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شرکت فخرایمن ساینا با هدف گسترش و توسعه ی سیستم های جامع مدیریت الکترونیک در سال 1382 آغاز به کار کرد. این 
شرکت توانسته با ایجاد رابطه تنگاتنگ میان سیستم های مداربسته و کنترل دسترسی با مدیریت و امنیت گام هایی نو در جهت 

هوشمندسازی بخش های مختلف سازمان برداشته و خود را جزء پیشگامان این صنعت در ایران قرار دهد.
بهبود ساختار امنیت و مدیریت سازمان ها و واحدهای صنعتی با بهره گیری از مرغوب ترین اجناس بازار جهانی و دانش فنـی روز 
دنیا و کادر فنی و تحقیقاتی مجرب، ماموریت این سازمان بوده است. سامانه ی مدیریت کیفیت فخرایمن ساینا بر پایه آرمان ها، 
چشم اندازها و توانمندی های آن و با پذیرش رویکرد فرآیندی، درصدد است تا طی یک برنامه ی کوتاه مدت، باالترین سهم از بازار 

ایران در زمینه ی سیستم های مداربسته را به خود اختصاص دهد.
این شرکت خصوصی با اتکا به دانش و تخصص نیروی انسانی داخلی و راهنمایی های مشتریان اداره می شود؛ چرا که خرسندی 
خریداران خرد و انبوه، در کنار همکاری فراگیـر کارکنان، گران بهاترین توشه ی ما برای رسیدن به چشم انداز شرکت است. کارکنان 
فخرایمن ساینا، که مهم ترین سرمایه ها و منابع سازمان محسوب می شوند، در کنار یکدیگر صمیمانه و صادقانه برای گسترش و 

توسعه مدیریت الکترونیک تالش می کنند.
هدف نهایـی فخرایمن ساینا نه تنـها فراگیـــر کردن سیستم های جامع مدیریت الکترونیک، بلکه تولید این گونه محصــوالت و 

خودکفاسازی میهن عزیزمان ایران می باشد.
ما همانی می شویم که در اندیشه ی آنیم.

بیانیه ماموریت

مدیریــت  و  امنیتــی  نظارتــی،  ســامانه های 
و  ســخت افزارها  از  مجموعــه ای  دسترســی 
ــتند  ــکاری هس ــه راه ــتند، بلک ــا نیس نرم افزاره
بــرای افزایــش بهــره وری و نیــل بــه آســایش و 

ــدار ــی پای آرامش
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ــرل و  ــت، کنت ــازی مدیری ــدف جاری س ــا ه ــال 1382 ب ــاینا( در س ــرکت های س ــروه ش ــو گ ــاینا )عض ــن س ــرکت فخر ایم ش
حفاظــت الکترونیــک، بــا کادری بســیار مجــرب فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز کــرد و در همــان ســــال موفــق 
بــه اخــذ نمایندگــی   از شــرکت KT&C کــره )یکــی از مرغوب تریــن و شناخته شــده ترین مارک هــای سیســتم های 

ــد. ــی( ش ــی و حفاظت امنیت
ــران  ــر ای ــک در سراس ــت الکترونی ــت و حفاظ ــه ی مدیری ــدد در زمین ــای متع ــرای پروژه ه ــا اج ــال و ب ــت دو س ــس از گذش پ
ــن  ــر ی ــی از معتبر ت ــاری یک ــمی و انحص ــی رس ــذ نمایندگ ــه اخ ــق ب ــال 1384 موف ــی در س ــازار بین الملل ــاد در ب ــب اعتم و جل

ــد. ــتان گردی ــی Green انگلس ــزات CCTV یعن ــده تجهی ــد کنن ــرکت های تولی ش
شــرکت فخــر ایمــن ســاینا در اواخــر ســال 1384 و بــا مطالعه، تحقیــق و بررســی بــر روی ســامانه های کنتــرل دسترســی )Access Control( و 

آمــوزش کادر فنــی خــود در ایــن زمینــه بــا اجــرای پروژه هــای عظیــم و متعــدد برگــی نــو بــر کارنامــه ی درخشــان خــود اضافــه نمــود.

