رزومه شرکت مهر تجارت بام

شرکت مهر تجارت بام
ویرایش 20.4907902
پیاده سازی سیستم های حفاظتی در مجموعه ها و سازمان های مختلف با اهدافی مشابه اما متنوع برنامه ریزی می گردد.
از جمله این اهداف می توان به حفاظت و نگهداری از دارایی ها ،کنترل دسترسی ،بررسی سلامت کارکنان و
بازدیدکنندگان ،جلوگیری از تخلفات ،تایید عملکرد صحیح کارمندان و ثبت وقایع و رخداد ها اشاره نمود.
برخی از مهمترین دغدغه ها و انتظارات مدیران در زمینه پیاده سازی سیستم های حفاظتی عبارتند از:
پوشش حداکثری مجموعه کاری ،سهولت در دسترسی به سوابق و بازبینی رخدادها ،جلوگیری از خراب کاری و ایجاد نقص
در سیستم ،دسترسی از راه دور ،یکپارچگی سیستم حفاظتی ،مدیریت خودکار ،بهره برداری بلند مدت ،قابلیت ارتقا،
پشتیبانی سیستم پیاده سازی شده و گارانتی محصولات.
هدف شرکت مهر تجارت بام طراحی سیستم حفاظتی و پیاده سازی آن متناسب با نیازمندی های مشتریان می باشد .این
مجموعه همواره تلاش نموده است تا رضایت مشتریان را با تأمین حداکثر شرایط مورد نیاز ایشان فراهم آورد .شرکت مهر
تجارت بام با تکیه بر محصولات شرکت  Hikvisionبه عنوان یکی از معتبرترین پیمانکاران این شرکت در کشور توانسته
است اقدامات موثری را در پیاده سازی سیستم های حفاظتی و جلب رضایت مشتریان فراهم آورد.
مهر تجارت بام به عنوان یکی از معدود شرکت های توانمند در پیاده سازی و بهره برداری از نرم افزار پیشرفته IVMS
 5200می تواند بسیاری از قابلیت های مورد نیاز نظیر تعقیب خودکار ،ارتباط و کنترل دوربین ها به صورت خودکارFace ،
 Detection , People counting, E-Mapرا فراهم آورد.
شرکت  Hikvisionبا سرمایه گذاری  %8از در آمد سالانه خود بر روی تحقیق و توسعه توانمندی های سیستم های حفاظت
تصویری توانسته است به عنوان پیشرو ترین شرکت تولید کننده محصولات حفاظت تصویری در دنیا شناخته شود و در
سال  0271به عنوان اولین برند دنیا بر اساس میزان فروش محصولات خود دست یابد.
هایک ویژن توانسته است با استفاده از آزمایشگاه های پیشرفته و بهره برداری از متخصصین توانمند خود کیفیت برتری
را با قیمت مناسب ارائه نماید .نمو دار رشد پیشرفت فروش در سال های اخیر در دنیا و در کشور های دارای تکنولوژی
همچون ایالات متحده به خوبی نشان دهنده کیفیت و توانمندی رقابتی محصولات هایک ویژن می باشد.
هایک ویژن علاوه بر تأمین سخت افزار مناسب ،با استفاده از توسعه نرم افزار های رایگان و یا تجاری بر روی تمامی پلتفرم
های استاندارد نظیر  Android , iOS , windowsتوانسته است به هدف بهره برداری حداکثری از قابلیت های سخت
افزاری با استفاده از نرم افزار دست یابد .ارائه نرم افزار ها و سخت افزارها بر اساس تکنولوژی و استاندارد  Onvifبا هدف
ساز گاری ابزارهای این شرکت در کنار ابزارهای شرکت های دیگر از جمله اهداف محقق شده هایک ویژن می باشد.
1
تهران خیابان جمهوری بین پل حافظ و خیابان سی تیر ساختمان امیر طبقه  5واحد 72
07244216126-07244216120

رزومه شرکت مهر تجارت بام
هایک ویژن توانسته است با گارانتی معتبر  0ساله و ارائه کیفیت مطلوب محصولات در کنار قیمت مناسب موفقیت های
بسیاری را در خرده فروشی و یا پیاده سازی پروژه های ملی در ایران بدست آورد .برند هایک ویژن به عنوان یکی از
پرفروشترین و معتبرترین محصولات حفاظت تصویری از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

