
ة بايا کروبشرک
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الحماية سبهرجدار 

ممیزات

•One xed 10/100/1000 TX Ethernet port

•management (requires specic added 

hardware which is not included by 

default). 

•Thirty two (4x 8-port) removable Gbps

Ethernet ports or thirty two (4x 8-port) 

SFP or combination 

•Serial port console with full setup 

capabilities 

•19 inches rack mountable chassis 

with 1U height

ممیزات

•Black Color, Dimensions: 438 x 44 x 

580mm (WxHxD) 

•Power: 90VAC-264VAC, Frequency: 

47Hz – 63Hz 

•Operation/Storage Temp.: 0C to 40C / -

20C to 70C 

•Operating/Storage Humidity: 5 90%, 

noncondensing / 5 95%, non-

condensing 

•Power: 2x Redundant 400W power 

supplies 
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رازبان

الهدف
ينتأمإلىوالحاجةاألماكنبعضلحساسيةنظًرا

هذهاستخدامإلىالحاجةأصبحت،المعلومات
.وأكثرأكثراليوماألنظمة

ةشبكبحظرببساطةالحجبأنظمةمعظمتقوم
GSMبكةشبحظرأيًضاالمنتجهذايقوم،بينما

Wifiالمحمولةالهواتفوميكروفون..

ممیزات

الميكروفونمسجالت مسجل •

االجتماعاتسهولة االستخدام في غرفة •

أجهزة 5تطبيقي ، جميل لالستخدام المتزامن ل تصميم •

محمولة

حدةالتنشيط التلقائي لكل قناة على نظام •

بطاريةصالحة لالستعمال كاتصال دائم بمصدر الطاقة وال•

Wifi Wave Blocker

(نتنقل البيانات عبر الشبكات المحلية واإلنترلمنع )
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(اآلمنة فالش ذاكرة ) ضامن 

:الهدف
الغرض من هذا المنتج هو تخزين ونقل المعلومات

، بأمان ، والتي لديها آليات التحكم في الوصول
ويتطلب الوصول إلى كلمة المرور والمصادقة من

قبل وكالء البيومترية للوصول إلى المعلومات
.المخزنة فيها

ذاكرة فالش اآلمنة لديها القدرة على تخزين 
صلية ، المعلومات المشفرة بواسطة خوارزمية تشفير أ

.فرةوكذلك القدرة على فك تشفير المعلومات المش

ممیزات

(بصمة)المصادقة البيومترية •
تشفير المعلومات•
مستخدمين8المتزامن ل االستخدام •
مستخدمأقسام لكل 3على إنشاء القدرة •
انات على محو خوارزمية التشفير المشفرة والبيالقدرة •

المخزنة
كلمات مرور غير 3المعلومات الهامة بعد تعطيل •

الدخولصالحة لتسجيل 
12، 64، 32، 16، 8مع قدرات •
 USBوتنفيذ الفالش اآلمن باستخدام مقبس تصميم •

قياسي وغير قياسي
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النظام نجوا

:الهدف
ودقيدونآمنبشكلالتواصلعلىالقدرة
إنشاءدونتكلفةبأقل،وزمانيةمكانية
مخصصةشبكة

ممیزات

(freeBSD)نظام التشغيل األمثل على أساس •
ناظريةالتإلى خط التناظرية الحضرية والهاتف االتصال •
بهرح على تسجيل الدخول المصرح به وغير المصالقدرة •
للمستخدمينالمصادقة خوارزمية •
األصليضخ خوارزمية الكود إمكانية •
نقطةفي التشفير من نقطة إلى التواصل •
الخادمقناة مشفرة العميل إلى إنشاء •
النظامعلى إدارة القدرة •
IPالمستخدمين بناًء على عنوان تقييد •
القياسية  IBMتثبيت النظام على منصة إمكانية •

واألجهزة الصناعية

ممیزات

الويبتمكين محول عنوان إمكانية •
وموجهالعمل كمحول إمكانية •
نطاق حركة المرور لتخصيص عرض التقييد •

