معرفی شرکت آوابصیر
تحقیقبت ٍ تَلیذ :
ضزکت هٌْذسی آٍاثصیز ) (APEXدر سبل  8731ثِ ػٌَاى اٍّلیي هزکش ػلوی جْت تحقیقبت ثز رٍی سیستن ّبی حفبظتی
ضزٍع ثِ فؼبلیت ًوَد ٍ کبدرهجزة ػلوی ضزکت کِ فبرؽ التحصیل هؼتجزتزیي داًطگبُ ّبی کطَر ّستٌذ ثب تجبرة ػلوی ٍ فٌّی اس
اجزای هَفق چٌذیي پزٍصُ ثشرگ ػلوی ٍ هلّی در سهیٌِ الکتزًٍیک ٍ هخبثزات  ،اقذام ثِ اجزای ػولی الگَریتن ّبی پزداسش تصَیز
ًوَدًذ.
پس اس سبخت ٍ تَلیذ اٍلیي کبرت  DVRچٌذ کبًبلِ تصَیزی در ایزاى ،هجبدرت ثِ طزاحی ٍ تَلیذ اًجَُ اًَاع سیستن ّبی
صٌؼتی اًتقبل تصَیز ثب ًبم تجبری  TELESUMثزای اٍلیي ثبر در خبٍر هیبًِ ًوَد .ایي هحصَل در اًَاع  2تب  821کبًبل در ضجکِ
ثبًکی کطَر  ،هزاکش هْن صٌؼتی ٍ استزاتضیک  ،هجوَػِ ّبی اداری  ،تجبری ٍ هسکًَی  ... ،ثِ طَر ٍسیغ ًصت ٍ راُ اًذاسی ضذ ٍ
ّوچٌیي ثزگشیذُ ّفذّویي جطٌَارُ ثیي الوللی خَارسهی گزدیذ.
اس تَلیذات دیگز هجوَػِ هی تَاى اًَاع هبتزیس ّب ٍ هجذل ّبی تصَیزی ٍ صَتی  ،کٌتزلزّبی دٍرثیي ّبی هتحزک را ًیش ًبم ثزد.

ًوبیٌذگی رسوی ٍ اًحصبری HDPROکزُ جٌَثی ) : ( www.hdprocctv.com
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درحبل حبضز ایي ضزکت ًوبیٌذگی اًحصبری ٍ رسوی ضزکت  HDPROدر ایزاى است .ایي کوپبًی ثشرگ کزُ جٌَثی ثب تَلیذ
ثیص اس ًَ 188ع دٍرثیي هذارثستِ هٌحصزثِ فزد ػٌَاى ثبالتزیي تٌَع دٍرثیي در جْبى ٍ ثشرگتزیي تَلیذ کٌٌذُ دٍرثیي  CCTVدر کزُ
جٌَثی را ثِ خَد اختصبظ دادُ است ٍ در سبل  2012سَهیي رتجِ رضذ اقتصبدی در سهیٌِ سیستن ّبی حفبظتی را در جْبى ثِ
دست آٍرد ٍ در سبل  2013رتجِ  72جْبًی را در کبرًبهِ خَد دارد .ضکل ٍ ظبّز دٍرثیي ّبی کوپبًی ،کبهالً ثی ًظیز ٍ ثباثْت
ثَدُ ٍ ضبهل دٍرثیي ّبی ًظبهی تب تجبری ضذُ ٍ ثذٍى تزدیذ ّیچ رقیت جْبًی ًذارد  .ثیطتزیي فزٍش HDPROثِ ایبالت هتحذُ
اهزیکب ( ثیص اس 38درصذ ) ٍ پس اس آى ثِ ارٍپب ٍ رٍسیِ است ٍ هحصَالت آى توبم ًیبسّبی کبرثزدی را پَضص هی دّذ .تَلیذات
کوپبًی فقط ضبهل هحصَالت جذیذ ٍ ثِ رٍس دًیب ثب تکٌَلَصی ّبی هذرى هی ضَد ٍ دٍرثیي ّبی هبدٍى قزهش ٍ دیذ درضت آًْب
ضْزت ثیي الوللی دارد ّ HDPRO .وَارُ در ًوبیطگبُ ّبی هطزح جْبى  ESSEN , SECUTECH , INTERSEC , IFSECضزکت
فؼبل داضتِ ٍ درغزفِ ّبیی ثشرگ هحصَالت خَد را ثِ ًوبیص هی گذارد  .ضزکت ثزای هحصَالت کوپبًی ضوبًت طالیی  7سبلِ
 APEXارائِ هی ًوبیذ.

ًوبیٌذُ رسوی ٍ اًحصبری : ( www.sunellsecurity.com ) SUNELL
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کوپبًی هطَْر چیٌی کِ هحصَالت تَلیذی آى ثب کیفیتی سطح ثبال در دًیب ارائِ هی گزدد ٍ ثسیبری اس کطَرّبی هْن
ارٍپبیی ٍ اهزیکب اس ثشرگتزیي هصزف کٌٌذگبى آى ّستٌذ .اس طزفی ایي کوپبًی خط تَلیذ هحصَالت Flir ٍ Honeywellآهزیکب در
چیي است کِ ثِ تزتیت رتجِ اٍّل ٍ ضطن جْبى را در سهیٌِ فزٍش سیستن ّبی حفبظتی دارًذ .

 SUNELLیکی اس  28ػضَ اصلی )  ٍ ( Full Memberصبحت کزسی در استبًذارد جْبًی  ONVIFهی ثبضذ کِ ثِ ًَػی
هؼزف ردُ ثٌذی ثیي الوللی در سهیٌِ تکٌَلَصی ّبی جذیذ  CCTVاست ٍ ثب هزاجؼِ ثِ ٍة سبیت هزجغ
ً www.onvif.org/About/MemberList.aspxبم ایي کوپبًی در ثیي کوپبًی ّبی ثشرگ ٍ هطَْر جْبى هی درخطذ.

