
بهره گیري  با  ايده فناوران الکترونیک پارسان،  شرکت 
دانشگاهي  متخصص  و  مجرب  کارشناسان  توان  از 
تأسیس شده و در تالش است تا با اتکا به دانش بومي، 
و  تولید  عرصه  در  پژوهش  کارآمد،  انساني  نیروي 
بازرگاني، ارتباط قوي با ذينفعان، حضور تأثیرگذار 
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نوين، بهترين و به روزترين محصوالت الکترونیکي را 

عرضه کند.
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ایده فناوران الکترونیک پارسانایده فناوران الکترونیک پارسان
طراحـی، تولید، نصب، راه انـدازی و پشتیبانــی

انواع سامانه های هوشمند الکترونیکی



fleet management system

اهداف شرکت: 
فعاليت هاي مربوط به مطالعــه، طراحــي، توليــد، نصب 
و راه اندازي کليه سيستم هاي الکترونيکـــي، مکاترونيکـي، 
تجهيـــزات   ،GPS ماهـــــواره اي،  رباتيک، مخابراتــي، 
ديجيتالـي، بردهاي الکترونيکـي، قطعات، اقالم، ملزومات 
و موارد مصرفي مربوط به آنها، انتقال تکنولوژي، کليه 
خدمات فني و مهندسي، ICT، تجارت الکترونيک بر مبنــای 
پژوهش در زمينه توليـد و فروش، و اجراي پروژه هاي 

ملــي و بين المللي.

ایـده فنــاوران  کلیـه محصـوالت شرکت 
الکترونیک پارسان دارای 1 سال گارانتی و 10 سال 

تعهد خدمات پس از فروش هستند.

  بهره برداران سامانه یکپارچه مدیریت هوشمند ناوگان
1- خودروسازان و مالکان 

2- شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش
3- شرکت هاي حمل و نقل بار و مسافر

4- سازمان راهداري و ايمني راهها
5- شهرداري ها ) AVL ، سيپاد، دوربين، کارتخوان و ...( 

6- متوليان کنترل و نظارت بر مصرف سوخت
7- شرکت هاي بيمه

  امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سامانه مدیریت ناوگان
 ماژول GSM براي برقراري ارتباط با شبکه مخابراتي

 ماژول GPS براي مشخص کردن موقعيت ناوگان
 ماژول Can Reader براي خواندن اطالعات CAN )کدهاي 

خطا و وضعيت سيستمهاي مختلف خودرو(
 سنسورهاي روي برد )شامل سنسورهاي سنجش زاويه، شتاب، 

لرزش و ...(
 ارائه خدمات در بستر سامانه هاي وبي، ويندوزی و اندرويدی

 ویژگی های آماری و مدیریتی سامانه 
 ايجاد سطح دستــرسي بنا به سلسله مراتب سازماني بهره برداران 

و تضمين امنيت شبکه خدمات و داده ها 
 امکان ايجاد مرکز پايش ناوگان با قابليت جمع آوري و تحليل 

داده هاي حمل و نقل خودرو 
مصرف  هشدارها،  شده،  طي  مسافت  حرکت،  گزارش  ارائه   

سوخت، کدهاي خطا، عملکرد راننده
 دياگ آنالين و از راه دور وسيله نقليه و امکان برنامه ريزي 

براي مراکز خدمات پس از فروش و خودروسازان
 امکان نصب سنسور تشخيص ميزان آاليندگی خودرو بصورت 
بر خط برای کمک به کاهش انتشار آالينده ها بدون نياز به حضور 

خوردو در مراکز معاينه فنی
 داراي استانداردهاي ملي و بين المللي و تدوين الزامات اجرايي 

و تنظيم مقررات فني و راديويي


