
پاییز 97



تاریخچه
امروزه شبکه های کامپیوتری در سازمان ها و نهادهای بزرگ و کوچک به قدری 
توسعه یافته اند و به حدی با فعالیت های روزمره حجم عظیمی از کاربران عجین 

شده اند که دیگر تصور سازمانی بدون شبکه، تصوری محال است.
از همین رو شبکه ها و سرویس ها و خدماتی که از طریق آن ها به کاربران ارائه 
می شــود به موضوع مهمی بدل شده اســت: یعنی سازمان های جدید در پی 
بنا نهادن شــبکه هایی با کارایی مناسب و بســتر قوی هستند و سازمان های 
قدیمی تر به دنبال ارتقاء یا بهینه ســازی شــبکه موجود خود. بیش از بیست 
ســال قبل، مدیران پرشیا سیســتم با درک اهمیت این موضوع، گام در راهی 
 نهادند که از بطن آن شــرکت توســعه داده های ارتباطی پرشــیا سیســتم 

)D.D.C Persia( زاده شد.
این شــرکت که فعالیت رسمی خود را در نمایشــگاه جیتکس 2005 اعالم 
نمود، در نخســتین گام با انعقاد قرارداد انحصاری با شرکت لول وان ارائه این 
محصوالت را در کشور آغاز نمود. پرشیا سیستم در ادامه با همکاری برندهای 

معتبر جهانی سبد محصوالت و خدمات خود را کامل کرد.

همکاران استراتژیک در حوزه شبکه
 شرکت آلمانی Levelone در حوزه تجهیزات اکتیو شبکه و نظارت تصویری 

از سال 1384
 شرکت آلمانی Equip در حوزه تجهیزات پسیو شبکه از سال 1382

 شرکت آمریکایی Linksys در حوزه تجهیزات اکتیو شبکه از سال 1396
 شــرکت آمریکایــی Fluknetworks(Netscout) در زمینــه تجهیزات 

حرفه ای تست و آنالیز شبکه از سال 1395
     شــرکت ارگ جدیــد کرمان بــا خط تولید   مودم هــای VDSL , ADSL و 
GPON با برند U-TEL  از سال 1396 و  همچنین واردات محصوالت سیسکو 

و سرورهای اچ پی را نیز در دستور کار خود دارد.
تولید رک های Equip آلمان در تهران از سال 1392

شــرکت پرشیا سیســتم با دارا بودن مهندسین مجرب و متخصص در بخش 
مکانیک و همچنین فضای مناســب با استانداردهای بین المللی جهت تولید 
و مونتــاژ رک، انجام مراحل تســت و همچنین ثبت برنــد Equip در ایران با 
هماهنگی شــرکت آلمانی اقدام به تولید رک های ســرور و رک های ایستاده 
 Outdoor و Indoor با مشــخصات فنی و منحصربه فرد خود در گروه هــای

نموده است.

حوزه نظارت تصویری
پرشیا سیستم از ابتدای همکاری با شرکت لول وان، نسبت به ارائه راهکارهای 
نظارت تصویری آن نیز اقدام نمود. هم اکنون این شرکت، عالوه بر همکاری با 

لول وان، با شرکت های زیر نیز در این حوزه همکاری می نماید:
 شــرکت چینی Hikvision در زمینه محصوالت امنیتی و نظارت تصویری 

از سال 1391
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 شرکت تایوانی NUUO در زمینه نرم افزارهای کنترل و پایش امنیت فیزیکی 
از سال 1390

 شرکت اروپایی Metavision در زمینه دوربین های نظارتی از سال 1394

تولید تجهیزات شبکه
شــرکت پرشــیا سیســتم فعالیت خود را تنها بــه ارائــه راهکارهای معتبر 
جهانــی محــدود نکرده و در جهت توســعه صنعت کشــور، در بخش تولید 
تجهیزات شــبکه نیز فعالیــت خود را آغاز نموده اســت. در همین راســتا 
 تولیــد تجهیزاتی مانند PoE Switch و چند مــدل Injector تاکنون انجام 

گرفته است.

خدمات فنی
 طراحی و تولید بردهای الکترونیک و سوئیچ های شبکه

 طراحی و تولید انواع رک های دیواری و سرور و متعلقات مربوطه
 مشــاوره، طراحــی و پیاده ســازی شــبکه های LAN و کابل کشــی 

FTTx ساخت یافته , پروژه های فیبرنوری و راه حل های جامع
 مشاوره، طراحی و پیاده سازی اتاق های سرور و دیتاسنتر ارائه تجهیزات ویژه 

IP Power Switch و KVM آن نظیر
 Indoor در محیطLAN,WAN,Wireless طراحی و پیاده سازی شبکه های 

Out door و

 مشــاوره، طراحــی و پیاده ســازی شــبکه های انتقال صدا روی شــبکه 
)VoIP( دیتا

 مشاوره، طراحی و پیاده سازی راه حل های کنترل و نظارت تصویری با استفاده 
 (PC Base, Software, Stand Alone) AHD از دوربین های تحت شبکه و

