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 1 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 باسمه تعالی 

در گذر  ه است.شروع کرد  0931سال از فعالیت رسمی خود را  گروه خدمات کامپیوتری اینترنتی قائم     

 کیفیت سطح جهت ارتقا به تکنولوژی روز دنیا و موسسات آموزشی مدارس به ویژه جامعه نیاز بنا به  ٬زمان 

 برداریم.قدم در این مسیر بر آن شدیم تا با کادری مجرب و آموزش دیده  فرآیند یاددهی و یادگیری

با تجربه فراوان و بوده است . پس از آن   ٬ارائه پنل پیامک و طراحی سایت ٬ فعالیت ابتدایی زمینه       

در خدماتی مفید و بهینه جهت استفاده یم ه امدیران و مسئولین آموزشی به گروه قائم بحمداللّه  توانستاعتماد 

و نامی ماندگار از خود برجای ارائه کرده آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان آموزشگاه های 

 عمده فعالیت های گروه به شرح ذیل می باشد : بگذاریم.

 .فروش هاست و دامنه  -

 . ارائه پنل پیامک -

 . سیستم ثبت نمرات جهت استفاده مدارس  -

لدین فروش و نصب دستگاه حضور و غیاب برای استفاده در مدارس با قابلیت گزارش غیبت به وا -

 کارتی (انگشتی و ر)تشخیص چهره ،اث

 .طراحی و اجرای انواع دوربین های مدار بسته  -

 ارائه راکت بازرسی فیزیکی )موبایل یاب( -

 . و بهینه سایت مدارس یطراح -

 .ارائه برد های لمسی  -

 .ارائه دیتاپروژکتور -

 ارائه برچسب های جایگزین وایت برد )نانو برد( -

 . ارائه تبلت های دانش آموزی -

 .ارائه  جدید ترین زنگ های هوشمند  -

 .ارائه میکروسکوپ های دیجیتال  -

 .های آموزشی برای کالس های رباتیک  بوتارائه ر -
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 2 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 خدمات و پروژه های انجام شده این گروه  در آموزش و پرورش :برخی از 

دوربین  ٬نصب و اجرای دستگاه حضور و غیاب    ٬پنل پیامک    ٬پشتیبانی سایت   ٬طراحی  ٬ساخت   - 0 

 ثبت نمرات   .   راکت بازرسی بدنی و سیستم ٬مداربسته  

 (1ناحیه  –)دبیرستان نمونه پژوهش  زاهدان  

 سیستم ثبت نمراتو  راکت بازرسی بدنی   ٬پنل پیامک   ٬پشتیبانی سایت    ٬طراحی  ٬ساخت   - 2

 (0ناحیه  –زاهدان  2)تیزهوشان 

 پنل پیامک و هوشمند سازی جزئی . ٬پشتیبانی سایت    ٬طراحی  ٬ساخت   - 9

 ( 1زاهدان ناحیه  –) دبیرستان دانشگاه دخترانه       

هوشمند سازی جزئی و راکت  ٬سیستم ثبت نمرات   ٬پنل پیامک   ٬پشتیبانی سایت   ٬طراحی  ٬ساخت   - 4

 (1زاهدان ناحیه  – 2)شهید بهشتی بازرسی بدنی 

 پشتیبانی سایت و پنل پیامک . ٬طراحی    ٬ساخت   - 5

 (1ناحیه  –)دبیرستان شاهد امام صادق زاهدان        

 نل پیامک .پشتیبانی سایت و پ ٬طراحی    ٬ساخت  - 6

 (1ناحیه  -)مجتمع شوشتری زاهدان ، زیباشهر      

 پنل پیامک   – 7

 پس از جدایی از مجتمع شوشتری( -1ناحیه  –زاهدان، زیباشهر  –فرودین  22)دبیرستان    

 پشتیبانی سایت و پنل پیامک . ٬طراحی    ٬ساخت  – 8

 (1ناحیه  -)مجتمع شهدای شعبانیه زاهدان ، زیباشهر      

 و ...  – 3

file:///C:/Users/solikhobe/Documents/www.GHAEM-Group.iR


 گروه خدمات کامپیوتری اینترنتی                               

 Group.iR-www.GHAEM : وب سایت ما      

   06189019019  -  06051691800 :    تلفن تماس           

 3 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 

 

 

 تمام ایام هفتهساعته در  22پشتیبانی به صورت 

برای دریافت قیمت و  به دلیل نوسانات بازار و متغیر شدن هزینه ها 

 مشاوره قبل از خرید لطفاً با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

   12165325120       محمد قائم بهرک :   - 1

 13980360511         سهیل حسین زهی :  – 2
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 4 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

  :مقدمه  

جمعـیت و وسعت تمامی امور تحت  بعد امروزه با توجه به گسترش جوامع شهری از         

جهت تنها راهکار عملی و قابل ارائه و  است شده چار تغییرات چشمگیریدویژگی شعاع همین 

تکـنولوژی نوین با و استفاده از امکانات موجود در ثانیه های زمانی آشنایی با ایجاد ارتباط 

 استفاده از رایانه بر بسـتر اینـترنت و شبکه می باشد . 

فــناوریهای نو و الگو برداری از سایر کشــورهای پیـشرفته و ی  حوزهدر  لذا ما نیز        

رفع نیاز  و کمبود های آموزش و پرورش قدم  وبومی سازی این اطالعات بر پایـه تجربـیات 

 کرده ایم .دتولید و ساخت سامانه مدارس هوشمناقدام به طراحی ، و  برداشته 

  : هوشمندمدرسه ی عریف ت

کنترل و ٬است که ضمن بهره وری از امکانات فیزیکی  مدرسۀ هوشمند مدرسۀ فیزیکی       

یکی د و محتوای اکثر دروس آن الکترونشبکه می باشمدیریت آن مبــتنی بر فناوری رایانه و 

و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است و جهت ایجاد محیط یاددهی و یادگیری و بهبود 

می توان با اسـتفاده از همـین ویژگی محـــیط یاددهـی ،  که نظام مدیریتی مدرسه می باشد

بستر اینترنت وجود داشــته باشد ارائه  یادگیری را در هر لحظه و در هر مکان که رایانه و

 نمود . 

