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اهم فعاليت هاي دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطالعات در سال 1399

بخش شبکه و زيرساخت 
   اجرای پروژه بازنگری و به روزرسانی سیستم مديريت امنیت اطالعات) ISMS (و انجام مقدمات الزم جهت اخذ گواهینامه ملی امنیت اطالعات

 )UTM(پیاده سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه مديريت يکپارچه تهديدات  
  هاردنینگ و امن سازی کلیه تجهیزات شبکه، سرورها و سرويس ها در شبکه فن آوری اطالعات

  انجام دو دوره ممیزی داخلی امنیت اطالعات، انجام تست نفوذ سامانه های مهم، چهار دوره تست  آسیب پذيری های امنیتی و انجام اقدامات جهت رفع 
آسیب پذيری های امنیتی        

SOC عقد قرارداد با شرکت صبا سیستم صدرا جهت مشاوره سامانه مديريت رخداد و امنیت اطالعات و راه اندازی مرکز  
  خريد و استقرار تجهیزات ارتباط تصويری و تجهیز 5 سالن برگزاری جلسات مجازی

   برگزاری  بیش از 400 جلسه ويدئو کنفرانس در سال 99 و پشتیبانی کلیه جلسات در بستر توانیر و وزارت نیرو و ساير بسترهای ارتباطی
  تأمین و پشتیبانی ارتباط از راه دور همکاران جهت استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز در زمان دورکاری با توجه به همه گیری ويروس کرونا

  خريد تجهیزات پسیو و اکتیو مربوط به پروژه رفع گلوگاه داده شرکت توانیر طی سه استعالم
  خريد سرور و تجهیزات مورد نیاز به منظور ارتقای منابع مورد نیاز سرورها 

  به روزرسانی فريمورهای سرورها و توسعه و به روزرسانی زيرساخت مجازی سازی سرورها
  پشتیبانی و به روزرسانی نسخه آنتی ويروس کالينت ها و سرورها

  پیاده سازی سیستم مانیتورينگ شرايط محیطی مرکز داده

بخش نرم افزار
  تکمیل سند نیازمندی ها و RFP ، بررسی محصوالت مختلف، انعقاد قرارداد با شرکت بامداد و استقرار و راه اندازی نرم افزار جامع حقوقی

  عقد قرارداد با شرکت جادوی فکر جهت خريد نرم افزار فروش انرژی ، نصب و راه اندازی و استقرار نرم افزار و دريافت قبوض مشترکین
  بررسی راهکارهای مختلف ERP، انتخاب راهکار زيرساخت تحت وب شرکت پشتیبان نیرو  و  عقد قرارداد پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع سرمايه 

انسانی و نرم افزار مديريت طرح و پروژه با استفاده از اين زيرساخت
  برگزاری ارزيابی کیفی شرکت ها، تهیه لیست بلند و کوتاه و برگزاری جلسات مورد نیاز جهت اجرای پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع بهره برداری

  تکمیل سند نیازمندی ها و RFP ، انعقاد قرارداد با شرکت مهندسی تدکار جهت پیاده سازی نرم افزار مديريت پروژه های عمرانی شهاب تدکار
  پیاده سازی میز خدمت الکترونیکی و ارائه بیش از 42  خدمت الکترونیک در  پنجره واحد خدمات الکترونیکی 

  راه اندازی وب سرويس های درخواستی توانیر و وزارت صمت در خصوص اطالعات مشترکین و خدمات الکترونیک و سرويس های GSB توانیر
  اجرا و خاتمه پروژه معماری سازمانی تطبیقی با شرکت مهندسی گلستان

   تهیه شرح نیازمندی ها و پیاده سازی بخشی از سامانه اختصاصی نیروگاه پراکنده

بخش سخت افزار
  تهیه و تأمین تجهیزات سخت افزاری

  سرويس و نگهداری سخت افزاری و پشتیبانی نرم افزاری کلیه تجهیزات موجود در ستاد 
  به روزرسانی سخت افزاری سیستم های فرسوده و معیوب

 بخش آمار و اطالعات
  تهیه کارنامه و آمار تفصیلی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال 1398

  تصويب آيین نامه تبادل آمار و اطالعات شرکت برق منطقه ای اصفهان 
  افزودن بخش داشبورد مديريتی نرم افزار آمار و ايجاد دسترسی برای مديرعامل ، معاونین و رابطین آمار


