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رؤيتنا
هي متكني عمالئنامن تأمني أعماهلم من خالل االفكار املتميزة وتقديم االستشارات املوثوقة واخلدمة
عالية اجلودة باإلضافة إيل تأسيس مكان رائع نعمل من أجله والذي جيذب االشخاص املمـيزين ويعمل

 تطويرهم واالحتفاظ بهم

رسالتنا
 كلها تدور حول رضا العمالء من خالل االستفادة من االفكار املتميزة وحنن نعمل علي تقديم حلول
عاملية املستوى لعمالئنا الكرام لتكون مطابقة لتوقعاتهم من خالل اجلمع بني إجياد احللول للمشاكلعاملية املستوى لعمالئنا الكرام لتكون مطابقة لتوقعاتهم من خالل اجلمع بني إجياد احللول للمشاكل
وتقديم اخلدمات الفعالة والنموذجية من قبل فريق متخصص لتقديم احللول اآلمنة ألعمال عمالئنا

العمالء أوال
 إن جناح عمالئنا ينعكس إجيابا علي جناحنا كأفرد و كمؤسسة وبالتاىل فنحن نهتم بتحقيق رضاهم
  ونسعى لكسب والئهم يف كافة األوقات وعملنا االساسي هو ضمان سرية معلوماتهم وأمنهم

موظفينا
إن تقديم خدمات عالية اجلودة لعمالئنا ميثل قيمة نعيش معها وبها يوما بعد يوم حيث أن
 موظفينا ميتازون باملهنية العالية ويقدرون قيمة النزاهة بالعمل بطبيعتهم فنحن نقوم بتقديمموظفينا ميتازون باملهنية العالية ويقدرون قيمة النزاهة بالعمل بطبيعتهم فنحن نقوم بتقديم
 املشورة لعمالئنا بأفضل الطرق حلماية أعماهلم ونقوم بذلك من خالل األفكار املتميزة واملبادرات
 املبتكرة التي حتقق القيمة املطلوبة ونعترب أنفسنا مسؤولني عما نقرتحة من أفكار ومبادرات ونفي
 مبا وعدنا به كما نعمل علي تعزيز تبادل املعرفة ونقلها لتحسني أنفسنا و عمالئنا ونبقي دوما علي
اطالع بالتطورات اجلديدة يف جمال التكنولوجيا وكذلك املخاطر و التهديدات املرتبطة بها

مكان رائع نعمل من أجله
بوصفنا كيان مرتكز علي العمالء فإن ذلك يتطلب بناء ثقافة الشعور باحلاجات امللحة التي تعزز روح
الفريق الواحد وتقوي العمل اجلماعي لتقديم قيمة غري مسبوقة لعمالئنا فنحن خنلق بيئة عمل تعكسالفريق الواحد وتقوي العمل اجلماعي لتقديم قيمة غري مسبوقة لعمالئنا فنحن خنلق بيئة عمل تعكس
طبيعتنا احلقيقية  لذلكفإن فريق عملنا متنوع ومتفاعل مع بعضه البعض بإحرتام متبادل كما خنلق

      بيئة تعزز التعاون واالجنازات املتميزة بالتبادل ومشاركة اخلربات الصحيحة  املتعددة
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نوعية متميزة وفريدة من كامريات املراقبة اخلارجية والداخلية الثابتة واملتحركة السلكية
و الالسلكية بـدقة وضوح عالية جـدا مع امكانية املشاهدة والـتحكم عن بعد عن طريق اهلاتف واالجهزة
اللوحية  كما يوجد لدينا الكامريات املتحركة 360 درجة وهلا قدرة تكبريية تصل حتي 36      لتوضيح

   أبعد املسافات وادق التفاصيل
x
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 جهاز  االنذار ضد السرقة  كندي الصنع

وحده حتكم جهاز االنذار من نوع برادوكس مزوده ببيت الشرحيه لالتصال ومزوده ببطاريه خارجيه فى حال انقاطاع الكهرباء
 مع امكانية إضافة العدد املرغوب به من احلساسات حتي 64 حساس

حساس باب مزود ببطاريه خارجيه
حساس حركة مزود ببطاريه خارجيه

رميوت كنرتول للتحكم باجلهاز عن بعد
حساس كاسر الزجاج مزود ببطارية خارجية

سرينه انذار عاليه الصوت مع ضوء مزوده ببطاريه خارجيهسرينه انذار عاليه الصوت مع ضوء مزوده ببطاريه خارجيه

