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الشـركة ملف  محتوى 

خدمـاتنـا
وتركيب وصيانة: توريد 

المراقبة كاميرات  أنظمة   -  

االلكترونية البوابات   -  

- بوابات الكشف عن المعادن  

- انظمة االنذار المبكر ضد الحريق  

- انظمة التحكم فى الدخول والخروج  

المرئ - االنتركم الصوتى واالنتركم   

- انظمة االنذار ضد السرقة واالقتحام  

- اجهزة الكشف عن الحقائب   

المؤتمرات للمنشات والقاعات و  الصوتيات  انظمة   -  

- اجهزة الحضور واالنصراف  

االلكترونية والبروجكتور والدتا شو الشاشات  أنظمة   -  

الداخلية واالتصاالت  والتحويالت  اإلليكترونية  السنترالت   -  

* عقود صيانة كافة االنظمة السابقة

تنــا خدما

نـحـن مـن 

الـرؤيــة

االسـتراتيـجـية

رؤيــة اإلدارة

الجودة سياسة 

عمالئـنــا بعض 

األعمال سابقة 

العمالء شهادات 



الشركــة استراتيجية 

التكنولوجية على أعلى مستوى من  الحلول  تعمل الشركة على تقديم أفضل وأقوى وأحدث 

األداء والكفاءة والتميز وذلك من خالل فريق عمل مدرب على قدر كبير من المعرفة المباشرة 

المميزة وذلك من  اإلدارية  التسويق والمبيعات والمهارات  الفنية ومهارات  بالمهارات  والخبرة 

العربية بداخل جمهورية مصر  الخاصة  الفئات  لخدمة جميع  أعمالنا  تكثيف  خالل 

www.its-egy.com

الشركــة عن  نبذة 

لـرؤيــــــة ا

تكنولوجيا للمساهمة في نشر   ٢٠٠٧ الشركة عام  تأسست 

القطاعات كافة  تخدم  التي  اإلليكترونية  الخدمات  األنظمة األمنية و 

و المؤسسات ومجموعة كبيرة من السفارات األجنبية  من خالل فريق

المتخصصين. و  الخبراء  من 

الخدمات وقد قامت الشركة بتوفير خدمات و تكنولوجيا األنظمة األمنية و 

الجمهورية. انحاء  الكبري في جميع  الشركات  و  للمصانع  اإلليكترونية 

و نظرا لما تتمتع به الشركة من سمعة ممتازة و فريدة في كفاءة الخدمة

و الدعم الفني و الصيانة أصبح من عمالئنا العديد من سفارات الدول األجنبية في مصر.

ال يوجد عميل يرغب في التعامل مع شركة يرى أنها ليست

أهل للثقة أو ليست متفردة أو ليست إبداعية.

يتنبى مجلس إدارة الشركة أفكار النظم االمنية ونيل رضاء كافة العمالء مع 

إنتاجية ولكن دون التقصير على معدالت الجودة  الحفاظ على اعلى قدرة 

ITS امام كل عميل. المتفق عليها مع السادة العمالء والتى تلتزم بها  
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لــتـنــا ســـا ر

ITS  هي تمكين كل شخص وكل مؤسسة من إنجاز المزيد. وننّفذ ذلك من خالل  رسالتنا في 

إضفاء طابع شخصي أكثر على أجهزة  التأمين و الحماية والرفاهية  وفي إطار هذا سنحافظ 

أو  المنزل  التحكم بصورة أفضل في  الخالدة للخصوصية وسنصون قدرتك على  القيمة  على 

. المؤسسة 

بالتأكد من حصولك على خيارات مفيدة بشأن كيفية وسبب استخدام هذه االنظمة  يبدأ ذلك 

المناسبة لك عبر  الخيارات  لتحديد  إليها  تحتاج  التي  المعلومات  أنك تمتلك  االمنية، والتأكد من 

وخدماتنا. منتجاتنا 

للعمـيل: التـزامـاتنـا 
- مدة الضمان تشمل اإلستبدال والصيانة الدورية طوال فترة الضمان مجانا.

 ITS - اى زيادة فى التكاليف بعد تقديم عروض األسعار واإلتفاق هي مسؤلية 

- تتحمل الشركة شرط جزائى تفرضة على نفسها عند التاخير فى تسليم أى مشروع عن الموعد 

التاخير). العميل فى  علية (شريطة عدم تسبب  المتفق 

عمالئنـا بـعــض 

sman Group
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مع سجل حافل ألكثر من عشر سنوات من الخبرة و اإلعتقاد بأن قيمة الصدق واألمانة أغلى من مجرد 

للعمالء المميزة  تقديم خدماتنا  بإمكانياتنا على  نفخر  عقد صفقة مع عميل و 

الكرام. لنا عمالؤنا  التي أرسلها  وفيما يلي بعض الشهادات 

الـعمـالء شـهادات 
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