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إلعالمية والمعامالت اإللكترونية والوسائل اةاألكاديميالخدمات تقدم معاملتيه استعالميةخدمة ذاتية 

..دارسيستخدمها الطالب والزوار ليتفاعلوا مع البيئة الجامعية والكليات والمعاهد والم. والمعرفية

في أى وقت بسهولة وبدون وسيط

▪ Gold, Lexan, Metal body
▪ 19/22” TouchScreen
▪ Steel Keyboard & Mouse
▪ Powerful PC, Speakers,

WiFi, Bluetooth, Camera 
▪ Ads monitor, A4 printer
▪ Smart Card, Fingerprint
▪ Power strap schedule
▪ RMS, Content provider 

,منظومة الجامعة, عن الجامعة , فعاليات, أخبار

صناع النجاح

ن رصيدشح, فتح جلسة, قراءة البطاقة, تحقيق الشخصية

,  جداول هيئة التدريس, جداول الطالب , جداول القاعات

التقويم الدراسي

دمات خ, جوال الجامعة, دليل المراسالت, دليل التليفونات

شاريك برأيك,  SMSرسالة , دليل المواقع, الطالب

,حيالمرشد الص, الفنيالدعم , المرشد األكاديمي

شكوى/اقتراح

,  بطال: جلسة امنة للخدمات والمواقع اإللكترونية 

ةخدمات المكتب, موظفونوالهيئة تدريس أعضاء

الطلبافالم عند, بث مباشر, رسائل توعوية, شريط اعالنات, افالم ترحيبية, إعالم ذكي

,  مخرج طوارئ, باحث الغرف, دليل الغرف,مخطط المبنى 

, الباص, اإلسكان, مواقفال, مدينة جامعية,مخطط الجامعة 

ةطباعة معامل, خطاب تخفيض, خطاب تعريف 

فاى-اىو/ رسائل وملفات اعالمية الى الجوال واالجهزة الكفية عبر بلوتوث 

,  آليات الطوارئ, تليفونات الطوارئ , مخطط اإلخالء 

إجراءات الوقاية, إجراءات الطوارئ 

”LED 22/32, شاشة إعالنات رقمية للعرض المتواصل

ت توفير الوقخدمة ذاتية ل❑
والخصوصيةالجهد و
ز إنج.. ال تسأل وال تنتظر❑

معامالتك بدون وسيط 
وبأمان تام

.. ابحث عن ما تريد ❑
والمرشد الذكي يجيب

وتحديد مخطط تفاعلي ❑
وصولمسار مواقع ال

متنوعةاخبارية وسائل ❑
, إعالم, دليل معلومات❑

معرفة احترافي
تحسين بيئة المجتمع❑

للمختصينورصد أراءه
ة سهلمتعددة تصميمات ❑

االستخدام
تصفح آمن عبر االنترنت❑
ومييتوقيت التشغيل ❑

اسبوعيو
اسم عميل/رسم شعار❑
تحديث دوري للمحتوى❑
ادارة وتحكم عن بعد❑
معللتكامل نظام مفتوح ❑

االنظمة االخرى
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أجهزة خدمة ذاتية تفاعلية تناسب جميع أغراض

