
 

 
 
 
 
 
 

 
که گسترشرکت مهندسی شب  

 ايستاده در كنار هم
 در مبارزه با ويروس كرونا

 

  نام خداه ب
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 شبکه گستر، گرامیمشتری 

  این روزها در نبرد با ویروس کرونا هستیم. نبردی که با تصمیمات به موقع، اقدامات پیشگیرانه و صبر و بردباری، پیروز خواهیم شد.

زم و های الاست و ما قدمو اختالل وقفه دهی بدون تضمین خدماتهمچنین اولویت سالمت همکاران و مشتریان و  ،در شبکه گستر

  ایم.ممکن را در این راه برداشته

رات کسب و کار را دنبال میشیوع ویروس کرونا در فکر همه ما و در همه خبرها است. شبکه گستر نیز از نزدیک شرایط جاری  و تغ

  کند تا همچنان پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشد.

ران گذاری اجتماعی، احتمال ابتالی همکاکت، ضمن همراهی با طرح ملی فاصلهبا کاهش تعداد همکاران حاضر در محل شر  -

 ایمبه ویروس کرونا را کاهش داده

 دهی باشیمایم تا همچنان آماده خدماتهمکاران شبکه گستر فراهم آورده تامکانات دور کاری را برای اکثری -

ساعته خدمات پس از  ۲۴و سامانه  ۰۲۱-۴۲۰۵۲قمی توانید از طریق خطوط تلفن پنج رمیشما مشتریان گرامی همچنان  -

 با شبکه گستر در تماس باشید my.shabakeh.netفروش و پشتیبانی 

دهی ترین راههای تماس و خدماتترین و ایمنهای از راه دور، مناسبتفاده از خدمات اینترنتی و سرویسدر وضعیت کنونی اس

صورت ارتباط از راه دور ه های وضع شده، تمام قرارهای نصب، رفع اشکال، ارتقاء و ... بذا تا بهبود وضعیت و رفع محدودیتهستند. ل

)Remoteبکه گستر انجام خواهد گرفت.شناسان شر) توسط کا  

برای  در شرایط حاضراز تمهیداتی که  ایهر یک با انتشار اطالعیهنیز  Sophosو  McAfee ،Bitdefenderالمللی های بینشرکت

   داده اند.خاطر اطمینان  اند،بکار گرفته استمرار و پایداری محصوالت و خدمات خود

  در صورت داشتن شرایط و یا نیاز خاص، لطفا با ما مطرح کنید. بدون تردید، درخواست شما را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

  هر چند که ایام سختی را می گذرانیم ولی

  دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

  دائمًا یکسان نباشد حال دوران غم مخور

 

 

  یدسالم بمان

  

  فرخ خویلو، مدیرعامل

  شرکت مهندسی شبکه گستر
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