ایجاد می کنیم . همچنین در زمینه خدمات متعدد این حوزه از قبیل مدل تونینگ با آخرین فن آوری کامل کیت تونینگ 
موجود در کشــــــــــور پوشش دهی و طرح ریزی ظرفیت و ابزارسنجی و خدمات CM data audit و بهینه سازی RF و نیز در جهت 

خدمات عیب یابی تمام اتوماتیک مبتنی بر SON ،را تخصص داریم.

RF بھره برداری و بھینھ سازی و طرح و برنامھ ریزی



ماموریت ما در ABS این است که به عنوان تامین کننده محصوالت تلکام و IT با باالترین کیفیت ، یک حضـور منطقه ای ایجاد کنیم . 
ما دارای سطح باالیی از تخصـــص و تجارب عملی در زمینه راه اندازی طرح های آماده بهره برداری تلکام و IT می باشیم. خدمات پی 
در پی ما عبارتند از راه اندازی شبکه ی Wi Fi با درجه بندی مختلف و برپا سازی شبکه ملی شرکتهای خصـــوصی VOIP و طرح های 
آماده بهره برداری خدمات دستیابی MPLS و راه اندازی سیســـــتمهای نظا رتی و شبکه از راه دور – پوشش کنفرانس ویدئویی و راه 

.IT و یکپارچه سازی سیستمهای تست Data اندازی مرکز
ما دارای چندین تیم حرفه ای واجد الشرایط مشتری مدار مهندسی می باشیم که در داخل و خارج از ایران جهت اطمینان از مکانیسـم 
تحویل بی وقفه و تداوم کسـب و کار شغلی مسـتقر می باشیم . تیم ما به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند تا زمان تحویل خدمات 
را کاهش دهند که این امر منجر به درآمد بیشـتر برای بنگاه های اقتصــادی میگردد و مدیر پروژه حرفه ای ما بار عملیاتی اندکی را بر 

دوش مشتریان جهت اجرای پروژه میگذارد و این امکان را به آنها می دهد تا بر تصمیمات شغلی استراتیکی متمرکز باشند.ِ

IT پروژه ھای آماده بھره برداری تلکام و



شرکت ABS در مدت زمان کوتاه جایگاه خود را در جهت خدمت رسانی در بازار هدف گســترش داده است. همچنین با کوله باری از 
تجربیات ارزنده خود در زمینه امنیت IT متخصـــــص شده است . ما نه تنها ابزارهای امنیتیIT    و نرم افزار و تجهیزات را فراهم می 
آوریم بلکه متخصـص ارائه راه حل های کامل امنیتیIT مانند سیســتمهای تســت نفوذ و تســت تحلیل آسیب پذیری و سیســتمهای 
حفاظت شده  اطالعات نیز می باشیم. راه حل های امنیتی چون بازیابی اطالعات و پشــــتیبانی و حمایت شرکتهای بزرگ و تامین راه 
حل های نهایی از Symantec ، ما را قادر ســـــــــاخته تا به مجموعه ای  کامل از خدماتی چون , مدیرت حقوق دیجیتال و نمونه آثار 

مدیریت حقوق اطالعات تبدیل کرده است.
ما هر آنچه که در دنیای امنیت IT وجود دارد را کسـب کرده ایم تا شبکه و اطالعات شما را محافظت کرده و شما را نســبت به آخرین 

تحوالت و پیشرفت ها به روز کنیم .ما کسب و کار و دانش امنیت IT را در داخل و خارج از ایران به خوبی می شناسیم.

IT راه حل ھا و نرم افزارھای امنیتی



ABS از زمان آغاز کار خود در ایران در زمینه تامین دستگاه آزمایش برای تلکام ها و البراتوآرهای تحقیقات و طراحی پیشــــــتاز شده 
است. ما افتخار این را داریم که در دنیای دستگاه های تسـت در زمان ارائه قیمت ، مشـاوره قبل از فروش در جهت انتخاب محصــول 
مناسب و همچنین آموزش و پشـتیبانی بی نظیر هسـتیم . قیمتهای مناسب ما و نیز اطمینان از اینکه محصــول جدید و اصل می باشد 

آرامش خاطری به مشتریان ما می بخشد.
مشترین در بازار ایران با چالشهای فراوانی در خصوص پشتیبانی و انتخاب محصول مناسب روبرو هستند چرا که دسترسی مستقیم به 
متخصــــصــــان تولید کننده مربوطه را ندارند و همجنین در جهت کارشکنی ، مانع برقراری ارتباط موثر  نیز وجود دارد و ما بواسطه 
متخصصان آموزش دیده خود که راهکارهای فروش مشاوره ای را ارائه می دهند ,  تضـمین می کنیم که مشـتری محصـوالت مناسب را 

خریداری کرده و کمک می کنیم تا بر هردوی این چالشها فائق آید.
در بازاری چون بازار ایران کا اکثریت دستگاهای اندازه گیری مســـتقیما توسط تولید کننده فراهم یا پشـــتیبانی نمیشـــوند بر موانع 
پشـتیبانی نیز غلبه کرده ایم. بطور خالصه زمانی که موضوع خرید دستگاه سنجش و آزمایش به میان می آید انتخابی بهتر از ما وجود 

نخواهد داشت.

