کارگزاری اینترنت و شبکه محمد ابراهیمی

مــــودم
ارائه دهنده مودم های روز دنیا با تکنولوژی های :
ADSL
VDSL
Wimax
Wireless
2G
(3G )H+
(4G )LTE
4.5G
5G
FTTH
با انواع  :رومیز ،جیبی (کارکرد با باتری) ،اوت دور،
فندکی ماشین USB ،و USB + Router
ارائه اینترنت فیبر نوری تانوما
مودم GPON
انواع  IPثابت جهت دوربین مدار بسته و یا ارتباط با
سیستم اداری و مالی شرکت ها و سازمان ها

تجهیزات شبکه
ارائه دهنده فروش ،اجرا و خدمات و تجهیزات
شبکه ،سرور و اتاق سرورUPS -
خدمات اکتیو و پسیو شبکه
Server
Workstation
Router
Access Point
Hub Switch
انواع کابل

سیم کارت

اپراتورها

ایــن مجموعــه ســیم کارت هــای دائمــی و اعتبــاری،
روســتایی ،ســازمانی ،شــرکتی  ،ماهــواره ای و خارجــی
را از :
اپراتورهای اصلی
اپراتورهای مجازی
ارائه می دهد.

 :MNOاپراتورهای اصلی
همــراه اول ،ایرانســل ،رایتــل و منطقــه آزاد کیــش و
تالیــا

کارت شــارژهای  20عــددی اپراتــور اصلــی  ،اپراتــور
مجــازی ،شــارژ ســیم کارت هــای خارجــی  ،ماهــواره ای
و روســتایی نیــز از ایــن مجموعــه قابــل ارائــه اســت.

فروش همکار
فــروش همــکار (دفاتــر پیشــخوان دولــت و نمایندگــی
هــا) انــواع مــودم و ســیمکارت بــا شــماره و بســته
بازگشــت (خــام) ایرانســل ،رایتــل و همــراه اول بــه
قیمــت تهــران
		
0912
		
0990
		
0913
		
0991
		
0914
		
0992
		
0915
		
0910
0911

0916
0917
0918
0919

 :FWAارتباط بی سیم ثابت
مبین نت و ایرانسل
کودکان (اینترنت پاک):
انارستان
 :MVNOاپراتورهای مجازی
سامان تل ،آذر تل  ،شاتل موبایل و آرین تل
 :FCPتوزیع کنندگان کشوری
آســیا تــک ،شــاتل ،هــای وب ،پــارس آنالیــن،
پیشــگامان ،آتریــن (نخل-داتــک) ،وینکــس  ،مبنــا
تلــکام و صبــا نــت
:Servco.
دیده بان نت ،آوا گستر ،ماهان نت و پاناوان

ریجستری و انتقال مالکیت (همتا)

خط تلفن

کلیــه خدمــات ریجســتری و انتقــال مالکیــت گوشــی
هــای مســافرتی و قطــع آنتــن از دیگــر خدمــات ایــن
مجموعــه اســت.

ارائــه تلفــن مجــازی شــخصی  ،شــرکتی و ســازمانی
و تلفــن بــا شــماره رنــد نیــز از دیگــر خدمــات ایــن
مجموعــه اســت.

ارتقاء و تبدیل به نسل جدید سیم کارت

خط موبایل

تبدیــل ســیم کارت هــای قدیمــی (  )3G ,2Gبــه
ســیم کارت هــای نســل جدیــد یــو ســیم .

در ایــن مجموعــه خــط موبایــل بــا شــماره هــای معمولــی
و خــط موبایــل بــا شــماره هــای رنــد و شــماره هــای
ســتاره دار و طالیــی ارائــه مــی شــود.

سیستم های تقویت آنتن

کارت تلفن

ایــن سیســتم بــرای تقویــت و ریپیــت کــردن
فرکانســهای  2G, 3G , 4G , 4.5G , 5G , TD-LTEبــا
قابلیــت دسترســی بــه اینترنــت یــا عــدم آن با پوشــش
از  100متــر مربــع تــا  10کیلومتــر مربــع قابــل اجــرا
اســت.