حال می توانید در ذهن خود مدرسه ای را تصور کنید که فرزند شما با ثبت نام در آن حتی      

در صورت ضرورت می تواند از داخل منزل در دسترس معلم باشد و شما برای پیگیری این 

، پیام کوتاه و ایمیل می توانید به صورت  روند نیاز به حضور در مدرسه ندارید و با وب سـایت

  . لحظه ای از موارد تربیـتی ، نمرات ، و تمامی اطالعیه ها آگاهی یابید
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 :باره ی خدمات ارائه شده مختصر و مفید در یتوضیحات

 هاست و دامین - 1

 

 چیست؟ هاست -

وب هاستینگ همان چیزی است که وقتی می خواهید وب سایت تان روی شبکه بین           

المللی )اینترنت( برای همه قابل دیدن باشد به آن نیاز دارید. به زبان ساده، وب سایت شما باید 

 روی یک سرویس دهنده میزبان قرار گیرد. 

یزبان تنظیم و راه کامپیوتر شخصی شما هم می تواند به صورت یک سرویس دهنده م      

زیاد برای سایت تان است، این « بازدید کننده»اندازی شود اما اگر قصدتان جذب ترافیک یا 

 . کار زیاد عاقالنه به نظر نمی رسد 

برای اینکه وب سایت شما در اینترنت در دسترس باشد الزم است کامپیوترشما همیشه        

موش شدن کامپیوتر دیگر کسی سایت شما را روشن و به اینترنت متصل باشد؛ به محض خا

 نمی بیند.
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 6 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

از طرف دیگر اگر با نرم افزارهای راه اندازی سرور آشنا نباشید، این کار می تواند برای       

شما پیچیده باشد در نتیجه اصالح اشکاالت و خرابی های 

 احتمالی سرورتان وقت و انرژی زیادی می خواهد .

به همین دالیل تمام شرکت ها، ارگان ها و حتی         

افراد شخصی که نیاز به وب سایت دارند برای میزبانی سایت 

شان به سراغ شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی می 

روند. در چنین شرکت هایی سرورهای آنها غالباً در خارج از ایران و در معروف ترین و 

برق به شبانه روزی ا قرار دارد جایی که به صورت های دنی    Datacenterمجهزترین 

ندارد و برای مواقع اضطراری تمهیداتی اندیشیده شده   اینترنت قطع سرورها متصل است و

  طراحی ستباست. 

شما به عنوان مشتری به فضای کوچکی از این سرورها دسترسی دارید که با داشتن          

یم از متخصصان اینترنت برای نگهداری وب سایت فضایی هرچند کوچک و کم حجم به یک ت

 ط د.کوشند که این سرویس متوقف نشو ساعت می 24تان متصل خواهید بود که در طول 
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 7 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

خود را به فضاهای کوچک  Hardفضای  ٬ ، یک سرور میزبان وب  موارد در اکثر        

تری تقسیم کرده و آن را با هزینه کمتر در اختیار افراد مختلف قرار می دهد در این حالت از 

 هاستچندین سایت تا چند صد سایت از سرور میزبان به صورت مشترک استفاده می کنند. 

ر امنیتی و برای سایت های مهم یا با حجم اطالعات باال، سرورهای اختصاصی از نظ       

پایداری سرویس ها به هیچ وجه قابل مقایسه با سرور های مشترک نیستند. هر سرویس عمومی 

و اضافی نصب شده روی سرورهای مشترک و هر سایت دیگر روی آن سرور می تواند یک 

 کانال ورودی برای هکرها باشد. 

ت آن را قطعًا کاهش چنین حجم و انبوه درخواست ها روی سرور پایداری و سرع هم        

خواهد داد. از طرف دیگر این نکته که سرورهای میزبان شما در چه مرکز داده ای و در کدام 

کشور واقع شده و فراهم شدن شرایط امکانات این مرکز داده از نظر پهنای باند، امکانات 

زی، زلزله امنیتی، استحکام بنای فیزیکی، پیش بینی شرایط بحرانی مانند قطعی برق، آتش سو

و... تا چه میزان است از شاخص های مهمی برای تصمیم گیری جهت انتخاب یک سرویس 

 دهنده خدمات میزبانی وب است.

  

 دامنه چیست؟ -

 به آدرس های سایت دامنه می گویند.  
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 8 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 .  ستا          google.comآنکه دامنه       www.google.com     مانند

 مزایای داشتن یک وب سایت )چرا به یک وب سایت احتیاج داریم ؟!( 

شاید این سوال را از خود پرسیده باشید که چرا به یک وب سایت نیاز داریم؟! آیا این       

وب سایت میتواند به کسب و کار من کمک کند ؟! آیا راه های دیگر و ارزان تر برای 

 !تبلیغات هست ؟

کنیم. شما نیاز دارید که محصول یا خدمات خود را به دیگران بررسی بیایید سوال را ریشه ای 

مزایای داشتن یک  معرفی کنید و یا از وب سایت خود به صورت مستقیم کسب درآمد کنید. 

 به شرح ذیل است :  وب سایت 

غییر میتوانید آن یک وب سایت یک کاتالوگ پویاست. کاتالوگی که در صورت نیاز به ت   .0

را هر موقع که خواستید، بدون نیاز به هماهنگی با برنامه نویس، آن را تغییر دهید. در وب 

 .توانید بی نهایت صفحه داشته باشید سایت می

موتورهای جستجو بازاریابان مجانی شما هستند. موتورهای جستجو وب سایت یا تبلیغ شما   .2

دهند. بسیاری از افراد  ول یا خدمات شما هستند، نشان میرا به مشتریانی که به دنبال محص

دانند. در  موتورهای جستجو مانند گوگل را اولین راه برای پیدا کردن موضوع مورد نظرشان می

 .واقع در این جا گوگل یک بازاریاب بسیار بزرگ برای شما می باشد

اینکه به یک بخشی از با داشتن یک وب سایت، شما محصول و خدمات خود را به جای   .9

توانید به سراسر ایران یا حتی جهان ارائه کنید.  جامعه، مانند شهر یا استان خود ارائه کنید، می

جالب اینجاست که اگر شخصی برای مثال در ساعاتی که شما در محل شرکت یا فروشگاه 
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 9 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