الترددي
ي علعلى التواصل المشفر مع مركز القدرة •

الخاصةمن العناوين عدد 
يةالتلقائعلى تمكين االستجابة القدرة •
تحديد مجموعات العملإمكانية •
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اسرار 

:الهدف
نظاموتنفيذتصميمهوالمشروعهذامنالغرض

الملفاتأنواعجميعلتشفيروأجهزةبرمجيات
مثلعامةشبكةعبرآمنبشكلوإرسالهاالسرية

.اإلنترنت

ممیزات

األصليةاستخدم خوارزمية كلمة المرور •

والملفاتمتزامن للنصوص تشفير •

المشفرعلى ضغط الملفات والنص القدرة •

الرقمياستخدام التوقيع إمكانية •

التشفيرالملف الرئيسي بعد قدرة •

وتلقائياعلى إدارة المفاتيح يدويا القدرة •

حدةمفتاح لكل ملف على إدارة •

اآلمنالرئيسي ، التحميل والحقن في األرشيفالمفتاح •
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(اإلخراج/ إدارة اإلدخال )رقیب

:الهدف
زينتخفيهايتمالتيالكمبيوترشبكاتتواجه

غيرالةاإلزمشكلةدائًماوتبادلهاالمصنفةالمعلومات
،ضارةمعلوماتإدخالأوللمعلوماتبهاالمصرح

عدي.طروادةفيروساتأوالفيروساتذلكفيبما
اماستخدلمنعوفعالةقويةوسيلةرقيبالنظام

مالتحكأوالبياناتنقلمعداتمنمتنوعةمجموعة
.الجهازهذااستخداموتسجيلاستخدامهافي

ممیزات

Active Directoryالتثبيت التلقائي عبر •

المعلوماتتحديد ومراقبة معدات نقل إمكانية •

الممكن تحديد وتسجيل رمز الجهاز الفريد لجميع المعداتمن •

بالكمبيوترالمتصلة 

أعالهالمستخدمين من استخدام المعدات المذكورة منع •

الجدولةكمبيوتر معين أو وصول المستخدم مع إنشاء •

بإنشاء مجموعات متعددة بإعدادات ومستويات مختلفة منقم •

األمانالوصول لفرض سياسات 

الحظر أو الترخيص الستخدامها للمستخدم ، من قبلتحديد •

الشبكةمسؤول 

التقريرعلى القدرة •

جميع األنشطةتسجيل •
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نظام مراقبة الراديو

:الهدف
حكم راديو تبحث األنظمة الفرعية األربعة التالية عن ت

:كامل

برنامج الراديو
نظام التحكم اإلشعاعي

المحادثاتمحادثات 
راديونيت
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األنظمة الفرعية لنظام التحكم

راديو

برنامج رادیو

ت منع الوصول غير المصرح به إلى المعلوما. •

قبل الالسلكية المجدولة والبرمجة الالسلكية من

.لهمأشخاص غير مصرح 

بتغيير بتخصيص المسلسل الالسلكي أو قمقم •

ةالشركالمسلسل الالسلكي إلى رمز خاصية 

الالسلكيةتكلفة اإلصالحات تقليل •

أخطاء األجهزة وإصالحها استكشاف •

باستخدام البرنامج

النظام رادیوکنترلر

هتشغيلتحقق من حالة الالسلكي أو إيقاف •

من حالة المستخدم الالسلكية علىالتحقق •

لالستماعاستعداد 

غذرمع الالسلكية التعامل •

المفقودين الالسلكيةتعطيل •

(Code Plug Changer)

(RadioController)
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األنظمة الفرعية لنظام التحكم

راديو

المحادثاتمسجل 

الالسلكيةتسجيل المحادثات . •
تحديد المتصل•
مثل إجمالي)إحصائيات المحادثة إظهار •

(يومًياوقت التحدث الالسلكي 
المسجلةالمحادثات سماع •
البث اإلذاعي من خالل المحادثات •

