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چکیدهطرح

رشکت پرتو متاس نویــن (پرمان) در ســال  1380با هدف اعتالی دانــش فنی و توامنندیهــای ملی در حوزه
فناوریهای پیرشفته مخابراتی توســطجمعی از اساتید دانشگاهی تشــکیل گردید .زمینه فعالیت این رشکت،
طراحی و تولید ســامانههای مخابرات نوری و شبکههای دیتا اســت .رشکت پرتو متاس نوین تاکنون محصوالت
متنوعی طراحی و تولید منوده اســت و ســامانههای تولیدی آن در شــبکههای مخابراتی مورد بهرهبرداری قرار
گرفتهاند .ســامانههای انتقال نوری  SDHطراحی و تولیدی این رشکت در ردههای مختلفی و برای کاربردهای
متنوعی ارایه میشــوند .در این ســامانهها قابلیت پشــتیبانی از رسویسهای  TDMمبتنی بر واسطهای  E1و
 64/16/4/1-STMارایه میشود .همچنین ،رسویسهای اطالعات  Ethernetمبتنی بر پردازش بستهای و با قابلیت
پشتیبانی از رسویسهای متنوع در نرخهای  Ethernet 100Mbps/1Gbps/10Gbpsبه مشرتیان ارایه میشود.

ویژگیهای رشکت در تجاری سازی طرح

سی و دومینجشنواره بیناملللی خوارزمی

رشکت پرتو متاس نوین با ارایه نرم افزارهای مدیریت سامانه و مدیریت شبکه ،این امکان را برای کاربران فراهم
مــی مناید تا بتوانند عملیات مورد نیاز برای راهربی و بهره برداری و پایش موثر شــبکه را به خوبی و با داشــن
قابلیتهای متنوع و آسان انجام دهند .طراحی و پیاده سازی این نرم افزارها در رشکت پرمان انجام شده و لذا
ویژگی های مورد نظر کاربران متناسب با نیازها و اولویتهای آنان در این سامانه توسعه یافته و ارایه میشوند.
محصوالت رشکت پرتو متاس نوین مبتنی بر استانداردهای بیناملللی طراحی و تولید می شوند و دارای کیفیت
باال در طراحی ،دقت عملکرد باال و قابلیت اطمینان باالیی هستند .توجه به کیفیت در حوزههای فنی و اجرایی،
یکی از محورهای مهم فعالیت در رشکت پرتو متاس نوین بوده است و در همین راستا ،محصوالت مختلف این
رشکت پس از گذراندن مجموعه وســیعی از آزمایشهای فنی و عملیاتی ،تاییدیههای الزم را از سازمان تنظیم
ارتباطات و مقررات رادیویی دریافت منودهاند.
رشکت پرتو متاس نوین ،با ارایه محصوالتی که دارای فناوریهای بســیار پیرشفتهای هستند ،مرزهای دانش
و فناوری ملی را توســعه داده است .کیفیت باالی عملکرد محصوالت ارایه شــده این رشکت به همراه پشتیبانی
و خدمات پس از فروش موثر و کارآمد موجب شــده اســت که عوامل مخابراتی کشور به بهره برداری از محصوالت
ایرانی عالقمند شده و از این محصوالت در شبکههای مخابراتی خود بهرهمند شوند .به این ترتیب ،عالوه بر کاهش
وابستگی به رشکتهای خارجی ،کیفیت ارایه خدمت افزایش یافته و هزینه مشرتیان نیز کاهش یافته است.
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