کارت تلفــن عمومــی در انــواع عــادی و هوشــمند قابــل
ارائــه اســت.
کارت هــای تلفــن هوشــمند قابلیــت شــارژ مجــدد در
همیــن محــل را دارنــد.

فروش سازمانی
مبیــن نــت ســازمانی جهــت ارتبــاط و اتصــال شــبکه
بیــن تمامــی قســمت هــای شــعب ســازمان هــا ،ادارات،
کارخانجــات  ،ارگان هــا و  ...در سراســر کشــور بطــور
همزمــان
ارائــه راهکارهــای امنیتــی ،فایــروال و آنتــی ویــروس
جهــت شــرکت هــا ،ســازمان هــا بــا مجــوز کشــوری از
ســازمان پدافنــد غیرعامل و ســایر ســازمان هــای ذیربط.

کارت اینترنت
ارائه انواع کارت بسته های اینترنتی

شارژ اینترنت گروهی
رفــع قطــع شــدن آنتــن موبایــل و
مــودم

ارائه انواع شارژ و بسته های اینترنت گروهی

دستگاهای کارت خوانPOS
بــه بیــان ســاده کارت خــوان ،پایانــه فــروش یــا
دســتگاه پــوز دســتگاهی اســت ثابــت یــا ســیار کــه بــا
پذیــرش کارت هــای بانکــی امــکان تراکنــش هــای مالی
و خدمــات پرداخــت الکترونیکــی را میســر مــی ســازد.
در ســال هــای گذشــته یکــی از رایــج تریــن دســتگاه
هــای اســتفاده از کارت هــای بانکــی در ایــران
کارتخــوان بــوده اســت .بنــا بــه گــزارش اردیبهشــت
مــاه  1398شــاپرک در ایــران بالــغ بــر 7.338.196
دســتگاه کارتخــوان توزیــع شــده اســت.
ایــن دســتگاه هــا در انــواع بــدون ســیم و ســیم کارتــی
ســیار قابــل اراده اســت.

تحویل فوری و فعالسازی  7روزه
مدارک مورد نیاز:
 عکس شناسنامه عکس کارت ملی (پشت و رو) تأئیدیه شبا با مهر بانک مربوطه کد پستی فــرم قــرارداد و استشــهاد محلــی بــا امضــاء و اثــرانگشــت

Model: PAX S910
قیمت  1,700,000:تومان

Model: VERIFONE670
قیمت  1,300,000:تومان

Model: PAX S910 MINI
قیمت 1,500,000 :تومان

تنهــا کارتخــوان جیبــی کــه پرینــت کاغــذی مــی
دهــد.

الکتریکی(روشنایی)
علــی رقــم المــپ هــای ســنتی کــه نــور زرد و بســیار
گرمــی تولیــد مــی کننــد .المــپ هایــی بــا تکنولــوژی
جدیــد بــه نــام  LEDنورهــای ســفید متمایــل بــه آبــی
تولیــد مــی کننــد و مصــرف بــرق کمتــری دارنــد.
از لحــاظ قیمتــی ایــن المــپ هــای نســبت بــه نــوع
قدیمــی شــان گــران تــر هســتند ولــی چــون مصــرف
بســیار کــم تــری دارنــد ایــن قیمــت باالتــر را در قبــض
هــای بــرق جبــران مــی کننــد.
نکتــه جدیــد دربــاره نســل جدیــد المــپ هــا انطبــاق
پذیــری آن هــا و تولیــد نورهــای مختلــف مــی باشــد.
از ایــن جهــت مــی تــوان از آن هــا بــرای نورپــردازی
داخــل منــزل اســتفاده کــرد.

