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2 مسائل بخش اول

خسارات مالی و 
ز حیث ایمنی جانی ا



راه حلبخش دوم
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4 راه حل بخش دوم
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AI PlatformData Sets

VMS App

Request

ز  ر ا یرره به صورت زنده برای ذخمداربستهدوربین هایتصاوی
 AI، سپس برای یرادیییی وارد بخرشمی شونددیتاستوارد 

Platformز یادیییی، تصاویی زنده مسرت می شوند یما ؛ بعد ا
صرررورت آن هررراپرررردازو روی می شررروندتاAI Platformوارد 
ز انمررام پررردازو و تکررخید یرر  مررورد. ییرررد مثررل )بعررد ا

بعد ،می شودبه اتاق نظارت ارسال الگ، ی  (تکخید آتش
ز دریافت این  ر الگا ما شریو  بره طروق وعرای  VMS، نرم افزا

ز وعو  حادثه مطلر  می کند ومی شرودو همچنین ناظر نیز ا
.می دهداعدامات الزم را انمام 



محصولبخش چهارم

5



6 محصول بخش چهارم



7 محصول بخش چهارم



8 محصول بخش چهارم



9 محصول بخش چهارم



عابلیت هایبخش سوم
هوشمند
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11 هوشمندعابلیت های بخش سوم

تکخید چهره تکخید اشیا
جامانده

تکخید نکتی
لوله ها

تکخید آتش و
مکخصات آن

تکخید خیوج اشیاتکخید سالح یرم

تکخید 
پالک خودرو
و نو  خودرو

تکخید دود تکخید حمله
حیوانات

تکخید ساختدوربین هاامنیت 
ز غیرمماز و سا

تکخید تخلفات
رانندیی

تکخید خکونت

تکخید حرکت 
نایهانی

تکخید باال
ز دیوار رفتن ا

ممازیفنس

تکخید استفاده
ز ماس  ا

تکخید استفاده
ز تمهیزات ایمنی ا

تکخید رعایت
مسائل ایمنی

تکخید س وط
ز ارتفا  ا

تکخید رنگ
لواس

بهینه سازی
مدیییت بحران

تکخید تمم 
و شمارو افراد

تکخید استفاده
ز تمهیزات استییل ا



اندازه بازاربخش هفتم
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13 اندازه بازار بخش هفتم

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000
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در جهان چین آمییکا ژاپن ایران

تعداد دوربین در جهان

کل ککور هدف تیاسنس

ر دوربین های نظارتی17رشد ساالنه  درصدی بازا
2،400،000= تعداد دوربین ها در ایران 

ز بازار ککور1.7یا به عوارتی 50،000سال حدود 5دوربین های تحت پوشش ما در طی  ٪ ا



رعوابخش پنمم
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بین المللیرقبای 

رعوا 15بخش پنمم

Milestone

ر که رقیب راه حل هایرقبای داخلی دیگ
می شوندمحسوب 



رعوا 16بخش پنمم



مزیت بخش شکم
رعابتی
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18 مزیت رعابتی بخش شکم

سفارشرررررررری سررررررررازی 
محصررررررررررول برررررررررررای  
بازارهرررررررررای خرررررررررا  
همچون صنای  نفتی

عابلیررررررت سفارشرررررری 
سررازی محصررول برررای 

هر کاربردی

واکرررنش بالدرنرررگ بررره 
مخرررراطرات و کرررراهش 

خطاهای انسانی

عابلیررررررررت همزمرررررررران 
مرررررردیییت تصرررررراویی و 
هررروو مصرررنوعی کررره 

سررررراعته و 24نظرررررارت 
بدون خستگی دارد

ت عیمت پایین تر دع
ایر باالتر نسوت بره سر

رعوا



مدل درآمدیبخش یازدهم
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21
 VMSتعداد فیوو 

گالنمایش )-سو  
و مررردیییت دوربرررین 

ازایبه الیسنس، (ها
هر دوربین

تومان2،000،000

فیچرهررررایفرررریوو 
هوشرررمند در عالررر  
ر  نرررم افزارهررای دیگرر

ر  ، مایلسرررررتوننظیررررر
رازایبره الیسنس هر

فیچر

20 مدل درآمدی بخش یازدهم

تومان2،000،000

3

فیچرهررررایفرررریوو 
الیسررنسهوشررمند، 

فیچرهر ازایبه 

تومان2،000،000

4

فیچرهررررایفرررریوو 
الیسررنسهوشررمند، 

فیچرهر ازایبه 

تومان2،000،000

5

فیچرهررررایفرررریوو 
الیسررنسهوشررمند، 

فیچرهر ازایبه 

تومان2،000،000

6

فررررررررریوو پررررررررریوژه 
شخصی سازی شده

و بسته به نرو  پریوژه
توافق در مذاکرات

7

مدل درآمدی 
market place

پیش رومدل درآمدی 

8

ر ارائه خدمات بی بست
ابیی

پیش رومدل درآمدی 

9

صادرات خدمات

پیش رومدل درآمدی 



استراتژی بخش نهم
بازاریابی
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22 استراتژی بازاریابی بخش نهم