فرم تماس این توانند از طریق وب سایت و یک  خود نیستید بخواهد با شما در تماس باشد، می

 .کار را انجام دهند

های بزرگ، متوسط و بسیاری از شرکت های  در حال حاضر در جهان اکثر شرکت  .4

کوچک و حتی فروشگاه ها، یک وب سایت شرکتی یا وب سایت شخصی دارند. در واقع یک 

 .کند کالس کاری در سطح باالتر برای شما ایجاد می

تن وب سایت بود، میتوانید خودتان با داشتن یک وب سایت این فقط بخشی از مزایای داش      

  .به این مزایا پی ببرید

    مزایای داشتن یک وب سایت برای مدارس : 

تواند در سطح  برند و این مطلب می به خوبی بهره میفرستادن پیامک امروزه مدارس از     

  .گره بخورد طراحی و پیاده سازی وب سایتگسترده تر با 

داشته باشیم هایی  وب سایتتوانیم در چنین  به عنوان مثال ساده ترین بخشی که می        

 است .         مدرسهمسئولین ارتباط والدین با 

 ذکر پاره ای از مزایای وب سایت :   

 . هاانتشار اخبار و اطالعیه  -

 سه .معرفی اساتید و کادر مدر -

 اولیاء . اساتید و معلمان با دانش آموزان وایجاد انجمن گفت و گو برای ارتباط  -

 .به صورت آنالین  ات اعالم نمر -

 نتی .ثبت نمرات در اینترنت و ارائه کارنامه اینتر -

 برنامه ریزی درسی  -
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توانیم با برگزاری ویدئو کنفرانس به صورت آنالین والدین را  در سطح گسترده تر می -

  .دهیممدرسه و مسائل دیگر قرار جریان امور در 

 .ن دریافت کرد به صورت آنالیرا کمک های مردمی حتی می توان  -

تواند  فارغ التحصیالن خود را به بازدید از  میمناسب سایت  وببا داشتن یک مدرسه    -

  .تشویق کند  سابق خودوب سایت مدرسه 

 .      کنند مطرحتوانند آنجا نظرات خود را با دانش آموزان  میاولیا و مسئولین   -

 .                                                 مقاالت خود را آنجا به اشتراک گذارند

 راهکار ارائه داد .مشکالت دانش آموزان را بشنوند و برای حل آنها 

 نتی:ثبت نام اینتر

تواند یک ایده و جنبه ی تجاری تلقی گردد.  برای یک مدرسه میوب سایت داشتن  

نمایش گذاشتن اهداف، امکانات، آرمان ها و توانایی های مدرسه ی خود زیرا شما با به 

توانید والدین یا حتی دانش آموزان بیشتری را ترغیب کنید که در مدرسه ی شما  می

 .نام نویسی کنند و یا به اصطالح با این روش جذب سرمایه ی بیشتری خواهید داشت

 و... -

 پی نوشت برای مدیران مدارس :

ارتباط با دانش آموزان و والدین جهت با سرعت قابل قبول سایت کامل و زیبا  داشتن وب      

اطالع رسانی را سرعت بکاهد و هم  ها تواند از هزینه ی چاپ انواع دعوت نامه و دبیران می

 ببخشد .
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 11 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 پنل پیامک - 2

نرم افزاری توانمند جهت ارسال و دریافت و پردازش پیام کوتاه  ما : سامانه پیام کوتاه          

(SMS است که کاربران این سامانه بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و )

تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه اینترنت می توانند از تمامی امکانات سامانه 

 مند گردند. ه های ارائه شده با استفاده از پیام کوتاه بهر بلیتجهت اطالع رسانی و سایر قا

ها و امکانات مختلف  این پنل دارای قسمت نل ارسال و دریافت پیامک چیست ؟پ   

دفترچه تلفن و...  -نظر سنجی  -ها  دسته بندی پیام -صندوق دریافت  -مانند : صندوق ارسال 

 شود . پیامک ها استفاده میها برای ساماندهی  باشد که از آن می

 سامانه پیامک و ارسال گروهی پیامک :

را دریافت کرده اید. شما هم دارند حتما شما هم روزانه تعدادی پیامک که هدف تبلیغ         

 .   ها را ارسال کنندپیامک می توانید یکی از افرادی باشید که می توانند این 

، به عنوان یکی از پیشگامان عرضه سامانه های ارسال پیامک بر آن است که  گروه ما           

از طریق وب، این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم نماید  پیامک  با ساده سازی ارسال

 در را آن تاثیر نماید و پیامک ارسال به اقدام معلوماتی، و دانش سطح هر با فردی هر  که

 هده کند و از آن لذت ببرد.مشا خود کار و کسب

مورد نظر خود برای ده ها هزار نفر پیامک شما می توانید با چند کلیک اقدام به ارسال         

بستری مناسب را برای ارسال  پیامکنمایید اما لحظه ای از زمان خود را هدر ندهید. سامانه 

 .پیامک در کمترین زمان و مدیریت آنها فراهم آورده است
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 12 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 کاربردهای سامانه پیامک برای مهدکودک ها  ، پیش دبستانی ها و مدارس:

ها ارسال پیامک به والدین و اطالع رسانی آموزش به آن  

تماس یا مراجعه پیامک تشکر از تماس یا مراجعه به نام اشخاص بعد از  ارسال  

 ارسال پیامک تبریک اعیاد و مراسم در کمتر از یک دقیقه

 کاهش هزینه های تماس با والدین 

 تبریک اتوماتیک تولد کودک به والدین

 افزایش ارتباط موثر و ارزان با والدین

ارسال نمرات و وضعیت کودک به والدین   

 

 rGroup.i-sms.GHAEMپنل پیامک گروه : نشانی 

رقم دلخواه( هدیه        0-5رقمی رایگان ) 12با  خرید  هر پنل پیامک یک شماره ی 

 . بگیرید
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 13 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 :سیستم ثبت نمرات جهت استفاده مدارس  - 3 -

دانش  نام ٬از ثبت پس آن نشانی نمرات دانش آموزان در سایتی که در این سیستم         

 می گردد.شود ثبت  انجام میبه کمک ما آموزان 

درمیان سایر در این سایت پس از ثبت نمرات ، نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز         

