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 گــروه مهندســى لنــاوا از ســال 1398 فعالیــت تخصصــى خــود را در حــوزه فنــاورى اطالعــات
ــود ــى خ ــل کادر فن ــه جهــت تکمی ــن نخب ــه جــذب متخصصی ــدام ب ــاز و اق  و ارتباطــات آغ
ــاى ــن نیازه ــزرگ و تأمی ــرکت هاى ب ــا ش ــکارى ب ــار هم ــازه افتخ ــن ب ــت. در ای ــوده اس  نم
 فنــى، نرم افــزارى و زیرســاختى متعــددى در کارنامــه خــود دارد. شــرکت بین المللــى لنــاوا در
 ســال 2021 موفــق بــه دریافــت امتیــاز شــعبه ایــران                                                 شــد

که داراى شعب متعدد در سراسر دنیا از جمله انگلستان و آمریکا مى باشد.ذ
ــاس ــا شــرکت هایى از مقی ــم متخصــص، ســابقه ســال ها همــکارى ب ــه پشــتوانه تی ــاوا ب  لن

متوسط تا بزرگ و ارائه خدمات به روز در سطح جهانى را براى مشتریان خود دارد.ذ
ــاورى ــف فن ــاى مختل ــه اى در حوزه ه ــه صــورت تخصصــى و حرف ــاوا ب ــروه مهندســى لن  گ
 اطالعــات و ارتباطــات           فعالیــت داشــته و توانایــى ارتقــاء ســطح کیفــى و فنــى مجموعــه
ــبکه ــه اى و ش ــرویس هاى رایان ــه س ــاد در عرض ــرات زی ــه تغیی ــه ب ــا توج ــما را دارد. ب  ش
ــات و تخصــص ــد از تجربی ــى، بای ــاورى نویــن جهان  اینترنــت جهــت اســتفاده صحیــح از فن

شرکتى معتبر با تیم ماهر بهره مند شوید.ل
بخشى از خدمات گروه مهندسى لناوا به شرح زیر است:ل

ــوان ــار ت ــاال در کن ــى ب ــش علم ــد دان ــده، نیازمن ــرح ش ــات مط ــدام از خدم ــر ک ــراى ه  اج
اجراى عملیات فنى خاص خود را خواهند داشت.ر

ــاورى اطالعــات در تمــام اجــزاى کســب وکارهــا یکــى از ــروزه فن ــه اینکــه ام ــا توجــه ب  ب
 مهم تریــن ارکان مدیریتــى محســوب مى شــود، تیــم لنــاوا مى توانــد بــراى افزایــش

بازدهى و همچنین صرفه جویى شرکت ها یارى رسان باشد. ف

خدمات تولید نرم افزار
راه اندازى پلتفرم هاى هوش مصنوعى

راه اندازى پلتفرم هاى هوش تجارى
خدمات توسعه وبسایت

خدمات امنیتى و زیر ساخت شبکه
 ارائه راهکارى هاى سازمانى

 (ICT) 
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  (BPMS) MRPII  

خدمات تولید نرم افزار
 

ــود ــص خ ــم متخص ــتوانه تی ــا پش ــاوا ب ــى لن ــروه مهندس  گ
ــاز ــورد نی ــزارى م ــرم اف ــاى ن ــواع راهکاره ــه ان ــکان ارائ  ام
کســب وکار هــا را دارد. گســتره فعالیت هــاى حــوزه نــرم
  افــزارى گــروه مهندســى لنــاوا از ایجــاد زیرســاخت هاى
ــه ــا ارائ ــرا،   ..          ، ت ــرم اف ــد پلتف  ســازمانى            مانن
   نــرم افزارهــاى مدیریــت اطالعــات آزمایشــگاه          .

