بسمه تعالی
ضرکت فراگبهبى کیبى ثب هسئَلیت هحذٍد ٍ ضوبرُ ثجت  ،59101فؼبل ٍ پیطرٍ در ػرصِ تکٌَلَشی اطالػبت ثب ّذف ارائِ
خذهبت ٍ فرٍش کبال ٍ تجْیسات ثرٍز کبهپیَتر ،ضجکِ  ،سیستن ّبی حفبظتی ٍاهٌیتی فؼبلیت خَد را از سبل  5901در
گرگبى آغبز ًوَدُ است .ثب پیطرفت سریغ فٌبٍریْبی ًَیي اطالػبتی در سطح جْبى ٍ رضذ رٍزافسٍى آى در کطَر ،ایي
هجوَػِ ًیبز استبى در ایي ثخص را پیص ثیٌی ًوَدُ ٍ ثب ایجبد ٍاحذّبی فرٍشً ،صت ٍ راُ اًذازی ٍ ،خذهبت پس از فرٍش
سْن ثسرگی از ارائِ تجْیسات ٍ خذهبت اًفَرهبتیک هٌطقِ را ثذست گرفتِ است.
ایي ضرکت ّن اکٌَى در زهیٌِ هطبٍرُ ،طراحی ،اجراً ،ظبرت ٍ ًگْذاری اًَاع ضجکِّبی کبهپیَتری ،سیستنّبی ًظبرتی،
اهٌیتی (دٍرثیي هذارثستِ) ٍ سیستن ّبی اػالم حریق فؼبلیت دارد .ایي هجوَػِ تَاًستِ است ثب ثْرُگیری از ًیرٍّبی
هتخصص ٍ هجرة ،خَد را ثِ ػٌَاى یکی از ضرکتّبی هؼتجر در زهیٌِ تکٌَلَشی اطالػبت هؼرفی ًوبیذ .ارائِ کبالی هرغَة
ثْوراُ خذهبت هطلَة پس از فرٍش  ،رضبیتوٌذی هطتریبى ایي ضرکت را در پی داضتِ است.

ترخی خذهاذ شرکر
طراحی ٍ خیادُ سازی شثکِ ّای WAN ٍMAN ،LAN
فرٍش سرٍر ٍ زجْیساذ رخیرُ سازی HP
فرٍش کاهدیَزرّای رٍهیسی  ،لح زاج  ،زجْیساذ شثکِ  ،هاشیي ّای اداری ٍ زذارکازی
زراًکیٌگ ،کاًال کشی ٍ داکر کشی اسساًذارد
خیکرتٌذی اًَاع زجْیساذ  ACTIVE ٍPASSIVEشثکِ
هشاٍرُ ،طراحی ٍ ًصة لیٌک ّای رادیَیی در فَاصل هخسلف
ّوکاری در ًصة ٍ راُ اًذازی سیسسن ّای ّوکاراى سیسسن
ارائِ ٍ ًصة اًَاع رک ّای ایسسادُ ٍ دیَاری

خیادُ سازی سیسسن ّای هاًیسَریٌگ ٍ کٌسرل خٌْای تاًذ
طراحی ٍ خیادُ سازی خرٍشُ ّای اهٌیر شثکِ
ًصة ،راُ اًذازی ٍ زٌظیواذ اًَاع سَئیچ ّا ٍ رٍزرّای cisco , mikrotik
راُ اًذازی دٍرتیي ّای زحر شثکِ دیجیسال IP CAMERA
راُ اًذازی دٍرتیي ّای هذارتسسِ آًالَگ
یکدارچِ سازی سیسسن ّای ًظارزی آًالَگ ٍ دیجیسال
هشاٍرُ ،طراحی ٍ ًظارذ خرٍشُ ّای ًظارزی ٍ اهٌیسی
اًسقال زصَیر رٍی تسسر ایٌسرًر ،ایٌسراًر تِ زوام ًقاط دًیا
اًسقال زصَیر تِ فَاصل دٍر (تذٍى اسسفادُ از ایٌسرًر)
ارائِ خکیج ّای اهٌیسی ،حفاظسی ٍ ًظارزی
ًوایٌذگی اًحصاری سیسسن ّای هَقعیر یاب ( (GPSرُ ًگار
سیسسوْای کٌسرل زردد
سیسسوْای اعالم خطر (اعالم ٍرٍد غیر هجاز)
خشسیثاًی ٍ ًگْذاری دٍرتیي ّای هذارتسسِ

برخی از پروژه ها :
-

نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت و کنترل تردد جاده ای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

-

مشاوره و پشتیبانی شبکه  ،نرم افزار و سخت افزار اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

-

نگهداری و پشتیبانی شبکه  ،نرم افزار  ،سخت افزار  ،سیستم  ITSو دوربین های پالک خوان پایانه مرزی اینچه برون

-

اجرای شبکه  WANصندوق مهر امام رضا (ع) ()active –passive

-

نصب و اجرای شبکه  ،دوربین مدار بسته  ،اتاق سرور  ،لینک های رادیویی و پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین)
شرکت پگاه جهان نما

-

نصب و اجرای شبکه  ،دوربین مدار بسته ،لینک های رادیویی و پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین) شرکت گیلدانه

-

نصب و اجرای شبکه  ،دوربین مدار بسته  ،اتاق سرور  ،لینک های رادیویی و پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین)
شرکت آرد زاهدی

-

نصب و اجرای سیستم های  GPSخودرو های اداره راه و ترابری استان گلستان

-

نصب و اجرای شبکه  LANو پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین) شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان

-

نصب و اجرای شبکه  LANو پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه) شرکت یکتا ظرف گلستان

-

نصب و اجرای شبکه  LANو پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین) شرکت زرین رشد گلستان

-

اجرا و پشتیبانی دوربین مدار بسته و انتقال تصویر روی بستر اینترانت شرکت مرغداری گرگانشهر

-

اجرا و پشتیبانی دوربین مدار بسته و انتقال تصویر روی بستر اینترانت شرکت مرغداری صنعتی والش آباد و آرخ کوچک

-

مشاوره و اجرای شبکه  LANو پشتیبانی(نرم افزار،سخت افزار،شبکه،دوربین) شرکت بهشادآفرین

-

مشاوره و اجرای دوربین مدار بسته صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان گلستان

-

مشاوره و اجرای شبکه LANانجمن پیمانکاران ساختمان و عمران استان گلستان

-

مشاوره و اجرای دوربین مداربسته شرکت تعاونی مسکن استانداری گلستان

-

مشاوره و اجرای دوربین مداربسته کارخانه آرد محمدی گنبد

-

مشاوره و اجرای شبکه وایرلس و دوربین مدار بسته درمانگاه دکترمهدوی

-

مشاوره و اجرای شبکه شرکت فوالد سرد کار شمال

-

مشاور فنی شبکه و دوربین مدار بسته شرکت پارسا ترابر پرشیا

-

نصب و اجرای شبکه  ،دوربین مدار بسته و انتقال تصویر رادیویی مرغداری صنعتی پارسایی

-

نصب و اجرای دوربین مداربسته مرغداری صنعتی بای

برخی دیگر از مشتریان :
-

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان

-

سازمان انتقال خون استان گلستان

-

سازمان بهزیستی استان گلستان

-

اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

-

حوزه علمیه امام خمینی (ره)

-

کانون وکالی استان گلستان

-

شهرداری کردکوی

-

شهرداری نوکنده

