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 گروه دوران
خدمــات  و  محصــوالت  ارائــه  هــدف  بــا  کــه  باشــد،  مــی  بنیــان  دانــش  شــرکت های  مجموعــه  موفق تريــن  از  يکــی  دوران  گــروه 
آن  تاســیس  از  ســال   18 از  بیــش  کــه  گــروه  ايــن  اســت.  گرديــده  تاســیس  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زمینــه  در   متنــوع 
مــی گــذرد بــا ســاماندهی کادری450 نفــره و  بهره گیــری از دانــش روز دنیــا، فعالیــت گســترده ای در زمینــه تولیــد وارائــه نــرم افــزار و تجهیــزات 
و خدمــات تخصصــی در چارچــوب 5 گــروه ERP, Security, Network, Telephony, Portal دارد.حضــور پنــج تیــم تولیــد، فنــی، سیســتمی، 
بازرگانــی و آموزشــی در قالــب يــک گــروه و همــکاری نزديــک بــا شــرکت هــای معتبــر  بیــن المللــی،  تــوان فنــی و اجرایــی باالیــی را بــرای ايــن گــروه 

در زمینــه اجــرای پــروژه هــای بــزرگ ملــی فراهــم نمــوده اســت.

 برخی از افتخارات گروه دوران
  منتخب معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان

  مجری بزرگترين پروژه امنیت اطالعات کشور
  مجری بزرگترين پروژه ERP داخلی کشور
ISO27001 دارای گواهینامه بین المللی  

ISO9001 دارای گواهینامه بین المللی  
  دارای رتبه يک از شورايعالی انفورماتیک کشور در 7 رشته مختلف: نرم افزار، شبکه، امنیت، مشاوره، پشتیبانی، آموزش و پژوهش و غیره...

  دارای رتبه يک از سازمان فناوری اطالعات ايران، در حوزه مشاوره و استقرار ISMS، ارزيابی امنیتی، امنیت فیزيکی و ...
  دريافت لوح و تنديس باالترين رتبه حوزه نرم افزار کشور در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات سالهای 90، 92 و 95

  تولید کننده يکی از قوی ترين فايروالهای بومی )DSGate(، نصب شده در حساس ترين سازمان های کشور
  تولید کننده اولین Iر  40G پهنای باند اينترنت 

  برترين شرکت در زمینه ارائه تجهیزات امنیتی خارجی با اليسنس و گارانتی معتبر
  عضو بانک اطالعاتی صادر کنندگان کشور و اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار

  دريافت لوح و تنديس برگزيده مدير جهادی از سومین همايش مديريت جهادی کشور
  دارای بیش از 3500 مشتری در 550 شهرستان کشور و دهها کشور خارجی

  دارای بیش از 20 پارتنر خارجی برای ارائه راه حلهای به روز به مشتريان
لمان  و Gitex دبی    دارای غرفه در بیش از 10 دوره مختلف در نمايشگاههای Cebit کشور آ

  حضور مستمر در بیش از 40 نمايشگاه معتبر داخلی طی سالهای گذشته
  عضو سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور

 فهرست فعالیت های گروه دوران

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حوزه IT برای سازمان ها و شرکت ها

نرم افزار کنترل مصرف اينترنت برای سرويس دهندگان اينترنت و اينترانت

نرم افزار بومی تأمین امنیت و مديريت کامپیوترهای شخصی در سازمان، شامل ماژول های: فايروال، آنتی ويروس، کنترل Deviceها، کنترل شبکه، کنترل Applicatioها و ..

راه حل جامع سخت افزاری و نرم افزاری جهت مديريت کاربران اينترنت سازمان ها

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت شبکه

ISO27001 مبتنی بر استاندارد ISMS مشاوره، طراحی، پیاده سازی و آموزش

مشاوره، طراحی و پیاده سازی استاندارد امنیتی PCI DSS و الزامات شاپرک

مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای ايمن سازی شبکه

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکز واکنش به حوادث امنیتی )گوهرهای سازمانی(

SOC

ISMS

عنوانحوزه

سیستم سخت افزاری مديريت تهديدات يکپارچه )UTM( شامل ماژولهای فايروال ، فیلترينگ، آنتی ويروس ، مديريت پهنای باند ، ...

سیستم سخت افزاری پیشگیری و تشخیص نفوذ

سیستم سخت افزاری رمزکننده ارتباطات شبکه ای و اينترنتی

شرح

DSGate

DIPS

DSVPN

PCI DSS

ISPutil

Endpoint Security

Network Security

NetSuite

CERT/CSIRT

dSIEM

PenTest

NetAlive

NOC

Cloud Computing

dServiceDesk

Data Center

Telephony

dISMS

Virtualization

Hardware & Software

گروه سیستمهای
هوش تجاری دوران 

Douran Portal

Training

 گروه
ERPسیستمهای  

دوران

ت
ت حوزه شبکه و امنی

محصوال
ت

ت و راهکارهای حوزه شبکه و امنی
خدما

ت
سایر محصوال

SOC راه حل جامع نرم افزاری و سخت افزاری مديريت رخدادهای امنیتی جهت مراکز

آزمون نفوذپذيری سازمانها با استفاده از شبیه سازی حمالت واقعی نفوذگران و ارائه گزارشات نفوذپذيری