وسعت دارد.ر
 همچنیــن بــه پشــتوانه تخصــص مجموعــه در بحــث امنیــت،
 بهینــه ســازى دیتابیــس، مجــازى ســازى و هــم چنیــن پیــاده
ــاى ــف پروژه ه ــکان تعری ــون، ام ــاى گوناگ ــازى پلتفرم ه  س
ــا ــروژه ب ــاوا وجــود داشــته و پ  خــاص در گــروه مهندســى لن
ــد ــام خواه ــن انج ــان ممک ــن زم ــاال و در کمتری ــت ب  کیفی

شد.ذ

(LIMS)

،



راه اندازى پلتفرم هاى هوش مصنوعى

ــواع هــوش مصنوعــى ــه اى، شــاهد گســترش اســتفاده از ان ــا رشــد و تکامــل فناورى هــاى رایان  ب
 در ســطح جهــان هســتید. ایــن همه گیــرى، شــکل جدیــد بــه جهــان پیرامــون مــا داده و شــرایط

زندگى یا فعالیت کارى را به تصورات رویایى چند دهه قبل نزدیک نموده است.د
ــدا کــرده ــل و توســعه کســب وکار پی  هــوش مصنوعــى کاربردهــاى بســیار گســترده اى در تحلی
 اســت. ایــن گســتره تــا حــدى پیــش رفتــه کــه بــراى تحلیــل کســب وکار و پیــش بینــى آینــده
ــداد ــى تع ــش نمای ــا افزای ــا ب ــب وکاره ــاس کس ــده ایم. مقی ــى ش ــتم ها متک ــن سیس ــه ای  آن ب
ــوش ــاى ه ــتفاده از پلتفرم ه ــا اس ــت و ب ــترش اس ــال گس ــدت در ح ــه ش ــن ب ــران آنالی  کارب

مصنوعى مى توان میزان سود یا زیان را در این گسترش پیش بینى کرد.ذ

 خدمات اصلى
 پیش بینى فروش

پیش بینى ریزش مشتریان
سیستم هاى پیشنهاد دهنده

رصد تغییر رفتار خرید مشتریان
 خوشه بندى مشتریان

تعیین تارگت خرید مشتریان
 هوشمند سازى پخش و توزیع

  بهینه سازى پروموشن در سطح مشترى
پیش بینى خالى شدن انبارها



.
ــدازى هــوش تجــارى در مجموعــه شــما توســط گــروه مهندســى  مهم تریــن مزایــاى راه ان

لناوا عبارتند از:د
 

راه اندازى هوش تجارى

هــوش تجــارى یــا                                                   مجموعــه فرآیند هایــى اســت کــه  در جهــت بهبــود ســود
  دهــى  مجموعــه و کمــک بــه تصمیمــات مهــم بخــش مدیریتــى در حــوزه هــاى مختلــف از جملــه بازاریابــى و
 مدیریــت مالــى انجــام مى شــود. اصلى تریــن وجــه تمایــز کســب  و کارهــاى مــدرن بــا مشــاغل قدیمــى، وجــود

اثرات هوش تجارى و بهره گیرى از مشاوره به دست آمده از اعداد و ارقام دقیق آن است.د

ارزیابى دقیق سیستم کارى
کاهش درصد ورشکستگى 
افزایش بازدهى 
بهبود شرایط تصمیم گیرى 
گسترش کسب و کار 
کاهش خطاى انسانى 

تعطیلى بخش هاى زیان ده
مشاهده نقاط ضعف و قوت فعالیت

بررسى وضعیت کارى پرسنل و مدیران 
افزایش فروش و بهره ورى مالى 
صرفه جویى در هزینه بازاریابى 
جلوگیرى از سودجویى پرسنل با مشاغل خاص 

ارائه گزارش آنالین، به لحظه و دقیق
تجزیه و تحلیل سریعتر، توسط داشبوردهاى بصرى

Business Intelligence

افزایش کارایى سازمانى
تصمیمات تجارى مبتنى بر داده -
بهبود تجربه مشترى -
بهبود رضایت کارکنان -

افزایش مزیت رقابتى
داده هاى قابل اعتماد و کنترل شده



ــاده ــود پی ــاى موج ــوژى ه ــن تکنول ــر آخری ــق ب ــاده ســازى وبســایت منطب  طراحــى و پی
سازى تجربه کاربرى و گردش کاربر

 جــذب مخاطبیــن هــدف (فعالســازى قیــف هــاى متنــوع فــروش ماننــد ســئو و بازاریابــى
محتوایى)

استفاده از فناورى نوین گرافیکى 
آموزش چگونگى مدیریت شعبه آنالین به پرسنل منتخب مجموعه مشتریان