 .شود در مدرسه نمایش داده میدانش آموزان کالس و هم پایه 

 .دندر این سیستم دانش آموز یک نام کاربری و والدین یک نام کاربری جداگانه دار       

 تصویری از محیط کاربری مدیریت مدرسه
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 14 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 تصاویری از محیط کاربری دانش آموزان

 

 تصاویری از محیط کاربری والدین

 

تصویری محیط از ورود
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 15 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

تصاویری از نمودار دهی سیستم -
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 16 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 حضور و غیاب اتوماسیون  - 2 -

های  ن سیستمهای حضور و غیاب مبتنی بر سنسور اثر انگشت، از پیشرفته تری سیستم       

های  گاهانگشت و ثبت تردد آنها با اهداف مختلف می باشد. دستشناسایی افراد توسط اثر 

 یتوضع بررسی و پرسنل و دبیران آموزان، حضور و غیاب امکان ثبت ورود و خروج دانش

.داد خواهد قرار شما دراختیار را...  و تعجیل تاخیر، کارکرد، . 

به موارد زیر اشاره نمود : می توان سیستم این  از موثرترین کاربردهای         

. کاهش قابل توجه کار معاون آموزشی موسسه جهت حضور و غیاب دانش آموزان  -   

 .کنترل دقیق حضور دانش آموز در مدرسه   -

 . وسیله اثر انگشته امکان ثبت ورود و خروج دانش آموز ب  -

 . برداری لحظه ای پس از ثبت اثر انگشت و ذخیره در دستگاه عکس -

.            از طریق سیستم پیامک ی آنان دغدغه هاو رفع  ه به اولیااطالع رسانی در لحظ -

مبنی  پیامکی  سیستم بالفاصله پس از ثبت اثر انگشت دانش آموز روی دستگاه حضور وغیاب

ام  بر ورود دانش آموز به شماره تعیین شده برای وی )پدر یا مادر( ارسال می کند. ارسال اس

 یبتاس می تواند با استفاده از تنظیمات نرم افزار برای خروج دانش آموز، ورود با تاخیر، غ

شود انجام نیز...  و ها   

)ساعتی، اضافه کار،  امکان تعریف انواع شیفت برای پرسنل، دبیران، دانش آموزان -

 . ...( و ساعته  24عادی، چرخشی، 

قیق و رسیدگی د جهت دبیران حق التدریسه ویژه ت حضور دبیران باکنترل دقیق ساع  -

.. محاسبات حقوق عادالنه ی   
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 17 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

کارکرد، تاخیر، تعجیل، اضافه کار، حضور، ماموریت،  های امکان صدور انواع گزارش  -

 ... مرخصی و

 .اب به عنوان روز تعطیلصها و امکان انت هوشمند کامل به همراه کلیه مناسبتتقویم  -

 .ها و درهای برقی جهت باز و بسته کردن در امکان اتصال به انواع قفل -

 رایانه .وضعیت ورود و خروج روی صفحه   (online) امکان مشاهده برخط -

   ... و -

 : جدول مقایسه دستگاه های حضور و غیاب
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 18 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 :افزار اختصاصی دستگاه های حضور و غیاب نرم -

های ه کلیه نرم افزار ها برای تمام دستگاه ها یکسان بوده و تفاوتی برای دستگا           

شبکه، امکان کنترل حضور و  تحت و تحت ویندوز نرم افزار حضور و غیاب  د .نمختلف ندار

-XP-2111افزار ها بر روی ویندوزهای این نرم  غیاب را از هر مکان و زمانی فراهم می سازد.

 قابل نصب می باشد .  7-8

سیستم حضور و غیاب نیاز دارید را به ساده ترین  ما تالش نموده ایم آنچه که شما از یک       

ساعت کارت زنی این امکان را برای  و یا  شکل در اختیارتان بگذاریم. سیستم حضور و غیاب

 افراد در بخش زمان با دسترسی به اطالعات ورود و خروج که درهر  مدیران فراهم می کند

های مختلف سازمان، از حضور پرسنل و همچنین چگونگی رفت و آمد ایشان اطالع حاصل 

 نمایند .

سیستم در زمان ورود و خروج هر فرد، تمامی مشخصات پرسنلی به همراه  به کمک این       

مانیتور نمایش داده می شود. این سیستم با  بر روی آن بخش برای مالحظه مسئول  عکس وی

های مختلف  دارا بودن قابلیت محاسبه مرخصی و مأموریت پرسنل بر اساس شیفت توجه به

کسر  کاری،از محاسبات دستی جلوگیری کرده و این توانائی را دارد که عالوه بر ارائه میزان

                         ی حقوق و دستمزد مرتبط گردد. ها کار، تأخیر، غیبت، اضافه کار و مرخصی، با انواع سیستم

هایی که نرم افزار حقوق و دستمزد ندارند نیز نرم  چنین این شرکت برای شرکت هم

 تهیه کرده و همراه دستگاه ها به مشتریان خود ارائه می کند . افزاری

        

هر نوع فرمولی برای محاسبه نرم افزار انعطاف پذیر بودن آن و قابلیت تعریف  مزیت این 

 می باشد . حقوق پرسنل
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 19 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

و  Onlineاز نقاط قوت نرم افزار حضور و غیاب تحت شبکه شرکت امکان تنظیم اتصال       

Offline  با دستگا ها و همچنین قابلیت تنظیم ارسالsms  از طریق مودم و یا از طریق پنل

 ب تنظیم شده است ، می باشد .در مواقعی که در نرم افزار حضور و غیا smsارسال 

اصالح قابلیت  زار حضور و غیاب شرکت می توان بهاز امکانات منحصر به فرد نرم اف     

می باشد که می توان ورود و خروج ها را ثبت  Excelگزارش در موقع نمایش آن به صورت 

یا اصالح  یا ویرایش کرد و شیفت شخص را تغییر داد وماموریت و مرخصی روزانه را ثبت و

 کرد و در همان لحظه نتیجه تغییرات را در صفحه گزارش مشاهده نمود .
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 20 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 :دوربین های مداربسته  - 6 -

 چیست؟ "دوربین مداربسته"

یا   closet circuit television  برگردان فارسی کلمه انگلیسی "دوربین مداربسته"واژه     

جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربین هایی  می باشد. معنی لغوی آن cctv به اختصار

