خدمة ذاتية معلوماتية إعالمية تقدم اإلستعالم عن المبنى وفعالياته
ومنسوبيه وتوفير الوسائل اإلعالمية والمعرفية  ,يستخدمها االفراد والزوار
ليتفاعلوا مع بيئة وخدمات المبنى ...فى أى وقت بسهولة وبدون وسيط













ال تسأل وال تنتظر ..إنجز
معامالتك بدون وسيط
وبأمان تام
مهام معلوماتية,
إعالمية ,معرفية فى
خدمتك في أى وقت
مخطط تفاعلي للمباني
يساعدك فى الوصول
الى هدفك
ابحث عن ما تريد ..
والمرشد الذكي يجيب
تواصل مع المجتمع
بوسائل إعالمية متنوعة
تحسين أداء بيئة
المجتمع بنشر المعرفة
ورصد أراءة
توفير الوقت والجهد
والمال لمستخدمه

إعالم ذكي ,افالم ترحيبية ,شريط اعالنات ,رسائل توعوية ,بث مباشر ,افالم عند الطلب
عن المبنى ,منظومة المبنى ,الهيكل التنظيمي ,منسوبي المبنى
مخطط عام ,مخطط المبنى ,دليل الغرف ,باحث الغرف ,مخرج
طوارئ ,خريطة جوجل التفاعلية

أخبار ,صحافة الكترونية ,فعاليات ,مناسبات ,تعاميم  ,تعليمات

دليل التليفونات ,دليل المراسالت ,شاريك برأيك

جداول حجز القاعات  ,جداول هيئة التدريس ,أجندة
المواعيد  ,معلومات القاعة

صناع النجاح  ,الموظف المثالي  ,أهم االنجازات

مخطط اإلخالء  ,تليفونات الطوارئ  ,آليات الطوارئ,
إجراءات الطوارئ  ,إجراءات الوقاية ,اسعافات اولية
Gold steel & Metal body
46/55/65” LED 3d/HD
Multi-touch screen
I7, 4M RAM, 1TB HDD
LAN, WiFi, Bluetooth,
Camera, Speakers
o Power strap schedule,
Moving Sensor
o
o
o
o
o

خطاب تعريف  ,خطاب تخفيض ,طباعة معاملة
رسائل وملفات اعالمية الى الجوال واالجهزة الكفية عبر بلوتوث  /واى-فاى
تحقيق الشخصية ,قراءة البطاقة ,فتح جلسة ,شحن رصيد

أجهزة – مرشد
كشك المعلومات  ,كشك المعامالت  ,كشك االعالم  ,كشك الزوار  ,كشك المواعيد  ,شاشة السقف االعالمية  ,شاشة الحائط االعالمية
حلول – مرشد
مرشد جامعى  ,مرشد االستعالم  ,مرشد إعالمي  ,مرشد اداري  ,مرشد الطرق  ,مرشد صحى  ,مرشد االستقبال  ,مرشد التسويق  ,مرشد المعارض ,
مرشد الفنادق  ,مرشد المتاحف  ,مرشد المكتبة
خدمات – مرشد
بوابة الخدمات الذاتية الموحد ,مزود خدمة المحتوى  ,الدعم الفنى ,التشغيل والصيانة ,شبكة مرشد
ادارة االجهزة عن بعد – مرشد
مراقبة وتحكم وادارة كاملة فى :توقيت التشغيل ,المحتوى ,الملفات ,التهيئة ,التزامن ,رسائل تنبية ,تقارير ورسومات احصائية
دليل االجهزة التفاعلى – مرشد
مخطط تفاعلى لالجهزة ,البحث عن االجهزة ,احصائيات االجهزة ,معلومات تهيئة ,مكونات االجهزة ,ادارة فريق العمل

خدمات ذاتية
وادى الرياض  ,جامعة الملك سعود  ,المملكة العربية السعودية
جوال 966551377726
هاتف 4693250.1.2,3
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خطاب
تعريف
ااالقا
اغفقاغفقا
ق
افقتافتتفتف
قثغقثغغ
افقافاق
قثالثقاا
YRTUUT
UTYUTY
YJ
YYIYTIY
GTKTYK
IYK
YTITIYIT
ITITI

أجهزة
المرشد
الجامعى

تطبيقات
مرشد
المعلومات

خدمات ذاتية
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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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Morshed Informational Point Workflow

Morshed Platforms for Kiosk and Digital Signage
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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

