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بـه نـام او



معـرفی 
شـرکت

مقدمـــه

رسالت
انتقال دانش فني، تامين تجهيزات و بومي سازي فناوری مدیریت ذخيره سازي اطالعات

ارائه خدمت به صنایع و موسسات کشور

ارزشها
تامين با کيفيت ترین محصوالت عرضه شده در حوزه بين المللي

ایجاد سهولت و امنيت خاطر در سازمان هاي استفاده کننده از خدمات
تداوم همکاري و پشتيباني مناسب از استفاده کنندگان

مشاوره جمعی از بانکهای بزرگ کشور در حوزه امنيت ذخيره سازی اطالعات و سيستم مدیریت اسناد
با بيش از 10 سال تجربه در زمينه امنيت ذخيره سازي اطالعات، آرشيو اطالعات و سيستم هاي 

مدیریت اسناد
Qstar,Disc,IRIS,Easy,Spectra,HIT, SER  نماینده رسمي شرکت های

هـدف ایـن ارئـه معرفی اجزای معمـاری مورد نياز بـرای اجرای موفق پروژه آرشـيو اسـناد، در یک 
سـازمان بزرگ می باشد.
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نرم افزاری انتخاب شود که با انواع اسکنرها در ابعاد و سرعت های مختلف کار کند.
فارسی و برای بایگان شعب ساده باشد.

پاسخگوی حجماسکن باال باشد.
امکان تشخیصخودکار نوع سند را داشته باشد.

OCRفارسیداشته باشد. 
با توجه به پهنای باند شبکه، فشردهسازی خيلی باالیی داشته باشد.

امکان امضایالکترونیک، اصالت سند را تایيد نماید.
امکان رمزنگاری خروجی اسکن شده را داشته باشد.

امکان اسکنگروهی اسناد و مکانيزمهای خودکار تشخيص دسته سند را داشته باشد.
امکان خرید آن وجود داشته باشد وپشتیبانیرسمیومستقیم داشته باشد.

نتیجـه:نيـاز بـه معمـاری و سـاختاری داریم که حجـم انبوهـی از اطالعات را بـرای دوره طوالنـی و بدون 
تغييـر نگهـداری کند. همچنين امکان رشـد ظرفيت به آسـانی ميسـر باشـد.
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ATMژورنال

Email

Log File

حجماسناد:چند ده تا چند صد ترابایت )چند برابر اطالعات فعلی، غير قابل بک آپ گرفتن به دليل حجم باال(
دورهعمرنسخهالکترونیکی: بينهایت ! )طوالنی تر از عمر فن آوری(

نرختزریق:روزانه چند هزار برگ )تشخيص خودکار، فشردگی، ...(
نسبتمراجعه:یک در چند ده هزار 

)sec17a-4 امنیتموردنیاز:اطمينان کامل از عدم دستکاری اسناد و قابليت تضمين آن )استاندارد

ویژگیهایآرشیواطالعات
دریکموسسهبزرگ

گام اول
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آبان پاور اسـکن اولين محصولی اسـت که قابليت فهرسـت بندی و تشـخيص کاراکتر را با اسـکن سـریع 
اسـناد ادغام نموده اسـت . این برنامه سـریع، قابل اطمينان، آسـان و بسـيار اقتصادیسـت. همچنين قابليت 

سـازگاری با تمامی اسـکنر ها را با سـرعت های متفاوت را داراسـت.

اسکن فهرست بندی و OCR همه در یک محصول واحد .
ظرفيت نامحدود برای ذخيره سازی تصاویر اسکن شده.

)OCR چرخه کاری کامال یکپارچه )از اسکن تا فهرست بندی و کنترل کيفيت و اعتبار سنجی و
مدیریت هم زمان اسکن، فهرست بندی و پوشه بندی 

مرتب سازی اسناد بدون توجه به نحوه دسته بندی اوليه 
انعطاف پذیری کامل نحوه فهرست بندی و ابزار های ویرایش تصویر 

توليد فایل PDF با فشردگی رنگ باال 
 پشتيبانی از انواع اسکنرهای پرسرعت نظير Kodak ،Fujitsu و ... 