 .گفته می شود که در جای خود ثابت اند

دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطالق می گردد که در محل خود ثابت بوده و          

تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربین ها در حفاظت، 

یستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می نظارت و س

 .گردد اما معنی فنی آن حتی دوربین های ویدیو تلفن و کنفرانس را نیز دربر می گیرد
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 21 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 

 :کاربردهای دوربین مداربسته

اما کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی است استفاده ی        

 برداز قبیل کار .قابلیت هایی رود  آن به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر می

پلیسی ، نظامی، فضایی ،صنعتی ، کنترل ترافیک ، ارتباطات ویدیویی، و تصویر برداری 

 .نامحسوس

 :انواع دوربین مداربسته

    از نظر نوع سیگنال

 دوربین های آنالوگ

 (آی پی تحت شبکه) ip دوربین های

 دوربین های دو منظوره

 :از نظر شکل ظاهری و کاربرد متناظر

 dome دوربین های دام-

 دوربین های صنعتی-

 دوربین های مینیاتوری-

 ir دوربین های مادون قرمز-

 (ptz دوربین های چرخشی) دوربین های اسپید دام-

  :از نظر قاب و پوشش

 )پمپ بنزینی(دوربین های ضد آب قاب بزرگ -

 دوربین های مخفی-

 دوربین های قاب فانتزی-
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 22 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

 

 آشنایی با انواع دوربین های مداربسته آنالوگ و دیجیتال

 

امروزه دوربین های مداربسته با توجه به کاربردهای مختلف و حساسیت محل مورد نظر       

 .در شکل ها و صورت های مختلف طراحی و ساخته شده است

توضیحات  .آنالوگ و دیجیتال را آورده ایم  زیر انواع مختلف دوربین های مداربسته شرح در

 کنید.کامل آنها را می توانید مطالعه 

  Pin Hole دوربین مدار بسته

سانتیمتر ( دارای لنز ثابت و میکروفن جهت  9در  9باشد ) حدود  دارای ابعاد کوچکی می      

 .دریافت صدا

هل ) و یا دوربین لنز سوزنی ( به دلیل حجم کم و لنز کوچک خود این دوربین پین       

صورت مخفی به ما تصویر دهد. این ه میلیمتری ، ب 9امکان را دارد تا از پشت یک سوراخ 

دوربین کیفیت باالیی ندارد و بیشتر برای محیط های کوچک و دارای نور مناسب ) بصورت 

 . شود مخفی ( نصب و راه اندازی می
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  Dome Typeدوربین های دام ) گنبدی (

ه گردد ) ب های دام یا گنبدی شکل که معموال بر روی سقف نصب می دوربین           

زیبا به این  کاور گنبدی شکل ، ظاهری . باشد راکتهای دیواری نیز برای این مدل موجود می

              گیرد. تجاری مورد توجه قرارلی اداری و گردد در محیط های داخ که باعث می دوربین بخشیده

ضد آب ( و کاور  ) weather proof البته در بعضی مدل ها ی این دوربین از کاورهای

 ( Out Door )ضد ضربه ( استفاده شده که نصب آن در محیط های باز  ) Vandal های

 .کند امکان پذیر می

ولی اکنون در  .بردند  ژی باالیی بهره نمیها از تکنول در گذشته این نوع از دوربین         

به ظاهر  box type نمونه های جدید تقریبا تمامی قابلیت ها و تکنولژِی های یک دوربین

زیبای آن اضافه شده که به این دوربین جایگاه خاصی را در سیستم های نظارت تصویری داده 

 .است
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  Fast Dome فست دام

 . کند متمایز می خودر گ، این دوربین را از انواع دی االقابلیت های ب         

ها قابلیت حرکت افقی، عمودی و همچنین زوم اپتیک و  این دوربین : PTZ : نکته    

  . صورت کنترل دستی و اتوماتیک را دارنده دیجیتال ب

 

زوم درجه . قابلیت  90 ( Tilt ) درجه ، حرکت عمودی 961تا  (Pan ) حرکت افقی          

ورودی و خروجی های االرم  Auto Iris لنز . ( 35xتا  01xاپتیکال ) در مدل های مختلف 

و... اپراتور این دوربین میتواند به راحتی دوربین را در جهت های مختلف هدایت کند و با 

 . قابلیت زوم فضا ی بیشتری را پوشش دهد

خودکار و زمان بندی شده بر روی  از دیگر امکانات این دوربین برنامه ریزی حرکت        

ه نقاطی است که توسط اپراتور در حافظه دوربین ثبت شده است. قابلیت دنبال کردن سوژه ب

  .باشد ی پیشرفته موجود میها رت خود کار نیز در بعضی از مدلصو

ر تا د درجه در ثانیه ( و زوم اپتیکال این دوربین باعث شده 011سرعت چرخش باال ) تا       

 .چنین برای کنترل ترافیک ، بهترین گزینه باشد ا های باز و همضمناطق حساس ، سوله ها ، ف
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  Box Typeدوربین های صنعتی

که در بازار، صنعتی نامیده میشوند دارای ظاهری مکعب  box type دوربین های       

،  Fix  ،Varifocal مستطیل شکل بوده و به دلیل دارا بودن قابلیت نصب لنز های مختلف

Motorize  ،  Auto Iris تواند  چنین ست شدن با انواع پایه و کاور های خاص ، می و هم

 . در تمامی محیط های مسکونی ، اداری ، تجاری و یا صنعتی نصب و راه اندازی شود

 CCD ) Chargeاین نوع دوربین همانند سایر دوربین ها از تکنولژی آشکارسازهای       

Couple Device) و CMOS (Compelementary Metal Oxide 

Semiconductor )   گیرند.  بهره می 

میبا شد دارای وضوح و شفافیت باال  CCD هایی که آشکار ساز آنها از نوع البته دوربین       

خود کار و باشند . انواع مختلف این دوربین دارای قابلیت هایی از قبیل تنظیمات  تری می

  .دستی نور و رنگ نیز میباشند
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  IP Cameraتحت شبکه -دوربین آی پی  -دوربین مدار بسته دیجیتال 

