


 

 

 

 

 

 
 مرشد –أجهزة 

 شاشة الحائط االعالمية , شاشة السقف االعالمية , كشك المواعيد , الزوار  كشك , كشك االعالم , كشك المعامالت , كشك المعلومات    
 مرشد –حلول 

,  مرشد المعارض , مرشد التسويق , مرشد االستقبال , مرشد صحى , مرشد الطرق , مرشد اداري , مرشد إعالمي , مرشد االستعالم , مرشد جامعى    

 مرشد المكتبة , مرشد المتاحف , مرشد الفنادق 
 مرشد –خدمات 

 شبكة مرشد, التشغيل والصيانة,الدعم الفنى , مزود خدمة المحتوى , بوابة الخدمات الذاتية الموحد   
 مرشد –ادارة االجهزة عن بعد 

 تقارير ورسومات احصائية, رسائل تنبية, التزامن, التهيئة, الملفات, المحتوى, توقيت التشغيل: مراقبة وتحكم وادارة كاملة فى   
 مرشد –دليل االجهزة التفاعلى 

 ادارة فريق العمل, مكونات االجهزة, معلومات تهيئة, احصائيات االجهزة, البحث عن االجهزة, مخطط تفاعلى لالجهزة   

 

 

للمصلين  توعيةنشر اللتعرض المادة اإلعالمية والبث المباشر إرشادية خدمة 
بالحائط الخلفي للمسجد ومزودة رقمية تتواجد  من خالل شاشات عرض

 بشبكة السلكية لتحديث المحتوى مركزيا

اسم عميل/رسم شعار 
 توقيت التشغيل وغلق

 اسبوعيا/الجهاز يوميا
شاشة متعددة العروض 
بث : شاشة عند الطلب

 أذان/طوارئ/مباشر
 شريط االعالناتRSS 
الطقس/مواقيت األذان 
سهل استخدام العرض 
تحديث مباشر للمحتوى 
دليل مخطط االجهزة 
إدارة كاملة عن بعد 
 تكامل مع /نظام مفتوح

 االنظمة االخرى
الوصول االمن للمختوى 
 إطار حماية ضد التخريب

 والسرقة

o Metal body 
o 55/65/75” LED 3d HD 
o Support all multimedia 
o I7, 4M RAM, 1TB HDD 
o LAN, WiFi, Bluetooth, 

Camera, Speakers 
o Power strap schedule 
o VNC access 
o satTV/cableTV, 

FireAlarm 

طوارئ  
Emergency 

 نرجوا اتباع التعليمات االخالء

 بث مباشر تصال مرئىإ ذانأ طوارئ

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

 

 

 

 

 

 

 

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

تعتزم تخصيص مساجد بالرياض إضافة 

إلى بعض مناطق المملكة إللقاء خطبة 

الجمعة باللغات األجنبية تحت إشراف 

 مكتب الجاليات

 تخصص اإلسالمية الشؤون

 الجمعة خطب إللقاء مساجد

أجنبية بلغات  

 واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة أنهت

 العمرة برنامج بنجاح واإلرشاد والدعوة

 المناسك وكتب المطبوعات لتوزيع

 ربيع غرة بدأ والذي الرحمن لضيوف

الماضي رمضان شهر نهاية وحتى األول  

 توزع اإلسالمية الشؤون

 من نسخة ماليين أربعة

 الكتب

 لعباده جعل أن ورحمته تعالى هللا فضل

 تغتنمها نفحات فيها له للخير, مواسم

 حالوة فتذوق القلوب؛ فيها وتلين النفوس,

 وتستقبلها الطاعات, لذة وتجد اإليمان,

 فيها الدعوة فتكون الصادقة؛ بالتوبة

 الدعوية الصور من العديد ونرى مثمرة,

الموسم هذا في  

الحج موسم في دعوية صور  

كتاب التوحـــيـد لألمام أبي 

 عبدهللا ابن إسحاق

الغر

 ب

35/8/

3   

المسجد 

 الحرام

الفرقان بين أولياء الرحمن 

 وأولياء الشيطان

الع

 صر

35/7/

20   

المسجد 

 الحرام

الدروس المهمة لعامة 

 األمة البن باز

الع

 صر

35/5/

22   

المسجد 

 الحرام

مختصر السيرة لمحمد بن 

 عبدالوهاب

الع

 صر

35/5/

9   

المسجد 

 الحرام

الدعوة 

 والتوعية

أم 

 الحمام 

482646

6 

الدعوة 

 والتوعية

422190 الشفا

6 

الدعوة 

 والتوعية

424007 سلطانة

7 

الدعوة 

 والتوعية

433088 بديعة

8 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=university logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=JYXt5di5nxaOzM&tbnid=Sn_xTn9scNO1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.burbankhighschool.com/senior-college-acceptance-2/&ei=zolzUd-CA4il0wWaqIHIAQ&psig=AFQjCNFgNQsFB4sPJOC-vPI4dtkAlRNoKQ&ust=1366612789921217
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=university logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=JYXt5di5nxaOzM&tbnid=Sn_xTn9scNO1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.burbankhighschool.com/senior-college-acceptance-2/&ei=zolzUd-CA4il0wWaqIHIAQ&psig=AFQjCNFgNQsFB4sPJOC-vPI4dtkAlRNoKQ&ust=1366612789921217
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=university logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=JYXt5di5nxaOzM&tbnid=Sn_xTn9scNO1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.burbankhighschool.com/senior-college-acceptance-2/&ei=zolzUd-CA4il0wWaqIHIAQ&psig=AFQjCNFgNQsFB4sPJOC-vPI4dtkAlRNoKQ&ust=1366612789921217
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx


