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    ۱- راهکارهای پهنای باند (Broadband) و اتصال نقطه به نقطه به سازمان ها
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گروه شـــرکت های شـــاتل، بزرگ ترین ارایه کننده خدمات و راهکارهای ارتباطی و محتوایی در کشـــور اســـت که 
توانسته، طی سال های فعالیت خود، خدمات کارسازی را در این حوزه به مشتریان ارایه کند. به گونه ای که هم
 اینک  کاربران خانگی و شرکت ها و سازمان های بسیاری در سراسر کشور از بیش از یک میلیون سرویس فعال 

و خدمات اینترنت پرسرعت شاتل بهره می گیرند.
هـــم اکنـــون، بیـــش از ۱۳۰۰ نفر نیـــروی متخصص در دفتر مرکـــزی این گروه در تهران و بیـــش از ۲۵۰۰ نفر در 
دفترهای نمایندگی شـــهرهای مختلف، گروه شرکت های شـــاتل را در پیش برد اهداف خویش و دست یابی به 

رضایت هرچه بیشتر مشتریان یاری می رسانند.

برخی از مهم ترین افتخارات و دستاوردهای شاتل:

•  انتخاب به عنوان رتبه ی اول اپراتور برتر در ارزیابی توسط وزارت ICT در چندین سال متمادی
•  دریافت چندین سال گواهی نامه و تندیس سیمین رعایت حقوق مصرف کنندگان  

•  انتخاب به عنوان برند محبوب اینترنت پرسرعت کشور و دریافت تندیس زرین برای چهار دوره متوالی
•  دریافت تندیس جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

(ICTINQA) کسب تقدیر یک ستاره در جایزه ملی کیفیت  •
•  دریافت گواهی نامه های ISO مرتبط با کسب و کار و صنعت

•  و کسب باالترین سهم از خدمات اینترنت پرسرعت کشور طی سال های متمادی
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اصلی ترین فعالیت های گروه شرکت های شاتل را می توان به صورت موارد زیر برشمرد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  •

•

  VDSL  و +ADSL2 ارایه دهنده سرویس اینترنت پر سرعت  
  ارایه خدمات تلفن شاتل در قالب تلفن ثابت و اپلیکیشن شاتل تاک 

  خدمات تلفن همراه با ارایه سیم کارت های شاتل موبایل
(MPLS-VPLS-VPN) ارایه خدمات اتصال نقطه به نقطه  

  ارایه خدمات ) FTTC (Fiber To The Curbبرای انتقال پهنای باند از طریق فیبر نوری   
ارایه خدمات VoIP بین المللی به خارج از کشور

  ارایه خدمات میزبانی سرور
  ارایه خدمات تهیه و نصب تجهیزات شبکه های دست رسی و تجمیع

)Broadband ( ارایه خدمات پهنای باند  
خدمـــات ویـــژه محتوا )فیلـــم، ســـریال، اخبارفناوری، مرکـــز دانلود و آپلـــود( و خدمات 

) www.shatelland.comتکمیلی )مانند سرزمین شاتل
Kaspersky Internet Security( ارایه راهکارهای امنیتی اینترنتی  

)Shatel Android Security و    
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خدمات همراه
Shatel Mobile

خدمات اینترنت بر بستر
(DSL) کابل مسی

زیر ساخت های ارتباطی
(FTTC) شاتل

خدمات محتوا
Shatelland

خدمات بین الملل
Shatel Global

خدمات تلفن
Telephone Services



فعالیت در مسیری که شاتل هم اینک در آن گام بر می دارد، مستلزم فراهم ساختن زیرساخت های قانونی 
بسیاری ست که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•
•
•
•

  دارنده پروانه FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  دارنده ی پروانه MVNO از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

   دارای گواهی نامه رتبه بندی سازمان انفورماتیک کشور
  دارای گواهی نامه صالحیت پیمان کاری

•
. . .  •

����א� �א� �א���
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۲- مدیریت کیفیت

۳- فعالیت های شاتل در مسیر تعالی

۴- ابزارها و زیرساخت های فناوری اطالعات

۵- پشتوانه های علمی و فنی

۶- شرکای استراتژیک

۷- آموزش و پژوهش در شاتل
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بی تردیــد حرکــت در مســیر رشــد، پیش رفــت و توســعه مــداوم فعالیت هــا همــراه بــا بهبود 
مستمر، بدون دارا بودن پشتوانه ها و نقاط قوت و زیرساخت های بنیادین امکان پذیر نیست. 
چه آن که، پس از فراهم آوردن این پشتوانه ها، توجه مداوم به آن ها و برنامه ریزی برای توسعه 
کمی و کیفی آن ها از کلیدی ترین عوامل موثر در موفقیت خواهند بود. مهم ترین پشتوانه ها 
و نقاط قوت گروه شرکت های شاتل را که پایه های اساسی توسعه فعالیت های این گروه به 

