زمینه های فعالیت و سوابق کاری شرکت ایمن صنعت ایرسا

مشاوره  ،طراحی و اجرای :
•

سامانه های نظارت تصویری ( دوربین مداربسته )

•

بستر شبکه ( فیبر نوری – شبکه بیسیم – شبکه کابل مسی)

•

سامانه های هوشمند کنترل تردد :پالک خوان ،تشخیص و تمایز چهره ،اسکن خودرو با قابلیت سفارشی کردن برنامه و ارتباط با سایر
متعلقات سامانه کنترل تردد پروژه های اداری ،ترافیکی ،امنیتی ،اقامتی .
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1

مجتمع فرهنگی آموزشی دشت بهشت :

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری ،کنترل تردد خودرو و مرکز مانیتورینگ حفاظت پیرامونی وسعت
نظارتی بالغ بر  10هکتار تعدد دوربین تحت شبکه  50دستگاه .
2

گروه سپاسد -ساختمان اداری (هولدینگ نیرو):

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ حفاظت پیرامونی ساختمان اداری و پارکینگ
تعدد دوربین تحت شبکه  36دستگاه .
3

کارخانه تولیدی میهن نور:

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ حفاظت پیرامونی وسعت نظارتی بالغ بر 10
هکتار تعدد دوربین تحت شبکه  100دستگاه .
4

شهرداری شاهرود:

سامانه کنترل تردد پارکینگ طبقاتی :ثبت پالک ،گزارش گیری  ،لیست مجاز –غیر مجاز  ،اشتراک و  ...سرویس تحت وب مدیریت
دسترسی صدور قبض مدیریت ظرفیت .
5

هتل رویال تهران

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری هتل بالغ بر  400دوربین تحت شبکه.
6

مراکز تعویض پالک شهر تهران  ،همدان  ،ساری  ،شیراز ،تبریز :

مشاوره ،اصالح وارتقا سیستم پالک خوانی و کنترل تردد ( پیمانکار اجرایی در بروی سپاری سامانه کنترل تردد پارکینگی) .
7

شرکت توانیر :

سامانه پالک خوانی منتخب در پایش شرکت توانیر در شهر تهران .
8

سازمان فضایی ایران :

نرم افزار تشخیص چهره و کنترل تردد پارکینگی ،مشاوره طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ حفاظت داخلی و
پیرامونی ساختمان اصلی ستاد ،تعداد دوربین تحت شبکه  55دستگاه .
9

مجموعه هوا و فضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( سایت های شهید کریمی و شهید نوری) :

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ حفاظت پیرامونی وسعت نظارتی بالغ بر  20هکتار
تعدد دوربین تحت شبکه  74دستگاه .
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صفحه دو از چهار

 10پژوهشکده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران :

طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان داخلی پژوهشکده ،شبکه داخلی نظارتی و مانیتورینگ .
 11قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گروه سپاسد (آمادگاه المهدی):

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ حفاظت پیرامونی و داخلی وسعت نظارتی بالغ بر 8
هکتار تعداد دوربین تحت شبکه  61دستگاه
 12شرکت دمنده :

مشاوره  ،طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری هوشمند متشکل از  217دوربین تحت شبکه.
 13صنایع غذایی مانا ( ماکارونی مانا):

طراحی و اجرای بستر شبکه و فیبر نوری  ،سیستم نظارت تصویری و مرکز مانیتورینگ نظارتی سوله های تولید وسعت نظارتی بالغ بر یک2
هکتار تعداد دوربین تحت شبکه  115دستگاه .
 14پژوهشکده سامانه های ماهواره (زیر نظر نهاد ریاست جمهوری):

طراحی و اجری سیستم نظارت تصویری پیرامونی و داخلی سایت سعادت آباد وسعت نظارتی  1هکتار تعداد دوربین ها  45دستگاه
 15سیستم نظارت تصویرى شهردارى تهران سازمان امالک و مستغالت:

طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دیجیتال سازمان متشکل از  62دوربین و  NVR 4طراحی و اجرای شبکه ی کنترل و دسترسی
مستقل مدیران به سیستم نظارت تصویری و نگهداری سیستم.
 16سیستم نظارت تصویرى  34شعبه بانک ملى سرپرستی شرق تهران:

طراحى و اجراى سیستم امنیتى و نظارتى  34شعبه شرق تهران متشکل از 500دوربین و شبکه دسترسى نظارتى
روساى شعب.
 17سیستم نظارت تصویری مجتمع آموزشی عالمه طباطبایی:

طراحى و اجراى سیستم امنیتى و نظارتى ساختمان آبشناسان  2متشکل از  55دوربین نظارتى و شبکه دسترسى نظارتی آن و نیز
تجهیز دیگر شعب آموزشی آن (بیش از  15شعبه درسطح شهر بوسیله سیستم های فول اچ دی با  200دستگاه دوربین ) .
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صفحه سه از چهار

 18دانشگاه هنر دانشگاه تهران:

سیستم نظارت تصویری حفاظتی امنیتی حراست متشکل از  36دوربین و شبکه ی نظارتی مربوطه.
 19مجتمع مسکونی آتی ساز:

طراحى و اجراى سیستم نظارت تصویرى امنیتى مجتمع آتى ساز فاز  2با بیش از  100دوربین نظارتی.
 20شرکت فرش پردیسان:

طراحى و اجراى سیستم نظارت تصویرى هوشمند متشکل از  70دوربین ،طراحى و اجراى شبکه ادارى و دسترسى نظارت تصویرى ،
انتقال تصویر و طراحى شبکه مربوطه.
 21کارخانه صنعتى تولید الیاف مصنوعى شیو ا:

طراحى و اجراى سیستم نظارت تصویرى هوشمند متشکل از  70دوربین طراحى و اجراى شبکه ادارى و دسترسى نظارت تصویرى
انتقال تصویر و طراحى شبکه مربوطه.
 22صنایع شیمیایى رزینول ( رزینگل):

اجرا و طراحى شبکه ادارى و نظارت تصویرى یکپارچه مجموعه (بوسیله  32دستگاه دوربین نظارتی) .
 23کارخانه مشتقات نفتی حافظ:

اجرا و طراحى شبکه ادارى و نظارت تصویرى یکپارچه مجموعه ( بوسیله  32دستگاه دوربین نظارتی).
 24شرکت عمران سوله:

طراحى و اجراى سیستم نظارت تصویرى کارخانه سوله سازى واقع در شهرک صنعتى قلعه امیر
شبکه و انتقال تصویر بیش از  90دوربین به دفتر تهران خیابان آزادى.
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صفحه چهار از چهار

 25مرکز اسقاط خودرو شایسته کار:
طراحى و اجراى پروژه نظارت تصویرى در  10شعبه مرکز شایسته کار  ،پارکینگ هاى تابعه و کارخانه اسقاط خودرو اشتهارد.
اجراى پروژه نظارت متمرکز( مانیتورینگ مجموعه بوسیله بیش از  100دوربین نظارتی).

 26مشاور شرکت ملى مسکن ( متعلق به بانک ملى ایران(

مشاور سیستم نظارت تصویرى در سایت بانک ملى ایران پروژه متشکل از  720دوربین.

 27شرکت جهان خودرو ( لیزینگ):

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری نمایشگاه مرکزی دفتر فروش نظارت متمرکز و مانیتورینگ بوسیله  32دستگاه دوربین نظارتی.

 28سایر :

و بسیاری پروژه های حساس و خاص که به دلیلی از ذکر نام و نوع و جزییات آنها معذوریم.

« فروش آغاز یک تعهد است نه پایان یک معامله»
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