که مستقیما به شبکه های  (IP Camera) یا همان"آی پی  "های های مبتنی بر دوربین       

و تصاویر  ویا شبکه ای با پهنای باند خانگی وصل می شوند (Ethernet Network)اترنت 

 .ویدئویی را به صورت زنده از اینترنت به مقصد می برند

که می توانند در هرجایی در مدت ع دوربین ها نیز در دسترس هستند این نو Wi-fi نسخه های

 .زمان بسیار اندکی نصب شوند
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 :راکت بازرسی بدنی و موبایل یاب  - 5 -

 . بیشتر و کمتر اولین اسکنر با قابلیت کلید تنظیم حساسیت -

 . تعویض ماه سه یک سال گارانتی و  -

 . دارای باطری و کیف کمری و شارژر -

 دارای دقت بسیار زیاد در کشف موبایل ، موبایل یاب -

Hand Held Metal Detector 

 TX1001-B اسکنر قابل شارژ -

 :های اصلی قابلیت

های اینچی ، چاقو 3ز متوسط از فاصله حساسیت کامل با امکان شناسایی اسلحه سای -

اینچی یا جواهرات  9اینچی ، تیغه های برنده و پنجه بوکس از فاصله  6بزرگ از فاصله 

 .اینچی 0کوچک از فاصله 

امکان تنظیم خودبخودی ) کالیبراسیون اتوماتیک( ، وجود تکنولوژی میکروپروسسور  -

 .دیجیتالی منجر به عدم نیاز به تنظیم حساسیت به شکل متناوب می گردد

 بدنه قوی با مقاومت باال همراه با سیم پیچ تقویت شده مجزا -

 اینچی برای اسکن سریع و کامل 01سطح اسکن  -

ولتی استاندارد نیاز نیست در صورت نیاز می توانید کیت  3ابزاری برای تعویض باطری  -

 .باطری قابل شارژ را نیز سفارش دهید

نشانگر شناسایی جسم فلزی چشمک زن که  LED صدای کامال بلند آالرم همراه با -

 .است
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LED   -   ، رنگی برای تشخیص حالت دستگاه 

- LED  ن باطری به سبز رنگ برای نمایش روشن بودن دستگاه که در زمان ضعیف شد

 .رنگ قرمز خواهد بود 

-  LED رمز برای نمایش وجود شئ فلزی ق. 

-  LED سبز برای در حال شارژ بودن باطری. 

 کلید تنظیم حساسیت -

 .ماهه قطعات و عملکرد 02پشتیبانی  -
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 :سایت سئو یا بهینه سازی وب - 0 -

 چیست؟ سئو      

 SEO      در موتور های جستجوبهینه سازی سایت به معنی  سئویا (Search Engine 

Optimization)  می باشد طراحی وب سایتو امروزه یکی از مراحل مهم و پر اهمیت در 

 

  : بهینه سازی سایت

را به اتمام رسانیده اید ولی هنوز به آن اندازه ای که انتظار دارید  طراحی سایتشما کار       

بازدید کننده ندارید . مشکل اینجاست که شما هنوز روی یکی از راه های خیلی مهم و مفید 

یا  موتور های جستجو بهینه سازی  کار نکرده اید . یعنی طراحی وب سایتافزایش بازدید 

 .سئو سایت همان 

 

  سئو سایت

      Search Engine Optimization   عبارت   (وتور های جستجوم   بهینه سازی

اجازه می دهد ترافیک و بازدید  تکنیک ها و مهارت هایی که به یک سایتاست از مجموعه 

 Microsoft و یا Google  ،Yahoo نظیر  کننده های بیشتری از موتور های جستجو

 . داشته باشد

 : را می توان به دو محدوده اصلی تقسیم نمود سئو       

0page -off -شما انجام می گیرد سایتطراحی وب  کارهایی که به طور مستقل از :سئو.  

2 – on-page شما را تغییر می دهد تا رتبه بهتری را در  سایت یکارهایی که طراح :سئو

 . بگیرید  موتور های جستجو
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به یاد داشته باشید . این آموزش هر دوی این محدوده ها را با جزئیات در بر می گیرد         

بهینه نمی شود مگر این که شما   های جستجوبه طور کامل در موتور  طراحی سایتکه یک 

 . را به کار بگیرید سئو on-page و سئو off-page هر دو بخش

 :برد های لمسی هوشمند -8 -

لمسی الکترونیکی یا برد هوشمند چیست ؟ ی تخته  

دنیای تکنولوژی هر روزه در حال اختراع دستگاه های تاثیرگذار و هوشیار است تا        

بیشتری را در فضای کمتر به انجام برسانیم. اکنون ابزارهای بزرگ و قدیمی با گجت کارهای 

هایی جدید و کوچک جایگزین شده اند که نه تنها وظیفه اصلی خود را به بهترین شکل انجام 

می دهند بلکه به نوعی چندکاره محسوب می شوند. تکنولوژی مدرن تخته های سیاه و گچ را 

 مند جایگزین کرده است.با بردها و قلم هوش

کار می کنند و ماژیک های وایت برد  صفحات لمسیبه عنوان  برد های هوشمنداین         

معمولی را با قلم های هوشمند جایگزین می کند. این بردها همانند یک کامپیوتر معمولی بر 

 پایه برنامه های ویندوز و لینوکس عمل می کنند.

برخالف وایت بردهای ساده رایج، برد هوشمند دارای ویژگی های توسعه یافته ای نظیر        

ارائه تسهیالت برای تعامل با فن آوری های دیگر نظیر اسکرین پروژکتورها، کامپیوترها، لپ 

 تاپ ها و غیره است. 

بلکه چندین  بنابراین یک برد هوشمند نه تنها ارائه های عالی را به نمایش در می آورد       

، معرفی و غیره را نیز آموزش کار دیگر نظیر پخش کلیپ های چندرسانه ای، ویدئو کنفرانس،

 ممکن میکند.
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 :کیت های هوشمند قابل حمل و پروژکتورهای چند رسانه ای

از محبوبیت بسیار زیادی در موسسات  بردهای هوشمند قابل حملکیت های هوشمند یا         

های بزرگ تر برخوردارند. این کیت ها در مدلهای مختلفی بر اساس نیاز  آموزشی و سازمان

بازار عرضه می شوند و هر کدام قابلیت های ویژه ی خود را دارند. وظیفه کیت هوشمند این 

 است که یک وایت برد معمولی را تبدیل به یک برد لمسی هوشمند بکند.

