مزایای سامانه  PVMنسبت به محص MVPمشابه
 .۱قابلیتها و امکانات
• امکان ایجاد تعداد ماشینهای مجازی بیشتر با عملکرد و پایداری مناسب
• زیرساختی مناسب جهت اجرای مجازیسازی کاربران و رایانش ابری
• رابط کاربری مناسب جهت مدیریت ماشینهای مجازی
 .۲امنیت
• ایرانی بودن نرمافزار
• وجود دانش فنی توسعه نرمافزار در داخل کشور
• تأییدیههای امنیتی داخلی برای شرکت تولیدکننده این محصول انجام خواهد شد ولی این مورد برای
محصول ت رقیب به علت خارجی بودن تمامی این محصول ت صور ت نمیگیرد.
 .۳پشتیبانی
• وجود تیمهای پشتیبانی کار آمد
• پشتیبانی مادام العمر
• پشتیبانی لحظهای و  ۲۴ساعته از راه دور و حضوری
• تیم پشتیبان واسطی بین کارفرما و تیم توسعه محصول در مباحث فنی میباشد.
• وجود امکانا ت مناسب ارتباط با مشتری از طریق سایت و نرمافزار  CRMشرکت
 .۴لیسنس
• وجود لیسنسهای معتبر با قیمتهای مناسب که مستقیما از سمت تولید کننOOده در اختیOOار کارفرمOOا
قرار میگیرد.
• امکان دریافت ورژنهای جدید و معتبر نرمافزار با نام کاربری از طریق سایت )بروز رسانی مطمئن(

 .۵نسخه های پشتیبان گیری ( Backup
• وجود نسخه بکآپ  Onlineدر سطح ماشینهای مجازی
• وجود نسخه بکآپ  Offlineدر سطح ماشینهای مجازی بدون نیاز به خرید نرمافزار مجزا
• امکان ایجاد سایت ثانویه کامل  Onlineجهت اجرای بOOدون توقOOف سOOرورهای مجOOازی در صOOور ت
اختلل در عملکرد سایت اصلی و یا احیانا انهدام سایت )پیییری اهدای پدافند دیر عامل(
• وجود راهکار مناسب جهت محافظ از اطلعا ت  San Storageدر صور ت خرابی SAN

 .۶مزایای ملیی
• مقابله با تحریم
• بومی شدن دانش و تکنولوژی مجازیسازی )  (Virtualizationو رایانش ابری ) (Cloud Computing
در داخل کشور
• اشتغالزایی بسیار مناسب برای قشر تحصیلکرده
• خوداتکایی بخش فناوری اطلعا ت کشور در بخش میزبانی از دیتا و سرویسها
• جلوگیری از خOOروج بیرویOOه ارز و ارز آوری چشOOمییر ایOOن محصOOول بOOه خOOاطر بOOازار مناسOOب در
کشورهای همسایه و بخش خاورمیانه

