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معرفی شرکت رسپینا

    شرکت داده پردازی رسپینا به عنوان بزرگ ترین اپراتور FCP در حوزه ارائه ی پهنای باند اختصاصی، توانسته است 
طی 18 سال فعالیت و با حضور در بیش از 31 استان کشور، سازمان های متعددی را از خدمات اینترنتی و ارتباطی 
خود بهره مند سازد. سبد راهکارهای رسپینا شامل خدمات ارتباطی متنوعی است که همگی در کالس جهانی به 

شرکت ها و سازمان ها عرضه می شود.
     رسپینا با هدف ارائه ی خدمات اینترنتی و ارتباطی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. در سال 1387 با دریافت مجوز 
ISDP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وارد حوزه ی ارائه ی پهنای باند اختصاصی اینترنت 
گردید و با دریافت پروانه FCP به عنوان باالترین پروانه ارتباطات ثابت در سال 1394 قادر به پوشش دهی 

کل کشور از طریق سرویس های ارتباطی خود شد.
    امروز رسپینا مفتخر است که به بیش از 5000 سازمان و 40 شرکت دارای پروانه اپراتور ثابت و 
سیار، راهکارهای ارتباطی و خدمات اینترنتی ارائه می کند. تجربیات غنی رسپینا در طول سالیان 
گذشته و سرمایه ی انسانی متخصص آن )بالغ بر 700 نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم(، موجب 
تسلط عمیق رسپینا بر نیازهای انواع صنایع و کسب وکارهای بزرگ و کوچک و کسب رضایت 

مشتریان از بیش از 60 صنعت مختلف شده است.
    تیم پشتیبانی فنی رسپینا به صورت 7*24 و با نظارت مستقیم واحد تضمین کیفیت 
همواره مشغول خدمت رسانی به مشتریان است، به شکلی که اختالالت و مشکالت 
پیش آمده برای مشترکین در اسرع وقت و باالترین استاندارد پیگیری و رفع خواهد 
شد. همین امر یکی از دالیلی است که رسپینا به عنوان پیشتاز بازار پهنای باند کشور 

شناخته می شود.
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امروز، ماموریت ما توسعه ی 

کمی و کیفی خدمات ارتباطات 

ثابت در حوزه ی فناوری اطالعات 

با ارائه راهکارهای متمایز و 

خالقانه در ایران است.

روحیه کار تیمی، 

سخت کوشی، پویایی، 

یک دلی، نوآوری و 

احترام به مشتری

ماموریت

چشم انداز 

تبدیل شدن به برترین 

اپراتور ثابت پس از 

شرکت مخابرات ایران در 

سطح کشور
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Servicesخدمات

Dedicated پهنای باند اختصاصی

     رسپینا سرویس اینترنت پهنای باند اختصاصی خود را 
به سازمان ها و شرکت هایی که نیاز به اینترنت پرظرفیت 
ارائه  دارند،  مطلوب  کیفیت  و  کم  تاخیر  باال،  سرعت  با 
پاپ سایت،   460 از  بیش  بودن  دارا  با  رسپینا  می دهد. 
بزرگ ترین ارائه دهنده پهنای باند اختصاصی به سازمان ها 

در کشور است.

NEXFON تلفن ثابت سازمانی

و  هوشمند  ثابت  تلفن  راهکار  جدیدترین  نکسفون،     
ارتباطات  تسهیل  به  منجر  که  است  کشور  در  یکپارچه 
سازمانی و کاهش قابل  توجه هزینه ها می شود. نکسفون 
با  و  توسعه  قابلیت  با  نرم افزاری  ویژگی های  اساس  بر 
قدرتمند  سخت افزارهای  و  ابری  زیرساخت  از  استفاده 

پایه گذاری شده است. 

اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها

و  برج ها  ساکنان  دسترسی  امکان  سرویس  این    
را به اینترنت پرسرعت، بدون درگیر شدن در  مجتمع ها 
ضوابط اداری و انتظار برای دستیابی به پورت های خالی 
مخابرات فراهم می سازد. این سرویس همچنین راهکاری 
موثر برای برج ها و مجتمع هایی است که ساختار خطوط 
تلفن فیبر نوری دارند تا اینترنت با قیمت مناسب، سرعت 

باال و کیفیت مناسب دریافت نمایند.

