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 معرفی اجمالی شرکت .1

 

 یوکانام شرکت :  توسعه  هوشمند 

 

 زمینه فعالیت : هوشمند سازی ، اتوماسیون ورزشی ، اتوماسیون هتل داری ،

  قفل های هوشمند ،

 

ساختمان  -روبروی خیابان مهر –خیابان قصردشت  -آدرس دفتر مرکزی : شیراز

 1ارکید واحد 

   

 +89(213) 1223721  تلفکس :

 

 

 www.YuccaHQ.com                   وب سایت :

 

 

 

 info@YuccaHQ.comایمیل :                        

 

 

 

 

 

http://www.yuccahq.com/
mailto:info@YuccaHQ.com
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 آشنایی با شرکت توسعه هوشمند یوکا .2

 

با توجه به پیشرفت تجهیزات الکترونیکی در زمینه اتوماسیون مجتمع ها و سازمان ها، 

شرکت یوکا برآن شد تا  راهکار، ین و ایده ال ترینو اریه بهتر لزوم بررسی تخصصی

در مهین عزیزمان به صورت انحصاری محصوالت یوکا را با کیفیتی باالتر از 

تا کنون با هدف تامین نیاز  1393استانداردهای روز دنیا ارایه نماید. شرکت یوکا از سال 

برج های مسکونی و  ، هتلداریی جامعه در زمینه مشاوره ،طراحی و اجرا، هوشمندساز

صنعتی و اداری به پیشوانه مهندسین مجرب و کادر فنی قوی با  ، مجتمع های ورزشی

بهره گیری از امکانات وسیع و تجهیزات پیشرفته روز دنیا توانسته است با انجام موفقیت 

 امیز بیش از صدها پروژه کارنامه قابل قبول را برای خود رقم بزند.

با دارا بودن قوی ترین و مجرب ترین کادر خدمات پس از فروش در سطح  شرکت یوکا

کشور همواره در کنار شما است تا اطمینان خاطر مصرف کنندگان محترم از کارکرد 

صحیح سیستم ای ارایه شده را جلب نماید. در این راستا شرکت یوکا محصوالت خود را 

همواره بتواند جلب رضایت مشتری  را با بین یک تا سه سال گارانتی طالیی می نماید تا 

بدیهی است پس از اتمام گارانتی محصوالت ، مشتری  شعار مشتری مداری حفظ نماید.

می تواند با عقد قراردادهای پشتیبانی و یا قراردادهای موردی مدت زمان خدمات رسانی 

 را تمدید نماید.

کمک نمایندگان فعال در  هم اکنون شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش ما به

 سراسر ایران اماده خدمت رسانی در زمینه زیر میباشد :

 

 اتوماسیون جامع هتل داری که شامل :

نرم افزار جامع هتلداری ، دستگیره های الکترونیکی ، صندوق ایمنی دیجیتالی ، سویچ 

ای ذخیره انرژی ، نمایشگر شماره و وضعیت اتاق الکترونیکی ، چشمی درب ، قفله

الکترونیکی سونا ، سیستم انتن مرکزی ، دوربین مداربسته ، اعالم حریق ، سیستم فوق 

 حرفه ای صوتی و تلفن های داخلی 

 اتوماسیون مجتمع های ورزشی و مسکونی :

پکیج نرم افزار و سیستم اتوماسیون مجتمع های ورزشی و مسکونی ، قفل های الکترونیکی 

 ، دستگیره های رمزدار ، دستگیره های کارتی. سونا ، دستگیره های اثرانگشتی
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  شرکت توسعه هوشمند یوکا
 

  
 برخی از مشتریان یوکا                     

 
   