Media Converter ارائــــه تجهیـــــزات جانبـــــــی نظیــــــــر 
ADSL و PoE LAN، Printer Server

 مدیریت کارایی، مدیریت امنیت و مدیریت برنامه ریزی
 ارائــه راه حل هــا و طراحــی )ویــژه نهادهــای دولتی( جهت سیســتم 
موبایــل خــوان,  پــالک   ,Thermal( حرفــه ای  تصویــری   نظــارت 

DVR, Portable DVR و ...(

درواقع همکاری گســترده و نزدیک شرکت پرشیا سیستم با تولیدکنندگان 
اصلــی در آســیا و خاورمیانــه از یک ســو، ســرمایه گذاری در بخش تولید 
تجهیــزات شــبکه در ایــران و ارائه خدمات فنی از ســوی دیگــر، در کنار 
تنــوع محصــوالت، خدمات گســترده پس از فــروش و قیمت مناســب، 
 این شــرکت را بــه مرکز قوی و قابل اتــکا در زمینه خدمات شــبکه تبدیل

نموده است.
گفتنــی اســت بــرای نخســتین بــار در کشــور نیــز شــرکت پرشــیا 
سیســتم بــا ارائــه گارانتی های سه ســاله، پنج ســاله و ده ســاله در زمینه 
 تجهیــزات شــبکه، اســتانداردهای ارائــه خدمــات پــس از فــروش را 

متحول نمود.
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شــرکت Digital Data Communications  در ســال 1998 در دورتموند 
آلمان تاســیس گردید .این شرکت با نام اختصاری DDC طراح و تولیدکننده 
 )Level One( محصوالت و راهکارهای مهندسی شبکه با نام تجاری لول وان

است.
DDC  بــا بیــش از 45 دفتر نمایندگــی در پنج قاره جهان می باشــد. دفتر 

نمایندگی انحصاری ایران با نام D.D.C.Persia  در ســال 2005 آغاز فعالیت 
رسمی خود را در نمایشگاه Gitex اعالم نمود . 

محصــوالت و راهکارهای لول وان دربرگیرنده طیف وســیعی از محصوالت 
اکتیو شبکه و ارتباطات هستند. طیفی شامل راهکارهای شبکه های بی سیم، 
Media Con- انواع ، PoEانواع سوئیچ های ،ADSL  روترهای باند پهن و انواع

verter و مبــدل، انواع Printer Server، خانواده تجهیزات VoIP، تجهیزات 

 KVM در رده های مختلف و KVM Switch انــواع ،VDSL تجهیــزات ،NAS

Extender، خانواده تجهیزات نظارت و کنترل تصویری مانند IP Camera و 

.Video Server انواع
DDC در کنار تجهیزات اکتیو و پرکاربرد شبکه، تعدادی محصول مکمل نیز را 

طراحی و تولید نموده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 افزایش دهنده های PoE در انــواع Indoor و Outdoor برای انتقال برق و 
دیتا تا 2 کیلومتر

 انواع ماژول ها و منبع تغذیه صنعتی
 انواع کارت های شبکه )مسی - نوری(

 انواع Home Plug Power Line )اتصال به شبکه از طریق نیروی برق(
PoE LAN انواع 

لول وان محصوالت خود را تحت اســتانداردهای ســخت گیرانه اروپا و آمریکا 
تولید می نماید تا از هر حیث قابل اطمینان و رقابت باشند. ضمن آنکه خدمات 
پس از فروش گسترده و گارانتی محصوالت نیز اطمینان خاطر دیگری را برای 

مشتریان به ارمغان می آورد.
گارانتی محصوالت لول وان در ایران سه , پنج و ده ساله بوده که برای نخستین 
بار در بازار تجهیزات شــبکه کشور توسط شرکت پرشیاسیستم ارائه گردیده 

است .
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خانواده راهکارهای شبکه در لول وان:
 PoE Ethernet Switch 

 Non-PoE Ethernet Switch 

 Converter 

 Fiber Optical Transceivers 

 Network Adapter 

 Wireless Access Point 

 Gateway / Booster 

 PoE PD / PSE / Repeater / Extender 

 PoE Power Measurer 

 KVM Switch- KVM Extender 

 Print Server / Voice over IP(VoIP) Solutions 

خانواده راهکارهای امنیت در لول وان:
 Network Camera 

 Optional Accessories 

 Lens / Outdoor Enclosure 

 IP Surveillance Software 

 Video Servers/Capture Cards 

 Network Video Recorders 

 Video Extender 

برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

پروژه های موفق:
  نیروی انتظامی

 بانکهای ملی ایران, کشاورزی
 ایران ایرتور

 شرکت ملی حفاری
 هتلهای استقالل , انقالب , تهران و پارس

 مادیران
      و ...
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شــرکت Digital Data Communications  در ســال 
1998 در دورتموند آلمان تاســیس گردید .این شــرکت 
بــا نام اختصاری DDC طــراح و تولیدکننده محصوالت و 
 Level( راهکارهای مهندســی شبکه با نام تجاری لول وان

One( است.