شمار می آیند، می توان به صورت موارد زیر برشمرد:
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تالش چندین ساله شاتل برای مدیریت منابع انسانی با دستاوردهای زیر همراه بوده است:

•  انتخاب شاتل به عنوان «بهترین محل برای کار» از میان نزدیک به یک صد شرکت در جشنواره ملی بهره وری
 OHSAS 18001:2007 و ISO 10015:1999 دریافت گواهی نامه های  •

•  کسب رضایت مندی باالتر از استاندارد Hay Group بر اساس آزمون های رضایت سنجی از کارکنان 
•  حفظ نرخ ریزش قابل قبول کارکنان در چندین سال گذشته

•  پیاده سازی موفق پروژه مدیریت دانش در سازمان

شاتل، تعالی را مقوله ای می داند که هر سازمان باید از زمان تاسیس و شروع فعالیت خود، مسیر آن را با بهبود و نوآوری در فرآیندها 
و همراهی ذی نفعان خود از سر  گیرد. این الگو برای تمام فرآیندهایی که به تازگی در سازمان شروع می شوند نیز صادق است.

•  مدیریت نظام برنامه ریزی استراتژیک در سازمان طی یک دهه
•  مدیریت سازمان مبتنی بر آموزه های مدل تعالی سازمانی (EFQM) و  نظام برنامه ریزی استراتژیک

•  آموزش پیوسته ی مدیران در حوزه های مختلف
(BSC) مدیریت استراتژیک مبتنی بر داشبورد مدیریت و  •

•  اقدامات بهینه کاوی های داخلی و خارجی در الیه ی مدیران ارشد و میانی 

شــرکت شــاتل برای تحقق شــعار رضایت مشــتری می کوشــد تا به صورت پیوســته اطالعات ســازمان، کارکنان و زیرســاخت های فناوری 
اطالعــات را در ســازمان خــود بــه روز رســانی کنــد. از جمله راه هایی که شــاتل بــرای این منظور در پیش گرفته اســت، پوشــش الکترونیکی 

فرآیندهای فروش و بازاریابی از نقطه ی آغاز و یکپارچه سازی آن ها با عملیات فنی و پشتیبانی توسط نرم افزار CRM ویژه شاتل است.

��א� �א���� 
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مهم ترین فرآیندهای نظارتی مدیریت کیفیت در شاتل شامل فعالیت های زیر است:

•  اجرای صحيح فرآيندها، قوانين و دستورالعمل ها در تمام سطوح سازمانی
•  مديريت شكايات كاربران

•  كيفيت برخورد بخش های مختلف سازمان با مشتريان
•  پايش و نظارت بر شاخص هاي كيفي انجام عمليات مختلف در سازمان

•  پايش و نظارت بر كيفيت امور فنی و زيرساخت ها
•  ساز و كارهای تعريف شده براي رضايت سنجی مستمر مشتريان (Happy Call و ...)

•  مستندسازی مطابق استاندارد همه ی قوانین، دستورالعمل ها، فرم ها و ...
EFQM پیاده سازی مدل ارزیابی و امتیازدهی به نمایندگان با الگوگیری از  •
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انتخــاب شــرکای اســتراتژیک معتبــر و صاحب نــام در دنیــای فنــاوری، یکی از کلیدهایی ســت که موفقیت شــاتل را در حــوزه ی ارایه خدمات 
تخصصــی اینترنــت رقــم زده اســت. شــرکت شــاتل بــرای ارایه هر چه بهتــر خدمات خود به مشــتریان و تکمیل ســبد محصوالت، شــرکای 
اســتراتژیک خود را در حوزه تامین تجهیزات و خدمات تکمیلی به شــیوه ای هوشــمندانه برگزیده اســت. همکاری با این شــرکا ضمن تامین 
کیفیت شایســته خدمات، امکان ارایه خدمات تکمیلی و جانبی به مشــتریان و برآورده ســاختن رضایت و خشــنودی ایشــان را فراهم آورده 

است.
موفقیت شاتل در همکاری با این شرکا به حدی بوده است که گاه خدمات و تجهیزات ارایه شده ی این شرکت ها توسط شاتل با استقبال 

چشم گیر و گسترده ی دیگر شرکت های همکار شاتل روبه رو بوده است.
شرکت شاتل هم اینک نماینده انحصاری (PREMIUM PARTNER) شرکت ZYXEL و نماینده رسمی شرکت Kaspersky در ایران است.

