رزيمٍ
شرکت تعايوی آمًزشی خذماتی رایاوٍ ای پیام داوش شُرکرد
شمارٌ ثثت 3344 :
سال تاسیس 9431 :
زمیىٍ فعالیت  :آمًزشی خذماتی رایاوٍ ای
وظر تٍ افتخارات کسة ومًدِ شرکت فىی مُىذسی پیام داوش درخصًص فعالیتُا يَمکاری َای اوجام شذٌ تا سازمان َا يوُاد
َای ديلتی ي غیر ديلتی  ،لیست خذمات صًرت گرفتٍ جُت اطالع حضًرتان ارسال میگردد.
امیذ است ایه اقذام گامی تاشذ ترای تلفیق تجرتٍ شما مذیران فرَیختٍ ي ایذٌ َا ی پرسىل متعُذ ي مجرب ایه شرکت در پیشثرد
اَذاف آن وُاد تٍ سًی مًفقیتُای ريز افسين در استان .
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» پشتيباوي :
اٍليي ضزمت هحلي طزف قزارداد تأهيي ٍ ًگْذاري تجْيشات ماهپيَتزي ٍ ضثنِ در :
 -1ادارُ مل تاهيي اجتواػي استاى توذت  6سال اس سال 1385
 -2ساسهاى هذیزیت درهاى استاى توذت  6سال اس سال 1385
 -3پسـت تاًـل تِ هـذت  7سال اس سـال 1384
 -4سـاسهاى حول ٍ ًقل پایاًِ ّا تِ هذت 7سال اس سـال 1384
 -5تاًل پاسارگاد ٍ تات استاى اصفْاى ٍ چْارهحال ٍ تختياري اس سال  1389تِ هذت یل سال
 -6تاًل ضْز ٍ پارسياى تصَرت هَردي اس سال  1389تِ هذت دٍ سال
 -7ضـزمت ًایـل ایـزاى تِ هـذت  5سـال اس سـال  1384تـا 1388
 -8ضـزمت سْـاهي خـاظ تيوـِ ایـزاى تِ هذت  3سال اس سال 1387
 -9ضؼة ٍ هذیزیت تاًل تجارت تِ هذت  8سال

» پشتيباوي تجهيزات باوکي ي  posفريشگاهي
 -1تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل اقتصاد ًَیي تِ ًوایٌذگي ضزمت پزداخت ًَیي
 -2تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل صادرات تِ ًوایٌذگي ضزمت فٌاٍري اطالػات ٍ ارتثاطات پاسارگاد آریا
 -3تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل هْز ایزاًياى تِ ًوایٌذگي ضزمت فٌاٍري اطالػات ٍ ارتثاطات پاسارگاد آریا
 -4تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل رفاُ تِ ًوایٌذگي ضزمت فٌاٍري اطالػات ٍ ارتثاطات پاسارگاد آریا
 -5تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل هسني تِ ًوایٌذگي ضزمت آساى پزداخت پزضيي
 -6تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل تجارت تِ ًوایٌذگي آساى پزداخت پزضيي
 -7تاساریاتي ً ،صة ٍ پطتيثاًي مارتخَاى تاًل تَسؼِ تؼاٍى تِ ًوایٌذگي آساى پزداخت پزضيي

» همکاری با سایر سازمانها در امر خذمات پشتیبانی،شبکه ودوربین های مذاربسته و فروش تجهیسات :

 -1داًطگاُ ضْزمزد
 -2ساسهاى هحيط سیست استاى چْارهحال ٍ تختياري
ً -3وایٌذگي ّاي خذهات ایزاى خَدرٍ ٍ سایپا استاى چْارهحال ٍ تختياري ٍ اصفْاى
 -4ساسهاى تاسرگاًي استاى
 -5تيوِ ایزاى استاى
 -6ساسهاى فٌي ٍ حزفِ اي استاى
 -7ساسهاى تاسرسي استاى چْارهحال ٍ تختياري
 -8ادارُ ارضاد اسالهي استاى
ٍ -9احذ ّاي درهاًي ٍ خذهاتي ًيزٍّاي هسلح استاى
...ٍ-10
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» سخت افزار
 -1داراي هتخصصيي آهَسش دیذُ در سهيٌِ تؼويزات سخت افشار  ،اًَاع پزیٌتز  ،اسنٌز  ،پزفزاص ٍدستگاُ ّاي خَدپزداس ، ATM
 POSضؼثِ اي ٍ فزٍضگاّي
 -2مارگاُ سخت ا فشار هجْش تِ تجْيشات ٍ پزسٌل هجزب در اهزتؼويزات
 -3داراي تجْيشات جایگشیي تالغ تز  30دستگاُ پزیٌتز ّاي  ،سَسًي ،ليشري ٍ جَّزافطاى ٍ تجْيشات سيستن اس جولِ هاًيتَر ٍ
هتؼلقات ميس تِ ّوزاُ تجْيشات ضثنِ اس جولِ رٍتز ،هَدم ّاي  ٍ Tellabsاًَاع تجْيش Active ٍPassiveضثنِ ٍUPS
 - 4تجْيشات ماهل اجزا ًصة ٍ راُ اًذاسي ضثنِ در اتؼاد هختلف تِ ّوزاُ پزسٌل هجزب ٍ مارآسهَدُ

