معرفی مخترص رشکت مخابراتی
کنکاش ارتباط آسیا
خدمات ما،درحوزهمخابراتسیار
رشکت کنکاش ارتباط آسیا
مجــری پــروژه هــای مخابراتــی موبایــل و
ریپیــر بــرای اپراتورهــای ایــران
پشتیبانی  ،نگهداری
امکانات البراتوار فنی
منایندگــی فــروش تجهیـزات و اجـرای خدمــات
نصــب محصــوالت رشکــت فایــر هــوم (دهمیــن
رشکــت تولیــد کننــده تجهیــزات مخابراتــی در
جهــان)
تجربه رشکت
•اجــرای پــروژه هــای مخابراتــی کلیــد در
دســت ( ســایت یابــی ،عملیــات عمرانــی تــا
نصــب و راه انــدازی شــبکه)
•نظــارت بــر پــروژه هــای مخابراتــی
Rollout
Management
•اج ـرای پــروژه هــای پوشــش دهــی وای-
فــای در دانشــگاهها و محیطهــای بــزرگ
•طراحــی ,اجــرا و بهینــه ســازی و تامیــن
تجهیــزات بیــش از  60ریپیــر در اســتانهای
آذربایجــان رشقی،خراسان،بوشــهر  ،اصفهــان و
ته ـران از ســال  1388تــا کنــون

پروژه های کلید در دست ( )Turnkeyاز
•اجرا و مدیریت
طراحی و سایت یابی تا نصب و راه اندازی و بهینه سازی
•مدیریت

پروژه های اجرایی سایتهای موبایل ()Rollout Management

•اجرای پروژههای مدرنیزاسیون و تعویض سایتهای  GSMبه سایتهای  3Gو4G
•اجرای پروژه های عمرانی شامل فونداسیون و نصب انواع دکل و فنس CW

•اجرای پروژه های نصب تجهیزات مخابراتی و راه اندازی سایت TI
•اجرای پروژه های پوشش درون ساختمان In-Building

•اجرای پروژه های بهینه سازی و طراحی سایتهای موبایل NWPL;Optimization

•اجرای پروژه های ارتقاء پوشش دهی جاده ها ،تونل ها و
مناطق روستایی با تامین انواع ریپیتر با تکنولوژی پیشرفته

وای-فای  Wi-Fiدرالیه اکسس و Core
•تامین کننده تجهیزات
•مجری انواع طرحهای پوشش وای-فای برای سا زمانها  ،هتلها ,مراکز
آموزشی و  ISPها در الیه های Wi-Fi calling, Wi-Fi Accessو Wi-Fi offloading
•مشاوره و طراحی شبکه های  Wi-Fiهوشمند

تولیدتجهیزاتمخابراتی

•انـواع آنتهای طراحی,شـبیه سـازی و سـاخت
انـواع مدلهـای آنتـن امنـی ،دایرکشـنال،
یاگـی و پنـل شـاملFM,VHF UHF FM,VHF
UHF and RF GSM for telecommunication
•تولید تجهیزات پسـیو انواع اسـپلیتر،کوپلر
 ،کامباینرو فیلتر
•تولید رله دیجیتال DVBT/T2

رضایتنامهکارفرمایان

گواهینامهها

•گواهینامه صالحیت مشاوره
•گواهینامـه عضویـت در اتحادیـه صـادر
کننـدگان خدمـات مهندسـی ،مشـاورین و
پیمانـکاران مخابـرات ایـران
•گواهینامه ایزو 9001-2015
•گواهینامـه حضـور در نمایشـگاه تخصصـی
مخابـرات ،ارتباطـات و صنایـع وابسـته
•پروانـه خرید،فـروش و تولیـد تجهیـزات
رادیویـی از سـازمان تنظیـم مقـررات

•اخذ رضایتنامه از شرکت مبین نت
•اخذ رضایتنامه از شرکت ایرانسل
•اخذ رضایتنامه از شرکت مخابرات استان یزد
•اخذ رضایتنامه از شرکت مخابرات استان کرمان
•اخذ رضایتنامه از شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی
•اخذ رضایتنامه از شرکت Nokia Siemens
•اخذ رضایتنامه از شرکت Huawei
•اخذ رضایتنامه از شرکت جامع مبین