مرکز آموزش و پژوهش شاتل با بیش از ۸ سال سابقه فعالیت، مسئولیت ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه تازه ترین علوم 
و فناوری های مرتبط با تخصص هر یک از آن ها را بر عهده دارد. همه کارکنان شــاتل از لحظه پیوســتن به این مجموعه در مرکز آموزش و 
پژوهش شاتل در دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت خود حضور می یابند و به صورت مستمر تحت آموزش های این مرکز قرار می گیرند.

مهم ترین ویژگی های مرکز آموزش و پژوهش شاتل:

•  دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای 
•  بیش از ۹۰ نفر هیات علمی و بیش از ۲۰۰ موضوع آموزشی

•  ضرورت گذراندن دوره های تخصصی و دریافت گواهی نامه توسط کارشناسان برای سرویس دهی بهتر به مشتریان در 
    سراسر کشور 

•  برگزاری آزمون های ادواری عمومی و تخصصی برای ارزیابی کارکنان شرکت
•  استفاده از E-Learning در مرکز آموزش

گروه شــرکت های شــاتل با ســرمایه گذاری های قابل توجه بر روی به روزترین فناوری های موجود جهان در حوزه خدمات اینترنت و ارتباطات 
همواره تالش کرده اســت پشــتوانه ها، تجهیزات و زیرســاخت های فنی خود را به گونه ای شایســته و متمایز برای خدمات رســانی بهتر به 
مشتریان تجهیز سازد. این پشتوانه ها و تجهیزات فنی در کنار نیروی متخصص و کارآزموده ی شاتل در بخش های فنی، مجموعه ای کامل 

را برای تضمین کیفیت خدمات ارایه شده به وجود آورده اند.
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۵- پشتوانه های علمی و فنی

۶- شرکای استراتژیک

۷- آموزش و پژوهش در شاتل
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ارایه محصوالت و خدمات خود از معتبرترين راهکارهای روز جهان  شاتل در 
بهره می جوید:

 
•    شركت Cisco :   برای تجهيزات Core و Edge و امنيتی

•    شركت Siemens :  برای سيستم های انتقال
•    شرکت های Huawei – WRI :  برای سیستم های انتقال

•    شركت ZyXEL :   برای تجهيزات اليه ی دست رسی
Storages برای سرورها و  : Super Microو HP شركت    •

UPS برای سيستم های : APC و EATON شركت    •
•    شرکت Cummins و Perking :  برای سیستم های ژنراتورهای ۱+۱

VoIP برای سیستم های : TELES شرکت    •
•    شرکت Kaspersky :  برای سیستم های امنیت اطالعات

| 13



شاتل همواره تالش کرده است تا مبنای توسعه ی فعالیت های خود را ارایه ی خدمات به مشتریان در 
سراسر کشور با بهترین کیفیت ممکن قرار دهد. بر این اساس نیز شبکه ی شرکت های زیر مجموعه و 
نمایندگان و بازفروشندگان خود را در استان های مختلف کشور ایجاد کرده است تا مشتریان در سراسر 

کشور بتوانند در کوتاه ترین زمان و با آسان ترین شیوه ی ممکن از خدمات این شرکت بهره گیرند.

06
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India

China

پاکستان

افغانستان
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•  حضور در همه ی استان های كشور
•  نصب تجهیزات و ارایه ی سرویس در بیش از دو هزار Node و مرکز مخابراتی

نقاط تحت پوشش خدمات

ADSL2+ میلیون  ها کاربر از طریق بیش از یک میلیون سرویس  •
•  صدها سازمان و موسسه ی استفاده کننده از پهنای باند اختصاصی شاتل

•  بيش ترين تعداد كاربر در ايران و بیش ترین سهم بازار در میان شرکت های 
(FCP) و ارتباطات ثابت (PAP) انتقال داده    

سهم بازار شاتل در کشور

•  بیش از ۳۵۰ نماینده رسمی در سراسر کشور
•  ارایه ی سرویس در بیش از۴۰۰ شهر کشور

•  بیش از یک هزار بازفروشنده

کانال های ارایه خدمات



عراق

آذربایجان

ترکمنستان

عمان
امارات

ارمنستان

س
خلیج فار

عربستان

یزد

هرمزگان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

کردستان

بوشهر

لرستان

گلستان
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دریای خزر

دریای عمان

مرکزی
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گروه شرکت های شاتل همواره تالش کرده است فعالیت هایی را فراسوی کسب و 
کار و بــر اســاس رســالت اجتماعــی خویــش انجــام دهــد. ایــن مجموعه بــرای اجرای 
مسئولیت های اجتماعی خود، افزون بر ارتباط با مراکز NGO، در حوزه های مختلفی 