ش آموزان بسیار عالی عمل می کنند. صفحات لمسی به طور کلی در جلب توجه دان        

 و هستند درک قابل و جذاب کامال شوند می تدریس هوشمند های برد  مباحثی که از طریق

 .برند می بهره مزایا این از زیادی بسیار حد تا نیز معلمین حتی ترتیب بدین

مقابل چشم معلمین می توانند مطالب را در قالب یک فایل ذخیره کنند و آن را در        

 چندین دانش آموز ارائه دهند.

 :ارائه های خود را جذاب تر کنید

چنین دنیای کسب و کار را به طرق مختلف توسعه داده اند. قبل از  بردهای هوشمند هم       

معرفی یک محصول جدید در کمپانی می توان از طریق این بردها تمام جوانب آن محصول 

 دان و کارشناسان نمایش داد.خاص را بصورت ارائه به کارمن

این عمل به سایر اعضای کمپانی کمک می کند تا درک بهتری از آن محصول داشته باشند     

و بدین  دئو کنفرانس را نیز فراهم می کندچنین امکان ایجاد ارتباطات بهتر از طریق وی و هم

ترتیب حتی کارمندانی که در آن لحظه حضور ندارند نیز می توانند از جلسه معرفی استفاده 

 کنند.
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 دیتاپروژکتور

های خود تصاویر و دیتاپروژکتور دستگاهی است که قادر است از طریق ورودی          

برداری، م، دوربین فیل VCD  ،DVDاطالعات کامپیوتری و یا ویدئویی را از کامپیوتر، 

ویژواالیزر و ... دریافت و پردازش کرده و با بزرگنمایی بر  دوربین دیجیتال ، تلویزیون،

 آورد.روی صفحه به نمایش در 

 :موارد موثر در انتخاب دیتا پروژکتور عبارتند از

  LCDتکنولوژی 

مجزا می باشند که  LCD، دارای سه صفحۀ شیشه ای  LCDپروژکتورهای       

یک به سیگنال های یکی از رنگ های قرمز، سبز و آبی تصویر که به پروژکتور هر

 منتقل می شوند، اختصاص دارند.

توانند برای عبور نور، باز هر کدام از پیکسل ها می LCDبا عبور نور از صفحات        

مد نور را تغییر داده و وسیله بسا و یا برای جلوگیری از عبور نور بسته شوند و بدین

تصویر منعکس شده بر روی صفحه را مجدداً بازسازی کنند. ویژگی اصلی تکنولوژی 

9LCD گانه اصلی است.های سهاستفاده از سه چیپ مستقل برای تولید رنگ 

 DLPتکنولوژی 

کند . با استفاده از انحراف آینه های میکروسکوپی کار می DLPتکنولوژی        

DMD ای دیجیتالی، از تعداد بسیار زیادی آینه میکروسکوپی یا دستگاه میکروآینه

توانند به جلو و عقب بار در ثانیه می 5111تشکیل شده است که هر یک به تنهایی تا 

 حرکت داده شوند. ) خاموش و روشن ( . 
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نگ شدت این فرکانس بسیار باالست و توسط چشم انسان قابل رویت نمی باشد. ر      

آبی ( است ایجاد  -سبز -ها توسط چرخه رنگی که متشکل از سه رنگ اصلی ) قرمز

 گردد.وسیله با بهره گیری از پردازش دیجیتالی ، تصاویر حاصل می می گردند و بدین

 DLP  مزایای

کمتر  "Screen Door"  پیکسل ها به هم نزدیکتر هستند ،پدیده DLPچون در -0

 دهد.نتیجه تصاویر ویدئویی صاف تری ارائه میبه چشم می خورد و در 

 به مراتب باالتر است. DLPکنتراست در دستگاههای  -2

 کمتری وزن و حجم  از اجزای کمتری تشکیل شده اند، DLPبه دلیل اینکه پروژکتورهای  -9

 .دارند

 . است بیشتر  LCDاز پروژکتورهای  DLP پروژکتورهای عمر طول -4

  LCDمزایای 

دارند. یعنی با وجود داشتن  DLPنور بهتری نسبت به  LCDپروژکتورهای  -0

 . کنندمی تولید تری روشن تصویر  LCDهایی با میزان برق مصرفی )وات( یکسان، المپ

شود حتی پررنگ تر هستند و این سبب می LCD توسط شدهتولید های رنگ -2

 LCD های رنگ بیشترباشد،  DLP   اگرمیزان روشنی رنگ سفید در پروژکتورهای

 به چشم بیننده تصویر روشن تر بنظر بیاید.

 تر هستند.تر و دقیق، واضحLCDتصاویر تولید شده توسط  -9

 رزولوشن

هایی گفته می شود که دیتا پروژکتور رزولوشن به عبارت ساده ، به تعداد پیکسل      

 رزولوشن شوند،  ری استفادههای بیشتکند . هرچه پیکسلبرای خلق تصویر استفاده می

file:///C:/Users/solikhobe/Documents/www.GHAEM-Group.iR


 گروه خدمات کامپیوتری اینترنتی                               

 Group.iR-www.GHAEM : وب سایت ما      

   06189019019  -  06051691800 :    تلفن تماس           

 35 563*7*42پشتیبانی  |برای سواالت قبل خرید و مشاوره رایگان تماس بگیرید  |  صفحه  :

ام صحبت از رزولوشن دیتا پروژکتور، معموال رزولوشن اصلی بیان هنگ.  است باالتر

 شود. می

 معنی این به باشد، پیکسل 768 در 0124دیتاپروژکتور یک  اگر رزولوشن اصلی         

 پیکسل 768 و افقی پیکسل 0124 صفحه در فیزیکی هایپیکسل واقعی مقدار که است

شود که ولوشن هم بیان میرز حداکثر عنوان تحت مقداری اوقات گاهی. است عمودی

بیشترین رزلوشن قابل نمایش توسط پروژکتور است. بهترین وضعیت  منظور از آن،

نمایشی، زمانی است که رزولوشن پروژکتور همان رزولوشن کامپیوتری که با آن کار 

 کند باشد.می

 شدت روشنایی

)انسی لومنس( سنجیده  Ansi Lumensمیزان نور خروجی پروژکتورها با واحد 

 شود. هر چه این میزان بیشتر باشد، نور بیشتر است .می

 کنتراست

 ترین قسمت تصویرترین و روشنکنتراست نسبتی است بین تاریک

 وزن

 ثابت رپروژکتو قراراست اگر اما است مهمی پارامتر وزن  برای پروژکتورهای پرتابل

 .ندارد زیادی اهمیت آن وزن باشد
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  تعداد و نوع خروجی ها