Colocation میزبانی سرور

       رسپینا با فراهم آوردن فضای مجهز به امکانات پیشرفته ی 
امنیتی، تهویه ی هوا، کنترل رطوبت، تامین برق اضطراری 
و کلیه ی ملزومات، به شرکت ها و سازمان ها این امکان را 
می دهد که با کمترین هزینه، سرورها و تجهیزات خود را 
در مکانی مناسب قرار دهند و نگران پشتیبانی و نگهداری 

سرورهای خود نباشند.



توانمندی ها و امکانات فنی

• الیه بندی نیروهای مرکز عملیات، بر اساس مدل سه الیه ای 
   برای محافظت و پشتیبانی از حقوق مشترکین

• الیه بندی نیرو های مرکز فروش، بر اساس مدل سه الیه ای برای  
   ارائه ی مشاوره در طی مراحل خرید 

• پشتیبانی و مانیتورینگ ۲۴ ساعته از طریق مرکز عملیات شبکه
• ایجاد فرآیند های مدیریت وقایع و مشکالت بر اساس سامانه ی 

 ITIL V3 و پیاده سازی Ticketing   
• تخصیص سه مکان متفاوت به لحاظ جغرافیایی و موازی به لحاظ کاری 

   برای مرکز عملیات جهت ایجاد Physical Redundancy در مانیتورینگ و 
   پشتیبانی کل شبکه

• ایجاد بستری مطمئن جهت پردازش و انتقال اطالعات با میزان پایداری %99.9 
   در مرکز داده اصلی شرکت

 ،Onion Defense اعمال بروزترین و کارآمدترین راهکارهای امنیتی با پیروی از اصول •
Distribution با به کارگیری سوییچ های الیه ی۳ و فایروال های سخت افزاری درالیه های   

• اتصال به بستر فیبر نوری مخابرات استان تهران 
100 Gbps شرکت ارتباطات زیرساخت با اتصال نقطه به نقطه به ظرفیت LCT اتصال به مرکز •

100 Gbps اتصال به مرکز امام خمینی شرکت ارتباطات زیرساخت با اتصال نقطه به نقطه به ظرفیت •
100 Gbps شرکت ارتباطات زیرساخت به ظرفیت VPLS ارتباط با شبکه •

• اتصال به تمامی مراکز PC و SC شرکت ارتباطات زیرساخت در سطح کشور
• اعمال Full Redundancy در الیه های Core و Distribution شبکه

• باالترین تعداد ارتباط BGP در میان شرکت های ارائه  دهنده اینترنت
 IP و اخذ مجوز توزیع RIPE عضویت در شرکت •

)IXP( ارتباط پرظرفیت با مراکز تبادل ترافیک داده شرکت ارتباطات زیرساخت •
• ارتباط پرظرفیت با سرویس NIN شرکت ارتباطات زیرساخت 

 NIX ارتباط با مرکز تبادل اطالعات کشور •



جوایز و افتخارات رسپینا

نشان طالیی 
TOPEX شرکت  برتر سال

نشان ستاره های 
فناوری ايران

نشان شعف مشتری

اپراتور برتر 
جشنواره ملی ارتباطات

نشان ستاره های فناوری 
)پرستیژ(

نشان طالیی نشان کیفیت و بهره وری
رضایت مندی مشتریان

ISO 10002:2014ISO 9001:2015 ISO 10004:2012

نشان شایستگی مدیریت
)EBCL( اتحادیه اروپا

نشان بین المللی
)SQA( تضمین کیفیت

نشان بین المللی
+A مدیریت خالق



برخی از مشتریان رسپینا
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شرکت داده پردازی رســپینا
 )سهامی خاص-شـماره ثبت 192911(
دارای پروانه FCP به شماره 100-94-18 
از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
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