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 رایکانت
 ارائه دهنده خدمات شبکه

 

صنف انفورماتیک با معتمد شرکت عنوان به ر یهان شرکت  ستم های  در  سی شتیبانی  شبکه در زمینه پ ارائه خدمات 

 ه هزینه گرفتن نظر در گرفته تا با کار به را خود تالش تی، بسااترسااازی ه پساایو شاابکه تما  آی مشاااهر  کامپیوتری،

 .استاندارد کیفیت، بهترین ه برهزترین خدمات را به شرکت ها ه سازمان ها ارائه دهد

 خدمات نصب و راه اندازی شبکه در شرکت رایکانت

 

 نظر از همچنین ه افزاریسااخت زیرساااخت ه در زمینه پساایو شاابکه سااازیپیاد  ه نصاا  بخش، این در اصاا ی هدف

شدمی شبکه هایسرهیس ه افزارینر  سیو تجهیزات کنار در شبکه افزارنر  چنانچه. با سبی پ  تواندنمی نگیرد، قرار منا

 کنار در باید بخش ده این نتیجه در گردد،می منابع رفت هدر موج  خود حتی ه نماید برطرف را مجموعه یک نیازهای

 .گردند اندازی را  اصولی ه استاندارد صورت به یکدیگر

 

 :(شکه   فز ر سخ    زی ساخ ) شکه  پسید تجهیز ت  ند زی ر     نصب
 خصااوصاای، ه دهلتی ادارات ها،سااازمان برای هایرلس ه کاب ی صااورت به اسااتاندارد کامپیوتری هایشاابکه طراحی •

 … ه هاهتل ها،آموزشگا  ها،بانک مؤسسات، ها،شرکت

 MANه  LAN ،WAN طراحی ه را  اندازی شبکه های •

 Network Cabling and) نوری فیبر ه مساای کابل هایشاابکه ترانکینگ ه یافته ساااخت کشاای کابل اجرای •

Trunking) 

 UPS اضطراری برق تجهیزات سازی پیاد  ه برق کشیکابل •

 غیر  ه پاناسونیک سانترال ه ت فن مرکز تجهیزات را  اندازی ه نص  ه ت فن کشیکابل •

 (Wireless Network Installation) هایرلس هایشبکه استقرار ه نص  •

 Rack System) ساارهر اتاق اسااتانداردهای بر مبتنی ه اصااولی کامالً شااکل به رک آرایش ه اسااتقرار نصاا ، •

Installation) 

 (Network Equipment Rack Installation) … ه رهتر سوئیچ، سرهر، مانند شبکه تجهیزات استقرار ه نص  •

  …ه کورد پچ سوکت، کیستون، کابل، تست ف وک، دستگا  با شبکه ارتباطی تجهیزات یابیعی  ه تست •

 (Installation of CCTV Camera) شبکه تحت مداربسته های دهربین استقرار ه نص  •

 شبکه مانیتورینگ ه امنیتی هایسیستم نص  •

 شبکه هایبخش دیگر ه سرهر اتاق داخل ادهات ه تجهیزات کنترل ه نظارت برای کنترلی سنسورهای نص  •
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 لیست قیمت خدمات پسیو شبکه
 ۱۵/۰۴/۹۹آخرین برهزرسانی: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حاتیتوض

  .هزینه نهایی خدمات بر اساس شرایط اجرای هر پرهژ  متفاهت است 

 واحد تعداد شرح کاال / خدمات ردیف
مبلغ واحد 

 )ریال(

۱ 
 ( یداخ ) یکش کابل

 ( ۴ در ۳ زیسا تا برق ، زهج ۱۰ تا ت فن ، الیکواکس ، شبکه)
 ۳۵،۰۰۰ متر ۱

 ۶۵،۰۰۰ متر ۱ کابل کشی فیبر نوری )داخ ی( ۲

 ۴۵،۰۰۰ متر ۱ نص  داکت ۳

 ۷۵،۰۰۰ متر ۱ نص  ترانک به همرا  اتصاالت ۴

 ۷۰،۰۰۰ عدد ۱ برق( –ت فن  –بر رهی ترانک )شبکه  ما  الرنص  پریز  ۵

 ۱۰۰،۰۰۰ عدد ۱ (برق – ت فن – شبکه) یوارید رهکار کامل پورت تک زیپر نص  ۶

 ۱۲۰،۰۰۰ عدد ۱ (برق – ت فن – شبکه) یوارید توکار کامل پورت تک زیپر نص  ۷

 ۱۶۰،۰۰۰ عدد ۱ (ت فن – شبکه) یوارید رهکار کامل پورت ده زیپر نص  ۸

 ۶۰۰،۰۰۰ عدد ۱ فیوژن فیبر نوری ۹

 ۶۰،۰۰۰ عدد ۱ تست ه شمار  گذاری نودهای شبکه ۱۰

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ عدد ۱ به همرا  آرایش رک نص  رک دیواری ۱۱