DDC  با بیش از 45 دفتر نمایندگی در پنج قاره جهان می 

  D.D.C.Persia باشد. دفتر نمایندگی انحصاری ایران با نام
در ســال 2005 آغاز فعالیت رســمی خود را در نمایشگاه 

Gitex اعالم نمود . 

راهکارهای ای کوییپ دربرگیرنده انواع تجهیزات غیرفعال 
شبکه است که می توان به این موارد اشاره نمود:

 انواع کابل و Patch Cord مسی بر اساس استانداردهای 
Cat 5e و Cat 6 و باالتر

 انواع کابل و Patch Cord فیبر نوری
 انواع Patch Panel و پریز دیواری و اتصاالت مسی
 انواع تجهیزات و راه حل های KVM ساده و حرفه ای

 انواع VGA Splitter در رده بندی های مختلف
FireWire،SATA، USB2.0 انواع تجهیزات 

 USB – HDMI – VGA – SATA – انواع کابل ها و اتصاالت 
Audio/Video

 انواع رک های سرور و دیواری و آزمایشگاهی
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رک های ای کوئیپ، ساخت ایران
شــرکت پرشیا سیستم با پشتوانه همکاری گســترده با شرکت DDC و ارائه 
محصوالت ای کوئیپ در بازار ایران و همچنین انجام خدمات و ســرویس های 
تخصصی در زمینه انواع رک های ایســتاده و دیواری، بر آن شــد که از ســال 
1391 با ثبت نام تجاری equip در ایران و هماهنگی با شرکت DDC آلمان و 
تحت لیســانس این کمپانی تولید گروهی از رک ها را به صورت Indoor و هم 

Outdoor آغاز نماید.

اســتفاده از حرفه ای تریــن ابزار و نرم افــزار جهت طراحی هــا، به کارگیری 
ماشــین های CNC پیشرفته، اســتفاده از کوره های مکانیزه رنگ و شستشو، 
ســالن های جوش، اتاق های تست )تست رنگ، تســت IP، تست حرارت و...( 
و تجربه مهندســین و کارشناسان باسابقه محصولی باکیفیت باال و متمایز را 

پدید آورده است.

برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

پروژه های موفق:
  بانک های ملت , سرمایه و دی

 بانک کشاورزی
 قوه قضائیه

 جایگاه های سوخت
 موسسه مالی و اعتباری نور

     دانشگاه صنعتی شریف
 و ...

خانواده رک های ای کوئیپ:
  انواع رک سرور

  انواع رک ایستاده
  انواع رک دیواری

  انواع رک Infinity  )دو منظوره(
outdoor انواع رک در کاربردهای   

eco انواع رک  
  انواع رک آزمایشگاهی

  طیف وســیعی از متعلقات و لوازم جانبی رک شامل پاور ماژول، نگه دارنده 
کابل، طبقات متحرک و ثابت، انواع قفل درب، انواع سنسور، انواع فن و ...
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فلوک نت ورکس به عنوان یکی از واحدهای کسب و کار در زمینه 
شبکه در شرکت فلوک تاسیس شد و با رشد روزافزون افزایش 
تنوع محصوالت و تامین نیازهای مشتریان در سطوح مختلف 
طی ســال 1992 توانست خود را در سال 2000 به عنوان یک 

شرکت مجزا از فلوک معرفی کند.
امــروزه فلوک نت ورکس با ارائه راه حل هــای محصوالتی در 
زمینه مدیریت عملکرد شبکه های عیب یابی، امنیت و نظارت 
بر بخش های مختلف شبکه و مخابرات به عنوان پیشرو در این 

زمینه شناخته می شود.
شرکت پرشیا سیســتم هم اکنون به عنوان نماینده رسمی در 
ارائــه راهکارهای جامع فلوک نت ورکس در ایران فعالیت دارد 
و با ارائــه راهکارها و تجهیزات، نیاز تمامی ســطوح مختلف 

مشتریان را برطرف می سازد. 
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برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

مجموعه راهکارهای قابل ارائه عبارت است از:
  راهکارهای تست زیرساخت شبکه )شامل تست انواع کابل مسی و فیبر نوری( 

  راهکارهای تست و آنالیز تجهیزات اکتیو شبکه 
  راهکارهای نظارت و مانیتورینگ شبکه در الیه های مختلف

)Multi Branch( راهکارهای تست و آنالیز شبکه های چند وجهی  
  عیب یابی، طراحی و کنترل بستر شبکه های بی سیم

 راهکارهای تست و آنالیز اختصاصی مرکز داده
  راهکارهای تست و آنالیز ویژه سامانه های رایانش ابری

 راهکارهای تست و آنالیز بستر های مخابراتی 
 آموزش های کاربردی توسط مدرس فلوک به همراه ارائه گواهینامه رسمی

پروژه های موفق:
  بانک ملت

 بانک مسکن
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 و ...

