ما در گویان با بیش از  ۲۰سـال سـابقه ارائة راهکارهایجامع ارتباطی ،همواره در تالشیم تا
بازه وسـیعی از سـخت افزارها و نرمافزارهـای مخابراتی را به مشتریان عرضه کنیم .رشکت
گویـان با مترکز بـر نیازمندیهـای آشـکار و پنهـان بـازار ،مجموعـهای از نرمافزارها و سـخت
افزارهای یکپارچـه مخابراتی را ارائه منوده کـه از طریق راهکارهای خالق و بومی ،پاسـخگوی
نیازها و مشـکالت سازمانهای ایرانی هسـتند .ما به مشرتیان کمک میکنیم تا قلب تپنده
ارتباطات سـازمانی را در هسـته اصلی فرآیندهای کاری خـود قرار دهند.
پویایـی ،نـوآوری و نشـاط در واحـد تحقیـق و توسـعه گویـان مـوج میزنـد .ما مراحـل مفهوم
سازی ،طراحی سخت افزار و نرمافزار ،و ساخت منونه اولیه را در ارتباط تنگاتنگ با مشرتیان
طـی میکنیم .بـه این ترتیـب محصول نهایـی حداکرث همپوشـانی با نیـاز مشتریان را دارد.
روشهـای مدیریت بـهروز،جذب کارشناسـان خبره و گردش رسیـع اطالعات ،گویـان را به
رشکتی نوآور بدل منوده اسـت .اسـتفاده از این زیرسـاختها و ارتباط صمیامنه و از نزدیک
با مشتریان ،امکان شـناخت فرصتها و کشف نیازهای آتی سـازمانها را میرس کرده است.
مـا در کنـار سـازمانها ،راهکارها را ویژهسـازی میکنیم و بـه خالقانه ترین حالـت و با قیمت
رقابتی به سـازمان ارائـه میدهیم.
همـکاران مـا در متـام مراحـل فـروش ،تولیـد ،پیـاده سـازی و پـس از فـروش در کنـار شما
هسـتند .این مراحـل با ارائه خدمـات مشـاوره حرفهای و تخصصـی آغاز میشـود .ضمن این
مرحله کارشناسـان ما طراحی فنـی راهکار را به شما ارائه میکنند .پس از نهایی شـدن ،گام
بعـدی بررسـی زیرسـاخت فعلی شـبکه شامسـت .در صـورت نیـاز ما خدمـات بهینه سـازی
شـبکه را در سـطح حرفهای به شما ارائـه میدهیم .سـپس نوبت به ویـژه سـازی راهکار بر
اسـاس نیاز و اقتضای پروژه میرسـد .ما در متام مراحل پیاده سـازی در کنار شما هستیم.
همینطـور در بسـیاری از پروژههـا متـام مراحل پیاده سـازی بـه عهده گویـان اسـت و پروژه
بـه صـورت  TurnKeyتحویل میشـود .در گام بعـد کاربری سـختافزار و نرمافـزار به صورت
کارگاه عملـی به کارشناسـان سـازمان آمـوزش داده میشـود .پـس از امتام به کارشناسـان
مدرک معتبر دوره کاربـری محصـوالت گویان اعطا میشـود.
خدمـات پـس از فـروش حرفـهای و کارآمـد وجـه ممیـز گویـان اسـت .در متـام مراحـل پـس
از فـروش ،کارشناسـان زبـده و کارآزمـوده مـا یاریرسـان شما هسـتند .در کنـار ایـن تیـم
متخصص ،شـبکهای از مناینـدگان گویان در رسارس کشـور خدمات پشـتیبانی را به صورت
محلی به شما عرضه میکنند .مرکز متاس پشـتیبانی فنی گویان همواره آماده پاسـخگویی
بـه پرسـشهای کاربـران و راهبران سیستمهاسـت .این مرکز در سـه سـطح اولیـه ،فنی و
بازمهندسـی ،نیازهای کاربران را شناسـایی و رفع میکند .موارد ارجاعی الیههای مختلف در
کمرتیـن زمان ممکـن و با اطالعرسـانی ایمیلی نحوه پیشبرد هر مـورد به درخواسـتکننده
پیگیری میشـوند.
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گویان در یک نگاه

بیش از ۱۰راهکار
مخابراتیبومی

بیش از ۱۰۰۰مشرتی
اعم از سازمانها و
نهادهای بزرگ و
بوکارهایکوچک
کس 
ومتوسط

بیش از ۲میلیون پورت
تلفنفعالدرشبکه
مخابرات رسارسی و
خصوصی
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بیش از ۳۰مناینده
فعال در رسارس کشور
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عضو پارک فناوری
پردیس

تأییدیه دانش بنیان از معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری

سندیکایصنعت
مخابرات ایران

تأییدیهرشکت
مخابرات ایران

شورای عالی
انفورماتیک ایران

پروانه بهره برداری
وزارت صنایع
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