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شرکت مهندسی هوشمند افزار آسیا در سال  1831تاسیس گردید .موسسین شرکت دارای بیش از  10سال
تجربه در تامین و تجهیز و راه اندازی سیستم های مدار بسته وتجهیزات امنیتی بوده ،سابقه درخشانی در
زمینه های مطالعات امکان سنجی ،مهندسی پایه ،مدیریت پروژه ها ،شامل مهندسی خرید ،نصب و اجرا ،راه
اندازی سیستم و مشاوره و مدیریت پروژه ها در حوزه های مزبور می باشند.
شرکت از بدو تاسیس باب جدیدی را در تامین تجهیزات حوزه امنیت باز نموده است و با اخذ نمایندگی رسمی
از شرکت های معتبر خارجی در زمینه :
 طراحی و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آنالوگ با برند IT-TechوDFD
 مراکز تلفن پر ظرفیت و کم ظرفیت با برند Panasonic
 سامانه های ضد سرقت اماکن با برند  Paradoxو pyronix
 سامانه های اعالم و اطفاء حریقTesla
محصوالت این شرکت ها را که از نظر تولیدات دارای باالترین رده های کیفیت جهانی هستند ،با قیمتی کامال
رقابتی به مشتریان خود ارائه می نماید.
شرکت هوشمند افزار آسیا همچنین مجموعه ای دانش محور  ،متشکل از نیرو های متخصص و با سابقه در
صنعت حفاظت و امنیت ،الکترونیک و فناوری اطالعات است .این شرکت با بهره گیری از مزیت ناشی از نیرو
های با تجربه و پر انگیزه خود و دانش فنی درباره محصوالت تامین کنندگان مختلف موفق شده است خود را
به عنوان یک ارائه دهنده راه حل های مختلف در زمینه امنیتی مطرح نماید.
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مقدمه
با سالم و درود فراوان خدمت شما دوست عزیز؛ از اینکه شرکت هوشمند افزار آسیا را انتخاب کردید،
سپاسگزاریم و خدارا شاکریم که توفیق خدمت حاصل شد .انتخاب هوشمندانه شما نشانه نیاز شما برای
دریافت خدمات برتر است و این بار مسئولیت بر دوش شرکت هوشمند افزار آسیا با بیش از  10سال سابقه
فعالیت و بهره گیری از مهندسین و تکنسین های حرفه ای شرکت می باشد ،که امیدواریم شایسته این
اعتماد باشیم.
شرکت هوشمندافزار آسیا ,با درک نیازهای مشتری همواره در تالش برای ارائه خدمات برتر می باشد و در
این راه مشتری مداری و رضایت را سرلوحه کار خود قرار میدهد و این اصلی است که از صمیم قلب به آن
اعتقاد داریم.
پشتیبانی از محصوالت و خدمات ارائه شده با بهره گیری از کادری مجرب و پاسخگو همواره سرلوحه کار
ماست و بی هیچ کاستی و قصوری همواره در راستای این اصل تالش خواهیم کرد.
همواره دست شما را به گرمی میفشاریم و آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
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زمینه های فعالیت شرکت
 نصب و راه اندازی
 خدمات طراحی ،بهینه سازی ،نصب و راه اندازی انواع دوربین های مداربسته  ,سامانه های اعالم
سرقت  ,تلفن سانترال ,اعالم و اطفا حریق تخصصی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا
 نگهداری و سرویس دوره ای
ارائه خدمات نگهداری ،بازدید های دوره ای و عیب یابی سیستم های مدار بسته مشتری در سراسر
کشور.
 آموزش و بهره برداری
بهره برداری از تجهیزات در حال کار مشتری و ارائه خدمات اموزشی در طیف وسیعی از سیستم ها.
 نوسازی
جمع آوری تجهیزات قدیمی نصب شده در سایت مشتری و آماده سازی سایت مشتری برای بهره
برداری جدید و نوسازی.

حوزه های فعالیت:
 طراحی و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آنالوگ با برند IT-TechوDFD
 مراکز تلفن پر ظرفیت و کم ظرفیت با برند Panasonic
 سامانه های ضد سرقت اماکن با برند  Paradoxو pyronix
 سامانه های اعالم و اطفاء حریقTesla
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دوربین مداربسته
UniView
یونی ویو یکی از شرکت های معتبر تولید کننده دوربین مداربسته تحت شبکه است که کار خود را از
سال  6002در کشور چین آغاز کرده و به سرعت در زمینه تولید تجهیزات حفاظتی پیشرفت کرده
است.
این شرکت در سال  6012توانست یکی از  1شرکت برتر در کشور چین باشد و دوربینIPC542E-
IN DHاز این شرکت در مسابقات  Secutechجایزه بهترین دوربین مداربسته سال  6012را از آنخود کند .
تخصص اصلی این شرکت در زمینه تولید تجهیزات مداربسته تحت شبکه است .محصوالت این شرکت
شامل :دوربین مداربسته تحت شبکه ،انواع دستگاه ، NVRنرم افزارهای پردازش تصویر مرتبط با سیستم
های شبکه و تجهیزات جانبی دوربین مداربسته می باشد.