الالسلكية
ددةرسائل صوتية جاهزة في أوقات محبث •

رادیونیت

بكات تشغيل السلكي عن بعد بواسطة ش•
الكمبيوتر

السلكي من قبل العديد من تشغيل •
المستخدمين

على الشبكات الالسلكية البعيدةضبط •
الكمبيوتر

بعدعن التخطيط •
المتصلملف تعريف عرض •
جاهزةصوتية رسائل •
ةتكلفة المشتريات الالسلكيخفض •

(RadiRecorder)

(RadioNet)
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سیاتاق شیلد الکترومغناطی

:الميزات
حدد كيفية توصيل الجهاز بالحائط أو األرض

توقع مساحة نظيفة حول المعدات
الرطوبة العزل ودرجة حرارة الغرفة

اقتراح رفع تناسب الكلمة
نظام مراقبة حركة المرور

رة نظام إعالم للكشف عن الحركة ، الدخان والحرارة ، تسرب المياه ، درجة الحرا
والرطوبة

كاميرا مغلقة
نظام التحكم في الوصول وفتاحة متكاملة

11
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مركز العمليات األمنية

:الهدف

األمنية،القضاياكلمعتتعاملمركزيةوحدةهي

فيناألمإدارةإلىوتصلوالسيطرة،الرصدمنبدءاً 

جهزهاالبتوفيرالتقنيةمحطاتوتقوم.المؤسسة

الئها،لعماألمنيةالعملياتلمراكزالمناسبهوالبرامج

.والمتطلباتالجوانبكافةتغطيةمع

ممیزات

التسللاستشعار كشف •
استشعار لتحليل حركة مرور جهاز •

الشبكة
جمع األحداث•
الدخولتسجيل إدارة •
واالستجابةالنزاهة محرك •
الرسوميةالمستخدم واجهة •
خدمة الدعم•
المرورمراقبة شبكة •
Netflowدعم •
عن الهجماتالكشف •

12



برنامج الشبكات االجتماعية
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ةبرنامج الشبكات االجتماعي

ي اإليرانيوسائل التواصل االجتماع( تطبيق)تطبيق المراسلة 

القدرة على استدعاء الصوت والفيديو* 
إمكانية إرسال رسائل نصية* 
القدرة على إنشاء مجموعات* 
دردشة المجموعة ، وتبادل الصور* 
القدرة على النسخ االحتياطي المحتوى* 
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آلمنةتطبيق الرسائل القصيرة ا

تطبيق الرسائل القصيرة اآلمنة

تشفير الرسائل* 
إمكانية العمل في منصة االتصاالت واإلنترنت* 
وصول المسؤول إلدارة جميع المستخدمين ورسائلهم* 
OTPطريقة تشفير * 
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تالنظام للتسوق عبر اإلنترن

التسوقمنصة تجارة الكترونية للمحالت و مراكز 

املة متك( البرمجيات كخدمة)منصة تجارة اإللكترونية ساس 
ول حل. مع أدوات التسويق اإللكتروني، ومع استضافة آمنة
دمها مثالية التجارة االلكترونية و التسويق اإللكتروني التي نق

ع أو تبيع للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تصن
المنتجات أو الخدمات 

B2Cأو  B2Bالفي قطاعات 

ممیزات 

متعددةمتعدد اللغات ووحدات •
موقع GPSعلى البحث عن طريق القدرة •
الموردينالمنتجات من قبل مختلف إدارة •
المنتجاتالقدرة على تحديد مجموعة متنوعة من •
B2Cو  B2Bالتسعير للمنتج أنواع •
القدرة على تحديد وإدارة المخزونات•
إمكانية تحديد بطاقة هدية•
القدرة على االتصال بشبكات النقل الحضرية•
القدرة على إنشاء متاجر مختلفة مع قوالب مختلفة•
القدرة على االتصال بمجموعة متنوعة من محطات الدفع•
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الحضريةالنظام الخدمات 

