




ما 30 سال تجربه را با زيبايِي دانش و نوآروِي 
جوانانه گره زده ايم تا با خالقيت و وفاداري به 
مشتريان مان اين اطمينان را بدهيم كه هميشه 

مي توانند روي ما حساب كنند.
ما در دنياي تجارت همراه شما هستيم تا ايراني 
كارآمـد و مقتـدر و جهاني پر از صـلح، امنيـت 

و آرامش بسازيم.

امنيت و آرامش شما در فضاي
مجازي ماموريـت ماست.



گروه شركت هاى آتنا، با تاسيس اولين شركت خود، فناورى اطالعات و ارتباطات آتنا، در سال 1385 متولد شد.
با توجه به نياز روزافزون و رويكرد مثبت بازار به حوزه امنيت شبكه و اطالعات، و ضرورت پشتيبانى سريع و تخصصى، شركت 
پارس آتنا دژ (پـاد) با هدف پاسخگويى به اين دسته از مشتريان در سال 1387 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود. اين 

شركت طى سال هاى فعاليت خود توانسته است بازيگر قدرتمندى در حوزه توزيع محصوالت امنيت شبكه و اطالعات شود.
در كنار اين دو شركت، 4S technologies در كشور امارات متحده عربى براى پاسخگويى به نياز مشتريان داخلى به ارتباطات 

بين المللى و همچنين فعاليت در بازار اين كشور تشكيل شد.
در سال 1394 نيز شركت دانش بنيان سامانه نگار آتنا (سنا)، جديدترين عضو گروه شركت ها، با هدف ارائه سرويس هاى نوين در 

حوزه هاى تامين جمعى سرمايه (crowdfunding) و خدمات ابرى فعاليت رسمى خود را شروع كرد.

ما در گروه شركت هاى آتنا مى كوشيم به عنوان مجموعه اى پيشرو و موفق در زمينه ارايه راهكارهاى جامع 
و كارآمد IT، سهمى در توسعه خدمات مبتنى بر فناورى اطالعات بنگاه هاى اقتصادى كشورمان داشته باشيم. 
توجه به مشتريان، كيفيت خدمات و پاسخگويى سريع همواره سر لوحه كار ما قرار داشته و در محيطى برنده–برنده، 

زمينه رشدى پايدار را براى ذى نفعان فراهم مى سازيم.

گـروه آتنـا





13851389
1387

آغـاز فعاليت گـروه آتنـا
تاسيس شركت فناورى اطالعات

و ارتباطات آتنـا

آغاز فعاليت شركت پارس آتنا دژ (پاد)

انتخـاب مديـرعامل شركت آتنـا
به عنوان نايب رئيس سازمان نصر كشور

4S technologies آغاز فعاليت شركت
در دوبى
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ارتقا به سطح توزيع كنندگى رسمى
محصوالت كسپرسكى در ايـران

 Canaba آغاز فعاليت شركت
در كشور كانادا

دريافت جايزه «قهرمان سال»
در منطقه غرب آسيا از شركت

كسپرسكى

انتخاب مديرعامل شركت پـاد به
عنوان عضو هيات مديره سازمان

نصر تهران

دريافت جايزه « بيشترين توسعه سال»
از شركت كسپرسكى

دريافت جايزه « بهترين ارائه دهنده
دريافت جايزه «خالق ترين نماينده سال»راهكار» از شركت كسپـرسكى

از شركت كسپرسكى

آغاز فعاليت سايت مهربانه در قالب
آتنـا گروه  اجتماعى  مسئـوليت 

دريافت جايزه مسئوليت پذيرى اجتماعى
به دليل اجراى پروژه مهربانه

برگزيده شدن سايت مهربانه به عنوان
”سايت برتر بخش سرويس نرم افزارى
آنالين“ جشنـواره وب و موبايل ايران 

آغاز فعاليت شركت سامانه نگار آتنا (سنا)
برگزيده شدن سايت مهربـانه از سوى
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات در
پنجمين جشنواره فاوا در محور نوآوري
در ارايه خدمات در حوزه توسعه خدمات

روستايي و مناطق محروم
پذيرش شركت سامانه نگار آتنا (سنا)

