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زبیکس بستری بی نقص و قابل انعطاف در سطح Enterprise است که برای مانیتورینگ بالدرنگ میلیون ها آیتم از هزاران سرور فیزیکی و مجازی و دستگاه های شبکه طراحی شده و داری قابلیت مقیاس پذیری در 
محیط های بسیار وسیع می باشد. 

زبیکس با جمع آوری داده های مختلف و آنالیز دقیق آن ها، به تصویر کشاندن نتایج و ارسال هشدارهای به موقع و بدون وقفه در مورد رخدادهای بالقوه، در حال حاضر یکی از بهترین سیستم های مانیتورینگ دنیا 
محسوب می شود. شما می توانید با استفاده از این سامانه هزینه های تهیه، نصب و راه اندازی خود را کاهش داده و کیفیت خدمات خود را باال ببرید و بدین طریق سود بیشتری کسب نمایید. فقط کافیست زبیکس را 

انتخاب کنید و بر هر محدودیتی غلبه کنید. 

زبیکس چیست؟

مزایا
خدمات حرفه ای:مقیاس پذیری:ویژگی ها:

مانیتورینگ عملکرد و کارایی شبکه ها، نرم افزارها و منابع ابری  •
پشتیبانی از محیط های کوچک تا محیط های بزرگ توزیع شده  •

(IoT) آمادگی برای پشتیبانی از اینترنت اشیا  •
پشتیبانی از گستره ی بزرگی از معماری های گوناگون  •

ارسال هشدار و یا اجرای دستورات از راه دور در صورت بروز مشکالت  •
قابلیت های منحصربه فرد در زمینه ی Visualization، شخصی سازی داشبورد، نقشه ها و گراف   •

      Zabbix Proxy قابلیت پیاده سازی مانیتورینگ توزیع شده با استفاده از  •

باال بردن کیفیت خدمات و کاهش هزینه های        •
downtime عملیاتی با جلوگیری از               

مانیتورینگ و پیش بینی روند استفاده از منابع     •
و برنامه ریزی به موقع جهت افزایش ظرفیت     

    
مستندات گسترده  •

پیشرو در نرم افزارهای متن باز  •

برنامه ریزی به موقع جهت انجام اقدامات الزم  •

قابلیت مانیتورینگ بیش از 100,000 سیستم     •
               تنها با یک سرور زبیکس

قابلیت مانیتورینگ بیش از 10.000.000 آیتم  •

هزاران کنترل در هر ثانیه  •

امکان استفاده از معماری های توزیع شده در                   •
                محیط های کوچک و بزرگ

Clustering گسترش پذیری از طریق  •

نگهداری آسان و راحت  •

پشتیبانی فنی و آموزش  •

توسعه آسان و راحت  •

Turn-key راه حل های  •

ایجاد قالب های سفارشی  •

یکپارچه سازی با سامانه های دیگر  •

مشاوره  •
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Zabbix Server 

Back-end 

Database 

        API   

Front-end 

User 

سرور زبیکس، هسته مرکزی در نرم افزار زبیکس بوده و وظیفه ی مانیتورینگ، تبادل اطالعات با Zabbix Proxy ها و Agent ها، محاسبه ی حدود آستانه 
و ارسال هشدارها را در کنار نقش Repository مرکزی اطالعات بر عهده دارد.

سرور زبیکس، یک Repository مرکزی است که تمامی تنظیمات، آمارها و دادههای قابل استفاده در آن ذخیره می شوند. ماهیت زبیکس به این صورت 
است که به محض وقوع مشکل برای هر یک از سیستمهای مانیتور شده، هشداری را به صورت خودکار برای Administrator ها ارسال می نماید.

معماری 

Zabbix ProxyZabbix Agent

Zabbix Agent حالت های

Passive حالتActive حالت

Passive مزایای حالتActive مزایای حالت

یک Zabbix Proxy داده ها را از دستگاه ها به جای سرور زبیکس 
جمع آوری می کند.

در این حالت Zabbix Proxy می  تواند مقداری از باری که بر روی 
سرور زبیکس قرار دارد را کم نموده و کارایی مناسب تری را فرآهم آورد.

