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Arcsightنکات مهم در طراحی راه حل 1.

Arcsightنکات مهم در سفارش کاالی 2.

نکات مهم در نصب و راه اندازی محصول3.

نکات مهم در پشتیبانی محصول4.

 مروری بر نکات مهم در مورد خرید محصولHP Arcsight

مزایای همکاری با گروه التک

HPارتباط با 1.

رعایت کلیه نکات مهم اعالم شده2.

منابع دانش فنی محصول و تیم فنی3.

HPسوابق موفق در مورد نرم افزار های 4.

Basicامکان نصب نسخه آزمایشی و رایگان محصول 5.
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 نکات مهم در طراحی راه حلArcsight

ابزارهای انتخاب صحیح محصول بر اساس نیاز مشتری•

 HPتایید پیکربندی توسط کمپانی•

 نکات مهم در سفارش کاالیArcsight

Gray Marketجلوگیری از تامین کاال از •

HP Order Statusجهت پیگیری در HPارائه شماره سفارش •

جهت برخورداری از خدمات پشتیبانی محصولSAIDدریافت •

HPثبت سفارش از طریق نماینده رسمی•

ثبت سفارش از کانال مطمئن•

F:/Companies/Information Latech/ITI/2012/Gray Market Protection.pdf
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/81789-0-0-39-121.html
F:/Companies/Information Latech/Projects/Bank Mellat/Bank mellat WebInspect/Contract/sUPPORT cONTRACT.bmp


4 Footer Goes Here

نکات مهم در نصب و راه اندازی محصولHP Arcsight

HPایجاد اکانت به نام مشتری در پورتال رجیستر نرم افزارهای •

رجیستر نمودن الیسنس به نام مشتری در داخل ایران•

HPنصب و راه اندازی توسط کارشناس داخلی دارای گواهینامه •
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نکات مهم در خرید اولیه پشتیبانی محصولHP Arcsight

.خرید پشتیبانی یک ساله و یا سه ساله  به همراه الیسنس و یا سخت افزار اجباری است•

بدون پشتیبانی ، دیتا بیس امنیتی محصول به روز نمی شود ، •

.پذیر نیست بدون پشتیبانی امکان ارتقاء نرم افزار و استفاده از نسخ جدید و اخذ پشتیبانی امکان•

.تبدون پشتیبانی ،استفاده از آموزش ها و طرح سواالت فنی تلفنی و ایمیلی ممکن نیس•

.خریداری می شود دارای پشتیبانی معتبر می باشد HPفقط کاالهایی که از کانال •

 نکات مهم در تمدید پشتیبانی محصول

.قبلی الزامی است SAIDبرای تمدید پشتیبانی ، داشتن شماره سفارش قبلی و یا •

پشتیبانی می بایست به صورت یک و یا سه و یا پنج ساله تمدید شود•

.جدید صادر می شودSAIDبرای تمدید پشتیبانی، قرارداد جدید و •

انجام می شودHPتمدید پشتیبانی فقط برای محصول فروخته شده از کانال رسمی •

.تمدید پشتیبانی فقط از منطقه ای که کاال خریداری شده امکان پذیر است•

.رتر خرید شودتمدید پشتیبانی دقیقا از زمان اتمام پشتیبانی قبلی محاسبه می شود حتی اگر دی•



6 Footer Goes Here

 نکات مهم در پشتیبانی محصولHP Arcsight

HPایجاد اکانت به نام مشتری در پورتال ساپورت •

- No Free FW Any moreاتصال سخت افزار محصول به اکانت جهت اخذ ساپورت•

به اکانت جهت برخورداری از ساپورت خریداری شدهSAIDاتصال•

برای خریدار جهت ساپورت تلفنی یا ایمیلCaseبرقراری امکان ایجاد •

HP Arcsightدسترسی به پورتال آموزشی مخصوص خریداران محصول •
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  نکات مهم در آموزش های محصولHP Arcsight

.اجباری است SAIDجهت برخورداری از امکان آموزش آنالین ، داشتن •

(Courseبرای هر ) بابت گذراندن دوره آنالین ، هزینه جداگانه پرداخت می گردد •

.قابل تامین است ( HPپارتنر رسمی ) سایر مستندات آموزشی ، از طریق فروشنده •

•.......
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مزایای همکاری با گروه التک

 ارتباط باHP

در خاورمیانهHP Software Gold Partnerگواهینامه نمایندگی رسمی از •

در چینHP Software Gold Partnerگواهی نمایندگی رسمی •

رعایت کلیه نکات مهم اعالم شده

.کلیه نکات اعالم شده در بخش خرید مطمئن ، توسط گروه التک اجرا می شود•

F:/Companies/Information Latech/Partners/Foreign partners/Datang/cert_Datang_to_Latech.jpg
F:/Companies/Information Latech/Partners/Foreign partners/Datang/HP_2012 Software Value Added Distributor.jpeg
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منابع دانش فنی محصول و تیم فنی
HP Arcsightدر زمینه HPتیم متخصص دارای گواهینامه رسمی از کمپانی •

HPدر زمینه امنیت و نرم افزارهای HPتیم متخصص دارنده کلید طالیی کمپانی •

جهت دستیابی به کلیه مستندات فنی محصولHPمرکز دانش نرم افزار های دسترسی کامل به •

https://ovrd.external.hp.com/rd/sign-in?TYPE=33554433&REALMOID=06-000dbac2-dc02-1680-9aa0-a14d91440000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$iZH9ShXntQjxWQQV0Oqhh1Bk9OnxvC2w1G6RIFVaWUyeFBPUD93KOaOhpUkS%2fp7X&TARGET=$SM$http%3a%2f%2fsupport%2eopenview%2ehp%2ecom%2fselfsolve%2fmanuals
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 سوابق موفق در مورد نرم افزار هایHP

برای شرکت پیشگامان کیپادHP Arcsightتامین  و نصب و راه اندازی موفق محصول •

(در حال اجرا .................)برای HP Arcsightقرارداد تامین  و نصب و راه اندازی محصول •

(در حال اجرا ....................... ) برای  HP Arcsightقرارداد تامین  محصول •

HP Arcsightهمکاری و مشاوره  با بانک کار آفرین در زمینه انتخاب محصول •

برای موسسه مالی و اعتباری ثامنHP Arcsightبرگزاری دوره آموزشی •

برای بانک ملتHPتامین نرم افزارهای امنیتی •

سال تا به حال3تمدید پشتیبانی نرم افزارهای امنیتی برای بانک ملت به مدت •

برگزاری دوره آموزشی  برای کارشناسان امنیت بانک ملت•

HP Arcsightهمکاری آموزشی با سازمان های ناظر جهت تایید محصول •
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 امکان نصب نسخه آزمایشی و رایگان محصولBasic

HP Arcsight Loggerنصب رایگان و آزمایشی نسخه •

در قالب  HP Arcsight Expressنصب آزمایش نسخه نرم افزاری •
تفاهمنامه فروش در صورت رضایت مشتری
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www.lajvardtech.com Tel: 0098-21-88545132

Thanks

http://www.lajvardtech.com/

