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ارائهمنظوربهو1390سالدرکهباشدمینـتپـالگـروهتخصصیهایدپارتمانازیکیایرانسیتریکسخانه•
کهاستایرانیشرکتاولینمجموعهاین.گرفتشکلبرنامهسازیمجازیودورکاریحوزهدرترتخصصیهایسرویس

یرانادرباراولینبرایوکـردآغـازرامتمـرکـزیوتخصصیفعـالیتبرنامه،سازیمجازیودورکاریهایراهکارزمینهدر
Citrixسیتریکسمحصوالتجامعآموزشهایکارگاه XenAppشرکتمحلدرتخصصیکامالهایکمپصورتبهرا
.استبرنامهسازیمجازیودورکاریزمینهدرمجموعهایناصلیفعالیت.استنمودهبرگزار

این. کندمیارائهخودکارشناسانتجربیاتوفنیدانشتخصص،برتکیهباراخودخدماتکلیهایرانسیتریکسخانه•
صنعتمراجعازگوناگونمدارکدارایکاری،ارزشمندسوابقوعلمیرسمیمدارکبودندارابرعالوهمتخصصین
.باشندمیمعتبرانفورماتیک
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درباره خانه سیتریکس ایران
:  در زمینه هایایران، سال تجربه موفق در زمینه راهکارهای مجازی سازی با محصوالت سیتریکس در 4بیش از 

ریکسآموزش تخصصی سیت-پشتیبانی سیتریکس -ارائه الیسنس سیتریکس -سامانه سیتریکس استقرار 



:در یک نگاه خانه سیتریکس محور فعالیت های 

 طراحی و پیاده سازی زیرساخت های مجازی با تکنولوژی هایCitrix 

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع دورکاری با استفاده از محصوالت سیتریکس

 افزارو پیاده سازی و ارائه راهکارهای استفاده از راه دور از نرم مشاوره

 اینترنتمشاوره و پیاده سازی طرح جامع جداسازی شبکه اینترانت از

 سازیسازی ارتباطات با استفاده از تکنولوزی های مجازی تسهیل

 برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی آموزش سیتریکسCitrxi XenApp 6.5 



:یک نگاه در گروه  پـال نـت محور فعالیت های 

 سرور ها و اتاق سرور با استفاده از راهکارهای مجازی سازی(Citrix - VMware) 

 ارتباطات یکپارچه با ویدئوکنفرانس و طراحی و پیاده سازی سیستمMicrosoft Lync 2013

 ارائه راهکار های جامع دورکاری با استفاده از محصولXenAppCitrix

 و اینترنت و کنترل کاربران اینترنت و اینترانت  راهکارهای امنیت شبکهارائهUTM Firewalls

 حیاتی سازماناطالعات داده ها و پشتیبان گیری از جامع راهکارهای

امشاوره تخصصی در حوزه اصالح و ارتقاء زیرساخت جهت کاهش موثر هزینه های نگهداری سیستم ه

 آموزشی دوره های برگزاریMicrosoft Lync 2013 – Citrix – VMWare



:برخی از مشتریان ما
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گاجایلیا استیلرایتل

سازمان آب و فاضالبگروه صنعتی سپاهانسابیر

حمل و نقل خلیج فارسحوزه هنری وزارت ارشادظروف پرندشرکت 

بیمه سالمت ایرانسازمانبهنوش ایرانصبا برق

آر ماشینآراد کاوهمبین سازه

صنایع شیر پگاهبازرگانی کتابچیکومه سبز آرمانی

رفامهر بانک کشاورزیتوسعه عمران نائینرنگ الوان

پیام کابلمهرتاش سپاهانگل گهر سیرجان

کناف تهراناکسیر فناوریدنا صنعت

کناف گیالنمالی اعتباری کوثرموسسهجهانگیر آریا

شرکت کاوش کارانکیش چوبکشت و صنعت فارس

فیلتر البرزشامپو سدر صحتآمیکو



XenAppCitrixبا استفاده از محصول دورکاریهای جامع راهکارارائه •

:برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه 

موسسه مالی اعتباری کوثر      حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی           انتشارات بین المللی گاج
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XenAppCitrixبا استفاده از محصول دورکاریهای جامع راهکارارائه •

:برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه 

ساختمان مرکزی                                دیوان محاسبات کشور                                  ایلیا استیل-رایتل 
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XenAppCitrixبا استفاده از محصول دورکاریهای جامع راهکارارائه •

:برخی از پروژه های انجام شده در این حوزه 

ایران                                   بیمه سالمت تهرانکناف مدارس اهل سنت                                 

www.citrixhome.ir



محصوالت سیتریکسبرگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی تخصصی •

:این حوزه کالس های آموزشی برگزار شده در برخی از 

www.citrixhome.ir

Citrix Xenapp Boot Camp



:آدرس و اطالعات تماس 

 9واحد –14پالک –کوچه دهم –میرعماد -خیابان مطهری–تهران

1887813633: کدپستی

 ( 021) –88173317:تلفن

 ( 021) –88176675:تلفن

گروهپایگاه اینترنتی  :

 الکترونیکپست:

 وب سایت  :www.citrixhome.ir

info@citrixhome.ir

www.palnetgroup.ir


