
شرکت منشور سیمین و گارانتی محصوالت 

تمامی محصوالت شرکت منشور سیمین دارای گارانتی و خدمات پس از فروش ھستند
به استثنای قفل سخت  افزاری که دارای گارانتی تعویض مادام العمر است، یعنی اگر حتی به صورت

 
عمدی این قفل آسیب ببیند، شرکت متعھد می شود که تعویض رایگان قفل را انجام دھد. 

با توجه به استفاده از بھترین و مرغوب ترین قطعات موجود در بازار در محصوالت منشور سیمین،
این اطمینان را به مشتری ھای خود می دھیم که قطعات کامال صنعتی تولیدشده و احتمال خرابی
بسیار کمی وجود دارد اما با توجه به گارانتی ثابت شده برای مشتریان قدیمی که از ٢٠ و چند

 
سال پیش با ما ھمکاری دارند، ما ھمواره به فکر مشتریان خود ھستیم. 

پشتیبانی تلفنی و حضوری ھمکاران فنی ما ھمواره موردتوجه و رضایت مشتریان بوده است.

 
حتی گاھی اوقات نیروی فنی ما، به عنوان نیروی شما در محل حاضر میشده است. 

شرکت منشور سیمین ھمواره آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنھادات شما است، لطفا ما را
در ارائه خدمات بھتر یاری نمایید. نمایید.

گارانتی همیشگی و رایگان قفل.
پس گرفتن قفل هاي نو از آخرین فاکتور به مدت یک سال.

تعویض قفل معیوب با قفل نو در هر شرایطی.
فرصت تست یک ماهه براي خرید اول.

ارائه تمامی ابزارها و برنامه هاي مرتبط با قفل به صورت رایگان
قیمت یکسان قفل هاي شبکه و تک کاربِر

بروز رسانی ابزارها و برنامه هاي قفل (سازگار با نسخه هاي قدیم).
مشاوره امنیتی به صورت حضوري یا تماس تلفنی.

پاسخگویی به سواالت و حل مشکالت شما از طریق تماس تلفنی یا حضوري.
ایجاد تغییرات ویژه سخت افزاري یا نرم افزاري در صورت درخواست متقاضی.

همگی از امتیازات قفل سخت  افزاري محسوب می شوند.
همگی از امتیازات قفل سخت  افزاري محسوب می شوند.

آیا قفل هاي منشور سیمین کرك میشوند؟

صندوق فروشگاهی

بدون فن و صدا. 
دارای صفحه لمسی خازنی. 

Wi-)مجھز به شبکه بی سیم
 .Fi)،LAN

تبادل داده با کاربر و
 . USB به روزرسانی از طریق 4 پورت

اطالعات بیشتر

پوزبان

بدون درایور 
اتصال به 3 دستگاه ھمزمان 

سازگار با ھمه پروتکل ھای
PSPھا 

اطالعات بیشتر

GSM Modem
دستگاھی است که برای
ارسال و دریافت پیامک از
طریق سیم کارت مورد

استفاده قرار می گیرد. 
اطالعات بیشتر

اسنتد لمسی

بدون فن و صدا. 
 .IRدارای صفحه لمسی

Wi-)مجھز به شبکه بی سیم
 .Fi)،LAN

تبادل داده با کاربر و
 . USB به روزرسانی از طریق 4 پورت

اطالعات بیشتر

کالرآیدي

 
USB2.0-USB3.0

 
FSK,DTMF

 
Single,Network

Save Offline, Line

 
Disconnect

 
Hock Off, Answer, Hock On

 
Ring, Missed Call

 Dial Number, Caller ID
اطالعات بیشتر

CNC
حرکت محور

 
500mm*500*800=ھا

 
808D Siemens=کنترلر

 
3000RPM=موتورمحورھا

 
(GSK 7.5(KW اینورتر

 
(GSK 8000RPM 7.5(KW سروو اسپیندل موتور

دارای ابزارگیر پنوماتیکی و برق سه فاز 
اطالعات بیشتر

https://dedj.com/ProdoctSystemPos
https://dedj.com/ProdoctPosban
https://dedj.com/ProdoctGSM
https://dedj.com/ProdoctStand
https://dedj.com/ProdoctCallerID
https://dedj.com/ProdoctCNC


جواب این سوال صرفا با گفتن کلمه «بله» یا «خیر» امکان پذیر نیست، طبق تجربه شرکت ھای
تامین امنیت نرم افزار و یا سخت افزار، به طورقطع نمی توان گفت که یک قفل یا پروتکل قابل
شکستن نیست. زمانی که کدگذاری MD5 به وجود آمد اکثر کارشناسان معتقد بودند که یک
الگوریتم شکست ناپذیر به وجود آمده است اما پس از گذشت مدتی، ھک شدن MD5 یک عمل

تقریبا شدنی شده است. 
پس اگر دوست دارید که یک شرکت تامین امنیت با شما صادق نباشد، باید از این شرکت

بشنوید که ما به ھیچ عنوان ھک نشده ایم و ھک نمی شویم!! 
شرکت منشور سیمین از شروع فعالیت ھمیشه سعی در بروز بودن تجھیزات و استفاده از آخرین
متد برنامه نویسی بوده و ھست. پس از به وجود آمدن کوچک ترین مشکلی ازنظر امنیتی و فنی،
برخورد شرکت منشور سیمین ھمواره به گونه ای بوده است که مشتریان این شرکت ھمواره از

عملکرد ما راضی بوده اند.

در حال حاضر چند سالی است که گزارشی از ھک و یا شکسته شدن قفل ھای منشور
سیمین گزارش نشده است.

کنترلرهاي صنعتی

USB2.0-USB3.0/ بدون
درایور/ 

كنترل كننده موتور AC/ استپر
موتور سه كاناله/ اينتر فیس و
درايور استپر موتور چھار

كاناله/ اينتر فیس Display چھار Digit/ انكودر
روتاري سه كاناله/ مالتي پالكسر 16 كانال دو
انتخابي/ I/O ھشت بیتي/ آنالوگ به ديجیتال 12
بیتي/ ديجیتال به آنالوگ 12 بیتي/ ديجیتال به

آنالوگ 8 بیتي 
اطالعات بیشتر

شرکت منشور سیمین
شرکت دانش بنیان منشور
سیمین سال 1374 در حوزه
الکترونیک و امنیت نرم افزار شروع
به فعالیت نمود و تا به امروز با
ساخت بیش از 50 محصول
الکترونیکی،مکانیکی و نرم افزاری
به عنوان یکی از مدعیان حوزه
الکترونیک و امنیت نرم افزار در
کشور می باشد. این شرکت
عالوه بر موفقیت در تولیدات خود،
اعم از محصوالت در حوزه امنیت
نرم افزار و اتوماسیون صنعتي، در
تحقیقات و نو آوري نیز ھمواره

تالش نموده و موفق بوده است.

لینک هاي مفید
صفحه دانلود ها 

ارتباط با ما 

سواالت متداول 

نقشه سایت 

شماره هاي تماس شرکت

 
ساعت کار

روزھای شنبه تا چھارشنبه 
ساعت 8:00 الی 16:50
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