خدمات توسعه وبسایت

 گســترش اینترنــت و فناورى هــاى رایانــه اى موجــب شــده اســت تــا مــردم بــراى رفــع هرگونــه نیــازى
 از خدمــات ســرویس هاى آنالیــن بهــره ببرنــد. شــرکت ها ، فروشــگاه ها و مغازه هــاى کوچــک و
 بــزرگ تنهــا در ســاعات کارى خدمــات خــاص کســب و کار خــود را ارائــه خواهنــد نمــود. امــا ایجــاد
ــر اســاس سیاســت کارى مجموعــه شــما امــکان آشــنایى مشــتریان و بهره منــدى از  یــک وبســایت ب
 ســرویس هاى متنــوع کارى شــما در تمــام ســاعات شــبانه روز و ایــام ســال (حتــى روزهــاى تعطیــل) را

در پى دارد.د
 بــا اســتفاده از مشــاوره صحیــح گــروه مهندســى لنــاوا، بهتریــن وبســایت را بــراى کســب وکار خــود 

آماده کرده و میزان سود دهى مجموعه خود را تا چند برابر افزایش دهید.ذ
ــرد مجموعــه را تشــریح   از طرفــى بســیارى از ســایت ها حالــت درآمدزایــى نداشــته و خدمــات پرکارب
ــه ــتیابى ب ــى دس ــود. چگونگ ــد نم ــع خواهن ــما مطل ــرویس هاى ش ــواع س ــن را از ان ــرده و مخاطبی  ک
 مخاطبیــن هــدف، افزایــش کارایــى وبســایت و حتــى کســب درآمــد از آن نیازمنــد تجربــه و تخصــص

 باال خواهد بود.ذ
ــرار ــورد بررســى ق ــاوا م ــره لن ــه توســط مهندســین خب ــعه وبســایت ک ــات توس ــم در خدم ــکات مه  ن

گرفته و براى مجموعه شما مورد شخصى سازى قرار خواهد گرفت عبارتند از:د



خدمات زیر ساخت و شبکه

ــا شــعبات فــراوان نیازمنــد ارتبــاط ســریع و صحیــح  ــا زنجیــره اى ب  مجموعه هــا و شــرکت هاى کوچــک، بــزرگ ی
بــا پرداخــت هزینــه معقــول هســتند. تهیــه لیســت تجهیــزات ســخت افزارى الزم جهــت پیاده ســازى و نصــب نــرم

 افزار تخصصى براى افزایش بازدهى شبکه امرى مهم قلمداد مى شود.د
ــازى  ــه پیاده س ــادر ب ــى ق ــى به راحت ــم فن ــاء تی ــات اعض ــش روز و تجربی ــر دان ــه ب ــا تکی ــاوا ب ــى لن ــروه مهندس  گ
 زیرســاخت الزم و راه انــدازى انــواع شــبکه داخــل ســاختمان، درون ســازمانى و مجــازى بــا کیفیتــى در ســطح بســیار
ــى ــف: فیزیکــى (ســخت افزار) و تخصــص فن ــات زیر ســاخت و شــبکه از دو قســمت مختل ــود. خدم ــد ب ــاال خواه  ب

(نرم افزار) تشکیل شده و در ادامه با برخى از سرویس هاى شرکت لناوا بیشتر آشنا خواهید شد.ذ



  راهکارهاى بازیابى فاجعه

 مممم.(راهکارهــاى بازیابــى فاجعــه) موجــب آســایش خاطــر بخــش مدیریــت مجموعــه در زمــان از دســت رفتــن اطالعــات (راهکارهــاى بازیابــى فاجعــه)
 و ســرویس هاى در حــال اجــرا خواهــد شــد. گــروه مهندســى لنــاوا بــا پیش بینــى ســناریوهاى محتمــل ماننــد : حــوادث طبیعــى و غیرطبیعــى مثــل: زلزلــه،
 حریــق و... در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مشــکل را رفــع خواهــد نمــود. در چنیــن حالتــى ســاز و کار فعالیــت مجموعــه شــما بــه حالــت معمــول بازگشــته

و کمترین اختالل در روند کسب و کار شما پیش خواهد آمد.د

(Disaster Recovery Plan)

DRP 

.