دستگاھھای سنجش و آزمایش



امروزه شـرکتهای مخابراتی بزرگ در جهت ارائه خدمات بهتر و با داشـتن رقبای زیاد در این امر که باعث کاهش درآمد زایی آنها شـده 
است ، به دنبال راهکارهایی هســتند تا درآمد خود را افزایش دهند که یکی از آن راهها شبکه VOIP می باشد که باعث تولید راههای     

در آمدزایی میشود.ما بواسطه سرمایه گذاری مشـترک با مجریان صنعتی بزرگی چون Spice Digital و شرکت بزرگ هندی VAS برای 
 ، CRBT را ارائه کنیم . درست از سکوی Telco به طور کامل خود را آماده و تجهیز کرده ایم تا محصـوالت درآمد زا برای صنعت Telco
خدمات صوتی و تصویری مختلفی اعم از ، رادیوی خودرو پورتال مذهبی و پیامک اینترنتی و اعتبار تماس اضطراری و تماسهای دارای 
اسپانســر و Video Tube و تبلیغات سیار و سکوی OTT و مســتقر در موقعیت ، و خدماتی برای B2C و B2B همراه با M2M ارائه 
می دهیم که مارا در حوزه تامین کنندگان خدمات سیار ، یک رهبر و شریک موفق ساخته است. اگر شما شرکتی هســــتید که هر نوع 
خدمات عمومی را ارائه می کند ما در کنارتان حضــور داریم تا مشـــاوره رایگان در زمینه چگونگی توسعه خدمات بیشـــتر از پایگاه 
موجود مشتریان خود با امکانات فن آوری در اختیارتان قرار می دهیم . ما صرفا پس از کسب درآمد شما ، کسب درآمد می کنیم ،شعار 

ما در خدمات VAS می باشد.

vasراه حل ھای شغلی و



همه شرکتها اعم از بزرگ و متوسط وکوچک نیازمند راه حل های IT می باشند . موسسات کوچک تا متوسط دجار چالشهای عمده ای 
در ایجاد یک شبکه ی IT پر هزینه و مدیریت آن هســتند . اینجاست که ما همان راه حل های اجرایی IT کم هزینه خود را پیشــنهاد 
می کنیم تا به مشـــــــــتریان در دستیابی به کارآیی شغلی و صرفه جویی پهنای باند و امنیت و نظارت و دسترسی آسان به اینترنت و 
مدیریت و کنترل جامع IT کمک می کند . ما به شرکتهای بزرگ خدمات گسترده ای را ارائه می کنیم شامل تامین و نصـب و پشـتیبانی 
Wi-Fi  و Load Balancers و UTM از قبیل سرورها و سیســــــتمهای ذخیره و روترها و سوییچ ها و فایروال ها و IT کلیه تجهیزات

Access Point و IP PBX و شبکه های VOIPو کنفرانس ویدئویی و غیره . ما سطح باالیی از تخصــــص بین المللی را جهت طراحی 
شرکتی با شبکه های IT خصـــوصی سطح حامل و مجموعه ویدئویی و دسترسی Wi-Fi و سیســـتمهای نظارتی همراه با تحلیل گران 

کامل در زمینه مدیریت با خود به همراه داریم.
ما مشـــتریان دولتی و غیر دولتی خود را در زمینه ی طراحی و اجرا و مدیریت و به روزرسانی زیر ساخت های عملیاتی IT شرکت ها 
پشتیبانی می کنیم و به عنوان یک تلفیق کننده برجسته سیسـتمهای IT حضـور پر رنگ داریم و بواسطه پیشـترفته ترین قابلیت ها و 
راه حل ها در زمینه مدیریت ، طراحی مرکز Data ، کاربرد تخصــصـــی کامپیوتر ، مجازی سازی توسعه برنامه های کاربردی ، میزبانی 
(Hosting) ، حرکت پذیری و مدیریت خدمات پیشترفته قادریم که محیط های کارآمد و ایمن عملیاتی IT را برای بخشـهای دفاعی و 

اطالعاتی و امنیت داخلی و جمعیت غیرنظامی فراهم سازیم.