خدمات شرکت فخر ایمن ساینا 
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معرفی شرکت فخر ایمن ساینا  منشور برخورد با مشتری
همــه ی افــراد جامعــه قابــل احتــرام هســتند و نیازمندنــد کــه خویشــتن را ارزشــمند ببیننــد. ایــن ارزشــمندی بــر پایه هایــی 
محکــم اســتوار اســت و پابرجاتریــن و ســالم ترین عــزت نفــس بــر پایــه ی احترامــی کــه مســتحق آنیــم اســتوار اســت، نــه 

بــر اســاس شــهرت یــا آوازه ی ظاهــری و تملــق.
کارکنــان شــرکت فخرایمــن ســاینا بــا ایمــان بــه خالــق هســتی بخش در جهــت پاســداری از کرامــت انســانی بــه خدمــت بــه 

مشــتریان می پردازنــد و انجــام امــور آنــان را ســرلوحه ی امــور خــود قــرار می دهنــد.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه مشــتریان، ســرمایه های واقعــی ســازمان بــوده و احتــرام و تکریــم مراجعیــن بــه واحدهــای مختلــف 
ــد  ــان در فرآین ــگاه ایش ــخصیت و جای ــرد ش ــم ک ــعی خواهی ــس س ــت. پ ــئولیت های ماس ــن مس ــرکت، از مهم تری ــن ش ای
ــت  ــزان رضای ــا نظــرات و می ــای م ــی فعالیت ه ــای ارزیاب ــه بن ــم ک ــان می دانی ــوظ باشــد و همگی م ــل محف ارتباطــات متقاب

مشــتریان اســت.
کارکنــان شــرکت فخرایمــن ســاینا در صــورت نارضایتــی مشــتری بــه هــر دلیلــی، متاثــر و بــا فروتنــی از او عذرخواهــی و در 

ــد. ــت افتخــار از او تشــکر می کنن نهای
مــا دریافــت هرگونــه انتقــاد، نظریــه و پیشــنهاد را از ســوی مشــتریان ارج نهــاده و از انتقــاد و پیشــنهاد ایشــان در اصــالح رفتــار 

و تغییــر روش انجــام کار براســاس مقــررات اســتفاده می کنیــم.
ــه را  ــن جامع ــرف و موازی ــن، ع ــه قوانی ــل ب ــرعی، عم ــن ش ــت موازی ــم رعای ــاد می کنی ــوگند ی ــال س ــد متع ــه خداون ــا ب م
همــواره مدنظــر داشــته و جــز در جهــت رضایــت مشــتری و انجــام خواســته های وی، تــا جایــی کــه مقــررات ســازمان اجــازه 

ــم. ــی برنداری ــد، گام می ده
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بــدون شناســایی دقیــق و آینده نگرانــه ی نیازهــا 
پروژه هــا  کوچک تریــن  حتــی  نگرانی هــا  و 

محتــوم بــه شکســتند.

ــتم های  ــای سیس ــود. پروژه ه ــد ب ــت خواه ــه شکس ــوم ب ــاز محک ــن ف ــدون ای ــاد آن( ب ــر از ابع ــروژه ای )صرف نظ ــر پ ه
حفاظتــی و امنیتــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. مشــاور، طــراح و ناظــر یــک پــروژه بایــد بــا اســتانداردها و الزامــات 
ــزرگ اجــرا  ــا ب ــی در ابعــاد کوچــک ت ــروژه ی مربوطــه آشــنایی کافــی داشــته باشــد و در مقــام مجــری، پروژه هــای متفاوت پ

کــرده باشــد.
مشــاوره، طراحــی و نظــارت دانشــی بین رشــته ای )Multidisciplinary( اســت، بــه ایــن معنــا کــه نیــاز همزمــان بــه چندیــن 
ــر تمامــی مراحــل آزمــون، اجــرا، پیاده ســازی،  ــد تســلط کامــل ب ــک مشــاور، طــراح و ناظــر بای ــارت دارد و ی دانــش و مه
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــر ع ــراح و ناظ ــاور، ط ــد. مش ــته باش ــته داش ــای وابس ــا و نرم افزار ه ــی ابزاره ــن تمام ــوزش و هم چنی آم
ــف اجــرا و  ــا و تیم هــای مختل ــد کارفرم ــه می دهــد، بای ــا ارائ ــای نیازهــا ونگرانی هــای کارفرم ــر مبن ــی ب طرحــی کامــال اجرای
پیاده ســازی )کــه بعضــا شــامل چندیــن پیمانــکار در ســطوح مختلــف می شــوند( را در راســتای اهــداف عالــی پــروژه راهنمایــی 