» ديربيه مذار بسته :
 -1پیادُ سازی ٍ اجرای دٍرتیي ّای هذار تستِ سازهاى فٌی حرفِ ای استاى چ ٍب ٍ هراکس آهَزضی ضْرستاًْای ترٍجي،
لردگاى،فارساى،اردلّ،فطجاى،ساهاى ٍسایر هراکس ()IP camera
 -2پیادُ سازی دٍرتیي ّای ادارُ کل تاهیي اجتواعی استاى چ ٍب ٍ زیر ضاخِ ّای آى()IP camera
 -3پيادُ ساسي دٍرتيي ّاي ساسهاى مل تاسرسي استاى
 -4پیادُ سازی دٍرتیي ّای هذار تستِ در کارخاًجات ٍضرکتْای قطة صٌعتی ضْرکرد
... ٍ -5

» ورم افزاري:
گرٍُ ًرم افساری پیام داًص افتخار دارد کِ تَاًستِ است در راستای فعالیتْای ًرم افساری خَد تاکٌَى تیص از دُ طرح هلی را هذیریت
کردُ ٍ تِ ًتیجِ ترساًذ ًوًَِ ّایی از آى تِ اختصار حضَرتاى هعرفی هی گردد:

 -1هجزي طزاحي ٍ اًتطار دایزمتَري تَاًوٌذي ّاي اقتصادي ٍ تاسرگاًي استاى تِ سِ ستاى
 -2هجزي طزاحي ٍ اًتطار متاب راٌّواي ػولنزد ساسهاى تْشیستي
 -3طزاحي ٍ تزًاهِ ًَیسي ػولنزد ضزمت هلي پخص فزآٍردُ ّاي ًفتي در قالة ّ CDاي ( Multimediaمارفزها  :ضزمت هلي
پخص فزآٍردُ ّاي ًفتي )
 -4طزاحي ٍتْيِ  CDصادرات تادام ٍگشدر استاى چْارهحال ٍتختياري در قالة ّ CDاي  ( Multimediaمارفزها  :ساسهاى
تاسرگاًي استاى )
 -5طزاحي ٍ تزًاهِ ًَیسي ًزم افشار ّاي اللِ ّادر قالة ّCDاي  ( Multimediaمارفزها  :سفارش سپاُ پاسذاراى )
 -6طزاحي ٍ تزًاهِ ًَیسي ًزم افشارّاي رّگطا در استاى چْارهحال ٍ تختياري در قالة ّ CDاي  ( Multimediaمارفزها :
ساسهاى تْشیستي استاى )
 -7تْيِ ٍ چاج تزٍضَر ماالّاي داراي هشیت تزتز در استاى تِ  2ستاى فارسي ٍ التيي تِ ّوزاُ تَسیغ آى در ً 14وایطگاُ تيي
الوللي داخل ٍ خارج اس مطَر تا طزحْاي ًَیي رٍس  ( .مارفزها  :ساسهاى تاسرگاًي استاى )
 -8راُ اًذاسي سيستوْاي تلفي گَیا ساسهاى هحيط سیست استاى
 -9راُ اًذاسي سيستوْاي تلفي گَیا چْار رقوي  1510ساسهاى ثثت احَال استاى
 -10راُ اًذاسي ٍ ًصة ًزم افشارّاي سزٍر ٍ ضثنِ ٍ ّ PCاي خاًگي در تخص ًزم افشار تِ صَرت هتوزمش در هحل ضزمت ٍ هحل
ّاي طزف قزارداد.
...ٍ-11
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» شبکه :
پیاده سازی شبکه ،برق اضطراری و دوربین های مذار بسته با ساختارمختلف در ادارات و نهادهای طرف قرارداد
از جمله :

 -1ادارُ مل تاسرسي استاى چْار هحال ٍ تختياري
 -2ادارات دادگستزي ضْزستاًْاي تزٍجي،فارساى،اردل،لزدگاى،گٌذهاى،مَّزًگ
 -3ساسهاى هحيط سیست استاى چْار هحال ٍ تختياري
 -4ضزمت هلي پخص فزآٍردُ ّاي ًفتي استاى
 -5هذیزیت ٍ ضؼة تاًل تجارت استاى
 - 6هذیزیت درهاى ،ادارُ مل ٍ ٍاحذ ّاي تاتؼِ ٍ ادارات تيوِ ضْزستاًْا در سزاسز استاى