راه حل ھای IT مربوط بھ شرکتھا و موسسات



ما از زمان شــروع به کار خود نه تنها خدمات IT را برای امنیت داخلی ســـازمانها فراهم کرده ایم بلکه ABS در صـــف اول کمک به 
مقامات و مراجع ملی و بین المللی جهت فائق آمدن بر این چالشـها بوده است. گروه متخصــصــان ما در جهت خدمت رسانی بطور 
حرفه ای در ۳ قاره فعالیت می کنند تا با ارائه نتایج قابل قبولی در بخش های مختلفـی چون : امنیتـی ، پلیس ، اورژانس (مثال خدمات 

آتش نشانی) کنترل مرزی ، ثبت احوال ، تشکیالت قضایی ، امنیت داخلی و بین المللی در خدمت مشتریان عزیز باشند.
امنیت یک موضوع حاد برای هر کشـــور است. در شرایط تنش های بین المللی و تهدیدات روز افزون تروریســـم  , ,مقامات امنیت 
داخلی ملی و بین المللی باید واکنش موثری نشــــــــان دهند لذا در حالیکه بهره وری خود افزایش می دهند فن آوریهای ابتکاری را 

معرفی می کنند و هزینه ها یشان را هوشمندانه مدیریت می کنند.
مقامات و مراجع در تالشــند تا از ابتکارات نظارتی دائما در حال تغییر پیروی کنند در حالیکه همزمان هزینه ها و منابع خود را بهینه 

سازی می کنند.
ما از تغییر سیستمهای اطالعاتی حمایت کرده و مجموعه گسترده ای از راه حل های آماده به کار و رویکردهای مبتکرانه جهت امنیت 
داخلی ایجاد کرده ایم. ما پیوسته درامر کمک به مشــتریان خود جهت بهبود کارآیی عملیاتی و سازگاری با تغییرات نظارتی و افزایش 

رقابت در هزینه و ارائه خدمات جدید و کارآمد به آنها پیشتاز هستیم.

ا���� دا��



ما در ABS تیم های مســــتقل و حرفه ای طراحان وب و برنامه نویســــان و طراحان گرافیک و AEO درون مرزی و برون مرزی بهره 
مندهســتیم دیگر خدمات ما دستیابی به کیفیت باال و طرحهای وب خالقانه و سفارشی متناسب با سلیقه شما و اطمینان از اینکه وب 
سایت مو  رد نظر در دیده شدن کسـب و کار شما موثر است و برای آن درآمد زا است که  اهداف اصلی ما از این خدمات به شمار می 
روند. این روزها که رقابت در حال افزایش است بدون SEO (بهینه سازی موتور جسـتجو) و جذب مشــتریان برای وب سایت شما کار 
بسـیار مشـکلی است. ترافیک بیشـتر در سایت شما ناشی از موتورهای جســتجویی چون Googel و Bing می باشد از این رو اگر می 
خواهید تیتر اول باشید وب سایت خود را برای موتورهای جســــتجو بهینه سازید. ما طرحهای بســــیاری در زمینه تجارت الکترونیک 
همراه با روش Modular کامل در آگهی های تبلیغاتی جهت سازگاری با نیازها برای مشـــــــتریان خود ارائه کرده ایم و در این حوزه 

پیشگام هستیم.
ABS همچنین خدمات نرم افزاری سفارشی را که دقیقا مطابق با نیازهای مشـتریان طراحی و برنامه ریزی شده است را با هدف ایجاد 

درآمد فراهم می سازدکه این امر بواسطه خدمات مشاوره ای اما جهت بهینه سازی فرآیند ها ممکن شده است.
قبل از اینکه پروژه آغاز شود خدمات مشاوره ای ABS به شناسایی خال های اصلی در سیستم موجود شرکتها و نیز ایجاد بهینه سازی و 
راهبردهای بهتر برای مشـــتریان کمک میکند. با این دانش و آگاهی ABS اقدام به ایجاد یک سری چارچوب های باز مهندسی برنامه 

های کاربردی گسترده  ,بسیار موثرتر از دیگر شرکتهای مشاور IT به سهولت اجرا می کنیم.

فن آوریهایی که ما با آن سروکار داریم:

.Microsoft .NET طراحی برنامه کاربردی سفارشی و توسعه سیستمهای مبتنی با استانداردهای باز با استفاده از فن آوریهای  *   

   *  ساختن نرم افزار های سفارشی و یکپارچه شامل شناخت عمیق فن آوریهای سرور اصلی و برنامه های کاربردی.

   *  ABSهمچنین قادر به تبدیل برنامه های کاربردی شما به Microsoft .NET 4.0 و نیز بکارگیری بهترین تجارت کاربران در زمینه 
برنامه های کاربردی Rich Internet همچون Ajax و Jarascript و غیره می باشد.

   * جهت ارائه هر کدام از خدمات اصلی فوق متخصــصـــان ABS از متدولوژی بینش کاری شرکت استفاده می کنند – متدولوژی که 
طی سالها تدوین شده است  و پیشینه اثبات شده ای در کمک به دستیابی اهداف و خدمات مورد نظررا به همراه دارد.