Hikvision
شرکت هایک ویژن بعنوان بزرگترین تولیدکننده و برند پیشتاز تجهیزات نظارت تصویری در حوزه سیستم
های امنیتی در جهان به شمار می آید .این شرکت در سال  6001در هانگ زو چین تاسیس ،و به سرعت
تبدیل به یکی از پیشتازان صنعت نظارت تصویری جهان گردید.
تا کنون محصوالت هایک ویژن در بیش از  100کشور به فروش رسیده و این شرکت در بسیاری از نقاط
جهان از جمله ایاالت متحده ،برزیل ،آفریقای جنوبی ،ایتالیا ،روسیه ،هنگ کنگ ،دبی ،ایران و  ...دارای
دفاتر مستقیم فروش می باشد.
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محصوالت این شرکت شامل طیف کامل و وسیعی از انواع دوربینهای آنالوگ و تحت شبکه ،دستگاههای
ضبط تصاویر ،ذخیره سازهای تحت شبکه و ...میباشد .
دفتر اصلی هایک ویژن در سال  6001تاسیس شد و ارزش سهام ان  ۹٫1میلیارد دالر میباشد که نشان
دهنده رشد سریع اقتصادی در  18سال اخیر فعالیتاین شرکت میباشد.

مراکز تلفن و سانترال
Panasonic
بنیانگذار شرکت پاناسونیک ،کونوسوکه ماتسوشیتا  ،فعالیتش در صنعت الکترونیک را از بخش فروش شرکت
هیتاچی آغاز کرد .وی در سال  1۹13کارخانه تولید ابزار برقی ماتسوشیتا را برای تولید لوازم برقی جانبی
تأسیس نمود.
در سال های نخست ،شرکت به فروش المپ ،اطوی برقی و هولدورهای المپ پرداخت و در سال  1۹6۱اولین
تولید خود ،که المپهای دوچرخه بود را با برند ناسیونال )  ( Nationalبه بازار ژاپن عرضه کرد.
پس از جنگ جهانی دوم ،ماتسوشیتا اقدام به بازسازی و سازماندهی مجدد ساختار شرکت پاناسونیک نمود و
محصوالت جدیدی را به بازار ژاپن وارد کرد ،که شامل رادیو ،دوچرخه و لوازم خانگی میشد.
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شرکت پاناسونیک طیف وسیعی از محصوالت و تجهیزات الکترونیکی ،الکتریکی و صنعتی را تولید و عرضه
میکند .این محصوالت عبارتند از :سیستمهای اتوماسیون اداری ،سیستمهای مخابراتی ،سیستمهای دوربین
مدار بسته ،سیستم های امنیتی ،تجهیزات مانیتورینگ ،نمایشگرهای پالسما ،نمایشگرهای دید باال

چند نمونه از سیستم های سانترال پاناسونیک

سامانه های اعالم سرقت
Pyronix
در سال  1۹32بعنوان یک تولید کننده PIRآغاز به کار نمود و هم اکنون نیز که بیست نهمین سالگرد خود
را در سال 2015پشت سرمی گذارد تبدیل به یکی از پیشگامان جهانی در صنعت سیستم های ایمنی شده
است ودرزمینه برآورده ساختن در خواستهای مشتریان در سراسر جهان در طراحی وتولید پیشرفته ترین
تکنولوژی های هوشمند ،برای ساخت سیستم های امنیتی که مورد نیاز آنها است پیشرو بوده است.
هم اکنون مراکز مهم وحساس در بسیاری از کشورها محصوالت پایرونیکس را برای حفاظت از مکانهای خود
بر می گزینند.
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تاکنون جوایز بسیاری به انواع محصوالت این کمپانی تعلق گرفته و همواره استاندارهای جهانی را رعایت
نموده است  .هم اینک محصوالت پایرونیکس در سطح امنیتی گرید 8و 2به بازار مصرف ارائه میگردد.
پایرونیکس از دو کارخانه در روترهام انگلستان درحومه لندن اداره میشود  .دراین کارخانه ها پایرونیکس
کار طراحی ،ساخت و ارسال محصوالت به مشتریان درسراسر جهان را انجام می دهد.

