
 بهبود مسمتر و امنیت

 
بهبود مستمر یه  بوسیله ی بهبود فرآیندهای کار، کاهش هزینه ها و کاهش خطاها

 عمناب شماکسب و کارتان اجازه می دهد بطور موثرتر اجرا شود و به صرفه تر باشد. 

ن دوربی امنیتی های سیستم مورد در و دهید نمی هدر خود روزانه تولید عملیات در را

 جودمو سیستم کامل ارزیابی با. دهید انجام را کار این نباید نیز خودهای مداربسته 

 ریجی،تد بهبود برای ای برنامه تدوین و سیستم، آن در نقص گونه هر شناسایی خود،

 الاعم خود امنیتی دوربین سیستم در را مستمر بهبود اصول راحتی به توانید می

 .کنید

 

 



 بازخورد

اصلی فرآیند بهبود مستمر فرآیندهایی است که شرکت شما از استفاده می هسته ی 

کند. این بدین معناست که نگاه انتقادی به سیستم امنیتی دوربین مداربسته خود 

داشته باشیم هر موضوع و مسئله ای را شناسایی کنید. آیا در پوشش خود خلل و 

ره می کنید؟ آیا هیچ کدام از دوربین آیا ویدئوها را به اندازه ی کافی ذخی فرجی دارید؟

های مداربسته یا دستگاه های ذخیره سازی ویدئو معیوب یا قدیمی هستند؟ این 

انعکاس به شما اجازه می دهد تا بدانیم چه مسائلی نیاز به رصد و بررسی دارند و 

 بیشتر اولویت را بیشتر به آن مسائل اختصاص دهیم.

 
 ناطقیم روی بر تا دهندمی اجازه شما فیزیکی امنیت به اضافی امنیتی هایدوربین آیا

 خود یکار شیفت طی باید که را ایمنطقه یا دیکن تمرکز دارند بیشتری اهمیت که

 دهد؟ کاهش کنند طی

آیا می توانید هزینه های اختصاص داده شده به امنیت فیزیکی را با موقعیت یابی بهتر 

 مداربسته کاهش بدهید؟یا استفاده از دوربین امنیتی 



پاسخ به این سواالت به شما کمک می کند تا از اینکه دوربین های مداربسته برای 

 کسب و کارتان با حداکثر بهره وری خود کار می کنند اطمینان حاصل کنید.

 بهره وری

شناسایی، یا حذف فرایندهای غیربهینه است. شناسایی  هدف از بهبود مستمر فرآیندها

امنیتی دوربین مداربسته ی شما یک گام مهمی در سیستم  نقاط ضعف در سیستم

 برای مدائ تغییر یا بهبود معنای به ،در زبان ژاپنی :کایزندوربین مداربسته کایزن)

 روی رباصلی  تمرکز آن در که دارد اشاره ایفلسفه به و است بهتر اینتیجه به رسیدن

  ( شماست.است کار و کسب مدیریت یا مهندسی تولید، فرایند مستمر بهبود

شما و کارمندان شما باید روزانه سخت کار کنند تا از اینکه کسب و کارتان در حداکثر 

بهره وری در حال کار است اطمینان حاصل کنید. نگذارید خللی در سیستم دوربین 

 ما داشته باشد و کار سخت شما را در معرض ریسک قرار دهد.مداربسته شما وجود 

 هب تا دهیم می ارائه امنیتی مشاوره و سایت از تعهد بدون و رایگان ازدیددر هامین، ب

 نهاآ رفع و عملیاتی بهبود جهت خود امنیتی سیستم ضعف نقاط شناسایی در شما

 .کنیم کمک

 

 کانام مدیریت به هاییداده ارائه با توانندمی همچنین امنیتیمداربسته  هایدوربین

 وظیفه ای دوچندان را انجام دهد. کندمی فراهم بهبود برای ی رامناطق شناسایی

به عنوان مثال ممکن است متوجه شوید که دو ایستگاه کاری یا دو قطعه از ماشینی 

برای  کارکنانگیرند. بنابراین تعداد گام هایی که باید نسبت به هم نزدیک تر قرار 

 رسیدن به مراحله بعدی فرآیند نیاز است طی کنند کاهش می یابد. 



همچنین می توانید دستگاهی در حالت بهینه کار نمی کند یا کارکنانی را که از رویه 

 های تعیین شده برای انجام پیروی نمی کنند را شناسایی نمایید.

 تکامل سیر

 ظیم،ع هایجهش جایبه افزایشی و مداوم هایگام بر مستمر بهبود فرآیندبا  تاکید با

 .دوربین مداربسته امنیتی یک مورد حیاتی است سیستم برای استراتژیک برنامه یک

 خود سیستم بهره وری مطالعه و خود احتمالی ضعف نقاطو تشخیص   بررسی از پس

 تراتژیاس در بعدی قدم ،(بگذارد تأثیر شما کلی کارایی بر تواند می چگونه اینکه و)

 .باشدو دست به کار شدن  اقدام باید ،شما

چه بخواهید با جایگزینی دوربین های مداربسته آنالوگ قدیمی با دوربین های تحت 

شبکه با کیفیت های باالتر یا تعویض هارد دیسک های قدیمی خود که برای ذخیره 

سازی ویدئو از آن استفاده می شود شروع کنید کارشناسان امنیتی هامین همراه 

شما همکاری می کنیم تا برنامه ای کارآمد و مقرون به صرفه را برای  شماست. ما با

 ارتقاء سیستم امنیتی شما ایجاد کنیم.

تا  با شما کارمیکنیم شرکت شما شده استبه کارگیری اصول ناب باعث موفقیت با 

 روعش تازه خواه سیستم امنیتی شما به همان اصول کار کنند.اطمینان حاصل کنیم 

 می ما امنیتی کارشناسان باشید، ارتقاء آماده یا باشید کرده خود سیستم ارزیابی به

  .شوید وارد خود بودجه با و موقع به تا کنند کمک شما به توانند

 ارتباطنگرانی های خود را در  تماس با کارشناسان ما این امکان را به شما می دهد تا

 های مداربسته را در میان بذارید.دوربین  و نصببا آشنایی، خرید 

کارکنان و  از اگر هستید همینطوردوراز راه همچنین اگر به دنبل خرید اینترنتی 

نمایید. سایت و صفحه ی شبکه های اطمینان حاصل  ها بخواهیددستگاه ها یا فرآیند

 مجازی ما در اختیارشماست.



 

 