نورلــــند

انواع المپ ها
SMD
COB
کم مصرف
هالوژن
مهتابی
پایه دار
روکار
تزئینی
(استوانه ای ،حبابی ،قارچی ،شمعی ،فیالمنتی و )...
حداقل تعداد قابل سفارش  10عدد به باال می باشد

به قیمت کارخانه

سیستم های امنیتی

مشاوره و اجرا

تنــوع دوربیــن مــدار بســته بســیار زیــاد اســت و بــا
توجــه بــه نیــاز خودتــان مــی توانیــد دوربیــن مــدار
بســته خــود را انتخــاب کنیــد.
مــی توانیــد از دوربیــن مــدار بســته تحــت شــبکه
یــا همــان دوربیــن آی پــی و یــا دوربیــن مــدار بســته
بــی ســیم اســتفاده کنیــد و براحتــی تصاویــر ضبــط
شــده توســط دوربیــن را داخــل گوشــی هــای خودتــان
مشــاهده کنیــد .

طــرح هــای امنیتــی و دوربیــن مداربســته تکــی و
شــبکه ای جهــت منــازل ،ســازمان هــا ،اداره جــات و
ســایر اماکــن عمومــی.

دستگاه های DVR
درایــو داخلــی و خارجــی و انــواع دســتگاه هــای DVR
بــا برتریــن برندهــای موجــود در بــازار.

بیمه
بیمه حافظ تل

بیمه سامان حامی
مرکــز تخصصــی صــدور و پشــتیبانی بیمــه نامــه هــای
تجهیــزات الکترونیکــی شــرکت بیمــه ســامان.
در طراحــی ایــن محصــول ممتــاز بیمــه ای ،از تجــارت
و همــکاری چندیــن ســاله شــرکت خدمــات بیمــهای
ســامان تدبیــر حامــی (ســهامی خــاص) کــه از ســال
 1389شــروع بــه صــدور ایــن بیمــه نامــه کــرده
گواهــی بیمــه نامــه بــرای موبایــل ،تبلــت و لــپ تــاپ
در کشــور محســوب میشــود ،اســتفاده شــده اســت.

گواهــی بیمــه نامــه حافــظ تــل بــه پشــتوانه ســال
هــا تجربــه موفــق شــرکت بیمــه حافــظ طراحــی شــده
و دارای کامــل تریــن پوشــش هــای بیمــه ای جهــت
حفاظــت از ســرمایه شماســت.
بــه منظــور اطمینــان از رضایتمنــدی کامــل دارنــدگان
گواهــی بیمــه نامــه حافــظ تــل مجموعــه کامــل خدمــات
از صــدور گواهــی بیمــه نامــه تــا مدیریــت و پشــتیبانی
شــبکه فــروش و ارائــه بهتریــن خدمــات فنــی بــه
دســتگاه هــای تحــت پوشــش توســط شــرکت حافــظ
برنامــه ریــزی و تضمیــن مــی شــود.
حافــظ تــل و شــرکت بیمــه حافــظ بــه صــورت مســتقیم
مســئولیت پشــتیبانی فنــی دســتگاه شــما را بــر
عهــده داشــته و ایــن اطمینــان را فراهــم مــی آورد
کــه دســتگاه شــما بــا باالتریــن کیفیــت و اســتفاده از
بهتریــن قطعــات یدکــی تعمیــر و بــه شــما تحویــل مــی
شــود .بیمــه تلفــن همــراه متفــاوت از گارانتــی آن
بــوده و پوششــی کامــل در برابــر حــوادث و خرابــی
هــای دســتگاه مــی باشــد کــه شــامل:
قطعــات اصلــی ماننــد  :صفحــه نمایــش ،آنتــن ،باطــری
و  ...مــی شــود.
کامل ترین خطرات تحت پوشش بیمه نامه :
 حــوادث طبیعــی  :صاعقــه ،انفجــار ،ســیل  ،زلزلــه ،طوفــان  ،نشســت و رانــش زمیــن
 آتش سوزی ضربدیدگی و شکست و برخورد جسم خارجی نوسانات ولتاژ برق نفوذ مایعات به داخل اجزاء و آبخوردگی و رطوبت ریختــن مــواد شــیمیایی بــه داخــل دســتگاه و گــردو غبــار
 سقوط از بلندی -سرقت با شکست حرز

فروش اقساطی
بــرای فــروش اقســاطی مشــتری مــی توانــد بــه یکــی از
روش هــای زیــر اقــدام کنــد و ازمزایــای آن برخــوردار
شــود :
 پیــش پرداخــت یــک پنجــم نقــد ،مابقــی طــی 12قســط
 معرفــی بــه بانــک ملــت ،صــادرات و  ...تــا ســقف 50میلیــون تومــان ،بــا اقســاط  36ماهــه
همچنیــن امــکان امانــت فروشــی بــرای اجنــاس نــو و
دســت دوم و همچنیــن خریــد و معاملــه کاالی دســت
دوم و نــو نیــز در مجموعــه فراهــم آمــده اســت.