9

www.flukenetworks.com



شرکت هایک ویژن یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت و راه حل های 
نظارت تصویری در دنیا اســت که با داشــتن فناوری و تخصص در طراحی و 
ساخت دوربین های نظارت تصویری همواره از شرکت های نوآور و پیشرو بوده 
است. محدوده تولیدات این شرکت از دوربین ها و DVRها , سوییچ ها و کابل ها  
تا نرم افزارهای مدیریت تصاویر را شامل می شود. این شرکت از زمان تأسیس 
یعنی ســال 2001 در چین، تاکنون به سرعت راه رشد و تعالی را در بازارهای 
جهانی پیموده است. شرکت هایک ویژن با در اختیار داشتن بزرگ ترین گروه 
تحقیق و توســعه بازار و امکانات بسیار پیشــرفته تولید به مشتریان خود در 
سراســر دنیا امکان بهره مندی از طراحی و فناوری بســیار باالی راهکارهای 

حفاظت و نظارت تصویری را فراهم می آورد.
 این شرکت جهت رضایت بیشتر مشتریان خود ساالنه 7درصد از درآمد خود 

را صرف تحقیق و توسعه در نوآوری و بهبود مستمر کاالهای خود می کند.
هایک ویژن هم اکنون با داشتن 31 شعبه در کشور چین و 12 دفتر منطقه ای 

بین المللــی و همچنین همکاری با بیش از 30 هــزار نماینده توزیع به دنبال 
حضوری پررنگ در سراســر دنیاســت. هوشــمندی در نظارت جدیدترین 
مفهومی است که هدف آن همراه کردن پایش ویدئویی با تمامی ابعاد حرفه ای، 
یادگیرنده، کارآمد و ساده سازمانی است. دوربین های Smart IPC هایک ویژن 
که با فناوری های هوشــمند دیگــری ماننــد Smart Codec، )کدگذاری 
 Smart Control شناسایی هوشمند( و( Smart Detection و )هوشــمند
)کنترل هوشمند( همراه شده است، بدین منظور طراحی و تولیدشده اند تا این 

مفهوم را به بازار عرضه کرده و ایده امنیت هوشمند را محقق سازند.
دوربین های Smart IPC هایک ویــژن می توانند تمامی الزامات حرفه ای را با 
پهنای باند و ذخیره ســازی کارآمد، به عالوه کیفیت تصویر بی مانند و خدمات 

مشتریان فوق العاده، مهیا کنند.
شرکت پرشــیا سیستم هم اکنون نماینده رسمی هایک ویژن در ایران است و 

تمامی راهکارهای جامع آن را در پروژه های مختلف اجرا می نماید.
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برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

خانواده محصوالت هایک ویژن عبارت اند از:
Network Camera 

PTZ Camera 
Analog Camera 

Network Video Recorder 
Digital Video Recorder 

NETWORK STORAGE 
Accessories 

پروژه های موفق جهانی هایک ویژن :
  قطار برقی شانگهای چین

 الیت ریل فرانکفورت آلمان
 بلو هاریزون برزیل

 حمل ونقل عمومی لندن
     برگرکینگ انگلستان )گالسکو(

     مترو بلژیک
     مترو نورنبرگ آلمان

     فرودگاه شارل دوگل فرانسه
     استادیوم های ورزشی پاویلیون چین

     هتل آتالنتیک موناک
     دانشگاه ماساچوست آمریکا

     نظارت شهری بوئنس آیرس آرژانتین
     و ...
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برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

در هر سطح و ابعادی از تجارت که باشید، لینک سیس محصوالتی 
به شــما پیشنهاد می دهد که برای کارکرد روان و موثر کسب و کار 
خــود به آن ها نیاز دارید. این تجهیزات با کیفیت و مطمئن، بدون 
دردسر در کنار یکدیگر فعالیت می کنند تا راهکارهایی برای شبکه 

سازی، امنیت و بهره وری برای محیط اداری مدرن ارائه دهند. 
شرکت لینک سیس با تجربه ای بیش از 30 سال در تولید تجهیزات 
جانبی کامپیوتر و شــبکه، محصوالتی را در اختیار شمار می گذارد 
که عالوه بر قیمت و کارایی مناسب، ماندگاری طوالنی را نیز به شما 
ارائه می دهند این تجهیزات عالوه بر صرفه جویی در فضا، نامرتبی 
ها را برطرف می ســازند و دسترســی شما را به شبکه آسان تر می 
کنند. لینک سیس با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا کسب و کار 
شــما را رونق می بخشد و نظارت شما بر شبکه محلی را بهبود می 
بخشد تا کسب و کار شما توسعه پیدا کند. روترها قلب شبکه اداری 
محســوب می شوند ودر کنار سوئیچ ها و اکسس پوینت ها ، شبکه 

شما را  گسترده تر، سریع تر و ایمن تر می سازند.