اسکن سند و پردازش تمامی اطالعات درون فایل با هر کيفيتی 
جداسازی بر اساس پوشه، اسناد و پيوست ها، بارکد OCR، صفحه خالی، تصاویر خاص، فهرست بندی

اعتبار سنجی نوع سند، فهرست بندی، فهرست های چند الیه، OCR فوری، تایيد از دیتا بيس 
PDF,PDF/A,WORD توليد سند

 iHQC,JPEG فشرده

Aban power scanسیستم

د فایل خروجی
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سيسـتم مدیریـت اسـناد حقيقی سيسـتمی اسـت کـه در تمـام دوره عمر یک سـند از آن پشـتيبانی کند . 
همچنين توسـط سيسـتم ها برای تضمين عملکرد رقومی سـازی، جسـتجو، ویرایش، ارسـال و توزیع، عالوه 
بـر دسـته بنـدی، بایگانـی و از بين بردن اسـناد را بـرآورده می سـازد و این مبنای طراحی و توليد سيسـتم 

آرشـيو اسـناد شـرکت آبان می باشد .
اهداف اصلی این سيستم که برای سازمان های متوسط و بزرگ توليد شده است، عبارتند از :

 اطمينان از صحت و اصالت اسناد آرشيو شده 
امـکان مدیریـت حجـم باالی 100 ترابایت از اسـناد و عدم بروز مشـکل در کارکرد سيسـتم در صورت 

توسـعه امـکان سـخت افزاری متناسـب با افزایش حجـم اطالعات و با تعـداد کاربران 
پوشش نيازمندی های توزیع شدگی 

امنيت در اسکن، تبادل و دسترسی به اسناد 
جلوگيری از دستکاری های غير مجاز در محتوای اطالعات 
فشرده سازی مناسب اطالعات با توجه به حجم باالی آنها

رمز نگاری در انتقال و ذخيره اطالعات 
توليد خودکار کپی های ثانویه

مدیریت کامل بر دوره عمر اسناد اسکن شده و کنترل نسخ

نرمافزارمدیریتاسناد

گام دوم

کارخانهمدیریتاسنادآبان
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انطباق فن آوری ذخيره سازی با 
دوره عمر اطالعات 

انطباق سرعت با نياز به سرعت 
افزایش امنيت

سادگی نگهداری
نکته: 80درصد داده ها در سازمان 

اطالعات آرشيو می باشند!

دوره عمر نگهداری اسـناد آرشـيو شـده، طوالنی اسـت و نگهـداری دائمی آنها بر روی تجهيـزات الیه یک 
بسـيار هزینـه بر اسـت حتی اگر بخواهيم بـا کپی بر روی Tape ایـن حجم را کم کنيم، دردسـرهای زیادی 
بـرای Back up و Restore دائـم ایجـاد می شـود. راهکار مناسـب، اسـتفاده از ابزارهای هوشـمند مدیریت 

و دوره عمر اطالعات )ILM( و سـرورهای تخصصی آرشـيو می باشـد.

ازهرابزاریبرایکاربرتخصصیاستفادهکنیمتاامنیتزیرساختآرشیواسناددربانک
حداکثربودهوهزینههاحداقلباشند.

گام سوم
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کپیآفالینهوشمندنقشههمبندی
juke box بدون خاموش کردن )smart pack کردن بيش از 15 مدیا )در یک Import/export .1

library 2. محافظت از مدیاها در محيط خارج از
3. انتقال و جابه جایی مطمئن و امن در مدیا های آفالین 

4. دارای سریال نامبر یونيک )منحصر بفرد(
5. دارای برچسب بارکد 

6. دارای تراشه حافظه هوشمند که اطالعاتی مانند سریال و محتوای داخل pack را ذخيره می کند.
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موسسـه تحقيقاتـي گارتنـر بهترین روش ذخيره سـازی اطالعـات را روش 3-2-1 
ناميـده اسـت . ایـن روش بصـورت خالصه به شـرح ذیل می باشـد:

3:حداقل سه کپي از اطالعات مهم داشته باشيم.
2: فـن آوري ذخيـره سـازي 2 تا از کپي ها باید متفاوت باشـد، بطــور مثال اگــر 
 Optical هـارد دیسـک( اســت دیگـري بایـد( RAID  یکي از آنهــا مبتنــي بـر

)دیسـک هاي نوري( باشـد.
1:حداقل مدیاي  1 الیه باید قابل انتقال به سایت دیگر باشد.