 المرشد اإلعالمى
   Morshed Digital Signageنظام الشاشات اإلعالمية 

 

شاشة هو نظام اعالمى رقمى يعرض جميع المواد االعالمية والوسائل االعالنية والبث المباشر باحدث الوسائل المتقدمة من خالل 
,  مشغل العرض , شاشة العرض, إطار شاشة العرض : النظام يتكون من. تتواجد فى الممرات و اماكن تجمع االفراد عرض رقمية

 خادم إدارة النظام عن بعد

 

 والنشر سهولة االستخدام

 اختيار إطارات إعالمية متنوعة القوالب او تصميم اطارات تخصصية بسهولة •

 تجهيز العروض بدعم جميع الوسائط الشائعة و تحديد توقيت نشرها على الشاشة •

 تحديد نشر العروض إلى مجموعة من االجهزة او مجموعات او للجميع •

 إجراء التصديق اآللى بموافقة المسئول لنشر العروض على الشاشة  •

 وصف شاشات العرض

 ,تحتوى على إطارات عرض الوسائط  التى يتم تحضيرها مسبقا : شاشة العروض •

 شريط : باالضافة الى ادراج معلومات استرشادية منها  

 حالة الطقس, مواقيت الصالة, التاريخ والوقت, االعالنات  

 وتحتوى على فالش لألذان, تظهر فى اوقات الصالة : االذانشاشة  •

 تظهرعند إستخدام بث االتصال المرئى من غرف االجتماع: شاشة االتصال المرئى •

 Videostreamتظهر عند إستخدام البث المركزى من خالل : شاشة البث المركزى •

   satTV/cableTVبث تليفزيونى من خالل عند إستخدام تظهر : شاشة البث المباشر •
 وتحتوى على, تظهر عند الطوارئ بالمبنى من خالل نظام الحريق : شاشة الطوارئ •

 ,  إجراءات الطوارئ , رسائل إرشادية, خريطة مخارج الطوارئ  

 النداء األلى   

 

 ما يميز نظام مرشد

 إطارحماية ضدد التخريب والسرقة •

 اسم العميل مع الوان متنوعة/رسم شعار •

 توقيت آلي لفتح وغلق الجهاز يوميا والعطلة االسبوعية •

 إضافة وظيفة/ تعديل/ نظام مفتوح للتحديث •

 للتوحيد والتكامل مع االنظمة االخرى APIدعم  •

 مع أنظمة الخدمات الذاتية Interoperabilityدعم التشغيل الداخلى  •

 مراقبة وتحكم وإدارة كاملة عن بعد •

 دليل تفاعلى لمخطط االجهزة •

 اهم الوظائف والمواصفات

  LED 3d HD HDMI "55/65/75شاشة  •

 لالخبار او منسق النظام RSSتحديث شريط االعالنات عبر  •

 اكتشاف االجهزة آلىا وترتيبها الى مجموعات وفئات حسب تصنيف االجهزة  •

 أرشفة عناوين العروض المقدمة لسهولة الوصول إليها فى اي وقت •

 HTTP, PPTX, pdf, اتصال مرئي , فالش , صور , أفالم: دعم جميع الوسائط •

   2TBعرض الوسائط بعدد غير محدد وبسعة تخزينيه تصل الى •

 إمكانية بث المحتوى على أجهزة الحاسب اآللى والهواتف الذكية •

 LAN, wLAN, DSLإتاحية التشبيك عبر •

 لتأمين المحتوى VNCاستخدام الوصول األمن  •

 مكونات اختيارية
Ads Bluetooth, satTV/cableTV driver, 

Fire alarm, Camera HD, Moving/PIR sensor 
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  عالمي إبتكار – مرشد
 اختراع ببراءة عالميا ومحمية مبتكرة مرشد منتجات
 النظام وتسجيل التصنيع ونماذج المؤلف وحقوق عالمية
   عالمي كمنتج

 العالمية الجوائز من العديد علي حاصلة مرشد منتجات
 الذهبية والمدليات

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

  وطنى منتج – مرشد
 شركات احدى الذاتية الخدمات شركة منتجات مرشد
 الرياض وادي فى المنتجات تطوير وتم ,الرياض وادى

   سعود الملك بجامعة

   دولى منتج - مرشد
 القطاعات جميع تخدم حلول بتقديم عالميا يتميز مرشد

 .العربي المجتمع فى المختلفة
 باالسواق المبتكرة الحلول من بمنظومة ينفرد مرشد
 واالعالمية الذاتية الخدمات ووسائل تطبيقات ألنتاج

 شرائح كافة لتناسب صممت التى المتكاملة
 .المستخدمين

 منتجاته على للحفاظ استراتيجي نهج لديه مرشد
 وتحديثها مشروعاته وإستمرار بتفعيل وتطويرها

 متكاملة عمل بيئة - مرشد
 أنظمة حلول وإنتاج تصنيع في متكاملة عمل بيئة مرشد

   على تحتوى والتي المعلومات ونقاط الذاتية الخدمات
  االعالمية والشاشات المعلومات أكشاك تصنيع

   .خدماتهمو تطبيقاتهمو
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 المشروعات أهم – مرشد
 سعود الملك بجامعة كلية 35 :الجامعى المرشد

 االلكتروني التعليم عمادة ,الرياض وادى :المعلومات رشدم
 والتعليم التربية وزارة :اإلستعالم مرشد
 الدولى الرياض معرض :المعارض مرشد

Morshed Smart Solutions for Kiosk & Digital Signage 
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