هواوی

 13سال تجربه در صنعت مخابرات

•نصب تجهیزات وایمکس برای 100سایت اپراتور مبین نت و بهینه سازی آن
•مدرنیزاسیون سایتهای ایرانسل در حومه تهران و البرز و تعویض تجهیزات
 GSMبا تجهیزات  3Gو 4G

همراه اول

• نصب و اجرای پوشش دهی وای فای برای پروژه اربعین مرز خسروی
• طراحی  ،اجرا و تامین تجهیزات سایتهای  IBSهمراه اول جهت پوشش
دهی 4G,3G, GSM
•تامین تجهیزات و اجرای سایتهای ریپیتر در سرتاسر کشور برای

ایرانسل

•طراحی و اجرای سایتهای ریپیتر در سرتاسر کشور جهت رفع مشکالت پوشش
دهی ایرانسل
•مدرنیزاسیون سایتهای ایرانسل در  5استان کشور و تعویض تجهیزات
 GSMبا تجهیزات 3Gو 4Gو بهینه سازی آنها
•نصب و راه اندازی سایتهای ایرانسل شرکت اریکسون استان کرمان

مخابرات استانها(همراه اول)

•پروژه بهینه سازی و پوشش دهی جاده ای برای شرکت NAK

•پروژه طراحی شبکه وتملک  230سایت  BTSدر استان کرمان
برای شرکت مخابرات استان کرمان

•پروژه رنگ دکل در مازندران

•تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی  9سایت ماکرو و 15
سایت میکرو برای پارس ایراتل  MCI-یزد و کرمان

•پروژه طراحی و اجرای سایتهای  IBSبرای شرکت ایرانسل

مبیننت

•پروژه کلید در دست شرکت NAK

•اجرا ،راه اندازی  ،مدرنیزیشن سایتها و لینکها وعملیات عمرانی سایت های
شرکت مبین نت در سراسر کشور

•پروژه طراحی شبکه و طراحی انتقال  124سایت میکرو  IBSدر
پروژه GCنوکیا در تهران
•پروژه  Turn-Keyبرای  33سایت ریپیتر جهت پوشش جاده ای کل

•بهینه سازی شبکه  Wimaxمبین نت در کل کشور

•پروژه طراحی وبهینه سازی شبکه کل کشور برای شرکت مبین نت

استان آذربایجان شرقی و تامین کلیه تجهیزات

•پروژه  Wimaxمبین نت برای تهران و کرج

•پروژه طراحی و اجرای سایتهای  IBSبرای شرکت همراه اول

•پروژه وایمکس شرکت مبین نت فارس ،خوزستان

نوکیا-زیمنس

پروژه های دیگر

•پروژهای طراحی و بهینه سازی تهران،خراسان ،مازندران،گلستان،
تهران و کرج برای شرکت نوکیا-زیمنس

•پروژه ثبت بین المللی  16000ایستگاه رادیویی کشور در  ITUجهت سازمان
تنظیم مقررات
•سایت یابی و نصب و راه اندازی تعدادی از سایتهای شرکت رایتل

•پروژه درایو تست وبهینه سازی شبکه برای خراسان و تهران
شرکت نوکیا -زیمنس

•پروژه رنگ دکل در استانهای مازندران -گلستان و خراسان
رضوی
•پروژهای طراحی و بهینه سازی تهران ،خراسان ،مازندران،گلستان،
تهران و کرج برای شرکت نوکیا-زیمنس

•اجرای پروژه مدرنیزاسیون تجهیزات تعدادی سایت در استان یزد برای ZTE
•تامین تجهیزات،طراحی و اجرای شبکه های هوشمند
همچون
سازمانها
و
ها،دانشگاهها
ISP
برای
Wi-Fi
دانشگاه شهید بهشتی  ،دانشگاه سوره و کتابخانه ملی

•پروژه درایو تست وبهینه سازی شبکه برای خراسان و تهران
شرکت نوکیا -زیمنس
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