ــد. ــری  کن ــروز کوچک تریــن خطاهــا جلوگی کــرده و از ب

مراحل ارائه ی مشاوره
برآورد نیاز های جاری و آتی   

استخراج عوامل ریسک و خطر در هر پروژه  
برآورد هزینه های مالی، انسانی و زمان در هر پروژه   

ارائه ی سناریو  
انتخاب و خرید تجهیزات )قابلیت های فنی، برند، خدمات پس از فروش و گارانتی(  

جانمایی و نقشه  
برآورد و طراحی در راستای بهبود و ارتقای سیستم های موجود و انطباق با نیازهای آتی  

مشاوره
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            سامانه های مدیریت، کنترل و هوشمندسازی حمل و نقل شهری و برون شهری
سامانه ی نظارت تصویری )IP و آنالوگ(  

سامانه های آالرم و هشدار  
سامانه های کنترل تردد و دسترسی )تشخیص چهره، اثر انگشت و ...(  

راهبندهای امنیتی  
قفل های مرکزی الکترونیک، مکانیکی و میکسی  

سیستم های شنود و ضبط صدا  
سامانه های نظارت تصویری مدیریت و بررسی رفتار افراد  

برگزاری مناقصات در تمامی حوزه های ذکرشده  

حوزه های تخصصی ارائه ی مشاوره
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ــی  ــت دسترس ــی و مدیری ــی، امنیت ــامانه های نظارت ــع س ــرح جام ط
حاصــل تســلط کامــل بــر تجهیــزات، موضــوع، اســتانداردها و شــرایط 

ذی نفعــان اســت.

ســامانه های نظــارت تصویــری مجموعــه ای از ســخت افزار و نــرم افــزار نیســتند، بلکــه راهــکاری هســتند بــرای تحقــق اهــداف 
عالــی )مدیریتــی، امنیتــی، حفاظتــی و ...( در ســازمان. 

ــانده و  ــل رس ــه حداق ــامانه را ب ــره وری س ــی و به ــد بازده ــری می توان ــارت تصوی ــامانه ی نظ ــک س ــب در ی ــی نامناس طراح
علی رغــم صــرف هزینه هــای گــزاف باعــث عــدم تحقــق اهــداف پیش بینی شــده شــود. 

ــر،  ــردار از ســوی دیگ ــزات از ســویی، و نیازهــا و نگرانی هــای بهره ب ــه ویژگی هــا و قابلیت هــای تجهی ــان ب ــدم توجــه همزم ع
نــه تنهــا باعــث اتــالف منابــع )زمانــی، مالــی، انســانی و ...( خواهــد شــد، باعــث کاهــش چشــمگیر بازدهــی و بهــره وری پــروژه 

خواهــد شــد.
تیــم طراحــی بایســتی ضمــن اشــراف کامــل بــه تجهیــزات و اهــداف کارفرمــا، بــر اســتانداردهای تخصصــی و غیرتخصصــی 
موضــوع پــروژه تســلط کامــل داشــته، چرخــه ی عمــر تکنولــوژی و تجهیــزات را مدنظــر قــرار داده و نگاهــی آینده نگرانــه بــه 

پــروژه و نیازهــای کارفرمــا داشــته باشــد.

چرا سامانه های نظارت تصویری قبل از اجرا نیاز به طراحی دارند؟
* کاهش چشم گیر هزینه ها  

* عدم اتالف منابع )زمانی، مالی، انسانی، تجهیزاتی و ...(   
* اکتشاف نیازهای پنهان بهره بردار  

* افزایش چشم گیر طول عمر پروژه  
* کاهش چشم گیر هزینه های خدمات پس از فروش  

* دستیابی به اهدافی فراتر از اهداف پیش بینی شده  

طراحی
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یکــی از مهم تریــن مشــخصه های تیــم اجرایــی عــالوه بــر تجربــه ی اجــرا در ســطوح مختلــف و شــرایط 
مختلــف، بهره منــدی از ماشــین آالت، ابــزار آالت، دانــش و منابــع کافــی بــرای اجــرای پــروژه در باالتریــن 

ســطوح کیفــی و زمــان مطلوب اســت.