2
تهران خیابان جمهوری بین پل حافظ و خیابان سی تیر ساختمان امیر طبقه  5واحد 72
07244216126-07244216120

رزومه شرکت مهر تجارت بام

تعدادی از پروژه های انجام گرفته توسط گروه مهر تجارت بام

مجتمع تجاری سانا سنتر
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی – 7931
تعداد  5طبقه پارکینگ مجتمع به همراه طبقات تجاری و اداری مجتمع به صورت کامل با تجهیزات کارخانه هایک ویژن
انجام گردیده است.
پشتیبانی  -7931تاکنون

شرکت ارم بیشه سبز
دپارتمان سیستم های امنیتی 7935
کارخانه و دفاتر فروش شرکت ارم بیشه سبز در تهران توسط سیستم های امنیتی هایک ویژن تجهیز شده است.
پشتیبانی  -7935تاکنون

مجموعه دندانپزشکی دکتر فربد
دپارتمان شبکه و سیستم های امنیتی – 7935
سیستم دوربین های مدار بسته و تجهیزات و زیر ساخت شبکه کلینیک دندانپزشکی دکتر فربد توسط تیم تخصصی
شرکت مهر تجارت بام تجهیز شده است.
پشتیبانی 7935-تاکنون

شرکت روغن مارگارین
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی – 7935
تامین امنیت کارخانه روغن مارگارین توسط دوربین های بولت و دام شرکت هایک ویژن می باشد.
پشتیبانی  – 7935تاکنون
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نصب سیستم حفاظتی و کنترل یکپارچه نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
دپارتمان سیستم های حفاظتی -دپارتمان شبکه 7931
نصب و راه اندازی سیستم حفاظت تصویری نیروگاه سیکل ترکیبی خوی جهت پوشش محیط پیرامونی و داخلی نیروگاه
به مساحت  12هکتار با همکاری دپارتمان های حفاظتی و شبکه شرکت مهر تجارت بام در پاییز و زمستان سال  7931و
در مدت  85روز به انجام رسیده است .این عملیات شامل تمامی مراحل طراحی ،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی،
برنامه ریزی سیستم ،آموزش ،بهره برداری و پشتیبانی می باشد.
فاز طراحی
 .7طراحی سیستم
 .0انتخاب تجهیزات
 .9نقشه برداری و جانمایی دوربین ها
 .1برنامه ریزی فازهای بعد و تولید گانت چارت
فاز تامین تجهیزات
 .7انتخاب تامین کنندگان
 .0ثبت سفارش داخلی
 .9ثبت سفارش خارجی
 .1تحویل تجهیزات
فاز نصب و راه اندازی
 .7زیر ساخت ارتباطی :فیبر گذاری ،کابل کشی ،نصب مفاصل فیبرنوری ،عملیات فیوژن
 .0زیر ساخت حفاظتی :نصب مدیاکانورتورها ،دوربین ها ،پایه ها و دکل ها
 .9زیر ساخت مانیتورینگ :سوییچ های فیبر ،سوییچ های شبکه NVR ،ها ،UPS ،آرایش رک LED ،ها ،سرور کنترلی،
ترانکینگ
فاز برنامه ریزی
برنامه ریزی عملکرد خودکار سیستم ،تعقیب و گریز خودکار ،کنترل و ارتباط دوربین های  Speed Domeتوسط دوربین
های بولت( ،)Camera Linkageتعریف نقاط حساس براساس نقشه های پوششی ،زمانبندی کنترل تصاویر و برنامه ریزی
ثبت رویدادها
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فاز آموزش:
 .7برگزاری آزمون تعیین سطح
 .0آموزش سطح یک و عمومی به پرسنل
 .9آموزش سطح دو و کاربردی به اپراتورها
 .1آموزش سطح سه و مدیریتی به مدیران حفاظتی
 .5برگزاری آزمون پذیرش در تیم بهره برداری
فاز بهره برداری
 .7تنظیم سیستم بر اساس نیازمندی های جدید
 .0بهبود برنامه ریزی سیستم بر اساس نیازمندی ها
 .9تهیه مستندات و نقشه های پوششی
 .1تحویل سیستم به بهره دار
 .5همراهی با بهره برداران به مدت یک ماه جهت آموزش عملی
فاز پشتیبانی
 .7تحویل موقت
 .0دوره گارانتی محصولات
 .9پشتیبانی نیازمندی های جدید
پشتیبانی  -7931 :تاکنون