جهت     راه  مناسب ترین   Zabbix Proxy از  استفاده  طور  همین 
پیاده سازی مانیتورینگ توزیع شده در عین مدیریت متمرکز است.

پارامترهای  مانیتورینگ  جهت  است  ابزاری   Zabbix Agent
پردازنده،  وضعیت  حافظه،  ذخیره سازی،  درایوهای  مانند:  مختلف 

شبکه، فایل سیستم ها و بسیاری موارد دیگر.

Zabbix Agent اطالعات قابل استفاده را جمع آوری کرده و آنها را  
جهت پردازش های بعدی به سرور زبیکس ارسال می نماید.

هر            System Call از  استفاده  دلیل  به   Zabbix Agent
سیستم عامل از بهره وری باالیی برخوردار است.

سهولت در نصب  .

پشتیبانی از فواصل زمانی قابل تنظیم جهت            .
              جمع آوری داده

ارتباط بین سرور و Agent از طریق درخواست    .
              و پاسخ 

عیب یابی ساده تر  .

NAT قابلیت استفاده در ساختار  .

Data Buffering  .

کاهش بار از روی سرور زبیکس  .

(Zabbix Pollers بدون گذاشتن بار روی)      

امنیت بیشتر  .

Zabbix server Zabbix agent
Request frequency
is given by server

Request :What be check?

Response: CPU load

CPU load 4.32

Zabbix server Zabbix agent
Request frequency
is given by server

Request : CPU load

Response: 1.95
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ویژگی های اصلی
یک مانیتورینگ قابل اطمینان برای سیستم 

عامل های مختلف                            

نرم افزار Open-source واقعی

قابلیت مانیتورینگ بدون وابستگی به نوع سیستم عامل  •

قابلیت های شخصی سازی گسترده و هماهنگی با                            •
               محیط های گوناگون

ماژول پذیری و انعطاف پذیری  •

بدون هیچ گونه محدودیت از طرف شرکت سازنده  •

آزاد جهت استفاده ی تجاری و  غیرتجاری  •

انجمن فوق العاده زبیکس که توسط هزاران اعضا در     •
               سراسر دنیا پشتیبانی می شود.

مقیاس پذیری برای محیط های بزرگ

قابلیت پردازش بیش از 50.000 کنترل در هر ثانیه  •

افزایش مقیاس تا صدها هزار دستگاه مانیتور شده  •

پشتیبانی تجاری قابل اعتماد  •

Clustering گسترش پذیری از طریق  •

هشدارها
زبیکس نه تنها قابلیت جمع آوری، ذخیره سازی و آنالیز اطالعـــات محیـط 
مانیتور شده را دارد بلکه می تواند پرسنل مسئول را در مورد حادثـــه ای که
Jabber , Email , SMS رخ داده است از طریق روش های مختلف از قبیل

و ماژول های سفارشی مانند: Skype، Telegram، instant messaging، Ticket Messenger، CRM، voice و ... آگاه سـازد.
زبیکس با استفاده از ماژول زمانبندی اعالم هشدار می تواند جریان های کاری کامال پیچیده جهت ارسال هشدارهای مرتبط به پرسنل 

مربوطه در زمان مناسب را به آسانی مدیریت نماید.

جمع آوری داده

زبیکس در جمع آوری داده ها کارایی باالیی داشته و از قابلیت مقیاس پذیری جهت تطبیق با بزرگ ترین محیط ها برخوردار است.  •

       ،SNMPv1، SNMPv2، SNMPv3، IPMI :مانند Agent های زبیکس و گزینه های بدونAgent :داده ها با روش های متنوعی از جمله  •
              WMI، Trapper ، SSH، Telnet، JMX، ODBC، CURL، WBEM، Navisphere، iLO، SIM و Web Check، جمع آوری می گردد. 