توسعھ نرم افزار و برنامھ ھای کاربردی



 شرکت ABS  پیشگام در تامین و ارائه ی راهکارهای قدرت برای  مراکز سوئیچ مخابراتی، مراکز داده، مراکز دانشگاهی،  
شبکه های مربوط به مجتمع های مسکونی می باشد.

 کارهای ما در زمینه های مختلفی اعم از مشاوره ی کامل، طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری اینورتر، یو 
پی اس (گریدهای خانگی و صنعتی) ، ژنراتور، ایستگاه های  برق خورشیدی یا انرژی سوالر و ایستگاه های قدرتی 

ترکیبی می باشد. 
 ،Honda  ، Kirloskar  ، Emmerson ،Eaton در این زمینه ها  با برندهای تجاری  مختلف و شناخته شده ای همچون 

 ، Schneider و Windular همکاری داشته ایم.
  ما نیروگاههایی در حد شارژ خورشیدی ۲۰۰۰KVA با دیزل ژنراتورهای کامل ،سیستم های یوپی اس را, راه اندازی کرده ایم 
ما  در بخش مخابراتی تعداد زیادی از سایت بی تی اس تبدیل به انرژی خورشیدی , آسیاب بادی و ایستگاههای برق و انرژی 

را به انجام و نتیجه رسانده ایم. 
بازارهای اصلی ما ایران، هندوستان و پاکستان می باشند که در حال حاضر هند و پاکستان نیاز مبرم و یکنواختی به  

راهکارهای قدرتی دارند، و ما تخصص بی نظیری دراین  زمینه کسب کرده ایم و اکنون قادر به انجام پروژه های پیچیده 
تری در این زمینه ها می باشیم.

 راھکارھای ژنراتور و توان (قدرت)



1. انجام قسمت offload وای فای مترو جهت وایمکس فضای باز برای یک اپراتور پیشرو تلفن همراه
2. کنترل سیاست برای شبکه وایمکس

3. تنزیل یا تخفیف پویا برای اپراتور پیشرو تلفن همراه در ایران
4. سیستم خودکار و پویا در زمینه مدیریت حساب

3G 5. نرم افزارهای برنامه ریزی، طراحی  و تنظیمات  امواج رادیویی و انتقال برای دو اپراتور پیشرو در پروژه های
LTE و         

6. خدمات تنظیم (Model Tuning) برای ۶ شهر بزرگ در ایران به همراه انجام آن در بیش از ۱۲۰ سایت 
7. سیستم ها ی آسیب پذیری و نفوذ برای محصوالت  MOD و سازمانهای تحقیقاتی

8. تهیه و مدیریت سرورهای کامل و سیستم های ذخیره اطالعات ، سوییچ ، فایروال مربوط به ۷ استان از شبکه  ADSLدولتی
9. تأمین ، آموزش و پشتیبانی برای مانیتورهای بیسیم و سیستمهای ردیاب وزارت دفاع

10. تهیه و تدارک ۱۵۰  لینک یا حلقه های ارتباطی مایکرو ویو گواهینامه دار برای اپراتور وایمکس
11. تأمین انواع کامل تجهیزات تست و اندازه گیری برای شرکت های مخابراتی در ایران

12. تهیه و تامین ابزار آالت و سیستمهای تست امواج رادیویی برای دانشگاه های پیشرو مهندسی در ایران 
13. تأمین VAS Platform ، برای فرمان دهی سیســـــــــتم رومینگ ، کنترل کننده های رومینگ، USSD Platform، محتوای صوتی 

Audio on Demand (IVR)، و بهبودی on going applications برای اپراتور موبایل.
14. تأمین افزار سولوشنها ی امنیتی و  بک اپ گیری شبکه برای شرکتهای مخابرات در ایران

15. طراحی سیستمهای  VOIP و  Video Conferencingدوربین های مداربسته  برای فروشگاههای زنجیره ای بزرگ برای ۳۰ استان 
کشور 

 (ICOM , Motorola) 16. بزرگترین تأمین کننده ی بیسیم های پیشرفته ی آنالوگ ، دیجیتال
17. تأمین کننده های تجهیزات تجزیه و تحلیل و تشخیص گفتارو تصویر برای البراتوارهای  تحقیقاتی وزارت دفاع 

پروژه ھای اصلی ما در جمھوری اسالمی ایران



محصولات تکنولوژي اطلاعات 

راهکار هاي امنیتی

راهکارهاي قدرتی

محصولات تکنولوژي اطلاعات 

راهکار هاي امنیتی

راهکارهاي قدرتی



شرکت هاي همکار با ما

حوزه تست تجهیزات 

نرم افزار

راهکارهاي تلکام 

شرکت هاي همکار با ما

حوزه تست تجهیزات 

نرم افزار

راهکار هاي تلکام
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