حضور داشته است:

ICT حمایت از برنامه های تلویزیونی با موضوع ترویج فرهنگ  •
•  حضــور و ســخنرانی اعضــای هیــات مدیره شــاتل در رویدادهای دانشــگاهی و 

همایش های مختلف کشور با موضوعات مرتبط با ICT و کارآفرینی
•  تمرکز بر استفاده و تامین محصوالت سبز و دوست دار محیط زیست از تامین 

  ZyXEL کنندگان داخلی و خارجی هم چون
•  حمایت از اقدام های ترویجی نکوداشت روزهای مربوط به محیط زیست 

•  همکاری با انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در راستای حمایت و چاپ چند 
کتاب مدیریتی (هم چون کتاب کلینیک مدیریت منابع انسانی، مجموعه کتاب 

آموزه هایی برای مدیران اجرایی، کتاب توسعه شخصی کارکنان و ...)
•  برگــزاری دوره هــای مختلــف بــرای ســازمان های نظارتــی هم چــون ســازمان 

رگوالتوری، پلیس فتا و ...
•  حمایــت از کنفرانس هــای تخصصــی مختلــف از جملــه کنفرانــس ســاالنه ی 

مدیریت استراتژیک، مدیریت    اجرایی و ...
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امروزه سازمان ها و کسب و کارها دارای نیازهای ارتباطی گوناگونی هستند که زیربنای 
رشد، توسعه و دست یابی به اهداف سازمان به شمار می آیند. 

شـــاتل با شناسایی حساســـیت ها و نیازهای ارتباطی ســـازمان های کشور می کوشد 
راهکارهای مورد نیاز را در یک بســـته ی جامع، شامل محصوالت زیر به مشتریان ارایه 

کند:

پیشنهاد گروه شرکت های شاتل برای سازمان ها در بر گیرنده ی هماهنگی، یکپارچگی 
و صرفـــه اقتصادی اســـت و دغدغه هـــای عملیاتی، مالی و حقوقی ســـازمان ها برای 
تامیـــن نیازها به صورت جداگانه را برطرف می ســـازد. در ادامـــه هریک از محصوالت 

سازمانی شاتل معرفی می شوند.

۱- راهکارهای پهنای باند (Broadband) و اتصال نقطه به نقطه به سازمان ها

Dedicated پهنای باند اختصاصی  •  

Optimal پهنای باند ویژه  •  

VPN  ارتباط نقطه به نقطه  •    

۲- ارایه راهکار سازمانی تلفن شاتل در قالب تلفن ثابت و اپلیکیشن شاتل تاک 

۳- راهکارهای مرکز داده ی شاتل

۴- خدمات شاتل موبایل

۵- خدمات محتوای دیجیتال (تماشای آنالین فیلم و سریال از طریق سایت نماوا)
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ارایه خدمات پهنای باند اختصاصی به سازمان ها و شرکت هادر سراسر کشور از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل 
است. در این راهکار، سازمان ها می توانند بر یکی از بسترهای: 

XDSL بستر انتقال سیم مسی  •
•  بستر وایرلس

•  بستر فیبر نوری

پهنای باند اختصاصی خود را برای اتصال اختصاصی و  پرســرعت به شــبکه جهانی اینترنت و همچنین برقراری 
ارتبــاط میــان نقــاط مختلــف جغرافیایی و مراکــز و دفترهای مختلف ســازمان تامین کنند. در حــال حاضر صدها 

سازمان و شرکت بزرگ کشور از راهکارهای پهنای باند شاتل در قالب خدمات زیر استفاده می کنند:

ایــن شــرکت بــا در اختیار داشــتن بیشــترین پهنای بانــد ورودی در میان شــرکت های تامین کننده اینترنت کشــور، 
آمادگی دارد خدمات پهنای باند را از چند مگابیت تا چند STM1 به درخواست کنندگان، ارایه کند.