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ عدد UTP ۱ -پورت شبکه  ۲۴نص  پچ پنل  ۱۲

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ عدد SFTP ۱ -پورت شبکه  ۲۴نص  پچ پنل  ۱۳

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ عدد ۱ پورت ۲۵نص  پچ پنل ت فنی  ۱۴

 ۴،۵۰۰،۰۰۰ عدد ۱ پورت ۵۰نص  پچ پنل ت فنی  ۱۵

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ عدد ۱ آرایش رک ایستاد  به همرا  نص  تجهیزات ۱۶

۱۷ 
 باز ه بست تجهیزات سنگین داخل رک

(Server – Storage - …) 
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ عدد ۱

 ۷۰،۰۰۰ عدد ۱ کانکتور همرا  به یپ یت وی کورد پچ ساخت ۱۸

 ۸۰۰،۰۰۰ عدد ۱ نص  دهربین مداربسته ۱۹

 ۱،۵۰۰،۰۰۰ عدد DVR ۱  دستگا  یانداز را  ه نص  ۲۰

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ عدد NVR ۱  دستگا  یانداز را  ه نص  ۲۱

 ۳۵،۰۰۰ متر ۱ کابل کشی دهربین مداربسته ۲۲

 ۸۰،۰۰۰ متر ۱ نص  لوله ف کسی ۲۳

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ دستگا  ۱ سانترال کم ظرفیت به همرا  تنظیمات دستگا نص   ۲۴

 ۹،۰۰۰،۰۰۰ دستگا  ۱ دستگا  ماتیتنظ همرا  به تیظرف پر سانترال نص  ۲۵

 ۲۰۰،۰۰۰ خط ۱ رانژ  خط شهری ه داخ ی ۲۶

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ عدد ۱ انتقال تصویر دهربین مداربسته ۲۷

 ۸۰۰،۰۰۰ عدد ۱ نص  اکسس پوینت ۲۸

 ۱۰۰،۰۰۰ متر ۱ لوله گالوانیز  نص  ۲۹

 ۲۰۰،۰۰ عدد ۱ نص  ک ید مینیاتوری ۳۰
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  .لیست فوق صرفاً جهت آگاهی از حدهد قیمت ها ارائه شد  است 

  باشدیم ویپس پرهژ  متیق متوسط شبکه، ویپس خدمات ستیل جدهل در مندرج یهانهیهز هیک . 

 ستین ریپذامکان اجرا محل از قیدق دیبازد بدهن پرهژ  یینها یهانهیهز نییتع. 

 

 

 برخی از نمونه پروژه های پسیو شبکه شرکت رایکانت

  فاع  صنایع سازمان

 ساصد صادرات ساختمان کامپیوتری کاب ی شبکه پرهژ  •

  نهایی اندازی را  نیاز، مورد کاالی تامین ه برآهرد نقشه، طراحی •

 مجموعه اص ی ساختمان به فیبر توسط ساختمان ارتباط ه ساصد شیمیایی ساختمان شبکه پره  •

 MPLS سیستم اندازی را  •

 برق ه شهری برق ه سیستم اندازی را  ه شبکه نود عدد 100 از بیش داشتن با ساصد پژههشکد  ساختمان شبکه اندازی را  •

ups سرهر اتاق اندازی را  ه 

 

 ش ت   ی  نیان  طلس

 پیاد  سازی زیرساخت شبکه ه پشتیبانی •

 

  ش ت    گن سازی ته  ن

 اندازی ه زیرساخت شبکه پرهژ  را  •

 پشتیبانی شبکه تمامی شعبات •

 

 های ماهد ر پژ هشهد  سامان 

 پرهژ  را  اندازی زیرساخت شبکه •

 

 هم      ل

 هااندازی زیرساخت شبکه ه ت فنپرهژ  را   •
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 معین گ  شگ ی مل 

 سازی زیرساخت شبکهپیاد  •

 

 

 م تز تجاری آ   سنت 

 پرهژ  را  اندازی اتاق سرهر  •

 ارتباط طبقات توسط فیبر نوری •

 انجا  فیوژن •

 های سیسکوتامین ه نگهداری سوئیچ •

 شعبه پیرهزی، سهرهردی،  - بانک تدسع  تعا ن

 پاکدشت، ساختمان اداری مالصدرا تهرانپارس،    

  UPSهای کامپیوتری، دهربین مدار بسته، برق شهری ه برق را  اندازی شبکه •

 

  ش ت  بدتان

 پرهژ  را  اندازی زیرساخت شبکه ه دهربین •

 

 فارسکو هواپیمایی تعمیرات مهندسی شرکت – فارسهد

 پرهژ  را  اندازی زیرساخت شبکه •

 

GBC Tehran 

 زیرساخت شبکهرا  اندازی  •

 

 سنگین ماشین  یستا

 اجرای زیرساخت شبکه •
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