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 تاریخ بازدید و تحویل: واحد :

 

 

 وضعیت داکت ها

  اندازه داکت ها متناسی با تعداد کابل عبوری میباشد.  1

  داکتها در زوایا فارسی بر شده است و استاندارد میباشد . 2

  درپوش داکتها مناسب و به صورت کامل داکتها را پوشانده است . 3

  اسب و استاندارد است .استحکام نصب داکت بر روی دیوار من 4

  بر چسب های مربوطه بر روی داکت چسبانده شده است )اعلام محل عبور کابل شبکه و نام شرکت( 5

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت رک ها 

  آرایش رک مناسب است . 1

2 Patch panel  . با سوییچ نظیر به نظیر است  

  استحکام رک روی دیوار مناسب است 3

  برق رک ها استاندارد است )نصب پیریز برق درون رک  و اتصال کابل برق به پیریز مربوطه( وضعیت 4

  بر چسب های مربوطه بر روی رک چسبانده شده است )شماره رک و نام شرکت( 5

  اندازه رک متناسب با تعداد تجهیزات درون آن است 6

  ت.برچسب شماره گذاری نود ها روی در رک چسبانده شده اس 7
 توضیحات :
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 وضعیت کابل ها و نود ها :

  وضعیت کابلهای درون رک استاندارد است) دارای کشش یا پیچیدگی  بیش از اندازه نمیباشد ( 1

  استحکام نود ها روی دیوار استاندارد است 2

  محل ورود کابل به نود شبکه با  کاملا با داکت پوشانده شده است  3

  کابلها ی وارد شده به رکها با داکت یا کابل پوشانده شده است 4

  کابلهای اضافی  که جهت جابجایی های ضروری در نظر گرفته میشود منطقی است  5

  شماره گذاری دو طرف درپوش پریز شبکه چسبانده شده است 6

  ی و ارتفاع( نصب شده استمحل نصب پریز شبکه مطابق نقشه بوده و در مکان مناسب ) از لحاظ کاربر 7

 توضیحات :

 

 

 

 

 وضعیت سوییچها :

  لیست اطلاعاتی سوییچها تکمیل و تحویل شده است 1

  بر روی سوییچ چسبانده شده است IPبر چسب  2

 توضیحات :

 

 

 

 

 

Access point  : وضعیت ها 

  تکمیل و تحویل شده است Access pointلیست اطلاعاتی  1

  چسبانده شده است Access pointبر روی  IPبر چسب  2

 توضیحات :
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 وضعیت ملزومات پروژه :

  نقشه شبکه تحویل گرفته شد. ) فایل الکترونیک وپرینت( 1

  اوری واریز و قبض آن بایگانی شدهزینه تستر به حساب فن  2

  تست فلوک انجام و فایل آن بایگانی گردید 3

  وارد شد ITنرم افزار مدیریت  اطلاعات مربوطه در 4

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 فناوري اطلاعات وارتباطاتمدیریت  ITامضاء کارشناس  مرکز  ITامضاء کارشناس 

 

 