Cloud
resources

OS

Network

Hardware 
and Devices

Environments

Databases

Windows 
Services

Linux 
Services

Virtualization

Microsoft Azure amazon
Web sevices

Huawei

UNIX Windows

Router
Catalyst switch
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Name Servers , Mail Servers , Load Balancers , Web Servers , LDAP Servers 

, FTP Servers ,File Servers , NFS , SAMBA , Backup Managers 

Hyper-V , VMware ESXi , Xen , KVM

 DNS    DHCP   BACKUP MANAGERS 



ZABBIX

PROFESSIONAL

24/7
SUPPORT

OVER

18
GLOBAL PARTNERS

SUPPORT IN OVER

15
LANGUAGES

OVER

9 500
RESOLVED

SUPPORT CASES

OVER

16 000
COMMUNITY

MEMBERS

OVER

15
BOOKS

ON ZABBIX
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خدمات حرفه ای ساکو

روند مداوم پشتیبانی از محصوالت زبیکس

پشتیبانی فنی

با استفاده از سرویس پشتیبانی فنی، این امکان فراهم می گردد تا بتوانید از طریق برقراری ارتباط با 
متخصصین ساکو، در مدت زمان کوتاهی نسبت به رفع مشکالت و یا نیازهای سازمان خود اقدام 

نماييد.

بروزرسانی

شرکت هایی که از نسخه های قدیمی زبیکس استفاده می کنند، می توانند بابهره گیری از این نوع 
قبلی،  داده های  و  اطالعات  افتادن  خطر  به  بدون  را  زبیکس  پایدار  نسخه  آخرین  پشتیبانی، 

بروزرسانی کنند.

یکپارچه سازی

ساکو با استفاده از زبیکس می تواند راه حل های مانیتورینگ را با بسترهای IT ادغام کند، به گونه ای 
که متناسب با ضروریات و مشخصات شرکت شما باشد.

Template ساخت

با استفاده از خدمات ساخت Template توسط ساکو، مشتریان می توانند دستگاه ها و سیستم
 های منحصربه فرد و یا حتی غیر استاندارد خود را به راحتی مانیتور کنند.

راه حل نصب و راه اندازی

با استفاده از راه حل های ساکو، شما می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن از زبیکس برای مانیتورینگ 
شبکه خود استفاده کنید. مهندسین ساکو می توانند جهت نصب و پیکربندی زبیکس راهنمایی های 

الزم را از راه دور یا با حضور در سایت برای شما فراهم نمایند.

مشاوره

با استفاده از مزایای سرویس مشاوره ساکو در حوزه سیستم مانیتورینگ زبیکس، می توانید در 
هزینه های نصب، راه اندازی و یا گسترش این سیستم مانیتورینگ در سازمان خود صرفه جویی 

چشمگیری نماييد.

عیب یابی از راه دور

راه دور ساکو، مشکالت پیش آمده در عرض چند ساعت رفع  از  یابی  از خدمات عیب  با استفاده 
خواهند شد، بدون اینکه نگران از دست دادن داده های ارزشمند خود باشید.

پشتیبانی                  Zabbix SIA شرکت  توسط  انتشار  از  پس  سال   5 تا  زبیکس  افزار  نرم  شده  منتشر  های  نسخه  تمامی 
می شوند. نسخه  های استاندارد منتشر شده نرم افزار زبیکس به مدت 6 ماه پس از انتشار به عالوه ی یک ماه اضافه تر 
جهت پشتیبانی از رخدادهای امنیتی و حیاتی، برای مشتریان زبیکس پشتیبانی می شوند تا اطمینان هرچه بیشتری را 

برای مشتریان فرآهم آورد. 

 ساکو طیف گسترده ای از خدمات حرفه ای را متناسب با نیازمندی ها و پیچیدگی های کسب و کار منحصربه فرد شما ارائه می نماید. خدمات حرفه ای ساکو،با بهره گیری از دانش فنی تیم ساکو و تجربه پروژه های گسترده صورت 

پذیرفته، مناسب ترین جواب ها و راه حل ها را در کوتاهترین زمان ممکن به شما ارائه نموده و اطمینان خاطر را برایتان به ارمغان می آورد.