الهدف
إلىلتصقدالتيالخدماتلتسهيلهوخدمةتطبيق
عدةخدمةتطبيقفينغطي.موقعكأومنزلك

علىالحصولوسرعةالراحةلكتوفرمجاالت
حولكمنالخدماتمزودي

ممیزات

ية تسجيل مقدمي الخدمة مع المواصفات الوظيف•
الالزمةوالوثائق 

وقع بناًء على الم)على البحث عن الخدمة القدرة •
(للعميلالجغرافي 

السياسة وعالقة العمالء المباشرة معتحديد •
النقابات

النقاباتعلى إنشاء وتقديم القدرة •
مجموعة متنوعة من وسائل الدفعيدعم •
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جهاز التتبع جي بي إس

:هدف
دام برنامج القدرة على تتبع الموقع المباشر وعرضه باستخ

Windows  وبرنامج إصدارAndroid

حسين التحكم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتتبعها لت
األمان المادي وتتبع أجهزة الكمبيوتر المفقودة أو 

.المسروقة

ترونيةاإللكاستخدام المكونات الصغيرة في تصميم اللوحات •
لتحديد  GPSأو أقمار  GSMمعلومات شبكة استخدام •

المواقع
GPSمتر تحديد موقع الدقة عند استخدام 2/5متوسط •
ية تخزين لتتبع األجسام المتحركة دون مصمزود • در ببطار

طاقة
يةافصل لتوفير طاقة  GPSبدائرة تحكم مزودة • البطار
محمولعلى التضمين في أي كمبيوتر القدرة •
رةالقصيتنبيه مشغل النظام عن طريق الرسائل إمكانية •
المحمولالهاتف عند مغادرة الكمبيوتر أو •
للبرمجيات تحميل خريطةاألمثل •
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نظام إدارة الوثائق

الهدف
هو نظام إلدارة وتخزين  DMSنظام إدارة الوثائق 

خدام وتتبع الوثائق التي تهدف إلى الحد من است
.المستندات الورقية

تب ، مستندات نصية ، ك)أي محتوى رقمي : المستند
.(صور ، خرائط ، شفرة المصدر ، إلخ

ممیزات

الوثائقإدارة •
اتالمجلدعلى تحديد الوثائق في هيكل شجرة القدرة •
وتحديث وحذف والحصول على المجلدات حفظ •

والمستندات
يخالتغييرات وتتبع تتبع • التار
داتللمستن( البيانات الوصفية)على تحديد القدرة •
ائقالوثديناميكي للوثائق مستوى سرية تصنيف •
تصنيف الوثائق•
األخرىالنظام عن األنظمة استقالل •
يةمرافق النظام كخدمة قياسية لألنظمة الخارجتوفير •
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PAYA PBX))مركز االتصال بايا 

هدف
يوفر هذا النظام ، باإلضافة إلى دعم جميع ميزات
ة نظام االتصال الهاتفي المركزي ، مجموعة متنوع

:يمكن ذكر ما يلي. من الميزات األخرى

و إلى الفيديو يدع/ متعدد المستخدمين الصوت . 1
المؤتمر

استخدام أنظمة التشفير. 2
نظام البريد الصوتي. 3
القدرة على نقل المكالمات. 4
قادرة على تسجيل وضغط جميع المحادثات. 5

ممیزات

صة إمكانية تعريف الفاكس والخوادم االفتراضية الخا•
لجميع الخطوط الداخلية

IVRالقدرة على تحديد 
Call Back  من الخارج باستخدام النظام عناالتصال

طريق الهاتف
طر القدرة على تحديد موسيقى انتظار مختلفة لكل س

على حدة
االتصال الداخلي وترحيل جميع الخطوط الداخلية 

ممكنة
طاق استخدام آليات ضغط المكالمات لتقليل عرض الن

الترددي بشكل ملحوظ