 شرح پروژه نام پروژه نام کار فرما  

 اتوماسیون هتل داری هتل چمران  روحانی 1

 اتوماسیون هتل داری هتل ارم   2

 اتوماسیون هتل داری خلیج فارس قشمهتل    3

 اتوماسیون هتل داری هتل پارسه    4

 اتوماسون هتل داری هتل زندیه    5

 اتوماسیون هتل داری هتل کریمخان   6

 اتوماسیون هتل داری هتل آریوبرزن   7

 اتوماسیون هتل داری هتل جام جم شیراز   8

 اتوماسیون هتل داری هتل صدرا شیراز    9

 اتوماسیون هتل داری هتل کوثر شیراز   10

 اتوماسیون هتل داری هتل تاالر شیراز    11

 اتوماسیون هتل داری هتل آپادانا شیراز    12

 اتوماسیون هتل داری هتل اطلسی   13

 اتوماسیون هتل داری هتل ساسان   14

 اتوماسیون هتل داری هتل خانه سبز   15

 اتوماسیون هتل داری هتل هدیش   16

 اتوماسیون هتل داری هتل آپارتمان لوکس   17

 گاو صندوق دیجیتالی هتل کریم خان    18

 قفل و دستبند هوشمند هتل زندیه    19

 گاو صندوق دیجیتالی هتل مشکین فام داراب   20

 اتوماسیون هتل داری حرم مطهر شاهچراغ آقای صالحی 21

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه پروشات   22

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه جوان   23

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه جاوید   24

 قفل کمدی باشگاهی-اتوماسیون باشگاهی -دستگیره اثرانگشتی باشگاه حس خوب زندگی آقای کاظمی 25

 کمدی باشگاهی قفل-اتوماسیون باشگاهی -دستگیره دیجیتال باشگاه بابانیا آقای بابانیا 26

 قفل و دستبند هوشمند 2باشگاه اتین    27

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه آرتا   28

 قفل و دستبند هوشمند پالژ کیش   29

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه و استخر هتل چمران  بهادری 30

 قفل و دستبند هوشمند باشگاه اوتانا   31

 اتوماسون ورزشی استخر فجر    32

 اتوماسون ورزشی باشگاه  احسان آقای اکبرزاده  33

 اتوماسون ورزشی باشگاه کشاورز   34

 اتوماسون ورزشی باشگاه پروشات   35

 اتوماسون ورزشی باشگاه توان اقای قهرمانی 36

 اتوماسون ورزشی باشگاه پیام آقای خیرآبادی 37

 اتوماسون ورزشی باشگاه کما کارخانجات کما 38

 اتوماسون ورزشی باشگاه آزادگان آقای ریاحی 39
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 اتوماسون ورزشی باشگاه هیربد آقای صدری 40

 اتوماسون ورزشی باشگاه چهل سی خانم فریدونی 41

 اتوماسون ورزشی باشگاه امام هادی آقای اسماعیلی 42

 اتوماسون ورزشی 2باشگاه ارشک  آقای نوروزی 43

 اتوماسون ورزشی باشگاه اوتانا اقای ده بزرگی 44

 اتوماسون ورزشی باشگاه ویستا   45

 اتوماسون ورزشی باشگاه احسان)شهرستان نورآباد(   46

 اتوماسون ورزشی باشگاه مشکات آقای صالحی 47

 اتوماسون ورزشی باشگاه اردالن آقای حسن زاده 48

 اتوماسون ورزشی باشگاه پروشات اقای پور شیروان 49

 کارت باشگاهی تکین)تهران(باشگاه    50

 اتوماسون ورزشی باشگاه خشایار آقای شهبازی 51

 قفل و دستبند هوشمند خانه سالمت   52

 قفل و دستبند هوشمند استخر بانک ملی خوزستان   53

 سیستم حضور و غیاب رستوران برنتین   54

 دستگیره و اکسس کنترل بیمارستان فرهمندفر   55

 دستگیره و اکسس کنترل سروستان بیمارستان   56

 قفل و دستبند هوشمند مطب دکترصحرایان   57

 قفل و دستبند هوشمند کلینیک کاشت موی معایر   58

 سیستم حضور و غیاب کلینیک آب درمانی بعثت   59

 قفل و دستبند هوشمند مطب دکتر توالیی   60

 دستگیره الکترونیکی اثرانگشتی فرودگاه شیراز   61

 قفل و دستبند هوشمند فروودگاه یاسوج   62

 قفل و دستبند هوشمند پردازنده پارس آقای تهرانی 63

 قفل و دستبند هوشمند سالن ارایش شهال   64

 سیستم حضور و غیاب شرکت کارت اعتبار فارس آقای سلیمانی 65

 دستگیره الکترونیکی اثرانگشتی شرکت تکاپو اقای غریبی  66

 سیستم حضور و غیاب کارخانه آریا دیزل   67

 سیستم حضور و غیاب کارخانه مانی ماس   68

 سیستم حضور و غیاب کارخانه شیرین صمغ   69