طراحی و آماده سازی سیستم حفاظتی برج معلم
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی7931-
طراحی و آماده سازی ساختار دوربین های حفاظتی برج معلم تهران در ده طبقه جهت پوشش کامل تصویری شامل طراحی
مسیر کابل کشی ،ساختار مانیتورینگ و جانمایی دوربین های حفاظتی و آماده سازی جهت نصب و بهره برداری.
پشتیبانی-:
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نصب سیستم حفاظتی و طراحی و پیاده سازی ساختار شبکه کلینیک دندانپزشکی شعبان پور
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی 7931-
کلینیک دندانپزشکی شعبان پور واقع در تهران ،خیابان آفریقا به عنوان یک کلینیک تازه تاسیس در زمینه طراحی و
پیاده سازی زیر ساخت شبکه ،برق ، UPS ،دوربین های مدار بسته ،تلفن سانترال و تلویزیون کابلی خود اعلام نیاز نمود
که شرکت مهر تجارت بام وظیفه طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه ،سیستم حفاظتی و نظارتی ،تلفن و ساختار برق
رسانی را به انجام رسانده است.
با توجه به درخواست طرح اجرایی مورد نظر مسئولین کلینیک دندانپزشکی ،شرکت مهر تجارت بام وظیفه لوله گذاری،
کابل کشی ،راه اندازی و نصب نودهای شبکه ،تلفن سانترال ،برق شهر و  UPSرا در کنار نصب رک UPS ،و سیستم
تلویزیون کابلی و انجام کانفینگ و تنظیمات مربوطه و همچنین راه اندازی سیستم حفاظتی کلینیک را به انجام رسانده
است.
پشتیبانی-:

نصب سیستم حفاظتی مجتمع مسکونی میلاد
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7931-
مجتمع مسکونی میلاد واقع در تهران ،خیابان میرداماد و دارای  50واحد مسکونی می باشد که بر اساس اعلام نیاز هئیت
مدیره ساختمان شرکت مهر تجارت بام اقدام به طراحی و پیاده سازی ساختار دوربین های نظارتی درپارکینگ ها ،راهروها،
حیاط و اطراف ساختمان نموده است .سیستم نظارتی اجرا شده در این مجتمع مسکونی بر اساس ساختار دوربین های
مدار بسته آنالوگ و ذخیره سازی بر روی  DVRمرکزی می باشد.
پشتیبانی-:

نصب سیستم حفاظتی صرافی H-M
دپارتمان سیستم های حفاظتی7939 -
شرکت مهر تجارت بام زیر ساخت نظارتی شرکت صرافی  H-Mرا در دفاتر مختلف صرافی (تهران و کیش ) و با توجه به
تمامی حساسیت های موجود و نیازمندی های سختگیرانه مورد نیاز صرافی ها طراحی و اجرا نموده است.
پشتیبانی -7939 :تاکنون
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بهینه سازی و توسعه زیر ساخت حفاظتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دپارتمان سیستم های حفاظتی و دپارتمان شبکه 7939
زیر ساخت سیستم های حفاظتی دانشگاه اسلامی واحد شهر قدس با استفاده از  772عدد دوربین و  70عدد سوییچ وظیفه
حفاظت از اماکن مختلف و محیط دانشگاهی به مساحت  8هکتار و تعداد  3ساختمان را فراهم می آورد .سیستم مذکور
به علت پیاده سازی اشتباه و عدم کانفیگ مناسب ساختار شبکه و سوییچ های مربوطه و همچنین عدم برنامه ریزی
مناسب سیستم مانیتورینگ شبکه و دوربین های مدار بسته با مشکلات فراوانی نظیر قطع و وصل دائمی تصاویر ،از کار
افتادگی دوربین ها ،عدم ذخیره سازی تصاویر و خرابی سوییچ های شبکه مواجه بود.
تیم اجرایی شرکت مهر تجارت بام با کمک دپارتمان شبکه شرکت با جایگزینی دوربین های از کار افتاده بازسازی ساختار
شبکه و کانفیگ مجدد سوییچ های شبکه اقدام به راه اندازی مجدد سیستم های حفاظتی دانشگاه نمود و علاوه بر آن
مستندات لازم را در رابطه با ساختار شبکه موجود طراحی و ارائه نمود .همچنین نرم افزارهای لازم جهت مانیتورینگ
سیستم های حفاظتی و ساختار شبکه بر روی سرورو های موجود در دانشگاه و توسط کارشناسان این مجموعه نصب
گردید و ساختار مانیتورینگ خودکار شبکه فراهم گردید .شرکت مهر تجارت بام در ارایه خدمات خود علاوه بر جایگزینی
سخت افزار های معیوب اقدام به بروز رسانی سخت افزار های موجود نظیر آپدیت  Firmwareدوربین ها نموده است.
پشتیبانی7939 :

