إدارة حجز وجدولة مواعيد القاعات وتقديم معلومات القاعة والتحكم عن بعد في النظام من خالل مشرف القاعات








إدارة حجز وجدولة مواعيد القاعات :يوميا  /اسبوعيا  /شهريا
تقديم معلومات القاعة جدول االجتماعات ,اجندة االجتماع ,معلومات عن المتحدث,
مخطط تفاعلي لموقع ومسار القاعة
رسائل تواصل  MMSإعالمية و اخبارية
التسجيل الذاتي بدون وسيط  ,و استالم كارت التسجيل ( )badgeاليا
تكوين قاعدة بيانات العمالء المستهدفين
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بيان بأصول مكونات وادوات ووسائل القاعة
التحكم واالدارة عن بعد في االجهزة من خالل مشرف القاعات
تعبئة نموذج المالحظات واالستبانة Feedback form
التكامل والتشغيل الداخلي مع انظمة الفنادق ذات العالقة
التواصل مع العمالء المستهدفين عبر االيميلSMS /
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كشك :VIP
إفتتاحية وتوقيع
كبار الزوار

وحدة التسجيل الذاتى:
تسجيل وطباعة كروت الحضور
وشهادات الحضور آليا

كشك معلومات:
مخطط تفاعلى لمواقع العارضين ودليل
الفعاليات واالخبار والطوارئ

كشك الدعم:
مقترحات وشكوى
وطوارئ

شاشات متعددة:
شاشات تفاعلية
إعالمية وتعريفية
وترويجية

شاشة إعالمية:
أخبار ومواعيد الفعايات والبث المباشر

بوابة المعرض:
تصميم وتطوير واستضافة موقع المعرض عبر اإلنترنت
وتحتوي على :اخبار ,فعاليات ,تسجيل  ,معلومات
التواصل ,دليل المعرض  ,مخطط المعرض

جوال المعرض:
مواعيد الزيارة  ,خريطة الموقع  ,آخر األخبار ,
فعاليات ومحاضرات  ,بث مباشر  ,تويتر ,فيسبوك

خدمات ما بعد المعرض/المؤتمر
تقديم المالحظات من مقترحات وشكوى الحضور
تقديم قاعدة بيانات الحضور والعارضين
تقديم وتحليل نتائج نماذج التقييم واالستبانة
معالجة وتصحيح بيانات الحضور
تقديم تقارير واحصائيات عن العارضين والحضور
إعادة توجيه الرسائل إلكتمال التسجيل
إستضافة المواقع وقواعد بيانات الحضور
إعادة توجيه الرسائل للتواصل مع الحضور
التكامل مع قواعد بيانات ذات العالقة
التكامل مع قواعد بيانات ذات العالقة
خدمات ذاتية
وادى الرياض  ,جامعة الملك سعود  ,المملكة العربية السعودية
جوال 966551377726
هاتف 4693250.1.2,3

www.iMorshed.com

خدمات ذاتية معلوماتية  ,اعالمية  ,معرفية تبرز وتجسد أعمال ومباني ومنسوبي
المنشأة من خالل أجهزة تفاعلية  Kioskتتواجد داخل المنشأة لترتقي بأفرادها وعمالئها

مرشد  -بيئة عمل متكاملة
مرشد بيئة عمل متكاملة في تصنيع وإنتاج حلول أنظمة
الخدمات الذاتية ونقاط المعلومات والتي تحتوى على

تصنيع أكشاك المعلومات
وتطبيقاتهم وخدماتهم.

والشاشات

االعالمية

مرشد – منتج وطنى
مرشد منتجات شركة الخدمات الذاتية احدى شركات
وادى الرياض ,وتم تطوير المنتجات فى وادي الرياض
بجامعة الملك سعود
مرشد  -منتج دولى
مرشد يتميز عالميا بتقديم حلول تخدم جميع القطاعات
المختلفة فى المجتمع العربي.
مرشد ينفرد بمنظومة من الحلول المبتكرة باالسواق
ألنتاج تطبيقات ووسائل الخدمات الذاتية واالعالمية
المتكاملة التى صممت لتناسب كافة شرائح
المستخدمين.
مرشد لديه نهج استراتيجي للحفاظ على منتجاته
وتطويرها بتفعيل وإستمرار مشروعاته وتحديثها
مرشد – إبتكار عالمي
منتجات مرشد مبتكرة ومحمية عالميا ببراءة اختراع
عالمية وحقوق المؤلف ونماذج التصنيع وتسجيل النظام
كمنتج عالمي
منتجات مرشد حاصلة علي العديد من الجوائز العالمية
والمدليات الذهبية
مرشد – أهم المشروعات
المرشد الجامعى 35 :كلية بجامعة الملك سعود
مرشد المعلومات :وادى الرياض ,عمادة التعليم االلكتروني
مرشد اإلستعالم :وزارة التربية والتعليم
مرشد المعارض :معرض الرياض الدولى
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خدمات ذاتية
 المملكة العربية السعودية,  جامعة الملك سعود, وادى الرياض
966551377726 جوال
4693250.1.2,3 هاتف

الرياض
برج االبتكار  ,وادى الرياض  ,جامعة الملك سعود
ص .ب  90076الرياض  , 11613المملكة العربية السعودية
فاكس +96614693249
تليفون +96614693250,1,2,3
القاهرة
 810زهراء مدينة نصر ,القاهرة  ,مصر
فاكس +20224093523
تليفون +20224093523
المصنع
الصناعية الثانية  ,الرياض  ,المملكة العربية السعودية

ص.ب 90076 :.الرياض 11613