» ومايىذگي :
 -1نماينده اًحصاری تعویر ٍ خذهات گاراًتی پریٌتر ٍ اسكٌر HPتِ ًوایٌذگی از ضرکت تلَط سثس خاٍرهیاًِ
ً -2وایٌذگی کیَسک ّای اطالع رساًی ٍ سیستن ّای ًَتت دّی تِ ًوایٌذگی ضرکت  ITMAXخاٍرهیاًِ
ً -3وایٌذُ فرٍش ٍ کارضٌاسی خذهات پس ازفرٍش UPS

ً -4وایٌذگی فرٍش ٍ خذهات پس از فرٍش دٍرتیي ّای هذار تستِ  CNB ٍ Panasonicتِ ًوایٌذگی از ضرکت ایلیا سیستن پاد
خاٍرهیاًِ
ً -5وایٌذگی سرٍیس ٍ خذهات پطتیثاًی تجْیسات تاًكی ٍ  Atmتِ ًوایٌذگی ضرکت سرٍس پذیسار
ً -6وایٌذگی ضرکت هطاٍر هذیریت ٍ خذهات هاضیي تأهیي در استاى
ً -7وایٌذگی اًحصاری فرٍش ٍ خذهات پس از فرٍش دٍرتیي ّای هذار تستِ  ٍ MC Election, kocomاًَاع قفلْای کارتی
ٍتجْیسات ّتل هارت  HUNEتِ ًوایٌذگی از ضرکت تَسعِ جاهع اهیي
ً -8وایٌذگی سرٍیس ٍ خذهات پطتیثاًی تجْیسات تاًكی  P.O.Sتِ ًوایٌذگی ضرکت پرداخت ًَیي
ً -9وایٌذُ ضرکت داًص پژٍّاى فٌاٍر کاراى جْت فعالیتْای قرارداد تاًک پارسیاى ٍ پاسارگاد ٍ تاًک ضْر
ً -11وایٌذگی ضرکت فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات آسیا في ایذُ جْت فعالیتْای قرارداد تاًک تات
ً -11وایٌذگی ضرکت فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات پاسارگاد آریا جْت فعالیتْای پطتیثاًی دستااّْای کارتخَاى تاًک صادرات
ٍرفاُ ٍهْر ایراى استاًْای چْارهحال ٍ تختیاری ٍ کْایلَیِ ٍ تَیر احوذ

ً -11وایٌذگی ضرکت پرضیي سَئیچ جْت فعالیتْای پطتیثاًی دستااّْای کارتخَاى تاًک هسكي ٍ تجارت ٍ تَسعِ تعاٍى

» ساير :
 ػضَیت در اًجوي اًفَر هاتيل ایزاى ٍ ضَراي ػالي اًفَرهاتيل ٍ اتحادیِ صٌف رایاًِ اي آگْي تاسيس ضزمت تِ تاریخ  80/02 / 16تِ ضوارُ ثثت  4432ادارُ مل ثثت اسٌاد ٍ اهالك استاى آخزیي آگْي تغييزات ضزمت تِ تاریخ  89/02 / 16تِ ضوارُ ثثت  4432ادارُ مل ثثت اسٌاد ٍ اهالك استاى آدرس دفتز ضْزمزد  :خياتاى ماضاًي ًثص مَچِ  6پالك  1ساختواى پيام داًص-آدرس دفتز یاسَج  :تلَار هؼاد-حذ فاصل ضاّذ 25ٍ24
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 تلفىهاي تماس :
ٍاحذ پاسخگَي پذیزًذُ )(crm

3333371

هذیزیت ضْزمزد

آقاي حسيي سادُ

هذیزػاهل

هذیزیت یاسَج

آقاي حسي سادُ

هذیز دفتز

ٍ

3333379
3340330

09172339621

ٍاحذ سخت افشار

آقاي ًَرٍسي

هذیز ٍاحذ

3340328

ٍاحذ خذهات ٍ ًزم افشار

آقاي تاج الذیي

هذیز ٍاحذ

3340329

ٍاحذ هالي

خاًن تاجي

هذیز ٍاحذ

3340331

ٍاحذ آهَسش

خاًن احوذي

هذیز ٍاحذ

3332373

دٍرًگار :

09133812694

3340331

 تلفه تماس ومايىذگان :
ضْزستاى ضْزمزد

09135929913

ضْزستاى فارساى

09135929914

ضْزستاى اردل

09135929915

ضْزستاى تزٍجي

09135929916

ضْزستاى لزدگاى

09135929917

ضْزستاى یاسَج

09172339621

ضْزستاى گچساراى

09172339721

تاسرسي ًٍظارت

09135915603

پست النتزًٍيني :

Email:Payamdanesh@Hotmail.com
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