PARADOX
شرکت دزدگیر پارادوکس در سال  1۹3۹با مالکیت خصوصی تاسیس شد و به عنوان یک شرکت چند
ملیتی جهت ارائه راهکارهای نوین به اماکن شهری ،صنعتی و دولتی با استفاده از اکوسیستم توزیع کنندگان
انحصاری در سر تا سر دنیا شروع به فعالیت کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت که همواره برنده جایزه های مختلف نوآوری شده است در کانادا است و
طیف گسترده ای از محصوالت نوین شامل پنل های امنیتی ،چشم های تشخیص حرکت ،صفحه نمایش
های لمسی هوشمند و تجهیزات امنیتی را از نظر تکنولوژی توسعه و گسترش می دهد.
شرکت پارادوکس تولید کننده دزدگیر کانادایی است که مفتخر به دریافت گواهینامه ایزو  6003شده و
محصوالت دزدگیر قابل اطمینان با درجه کیفیت باال تولید می کند.
شبکه توزیع کنندگان دزدگیر پارادوکس بیش از  100کشور را پوشش داده و بیش از  10000نصاب ،واسطه
فروش و ایستگاه های پایش وضعیت را پشتیبانی کرده و محصوالت دزدگیر پارادوکس را در فضاهای شهری
و صنعتی به فروش می رساند.
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سامانه های اعالم و اطفا حریق
Tesla
شرکت تسال در سال  18۱2در زمینه سیستمهای حفاظتی اعم از اعالم سرقت و اعالم حریق در تبریز تاسیس
شد .در سال  1832با ایجاد دفتر مرکزی در تهران با نام تجاری  sunlightبا تولید و واردات کاال از کشورهای
شرق آسیا شروع به فعالیت مضاعف نموده و با تحریم کشورمان با اهدافی چون تولید ،قیمت های بدون واسطه،
بسط فضای آشنایی و مشارکت منابع تولید کننده و مصرف کننده و فراهم نمودن ارتباط منطقی فی ما بین
صنایع مختلف و به فعلیت رساندن ظرفیتها و پتانسیل پنهان اقدام به تولید کلیه تجهیزات اعالم حریق با برند
 Tesla , Detexنموده و در مسیر تولید اصل قیمت واقعی و مناسب در اثر تیراژ مطلوب و کیفیت برتر را
در نظر گرفته است .
لذا با توجه به مطالب فوق ،این شرکت با استفاده از تجارب تکنسین های مجرب اقدام به طراحی و تولید
محصوالت اعالم حریق با برند  Teslaنموده و تالش کرده در ساخت دستگاههای فوق دقیق ترین طراحی،
بهترین قطعات و کاملترین کنترل کیفیت را به کار گیرد و امیدوار است این سیستم مدتهای مدیدی به صورت
ایده آل حافظ جان و مال شما مصرف کننده گرامی باشد.
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مشتریان ما
شرکت هوشمندافزار با بیش از  10سال سابقه فعالیت و انجام بیش از  6000پروژه حفاظتی موفق بهترین
گزینه برای انتخاب است.
برخی از پروژه های اجرائی شرکت :
شرکت تکنوصنعت

شرکت جهان بتون

دیتا گستر پارسیان

دهکده ورزشی چهار باغ

تعدادی از جایگاه های سوخت  CNGپارکینگ طبقاتی طالقانی
شهرداری کرج
استان البرز

بیمارستان امام خمینی (مرکز قلب
استان البرز)
باربری وطن (بز رگترین موسسه
باربری کشور بالغ بر  11000متر
مربع)

شرکت ستون سازان

شرکت ماشین انتقال قدرت

شرکت الیت صنعت(یکی از
بزرگترین تولید کننده تابلو
 LEDدر کشور)

شهرداری کرج

سازمان میراث فرهنگی استان
سیستان و بلوچستان

سازمان انتقال خون

سازمان غله استان البرز

شرکت نگین هراز(واحد نمونه در
سال های 38و)۹0

مرصوص بتون

شرکت آرایشی بهداشتی سرخاب وارد شرکت کیان سنگ شکن(اولین و
کننده انحصاری محصوالت  FREEقوی ترین تولید کننده سنگ
شکن در ایران)
LIMIX

شرکت تکنو تک دارنده ISO
9001,ISO18001

صنایع مارال چرم

شرکت یاران رضوان ( تولید کننده
شکالت باراکا)

شرکت فیلم سازی صدف فیلم

شرکت اپرا تکنولژی

سیلوی شهید علمی

پایانه شهید سلطانی

وزارت بازرگانی (مجموعه انبارها
و سردخانه شهید امین زاده

کارخانجات توانا صنعت البرز

شرکت آرایشی بهداشتی بیدرنگ
وارد کننده انحصاری
محصوالتMODA

شرکت ناجی هنر

شرکت آلوم پارس پله (اولین و
قوی ترین تولید کننده پله و
نبردبان در خاورمیانه)

شرکت آرمان سنگ شکن
دارندهISO 9001,ISO18001

آلتون رای

صنایع غذایی کوروش

موسسه آموزش مدیریت وزارت
نیرو

کارخانه جلیس (تولید مبل)

مجتمع تولید ندامتگاه مرکزی

بنیاد تعاون زندانیان البرز

سازمان دام پزشکی استان البرز

داده پردازی پارسیان

آدرس  :البرز-کرج-خیابان شهید بهشتی-بین میدان سپاه و سه راه گوهر دشت-ساختمان تیام-واحد101
تلفن شرکت 02634407801 :تلفکس  02634205607 – 02634205606 :وب سایت hooshmandafzar.com – ittech-cctv.com :