 

 

نوع ورودی / 

 خروجی

 کاربرد

HDMI انتقال غیر فشرده همزمان تصویر و صدا بصورت دیجیتال 

DVI-I استفاده از سیگنال های دیجیتال برای انتقال اطالعات ویدئویی 

Computer/RGB 
سیگنال عمودی، افقی، و سه جهت اتصال به مانیتور، استفاده از 

 (RGB)سیگنال آبی، سبز و قرمز

S-video 

سیگنال آنالوگ انتقال ویدئو، از دو سیگنال جداگانه 

(Luminance( و )Color)  جهت انقال تصاویر استفاده

 می نماید.

USB A/B 

و خصوصا  Hubیا  Hostمستطیلی شکل و معموال به  Aنوع 

مربع شکل و به تجهیزات  Bبه کامپیوتر وصل میشود. نوع 

جانبی نظیر دوربین دیجیتال وصل میشود. قابلیت ارسال صدا از 

کامپیوتر به پروژکتور و استفاده از کنترل از راه دور به عنوان 

 موس نیز با این پورت قابل محقق شدن است.

RJ45 
پورت اتصال به شبکه جهت استفاده خاص مانند کنترل 

 پروژکتور توسط کامپیوتر  عملکردهای
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 کنترل راه دور

وسیله این قابلیت به کاربر این امکان داده میشود که دستگاه را بوسیله یک ه ب       

دستگاه کنترل از راه دور مدیریت نماید. ارزش این کار هنگامی حاصل میگردد که 

 دستگاه در مکانی مرتفع یا در محلی غیر قابل دسترس نصب شده است.

 بزرگ نمایی

 به نسبت نماییم، تنظیم حداکثر حالت در را لنز که صورتی در که  مفهوم این به      

 از دستگاه فاصله به توجه با حال. بود خواهد بزرگتر درصد 05 تصویر حداقل حالت

 .یابیم دست تصویر دلخواه اندازه به میتوانیم نمایش پرده

 طول عمر المپ

المپ  "نیمه عمر "المپ اشاره دارد. "تصویر معموال به  مقدار عمر المپ           

زمانی است که روشنایی المپ به نصف میزان زمان نو بودن آن می رسد. در این حالت 

المپ کار میکند اما نور آن به تدریج شروع به کم شدن میکند. میانگین عمر المپ 

ا عمر المپ یکی از خاطر قیمت باالی پروژکتورهه ساعت است. ب 2111پروژکتور ها 

 فاکتورهای مهم است .
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 برچسب های جایگزین وایت برد )نانو برد( -2 -

مده این برچسب آنانو پدید  یهای فوم گونه نازکی هستند که از تکنولوژِ برچسب        

ها بعد از چسبیده شدن بر روی تمامی سطوح )صاف(دارای حداقل کمترین برگشت نور 

پرژکتور به خوبی جواب میدهد همچین برای تبدیل تخته های سیاه است ک در استفاده از 

ت برد بهترین راه حل ممکن این نوع برچسب ها می باشند که در اندازه یقدیمی به وا

دلخواه وجود دارد و در هر سطحی که کامال صاف باشد امکان راه اندازی و چسباندنش 

برای استفاده وجود دارد 
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 :آموزیتبلت های دانش  -
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 :زنگ های هوشمند  -

زنگ زدن در مراکز آموزشی برای اعالم ساعات شروع و پایان کالس ها از            

از  دیرباز نماد نظم و انضباط در مدرسه بوده و اعالم به موقع و بدون تأخیر زنگ یکی

د.های مدیران مراکز آموزشی می باش دغدغه   

با طراحی و تولید زنگ هوشمند شرکت   Bell Minder        گامی جدید برای رفع این

نگران اعالم  با نصب این سیستم به زنگ اخبار موجود در مدرسه دیگر مشکل برداشته است

.به موقع زنگ ها نباشید   

 

  امه رننحوه استفاده از این دستگاه بسیار ساده است برنامه زمانی زنگ ها را وارد ب          

 دستگاه نموده و مدت زمان طول زنگ ها را مشخص می نماییم؛ با وصل کردن خروجی  

د دستگاه به زنگ اخبار موجود در مدرسه در زمان های معین زنگ مدرسه به صدا در خواه

.آمد  

  مشخصات و قابلیت های زنگ هوشمند: 

 کاربری بسیار آسان 

  حافظه زنگ 281دارای 

  صفحه کلید و جلو گیری از دستکاریقابلیت قفل اتوماتیک 

  دارای باطریbackup  جهت جلو گیری از حذف برنامه در صورت قطع برق

                               شهری

 صفحه نمایش کریستال مایع جهت نشان دادن ساعت و تنظیمات 

  آسان کاربری جهت راهنما دفترچه دارای 

  نیهثا 33تا  0قابلیت تعریف طول زنگ ها از 

 دارای سیستم هوشمند ضد هنگ 
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  ولت برای فعال سازی زنگ اخبار موجود در مدرسه یا کارگاه 221خروجی مجزا 

 عدم نیاز به تعویض زنگ 

 عدم نیاز به سیم کشی مجدد 

 مصرف انرژی بسیار کم 

  برنامه از خارج اضطراری صورت به زدن زنگ قابلیت 

  دیوار روی نصب قابلیت 

  گرفتگی برق از گیری جلو جهت محافظ دارای 

  طیالتتع ایام در کردن فعال غیر امکان 

 فروش از پس خدمات سال 9 و یک سال گارانتی 

 ... و امکانات دیگر 
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 میکروسکوپ های دیجیتال -
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 :رباط های آموزشی -
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 :محصوالت هوشمند سازیهای دیگر کاتالوگ 
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 پایان
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