مزایایروش1-2-3امنترینروشذخیرهسازياطالعاتچیست؟
با 3 کپی ریسک های از دست رفتن اطالعات به شدت پایين می آید 

نياز به تهيه  back up از بين ميرود .
بازیابی اطالعات بسيار سریع است .

با اسـتفاده از فن آوری سـخت افزاری و نرم افزاری تخصصی، سـرمایه گذاری الزم 
پایين مـی ماند .

استفادهاز2فنآوریمختلفباعثمیشود:
بازیابی اطالعات امن باشد.

اشکاالت سيستمی باعث عدم دسترسی به اطالعات نميگردد.
سرعت دسترسی به اطالعات در حال تغيير در باالترین حد است .

اطالعـات آرشـيو شـده ) اطالعـات بـدون تغييـر سـازمان ( پایداری تضمين شـده 
دارند.

استفاده از 1 مدیای قابل  انتقال 
هزینه الزم برای کپی سوم از اطالعات را به پایين ترین حد ممکن می رساند.

خطـرات بوجـود آمـده بـر روی یک سـایت کاری مانند سـرقت، آتش سـوزی و.... 
باعـث از دسـت دادن اطالعات نمی شـود.

3

2

1
19اجزای پروژه مدیریت اسناد در یک سازمان بزرگ18 اجزای پروژه مدیریت اسناد در یک سازمان بزرگ



Cash

Primary Server Secondary Server

Miroor LibraryPrimary Miroor Secondary Library

Miroor Raid

50GB BD
60GB UDI
800GB LTO
1TB Platter

INRETNET
OR

T1 CONECTION

حفاظتچندالیهاطالعاتدرسایتهایمختلف
وجود 3 کپی آنالین از اطالعات 

رمز نگاری 192 بيت و Hashing  اطالعات 
غير قابل تخریب توسط هکر 

غير قابل تخریب توسط ویروس 
غير قابل تخریب توسط خطای انسانی 

 Mount As Data قابليت
غير قابل تخریب توسط بمب های مغناطيسی و فرکانسی 

 امکان ایجاد کپی همزمان از اطالعات در سایت دوم بدون وابستگی به نوع تجهيز 
 قابل استفاده برای سيستم های مبتنی بر فایل )بانک های اطالعاتی و ایميل ها و ...(

جمعبندیمزایا
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شعبه:
تشخيص خودکار

 مرتب سازی خودکار 
فشرده سازی باال 

رمز نگاری 
امضای الکترونيکی

سرور جمع آوری اطالعات منطقه ای یا کشوری
DMZ تعبيه شده در

 مدیریت تراکنش ها 
سنجش اعتبار اسناد 

core banking استخراج اطالعات از
افزودن فراداده الزم 

نظارت پيشرفته کار شعب
سيستم مدیریت 

اسناد پرتال دسترسی 
کاربران به اسناد 

آرشيو شده

سيستم بانکداری 
الکترونيکی

سوئيچ الیه ذخيره سازی 
OSM پروتکل امن 

سوئيچ ارتباط داخلی سيستمهای 
ذخيره سازی

زیرساختامن
ذخیرهسازیبلندمدتاطالعات

 امنيت بسيار باال
 بدون نياز به کپی پشتيبانی 

 کامال خودکار 

سرور ذخيره سازی نوری 
مطلقا غير قابل تخریب

)مانایی 150 ساله اطالعات(  

Object Storage Manager

OSMمعماریذخیرهسازی
رمزنگاریشده

نگهداریسوابقاطالعات
قابلگسترشتاچندصدپتاپایت

SANبسیاراقتصادیتراز
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