مراحل طراحی و اجرای سامانه های نظارت تصویری

* بررسی فنی محل   
* ایجاد زیرساخت های مربوط به بسترسازی )کانال سازی،  لوله گذاری، منهول سازی، دکل(  

* کابل کشی )فیبر نوری، برق، کواکسیال و دیتا(  
* نصب دوربین ها، جعبه ها و متعلقات دوربین  

* نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ و سایت   
* تست همه جانبه ی دوربین ها و دیگر تجهیزات  

* اتصال سیستم به نرم افزار ها و سخت افزارهای درخواستی مشتری                       
* آموزش جامع کار با سیستم، تنظیمات و نگهداری   

* پشتیبانی و خدمات پس از فروش   

تیــم مدیریــت پــروژه جــزء الینفــک پــروژه اســت. تیــم مدیریــت 
پــروژه بایــد بتوانــد تمامــی مســائل و مشــکالت پیــِش رو را ارزیابی 
و پیش بینــی کنــد و بــرای آن هــا بــا توجــه بــه منابــع در اختیــار، 

اقدامــات عملیاتــی تدویــن کنــد.

پــس از مراحــل نیازســنجی و طراحــی، طــرح بایــد بــه روش صحیــح و طبــق اســتانداردها و اســتراتژی های در نظــر گرفته شــده، 
پیاده ســازی و اجــرا شــود. 

ممکــن اســت اســتانداردهای مختلفــی در زمینه هــای مختلــف از کابل کشــی ســاختاریافته تــا در نظرگرفتــن افزونگی هــا و چرخــه ی 
ــر  ــود و در نظ ــتاندارد های موج ــق اس ــرح طب ــازی ط ــد. پیاده س ــده باش ــده ش ــرح دی ــری در ط ــارت تصوی ــامانه های نظ ــات س حی

گرفته شــده از عوامــل موثــر در میــزان دسترســی بــه هدفــی کــه بــرای پیاده ســازی از پیــش تعییــن گردیــده اســت.
مرحله ی پیاده سازی نیازمند تخصص، مهارت، دانش و تجربه ی اجرا در پروژه های گوناگون و در اندازه های متفاوت است.  

گام نخســت در اجــرا، انتخــاب تیــم اجرایــی مجــرب و حرفــه ای اســت، تیــم مدیریــت پــروژه بایــد تــوان خــرد کــردن پــروژه 
بــه فازهــای اجرایــی کوچک تــر، بــا در نظــر گرفتــن مــوارد زیــر را داشــته باشــد و بتوانــد یــک برنامــه ی اجرایــی مــدون مکتــوب 

)Gaunt Chart( تحویــل کارفرمــا، مشــاور و ناظــر بدهــد.

مواردی که در طراحی برنامه ی اجرایی باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از:
* اولویت های اجرایی و بهره برداری  

* منابع در اختیار )مالی، زمان، تجهیزات، ابزارآالت، ماشین آالت، انسانی و غیره(  
* شرایط جغرافیایی  

* جداول زمان بندی سایر پیمانکاران  
* در نظرگرفتن شرایط کلیه ی ذی نفعان پروژه )کارفرما، تأمین کنندگان، بهره بردار، کاربر و غیره(  

اجرای سامانه های نظارتی، امنیتی و مدیریت دسترسی
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امید به زندگی زاییده ی آسایش و آرامش است.
ــال حاضــر  ــی باشــد. در ح ــت م ــی و امنی ــاد احســاس آرامــش روان ــی، ایج ــم در ســطح عموم ــای مه ــی از چالش ه یک

