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شــرکت دیدافزارسیســتم ،مشــاور ،طــراح و مجــری سیســتم هــای
نظــارت تصویــری ،سیســتم هــای حفاظــت پیرامونــی ،سیســتم هــای
مدیریــت توزیــن در حــال حرکــت ،سیســتم هــای هوشــمند ترافیکــی
شــامل :ثبــت تخلــف ســرعت غیرمجــاز خــودرو ،ثبــت تخلــف عبــور
از چــراغ قرمــز ،ثبــت تخلــف عبــور از محــدوده ممنوعــه ترافیکــی و
کنتــرل هوشــمند تــردد پارکینگــی مــی باشــد.

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،ساختمان صدف ،طبقه  ،3واحد 3
تلفـن88662211 :
فکس88786308 :

E-mail: sales@didafzar.ir
Website: www.didafzar.ir

معرفـی شرکت دیدافزار سیستم
شركت ديد افزار سيستم با بیش از  70پرسنل متخصص و بهره
گيري از تجربه  28ساله خود در زمينه مشاوره ،طراحی ،نصب و
فروش سيستم هاي سمعي و بصري و حفاظتي در ايران فعاليت
مي نمايد و با ارتباطاتي كه با معتبرترين و مشهورترين شركت
هاي فعال در اين زمينه دارد توانسته جديدترين محصوالت اين
شركت ها را در بازار ايران
عرضه نمايد.

شرکت دیدافزارسیستم با اتکا به محصوالت و خدمات نوآورانه و
قابل اطمینان خود و همچنین همکاری با شرکا و مشتریان تجاری
خود رویکردی مسئوالنه در قبال کار را سرلوحه کار خود قرار داده
است.
مدیران این شرکت سالها پیش دوره های تخصصی خود را در
زمینه های متفاوت حفاظتی در کشورهای دانمارک ،انگلیس ،کره،
مالزی و چین سپری کرده و همواره با مدیریت خود جايگاه خود
را در رديف برجسته ترين شركتهاي ايراني به ثبت رسانده اند.
سخن آخر اينكه هدف ما استقرار يك رابطه تجاري موفق با مشتري
است.
بطور کلی فعالیت های دیدافزار سیستم در  4قسمت اجرا میگردد:
1 .1دفتر مرکزی جهت امور بازرگانی داخلی و خارجی
2 .2دفتر فنی جهت مشاوره ،طراحی و اجرای پروژه ها
 3 .3دفتر تحقیقات جهت تولید نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز پروژهها
4 .4مرکز خدمات پس از فروش جهت پشتیبانی و تعمیرات

نمایندگی ها
رویکرد اصلی این شرکت جهت طراحی و اجرای پروژه های
حفاظتی تمرکز برنیاز مشتری میباشد و این الویت ،طراحی
همه پروژه ها با یک برند خاص را رد میکند .
از طرفی ما معتقدیم هر كمپاني در توليد يك سري از
محصوالت پيشتاز مي باشد و محصوالتش از لحاظ كيفيت و
قيمت ،قابل رقابت با كمپاني هاي ديگر مي باشد و صرف
اينكه محصولي با مارك خاصي عرضه شود ،دليلي بر كيفيت
باال و مقرون به صرفه بودن آن نيست و سيستمي كه به
درستي تهيه و نصب شود ،يك سيستم كارآمد با هزينه
تعمير و نگهداري كم و عمر طوالني مي باشد.
ازجمله شرکتهایی که در این سالها موفق به اخذ نمایندگی
شده ایم عبارتند از:

VERTINA, SPERADO, SAMSUNG, COMPUTAR
AB GROUP, NEC, KLOTZ, DNH, TOKINA, MIMIO,

مزایای همـکاری با شرکت دیدافزار سیستم
 -1بهره گیری از دانش فنی و بروز جهت شرکت در پروژه های بزرگ ملی
امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی در عرصه های مختلف ،امکان آشنایی
کلیه شرکتها با تکنولوژیهای روز امکان پذیر نمیباشد .تکنولوژیهایی نظیر BMS

(سیستم های مدیریت ساختمان)( ITS ،سیستم های هوشمند ترافیکی و
پالک خوانی)( WIM ،تکنولوژی توزین در حال حرکت خودرو) و FIBEROPTIC

(تجهیزات فیبر نوری) از جمله پروژه هائیست که شرکت دیدافزار طراحی و اجرا
نموده و آمادگی خود را جهت همکاری با شرکتهای دیگر جهت اجرای چنین پروژه
هائی ،اعالم میدارد .لذا شرکتها در صورت تمایل به حضور در چنین پروژه هائی
میتوانند با شرکت دید افزار سیستم همکاری داشته باشند.