فروش گوشی موبایل
امــروزه گوشـیهای هوشــمند از کامپیوترهــای خانگــی
و لپتاپهــا هــم مهمتــر هســتند.
بــرای لحظــهای فکــر کنیــد؛ بیشــترین زمــان خــود را
در روز ،بــا چــه دســتگاهی صــرف میکنیــد؟ مطمئنــا
پاســخ شــما کامپیوتــر یــا کنســول بازیتــان نیســت.
گوش ـیهای هوشــمند تفــاوت زیــادی بــا کامپیوترهــای
خانگــی مــا ندارنــد و بــه همیــن دلیــل ،انجــام بیشــتر
کارهــای روزانــهی خــود را بــه آنهــا ســپردهایم.
زمانــی کــه بیشــتر وقــت خــود را در روز با یک دســتگاه
میگذرانیــد ،بــدون شــک میخواهیــد آن دســتگاه
بیشــترین کارایــی ممکــن را بــرای شــما داشــته باشــد
و در انجــام وظایــف مختلــف و فرمانهایــی کــه بــه آن
میدهیــد ،کــم نیــاورد.
بــه لطــف رقابــت بزرگــی کــه در بــازار موبایــل و
گوشــیهای هوشــمند بــه وجــود آمــده اســت،
مجموعــهای بــزرگ از انتخابهــا در مقابــل شماســت.
انتخابهایــی کــه نیــاز شــما و هزینــهای کــه
میخواهیــد بــرای یــک موبایــل بپردازیــد را تمــام و
کمــال پوشــش میدهنــد.

ایــن مجموعــه مفتخــر اســت کــه مجموعــه ای از مطــرح
تریــن و بروزتریــن برندهــای گوشــی هــای موبایــل را
بــا گارنتــی معتبــر فراهــم نمــوده اســت.

فروش انواع لپ تاپ و نوت بوک
پیشــرفت روز بــه روز تکنولــوژی ،ســاخت
لپتاپهایــی را نتیجــه داده اســت کــه در مقابــل
کامپیوترهــای رومیــزی ،نــه تنهــا از نظــر ســختافزاری
کــم نمیآورنــد ،بلکــه حتــی در برخــی مــوارد از آنهــا
جلــو میزننــد .فرقــی نمیکنــد چــه نــوع کاربــری از یــک
کامپیوتــر خانگــی داشــته باشــید ،میتوانیــد بــا نگاهــی
بــه مجموعــهی بــزرگ و لپتاپهــای متنوعــی کــه در
دیجــیکاال وجــود دارد ،بهتریــن و ارزانتریــن گزینــه
را بــرای خــود پیــدا کنیــد .در حــال حاضــر میتــوان
لپتاپهایــی را بــا ســختافزارهای بســیار قــوی
پیــدا کــرد کــه حتــی از مدلهــای رومیــزی مشــابه،
قیمــت پایینتــری دارنــد و در عیــن حــال ،قابــل حمــل
و زیبــا هســتند.

خریــد انــواع لــپ تــاپ بــا قیمــت و تخفیــف شــگفت
انگیــز ،بهتریــن مــدل هــا از برنــد هــای ایســوس،
لنــوو ،اپــل و ســایر برندهــای مطــرح را بــا گارانتــی
معتبــر از ایــن بازرگانــی تجربــه نماییــد.

