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 ها ان محترم استانمدیر

 با سالم و احترام ، 

 

های  بر فعالیت ااز ویروس کرونشیوع بیماری حاصل  ی که ها و تأثیراتبا توجه به شرایط حاکم بر کسب و کار

  ۀ گسترد شبکه  در نمایندگان محترم  فعالیتی تداوم رساند در راستا به استحضار می ، اقتصادی گذاشته است

از   نمایندگیاز دفاتر  خارجهای گری از مکانهای بیمهنمایندگان به سامانه تمامیامکان اتصال ، شرکتفروش 

د، از  ش م میدگی انجادر دفاتر نماینتوسط رایانه  که گری بیمه اتعملی باشد و همهطریق اینترنت فراهم می

 نیز قابل انجام است.منازل 

ت مقتضی  انیاز اقدامدر صورت   قرار گرفته وبررسی وارد زیر مورد ستور فرمایید مدر این راستا خواهشمند است د

 به عمل آید:

، قابل دسترسی چه  استن هر استان ها که در حال حاضر مورد استفاده نمایندگاخطوط اینترانت استان -

  جا با اینترنت و چه اینترانت بوده و نمایندگان باید قادر باشند بدون محدودیت و از هر  خطوطاز طریق 

ای  ـهوارد سامانهبرقرار کرده و   VPN  استان اتصال نت اینتراخود به  شخصات کاربریماده از استف

 گری شوند. بیمه

  ئه دهندۀ اینترنت های اراسط شرکتتواینترنت، بستر دسترسی به آدرس اینترانت استان از طریق  -

(ISP ،)نا  که احیا موارد استثناءدر  ، شد ود داشته باباید وج اضر حال حشود و این امکان درفراهم می ها 

 پیگیری شود.مربوطه  ISPتوسط نماینده محترم از   مراتب د، روجود ندا  ارتباط از اینترنت

برقرار شود، کیفیت   VPNگری، ابتدا باید اتصال ی بیمه هابا توجه به اینکه برای استفاده از سامانه -

از  ، ها تأمین شده باشد  ISPکه باید توسط  PPTPباز بودن پورت  همچنین واینترنت مورد استفاده 

،  های همراه اول کارتم سی اینترنتعلیرغم کیفیت مطلوب  به عنوان نمونه  .ردار استاهمیت زیادی برخو

افت  بر روی این بستر دری VPNهای مکرر در اتصال در رابطه با اختالل و قطعیهای متعددی گزارش 

موارد فوق مد نظر  ، (ISP) نتی کت ارائه دهندۀ اینترشود در انتخاب شرشده است. بنابراین پیشنهاد می



استفاده  اند ب دیگران که در موارد مشابه کمترین مشکالت را داشتهقرار گرفته و حتی االمکان از تجار

 گردد. 

و حفظ  استان راری خطوط کوشش را در برق ها بیشترین العات استانفناوری اطمحترم کارشناسان لطفا   -

  انجام سرورهای استانی های الزم را در خصوص عملکرد بدون اشکال یفیت آنها به عمل آورده و پایشک

دفاتر  های رس را محدود به آد VPNبرقراری از انجام تنظیماتی که تا اطالع ثانوی ین همچن. دهند 

به منظور فراهم   ها ISPاطالعات فنی با در صورت نیاز به تبادل و  کند، خودداری فرمایند می  نمایندگان

کاران این  هم ، لزومدر صورت . دهند با آنها انجام را طلوب نمایندگان، مذاکرات الزم شدن ارتباط م 

 هابه همکاران فناوری اطالعات استانزم الاطالعات ائه مدیریت در واحد شبکه و ارتباطات آماده ار

 . خواهند بود

کیفیت  ، VPNایجاد اتصال ، ت مورد استفادهجهیزاو یا ت االت ویندوزهانظیر اشک اشکاالت معمول رفع  -

عهده نمایندگان  توسط سیستم عامل مورد استفاده و... بر  PPTPل اینترنت، پشتیبانی کردن از پروتک

  SRMنمایی بیشتری دارند با تماس با واحد ه نیاز به راهورت بروز مشکالتی کمحترم بوده و در ص

 جهت رفع آن اقدام فرمایند.ی پیگیر)واحد پیشخوان(، نسبت به طرح مشکل و 

 

 آمارمدیرکل فناوری اطالعات و 