SACO

LTS release X

Standard release X.2 Standard release X.4

LTS release X+1

1.5 Years

6 months 6 months 6 months
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خدمات پشتیبانی از یک نرم افزار قطعاً یکی از مهمترین پارامترهایی است که در انتخاب  یک نرم افزار بسیار تاثیر گذار می باشد، لذا علی رغم اینکه سیستم مانیتورینگ زبیکس جزو سیستم های متن باز 
به حساب می آید اما وجود یک تیم حرفه ای، بروز و با تجربه جهت پشتیبانی از این سیستم یکی از ضروریات به شمار می آید. 

به همین جهت ساکو به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت Zabbix SIA اقدام به راه اندازی بستر پشتیبانی از نرم افزار زبیکس در ایران نموده است، که بر این اساس شما می توانید با بهره گیری از یکی 
از بسته های پشتیبانی ساکو، سیستم مانیتورینگ خود را نسبت به مشکالت آینده بیمه نمایید.

پشتیبانی فنی

برنزی

مزایا

24x7 پشتیبانی
انواع پشتیبانی

پشتیبانی از طریق: ایمیل، تلفن، سیستم پشتیبانی                            
 

تعداد رخدادها در ماه: نامحدود                                                    

                                                              8x5 :زمان پاسخگویی

پشتیبانی از طریق: ایمیل، تلفن، سیستم پشتیبانی                        
 

 تعداد رخدادها در ماه: نامحدود                                                

  8x5 :زمان پاسخگویی
                                                        

مانیتورینگ توزیع شده

بهینه سازی کارایی

پشتیبانی حضوری                                                                                                                                                                                          

پشتیبانی از طریق: ایمیل، تلفن، سیستم پشتیبانی                        
 

 تعداد رخدادها در ماه: نامحدود                                                

  8x5 :زمان پاسخگویی
                                                        

مانیتورینگ توزیع شده

بهینه سازی کارایی

پشتیبانی حضوری  
                 

آموزش حرفه ای حضوری            
                                                                                                                                                                               
ارائه خدمات بروز رسانی و سفارشی سازی                                                                                                                                                           

طالیینقره ای

با استفاده از سرویس پشتیبانی فنی، این امکان فراهم است تا بتوانید از طریق برقراری ارتباط اعم از: تماس تلفنی، ایمیل 
رفع  به  نسبت  کوتاهی  زمان  مدت  در  ساکو،  متخصصین  با   ،(Ticketing) متمرکز  پشتیبانی  سیستم  از  استفاده  یا  و 
مشکالت و یا نیازهای سازمان خود اقدام نماييد. عالوه بر این امکان استفاده از خدماتی مانند پشتیبانی در محل مشتری، 
سفارشی سازی ، بروز رسانی و  آموزش در محل مشتری از دیگر خدماتی است که از طریق استفاده از بسته های پشتیبانی 

ساکو قابل استفاده خواهند بود.
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زبیکس در ساختار ابری کالدینو

مزایای استفاده از زبیکس در کالدینو

 

از همین امروز شما می توانید سیستم مانیتورینگ زبیکس را در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه بر روی ساختار رایانش ابری و در واقع بر روی یک سرور در بستر اینترنت در قالب یک VPS داشته باشید. ما این امکان را در 
قالب نرم افزاری تحت وب با نام "کالدینو" فراهم کرده ایم تا شما هرچه آسانتر به این سیستم کاربردی خارق العاده، مجهز شوید.

در کالدینــو شــما می توانیــد در کمتــر از یــک دقیقــه ســرور زبیکــس 
خود را به طور کامل راه اندازی کرده و از آن لذت ببرید.

ــه ی  ــدازی جداگان ــب و راه ان ــه نص ــازی ب ــر نی ــن روش دیگ در ای
ســرویس های پیــش نیــاز زبیکــس ماننــد: پایــگاه داده و وب ســرور 

و همچنین تنظیمات ابتدایی سرور زبیکس نخواهید داشت.