کوپبًی  SUNELLجبیشُ ٍیضُ ثبالتزیي خزیذ  888 ( CCDهیلیَى ػذد ) در جْبى را در سبل  2887اس  SONYصاپي دریبفت
ًوَدُ است کِ ثِ تٌْبیی ًطبًگز رتجِ اٍّل جْبًی کوپبًی در حجن تَلیذ دٍرثیي هذارثستِ است .ضکل سیجبی ظبّز  ،ثِ رٍس ثَدى
هحصَالت ٍ کیفیت ػبلی ٍ ثستِ ثٌذی هطلَة اس هطخصِ ّبی هحصَالت آى است.

اّذاء جبیشُ ٍیضُ رکَرد خزیذ  888هیلیَى  CCDاس طزف آقبی ًبگَاکب ( هذیز ) SONYثِ آقبی استیَى لیَ ( هذیز ) SUNELL
هحصَالت  SUNELLثب ضوبًت طالیی ٍ ثی ًظیز 7سبلِ  APEXتَسط ایي ضزکت ػزضِ هی گزدد کِ حبکی اس کیفیت هطوئي
هحصَل هی ثبضذ.
ثز طجق آهبر گوزک چیي ضزکت  SUNELLرتجِ اٍّل صبدرات دٍرثیي ّبی ضجکِ را در ثخص خصَصی دارد.
ّ SUNELLوَارُ در ثشرگتزیي ًوبیطگبُ ثیي الوللی جْبى ًظیزISC WEST , SECUTECH , INTERSEC , IFSEC , EXPOSE
حضَری فؼبل داضتِ ٍ پیطتبس استفبدُ اس جذیذتزیي تکٌَلَصی ّبی رٍس دًیبست.
هحصَالت ایي کوپبًی اس حذٍد  1سبل گذضتِ ثب ثزًذّبی هختلف در ایزاى ثِ فزٍش هی رسیذ اهب خَضجختبًِ ایي ضزکت هَفق
ضذ در سبل گذضتِ ثب سزهبیِ گذاری ثبال ٍ جلت اػتوبد کوپبًی ثب اخذ ًوبیٌذگی اًحصبری ثزای اٍلیي ثبرهجبدرت ثِ ارائِ هحصَالت
آى ثب ًبم خَد کوپبًی ًوبیذ.

هزکش اصلی پخص ٍ پطتیجبًی هحصَالت چیٌی : SUMMIT
 SUMMITثزًذ اختصبصی ضزکت ثزای هحصَالت چیٌی است کِ اس ثْتزیي تَلیذ کٌٌذگبى کطَر چیي اًتخبة ضذُ ٍ در ایي
راثطِ هی تَاى کوپبًی قذرتوٌذ  ( www.tvt.net.cn ) TVTاس سبسًذگبى هطَْر DVRدر جْبى را ًبم ثزد کِ ایي ضزکت قذیوی
تزیي ٍ ثشرگتزیي ضزیک ایي کوپبًی در ایزاى هی ثبضذّ DVR .بی  SUMMITثب ًزم افشاری  ٍ User Friendlyسخت افشاری

هطوئي ثب کٌتزل کیفیتی ثی ًظیزّ ،وَارُ ثب جذیذتزیي الگَریتن ّبی ضجط ثْیٌِ تصبٍیز ٍ ثْزُ ثزداری آسبى ثب حذاقل خزاثی تَاًستِ
است رضبیت توبم هصزف کٌٌذگبى آى را کِ ثخص ثشرگی اس آًْب ضجکِ ثبًکی ٍ صٌؼتی کطَرّستٌذ ،را جلت ًوبیذ.اس طزفی
هحصَالت دٍرثیي آًبلَگ  SUMMITسبخت کوپبًی  SUNELLاست کِ اس کیفیت ٍ ظبّز استثٌبیی ثزخَردار ّستٌذ.
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سیبست ّبی کلی ضزکت:
ضزکت آٍاثصیز ّوَارُ ثز پبکذستی ٍ راست گفتبری در فزٍش  ،خذهبت ٍ اطّالع رسبًی تبکیذ دارد ٍ ّزگش جْت حصَل
هٌبفغ هبلی ثیطتز اس اصَل اخالقی ػذٍل ًٌوَدُ ٍ توبهی هسبػی خَیص را جْت رضبیت ّوکبراى ٍ هصزف کٌٌذگبى ٍ حوبیت
فٌّ ی ٍ آهَسضی آًبى ثِ کبر ثستِ است .در ایي راستب ّویطِ سؼی ًوَدُ است هحصَالت ارائِ ضذُ را اس ثْتزیي ٍ هطوئي تزیي تَلیذ
کٌٌذگبى تْیِ ًوَدُ ٍ خَاستگبُ آى ًظبرت دقیق ٍ حفبظت هطوئي ثب ثکبرگیزی سیستن ّبی دٍرثیي هذارثستِ است تب آراهص خبطز ٍ
اهٌیت پبیذار ثزای هصزف کٌٌذگبى فزاّن گزدد ٍ اس طزفی جْت تبهیي کبهل هٌبفغ ّوکبراى ثب سزهبیِ گذاری کالى ٍ تالضی ضگزف
ثب کست ًوبیٌذگی اًحصبری ایي کوپبًی ّب رٍس ثِ رٍس تبهیي اّذاف ثلٌذ خَد گبم ثزهی دارد.
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