
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی شرکت و محصوالت

نماندگار مدار آوی  

 

 

 



 تاریخچه و زمان فعالیت

ثبت گردید و از همان ابتدا فعالیت  533547با شماره  97سال در  ماندگار مدار آوینشرکت 

 رسیم خود را نیز آغاز نمود.

 

 زمینه فعالیت

سیستم های در زمینه تولید  شرکت ماندگار مدار آوین به صورت متمرکز و تخصیص

الکترونییک هوشمند فعالیت میکند و همواره میکوشد، محصوالیت فراتر از انتظار مشتریان 

 خلق کند.

 

 ارزش ها

 نیشود .ا شرکت محسوب یم نیا یمحصوالت نوآورانه از ارزش ها یو طراح ینوآور

باشد.  یم رانیا اینترنت اشیاءدر صنعت پلتفرم بویم ایرنت اشیا ارائه دهنده  نیشرکت اول

 یشرکت به نوآور نیشده، نشان از تعهد ا دیمحصوالت تول هینوآورانه در کل دگاهید نیهمچن

 باشد. یم

 

 توانمندیها

 است: ریشرکت به صورت ز یهایتوانمند نیاز مهمتر بخیش

 

 اولین پلتفرم بویم اینترنت اشیاء دیتول

م ورک های هوشمند سازی واردات و فروش انواع برند ها و کار با فریشرکت تجربه  نیا

را داشته، بنابراین توانسته با تحلیل ایرادات و نقاط ضعف آنها و با بهره گیری از دانش فین 

خود دست به ساخت پلتفرم بویم اینترنت اشیاء و ساخت محصوالت مرتبط با هوشمند 

 سازی بزند.

 چابیک

و  Agileه از متدلوژی تولید تخصیص، استفاده از فریم ورک تولید سریع داخیل، استفاد

پرسنل مجرب امکان پاسخگویی به تغییرات را در زمان کوتاه فرآهم میکند و زمان عرضه 

 محصوالت به بازار را کاهش میدهد.

 

 



  یتجربه کاربر یبر مبنا یطراح

 یو واسط کاربر یتجربه کاربر یراحبر ط یا ژهیشرکت، توجه و نیا یدیدر محصوالت تول

به هنگام کار با  یشتریب تیرضا یینها انیمشتر بیترت نیشود. بد یم ییکاربران نها یبرا

 شده خواهند داشت. دیمحصوالت تول

 

 پرسنل

از پرسنل  یریذکر شده فوق ، بدون بهره گ یموفق پروژه ها پیاده سازیبدون شک 

 انساین یرویرا به ن یا ژهیشرکت احترام و نیباشد. ا نیم ریمتخصص و توانمند امکان پذ

مستمر،   و رشد شخیص  یریادگیشود. اعتماد ،  شرکت قائل یم یها هیه عنوان سرماب

 نیدهد . بازتاب ا شرکت به صورت روزانه انجام یم نیاست که ا ییها نیاز تمر بخیش

 باشد.   یم یریپذ تی، تعهد و مسوول یبهره ور شیاعتماد متقابل ، افزا توجه ، حسن

  : 12-5تعداد نیرو ها 

 80به ستادی :  نسبت فین% 

 

 رضایت مندی مشتریان 

نموده و آنرا  یتلق فهیشعار و وظ کیرا فراتر از  یمدار یمشتر سیشرکت از بدو تاس نیا

 یها یگواه ازیرسانده است . در صورت ن تیو به فعل یخود جار یکار یها هیدر رو

 باشد. قابل ارائه یم انیو حسن انجام کار مشتر یتمندیرضا

 

 ت و پروژه های انجام شده شرح محصوال

،دسترس  یی،کارا تیمربوط به خود را دارد. امن یو چالش ها تیحساس سازماین یپروژه ها

کاربران   عیوس فی، ط یارتباط یها و کانال ها دستگاه ادیتعداد ز  نان،یاطم تیقابل ،یریپذ

چالش ها  نیز اا یمتنوع  تنها نمونه ا سازمان یمیقد یساخت ها ریبا ز یساز کپارچهی، 

و   یساز ادهیچالش ها پ نیشرکت توانسته است با درک ا  نیا نهباشد. خوشبختا یم

 ریدر کارنامه خود به شرح ز هوشمند سازی یها ستمیس نهیموفق را در زم یساز ایتیعمل

 داشته باشد.

 

 

 

 



 IoT پلتفرم بویم اینترنت اشیاء

هوشمند، ارایه سرویس های متنوع و امروزه و با همه گیر شدن اینترنت و گویش های 

. ییک از این گسترده ای از سوی ارایه دهندگان سرویس به مشتری فرآهم شده است

استفاده از ادوات  پلتفرم بویم اینترنت اشیاء است که بصورت سرویس قابلامکانات،

این هوشمند از راه دور به جهت کنترل لوازم برقی از طریق موبایل و یا لپ تاپ میباشد، 

سازمان خود صرفه جویی و گاز امکان باعث شده تا کاربر بتواند هم در مصرف آب و برق 

کند و هم سهولت استفاده از این ادوات باعث شده تا همیشه و در جا قابلیت گزارش گیری 

این دستگاه ها نیاز دارند تا بر روی بستری فعالیت  و رصد دستگاه ها وجود داشته باشد.

