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یکــی از کلیــدی تریــن ارزشــهای مجموعــه آبــان، ارائــه راهکارهــای بــه روز و مقــرون بــه صرفــه و قابــل گســترش در حــوزه ذخیــره ســازی 
اطالعــات مــی باشــد. 

ایــن مجموعــه بــر آن اســت تــا بــا گســترش حــوزه خدمــات مشــاوره ای، در کنــار مشــتریان قــرار گیــرد و تجربــه چنــد دهــه ای  خــود را در 
خدمــت بهبــود عملکــرد و حــذف موانــع و مشــکالت حــوزه زیــر ســاخت بــه کار گیــرد.

ــم در حــال رشــد هســتند  و چنانچــه اســتراتژی مناســبی جهــت  ــی هایــی می باشــد کــه دائ ــن دارای داده هــای ســازمان جــزو ارزشــمند تری
نگهــداری و بهــره وری ســودمند از آنهــا نداشــته باشــیم تبدیــل بــه یــک دردســر بــزرگ بــرای کلیــه بخــش هــای درگیــر بــا موضــوع خواهنــد 

بــود.
گــروه مشــاوره آبــان در زمینــه هــای ذخیــره ســازی همگــرا، معمــاری ذخیــره ســازی و تحــول داده هــا، تجربــه و تخصــص  خــود را در اختیــار 
شــما قــرار میدهــد. کلیــه خدمــات مشــاوره زیــر ســاخت آبــان بــر مبنــای بهــره وری ســازمان هدایــت می شــود و کامــال از برنــد و مــارک و 

نــوع تجهیــز مســتقل مــی باشــد. تــالش مــا بــر ایــن اســت تــا از امکانــات موجــود، بهتریــن اســتفاده صــورت پذیــرد.
حضــور ســازمان و عوامــل آن در کلیــه مســیر همــراه بــا مشــاور بــرای حصــول تحــول در ســازمان نیــاز اســت تــا زمــان و انــرژی مناســبی 

بــرای شــرایط موجــود و تامیــن نیازمندیهــا و ســپس برنامــه ریــزی مســیر حرکــت صــرف گــردد.
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مشاوره مدیریت استراتژیک سامانه ی ذخیره سازی اطالعات



استراتژی: مرحله بنیادی و پایه ای 
ارزیابی و برنامه ریزی: در قالب استراتژی اخذ شده، باید برنامه و مسیر حرکت مشخص گردد.

معماری و طراحی: بهینه سازی امکانات موجود و مورد نیاز جهت شروع تحول 
مدیریــت و اجــرا: هیــچ برنامــه و چشــم انــداز عالــی ای بــدون امــکان اجرایــی شــدن کامــل، ارزش صــرف زمــان و هزینــه را نخواهــد داشــت. 

مشــاوران آبــان در کنــار ســازمان خواهنــد بــود تــا اجــرا و بهــره وری از برنامــه هــای مشــخص شــده، تضمیــن شــده عملــی گردنــد.

ما را شریک تحول ذخیره سازی خود بدانید.

خدمات مشاوره و تدوین معماری ذخیره سازی اطالعات
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هنر هر مهندس متعادل سازی نیروهای متضاد برای رسیدن به هدف مشخص است.
در طراحــی سیســتمهای ذخیــره ســازی مراکــز داده، عوامــل حجــم اطالعــات و طــول زمــان نگهــداری معمــوال در تضــاد بــا ســرعت مــورد نیــاز 

بــرای دسترســی بــه اطالعــات هســتند و بایــد ایــن چنــد عامــل در کنــار هــم امنیــت اطالعــات ســازمان و کاهــش بودجــه را محقــق ســازند.
هنگامیکــه قــرار اســت یــک داده را بــه مــدت 12 ســال نگهــداری کنیــم بــه اســتراتژی و معمــاری و ســخت افــزار کامــال متفاوتــی نســبت بــه 

زمانیکــه قــرار اســت آنــرا  بــه مــدت 3 ســال نگهــداری کنیــم، نیــاز داریــم.
شــرکت آبــان بصــورت تخصصــی بــا آنالیــز نیازمندیهــای ســازمان، اســتراتژی هــا ومعمــاری الزم کــه وظیفــه مدیریــت محــل ذخیــره ســازی، 
ــا ســازمان  ــد، تدویــن مــی نمایــد ت کنتــرل دسترســی، مدیریــت کپی هــای پشــتیبان و در تعریفــی کلــی اجــرای فرآیندهایــی را برعهــده دارن

ــا بهینه تریــن دسترســی در اختیــار نگــه دارنــد. اطالعــات را بــه کــم هزینــه تریــن روش ممکــن و ب
برخی سواالتی که هنگام طراحی از شما خواهیم پرسید به شرح زیرهستند:

 حجم اطالعات چقدر است؟
 چه نوع اطالعاتی ذخیره می شود؟
 نرخ تزریق اطالعات چقدر است؟

 چند نفر کاربر همزمان با هر منبع کار می کنند؟
 چه قواعد دسترسی در سازمان وجود دارند؟

 دوره عمر هر نوع اطالعات چقدر است؟
 برنامه مقابله با خرابی و بازیابی از وضعیت خرابی چیست؟

 استراتژی حفظ اطالعات چیست؟
 بودجه بهینه سازی چقدر است؟
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خدمات مشاوره و تدوین معماری ذخیره سازی اطالعات

آنچه ما برای شما ارائه می کنیم:

خدمات
بهینه سازی زیرساخت

خدمات 
نقل و انتقال 

خدمات
داده های بزرگ 

خدمات
نیروی متخصص
مقیم در محل

 کاهش چشمگیر هزینه های ذخیره سازی 
 تجدیـد زیرسـاخت ذخیره سـازی برای پشـتیبانی بهتـر نیازهای اولیـه و مهم IT مانند مجازی سـازی 

برنامـه هـای کاربردی، فضـای ابری و دسـکتاپ مجازی 
 فهم شکافها و شناسایی اهرم ها برای بهبود 

 تسهیل بک آپ گیری و آرشیو امن داده ها برای انطباق با الزامات قانونی

 توســعه اســتراتژی بــرای شناســایی، ضبــط، ذخیــره ســازی، مدیریــت، ایمــن ســازی و تحلیــل داده به 
نحــوی کــه بیشــترین در آمــد زایــی را ایجــاد کند.  

 گســترش منبــع معمــاری بــرای تکمیــل و تحلیــل داده هــای ســاختار یافتــه و ســاختار نیافتــه جهــت 
تســهیل تصمیــم گیری 

 استفاده از تکنولوژی هایی همچون Hadoop جهت تحلیل کارآمد داده های ساختار نیافته 
 حفاظت و آرشیو داده ها برای انطباق با الزامات قانونی 

 انتقال داده ها از تکنولوژی قدیمی به جدید بدون دردسر 
 برنامه ریزی برای انتقالی موفق از طریق شناسایی به روزرسانی های مورد نیاز و ارتباطات حیاتی

 راهنمایی انتقال آنالین غیر مخرب برای آرایه های چندگانه
 طراحی برنامه ی انتقال که بهره وری سازمانی را در طی حرکت در فرآیند تحول حفظ نماید

 اضافه شـدن  مشـاوران ذخیره سـازی، معمـاران، مدیران برنامـه و متخصصین اجرایی آبـان به عنوان 
بخشـی از تیم  به سـازمان 

 تعریف و حل مسائل ذخیره سازی 
 طراحی و معماری چالشها با کمک معماران حرفه ایی آبان 

 استفاده از دانش عمیق متخصصین  برای اجرا و مدیریت محیطهای نا همگون 
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خدمات مشاوره و تدوین معماری ذخیره سازی اطالعات

ســبد خدمــات ذخیــره ســازی آبــان کــه شــامل خدمــات مشــاوره ایــی ذخیــره ســازی مــی شــود، بــرای تســریع رونــد ارائــه خدمــات، طراحــی 
شــده اســت و همچنیــن رشــد را شــتاب مــی بخشــد و از تکنولــوژی روز اســتفاده مــی کنــد. 

ــا  ــای خدمــات IT را ب ــان کمــک نمــوده و مزای ــر ســاخت ســنتی، حفاظــت و بهینــه ســازی داده هایت ــه شــما در تحــول زی مــا مــی توانیــم ب
ــره ســازی همگــرا، ســرعت بخشــیم.  ــی در معمــاری ذخی ــن جهان همــکاری  متخصصی

رویکــرد مــا بــرای ذخیــره ســازی همگــرا، در زیرســاخت همگــرای آبــان در طــول زمــان تکامــل یافتــه اســت. مــا ســالهای زیــادی اســت کــه 
در کســب و کارو بــازار زیرســاخت هــای ذخیــره ســازی حضــور داریــم، بهتریــن آمــوزش هــا را بــر مبنــای دانشــمان ســاخته ایــم. ایــن بــه مــا 

کمــک کــرد تــا همــواره چالــش هــای کســب و کار شــما را اداره و هدایــت کنیــم. 
از اســتراتژی و تنظیــم تــا طراحــی و پیــاده ســازی و پشــتیبانی،  در واقــع آبــان  بــر تمامــی نیازهــای پایــگاه داده شــما مســلط اســت پــس بــا 

تمرکــز بــر ارائــه نتایــج منحصــر بــه فــرد، همراهتــان هســتیم.

سیر تحول ذخیره سازی را آغاز کنید

چگونه خدمات ذخیره سازی آبان
ذخیره سازی همگرا را ارائه و پشتیبانی می کند 

سطوح بلوغ مدیریت داده

بهینه شده
 فرآیندهای مدیریت و 
حفاظت از اطالعات کامال 

خودکار است
 انطباق کامل نیازهای 

تجاری سازمان با 
فرآیندهای مدیریت داده 

وجود دارد
 تمرکز بر بهینگی و 

بهبود مستمر جزئیات قرار 
دارد

اجرای موثر
 رویکرد بالغ، 

همه جانبه نگر و پیشرو 
نسبت به مدیریت داده 

وجود دارد
 سیلوهای اطالعاتی 

یکپارچه شده
 تحلیل ریشه یابی وقوع 

سوانح امکان پذیر بوده 
و بهبود کیفی وضعیت 

نگهداری داده به صورت 
مستمر انجام می شود

تعریف شده
 استراتژی در حال 

اجراست
 استانداردها و 

 دستورالعمل ها
مستند گردیده

 محیط فنی آماده است
 گردش کارها و 

مدیریت فرآیند کیفی 
وجود دارند

در حال توسعه
 ارزش داده درک شده

 تیم ها شکل گرفته
 اولویت های مدیریتی 

مشخص شده
 استراتژی ایجاد 

گردیده

مقدماتی
 پروژه های موردی 

 سطح سیاست گذاری پایین
 عدم وجود استاندارد

سطح یک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

سطح پنج
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