سیستم مانیتورينگ تجهیزات شبکه های کامپیوتری و شبکه های صنعتی )نسل جديد سیستم NOC دوران(

طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات شبکه جهت مانیتورينگ شبکه برای شناسایی و رفع مشکالت شبکه

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی راهکارهای رايانش ابری

 ITIL مبتنی بر IT سیستم سرويس دسک و مديريت تجهیزات

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مراکز داده

پیاده سازی راهکاری های انتقال صوت بر روی بستر شبکه های IP و مخابراتی

ISMS   سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مديريت و نگهداری

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی

تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بیش از 30 برند بزرگ دنیا با اليسنس معتبر و گارانتی گروه دوران

داشبورد مديريت ، گزارشات تحلیلی ، گزارش ساز پیشرفته ، شاخصهای عملکرد کلیدی

نرم افزار جامع تحت وب، راهکاری مناسب در راستای استراتژی عرضه
 خدمات الکترونیکی، ارائه محتوا و منابع اطالعاتی تحت بستری يکپارچه و استاندارد سازی شده

گروه سیستمهای مالی )حسابداري، دريافت و پرداخت ، حسابداری انبار، بودجه ، قیمت تمام شده( 
گروه سیستم های پشتیبانی )مديريت کاال،  انبار، خريد و تدارکات، مناقصات، اموال ، مزايدات، قراردادها، حمل و نقل ( 

گروه سیستمهای CRM  )مشتريان ، بازاريابی ، فروش ، خدمات پس از فروش ، قراردادهای فروش( 
گروه سیستمهای منابع انسانی )اطالعات پرسنلی، تشکیالت، احکام کارگزينی، جذب و استخدام،  حضور و غیاب، مرخصی، ماموريت، حقوق و 

 )HSE  ،دستمزد، ارزشیابی کارکنان، آموزش، خدمات رفاهی، خدمات درمانی ، نظام پیشنهادات
گروه سیستمهای نگهداری و تعمیرات )نت پیشگیرانه)PM(  ، نت اضطراری)EM(  ، نت اصالحی )CM(  ، نت فرصتی )OM( ، نت مبتنی بر شرايط 

)CBM( ، کالیبراسیون ، تحلیل ريشه ای عیوب ( 
گروه سیستمهای مديريت تولید )مديريت تولید ، برنامه ريزی احتیاجات مواد ، کنترل کیفیت ، مانیتورينگ صنعتی( 

گروه سیستمهای اتوماسیون اداری )کارتابل ، دبیرخانه ، مديريت مستندات ، مديريت جلسات و قرارها ، کتابخانه ( 
گروه سیستمهای امالک و مستغالت )امالک و مستغالت ، قراردادهای اجاره ، حفاظت ، امور ثبتی ، صدور قبض( 

گروه سیستمهای مديريت پروژه )مديريت پروژه ، حسابداری پروژه ، مديريت کارها و تايم شیت ، اسکرام( 
گروه سیستمهای حقوقی )امور حقوقی ، اجرای احکام ، قراردادها( 

گروه سیستمهای زيرساختی )سیستم BPMS ، سیستم گردش کار، سیستم زيرساخت، سیستم فرم ساز(
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 سرور و تجهیزات پردازشی

 سوییچ و مسیریاب

مشتریان دوران:

صنعــت کامپیوتــر شــاهد تغییراتــی چشــمگیری در خصــوص تــوان پــردازش 
حــوزه  در  تــا  اســت  رســیده  فــرا  آن  زمــان  حــال  اســت.  شــده  اطالعــات 
پــردازش اطالعــات بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و تنــوع محصــوالت يــک 
شــريک تجــاری معتبــر بــرای بهبــود زيرســاخت فنــاوری اطالعات خــود انتخاب 
نماییــد. گــروه دوران برتريــن اکــو سیســتم تامیــن و نگهــداری ســرور و 
تجهیــزات پردازشــی را بــه شــما در قالــب گروه هــای مختلــف بــا توجــه بــه نیــاز 

و نــوع کاربــرد ارائــه می نمايــد.

گــروه دوران خدمــات گســترده ای را در قالــب مشــاوره، طراحــی، تامیــن، 
نصــب و راه انــدازی و آمــوزش در حــوزه ســوئیچینگ و مســیر يابــی شــبکه  در 

قالــب مــوارد ذيــل ارايــه مــی نمايــد.