ات خود را توسط آن به سرور منتقل کنند. پلتفرم بویم اینترنت اشیاء همان داشته و اطالع

که تمام دستگاه ها طبق پروتکل استاندارد اینترنت اشیاء بر روی آن فعالیت بستری است 

داشته و نوع طراحی آن سبب شده تا سایر دستگاه هایی که این استاندارد را تحت پوشش 

قرار میدهند نیز بر روی این پلتفرم بتوانند فعالیت داشته باشند.در این پلتفرم مشتریان 

ا مدیریت کرده، به آنها سناریو و زماندهی کنند و همچنین ناحیه میتوانند دستگاه های خود ر 

 بندی و شخیص سازی از سایر قابلیت های این سامانه بومیست.

  کراس پلتفرم ) بدون نیاز به سیستم عامل و قابلیت نمایش بر روی تمام دستگاه های

 (متصل به اینترنت مثل گویش موبایل، لپ تاپ، تلوزیون های هوشمند و ...

  دارای سرعت بسیار باال 

 قابلیت دریافت فید بک 

 گزارش گیری 

  سناریو دهی بر اساس زمان 

 ناحیه بندی 

 قابلیت اضافه شدن سایر دستگاه ها با استاندارد اینترنت اشیا به این پلتفرم 

 مانیتورینگ دستگاه ها 

 مدیریت کردن دستگاه ها 

 مدیریت مشتریان 

 

 

 در تولید دستگاه هانیاز مشتریان تنوع و پوشش کامل 

منابع  با توجه به نیاز سازمان ها در ارتباط با پوشش انواع دستگاه های مختلف اعم از

، جک های هیدرولیک، موتور های تک )مادون قرمز و رادیو کنترل ها( ، ریمویتروشنایی

، ، ژنراتور ها، آسانسور، سیستم های اعالن و اطفا حریق، سیستم های امنییتفاز و سه فاز

کنترلر شیر های آب و گاز از سر خط و یا ورودی در ساختمان، سیستم های سوالر، مگنت 

سعی داشته تا این  GSMها، سیستم های تهویه مجزا و مرکزی، دستگاه های مخابرایت و 

طیف وسیع را تحت پوشش کنترلر های خود قرار داده و برای تمام دستگاه ها راه حل هایی 

ا را تحت پوشش پلتفرم خود قرار دهد. همچنین این دستگاه ها به گونه را ارائه داده و آنه



پیامک فعال بوده و قابلیت کارکرد با  ای طراحی شده اند تا هم بر روی بستر اینترنت و هم

انواع دستیار های صویت )گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت( را دارا بوده و همچنین دستیار 

پیاده سازی شده است بصورت فاریس میتوان با این صویت "اصالن" که توسط شرکت 

دستگاه ها در ارتباط بود.این دستیار میتواند برای افراد سالخورده و ناتوان بسیار کارآمد 

 باشد.

 

 ویژیگ های فین 

 ویژیگ های کالن به شرح زیر میباشد:

 معماری چندالیه: -1

 یباشد.معماری سیستم های طراحی شده یک معماری چند الیه مستقل م

 طراحی یش گرا: -2

طراحی سیستم های تولید شده مبتین بر روشهای طراحی یش گرا و با رعایت بهترین 

 الگوهای تولید میباشد.

 قابلیت پیکر بندی آسان: -3

 دستگاه ها بسیار راحت و سریع به پلتفرم اضافه شده و شروع به فعالیت میکنند.

 :های ارتباطیپشتیباین از پروتکل  -4

 ,IR, Radio, GSM, Bluetooth, RS232, TTL, Wi-Fi, Magnet, PWMپروتکل های پشتیباین از 

ADC 

 وابستیگ به سیستم عامل: -5

نوع طراحی کراس پلتفرم برپایه وب بوده و بدون وابستیگ به سیستم عامل در تمام 

 دستگاهای متصل به اینترنت قابل ارائه است.

 واسط کاربری کارا، منعطف و جذاب: -6

به واسط  ژهیها , توجه و ستمیس نیکاربران استفاده کننده از ا عیوس فیبا توجه به ط

 شده اند: ادهیپ ریز یها تیمنظور قابل نیبه ا لیانجام شده است . جهت ن  یکاربر

 سهولت و کاربری آسان برای تمام سنین 

 دستریس ساده بدون نیاز به نصب 

 شخیص سازی محیط 

 امکان استفاده چندین کاربره 

 ی بر اساس دستگاه و کاربرگزارش گیر 

 فیدبک لحظه ای 

 سناریو های متنوع مجزا و وابسته 

 دستیار صویت اصالن 

 امنیت -7

باتوجه به این موضوع مهم که تبادل اطالعات بین دستگاه ها و سیستم مانیتورینگ 

امنیت اطالعات نگهداری و بنابراین  ،و کنترل عمدتا بصورت بیسیم انجام میگیرد



در حفظ و امن نگه را   بنابراین بر آن شدیم تا نهایت سعی خودبسیار مهم است، 

را بر روی پلتفرم و همچنین  SSL , TLS1.2داشتن این بستر انجام دهیم و گواهی 

انکریپشن های خاص را بین تبادل اطالعات قرار داده ایم تا با باالترین گواهی های 

 ه قرار دهیم.مساله ای حل شدامنییت این مهم را برای مشتریان خود 

 

 

 

 

 

 لینک ها

 ماندگار مدار آوینسایت رسیم 

MMAVIOT.COMHTTP:// 

 هاب هوشمند ماندگار مدار آوین

.MMAVIOT.COMHUBHTTP:// 

 گراما اینست

S://WWW.INSTAGRAM.COM/MMAVIOTHTTP 

 

 

http://mmaviot.com/
http://mmaviot.com/
http://hub.mmaviot.com/
https://www.instagram.com/MMAVIOT