مميزت اجلهاز
حيمي منزلك وممتلكاتك و مستودعك او مكتبك او خزنتك من السرقات

ميكن وضع عليه شرحيتان اتصال لكي يتم االتصال علي االرقام التي يتم ختزينها باجلهاز يف حال السرقه
يتم اقفال املوقع املراد تأمينة  بالوقت املربمج باجلهاز كما يعمل اجلهاز عن طريق الوايرلس أو عن طريق التمديدات

يتم ارسال رسائل نصية علي االرقام املخزنه مع  امكانية االتصال على 8 ارقام  جواالت
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 أجهزة احلضور واالنصراف والتحكم يف الدخول واخلروج
 

التحكم يف إدارة الوقت والسيطرة علي دوام مجيع املوظفني
ومعرفة ومتابعة ايام الغياب وساعات العمل الفعلية وكذلك
 ساعات العمل االضافية مع تقارير يومية اسبوعية وشهرية

 وتعمل االجهزة خبيارات عديدة منها
بصمة االصبع - بصمة اليد - بصمة الوجة - الرقم السري - الكرت

 

كما ميكن لألجهزة التحكم يف فتح  االبوب الكرتونيا وتسجيل الدخول
واخلروج ومنح الصالحيات احملدودة  للموظفني 
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أجهزة االنرتكوم املرئية
وهي إحدي أنواع االنرتكم وأسهلها يف الرتكيب والتشغيل والصيانة التي نقوم بتقدميها و تعد
ـشاهقة والىت    أفضل أنواع االنرتكم الصاحلة للمباني  و للـشركـات والفيالت واألبـراج السـكنية اـل
ـى  يتميز مبـرونة االستخدام كمـا يتوفر بنـوعني الـسلكي والالسـلكي جبودة عالية  باإلضـافة إـل
وضـوح الصوت والصورة بالرؤية الليلية  يف هذا النظام املميز  كما تدعم تطبيق اجلوال لالجهزة

الالسلكية منها عند توصيلها باالنرتنت

 

أهمية ومميزات أجهزة االنرتكم

ألجهزة االنرتكم مهام عديدة ومتنوعة تتمثل يف
إمكانية اتصال األفراد مع بعضهم البعض

التحكم يف فتح باب املنزل
إمكانية مراقبة مدخل املنزل

إمكانية التقاط الصور وختزينها يدويا أو تلقائيا
يتوفر يف أجهزة االنرتكم املتطورة أشكال لوحات أساسية ومتميزة مناسبةيتوفر يف أجهزة االنرتكم املتطورة أشكال لوحات أساسية ومتميزة مناسبة

مع أجهزة االنرتكم لن تضطر لفتح باب منزلك للغرباء

األماكن التي يتم فيها تركيب أجهزة االنرتكم

ميكن تركيب أجهزة االنرتكم بأنواعها املختلفة يف
العقارات السكنية من منازل وفلل وشقق

الشركات
املؤسسات
الفنادق



Analog Telphone  نوع

VOIP
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IP Telphone   نوع 
   هو نظام إلدارة السنرتاالت اهلاتفية وأنظمة الكول سنرت من خالل تقنية

 وهي من التقنيات احلديثة التي تسمح لك بربط خطوط اهلاتف يف شركتك مع باقي شركاتك وجعلها
شركة واحدة أو من خالل خط هاتف أرضي ثابت وجبهة واحدة دون احلاجة لطلب خطوط هاتفية

يف كل فرع مما متكنك من خفض مصاريفك 

هو النظام االكثر شيوعا يف  الشركات واملؤسسات و املنازل واالكثر استخدام نظرا لسعرة االقتصادي
حيث يتوفر باأكثر من موديل حسب عدد اخلطوط اخلارجية والداخلية كما ميكن التحكم بفتح 

االبواب عن طريق هاتف السنرتال وايضا خاصية الرد االيل والربيد الصوتي    
 

    

 نظام السنرتاالت اهلاتفية
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 جتهيزات الفنادق
 اقفال فندقية

                          موفر طاقة
                                                       الدش املركزي  

                                                                                قارئ كروت
                                                                                                           خزائن الكرتونية
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