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 1401 نرخنامه بر اساس  –  نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دیجیتالهزینه 

 قیمت به ریال    نوع خدمات ردیف 

1 
کانفینگ   و  فیزیکی  ارتفاع    ipنصب  تا  وایرلس  و  وایر  دیجیتال  ثابت  دوربین  تصویر  تنظیم   متر    3/5و 

 درصد اضافه میگردد( 20)باالتر آن 
2,490,000 

2 
 درصد اضافه میگردد( 20)باالتر آن  متر  5و تنظیم تصویر دوربین متحرک دیجیتال تا ارتفاع  ipنصب فیزیکی و کانفینگ 

129,500,000 

 500,000 ) به ازای هر دوربین( NVRراه اندازی و تنظیم دوربین دیجیتال بر روی  3

 3,587,500 ) به ازای هر دوربین (  NVRنصب فیزیکی  4

 IR 1,100,000نصب و راه اندازی پرژوکتور دید در شب  5

 900,000 راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفن ، اسپیکر ، حافظه داخلی ، ورودی و خروجیهای متعدد آالرم نصب و  6

 1,000,000 نصب هر گونه دستک تا اندازه یک نیم متری جهت نصب دوربین  7

 1,500,000 بر روی هر کامپیوتر به ازای هر اپراتور  NVRفزار کالینت  نصب و راه اندازی نرم ا 8

 4,970,500 اجرت نصب و تنظیمات کیبورد و کنترلر  9

 2,987,500 به ازای هر دستگاه NVRدستگاه   FIRWAREرسانی/ آپدیت به روز  10

 700,000 دوربین تحت شبکه به ازای هر دوربین  FIRWAREبه روز رسانی/ آپدیت  11

 VMS 9,962,500سیستم عامل ونصب نرم افزارنصب  12

 1,488,000 به ازای هر دوربین VMSکانفیگ نرم افزار   13

 2,988,000 به ازای هراپراتور VMSکانفینگ نرم افزارکالینت  14

 VMS 9,962,500به روز رسانی/ آپدیت نرم افزار 15

16 
چهره، شمارش،تشخیص  افزارهای  نرم  تصویر)شامل  پردازش  پیشرفته  تنظیمات  افزارآنالیزتصویروانجام  نرم   کانفینگ 

 ی هر دوربین حفاظ مجازی،پالک خوان،تشخیص حرکت وجابجایی،تشخیص فقدان یا افزونه وغیره....(به ازا
2,988,000 

17 
ای ارشدحرفه  کارشناس  توسط  شبکه  تحت  مداربسته  دوربین  سیستم  عیب  ورفع  یابی  وعیب  کارشناسی  ازای     اجرت  به 

 هرنفرساعت 
1,175,000 

 700,000 عادی/ نصاب به ازای هر ساعت   تحت شبکه توسط کارشناس اجرت کارشناسی وعیب یابی ورفع عیب سیستم دوربین 18

 700,000 تعویض قطعات سیستم دوربین به ازای هرقطعه/ هارد/ آداپتور  19

20 
دوربین  موتور  وتنظیم  نظافت  شامل  دوربین  هر  ازای  به  مداربسته  دوربین  سرویس   اجرت 

 )بدون احتساب هزینه ایاب ذهاب(  
575,000 

 توافقی اجرت سرویس ونگهداری سالیانه به ازای هر دوربین)بدون احتساب هزینه ایاب ذهاب( 21

22 
وخدمات   مشاوره وطراحی سامانه دوربین مداربسته)شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربین ها،مسیرهای ارتباطی،لیست تجهیزات

 وراهکارهای مدیریت نظارت تصویری(بصورت نقشه دستی به ازای هرنفرساعت 
 توافقی

23 
وخدمات     گذاری دوربین ها،مسیرهای ارتباطی،لیست تجهیزاتمشاوره وطراحی سامانه دوربین مداربسته)شامل تهیه نقشه جا 

 به ازای هرنفرساعت کارشناس تخصصی CAD/VISIOوراهکارهای مدیریت نظارت تصویری(بصورت نقشه کشی درنزم افزار 
 توافقی

 P2P 3,990,000ثابت/  IPانجام تنظیمات انتقال تصویر به روش 24

 7,975,000 مانند سیسکو و..... MANAGEDکانفینگ سوئیچ  25

 توافقی CD/DVDVتهیه نسخه پشتیبانی برروی فلش یا 26

 توافقی DVR/NVRریست پسورد  27

 هزینه اجرا %35 اوری تجهیزات مداربسته و بسترسیم کشی،عملیات اجرایی ومتریال مصرفی  جمع  28
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