:Linksysخانواده راهکارهای شبکه در
  اکسس پوینت 

 سوئیچ ها
 روترها

 کارت شبکه و مودم
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برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید

                            
 برند U.Tel اولین و تنها تولید کننده مودم روترهای مخابراتی صددرصد ایرانی، قابل رقابت ازلحاظ کیفیت و قیمت با برندهای مطرح 
خارجی می باشد. این محصوالت دارای گواهی تائیدیه نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و حاصل تالش مستعد و چشمگیر مهندسین 
ایرانی و بومی سازی شده با توجه به نیاز مشترکین می باشد.  این مودم - روترها با بهره گیری از استاندارد N یک ارتباط بیسیم پرسرعت را فراهم آورده و با داشتن 

آنتن خارجی با قدرت 5dBi از پوشش دهی بسیار خوبی برخوردار است.
محصوالت یوتل توسط شرکت مخابراتی ارگ جدید تولید شده و توسط شرکت پرشیاسیستم گارانتی گردیده و وارد بازارهای تجهیزات شبکه ایران شده است .

پروژه های موفق:
  مخابرات ایران

 داده پردازی فن آوا
 آسیاتک

 تجارت الکترونیک پارسیان

:U.TELخانواده راهکارهای شبکه در
 ADSL 

 VSDL 

 GPON 
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شرکت تایوانی نوئو باهدف ارتقاء اســتانداردهای سامانه های 
نظارت و کنترل تصویری تأسیس گردید. این شرکت با استفاده 
از فناوری های پیشرفته و دارا بودن متخصصین حرفه ای و تعهد 
به ارائه قابلیت های حرفه ای، توانسته است یکی از فراگیرترین 

راهکارهای نرم افزاری را در این زمینه طراحی و تولید نماید.
نرم افــزار جامع نظارت تصویری نوئو با محیطی کاربرپســند و 
بیش از یکصدهــزار مورد نصب در بیش از 60 کشــور جهان 
در صنایع مختلف اعم از حمل ونقل عمومی، مراکز آموزشــی، 
بانک ها، بیمارســتان ها، هتل هــا و... یکــی از پرطرفدارترین 

راهکارها در این زمینه است.
نرم افــزار جامــع مدیریت و نظــارت تصویری نوئو کــه ابزار 
قدرتمندی جهت مدیریت و مانیتورینگ تصاویر است، دارای 
محیط گرافیکی با منوی کاماًل فارســی بــوده و باقابلیت ها و 
ماژول هــای مختلف خود، کنترل و نظــارت حرفه ای را جهت 
مانیتورینگ و نظارت بهتر در اختیــار کاربر قرار می دهد. این 

نرم افزار قابلیت پشتیبانی از 2800 مدل دوربین و بیش از 80 
برند دوربین را دارد.

شرکت پرشــیا سیستم هم اکنون نماینده رسمی نوئو در ایران 
اســت و تمامی راهکارهای جامــع آن را در پروژه های مختلف 

اجرا می نماید.
راهکارهای نوئو هم اکنون در سراســر جهان و در سازمان ها و 
نهادهایی مانند راه آهن شهری و بیرون شهری مالزی، شرکت 
آل جی کره، شرکت تویوتا بلغارستان، هتل براوان پالزا آمریکا، 
شرکت ردبول چین، بانک RDCC هند، هتل شرایتون آمریکا و 

فروشگاه هایپر آچوان رومانی در حال کار هستند.
در کشورمان نیز سازمان ها و شرکت هایی مانند نیروگاه رامین، 
پتروشیمی غدیر، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، شهرداری 
شیراز، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه ارومیه، همراه اول، 
بانک ســپه، بانک کشاورزی و شــرکت تاژ راهکارهای نظارت 

تصویری نوئو را به عنوان راهکار برگزیده انتخاب کرده اند.

برای آشنایی بیشتر
این بارکد را اسکن کنید
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در پرشیا سیستم، به آموزش به عنوان یکی از مقوله های مهم فنی نگریسته 
می شود. در پروژه های مشاوره، طراحی و نصب شبکه، زیرساخت یا مرکز 
داده، قطعاً پایان آن پروژه، پایان عملیات نخواهد بود. آموزش به عنوان یکی 

از پایه های مهم در استقرار چنین پروژه های باید موردتوجه قرار گیرد.
پرشــیا سیستم به همین منظور آماده همکاری جهت برگزاری دوره های 

آموزش فنی و کاربری سیستم ها و سامانه ها است.
ایــن آموزش ها از ارائه دوره های تخصصی پیکربنــدی و کار با تجهیزات 
لول وان، فلوک نت ورکس و هایک ویژن شــروع می شــود که همراه با اهدا 

گواهینامه رسمی شرکت مادر می باشد.
همچنین جهت تکمیل دانــش متخصصان این حوزه نیز امکان برگزاری 
دوره های تخصصی سیســکو و مایکروســافت با همکاری آموزشگاه های 

معتبر آی تی وجود دارد.
گفتنی اســت پرشیا سیســتم در حال حاضر تنها مرکز آموزش رسمی با 
مدرســان مورد تأیید و ارائه کننده مدرک معتبر فنی از فلوک نت ورکس 

است.

