
(Abrish)ابریش 
سامانه های ابری ابریشم توس
قدرت گرفته از شتابدهنده سماتک



!کنابریشکسب و کارت رو 



مسیر رشد ابریش

1398 1399 1400 1401 1405

سیبا تیمی متشکل از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه فردو

با همراهی شتابدهنده 
سماتک، پا به عرصه ی 

.رایانش ابری گذاشت

تولد ابریش
آموزشسرویس وبینار و مدیریت 

5000مجازی با قابلیت پشتیبانی
بهره برداری و همزمان ایجاد کاربر 

.گردید

رشد آنک و آنیموز
ور شرکت نوپای ابریش به ط
ر رسمی ثبت شد و مصمم ت
از قبل به مسیرش ادامه 

.داد

ثبت رسمی شرکت ابریش
دو سرویس جذاب فضای 
ابری و دسکتاپ مجازی به

.ارائه گردیدحرفه ای صورت 

رشد نودیسک و آنی دسک
باور ما در افق های نه چندان دور

ابریش، امن ترین و وسیع ترین ابر ایران



برخی از خدمات ابریش

(Onimooz)آنیموز 

 کاهش هزینه های برگزاری و شرکت در دوره های
آموزشی

 ع محدودیت های مکانی و زمانی دسترسی به منابحذف
آموزشیو امکانات 

برگزاری آزمون و تکالیف آنالین

(Onac)آنک 

امکان ضبط و دانلود جلسه

 مصرفشیوه پرداخت بر اساس
((Pay as you go

 بدون محدودیت تعداد دوربین فعال در یک جلسه
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(OniDesk)آنی دسک 
 ن بدودور به سیستم امنیت و دسترسی راحت از راه

محدودیت مکانی و زمانی

سهولت در افزایش و یا کاهش منابع سخت افزاری

 زاری سخت افدسترسی به یک سیستم با مشخصات
به روزقوی و 

(NoDisk)نودیسک 
ذخیره و نگهداری امن اطالعات

اده از دسترسی به فایل ها از هر سیستم دلخواه با استف
نام کاربری و گذرواژه

همگام سازی خودکار محتوای نودیسک با سیستم های
مختلف
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Abrish

(NoRamz)پسوردها مدیریت 

دیگر خدمت  های قابل ارائه در ابریش

(Wiki)دانش نامه 

(Chaton)چت سازمانی 

تاالرهای گفتگو



مدیریت

پشتیبانی

فنی، زیرساخت

بازرگانی

اداری، اجرایی

گروه ابریش 



مزایای رایانش ابری برای افراد و کسب و کارها

امنیت اطالعات

نرم افزارخودکار به روز رسانی هزینه هاکارایی و کاهش 

یعاستقرار سر -سرعت باال 

دلخواهذخیره سازی ظرفیت مقیاس پذیری



ابریسرویس های مدل 

IaaS

PaaSارائه پلتفرم به عنوان یک سرویس
Plarform as a Servise

ارائه زیرساخت به عنوان یک سرویس
Infrastructure as a Servise



تاکنون1399از سال 

80،000از بیش :                 تعداد کل کاربران تعریف شده در پنل ابریش

70،000نزدیک به :          تعداد کل کاربران فعال تعریف شده در پنل ابریش

30،000نزدیک به :                تعداد کل جلسات تعریف شده در پنل ابریش

300،000نزدیک به :                    تعداد کل فیلم های ضبط شده در پنل آنک

ترابایت 12بیش از :                     حجم کل فیلم های ضبط شده در پنل آنک

و در حال حاضر

 مجموعه به ابریش اعتماد کردند400نزدیک به.

 سازمان در پنل مدیریتی ابریش تعریف شدند400بیش از.

 جلسه آنالین در سامانه آنک برگزار شدند900،000نزدیک به.

 آنالین در سامانه آنک برگزار شدندجلسه ساعت 800،000از بیش.



زه در حرودانش محرور شررکت برتررین »دستیابی ابریش به عنووان 
تکنولررو ی بازارهررای برره راهیررابی »و « کشررورفضرراهای ابررری در 
.ومیاز دانش و نبوغ متخصصان ببهره گیری با « کشورهای همسایه

ابریشچشم انداز 



ماموریت ما شرکت ابریش
کمکجهتدرابریخدماتارائهباکشور،برتردانشگاه هاینخبگاندانشبرتکیهبا
تنیمبراخودآیندهمسیرابری،ذخیره سازیوآنالینآموزشسرویس هایتوسعه یبه
:استدادهقرارزیراهدافتحققبر
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بهاآن هارائهوسازمان هاویژهبهجامعهنیازمورد کاربردیمتنوعنرم افزارهایشناسایی
.ابریفضایبستربرسرویسعنوان

محاسبه یروش هایازاستفادهباابریخدماتازاستفادههزینه هایچشمگیرکاهش
.منصفانه

.موبایلیپلتفرم هایتوسعهطریقازسرویس هابهعمومیدسترسیتسهیل

کاهشجهتدرآنالین،آموزشابریبستر هایازبیشتراستفادهبرایفرهنگ سازی
.درون شهریغیر ضروریآمد هایورفتحذفباشهریترافیکوهواآلودگی

ازیریگپشتیبانوذخیره سازیمنظوربه نفوذغیرقابلوایمنزیرساخت هایفراهم آوری
.اشخاصوسازمان هامهماطالعاتیبانک های



سازمان ها و هیات های ورزشی

ادارات دولتی و شرکت های خصوصی

آموزشگاه های زبان انگلیسی
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بیش ترین طیف مشتریان ابریش

دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، مدارس



برخی از مشتریان ما



دیگر مشتریان ما
موسسه آموزش عالی اسرار
موسسه آموزش عالی پیروزان
شرکت جهاد تعاون خراسان
 تربت جامموسسه آموزش عالی وحدت
گروه آموزشی حلمی
گروه آموزشی نیالن
 منطقه ثامنمسکن سازان شرکت عمران و
 (باران)طوس هشتم آرمان فروزان شرکت
 و رفاه اجتماعی خراسان رضویتعاون، کار اداره کل
 نعمتیدکتر آکادمی
دبستان پسرانه عالمه بحرالعلوم
 خراسان رضویرایانه ای نظام صنفی
دبستان مفتاح
مجتمع آموزش عالی شیروان
سازمان چای کشور



www.abrish.ir

راه های ارتباطی ما

info@abrish.ir

05137178400

09024693293

Abrish.ir

کارخانه نوآوری مشهد–بلوار کوثر –مشهد 



از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم


