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DIAL-UP • DIGITAL SUBSCRIBER LINE • LAN ACCESS SERVICES • CO-LOCATION SERVICES • CO-LOCATION FACILITIES • MANAGED SERVERS

MONITORING SERVICES • WEB HOSTING • WEB DEVELOPMENT • LEASED LINES • IP VPN SOLUTIONS • MANAGED NETWORK SECURITY

پرشين داده:
شركت پرشين داده با در اختيار داشتن كادر فني متخصص ، متعهد 
و با تجربه با هدف ارائه مشاوره و راهكار، فروش، نصب و راه اندازي و

پشتيباني فني و تخصصي شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي ونرم افزار
شروع به فعاليت نموده است.

ازجمله اهداف شركت رسيدن به جايگاهي واال درسطح كشور در جهت 
ارائه خدماتي متفاوت در زمينه مشاوره فني و ارائه راهكار هاى نوين به

معناي واقعي با كمترين هزينه و بيشترين كارايى ميباشد.
اين شركت براين باور است كه با عظمي راسخ و اراده پوالدين و با تكيه

بر دانش فني و تجربه نيروهاي خود،گام در اين وادي نهد .
خدمات شركت پرشين داده منحصر به فروش تجهيزات نشده وشركت 
از بدو تأسيس اساس كار خود راجلب رضايت مشتريان و پشتيباني و 

خدمات پس از فروش و به روز نگه داشتن دانش فنى كارشناسان خود 
قرارداده است.مهندسي فروش و ارائه ي راهكار مناسب و راهنمايي و 
هدايت مشتري به سمت انتخاب صحيح محصول، مهم ترين ويژگي 
خدمات شركت است.كارشناسان اين شركت با صبر و حوصله و بهره 

گيري از دانش و تجربه فني باال و به روز، هميشه در كنار مشتريان و 
بهترين پشتيبان آنها هستند.اين كارشناسان بر اين باورند كه راهنمايي 

صحيح مشتري هرچند كه ممكن است حتي به ظاهر منجر به عدم 
خريد محصول از شركت درمقطع فعلي بشود سبب رضايت و جلب 

مشتري در آينده و اعتماد آنها به شركت خواهد شد كه اين بزرگترين 
سرمايه و عاملى براي موفقيت در درازمدت خواهد بود.
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