ارتقاء سطح امنیت سیستم مانیتورینگ زبیکس

بــا توجــه بــه اینکــه زبیکــس شــما بــر روی بســتر اینترنــت نصــب و 
از طریــق ایــن بســتر قابــل دسترســی اســت. نیــازی نیســت هیــچ 
ــرا  ــید زی ــته باش ــود داش ــرور خ ــت س ــت امین ــی باب ــه نگران گون
ــم  ــاد و تنظی ــن ایج ــی ام ــما را در قالب ــس ش ــرور زبیک ــو س کالدین
کــرده و احتمــال حمــالت و آســیب های موجــود از ســوی هکرهــا را 

به حداقل رسانده است.

افزایش کارایی سرور زبیکس

بــا توجــه بــه بســتر اینترنتــی کــه کالدینــو از آن اســتفاده می کنــد، 
انجــام کارهــا بــر روی ســرورهای شــما در ســریع تریــن زمــان ممکــن 
خواهــد بــود. در نتیجــه شــما نــه تنهــا هیــچ اختــالل و یــا کنــدی 
ســرعتی را در حیــن انجــام کار بــا سیســتم زبیکــس خــود احســاس 
نخواهیــد کــرد، بلکــه در صــورت نیــاز بــه گرفتــن آپدیــت جدیــدی 
ــن  ــریع تری ــود، در س ــتم خ ــمت های سیس ــک از قس ــر ی ــرای ه ب

زمان ممکن این اتفاق به وقوع می پیوندد.

کاهش چشمگیر هزینه ی نصب و راه اندازی و مدیریت زبیکس

بــا ر ه انــدازی سیســتم مانیتورینــگ زبیکــس بــر روی ســاختار ابــری 
کالدینــو، ایــن اطمینــان را بــه شــما  می دهیــم کــه بــا صــرف هزینــه

 هــای بــه نســبت کمتــر در مقایســه بــا ســایر روش هــا  می توانیــد 
از سیستم مانیتورینگ زبیکس استفاده نمایید.

کالدینــو سیســتمی پویــا و ســاده مبتنــی بــر میزبان هــای ابــری اســت کــه در آن شــما بــه راحتــی و تنهــا بــا چنــد کلیــک میزبــان ابــری خــود 
ــی   ــردن در فضای ــزار مــورد نظــر خــود را نصــب نمــوده و از کار ک ــرده، نرم اف را انتخــاب نمــوده، ســرور مناســب خــود را ســاخته و مدیریــت ک
حرفــه ای لــذت ببریــد. کالدینــو نرم افــزاری اســت کــه براســاس تفکــر جمعــی شــکل گرفتــه و حاصــل تــالش گروهــی متخصصیــن ســاکو مــی

 باشــد. ســاکو کالدینــو را بــا همــکاری بــا بزرگتریــن ارائــه دهنــدگان خدمــات رایانــش ابــری در دنیــا ایجــاد کــرده اســت. اســتفاده از زبیکــس 
بر روی کالدینو تجربه ی لذت بخشی از سرعت و کارایی باالی یک سرور به همراه احساس امنیت را برای شما فراهم می کند. C L O U D I N O

ریــــــال
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آموزش زبیکس
آموزش حرفه ای زبیکس چیست؟

آمــوزش هــای زبیکــس بــه گونــه ای طراحــی گردیــده اســت تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، دانــش ایــن سیســتم از بهتریــن متخصصیــن در زمینــه 
زبیکس به آموزش دیدگان منتقل شود.

 High داخلی و تنظیمات (Protocol) ایــن آموزش هــا تمامی جوانب زبیکس شــامل مجموعه اصطالحات تخصصــی، عناصر موجود، عملکردها، قوانیــن
ــزار  ــدگان، نرم اف ــک از آموزش دی ــر ی ــوده و ه ــردی ب ــه صــورت کارب ــا ب ــع شــده را پوشــش می دهــد. دوره ه ــگ توزی ــرای مانیتورین Availability ب
ــده  ــای پیچی ــد و رخداده ــی کن ــاده م ــگ آم ــت مانیتورین ــف را جه ــای مختل ــتگاه ه ــرد، دس ــد ک ــم خواه ــب و تنظی ــی نص ــه تنهای ــس را ب زبیک

مانیتورینگ را برطرف می نماید.