�א� (���� �א � �א��א� �א) � ����א��א��א� 

خدمات پهنای
باند اختصاصی
(Dedicated)

خدمات پهنای
باند ویژه

(Optimal)

خدمات ارتباط
نقطه به نقطه

(VPN)

۱- راهکارهای پهنای باند (Broadband) و اتصال نقطه به نقطه به سازمان ها

20 |



| 21



پهنای باند اینترنت اختصاصی یا سرویس Dedicated، راهکاری ست برای دست رسی به اینترنت با کیفیت باال و بدون ضریب اشتراک که 
به دلیل ماهیت و هزینه های آن، اغلب مورد استفاده شرکت ها و سازمان ها قرار می گیرد. مزایای اصلی خدمات پهنای باند اختصاصی در 

مقایسه با سرویس های اشتراکی را می توان به صورت زیر برشمرد:

•  اختصاصی بودن پهنای باند
•  سرعت ارسال و دریافت متقارن بدون افت سرعت

•  بدون محدودیت Port ها
•  ارایه IP رایگان 

(SLA) تضمین کیفیت خدمات بر اساس توافق نامه سطح خدمات  •
•  پشتیبانی فنی اختصاصی در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهای سال

•  اولویت رسیدگی و حل مشکالت در مواقع بحران
•  مانیتورینگ ۲۴ ساعته سرویس در واحد مدیریت شبکه شاتل

•  امکان مانیتورینگ سرویس توسط مشتری

Dedicated پهنای باند اختصاصی

ایــن ســرویس بــا حــذف محدودیت ســرعت و پرداخت بر مبنای میزان مصــرف، بهینه ترین حالت را در اختیار مشــتریان قرار می دهد. هتل ها 
بیمارستان ها، مراکز آموزشی و اداری از جمله مهم ترین مخاطبان این راهکار هستند.

مهم ترین ویژگی ها:

•  دسترسی به پهنای باند باال و اختصاصی
•  امکان پرداخت هزینه بر اساس میزان ترافیک مصرفی و مدیریت هزینه ها

•  ویژه مشتریانی که در ۲۴ ساعت شبانه روز نیاز به دسترسی مداوم به اینترنت پرسرعت ندارند.
•  امکان مدیریت مصرف بر اساس ترافیک خریداری شده

Optimal پهنای باند ویژه
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یکی دیگر از راهکارهای پهنای باند شاتل، راهکار اتصال نقطه به نقطه است که برای ایجاد شبکه های خصوصی مجازی برای اتصال دو یا 
چند نقطه و ارسال و دریافت اطالعات به کار می رود. بسیاری از سازمان ها برای برقراری ارتباط امن میان دفترها و شعب خود به بستری 
پایدار و اختصاصی شــده در سراســر کشــور نیازمندند. خدمات ارتباط نقطه به نقطه ی شــاتل نیز چنین بســتری را با ویژگی های زیر در اختیار 

مشتریان می گذارد:

•  اختصاصی بودن پهنای باند
•  پشتیبانی فنی اختصاصی سرویس با واحد مدیریت شبکه

•  مانیتورینگ ۲۴ ساعته سرویس توسط شاتل
•  سرویس متقارن به صورت پیش فرض و امکان ارایه سرویس نامتقارن در صورت درخواست مشتری

VPN ارتباط نقطه به نقطه

اگر هنوز برای انتخاب شــاتل به عنوان تامین کننده خدمات پهنای باند خود تصمیم نگرفته اید، دانســتن این نکات 
می تواند در نهایی کردن این تصمیم به شما کمک کند.

مهم ترین ویژگی های خدمات پهنای باند شاتل:

•  در اختیار داشتن بیش ترین پهنای باند اینترنت در کشور
•  استفاده از چندین مسیر بین المللی به صورت پشتیبان که ریسک رخدادهای پیشبینی نشده را کاهش می

 دهد.
•  در اختیار داشتن چندین مرکز داده ی مجهز برای مدیریت شبکه شاتل که به صورت پشتیبان عمل می کنند.

•  زیرساخت ارتباطی (Backbone) به تمام استان های کشور و دارای سی نقطه تجمیع استانی
•  تیم فنی توانمند و متخصص، ویژه ی هر مشتری برای ارایه و پشتیبانی از خدمات به صورت ۲۴ ساعته 

•  مجموعه ای کامل از مجهزترین تجهیزات فنی روز جهان برای ارایه خدمات بهتر
•  امکان ارایه خدمات ویژه سازمانی همچون تلفن ثابت شاتل و ShatelTalk برای تسهیل مکالمات سازمانی

•  امــکان بهره گیــری از خدمات محتوایی همچون مجموعه وب ســایت های شــاتل لند و وب ســایت نماوا (برای 
تماشای آنالین فیلم و سریال) همراه با پیشنهادهای ویژه برای مشتریان پهنای باند

•  حفــظ کیفیــت ارتبــاط و پایــداری خدمــات بــا تدابیر و ســرمایه گذاری های گســترده بــر تجهیــزات نرم افزاری و 
سخت افزاری