 -2تهیه محصوالت با کیفیت و رقابتی جهت فروش در بازار و پروژه ها

یکی از عمده مشکالت پیمانکاران ،تهیه تجهیزات با کیفیت جهت استفاده در پروژه ها
میباشد که عالوه بر داشتن کیفیتی باال قیمت رقابتی نیز داشته باشد .در راستای این
اصل شرکت دیدافزار سیستم برند  SPERADOساخت کره جنوبی را جهت پروژه ها
به نمایندگان خود ارائه می نماید .این شرکت همچنین محصوالت خود را با تکنولوژی DIS

که دارای کیفیت عالی و قیمت بسیار پایین میباشد جهت فروش در بازار ارائه می نماید.

 -3شرکت در کالسهای تخصصی رایگان
یکی از دیگرمشکالت نماینده ها ،آشنا نبودن با تکنولوژی روز دنیا میباشد .مدیران این
شرکت که در اکثر سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی حضور دارند با تکنولوژیهای روز
آشنایی کامل دارند و برگزاری این کالسها فرصت خوبی برای انتقال این اطالعات خواهد بود
از جمله مزایای این کالسها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
■افزایش سطح آگاهی نمایندگان

■
■■

آشنایی با استاندارد ملی نصب و راه اندازی سیستم های مداربسته

■ ■ آشنایی با روشهای طراحی ،اجرا ،فروش تجهیزات
■ ■معرفی تکنولوژی جدید در زمینه سیستم های حفاظتی
■ ■معرفی محصوالت جدید

24 -4ماه گارانتی بدون قیدوشرط
هدف ما جلب رضایت مشتری است.
بنابراین مسئولیت ما با فروش پایان نمی پذیرد .شرکت دیدافزار سیستم با برخورداری از تیم
مجرب خود در زمینه خدمات پس از فروش و تامین نگهداری بسیاری از مراکز مهم کشور فعال
میباشد.
همچنین کلیه همکاران در سرتاسر ایران میتوانند تجهیزات حفاظتی خود را با هر نوع برندی
جهت تعمیر به واحد خدمات پس از فروش این شرکت ارسال نمایند.
شرکت دیدافزار از ابتدای سال  1393کلیه محصوالت ورتینا و اسپرادو را با  2سال گارانتی
بدون قید و شرط به بازار ارائه میدهد.
گارانتی گلد شرکت دیدافزار فقط با هولوگرام  3بعدی اعتبار دارد.
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پروژه های کنترل حمل و نقل هوشمند

■مکانیزاسیون محدوده ورودی طرح ترافیک شهر تهران     
■مکانیزاسیون محدوده ورودی طرح ترافیک شهر اصفهان
■مکانیزاسیون محدوده خروجی طرح ترافیک شهر تهران
■ترددشمار و کنترل سرعت بزرگراههای شهر مشهد
■سیستم پالک خوان ورودی های شهر تهران (فاوا ناجا)
■سیستم پالک خوان محورهای بم  -کرمان (فاوا ناجا)
■سیستم هوشمند تردد پایانه های تاکسیرانی تهران
■سیستم جامع مدیریت تخلفات EMS
■پیاده سازی■ VIDEO OVER IPشرکت کنترل ترافیک تهران
( 250دوربین نظارتی سطح شهر تهران)
■نرم افزار جامع High Way Management
■طراحی و پیاده سازی جامع کلیه نرم افزارهای مربوط به سیستم های توزین درحال حرکت
■سیستم توزین درحال حرکت و سرعت سنج و ترددشمار سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان و زنجان
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پروژه های اداری

■تجهیز و نگهداری 1200شعبه بانک مسکن  شامل  7500دوربین
■تجهیز  400شعبه بانک ملت شامل   3550دوربین IP
■تجهیز  230شعبه بانک ملی  شامل  5800دوربین
■تجهیز  225شعبه بانک سپه شامل  2100دوربین
■تجهیز  130شعبه بانک کشاورزی شامل  2500دوربین IP
■تجهیز  60شعبه بانک صادرات شامل  240دوربین
■تجهیز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

پروژه های صنعتی

■حفاظت پیرامونی و نظارت تصویری پاالیشگاه بندر عباس    
■حفاظت پیرامونی و نظارت تصویری پاالیشگاه اصفهان   
■حفاظت پیرامونی و نظارت تصویری بندر بوشهر
■حفاظت پیرامونی و نظارت تصویری   انبارهای شرکت نفت■    
    ( کرج ،چالوس ،مشهد و فرودگاه مهرآباد)
■نظارت تصویری تلمبه خانه های شرکت نفت
■حفاظت پیرامونی و نظارت تصویری پست های  منطقهای تهران
■نظارت تصویری شرکت ملی مهندسی شرکت نفت
■نظارت تصویری شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران
■نظارت تصویری نیروگاه سیکل ترکیبی قم
■نظارت تصویری فرودگاه اهواز