دوره آموزشــی Zabbix Certified Specialist   بــرای کســانی طراحــی شــده اســت کــه بــه تازگــی شــروع بــه فراگیــری زبیکــس نمــوده انــد ویــا 
بــه تازگــی بــا زبیکــس آشــنا شــده و مــی خواهنــد در کوتــاه تریــن زمــان و بــا صحیــح تریــن روش ممکــن کار بــا نرم افــزار را بــه صــورت حرفــه ای 
آغــاز نماینــد. در طــول ایــن دوره شــما دربــاره عملکــرد  اصلــی نــرم افــزار مانیتورینــگ زبیکــس، نصــب، راه انــدازی و نگهــداری آن مطالبــی جامــع را 

فرا خواهید گرفت. 

دوره آموزشــی Zabbix Certified Professional  بــرای آن دســته از administrator هــا و شــرکت هایی طراحــی گردیــده اســت کــه از سیســتم 
 Enterprise ــرای مانیتــور کــردن مــوارد بســیاری در مراکــز داده مختلــف و در بســتر مانیتورینــگ توزیــع شــده در ســطح مانیتورینــگ زبیکــس ب

استفاده می کنند.

مخاطبان دوره های آموزشی زبیکس
ــا مانیتورینــگ زیرســاخت ــرای آن دســته از IT Administrator هــا، فروشــندگان سیســتم و ســایر کســانی کــه ب برنامه هــای آموزشــی زبیکــس ب
 هــای IT ســروکار دارنــد، در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا اینکــه نیــازی نیســت شــرکت کنندگان در مــورد نــرم افــزار زبیکــس دانــش قبلــی داشــته 

باشند، بدیهی است تمامی شرکت کنندگان باید در مورد کامپیوتر و نحوه  کار با سیستم عامل ها ، دانش کامل داشته باشند.

ــس  ــزار زبیک ــا نرم اف ــال کار ب ــن س ــابقه ی چندی ــه دارای س ــا ک ــته از  Administrator ه ــرای آن دس ــی ب ــی حت ــای آموزش ــن دوره ه ــرکت در ای ش
هســتند، توصیــه مــی شــود. شــرکت در ایــن دوره هــا مــی توانــد از جهــت آشــنایی بــا ویژگی هــای جدیــد زبیکــس و روش اســتاندارد راه انــدازی و 

گسترش زبیکس، برای این دسته از کاربران مفید باشد.

اساتید دوره های آموزشی زبیکس
مــا بــاور داریــم کــه کیفیــت، کلیــد توســعه موفــق زبیکــس بــوده اســت. بــه همیــن جهــت بــه محتــوا، ســبک و خروجــی دوره هــای آموزشــی خــود 

بسیار اهمیت می دهیم.

ــه ی  ــاال در زمین ــیار ب ــه بس ــش و تجرب ــن از دان ــوده و همچنی ــس ب ــورد زبیک ــیعی در م ــری وس ــی و نظ ــش عمل ــا دارای دان ــاتید م ــی اس تمام
مانیتورینگ، سخت افزارها و نرم افزارهای معروف دنیا در کنار مهارت های ارتباطی خوب، برخوردارند.

ثبت نام دوره های آموزشی زبیکس
شــما می توانیــد بــرای شــرکت در دوره هــای آموزشــی زبیکــس، بــا مراجعــه بــه ســایت sadidafarin.ir و پــر نمــودن فــرم مربوطــه اقــدام بــه ثبــت 

نام نمایید.