ــت.  ــی دانس ــور امنیت ــان ام ــی متولی ــای اصل ــی از دغدغه ه ــه را یک ــطح جامع ــش در س ــس آرام ــاد ح ــوان ایج می ت
اســتفاده از دوربین هــای مداربســته سال هاســت کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــرای کاهــش تــردد پلیــس در ســطح 
خیابان هــا از یــک ســو، و کنتــرل بهتــر فضاهــای شــهری از ســوی دیگــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.ایــن سیســتم ها امکانــی 
بــرای اعــاده ی حقــوق شــهروندان و پیگــرد مجرمــان و مخــالن آســایش و امنیــت عمومــی اســت و بــه صــورت شــبانه روزی 
در مرکــز راهنمایــی و رانندگــی و مرکــز پلیــس کنتــرل می شــوند کــه هــدف از نصــب آن هــا کنتــرل ترافیــک، کنتــرل ســرعت 
ــف  ــای مختل ــب دوربین ه ــده، نص ــائل پیش آم ــه مس ــه ب ــت.با توج ــا و ... اس ــا و جاده ه ــت خیابان ه ــا و وضعی خودروه
ــردی  ــه رویک ــهروندان، بلک ــرل ش ــرای کنت ــه ب ــی ن ــا اقدام ــهر و جاده ه ــف ش ــاط مختل ــای مســئول در نق ــرف ارگان ه از ط
روزآمــد و علمــی بــرای ممانعــت از  خطراتــی اســت کــه قانون شــکنان، در صــورت اطمینــان از نبــودن پلیــس یــا چنیــن 
سیســتم های حفاظتــی، بــرای شــهروندان ایجــاد می کنند.حتــی اگــر مشــکالت مــادی و مالــی در تامیــن نیــروی انســانی و 
حضــور پیوســته ی آن هــا در تمــام محیط هــای شــهری را نادیــده بگیریــم، نصــب ایــن دوربین هــا موجــب تحکیــم امنیــت 

ــود. ــی می ش عموم

)ITS( طراحی و اجرای سامانه های هوشمند حمل و نقل شهری و برون شهری
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ــاس ترین  ــا حس ــه ب ــا ک ــری از آن ج ــارت تصوی ــاي نظ ــه پروژه ه ــت ک ــی اس بدیه
منابــع هــر ســازمان، یعنــي اطالعــات، امنیــت و مدیریــت ســروکار دارنــد، پروژه هایــي 
بــا ماهیــت ریســک پذیــري بــاال هســتند. از ایــن رو تأمیــن خواســته هاي کارفرمــا در 
این گونــه پروژه هــا، انجــام پــروژه بــر اســاس شــرایط خــاص هــر قــرارداد و بســیاري 
ــن  ــر ایم ــئولیت فخ ــری و مس ــارت تصوی ــاي نظ ــیت پروژه ه ــر، حساس ــوارد دیگ م

ــد. ــر می کن ــن براب ــاینا را چندی س
فخــر ایمــن ســاینا بــا اعمــال نظــارت و مدیریــت بــر پروژه هــاي نظــارت تصویــری، 
ــوان امیــن و  ــوط و مدیریــت آن هــا داشــته و به عن ســعي در کاهــش مخاطــرات مرب
نماینــده ی کارفرمــا، بــر رونــد اجــراي پــروژه و فعالیت هــاي پیمانــکار / پیمانــکاران بــر 

ــد. ــروژه نظــارت مي کن ــي پ ــاي مدیریت اســاس طرح ه
فخــر ایمــن ســاینا، به واســطه ی ســابقه ی طوالنــي و در اختیــار داشــتن دانــش فنــي 
ــری و  ــارت تصوی ــت و نظ ــاي امنی ــت پروژه ه ــرا و  مدیری ــه ی اج ــترده در زمین گس
دانــش فنــي خارجــي از طریــق همــکاران خــارج از کشــور، تــوان کافــي بــراي درک و 
همراهــي عوامــل مختلــف پــروژه و هدایــت و راهبــري پروژه هــا در مســیر صحیــح، 

در طــول اجــراي آن را دارا هســتند.
حوزه های مشاوره و نظارت شرکت فخر ایمن ساینا:

مشاوره و نظارت بر کلیه ی  اقالم و تجهیزات پروژه  
مشاوره و نظارت بر عملیات اجرا و نصب  

مشاوره و نظارت های دائم در کل فرآیند پروژه  
مشاوره و نظارت بر خدمات پس از فروش و گارانتی  