عامالت في تسليم وتسلم المااللكترونية خدمات ال

ومتاحة بجميع االحجام وااللوان, الكترونيا 

Management & Application Software

Local Management: Secured desktop, 

Erase session, Logs, Error correction,

Internet filter, configuration, 

Operational schedule

Central Management: Monitoring 

Controlling, Reporting, management, 

updating, content publishing & 

broadcasting Notification, Synch

UI/Application: Digital signage, 

BldgMorshed, UniversityMorshed, 

HealthMorshed, Massajed, 

SmartOffice, Customized App

Optional Fictionally

• Steel keyboard with 

track-pull mouse

• A4 color/black printer

• Receipt/ticket  printer

• A4 Doc tray

• Paper stapler

• Ads /media screen 

• Digital camera 

• Smart card reader

• Payment card reader 

• Fingerprint scanner

• Hand-set IP phone

• 5000 sheets auto-

feed paper tray

Kiosk Basic

- Slop stand model, Morshed

-17”-27" multi-touchscreen, HD, 1980x1024 resolution

-- ProLexan anti-broken front-side with client Logo & 

theme background digital press

- Gold/silver/color metal frame-side

- 2 back doors 2mm metal back-side, customize color

-Ready to add/change a devices without  modification in 

body

-Out-of-box and plug & play  to the future

- WiFi antenna, speakers, protected cables

-Controlled power strip and protection 220V/10A 

-Computer: i5, 4GB RAM, 500MB HDD, RG45 & USB 

ports

-Dimensions in cm: 60W x 170H x 40D

Slop floor stand design 

في المستقبلخلفية جاذبة وسهل التعديل فيهابرو-واجهة لكسان

فافة مرنة مادة ش)برو-اللكسانواجهة صنيع وتفي تصميم عالميا مرشد ينفرد 

:والتي تتميز في( ضد الكسر

لوخلفية طبيعية جذابة تبرز هوية العميطباعة شعار واسم العميل•

لتجديد الهوية اإلعالميةسنويا امكانية اعادة الطباعة•

في المستقبلامكانية التعديل لتركيب مكونات ملحقة•

عدم التقيد بحجم األجهزة الملحقة بالهيكل عند استبدالها •

توفير مئات االالف من الرياالت واالمان عند تحديد اوقات تشغيل االجهزة أليا

:خاصية التحكم في الطاقة تعمل على فصل ألي للكهرباء وتتميز في

يةتحديد اوقات التشغيل اليومية وعدم التشغيل في اوقات العطالت االسبوع•

لصيانةتوفير العمر االفتراضي لتشغيل االجهزة واستهالك الكهرباء وتقليص ا•

االمان من االختراق والسالمة من الحرارة  والحفاظ على الطاقة الخضراء•
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Pro-Lexan  at front side
• Anti-broken, Insert & take-out, Can be 

modified
• Digital press (Logo, labels & background)
• Renew the theme with events
• No restriction to replace/change devices
• Can hole the plate to add a devices in the 

future

Body & Decor frame at bi-side
• Silver/gold/ color  decor metal frame
• 2.2mm thickness metal/steel body
• Ready to fixed any devices/functions
• Protected connection cables
• 110-220V/15A circuit breaker

Door metal at rear-side
• Using Latch locked door for 

simple design
• Using depth locked door for 

transaction design
• Screen locked door, ventilation , 
• Can be replaced the door for 

upgrading 

Accessories-important
• Auto-controlled power strip & 

surge protection
• Protected Screen glass , anti 

broken
• Daly/Weekly operation schedule 
• Auto-feed printer paper tray, 

4000 A4 sheets

بلفي المستقخلفية جاذبة وسهل التعديل فيهابرو-واجهة لكسان

مادة شفافة )برو-اللكسانواجهة صنيع وتفي تصميم عالميا مرشد ينفرد 

:بالتاليوالتي تتميز ( يمكن فكها وتركيبها مرنة ضد الكسر

ة العميلمع خلفية طبيعية جذابة تبرز هويطباعة شعار واسم العميل•

لتجديد الهوية اإلعالميةسنويا امكانية اعادة الطباعة•

في المستقبلامكانية التعديل لتركيب مكونات ملحقة•

عدم التقيد بحجم األجهزة الملحقة بالهيكل عند استبدالها •

توفير مئات االالف من الرياالت واالمان عند تحديد اوقات تشغيل االجهزة أليا

:خاصية التحكم في الطاقة تعمل على فصل ألي للكهرباء وتتميز في

يةتحديد اوقات التشغيل اليومية وعدم التشغيل في اوقات العطالت االسبوع•

لصيانةتوفير العمر االفتراضي لتشغيل االجهزة واستهالك الكهرباء وتقليص ا•

االمان من االختراق والسالمة من الحرارة  والحفاظ على الطاقة الخضراء•

اطار ديكور فاخر وهيكل معدني مجهز للتعديل في المستقبل

:ميز فيصنيع اطار ديكور وهيكل معدني مفي تصميم وتعالميا مرشد ينفرد 

تصميم وتصنيع اشكال جذابة وحسب الطلب •

(  الوان/ذهبي/فضي)اطار ديكور فاخر •

استبدال اجهزة ملحقة في المستقبل/هيكل معدني مجهز لتركيب •

حسب االجهزة الملحقة( عميق/رقيق)ابواب بالخلف •

طلببالوان حسب الإلكتروستاتيكفتحات التوصيل والتهوية  ودهان •

Kiosk Platform   منصة ادارة وتشغيل التطبيقات
Integrated Self Service Architecture software 

• Standalone Management 
• Central Management 
• UI design & Apps
• Networking Security
• Integration & Interoperability

sheets Auto-Feed Paper Tray 5000حافظة اورق الطباعة الذكيةجهاز 
ورقة5000بسعة  A4جهاز مبتكر لتخزين واعادة تعبئة أوراق طباعة •

,  الى الطابعة A4بالتغذية التلقائية لورقيعمل على •

والحد من الصيانة, حل مشاكل تكرار اعادة تعبئة الورق•

ةوالمختومةالرسميوتامين االوراق زود بقفل لحفظ م•
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لى معلومات نظام دليل الغرف هو نظام رسومي رقمي احترافي يقوم بتحديد ورسم مسار ألي للغرف بالمبنى مع عرض نافذة تحتوى ع