گواهینامه ها :
  دارای گواهینامه سمتا 

 عضو نظام صنفی رایانه ای کشور
 عضو شورای عالی انفورماتیک کشور

 عضو اتحادیه الکترونیک و الکتروتکنیک تهران

15

دپارتـمان آمـوزش

www.ddcpersia.com



واحد پروژه شرکت پرشیا سیستم با بیش از 15 سال تجربه فعالیت مستمر در 
حوزه سیستم های نظارت تصویری و سیستم های امنیتی و با هدف بروزرسانی 
سطح علمی با پشتوانه تجربیات فنی و تکیه بر نیروهای متخصص، کارشناسان 
و مشاوران خود توانسته اســت همچون گذشته سهم مهمی را در ارائه هرچه 

بهتر فن آوری های نوین به جامعه انفورماتیک ایفا نماید.
در همین راستا و با اهمیت یافتن سامانه های کنترل و نظارت تصویری، پرشیا 

سیستم نیز پروژه های متعددی را به انجام رسانده است:
  طراحی و جانمایی دوربین ها بر اساس استفاده از ترکیب سیستم های IP و 

آنالوگ جهت طراحی بهینه
  ارائه راه حل های سفارشی بر اساس نیازهای ویژه کارفرمایان خاص

  ارائــه راه حل هــای جامــع ضبط بلندمــدت تصویر به صورت مســتقل از 
سیستم عامل

  ارائه راهکارهای پردازش هوشمند تصاویر
  ارائه دســتورالعمل جهت تجهیز ســامانه دوربین مداربســته مطابق نیاز 

کارفرماهای مختلف
  طراحی و پیاده ســازی راه حل های کنترل و نظارت تصویری با اســتفاده از 

دوربین های تحت شبکه
  پیاده سازی بسترهای انتقال صدا، تصویر و داده

  مشاوره، طراحی و پیاده ســازی شبکه های انتقال تصویر و صدا روی شبکه 
دیتا

  مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN و کابل کشی ساخت یافته
  مشاوره، طراحی و پیاده سازی اتاق های سرور و دیتاسنتر

  طراحی و پیاده سازی شبکه های بی سیم در محیط داخلی و خارجی
FTTx مشاوره و طراحی شبکه های فیبرنوری و راه حل های  
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اهمیت اســتفاده از سیستم دوربین مداربســته به اندازه 
ای اســت، که در طول دو دهه گذشــته این سوال در ذهن 
بسیاری از کاربران سیســتم های نظارت تصویری بوجود 
آمده اســت که، چرا تا پیش از این از سیســتم مداربسته 

استفاده نکرده اند.
عالوه برآن در هنگام وقوع جرم و یافتن مجرمین وجود یک 
سیستم نظارت تصویری که بطور اصولی طراحی شده باشد، 
مزایای بســیاری را برای محافظت از دارایی ها و داشــتن 
مکانی امن و مدیریت مؤثر منزل یا محل کار خواهد داشت.

حال با توجه به نیازهای بیشمار استفاده از دوربین مداربسته 
و وجود صدها برند تجاری مختلف که در این چند سال اخیر 
ایجاد گردیده متأســفانه تعداد افراد سودجو بدون داشتن 
دانــش فنی الزم اقدام به انجام پروژه های نظارت تصویری 

نموده اند که موجب ایجاد عدم اعتماد برای مصرف کننده 
به مجموعه هــای بزرگ فروش دروبین های مداربســته 

گردیده است.
پرشــیا سیســتم مفتخر به داشــتن نیروهای مجرب و 
کارآزموده با داشتن دانش فنی باال می باشد که این امکان 
را برای مصرف کننده میســر می سازد تا در کناره مشاوره 
و بازدید رایگان جهت ارائه راهکارهای متنوع متناســب با 

نیاز کارفرما اقدام نماید.
همچنیــن از نکات حائــز اهمیت در خدمــات قابل ارائه 
شــرکت پرشیا سیســتم می توان به تضمین جمع آوری 
کل سیستم پس از نصب در صورت عدم رضایت کارفرما از 

کارایی تعهد شده توسط این شرکت اشاره نمود.

شــرکت پرشیا سیستم با داشتن واحد فنی و R&Dو همچنین نیروهای متخصص این امکان را برای مشتریان خود فراهم 
نموده که در ضمن 2 سال گارانتی تعویض محصوالت خود 5 سال نیز خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه نماید .

پروژه های موفق ایران هایک ویژن :
  بانک مسکن شعب سعادت آباد, تهرانسر, سمنان

  مپنا
 مرکز لرزه نگاری

  دانشگاه های آزاد استان همدان
  مجتمع تجاری تفریحی گلباران
  پتروشیمی مخازن سبز عسلویه

  دارالشفا حضرت مهدی ورامین
  درمانگاه پارس

  آزمایشگاه دکتر اکبری

پروژه های موفق ایران هایک ویژن :
  بانک تجارت ,قوامین ,توسعه و شهر ایران

 هتل پارسیان اوین 
 تله کابین رامسر

 تعزیرات حکومتی فارس
     فرودگاه بین المللی امام خمینی

     مترو تهران
     کنترل ترافیک یزد

     مرکز تامین اجتماعی خراسان رضوی
     علوم پزشکی شیراز

     بیمارستان خاتم االنبیا و افشار
     سازمان انتقال خون ایران
     شرکت نفت استان فارس

