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شرکت مهرنا رایانه لیان در سال  1392تاسیس و فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات موردنیاز مشتریان در بخش انفورماتیک
شاخه امنیت سایبری و زیرمجموعه های مرتبط آغاز کرد .با رشد روزافزون وابستگی ما به تجهیزات رایانهای و ارتباطات اینترنتی،
نیاز به ایمنسازی دربرابر حمالت سایبری و مقابله با هرگونه رخدادهایی که امنیت شبکههای رایانهای و دادههای سازمان را به خطر
میاندازد بیشازپیش خودنمایی میکند.
این شرکت با تکیه بر توانمندی کارشناسان با تجربه خود و همچنین با استفاده از منابع و شرکتهای همکار ،چه درداخل و چه در خارج از
کشور ،سعی کرده است نیازمندی مشتریان را هم در زمینه تامین تجهیزات امنیت سایبری و هم در زمینه ارائه خدمات آموزشی به کارکنان
و مدیران ردههای مختلفی سازمانی تامین و ساختار امنیتیشان را مستحکمتر و غیرقابل نفوذتر کند.
خدمات ،محصوالت و راهکارهای ارائه شده در این شرکت بهطور کامل الیههای مختلف شبکه سازمانی ،چه در بخش وب اپلیکیشن
و چه در بخش شبکه را پوشش داده و با ارائه دورههای آموزشی به کاربران این واحدها ،زنجیره دفاعی مناسبی در برابر انواع حمالت
و آسیبپذیریها ایجاد میکند.

بهطور خالصه سرفصل خدمات و محصوالت ارائه شده به شرح ذیل میباشد
خدمات
امنیت

آموزش

تولید

خدمات
امنیت

در بحث ایجاد تبادل در فضای سایبری ،امنیت اطالعات حرف اول را میزند .زیرا در دنیای دیجیتال امروزی،
دادهها با ارزشترین داراییهای هر سازمان هستند .شرکت لیان سعی دارد با ارائه برترین فنآوریهای
امنیت سایبری چه بهصورت نرمافزاری و چه سختافزاری به سازمانها کمک کند هرچه بیشتر و بهتر از
این داراییهای ارزشمند خود مراقبت کنند .تجهیزات ،محصوالت و خدماتی که توسط شرکت لیان با
استانداردهای جهانی در اختیار سازمانها قرار میگیرد مانند آنتیویروسها ،فایروالها و ذخیرهسازهای
اطالعات ،ازجمله تجهیزاتی هستند که باید در بسترشبکه هر سازمانی نصب و راهاندازی شوند تا
ایمنسازی در تمام الیههای شبکه تامین گردد .همچنین با رشد و توسعه هرسازمان ،نرمافزارهایی
در قالب مدیریتدسترسی اطالعات ،مانیتورینگ شبکه ،تستنفوذ شبکه ،بکاپگیری از اطالعات
و خدمات مربوط به گواهینامههای تاییدیه امنیتی و ...به سازمانها ارائه خواهند شد.

زمینه های فعالیت شرکت لیان در قسمت امنیت به شرح زیر می باشد
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آموزش
طبق تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان حوزه امنیت سایبری ،بیشترین آسیبهای ایجاد شده در
سازمانها ،بهدلیل فقدان دانش کافی در زمینه تهدیدات موجود در فضای سایبری و ناتوانی در مدیریت
بحرانهای پیشرو میباشد .نتایج این تحقیقات میدهد که ضعیفترین زنجیرهی دفاعی یک سازمان،
میتواند کارکنان ناآگاه آن باشد که علیرغم استفاده سازمان از بهترین فنآوریهای امنیت سایبری
همچنان آسیبهای خطرناکی متوجه سازمان میشود .یکی دیگر از اهداف اصلی شرکت لیان ،افزایش
آگاهی و دانش کارکنان سازمان  -مدیریت ارشد ،مدیریت میانی و کارکنان عادی-نسبت به خطرات موجود
در زمینه فضای سایبری است .سازمانها و کسب و کارها عالوهبر نیاز به مدیرشبکه و مدیرامنیتشبکه به
کارکنانی نیاز دارند که مفاهیم اصلی امنیت سایبری و اقدامات ضروری در مقابل حمالت و آسیبپذیریهای
سایبری را آموزش دیده و بطور روزمره در تمامی تعامالت خود بهکار بندند.
این آموزشها در سه بخش شبکه ،امنیت و برنامهنویسی از پایه تا پیشرفته متناسب با نیاز هر سازمان
قابل ارائه و سفارشیسازی میباشد.
برای بهینهسازی و استفاده تجهیزاتی که در سازمان بهکارگرفته میشوند ،آموزش مداوم کاربران این
تجهیزات ضروری است .همچنین با رشد بیحد و مرز تهدیدات سایبری و سوءاستفادهکنندگان از
فضای سایبری ،ضرورت بهروزرسانی اطالعات و دانش کاربران در این زمینه برای تمامی سطوح
ن بیشازپیش احساس میشود .برای حصول این مهم ،شرکت لیان با ارائه دورهها و
سازما 
کارگاههای آموزشی ،کارکنان سازمان را از تهدیدات موجود آگاه کرده و با انتقال دانش
و تجربه متخصصان خود به کارکنان سازمانها ،محیطی ایمن را فراهم میسازد.
دورههای قابل برگزاری در شرکت لیان بهصورت کارگاههای ترکیبی،
عملی ،تئوری و همچنین دورههای سازمانی ،ارائه و مدارک
مربوطه صادر میگردد.

زمینه های فعالیت شرکت لیان در قسمت آموزش به شرح زیر می باشد
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امروزه در دنیای فناوری اطالعات ،تولید ابزارهای متنوع برای سادهسازی و مدیریت بهتر کارها بهشدت
مورد عالقه کاربران است .شرکت لیان با استفاده از متخصصان و برنامهنویسان متخصص و متعهد ،خدماتی
در قالب تولید نرمافزارهای امنیتی تحتوب ارائه میکند .نرمافزارهایی که با تاییدههای امنیتی استاندارد،
در اختیار سازمانها و شرکتهایی که دارای بستر وب هستند ،قرار میگیرند .همچنین واحد استارتاپ
شرکت لیان ،به تولیداستارتاپهایی در زمینه شبکه ،وب ،امنیت و ...میپردازد که میتواند خدمات بسیار
مفیدی را در اختیار مدیران سازمانها و کارکنان آنها قرار دهد.
ما معتقدیم رشد شرکت لیان همگام با رشد سازمانهایی است که با ما همکاری میکنند .بنابراین ما
در شرکت لیان تمامی امکانات و توانمندی خود را برای کمک به رشد و تعالی مشتریان و همکاران
خود بهکار میبندیم تا بتوانیم دست در دست یکدیگر به اهداف عالی خود برسیم.
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