به عنوان شركت دانش بنيان

Canaba

دريافت جايزه «نماينده برتر» در 
خاورميانه منطقه 



كانال توزيع
و فــروش

تجـربه غنى در توانمنـدسازى،
توسعه و مديريت كانال نمايندگان

برتر برندهاى  نمايندگى 
جهانى در زمينه مديريت
و امنيت شبكه و اطالعات

بيـش از 200 نمـاينده
فروشگاهى در سرتاسر

كشور

بيش از 80 نماينده فعال سازمانى
در سرتاسر كشور با بيش از 4000 

مشتـرى سازمانى

تيم فروش و فنى هدف گرا،
متخصص و بروز

برنده جوايز متعدد در حوزه
كانـال نماينـدگى فروش

IT JUST WORKS!



BE THE ONE WHO PUTS
SECURITY ON THE AGENDA 



شبكه و مراكز داده
تحليل و بررسى شبكه و ارائه راهكارهاى مورد نياز

مشاوره در طراحى، اجرا و بازسازى مراكز داده
WAN و LAN مشاوره در طراحى، اجرا و بازسازى شبكه هاى

تهيه RFP در خصوص راه اندازى، بروزرسانى و تجهيز شبكه هاى سازمانى

مشاوره حرفه اى در خريد تجهيزات تخصصى شبكه

امنيت شبكه و اطالعات
Endpoint Security مشاوره در خصوص پياده سازى راهكارهاى يكپارچه

DDOS مشاوره و ارائه سرويس در خصوص حمالت
مشاوره و ارائه سرويس هاى هوشمند در خصوص تهديدات امنيتى

روز دنيا

مشاوره



راهكارهاى
سـازمـانى

امنيت اطالعات و شبكه
حفاظتى برتـر و قدرتمنـد درEnd-Point Security توسط

 Kaspersky آنتى ويروس قدرتمند 

الكترونيكى پست  سرورهاى  اينترنتى  درگاه هاى  در  امنيت 

امنيتى خاص  ويژه محيط هاى مجازى همراه با افزايش بهره ورى  و كارايى

 (APT) راهكـارهاى مقابله در برابر تهديدات پيـشرفته مستمر

راهكارهاى جامع مقابله با كالهبردارى هاى سايبرى در بانكدارى
الكترونيكى

دوره هاى كاربردى آگاهى سايبرى از سطح مقدماتى تا پيشرفته



مهندسى شبكه

پشتيـبان گيـرى

اصالح و استانداردسازى شبكه هاى سازمانى

مانيتورينگ بهره ورى و كارايى شبكه 

مانيتورينگ تمام تجهيزات شبكه

ارائه راهكارهاى پشتيبان گيرى حرفه اى جهت محيط هاى مجازى
راهكارهاى پشتيبان گيرى لحظه به لحظه اطالعات 

باالترين سرعت با  اطالعات تخريب شده  بازگرداندن پشتيبان 
پشتيبان گيرى بر روى ابر

مشاوره و ارائه راهكار يكپارچه ذخيره سازى و پشتيبان گيرى جهت
مراكز داده

ايجاد سياست هاى خاص پشتيبان گيرى به منظور كمترين استفاده از
منابع سيستم و باال بردن سرعت 



ذخيـره سـازى و
پشتيبان گيرى ابرى 

سرويس ذخيره سازى ابرى قابل استقرار بر روى ابر
اختصاصى سازمان ها؛ با قابليت ذخيره سازى،همگام سازى،
نگهدارى نسخه هاى تغيير يافته در طى زمان، بازيابى

داده هاى حذف شده، به اشتراك گذارى و ...

قابليت هر گونه شخصى سازى مطابق با نيازهاى
مختلف سازمانى

پشتيبان گيرى سازمانى؛ با قابليت پشتيبان گيرى
خودكار و زمان بندى شده داده هاى حساس كامپيوترهاى
سازمان بر روى ابر عمومى يا اختصاصى و همچنين با

امكان فشـرده سازى و رمزگـذارى قدرتمند، پيش از 
ارسال داده ها



تامين جمعى سرمايه

يا كرادفاندينگ) شيوه   crowdfunding) تأمين جمعى سرمايه 
جديدى براى تامين تمام يا بخشى از سرمايه مورد نياز جهت آغاز 
يا انجام يك فعاليت مشخص است كه از سال 2006 مورد استفاده 
رسمى قرار گرفته است. در اين روش، كه سرمايه گذارى اجتماعى 
نيز ناميده مى شود، حمايت هاى [نقدى و غير نقدى] افراد مختلفى 
زيرساخت هاى  طريق  از  مشخص،  هدف  يك  براى  جامعه،  يك  از 

مى شود.  جذب  اينترنتى 

4 مـدل تامين جمعى سرمايه : 

دادن سرمايه
در قبال

دريافت سهام
اهـداى
سرمايه

دادن سرمايه
در قبال 

دريافت پاداش
دادن سرمايه
به صورت وام

راهكارهاى
مـالى



شركت دانش بنيان سامانه نگار آتنا (سنا) زيرساخت هاى فنى مورد نياز اجراى مدل هاى مختلف تامين جمعى سرمايه را توسعه داده؛ 
و مدل اهداى سرمايه كه بيشتر براى پروژه هاى خيريه، اجتماعى، بشردوستانه و غيرانتفاعى به كار مى رود، را با نام «مهربـانه» راه اندازى 

كرده است. سنا همكارى گسترده اى نيز با نهادهاى قانون گذار در خصوص تدوين مجوز سرمايه گذارى جمعى در كشور و دستورالعمل هاى 
مرتبط با آن دارد. سامانه نگار آتنا آماده همكارى با سازمان ها و شركت هاى دولتى و بخش خصوصى براى طراحى مدل تجارى و راه اندازى 

سامانه هاى مختلف تامين جمعى سرمايه در داخل و خارج از كشور است.

www.mehrabane.ir :آدرس اينترنتى
هدف: جمع آورى حمايت هاى مردمى براى موسسات خيريه رسمى

آغاز به كار: 1393
جوايز و افتخارات: 

مهربـانـه 

سرويس جمع آورى حمايت هاى مردمى
رسمـى خيـريه  مـوسسات  بـراى 

بـاهم شـادی بیافرینیـم

برترين طرح مسئوليت اجتماعى شركت ها
برترين سايت در بخش سرويس هاى آنالين جشنواره وب و موبايل در سال 1393

برگزيده نوآورى در خدمت رسانى به مناطق محروم در جشنواره فاوا 1394 وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات

ريال



كسپرسكى اوج امنـيت



جهت همكارى در فروش نسخه هاى خانگى كسپرسكى با ما تماس بگيريد.  تلفن: 44276930     داخلى 211

روش هاى خريد نسخه هاى
خانـگى كسپـرسكى: خريـد از بـازارهاى

كامپيـوترى كشـور

www.athena.ir/store

فروشگاه بزرگ
هايپر استار ارم

اشتراك ماهيانه براى
كاربـران همـراه اول

(با ارسال پيامك به 307080)

بسته هاى متنوع براى
كاربـران رايـتـل

( Rightel.ir/Kaspersky :سايت)
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Follow us on
@ParsAthenaDej

join us on
@Kaspersky.PAAD

like us on
@PAADSec



خدمات ويژه كاربران نهايى
از طريق سرويس دهندگان اينترنت و تلفن همراه

هارد همراه
ارائه خدمات ذخيره سازى ابرى براى مشتركين تلفن همراه و كاربران

كامپيوترهاى روميزى 

پشتيبان همراه  
پشتيبان گيرى خودكار از اطالعات مهم گوشى هاى تلفن همراه 

 سرويس آنتى ويروس ماهانه
و ماهانـه  قابليت خريد اليسنس   با  امنيتى كسپرسكى  راهكارهاى 

پرداخت بر روى قبوض خدمات پايه مشتركين

mcibox.mcicloud.ir مختص مشتركين همراه اول

mcibackup.mcicloud.ir مختص مشتركين همراه اول

kss.athena.ir



سامــانه نگــار آتنــا



در ارتباط �انیـم:

info@athena.ir
info@sana.tech
info@mehrabane.ir

w w w. at h e n a . i r
www.sana.tech
www.mehrabane.ir
امن.بازار

(98) 21 44276930
(98) 21 44276937

ايران- تهران
خ ستارخان، شماره 882، ط دوم و سوم

like us onjoin us onFollow us on

@PAADSec@Kaspersky.PAAD@ParsAthenaDej
@Mehrabane.ir@Mehrabane.ir @AthenaICT

@Mehrabane.ir