  چت سازمانى اسکایپ

ــت و ــت فعالی ــى وضعی ــنل، بررس ــان پرس ــل می ــش تعام ــراى افزای ــاط ب ــاد ارتب  ایج
ــل، از ــق موبای ــاط از طری ــت ارتب ــار قابلی ــرا در کن ــت اج ــى جه ــتورات آن ــال دس  ارس
 خصوصیــات شــاخص اســکایپ ســازمانى اســت. پیاده ســازى و اجــراى ایــن نرم افــزار
ــى ــس و حت ــو کنفران ــر ویدی ــت بهت ــن، کیفی ــات آنالی ــود گزارش ــب بهب ــم موج  مه
ــت ــفر جه ــاى س ــش هزینه ه ــد. کاه ــد ش ــنل خواه ــى از پرس ــکان دورکارى برخ  ام
 سرکشــى بــه شــعبات و امــکان ارســال پیــام متنــى، صوتــى، تصویــرى و اســناد نیــز در
 اجــراى صحیــح رونــد ادارى مجموعــه مــورد نیــاز اســت. بــا صــرف هزینــه معقــول،
 امــکان ایجــاد بســتر مناســب جهــت کنتــرل و مدیریــت اصولــى فضــاى ســازمانى خــود

توسط شرکت لناوا را خواهید داشت.د

(Skype for Business Server)



سرویس
 

 م              ســرویس خــاص ارســال ایمیــل
بــزرگ شــرکت  توســط  شــده   عرضــه 
درون ارتبــاط  امــکان  و  بــوده   مایکروســافت 
 ســازمانى، تنظیــم تقویــم و ارســال هشــدار را
ــوان  فراهــم خواهــد نمــود. از ایــن ســرویس مى ت
                     در دو حالــت درون شــبکه ســازمانى             .

         و تحــت وب یــا همــان     ..............                   .
 بهــره بــرد. پشــتیبانى از تقویــم هجــرى شمســى،
 غلــط یــاب امالیــى زبــان فارســى، افزایــش
ــرى از ــازمانى و جلوگی ــات درون س ــت مکاتب  امنی
 گســترش ویــروس  از مهم تریــن ویژگى هــاى

سرویس                  مى باشد.د

Exchange

Exchange 

Outlook 
Outlook Web Access 

Exchange 



مجازى سازى

 مجازى ســازى منجــر بــه ســاخت نمونــه غیرواقعــى از انــواع ســخت افزار، سیســتم عامــل، وســایل ذخیره ســازى و تجهیــزات اصلــى شــبکه خواهــد شــد.
 بــا اســتفاده از ایــن ویژگــى دیگــر نیــازى بــه هزینــه اضافــى بــراى تهیــه و نصــب انــواع تجهیــزات جدیــد نبــوده و تنهــا بــا انجــام عملیــات خــاص، رونــد

فعالیت مجموعه به درستى پیش خواهد رفت. د

(Virtualization) 



شبکه مبتنى بر خدمات
 

 سیســکو نــام شــرکت تجــارى ســازنده بســیارى از قطعــات
 ســخت افزارى مــورد اســتفاده توســط شــرکت ها در مقیــاس
ــن شــرکت در ــدى ای ــزرگ اســت. محصــوالت تولی  متوســط و ب
 ســطح اســتاندارد بســیار باالیــى تولیــد شــده و در صــورت کنــار
ــر ــد براب ــش چن ــاهد افزای ــات، ش ــن قطع ــن ای ــم قرارگرفت  ه
ــود ــازمان خ ــبکه س ــات در ش ــدارى و ثب ــت، پای ــرعت، امنی  س
ــاز و کار ــا س ــاوا ب ــى لن ــروه مهندس ــنایى گ ــود. آش ــد ب  خواهی
ــزات سیســکو موجــب ایجــاد تنظیمــات خــاص در  تمامــى تجهی
ــران ــى و ســرعت دسترســى کارب ــود ســطح حفاظت ــتاى بهب  راس

 خواهد شد.د
 جهــت اســتفاده از مشــاوره، اجــرا و گســترش شــبکه سیســکو بــا

تیم فنى لناوا در تماس باشید.د

Cisco



ــى، طبقــه دوم، واحــد 6 ــرج آریــن ورودى غرب ــى،  ب ــى و نفــت جنوب ــوار میردامــاد، بیــن شــمس جنوب  آدرس: بل
 021-22256361  021-22256362   021-22252543info@lenava.ir 09367161955

ــید ــاط باش ــاوا در ارتب ــى لن ــروه مهندس ــا گ ب