چرا از خدمات پهنای باند اختصاصی شاتل استفاده کنیم؟
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شــاتل، خدمات تلفن خود را در سراســر کشــور ارایه می کند. شــما می توانید بسته به نیازها و 
موقعیت مکانی خود از راهکارهای ویژه شــاتل برای مکالمه تلفنی بهره مند شــوید. شــاتل با 

اختصاص شماره تلفن به مشتریان، این خدمات را به یکی از شیوه های زیر ارایه می کند:

۲- ارایه راهکار سازمانی تلفن شاتل در قالب تلفن ثابت و اپلیکیشن شاتل تاک 

مشترکین شاتل می توانند با استفاده از یک دستگاه ATA و یک دستگاه تلفن معمولی از تمام ویژگی
 های خدمات نسل جدید تلفن شاتل بهره مند شوند. 

تلفن ثابت از طریق نصب دستگاه ATA در مسیر اینترنت

برای مشترکین شاتل روش دیگری هم برای استفاده از خدمات تلفن ثابت وجود دارد و آن استفاده از 
یک دستگاه IAD است که با نصب آن هم زمان می توان از خدمات تلفن ثابت و اینترنت برخوردار شد. 

IAD تلفن ثابت با استفاده از دستگاه مودم

در این روش کاربران اینترنت پرســرعت شــاتل می توانند با اســتفاده از اپلیکیشــن ShatelTalk و با یک 
شــماره اختصاصــی بــر روی تلفن هوشــمند خود مکالمات تلفنی را بر بســتر اینترنــت و با ویژگی های 

منحصر به  فرد انجام دهند.

خدمات ShatelTalk بر روی تلفن هوشمند

این راهکار برای مشترکین فعلی شاتل و بر بستر اینترنت، بر روی دستگاه IP-Phone ارایه می شود.

IP-Phone تلفن ثابت با استفاده از

این خدمات که راهکار تلفن ویژه برج ها و مجتمع هاست، از طریق سیم مسی و بر روی گوشی های 
تلفن معمول و رایج در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

(POTS) تلفن ثابت بر روی سیم مسی
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شبکه شاتل

DSLAM
تلفن ثابت

تلفن ثابت

تلفن همراه

تلفن بین الملل

مودمتلفن ثابت ATA

IP-Phoneمودم

IAD
تلفن ثابت

ارتباط با  سیمارتباط بی سیممودمتلفن همراه



مهم ترین ویژگی ها:

• قابل ارایه بر بسترهای ADSL، VDSL، فیبر نوری، Wireless و مایکروویو
• کاهش هزینه های باالی ارتباطی و زیرساختی 

• مدیریت هزینه ی مکالمه های تلفنی در سازمان 
• امکان استفاده از نرم افزارهای مختلف برای مدیریت و شفافیت مکالمه ها در سامانه تلفن های سازمانی

• سادگی ارایه خدمات
• سرعت پیاده سازی و راه اندازی سرویس

• امنیت باال
• سادگی در محاسبه هزینه ها 

• امکان جدا سازی بستر ارایه Voice و Data برای ارتقا کیفیت تماس ها

راهکار ســازمانی تلفن ثابت شــاتل با هدف بهبود کیفیت تماس ها و کاهش هزینه های سازمانی پایه گذاری 
شــده اســت. ایــن خدمات ویژه سازمان هایی ســت که قصــد دارند با تکیــه بر قابلیت هایــی همچون مقیاس
 پذیری، انعطاف پذیری و سفارشی سازی، به خدمات ارتباطی با کیفیت با هزینه ای مناسب در سازمان خود 
دســت یابند. از این رو صرف نظر از این که بزرگی ســازمان شــما چه قدر است، می توانید متناسب با نیازهای 

خود از این راهکار و ویژگی های آن در کسب و کار خود بهره مند شوید.
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شبکه شاتل
تلفن ثابت

تلفن همراه

تلفن بین الملل

SIP Trunkسازمان IP-PBX

ارتباط با  سیمارتباط بی سیم
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شاتل با در اختیار داشتن بیش ترین میزان پهنای باند کشور و با تکیه بر زیرساخت های منحصر به 
فرد ایجاد شـــده در مرکز داده های مجهز خود واقع در چندین پایگاه مســـتقر در تهران موفق شده 

است، خدمات مرکز داده ها را با کیفیتی متمایز در اختیار شرکت ها و سازمان ها قرار دهد.
هم اینـــک مشـــتریان و وب ســـایت های شـــناخته شـــده و صاحب نامی در فهرســـت مشـــترکین 
راهکارهـــای مرکـــز داده هـــای شـــاتل قرار دارند کـــه به صورت شـــبانه روزی از خدمـــات این مرکز و 

پشتیبانی نیروهای متخصص شاتل بهره مند می شوند.