     دانشگاه صنعتی شیراز , آزاد شیراز
     شمیران سنتر

     شرکت صدر تامین
     شرکت صنایع عمومی

     سیمان ساوه
     سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) شستا (

     شهرک آتی ساز 
     جایگاه های سوخت نفت بهران

      شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد فرناک اروند ) فناپ پاسارگاد (
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صنایع الکترواپتیک صاایران 
موضوع: فروش  انبوه سوییچ

هواپیمایی ایران ایرتور 
موضوع: فروش و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه

شرکت نفت فالت قاره ایران 
موضوع: نصب و راه اندازی دکل و ارتباط شبکه ای وایرلس و مخابراتی در بیش از 23 نقطه در سکوهای نفتی خلیج فارس

شرکت سهامی بیمه ایران 
موضوع: فروش و نصب تجهیزات فعال و

غیر فعال شبکه

شرکت صنایع مس ایران 
موضوع: نصب و راه اندازی ارتباط شبکه وایرلس
در مس سرچشمه و مس میدوک

معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا 
converter موضوع: فروش سوییچ   و

شرکت ملی حفاری ایران 
موضوع: فروش و نصب و راه اندازی لینک های 

ارتباطی در اهواز
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شمیران سنتر
موضوع: فروش , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

تله کابین رامسر
موضوع: فروش ,  نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

 برج های مسکونی آتی ساز
موضوع: فروش , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

کارخانه صنعتی کار و اندیشه 
موضوع: نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

کارگزاری پارس نمودگر 
موضوع: نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

دکوراسیون داخلی The One در مرکز 
خرید پاالدیوم 

موضوع: نصب و راه اندازی دوربین مداربسته

شرکت پرشیا خودرو 
موضوع: نصب و راه اندازی دوربین مداربسته
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برخی از پــروژه های 
هایک ویژن در ایران



الکترونیک زعیمسازمان حسابرسیبانک کشاورزی
ایران خودروانرژی اتمیپتروپارس

آریا دیزلاداره کل گاز اصفهانپخش فرآورده های نفتی )جایگاه های سوخت(
بازرگانی صداوسیماصنایع شهید صیاد شیرازیسازمان ثبت و اسناد و امالک استان تهران

بانک پاسارگادشرکت فوالد مبارکه اصفهانبانک ملت
بنیاد سینمایی فارابیصنایع مس ایران )مس میدوک(عقیدتی و سیاسی ناجا

مخابرات ایرانمرکز تحقیقات خودرو-شرکت ایران خودروداده ورزی سداد
بانک ملی استان اصفهانسازمان رفاهی شهرداری اصفهاناداره کل بنادر کشتیرانی بندر نوشهر

بسیج استان چهار محال و بختیاریسازمان عمران بهارستانوزارت آموزش وپرورش
بسیج استان فارسسیمان ایالمبانک ملی ایران

بسیج استان کهکیلویه و بویراحمدشرکت زغال سنگ پروژه طبس )اصفهان(مرکز ملی اقیانوس شناسی
بنیاد شهید استان سیستان و بلوچستانسازمان قضائی نیروهای مسلحبانک آینده

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارسکارخانه های توان باطری و سپاهان باطری )اصفهان(بانک سرمایه
بهره برداری نفت و گازکتابخانه ملیبیمه آسیا
بیمه مرکزی ایرانمعادن سنگ موثه والیبد )اصفهان(بیمه ایران
پارس آنالینبانک صادرات گیالنهتل انقالب

پتروشیمی ارومیهنظام مهندسی استان اصفهانمعاونت برون مرزی صداوسیما
پروفیل ساوهنیروگاه شهید محمد منتظری اصفهانجهاد دانشگاهی صنعتی شریف

پژوهشکده رویانهالل احمرایزایران
تعاونی شرکت نفت اهوازاداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگانفرآورده های لبنی رامک

حوزه علمیه بندرعباساداره راهبری و شبکه جهاد دانشگاهی تهرانرنگ هاویلوکس
شرکت صنعتی الکتریک خراساناداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارسسیمان ساروج اصفهان

شرکت پخش گستر خراساناداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگانپتروشیمی رجال
دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتیاداره کل حفاظت محیط زیست استان فارسحوزه علمیه قم

دانشگاه ابوریحاناداره کل دامپزشکی شهرستان شیرازپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارسهتل پارس اهواز

دانشگاه آزاد کرماناداره کل منابع طبیعی استان فارسهتل شهرزاد عسلویه
دانشگاه تربیت مدرساداره کل کار و امور اجتماعی استان فارسدانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه خواجه نصیر طوسیارس فوالدماشین های اداری خوزستان
دانشگاه صنعت آب و برقاستانداری استان سیستان و بلوچستانموسسه راه گشا

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارسسازمان اوقاف و امور خیریه استان فارسدانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
سازمان همیاری شهرداری ارومیهسازمان بازرگانی استان فارسدانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرمایه گذاری مسکنسازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاندرمانگاه شهید مطهری شیراز