والغرف النظام مزود بتصميم دليل قوائم اسماء الغرف والعالمات االرشادية التفاعلية والبحث عن االسماء, الغرفة واالشخاص بها 

داية والنهاية للمسار ظام مخطط المبنى في تحديد نقاط البالنظام يعتمد على ن, بالمبنى وتفعيل خاصية انت هنا لتحديد ومعرفة االتجاهات

:الوظائف والوسائل المتاحة للنظام هي, مع رسم مخطط للخلفية 

قوائم المبنىدليل* الغرفمسار* 

تفاعلي-مؤشر انت هنا * الغرفعن حث ب* 

معلومات الغرفاطار* تفاعلي–عالمات ارشادية *

(اختياري)بالجوال الغرفمسار* 

رسم ديناميكي لمسار طريق الغرف مبنى على طريقة الزكاء االصطناعي

تصميم خط سير المسارات بشكل احترافي مبينا فيها المصاعد والطوابق واالنفاق بالترتيب •

تصميم مسار الطريق مبني على نقاط رسم ديناميكية تحدد نقطة الهدف عن طريق الزكاء االصطناعي•

امكانية تحديد مسار الطريق اليا من خالل التكامل مع قواعد البيانات المتاحة•

امكانية رسم المخطط اليا من خالل التكامل مع قواعد البيانات المتاحة•

Datfile/Databaseامكانية تحديث مسار الطريق اليا من خالل ملفات البيانات •
سهولة االستخدام من خالل سيناريوهات مبسطة وواضحة•

محرك بحث احترفي باألرقام والحروف

امكانية البحث عن طريق ادخال ارقام او حروف او االثنين معا•

(عند الطلب)امكانية البحث في قاعة بيانات المبنى او جميع المباني •

قوائم مجموعات ذات عالقة او عرض الكلفىعرض نتيجة البحث •

الربط المباشر الى الغرفة عند اخيار نتيجة البحث•

لكل بحثالوصف /عرض نتيجة البحث في قائمة االسم ورقم الغرفة والوظيفة•

عدة مباني متعدد الفئات/ دليل تفاعلي لقوائم المبنى

عرض مجموعات من القوائم او قائمة الكل •

الوصف /عرض القائمة في شكل االسم ورقم الغرفة والوظيفة•

تفعيل خاصية ظهور واخفاء قوائم دليل المبنى•

تصميم عالمات ارشادية لالستدالل عن الغرف شائعة االستخدام بالطوابق

تم التردد مؤشرات تفاعلية تمثل االستدالل على مجموع من مواقع خدمية او مكاتب ادارية شائعة االستخدام والتي ي/تصميم عالمات •

مكاتب مدراء, مطاعم ,  المسجد, مخرج طوارئ , ساللم , مصاعد , دورات مياه : عليها دائما منها 

ثانية على المواقع المختارة بمخطط الطابق عند انقر عليها 30ظهور وميض فالش متكرر لمدة •

انت هنا يعتمد على اسم وموقع الجهازتهيئة مؤشر 

انت هنا لالستدالل على موقع تواجد مستخدم الجهاز وتحديد االتجاهات بالمبنىيستخدم مؤشر •

انت هنا من جهاز الي اخر في الطابق الواحد وفى المبنى الواحديختلف موقع مؤشر •

انت هنا لكل جهاز وفق تهيئة اسم الجهازموقع مؤشر يحدد أليا •

إطار معلومات الغرف مبنى على قاعة بيانات الغرف

شخص محددة / غرفة /إطار معلومات الغرف هو معلومات تلميحيه ارشادية لكل موقع •

غرفة محددة او يظهر تلقائي عن تحديد مسار الغرفة/ثانية عند النقر على موقع 30يظهر االطار لمدة •

تظهر معلومات الغرف باالطار من خالل قاعدة بيانات الغرف او نظام معلومات الغرف•

Wayfinding systemنظام دليل الغرف    

لتحضيرها او تعرض اليا ابرز االخبار واالعالنات الرقمية والتواصل االجتماعي دون االحتياج الى مشرف–نظام شاشة الترحيب الذكية 

صور بجميع وجدولة عرض لفيديوهات وال, باإلضافة الى التفاعل مع العرض لمعرفة المزيد وإمكانية عرض اليث المباشر , تصميمها 

:يتكون التطبيق من . انواعها دون اضافة معدات لها

HDفيوهاتعرض عرض تفاعلي لألخبار واالعالنات
tweeterالدغريداتعرض عناوين عرض الصور واالفالم المتحركة

Digital signageعرض محتوى الشاشة الرقمية شريط اعالنات تفاعلي

Information channel systemشاشة الترحيب الذكية       نظام 
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Interactive map systemتفاعلي     –نظام مخطط المبنى 