قدم اول
نستیاسربه منظور شناساندن برنرد 

بررا ارائرره خرردمات هوشررمند و نظررارت 
ر برررا آن آشناسرررت  تصررروییی کررره برررازا

.شیو  کردیم

قدم دوم
برررا مطالعررره دعیرررق برررازار، جلسرررات 
متعررردد و مطالعررره مسرررائل مرررورد 
چررررررالش صررررررنای  برررررررای بهوررررررود 

نیازسرررررنمیفاکتورهرررررای مختلررررر  
.کردیم

قدم سوم
سرلق با آشنایی با صرنای  مختلر  و ت

ر مواحرررث جرررذا   سرررعی در آن هرررابررر
ز  برای صنای  داشرتیم کره طراحی نیا
.در مممو  روند مثوتی داشت

ز  روز وروو هایبا ساخت، بهینه سازی و استفاده ا
مختل  و حمریمدیتاست هایهمچنین جم  آوری 

ی که نیازمند صرف زمان و هزینه فراوانی برود، سرع
ر برا کیفیرت و دعرت براال داشرت یم در ساخت نرم افرزا

کرره ایررن رونررد همچنرران مثوررت اسررت، ایررن موطررو  
ی برره رطررایت مکررتیی( کیفیررت و دعررت برراال) ان و منمرر

.می شودبه سایر صنای  نیزتیاسنستوصیه برند 

 هراآنبا شناخت دعیق رعوا و دانستن ن اط طرع  
در محصرررول خرررود چالش هررراسرررعی در رفررر  ایرررن 

نررم داشتیم، این موطو  عالوه بی بیرسی ملمروس
افزارهررای رعوررا، بررا بیرسرری بررازخورد کرراربران مح ررق 

ه که این موطو  هم رونردی مثورت داشرتمی شود
ز ن اط طع  رعوا فرصتی برای مرانور دا دن است و ا

و تودیل کردن آن بره ن راط عروتچالش هاروی این 
.می کنیمخودمان استفاده کرده و 



هاستراتژی ارائبخش هکتم
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ر  ساختا
هزینه

انوا  دوربین
تمهیزات شویه 
سازی اتاق کنتیل
تمهیزات شوکه
پرسنل فنی

تمهیزات دفتیی

جییان درآمد

پالیینفیوو 
ر  فیوو نرم افزا
مدیییت تصاویر
ر فیوو نرم افزا

شخصی سازی شده

همکاران
کلیدی

سرمایه یذاران 
خصوصی و دولتی 
مکاوران امنیتی

HSEمکاوران 

یزاره ارزو

افزایش ایمنی
و

امنیت افراد
و

اموال

کانال های
ارتواطی

Website
E-mail

Linkedin
Youtube

Instagram
Whatsapp
Phone call

24 استراتژی ارائه بخش هکتم

ارتواط با
مکتییان

کنفرانس ها
نمایکگاه ها

اجتماعیرسانه های
سئو

دریافت بازخورد 
کاربران

مکتییان

HSEواحدهای 
واحدهای امنیتی 
واحدهای آموزشی



بخش دهم
اعضای تیم

و
پخش سهام
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26 اعضای تیم و پخش سهام بخش دهم

کافیانحسین 
اپتی دکترای 

CEO
ر ویراسنسدر شرکت سهام دا

ویراسنسشرکت 
درصد سهم97تا 85

داریوو جاللی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات

CPO
لسا3طیدرصد سهم در5تا1

علیرطا نمات
نرم افزارمهندسی کارشناسی 

CTO
سال3درصد سهم در طی 5تا 1

سعیدی فردمییم 
دانکموی دکترای هوو مصنوعی

Head of AI Department
سال3درصد سهم در طی 5تا 1



بخش دوازدهم
سرمایه 
مورد نیاز
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28 ازسرمایه مورد نی بخش دوازدهم

-7,000

43,000

93,000

143,000

193,000

243,000

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

درآمد هزینه سود یا زیان خالص
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ر در سال اول -7،740مممو  سود و طی

ر در سال دوم _1،746مممو  سود و طی

ر در سال سوم 23،136مممو  سود و طی

ر در سال چهارم 60،346مممو  سود و طی

ر در سال پنمم 172،021مممو  سود و طی

10،000مممو  سرمایه یذاری درخواستی

67،732میانگین کل درآمد

ماه30زمان الزم برای بازیکت سرمایه

2،859هزینه دفتی و تمهیزات

312تح یق و توسعه

3،250مناب  انسانی

246هزینه های جاری

6،667مممو  هزینه کرد در سال اول

سال اولهزینه های

ازسرمایه مورد نی بخش دوازدهم