برخی از مهم ترین راهکارهای ارایه شده در مرکز داده های شاتل عبارت اند از:

 Co-Location خدمات میزبانی سرور •
Dedicated Server ارایه خدمات سرور اختصاصی •
Virtual Private Server ارایه خدمات سرور مجازی •

مهم ترین ویژگی ها:

• بهره مندی از امکانات محیطی مرکز داده های شاتل (طراحی منطبق بر آخرین تکنولوژی های 
جهانی، قفسه های استاندارد، سیستم تهویه و کنترل دایمی دما، کنترل رطوبت و ...)

• بهره مندی از پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته در تمام روزهای سال
• تامین برق دایمی و بدون قطعی و استفاده از سیستم برق پشتیبان

• سیستم پیشگیری هوشمند و مهار آتش سوزی
• سیستم مانتیورینگ دایمی برای تامین امنیت فیزیکی سرورها

• تامین امنیت اطالعاتی با استفاده از پیشرفته ترین و به روزترین نرم افزارهای امنیتی
• بهره مندی از بیش ترین پهنای باند مصرفی کشور و برقراری ارتباط بسیار پرسرعت با شبکه

• بهره مندی از راهکارهای بهینه مدیریت سرور و مشاوره های فنی برای پشتیبانی سرورها
• نصب، راه اندازی و برطرف ساختن مشکالت در کوتاه ترین زمان ممکن

• پایداری کیفیت خدمات در همه روزهای سال

| 29

۳- راهکارهای مرکز داده ی شاتل



شاتل، با هدف تکمیل زنجیره ارزش خدمات ارتباطی و مخابراتی، فعالیت 
در بازار خدمات ارتباطی همراه را به فهرست خدمات خود افزوده است. بر 
ایــن اســاس شــرکت توســعه ارتباطات همراه شــاتل بــا نام تجاری شــاتل 
موبایل فعالیت خود را به عنوان اپراتور مجازی نوع یک موبایل به صورت 

Full MNVO، از سال ۱۳۹۴ شروع کرده است.

راهکارهای سازمانی شاتل موبایل

شاتل موبایل با تکیه بر زیرساخت فنی و تجربه ی حرفه ای خود، راهکارهای 
 ،TD-LTE متنوع و اختصاصی شده ای را در حوزه ی تلفن همراه و اینترنت
در اختیــار ســازمان ها و نهادهــا قــرار می دهــد. راهکارهــای قابــل ارایــه بــه 

سازمان ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:

گروه اول: راهکارهایی که بر بستر موبایل و TD-LTE، به صورت عمومی 
به تمام سازمان ها ارایه می شود. 

گروه دوم: راهکارهایی ست که بر اساس نیازمندی های صنعت مشتری و 
شناســایی و پاســخگویی به آن، طراحی و  سفارشی ســازی می شــود و در 
اختیار سازمان قرار می گیرد. در این دسته راهکار، بستر مخابراتی به عنوان 
تکمیل کننده ی زنجیره ارزش مشــتری، از تامین تا پشــتیبانی، در کنار سایر 
زیرساخت های موجود، منجر به خلق ارزش جدید شده و به سازمان کمک 
می کنــد تــا از فرصت هــای پیــش رو، بیشــترین بهــره را ببــرد. در ادامــه، 

توضیحاتی درباره راهکارهای سازمانی توضیح داده شده است. 
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۴- خدمات شاتل موبایل 



خدمات سازمانی شاتل موبایل
•  خدمات موبایل و سیم کارت سازمانی به کاربران سازمانی (کارکنان یا مشتریان سازمان)

•  خدمات TD-LTE به کاربران سازمانی (کارکنان یا مشتریان سازمان)

•  راهکارهای متنوع و اختصاصی شده ی سازمانی
•  امکان استفاده از زیرساخت شاتل موبایل برای ارایه خدمات تلفن همراه و TD-LTE با برند 

سازمان 
•  اینترنت همراه TD-LTE بر بستر نسل 4 و 4.5

•  ارایه حساب سازمانی برای مدیریت حساب ها و سیم کارت ها
•  شبکه تلفن اختصاصی بر بستر موبایل

•  ایجاد شبکه امن مجازی بین مراکز یک سازمان و سرورهای آن برای تبادل دیتا
•  امکان ارایه خدمات مبتنی بر موقعیت همچون تبلیغات هوش مند، مسیریابی، ره گیری، 