نصب سیستم حفاظتی فرش شفق تبریز
دپارتمان سیستم های حفاظتی7939 -
نصب و راه اندازی سیستم حفاظت تصویری کارخانه فرش شفق تبریز واقع در شهرستان کاشان.
پشتیبانی-:
راه اندازی زیر ساخت شبکه و سیستم نظارتی شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی7939-
شرکت مهر تجارت بام در جهت تامین نیاز شرکت تعاونی کارکنان واقع در نمایشگاه بین المللی تهران به زیر ساخت
شبکه و سیستم حفاظتی اقدام به طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه این شرکت در کنار زیر ساخت حفاظتی و
نظارتی آن نموده است .علاوه بر تامین نیازمندی های شرکت در ساختمان مرکزی ،مهر تجارت بام اقدام به طراحی زیر
ساخت شبکه و سیستم حفاظتی مورد نیاز در سالن  91نمایشگاه بین المللی تهران به عنوان یکی از زیر مجموعه های
تعاونی کارکنان نمایشگاهی نموده است و وظیفه ارتباط مابین دو مجموعه را فراهم ساخته است.
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پشتیبانی -7939 :تا کنون

راه اندازی زیر ساخت شبکه و سیستم حفاظتی آژانس مسافرتی پدیده
دپارتمان شبکه و دپارتمان سیستم های حفاظتی7939-
طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه دوربین های مداربسته آژانس مسافرتی پدیده در دو دفتر شرکت و برقراری
ارتباط دائمی مابین دفاتر آژانس توسط کارشناسان دپارتمان های شبکه و سیستم حفاظتی مهر تجارت بام انجام شده
است .شرکت مهر تجارت بام با هدف تامین نیازمندی های مشتری اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم ترانکینگ ،کابل
کشی برق ،شبکه ،تلفن و  UPSو همچنین دوربین های مدار بسته نظارتی و نصب و آرایش رک آژانس مسافرتی پدیده
نموده است و ارتباط زیر ساخت شبکه دو دفتر آژانس را فراهم آورده است.
پشتیبانی -7939 :تاکنون

نصب سیستم حفاظتی کارگاه و انبار تاور سازی سپهر ماشین
دپارتمان سیستم های حفاظتی – 7939
نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته آنالوگ با هدف تامین نیاز شرکت سپهر ماشین در زمینه مدیریت حفاظتی
و نظارتی توسط کارشناسان شرکت مهر تجارت بام در دپارتمان سیستم های حفاظتی صورت پذیرفته است.
پشتیبانی -7939:تاکنون

نصب سیستم حفاظتی فروشگاه های زنجیره ای DC
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7939
طراحی ،نصب و اجرای سیستم نظارتی مبتنی بر دوربین های مدار بسته آنالوگ در شعب مختلف فروشگاه های زنجیره
ای  DCبه همراه تامین سیستم نظارت مرکزی بر تمامی شعب.
پشتیبانی -7939 :تا کنون

نصب سیستم حفاظتی فروشگاه های زنجیره ای شوکوشاپ
دپارتمان سیستم های حفاظتی – 7939
طراحی ،نصب و اجرای سیستم نظارتی مبتنی بر دوربین های مدار بسته آنالوگ در شعب مختلف فروشگاه های زنجیره
ای شوکوشاپ به همراه تامین سیستم نظارت مرکزی بر تمامی شعب.
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پشتیبانی -7939 :تا کنون

نصب سیستم حفاظتی فروشگاه اسکچرز
دپارتمان سیستم های حفاظتی7939 -
طراحی ،نصب و اجرای سیستم نظارتی مبتنی بر دوربین های مدار بسته آنالوگ فروشگاه اسکچرز.
پشتیبانی -7939 :تا کنون