چرا در دوره  های آموزشی زبیکس شرکت کنیم؟

شــرکت در دوره هــای آموزشــی زبیکــس هــم بــرای فــرد شــرکت 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــا مش ــرد در آنج ــه ف ــرکتی ک ــم ش ــده و ه کنن

است، بسیار مفید و کاربردی است به گونه ای که:

شما می توانید
متخصصیــن  و  اســاتید  بهتریــن  تجــارب  از   •
ــد  ــره من ــوی آرام به ــتانه و ج ــای دوس ــک فض ــس ی زبیک

شوید.
بــا  را  عملــی  تجربیــات  هــم  و  نظــری  دانــش  هــم   •

مثالهایی واقعی در این زمینه فراگیرید.
تمامی قابلیت های زبیکس را کشف کنید.  •

وظایــف  شــدن  آســان  جهــت  را  تکنیک هایــی   •
ــا باالتریــن میــزان کارایــی  مانیتورینــگ هــر روزه ی خــود ب

بیاموزید.

شرکت شما می تواند
زیرســاخت  کــه  باشــد  داشــته  اطمینــان   •
مانیتورینگــی کــه شــما پیــاده ســازی کــرده ایــد توســط 
یــک متخصــص تاييــد شــده بــر اســاس بهتریــن 

تمرینات راه اندازی گردیده است.
زمــان  صــرف  بــا  را  مانیتورینــگ  ســازی  پیــاده   •

و هزینه کمتری به اجرا در آورد.

آزمون و گواهی نامه
سنجشــمیزان  جهــت  آموزشــی  دوره  هــر  پایــان  در   •
ــل  ــه عم ــی ب ــده آزمون ــای فراگرفته ش ــش و توانایی ه دان

می آید.
آمــوزش  پایــان  دوره ی  در  کــه  گواهی نامه هایــی   •
ــل زبیکــس،  ــردد،  توســط موســس ومدیرعام اعطــا می گ

آقای  Alexei Vladishev امضا خواهد شد.

SADIDAFARIN.IR/TRAINING لینــک ثبــت نــام:  
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روش های شرکت در دوره های 
آموزشی زبیکس

در محل شما
راحت تریــن راه جهــت یادگیــری زبیکــس، آمــوزش در محــل شــما می باشــد. تنهــا کافیســت یــک اتــاق بــا یــک پروژکتــور، صفحــه ی 
نمایــش و اینترنــت داشــته باشــید. در ایــن حالــت شــما می توانیــد تمامــی دوره هــای آموزشــی زبیکــس را همزمــان و بــه صــورت 

یکجا در اختیار داشته باشید. مهمترین مزایای آموزش در محل به شرح زیر است:

محتوای دوره می تواند دقیقا متناسب با نیازهای شما تعیین گردد.  •
موارد مشخص و حساس امنیتی شرکت شما می تواند در طول دوره مورد بحث قرار گیرد.  •

آموزش در محل شما موجب صرفه جویی در زمان و هزینه شما می شود.  •
انتخاب زمان بندی جلسات آموزشی می تواند منعطف باشد.  •

در محل ساکو
ــه بخــش آمــوزش در  یکــی از ســریع ترین راه هــا در جهــت شــرکت در دوره آمــوزش زبیکــس همیــن روش اســت. تنهــا کافیســت ب
وبســایت ســاکو مراجعــه کــرده و از میــان هــای مختلــف بر پایــی دوره هــای آمــوزش، دوره مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماييــد. توجــه 

داشته باشید به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی، سریع تر ثبت نام کنید.

به دنبال یک دوره آموزشی هستید؟

اگــر دوره ی آموزشــی مــورد نظــر شــما در حــال برگــزاری نیســت، مــی توانیــد بــا پــر کــردن فــرم درخواســت آمــوزش، مــا 
را از نیــاز خــود مطلــع ســازید. بــه محــض برگــزاری دوره ی آموزشــی متناســب بــا درخواســت شــما، کارشناســان آمــوزش 
ســاکو شــما را مطلــع خواهنــد ســاخت. همچنیــن می توانیــد جهــت برگــزاری دوره آموزشــی خــاص صرفــا بــرای شــرکت 

خود، با ما تماس برقرار کرده و نیاز های خود را به بهترین وجه دریافت نماييد. 



SACO

CONTACT US     
TEL: +98 21 26 42 13 99,95

FAX: +98 21 26 42 14 81

Unit 9 - Floor 1 - Parsin - Gholhak - Shariati st - Tehran - Iran
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