شناسایی مخاطب و اطالع رسانی هدف مند به مشتریان یک سازمان 
 USSD امکان ارسال و دریافت اطالعات از مشتریان و مخاطبان از طریق کدهای دستوری  •

•  امکان ارای خدمات ارزش افزوده به مشتریان سازمان
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شــاتل لند یا سرزمین شــاتل (shatelland.com)، وب سایت اختصاصی شاتل برای ارایه خدمات محتوایی به 
مشتریان است. این وبسایت بخش های متنوعی شامل مرکز آپلود و دانلود، مرکز تخصصی بازی های آنالین 
و کامپیوتری و فضایی برای تماشــای آنالین فیلم و ســریال دارد. خدمات محتوای دیجیتال ویژه ســازمان ها 

شامل خدمات وب سایت نماوا (برای تماشای آنالین فیلم و سریال) است.
شــاتل، وب ســایت نمــاوا (namava.ir) را کــه فضایــی برای تماشــای آنالین فیلم و ســریال اســت، به عنوان 
بخشی از خدمات محتوایی سرزمین شاتل (shatelland.com) در آغاز دهه دوم فعالیت راه اندازی کرده است. 
وب ســایت نماوا (namava.ir)  موفق شــده اســت در مدت زمانی کوتاه توجه بخش وسیعی از کاربران را به 

خود جلب کند.

در این وب سایت، مجموعه ی منحصر به فردی از جدیدترین و جذاب ترین فیلم ها، سریال ها و انیمیشن های 
روز ایــران و جهــان گــردآوری و امــکان تماشــای آنالین آن ها با بهترین کیفیت ممکن و متناســب با ســرویس 

اینترنت کاربران در اختیار ایشان قرار داده شده است.

مهم ترین ویژگی ها:

•  تعداد و تنوع باالی فیلم ها و سریال ها متناسب با عالقه مندی های مختلف کاربران
•  کیفیت بسیار باالی فیلم ها و سریال ها

•  قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه در مقایسه با خرید فیزیکی و یا دانلود فیلم و سریال
•  تنظیم خودکار کیفیت نمایش متناسب با سرعت اینترنت

•  امکان تماشای بخشی از یک فیلم بر روی یک دستگاه همچون موبایل، کامپیوتر و... و سپس تماشای 
ادامه آن بر روی دستگاه دیگر

•  وابسته نبودن به زمان و مکان مشخص برای مشاهده فیلم و سریال دلخواه
•  امکان دست رســی به طیف گســتردهای از فیلم ها و ســریال های ایران و خارجی به صورت نامحدود در 

یک دوره زمانی با پرداخت هزینه ای باورنکردنی در مقایسه با خرید فیزیکی و یا دانلود
•  امکان جست وجوی فیلم ها بر اساس موضوع، نام فیلم، کارگردان، بازیگران و ...

•  رعایت حقوق صاحبان محتوا
•  دوبله فارسی اختصاصی از فاخرترین آثار سینمای جهان با حضور برترین گویندگان کشور

•  دارا بودن بالگ اختصاصی برای ارایه نقد، مقاله، مصاحبه و خواندنی های جذاب سینمایی به نشانی 
blog.namava.ir

www.namava.ir/kids دارا بود بخش اختصاصی کودکان و نوجوانان با محیطی امن و سرگرم کننده  •
...  •
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۵- خدمات محتوای دیجیتال (تماشای آنالین فیلم و سریال از طریق سایت نماوا)



خدمات سازمانی نماوا

شرکت ها و سازمان ها می توانند با امضای توافق نامه با نماوا، خدمات این وب سایت را با شرایط ویژه در 
اختیار مشتریان خود قرار دهند. همچنین نماوا پیشنهادهای جذابی برای دیگر اپراتورهای ارایه کننده خدمات 
اینترنت دارد که بر اساس آن اپراتورها می توانند در ازای ارایه شرایط ویژه در محاسبه ترافیک این وب سایت 
به مشتریان خود، از تسهیالت متقابلی از سوی شاتل بهره مند شوند. به این معنا که اپراتورهای ارایه کننده 
خدمات اینترنت پرســرعت طی تفاهم نامه هایی با شــاتل برقراری شــرایط ویژه در محاســبه ترافیک این وب

 سایت را تضمین و در مقابل از نماوا تسهیالت توافق شده ای را دریافت می کند.



دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، پایین تر از پل 
صدر، بن بست الهیه، شماره ۲، ساختمان شاتل
تلفن فروش: ۲۳۰۹۹  | تلفن پشتیبانی: ۲۳۰۸۹

www.shatel.ir  |  info@shatel.ir
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