نصب سیستم حفاظتی شرکت زرسبز
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7939-
نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی دفتر مرکزی شرکت زرسبز در تهران به همراه نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی و
نظارتی کارخانه شرکت واقع در دماوند و تامین تمهیدات لازم در جهت تامین نظارت از راه دور و در دفتر مرکزی بر کارخانه
شرکت زر سبز.
پشتیبانی -7939 :تا کنون

طراحی و پیاده سازی سیستم پردازش تصویر نمره یاب
دپارتمان نرم افزار و دپارتمان سیستم های حفاظتی7939-
شرکت فناوری مهر تجارت بام با توجه به وجود کارشناسان مجرب در زمینه تولید نرم افزار و سیستم های حفاظتی اقدام
به طراحی و پیاده سازی نرم افزار نمره یاب به عنوان نرم افزاری که به صورت خودکار سیبل تیراندازی را بررسی نموده و
بر اساس پردازش تصویر ،میزان موفقیت تیر انداز را در هدف گیری بررسی می نماید نموده است.
سیستم پردازش تصویر نمره یاب با هدف تولید سیستمی جامع در زمینه محاسبه نمره تیر اندازی در باشگاه های تیر
اندازی و محیط های نظامی طراحی شده است.
پشتیبانی:

راه اندازی زیر ساخت شبکه بیمارستان الغدیر
دپارتمان شبکه 7930
طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه بیمارستان الغدیر تهران شامل کابل کشی ،نصب سوییچ های شبکه و روترهای
وایرلس ،انجام کانفینگ های مربوطه و نصب رک مرکزی.
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پشتیبانی 7930:تاکنون

نصب سیستم حفاظتی کارگاه و انبار یکتاکرین
دپارتمان سیستم های حفاظتی7930 -
طراحی و اجرای سیستم حفاظتی و نظارتی کارگاه و انبار یکتاکرین با استفاده از دوربین های  IPو برقراری ارتباط شبکه
میان انبار و کارگاه در جهت نظارت مرکزی بر محیط های تحت پوشش سیستم نظارتی.
پشتیبانی-7930:تاکنون

بازسازی و توسعه زیر ساخت شبکه بنیاد تعاون بسیج
دپارتمان شبکه7930 -
بازسازی و توسعه ساختار شبکه بنیاد تعاون بسیج در چهار طبقه واحد اداری ساختمان به همراه کانفینگ شبکه سرورهای
مرکزی موجود در واحد.IT
پشتیبانی-:

عیب یابی و بروز رسانی سیستم حفاظتی فروشگاه شهروند سعادت آباد
دپارتمان سیستم های حفاظتی و دپارتمان شبکه 7930-
عیب یابی و بازسازی سیستم حفاظتی فروشگاه شهروند سعادت آباد جهت تامین مانیتورینگ سیستم حفاظتی فروشگاه.
پشتیبانی-:

نصب سیستم حفاظتی کارگاه و انبار تاور سازی حسینی
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7930
طراحی و اجرای سیستم حفاظتی و نظارتی کارگاه و انبار تاورسازی حسینی با استفاده از دوربین های مدار بسته .IP
پشتیبانی -7930 :تا کنون

نصب سیستم حفاظتی مجتمع مسکونی تهرانی
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7930-
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نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته مجتمع مسکونی تهرانی واقع در خیابان ظفر که دارای  05واحد
مسکونی می باشد .سیستم دوربین های مدار بسته این مجتمع با هدف پوشش مکان های عمومی و اطراف ساختمان
مجتمع با استفاده از دوربین های مدار بسته آنالوگ پیاده سازی شده است.
پشتیبانی-:

نصب سیستم حفاظتی کارگاه و انبار تاورسازی شجاعی
دپارتمان سیستم های حفاظتی7930 -
طراحی ،نصب و اجرای سیستم دوربین های مدار بسته آنالوگ در کارگاه و انبار تاور سازی شجاعی.
پشتیبانی -7930 :تا کنون

نصب سیستم حفاظتی گالری اتومبیل دنیز
دپارتمان سیستم های حفاظتی 7930-
طراحی نصب و اجرای سیستم دوربین های مدار بسته آنالوگ در گالری اتومبیل دنیز.

پروژه های امنیتی
فرودگاه ها ،نیروگاه ها ،پالایشگاه ها ،بانک ها و خطوط مترو در سراسر کشور که با توجه به امنیتی بودن پروژه های فوق از توضیح
این دست پروژه ها معذوریم.
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