سهند نفت ایرانسازمان جهاد کشاورزی استان فارسرستوران اسپیو
سیمان فارس و خوزستانسازمان دامپزشکی استان سیستان و بلوچستانروزنامه ایران

شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارسسازمان صنایع و معادن استان فارسبانک ملی سمنان
شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان شیرازسازمان فناوری و ارتباطات شهرداری کرمانریاست جمهوری )دفتر فناوری اطالعات(

شرکت آرتا پالسکارخانه شیشه اتومبیل امید )اصفهان(سازمان انتقال خون استان فارس
شرکت آرتا موکتسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسسازمان انتقال خون کرمان
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خبرگزاری ایرنانیروی انتظامی استان کهکیلویه و بویراحمدشرکت پارس خودرو -تعاونی مصرف
مجتمع آموزشی امام صادق )ع(نیروی انتظامی استان هرمزگانشرکت تهران شیمی

شرکت پروفیل ساوهوزارت نیرو )چابهار- سد زیردان(شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
ستاد مشترک ارتشخدمات درمانی نیروهای مسلحشرکت دیزل سنگین آمل

شرکت برق منطقه ای الرفرودگاه کرمانشاهشرکت رایان خودرو
مرکز بورس تهرانپژوهش توسعه ناجیشرکت ساپکو

نیروگاه طرشتموسسه مالی اعتباری مهرشرکت سیستم های ارتباطی پایا
هواپیمایی ایران ایر تورکنترل ترافیک تهرانشرکت شاتل

بنیاد تعاون ناجاسازمان نوسازی و تجهیزات مدارس خراسان رضویشرکت نفت شل
سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری کرماندانشگاه آزاد اسالمی خراسانشرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان

سرمایه گذاری سیناسازمان طرح و بررسی مخابرات خراسانشرکت صنام
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباداداره کل دادگستری خراسان رضویشرکت صنعتی بهشهر

فرماندهی کل اجاشرکت حک فلز مشهدایران نارا
نیروی زمینی ارتش )لویزان(سازمان ثبت احوال خراسانشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمان

بیمارستان قلب تهرانسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسانشرکت ملی گاز
شرکت پیام همشهریشرکت نوین پی خراسانشرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

مرکز لرزه نگاری کشوریشرکت تحکیم سازان خراسانشعبات موسسه مالی اعتباری مهر
شرکت پخش رازیپاالیشگاه گاز سرخسشهرداری رشت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدانقطارهای مسافری رجا خراسانشیر سحر
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایرانسازمان تعاون روستایی خراسانصنایع مخابراتی راه دور ایران

شرکت صنعتی بازرگانی کشورآموزش وپرورش خراسانصنایع هیدرولیک ایران
سفارت هلند در ایراناداره کل بازرسی خراسان رضویفرهنگستان ادب فارسی

سازمان بهزیستی استان گیالناداره کل پست خراسان رضویفرودگاه امام خمینی
شهرداری شیرازشرکت نفت خراسان رضویفرودگاه مهرآباد

فرمانداری کنگاورمرکز آموزش سما خراسانماشین سازی اراک
فرمانداری نوشهردانشگاه فردوسی مشهدمجمع امور صنفی استان فارس
شرکت بهمن خودروجهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمجمع فرهنگی آموزشی احسان
دانشگاه امام حسین )ع(داروخانه سیزده آبانمرکز بهداشت استان مرکزی

رستوران های پدیده شاندیزبرج میالدمرکز تحقیقات مخابرات
ماشین های اداری خوارزمیدانشگاه شریفمرکز خدمات محاسبات پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان

شرکت فرم های تجاری ایرانشرکت مخابرات استان خوزستانمرکز ماشین های اداری ایران
شرکت برش صنعتشرکت توزیع برق استان کرمانبرج طالقانی - کرج

شرکت پخش دارویی آگاهانسازمان نوسازی تجهیزات مدارس استان خراسان رضویموسسه عالی و اعتباری مهر استان هرمزگان
شرکت سازه پادبیمه ایراننوآور تجارت بین الملل

شرکت دنا رهسازبیمه مرکزی ایراننوسازی و تجهیز مدارس کشور
شرکت طب فاموسسه مالی اعتباری مهرنیروگاه شهید سلیمی

شرکت ارقام نتپتروشیمی باخترنیروگاه طرشت
کارخانه امرسانسازمان فناوری اطالعات شهرداری همداننیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان
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نمایندگی ها
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برخی رضایت نامه ها

آسیاتک

بانک ملی ایران

شیر پگاه همدان

بانک کشاورزی

پخش رازی

کنسرسیوم نصر

بانک ملت

سرمایه گذاری مسکن

نورد و لوله اهواز



آدرس : تهــران، میــدان آرژانتیــن، خیابــان خالــد اســالمبولی ) وزرا(
خیابان چهاردهم،نبش خیابان هشتم, پالک 36             تلفن : 54871000                                                
info@ddcpersia.com                 www.ddcpersia.com
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