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:تاریخچه
شماره  با کرج در اداره ثبت شرکتها ي شهرستان 1379شرکت هوشمند سازان بیتا در سال 

این مجموعه با هدف ارایه مشاوره و اجراي انواع سیستم  .به ثبت رسمی رسید5495ثبت 
. تاسیس گردیدو شرکت هاي بزرگ هاي حفاظتی و امنیتی در سازمانها ، ارگانها 

در راستاي توسعه بازار و اهداف بلند مدت خود ، شعبه دوم را در کالن شهر 1380در سال 
.تهران را تاسیس نمود

کارگروهی متشکل1390در راستاي تحقیق و توسعه در زمینه کنترل تردد جامع در سال 
ازمهندسان نرم افزار و سخت افزار در درون گروه شکل گرفت که منجر به طراحی و

.ردیدافزارهاي کنترل تردد بر اساس نیاز سازمانهاي داخلی گتولید نرم افزارها و سخت 
شرکتماموریت 

		.ماموریت ما هوشمند سازي امنیت شماست		•
انداز شرکتچشم 

ي مدار بسته در زمینه محصوالت دوربین ها		برند برتر کشور		تثبیت برند شرکت به عنوان•
درب هاي اتوماتیک و گیت هاي کنترل تردد

و دوربین  احراز جایگاه برترین محصول محصوالت دربهاي اتوماتیک و گیت هاي کنترل تردد•
هاي مدار بسته

احراز جایگاه برترین شرکت مجري پروژه هاي دوربین هاي مدار بسته،درب هاي •
اتوماتیک،گیت هاي کنترل تردد در کشور

کسب سهم عمده بازار در حوزه محصوالت دربهاي اتوماتیک و گیتهاي کنترل تردد•
اي کنترل مالکیت یک کسب و کار تولیدي و بازرگانی در حوضه دربهاي اتوماتیک و گیته•

تردد
اهداف شرکت

افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت•
مطلوببر مبناي کیفیت محصول، حسن عمل به تعهدات و خدمات		رضایت مشتریان		تامین•
عالی فرديتامین رضایت کارکنان بر مبناي تامین مالی، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و ت•

:ابیتمعرفی شرکت هوشمند سازان



استراتژي شرکت		
تمرکز توان تولید و توسعه بر روي محصول کلیدي شرکت•
ارائه خدمات جامع، تخصصی و منحصر بفرد بر روي محصول کلیدي•
تثبیت برند شرکت از طریق تبلیغات گسترده و ارائه خدمات مطلوب•
جهت گیري به سمت پایه گذاري یک کسب و کار با توانمدي مهندسی بومی•

خط مشی شرکت
اولویت دادن به خواستهاي مشتریان و برقراري سازوکارهاي الزم جهت تحقق آن•
تأکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان•
مستمر(R&D(افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه •
حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیندها در شرکت•
بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها، محصوالت و خدمات شرکت•
بهبود، توسعه و بروزآوري زیرساختهاي شرکت•
آنانجذب و پرورش نیروي انسانی کارآمد و متعهد و برقراري برنامه هاي آموزش و توانمندسازي•
در اهداف شرکت		مشارکت موثر کارکنان	ایجاد مکانیسم هاي انگیزشی جهت•

ارزشهاي سازمانی شرکت
احترام به حقوق مشتري و تالش مجدانه در ایفاي آن•
تعهدگرایی و مسئولیت پذیري مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمانی•
ایجاد فضاي کاري مناسب و روابط کاري صمیمانه میان مدیران و کارکنان•
کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها•
صداقت و درستکاري در قبال کارکنان، مشتریان و جامعه•
پایبندي به اصول اخالق حرفه اي، قانون و تعهدات شرکت•
اهمیت دادن به تامین مالی، سالمت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان•
خالقیت و نوآوري در تولید محصول و ارائه خدمات•



:شرکت زمینه هاي فعالیت 

زمینه هاي فعالیت شرکت مشاوره، طراحی ،تولید و واردات  سیستمهاي حفاظتی شامل دوربین هاي مدار 
.بسته و تجهیزات کنترل تردد و اتوماسیون دربهاي اتوماتیک می باشد

فعالیت هاي تولیدي  
RFIDناوري طراحی و تولید نرم افزار جامع مدیریت وکنترل تردد ، و سخت افزارهاي تحت شبکه مبتنی بر ف

طراحی و تولید گیت هاي کنترل تردد بردهاي الکترونیکی و قطعات مکانیکی

هاي بازرگانی   فعالیت 
واردات تجهیزات کنترل تردد مستقل،قفلهاي برقی ودستگیره هاي

دوربین هاي مداربسته آنالوگ و تحت شبکه از چین واردات آپارتمانی و هتلی از کشورهاي کره، تایوان و 
کشورهاي کره، تایوان و چین 

:    ها و قابلیت هاتوانمندي 

تولید و ،طراحی در زمینهسال15بیش از مدیریت پویا با تحصیالت مهندسی صنایع ، و مدیریت با تجربهکادر 
حفاظت الکترونیک و اتوماسیون گذرگاهها  ي پروژه هاي اجرا 

متر فضاي تولیدي در محمد شهر کرج و دو دفتر رسمی در استانهاي تهران، کرج و داراي 2000داراي 
. نمایندگی در سطح کشور20شبکه فروش و خدمات فروش با بیش از 

تولید، اجرا و ، در واحد هاي طراحی با تخصص هاي نرم افزار و الکترونیک نفر نیروي آموزش دیده و 01داراي 
نفر نیروي اداري و فروش 8خدمات پس از فروش و 

1382از سال IPASو حفاظت و امنیت فعال در نمایشگاه هاي بین المللی ساختمانحضور 

بازدید مستمر مدیران و کادر فنی شرکت از نمایشگاه هاي تخصیصی بین المللی و کارخانجات تامین کننده 

داراي تیم بازرگانی قوي و با تجربه و ارتباط قوي و مناسب با شرکتهاي مطرح بین الملی در زمینه هاي مذکور



:تجهیزات و تولیددر تامینشرکت نمودار عملکرد 



:بیتاهوشمند سازانچارت سازمانی



:بیتا هوشمند سازانشرکتآدرس دفاتر 

ازان بین پل آزمایش و خیابان جانب-بزرگراه جاال آل احمد: دفتر تهران–
02188287520: تلفن219پالك  

اختمان کسري شمالی س-بلوار موالنا -بلوار جمهوري اسالمی: دفتر کرج
02634496317: تلفن2سرو واحد 

 ت  شهرك صنعتی زیبادشت خ صنع-جاده ماهدشت -کرج : کارخانه
02636320935: تلفن3دوم پ 

www.hsbco.ir وب سایت شرکت هوشمند سازان بیتا