سایر گجت های هوشمند
ابــزارک یــا گجــت وســائل و تجهیــزات کوچــک و
تازهاختراعــی گفتــه میشــود کــه در آنهــا فنــاوری
نویــی بــکار رفتــه باشــد و بــرای انجــام کارهــای
مخصوصــی بــدرد بخــورد.
گجــت هــا وســیله هایــی ابتــکاری ،خالقانــه و جدیــد
هســتند و از فنــاوری هــای نــو بهــره مــی برنــد.
انــواع گجــت هــای هوشــمند شــامل ســاعت هــای
هوشــمند و دســتبند هــای هوشــمند بــه بهتریــن
قیمــت و گارانتــی معتبــر در ایــن بازرگانــی قابــل ارائــه
مــی باشــند.

کامپیوتر روی میزی
رایانههــای رومیــزی از نظــر قیمــت معقولتریــن و
قابــل تهیهتریــن هســتند و هــم در کار ،هــم در منــزل
و هــم در مــدارس حضــور دارنــد و بــرای انجــام وظایف
اداری ،ســازمان دهــی تصاویــر دیجیتــال ،تدویــن
ویدئویــی و دســت رســی بــه اینترنــت اســتفاده
میشــوند.
تقریبــ ًا تمــام رایانههــای رومیــزی از بخشهایــی
تشــکیل شــدهاند کــه میتــوان بــه راحتــی جایگزیــن
یــا بــه روزشــان کــرد.

بــرای اســمبل یــک سیســتم خانگــی و یــا حرفــه ای و یــا
حتــی آپ گریــد کــردن سیســتم هــای قبلــی از مشــاوره
و همــکاری مجموعــه اســتفاده نمایید.

انواع کنسول های بازی
کنســول بــازی یــک وســیله ســرگرمی رایانــه ای یــا
یــک سیســتم رایانـهای خــاص اســت کــه بــرای نمایــش
تصاویــر ویدئویــی بــازی ویدئویــی بــر روی یــک وســیله
نمایشــگر ماننــد تلویزیــون یــا نمایشــگر بــکار مـیرود.
واژه کنســول بــازی بــرای تمایــز دســتگاهی اســت
کــه فقــط بــرای انجــام بــازی خریــداری میشــود در
مقابــل رایانــه شــخصی کــه امکانــات بیشــتری دارد و
دســتگاههای بــازی آرکیــد بــکار مــیرود.

در حــال حاضــر شــرکتهایی نظیــر ســونی
مایکروســافت نینتنــدو و  ...اقــدام بــه تولیــد
کنســولهای بــازی میکننــد کــه همــواره در حــال بــه
روز رســانی میباشــند.

دوربین عکاسی
از ایــن فروشــگاه ،میتوانیــد انــواع دوربیــن عکاســی
دیجیتــال ،دوربیــن ورزشــی و دوربیــن شــکاری
را ســفارش دهیــد .بهتریــن برندهــا بــا انــواع
دوربینهــای حرفــهای و نیمــه حرفــهای در مجموعــه
قابــل ارائــه اســت .از دوربینهــای عکاســی کانــن
گرفتــه تــا دوربینهــای نیکــون ،ســونی ،سامســونگ،
فوجیفیلــم ،الیمپــوس ،کاســیو ،گوپــرو و بســیاری از
دیگــر برندهــای مشــهور.
اگــر بــه طــور حرفـهای عکاســی میکنیــد ،انــواع لــوازم
حرفــهای عکاســی نیــز در ایــن مجموعــه بــرای شــما
وجــود دارد.

لوازم جانبی
کیــف و کاور گوشــی ،محافــظ صفحــه نمایــش گوشــی،
هندزفــری ،پایــه نگهدارنــده گوشــی و تبلــت ،کابــل
و مبــدل ،قطعــات جانبــی موبایــل و تبلــت ،کیــت تمیــز
کننــده ،مبــدل بــرق ،شــارژر تبلــت و موبایــل ،پاوربانک
(شــارژر همراه)،لــوازم جانبــی اپــل واچ  ،قلــم لمســی،
کارت حافظــه و کارتخــوان در ایــن مجموعــه ارائــه
شــده اســت.

باطری و باطری های خاص
فــروش باتــری و ســاخت باتــری مــودم و موبایــل و لــپ
تــاپ از ســایر خدمــات ایــن مجموعــه اســت.