ــع  ــور رف ــه منظ ــا، ب ــراي فعالیت ه ــرل اج ــاي الزم درکنت ــزار و تکنیک ه ــا، اب ــش، مهارت ه ــري دان ــروژه به کارگی ــت پ مدیری
نیازهــا و انتظــارات متولیــان از اجــراي پــروژه مي باشــد و در اجــراي ایــن مهــم، از دو بــازوي قدرتمنــد برنامه ریــزي و نظــارت 

ــه می شــود. ــره گرفت ــروژه به پ
نظــارت بــر پــروژه فرآینــدي اســت در راســتای حفــظ مســیر پــروژه، بــراي دســتیابي بــه یــک تعــادل بیــن ســه عامــل هزینــه، 
ــه، و  ــک گرفت ــم کم ــن مه ــام ای ــود در انج ــاص خ ــاي خ ــزار و تکنیک ه ــه از اب ــروژه، ک ــراي پ ــن اج ــت در حی ــان و کیفی زم

ــرد: ــر مي گی ــر را در ب ــي زی ــاي اصل فعالیت ه
بررسی تجهیزات به صورت کمی و کیفی و مطابقت با پیش بینی های اولیه  .1  

تعیین وضعیت واقعي پروژه  .2  
مقایسه وضعیت واقعي با برنامه  .3  
در نظر گرفتن اقدامات اصالحي  .4  

در فرآینــد اجــراي پروژه هــاي نظــارت تصویــری کــه از ماهیــت خاصــي برخوردارنــد؛ اطمینــان از تامیــن خواســته هاي کارفرمــا 
مطابــق بــا طرح هــا و برنامه هــاي از قبــل تعییــن شــده و انجــام پــروژه، براســاس شــرایط خــاص هــر قــرارداد و رفــع موانعــي 
کــه موجــب اختــالل در رونــد اجرایــي پــروژه مي شــوند، داراي اهمیــت فوق العــاده اي اســت. در ایــن فرآینــد ناظــر پــروژه بــر 
اســاس طــرح مدیریــت پــروژه پیمانــکار و مطابــق بــا طــرح نظارتــي پــروژه، به  عنــوان امیــن و نماینــده ی کارفرمــا بــر رونــد 
ــکاران  ــا پیمان ــکار ی ــاي پیمان ــن شــده، و فعالیت ه ــش تعیی ــتانداردهاي از پی ــق اس ــا مطاب ــل خروجي ه ــروژه، تحوی ــراي پ اج

نظــارت دارد.
در ایــن راســتا، فخــر ایمــن ســاینا در ابتــدا مبــادرت بــه تهیــه یــک طــرح نظارتــي مي نمایــد. ایــن طــرح منطبــق بــر متدولــوژي 
ــکاران در  ــا پیمان ــکار ی ــه پیمان ــود ک ــد ب ــي خواه ــا و خدمات ــه ی فعالیت ه ــده ی هم ــاینا و در برگیرن ــن س ــر ایم ــي فخ نظارت

ــود. ــه انجــام آن خواهــد ب چارچــوب قــرارداد و پیوســت هاي آن موظــف ب

نظارت 
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خدمات پشتیبانی فخر ایمن ساینا
شرکت فخر ایمن ساینا جهت رفاه حال مصرف کنندگان سامانه های نظارت تصویری و مدیریت تردد، خدمات پشتیبانی خود را 
در سه طرح با شرایطی استثنایی و متفاوت ارائه کرده، تا تمامی بهره برداران این گونه پروژه ها صرف نظر از ابعاد پروژه بتوانند از 

خدمات پشتیبانی ارزنده استفاده کنند.

ــداری     ــت و نگه ــه مراقب ــاز ب ــا نی ــمان م چش
ــد. ــداوم دارن م

۲۴

۳۰

دپارتمــان پشــتیبانی شــرکت فخــر ایمــن ســاینا بــا بهره منــدی از تیــم حرفــه ای خــود تــوان پشــتیبانی از تمامــی ســامانه های 
نظــارت تصویــری و کنتــرل دسترســی در ســطح ملــی را داراســت. آرمــان و هــدف دپارتمــان پشــتیبانی فخــر ایمن ســاینا، رفع 
دغدغه هــای مخاطبــان بــرای اســتفاده از ســامانه های امنیتــی می باشــد. ایــن دپارتمــان بــا همراهــی ســایر بخش های شــرکت 
و بــا بهره گیــری از پرســنلی مجــرب و دانــش فنــی بــاال قــادر اســت کلیــه ی خدمــات پشــتیبانی ســامانه های نظارت تصویــری و 

