شرکت کیمیا رایانه نقش جهان
کامپیوتر ،شبکه و دوربین مداربسته

ماموریت شرکت ما ،تالش بی وقفه در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
و انتقال آخرین دست آوردهای روز دنیا در این حوزه به مشتریان ،با تکیه بر دانش  ،تخصص و توان
کارشناسان زبده خود می باشد.

• ثبت شرکت و اخذ مجوز های الزم جهت فعالیت در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات در بهار 92
• ارتقاء سطح علمی و ارتباط با سازمان های بزرگ و کوچک جهت تامین نیاز در ضمیه شبکه و دوربین
مداربسته تابستان 93
• تاسیس واحد پشتیبانی در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان در ضمینه اکتیو و پسیو شبکه و دوربین
مداربسته بهار 94

• مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و سیستم های نظارت
تصویری
• تامین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه شامل انواع سوئیچ ،روتر ،سرور،
کابل ،ترانک و .....
• تامین تمامی تجهیزات سیستم های نظارت تصویری از برندهای روز
دنیا در این حوزه
• ارائه بهترین نرم افزارها در حوزه سیستم های نظارت تصویری و
پردازش تصویر
• ارئه خدمات نگهداری و پشتیبانی در حوزه شبکه و دوربین مداربسته
(پسیو و اکتیو)
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 .1پیمانکارتعمیرونگهداری شبکه رایانه ای شرکت توزیع برق اصفهان.
 .2پیمانکاراجرایی شبکه شرکت مخابرات اصفهان.
 .3پیمانکار پشتیبانی و نگهداری رادیوماکس برای شرکت مخابرات اصفهان.
 .4پیمانکار اجرای سیستم نظارت تصویری شرکت مخابرات اصفهان.
 .5پیمانکاراجرای شبکه شرکت گیتی پسند اصفهان.
 .6طراحی  ،نصب و اجرا اتاق سرور شرکت گیتی پسند اصفهان.

 .7اجرای شبکه  ،فیبر و سیستم نظارت تصویری برای شرکت صنایع شیمیایی ایران.
 .8پیمانکار نگهداری و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری سازمان کنترل ترافیک اصفهان
 .9مشاوره ،تامین تجهیزات ،اجرا و راه اندازی سیستم نظارت تصویری در مراکز مختلف شرکت ارتباطات
و زیرساخت اصفهان
.10

مشاوره ،طراحی ،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری

بیمارستان عیسی بن مریم
.11

نظارت بر اجرای شبکه ساختمانهای جدید دانشگاه آزاد واحد مجلسی.

.12

اجرای شبکه در نمایندگی های سایپا و ایران خودرو.

.13

ناظر شبکه دانشگاه آزاد واحد نایین با  200ایستگاه کاری و استفاده از FIBER OPTIC
 BACKBONEو سوئیچهای الیه  2و . 3

.14

مجری طرح هوشمند سازی مدارس کشور در استان اصفهان زیر نظر ناظران و کارشناس،

آموزش و پرورش و سازمان فن آوری اطالعات ایران در پانزده منطقه اصفهان (شامل جی ،بن رود،
جلگه ،زواره ،اردستان ،آران و بیدگل  ،کاشان ،مهردشت ،تیران،نجف آباد ،چادگان ،فالورجان،
دهاقان ،شهرضا،میمه ،شاهین شهر).

