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محور اصلی فعالیت:
مشاوره ،نظارت ،طراحی ،تجهیز و پیاده سازی
زیرساخت های پسیو شبکه و فناوری اطالعات

درباره ما
شرکت همتا پرداز رایکا در سال  1395فعالیت خود را آغاز نموده است تا با بهرهگیری از توانمندی
کادر مجرب خود ،استفاده از تکنولوژیهای نوین و بکار گیری دانش روز ،به عنوان ارائه دهنده راه
حل های جامع در زمینه توسعه زیرساخت های کابلی شبکه و فناوری اطالعات در حوزه مشاوره،
طراحی ،تجهیز و پیاده سازی به نحو شایسته ای به مشتریان خود خدمت رسانی نماید .هدف اصلی
شرکت همتا پرداز رایکا ارتقاء سطح رضایت مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن ،ارائه طرح های
اجرایی جهت بهینه سازی کسب و کار ،ارتقاء کیفی محصوالت و خدمات طی سال های پیش رو و
ارائه طرح های اجرائی اقتصادی متناسب با بودجه مشتریان در سطوح متنوع بوده و همواره
پیشرفت در این حوزه ها سرلوحه مجموعه ما قرار دارد.

حوزه فعالیت

خدمات طراحی و پیاده سازی

دیتاسنتر و اتاق سرور

خدمات طراحی و پیاده سازی

زیرساخت پسیو شبکه

• کابل کشی ،نصب فیبر ،لوله گذاری ،نصب سینی کفی و سقفی و رایزر
• نصب رک و متعلقات ،پچ پنل ،پاورماژول ،گارد و ...
• نصب و راه اندازی سوئیچ ،سرور ،استوریج و سایر تجهیزات اکتیو و پسیو
• پیاده سازی کف کاذب و سقف کاذب اتاق سرور
• پیاده سازی سنسورهای حرارت ،رطوبت ،لرزش و اعالم حریق
• پیاده سازی سیستم های اطفاء حریق و سیستم کنترل تردد اتاق سرور

• کابل کشی شبکه ،برق و تلفن
• نصب فیبر نوری  indoorو  ،Outdoorفیوژن و سایر خدمات ارتباطات اوپتیکی
• نصب ترانکینگ و داکت کشی در انواع برندهای داخلی و خارجی
• پیاده سازی سینی کفی ،سقفی ،لوله گذاری گالوانیزه و فلکسی ،رایزر و ...
• نصب و راه اندازی انواع رک های شبکه و متعلقات
• نصب اتصاالت شبکه شامل پچ پنل ،کیستون ،پریز و سایر کانکتورهای الکترونیکی

خدمات اصالح زیرساخت

فیزیکی و منظم سازی شبکه

خدمات نصب و راه اندازی

دوربین های مداربسته

• ارزیابی و کشف اشکاالت احتمالی ناشی از شبکه های فلت یا نا منظم
• بررسی ساختار امنیتی در الیه های  1تا  3شبکه
• نیازسنجی سخت افزاری و نرم افزاری در جهت بهبود ساختار ارتباطات شبکه
•  PMو آرایش رک و تجهیزات شبکه
• اصالح ساختار ارتباطی الجیکی و فیزیکی دیتاسنتر و اتاق سرور
• طراحی و تهیه مستندات جامع ارتباطات شبکه و نقشه های شماتیک

• نصب دوربین های مداربسته  AHDوIP
• نصب دی وی آر ،ان وی آر و سیستم های کنترل مرکزی
• انتقال داده و تصاویر در بستر های اینترنت و شبکه
• کابل کشی لینک های آنالوگ و دیجیتال
• راه اندازی دوربین های مداربسته در بستر زیرساخت کابلی ،فیبر و وایرلس

برخی از پروژه های انجام شده
• زیرساخت کابلی دستگاه های وایرلس طبقات ساختمان مرکزی بانک شهر
• ارتباطات آپلینک سوئیچ های الیه توزیع طبقات ساختمان مرکزی بانک شهر
• راه اندازی  500نود شبکه ،برق و تلفن ساختمان مرکزی بانک شهر
• نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری دیتاسنتر مرکزی بانک شهر
• راه اندازی زیرساخت شبکه ،برق و یوپی اس ساختمان سعادت آباد بانک شهر
• تجهیز و پیاده سازی زیرساخت های شبکه و برق شعب بانک شهر در استان اصفهان
• تجهیز و پیاده سازی زیرساخت های شبکه و برق شعبه ترمینال غرب بانک شهر
• تجهیز و پیاده سازی زیرساخت کابلی و ترانکینگ دوربین های مداربسته بانک ملی شعب اصفهان
• طراحی و پیاده سازی زیر ساخت های شبکه شرکت عمران تجارت آتیه کیش
• طراحی و پیاده سازی زیر ساخت های شبکه شرکت صرافی شهر
• تجهیز و پیاده سازی زیرساخت برق ،شبکه و تلفن ساختمان ستادی بانک شهر چهارراه ولیعصر
• بازطراحی و اصالح ساختار ارتباطی فیزیکی و الجیکی دیتاسنتر کارخانجات شیوا هشتگرد
• طراحی و پیاده سازی شبکه داخلی و فیبر میان ساختمانی کارخانه شیوا فیروزکوه
• بازطراحی و اصالح ساختار ارتباطی فیزیکی و الجیکی دیتاسنتر سایت پاالیشگاهی فاز 17و 18عسلویه
• طراحی و پیاده سازی زیرساخت دیتاسنتر دانشگاه پیام نور کرج و دانشگاه آزاد همدان
• طراحی و پیاده سازی زیرساخت دیتاسنتر دفتر مرکزی شرکت فومن شیمی
• طراحی و اجرا صفر تا صد اکتیو ،پسیو و امنیت ارتباطات شبکه و سرور روم نظام مهندسی استان بوشهر
• طراحی و پیاده سازی زیرساخت های شبکه مجتمع تجاری نیایش اهواز
• طراحی و پیاده سازی زیرساخت های شبکه اداره ارشاد استان های مرکزی ،قم،یزد ،همدان ،سمنان

برخی از مشتریان ما

شرکت توزیع داروپخش
پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی
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