مدیریت سطوح دسترسی را در بهترین شکل و کمترین زمان انجام دهد. 
ایــن شــرکت بــا توســعه ی چشــم گیر منابع خــود در تمامــی زمینه هــا )منابع انســانی، منابــع امکاناتــی، منابــع تجهیزاتــی و ...( 
قــادر بــه ارائــه کلیــه خدمــات در تمــام ســاعات شــبانه روز )24 ســاعت( حتــی در روزهــای تعطیــل می باشــد. ارتبــاط 
بســیار قــوی بــا تولیدکننــدگان اروپایــی و هزینه هــای صــرف شــده جهــت توســعه علمــی، عملــی و تجهیزاتــی واحــد 
فنــی باعــث شــده تــا انجــام خدمــات پشــتیبانی یکــی از فعالیت هــای حرفــه ای شــرکت فخــر ایمــن ســاینا گــردد. 
ــو در جهــت اعتــالی ایــن فرهنــگ در میهــن عزیزمــان  ــا انجــام خدماتــی مناســب بتوانیــم گامــی ن ــد اســت ب امی

برداریــم.
مزایای بهره مندی از خدمات پشتیبانی مناسب و به موقع:

* افزایش طول عمر تجهیزات  
* کاهش و به حداقل رساندن خطرات ناشی از نقص های فنی در تجهیزات  

* افزایش کارآیی و بهره وری سامانه های استقراریافته  
* کاهش چشم گیر هزینه های تعمیر و نگهداری  

* به روزرسانی سخت افزارها و نرم افزارهای موجود با حداقل هزینه جهت بهره وری از سیستمی منطبق بر     
               پیشرفت های بازار جهانی

* رفع به موقع نواقص فنی و به حداقل رساندن هزینه های تعمیر و رفع عیب  
* کنترل مداوم سالمت مجموعه و جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی  

*آموزش مداوم کاربران و کاهش خطاهای نیروی انسانی  

پشتیبانی
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شــرکت فخــر ایمــن ســاینا  افتخــار همــکاری در پروژه هــای بــزرگ بــا واحدهــای اقتصــادی و کشــوری را داشــته کــه گوشــه ای 
از تجهیــزات بــه کار رفتــه در ایــن پروژه هــا بــه شــرح ذیــل اســت:

شناسنامه ی اجرایی شرکت فخر ایمن ساینا
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)EPC(.)طراحی و اجرا ی سامانه ی نظارت تصویری  و گیت های امنیتی عتبات عالیات عراق )به صورت همکاری

)EPCF(.طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری و تشخیص چهره ی ساختمان ریاست جمهوری

مشاوره و نظارت بر پروژه ی سیستم نظارت تصویری نیروگاه نیشابور

مشاوره و نظارت بر پروژه ی سیستم نظارت تصویری نیروگاه کازرون

)EPCF(  پتروشیمی تبریز )مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتي - مدیریتی

 )EPCF(  مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کارخانه قند خوی

 )EPCF(  مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کارخانه قند ارومیه

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری دفتر مرکزی گچ زمرد

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری سیمان بنوید

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری انبارها و دفتر مرکزی شرکت بوته سبز زیبایی )نماینده ی انحصاری شرکت ایوروشه فرانسه(

   )EPCF( )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت مروارید پنبه ریز )تولیدکننده ی محصوالت  بهداشتی

)EPC(  )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کارخانه آناهیتا )اولین تولیدکننده ی دستگاه های سنگ شکن

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری و دزدگیر حرفه ای فروشگاه مرکزی پارس خزر )تولیدکننده لوازم خانگی(

 )EPCF(  )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری حرفه ای شرکت واحد اتوبوس رانی )هتل و مهمان سرای مشهد

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری حرفه ای مجتمع پرنیان

 )EPCF(  سیستم کنترل تردد سازمان هوایی قدس

)EPC(  طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت بهمن لیزینگ

)EPC(  )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کاخانجات دلند )کارخانه ی تولید رب

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )کنترلی - مدیریتی( شرکت تیغ آب )تولیدکننده ی شن و ماسه(

طراحی و اجرا ی سامانه ی نظارت تصویری شرکت بین المللی اطلس

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

اضافه شدن نام شما به این لیست باعث افتخار فخر ایمن سایناست. 