Enterprise Critical  
Enterprise Class  

 Dense Storage  
Scale-Out  

  شبکه WAN هوشمند
  طراحی شبکه برای شرکت های مخابراتی

  طراحی شبکه برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی
  شبکه های پیشرفته برای ارائه دهندگان خدمات

  سوئیچ های دسترسی 
  سوئیچ های کامپکت 

  سوئیچ های مرکز داده
  سوئیچ های اترنت صنعتی 

  سوئیچ های تجمعی برای ارائه دهنده های خدمات
  سوئیچ های دسترسی اترنت برای ارائه دهندگان خدمات

Server and Processing Equipment

Switch and Router

مشتریان دوران:
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 سیستم های توزیع کننده ترافیک شبکه / برنامه کاربردی

 بازیابی اطالعات و دریافت نسخه پشتیبان

بــرای  را  ســخت افزاری  راه حل هــای  از  گســترده  دامنــه ای  دوران  گــروه 
مديريــت برنامــه هــای کاربــردی و مديريــت توزيــع داده هــا ارائــه می نمايــد 
 Application زيرســاخت  افزارهــای  ســخت  تــا  پايــه  ســطح  تجهیــزات  کــه 
Delivery بــا باالتريــن میــزان درخواســت در جهــان را پوشــش می دهنــد. 
اثربخشــی و کارایــی شــیوه پیاده ســازی و بهره بــرداری از نرم افزارهــا بايــد بــر 
ــد  ــه نیازمندی هــای کســب و کار تعییــن گــردد: بســتر نرم افــزاری می توان پاي
ابــر،  فنــاوری  ارزان تــر،  تجــاری  ســخت افزارهای  تک منظــوره،  ســخت افزار 
قابلیت هــای متفــاوت مبتنــی بــر مــدل »As-a-Service«، يــا آمیختــه ای از 

آنهــا باشــد. 

بهتريــن گزينــه ذخیره ســازی، تهیــه نســخه پشــتیبان و بازيابــی را متناســب بــا 
نیازمندی هــای ســازمان خــود انتخــاب نمایید. ما بهترين نســل از راه حل های 
ذخیره ســازی، سیســتم های آرشــیو، تهیه نســخه پشــتیبانی و بازيابی را ارائه 

می نماییــم:

Application Acceleration Manager  
Application Security Manager  

Access Policy Manager  
  خدمات دروازه امن وب

  کنترل کننده لینک 
  امنیت موبایل 

CGNAT  

  ذخیره سازی شرکتی 
  شبکه سازی و مدیریت ذخیره سازی

Midrange Storage راه حل  
  آرشیو داده 

Distributed Systems , Network Traffic / Application

Backup and Recovery

مشتریان دوران:

مشتریان دوران:
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 امنیت 

ــرای تامیــن امنیــت  ــر مــا بســتری را ب راه حل هــای امنیــت شــبکه پیشــتاز و برت
»End-to-End« فراگیــر در کل شــبکه شــما ارائــه می نماينــد. بــا تکیــه بــر 
ايــن راه حل هــا، شــما می توانیــد شــرايط امنیــت شــبکه خــود را بــا اســتفاده از 
يــک راه حــل امنیتــی مشــترک در پیاده ســازی های متفــاوت فیزيکــی، مجــازی و 

ابــر ساده ســازی نماییــد. 

راه حل های ما به شرح زير می باشند:

  فایروال نسل بعد
Sandbox - سیستم تشخیص تهدید پیشرفته  

  امنیت ایمیل 
)WAF( راه حل امنیت برنامه کاربردی وب  

  امنیت پایگاه داده 
  قابلیت ضد بدافزار 

)HSM( ماژول امنیت سخت افزاری  
DNS امنیت پیشرفته  

  مدیریت آسیب پذیری شبکه و وب

Security

مشتریان دوران:

 نظارت و پایش

گــروه دوران، راهکارهــای نويــن نظــارت و پايــش وقايــع و رويدادهای شــبکه 
و امنیــت را بــه همــراه قابلیــت تشــخیص جامــع تهديــدات بــا معمــاری انعطاف 
پذيــر  و امــکان مقیــاس پذيــری بــا شــرايط موجــود شــبکه هــای پیــاده ســازی 

شــده را در قالــب مــوارد ذيــل ارايــه مــی نمايــد:

 )SIEM( مدیریت اطالعات امنیت و رویداد  
  یکپارچگی فایل 

  نظارت بر انطباق با قوانین و مقررات
  مدیریت شبکه 

  پایش سرور و برنامه کاربردی
  مدیریت پیکربندی امنیتی

  راه حل پایش پایگاه داده
  مدیریت ثبت وقایع

IT Helpdesk  

Supervision and Monitoring

مشتریان دوران:
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 تامین نرم افزار با الیسنس معتبر

گروه دوران نرم افزارهای بیش از 20 تولید کننده برگزيده بازار را مطابق با نیازمندی های مشتريان در چهارچوب زير ارائه می نمايد:

   سیستم های عامل
سیستم عامل، پورتال، ارتباطات يکپارچه، زيرساخت های پايه و ساير راه حل ها. 

  راه حل های مجازی سازی
 )ROI( طراحی، اجرا و به روز رسانی زيرساخت های مجازی، مهاجرت و تحلیل بازده سرمايه گذاری

  تحویل برنامه کاربردی
تامین امنیت، قابلیت جابجایی و بهینه سازی تحويل برنامه کاربردی و داده 

  بسترهای پایگاه داده
يکپارچه سازی و مديريت پايگاه های داده؛ تسريع عملکرد تحلیل داده؛ و ارائه سطوح جديد کارایی، امنیت و دسترس پذيری. 

Software Licensing
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مشتریان دوران:
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