
 

 

 

 

 

 

 مهربان بخشنده خدا، نام به

 

 
 

 سالم؛ با

 شبکه، خدمات ارائه و گسترش هدف با 8811 سال ماه فروردین در گستر مهام جدید ایده شرکت رساند می استحضار به بدینوسیله

 یک عنوان به حفاظت و امنیت شبکه، آنها در که هایی زیرشاخه سایر و آن به مربوط های آوری فن و حفاظتی و امنیتی سیستمهای

 .است شده تاسیس شود، می اصلی مطرح شالوده

 و جدید های آوری فن معرفی و راهکارها ارائه منظور به تخصصی و علمی کامالً محیطی ساختن فراهم و گردآوری شرکت این اصلی ایده

 شده یاد های زمینه در طوالنی ای سابقه با متخصص جوانان از جمعی را شرکت این مرکزی هسته باشد.  می شده یاد های زمینه در برتر

 .دهد می تشکیل

 و کوچک های پروژه امجان و مشاوره ارائه از حاصل ربیاتجت گوناگون، های عرصه در شده تربیت تخصصی تیم روزآمد، اطالعات از استفاده

 اصلی مشي خط شده، ارائه خدمات گسترش و جوان نیروی از بهینه استفاده کنار در دنیا روز متخصصین با اطالعات دائم تبادل و بزرگ 

 .است شرکت این

 

تلفن های ، پسیو شبکهدر زمینه های زیرساخت های  خدماتپشتیباني وآمادگي ارائه با توجه به نکات ذکر شده این شرکت 

را در کلیه بخش های مورد نیاز آن مجموعه  سیستم های حفاظتيو  IPدوربین های مدار بسته آنالوگ و ، سانترال تحت شبکه

  دارد.
 

 

 

 

 

 

 :شده انجام های پروژه از برخي

 
 (Network | Passive & Analog Camera)پژوهشگاه رویان  -8

 (Network | Passive & Analog, IP Camera) امیرکبیر صنعتی دانشگاه نفت مهندسی دانشکده -2

 (Network | Passive)دیتا سنتر بانک تجارت ساختمان طالقانی )آریاهمراه(  -8

 (Network | Passive & Analog, IP Camera)ایران در بوش خانگی لوازم رسمی نماینده سیهاوی بازرگانی شرکت -4

 (TDA 811) سیگما اطالعات فناوری ساختهای زیر توسعه شرکت -5

 (VOIP) رضوی بورس کارگزاری شرکت -6

 (VOIPدانشگاه صنعتی امیر کبیر ) -7

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Network | Passive)( گزینش مرکزی هسته – رفاه اداره ( کشور احوال و ثبت سازمان -1

 )تصویری حفاظت سیستم( بیرمنگهام دانشگاه الملل بین واحد -9

 (VOIP) آسان کلیک ارتباطات توسعه شرکت -81

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP)شرکت آواپردازان نت  -88

 (Analog & IP Camera) اتکا ای یرهجزن های فروشگاه شرکت -82

 (Network | Passive & Analog, IP Camera) فرهنگی مطالعات و انسانی علومپژوهشگاه  -88

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP) بصیر دجم جهان شرکت -84

 )تصویری حفاظت سیستم( ماکارون تک کارخانه -85

 PHQ (CRM, VoIP, Camera )شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد  -86

 (Network | Passive & Analog Camera) بهشتی شهید دانشگاه رشد مرکز -87

 ( CRM, VoIP, Camera)آژانس هتل های سراسری سفرنما  -81

 (Network | Passive) (ملی کتابخانه( ایران شکیپز علوم فرهنگستان -89

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP) مهران پیمای چاه شرکت -21

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP) فرآذین کارخانه و شرکت -28

 (IP Camera) ایی رسانه چند خبرگزاری -22

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP)( ایزایران(ایران کامپیوتر صنایع شرکت -28

 (Analog & IP Camera) سقز قند کارخانه طراحی و مشاوره -24

 (Network | Passive)( ملی بانک( سداد ورزی داده شرکت الوند ساختمان -25

 (Analog Camera)( مانا(ایرانیان صنایع نوسازی و گسترش ساختمانی شرکت -26

 (Analog Camera) بهسرا ساختمانی شرکت -27

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP)شرکت فنی مهندسی ایران رضی  -21

 (Analog Camera) اطلس ایرانیان ساختمانی شرکت -29

 (Analog & IP Camera) ایرانیان زرسیما و زرسیما شرکت -81

 (Analog & IP Camera) نایلون زرین کارخانه -88

 (Network | Passive & Analog, IP Camera, VoIP)مسلح  نیروهای کارت حکمت شرکت -82

 ( CRM, VoIP, Camera) صرافی آیوت دفتر ترکیه و دبی -88

 ( CRM, VoIP, Camera)آژانس هواپیمایی ساهی سفر پارس  -84

 AMD   (CRM, VoIP, Camera )شرکت پارسا تدبیر وارد کننده لپ تاپ های  -85

 

 