)EPCF( مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری استان کردستان

)EPCF( مشاوره، طراحی و اجرای هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری دهگالن

)EPCF( مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری قروه

)EPCF( مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری مریوان

)EPCF( مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری دیواندره

مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی هوشمند کنترل ترافیک شهري و جاده اي و ثبت تخلفات شهرداری اراک

مشاوره، طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری مرکز تجاری چشم تهران

طراحی و اجرای سامانه ی کنترل پروژه مرکز تجاری چشم تهران

سیستم کنترل تردد حرفه ای و مداربسته پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

سیستم کنترل تردد حرفه ای و مداربسته پژوهشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

سیستم کنترل تردد حرفه ای دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری حراست دانشکاه شهید بهشتی

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تهران

 )EPCF(  طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری  مرکز نشر دانشگاهی
 )EPCF(  گروه صنعتی بوذرجمهر )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتی - حفاظتی

مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری توسعه ساختمانی پارسیان )از شرکت های تابعه ی بانک پارسیان(

گلچینی از پروژه های انجامی
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اجرای سیستم اکسز کنترل شرکت پارس آنالین

اجرای سامانه ی نظارت تصویری کشتارگاه پرطال

مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )کنترلی- دیریتی( مراکز اسقاط کل کشور و راه اندازی اتاق مانیتورینگ مرکزی در ستاد مرکزی تهران جهت بازبینی 120 مرکز 
)F (اسقاط در کل کشور

مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )کنترلی - مدیریتی( کلیه شعب رستوران های زنجیره ای بوف و راه اندازی اتاق مانیتورینگ در دفتر مرکزی تهران جهت بازبینی 
)EPCF(  تمامی شعب

مشاوره و طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کارخانجات تخم مرغ سیمرغ )بزرگ ترین مجتمع مرغ داری در خاورمیانه( واحدهای )بویین زهرا، یزد، خراسان، کرمان، 
اصفهان، زیاران(

 )EPCF(  طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری، دزدگیر حرفه ای هماهنگ با این دستگاه و سانترال نمایندگی سایپای فومن

 )EPCF( )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت و فروشگاه تفال )بازرگانی جورابیان واردکننده ی لوازم خانگی

)EPCF( )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری و انتقال تصویر شرکت و فروشگاه آرس )کپل پا

)EPCF( طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری، انتقال تصویر و صوت شعبات موسسه ی آموزشی ایران استرالیا

)EPCF(  طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری و انتقال تصویر و صوت شعبات موسسه ی کیش وی

 )EPC( )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری بیمارستان مسیح دانشوری )آزمایشگاه میکروباکتریولوژی

)EPCF( )طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری بیمارستان مسیح دانشوری )حراست

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری و انتقال تصویر رستوران سوپراستار )شعبه تندیس(

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کارخانه ی تیغه های فوالدی ایران

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری کلیه ی شعبات )4 شعبه(  رستوران های زنجیره ای  دارتال

)EPCF( طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری مجتمع تجاری الماس ایران

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )کنترلی - مدیریتی(  موسسه ی برادران آل طه )چاپ و تبلیغات(

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتی- مدیریتی(  IP و Wireless رستوران البرز

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتي - مدیریتی(  کارخانه ی ابرار شن )تولید کننده شن و ماسه(

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتي - مدیریتی(  شرکت مبین ایران

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتي - مدیریتی(  شرکت داده نگار

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری )امنیتي - مدیریتی(  لوسترسازی انصاری

مانیتورینگ بیمارستان پاسارگاد

مانیتورینگ بیمارستان شهید لواسانی

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت فیروز بسپار

طراحی و اجرای سامانه ی نظارت تصویری شرکت کاهنگان مهر



 ٢٤٢٥  
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