او الرسم GISهو نظام رسومي رقمي احترافي يقوم برسم مخططات المبنى بالتعاون مع قاعدة بيانات رسومية نظام مخطط المبنى 

زم بعمل النظام يق, يتكامل النظام مع مخطط جوجل لتحديد مواقع المبنى بمخطط جوجل والوصول المباشر الى داخل المبنى  , اليدوي

:المخططات التالية

مخطط كل دورعام للمبنىطط مخ

خارجي للمبنىطط مخ3dمخطط لألدوار

مخطط مخارج الطوارئمخطط جوجل مع المبنى

(اختياري)افتراضية جولة 

تصميم منظور ثالثي االبعاد لطوابق المبنى لتصور روية شاملة عن غرف المبنى 

تصميم مخطط لطوابق المبنى بمنظور ثالثي االبعاد لروية شاملة عن مكونات ومواقع عرف المبنى•

تكبير وتصغير ودوران المخطط إلعطاء رؤية اوضح•

النجازات تطبيق التعريف بالمبنى هو اظهار نبذة عن التعريف بكيان المبنى ومعلومات االخصاص والمنسوبين وإبراز اهم ا

:من اهم صفحات التطبيق هي, والصور لها

الرؤساء والمدراءالرسالة واالهداف

منسوبي المبنىالهيكل الوظيفي

اهم االنجازاتالبوم صور

لبوم الصور احترافي يعتمد على مكتبة الوسائط المتعددة بالمبنىتصميم ا

للطابق  تعرض علي شكل انسيابي مثل شكل شجرة  او اسطوانة وغيرها /مكتبة من الصور للمبنى•

تعرض الصورة منفصلة عند النقر على الصورة من حزمة الصور •

تكبير وتصغير ودوران الصورة بشكل انسيابي•

صور االلبوم تعتمد على مكتبك الوسائط المتعددة للمبنى•

About systemنظام التعريف بالمبنى       

تليفونات يعرض خدمة تامين الطوارئ الرقمية, تطبيق االمن والسالمة من اهم الخدمات التي تأخذ في اعتبار أي منشاة لضمان السالمة 

.  ية الطوارئ المتنوعة ومخططات مسار وابواب الخروج ونقاط التجميع ونقاط اإلنذار ووسائل الحماية واالرشادات واالسعافات االول

:التطبيق يتكون من صفحات 

نقاط ادوات الطوارئتليفونات هامة للطوارئ

مخطط نقاط التجمعمخططات االخالء 

االسعافات االولية ارشادات االمن والسالمة

Emergency systemنظام االمن والسالمة        

مينى باإلضافة نظام لوحة االعالنات الرقمية التفاعلي هو البديل الرقمي الجديد لتحويل لوحة اعالنات الحائط الورقية  لكل قسم بال

الي والموظف النظام يستخدم لعرض صور المتميزين بالمبنى مثل الطالب المث, الى التقلص من طباعة االوراق والزقها بالحائط 

ة والتعاميم باإلضافة الى المشاركة في عرض المناسبات االجتماعي, المثالي واالعمال المتميزة وعرض احدث  االخبار والفعليات 

.  الخاصة بالمبنى

رشيف للوصول نظام لوحة االعالنات الرقمية عبارة عن مكتبة وسائط متعددة من الصور والفيديو والمعلومات النصية والتي تعمل كأ

:التطبيق يتكون من الصفحات التفاعلية  التالة, الى المعلومات المطلوبة بسهولة 

اخبار وفعالياتلوحة التميز

تعاميــم و تعليمات مناسبات واجتماعيات 

 Ads digital boardنظام لوحة االعالنات الرقمية      
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Interphone systemنظام االتصال الداخلي          
لدعم من االتصال الداخلي يعطى خاصية التواصل مع منسوبي المبنى او المحادثة مع مسئول االستقبال او ا

:  يستخدم الزائر كال من, خالل سماعة التليفون وكاميرة عالية الجودة 

دليل التليفوناتاتصال صوت وصورة مع منسوبي المبنى

IP-phoneتكامل مع انظمة Skypeاتصال مباشر عبر 

Answer machine systemنظام ترك رسالة       

/  صوتية /نصية)تطبيق ترك رسالة يعطى خاصية التواصل مع منسوبي المبنى من خالل ارسال رسالة وسائط متعددة 

:  يستخدم الزائر كال من, عبر ايميل منسوبي المبنى ( فديو/ صورة 

(  فديو/ صورة / صوتية / نصية)رسالة وسائط متعددة 

دليل ايميل منسوبي المبنى

مواعيد يعرض التطبيق جداول رقمية احترافية ل, تطبيق جدول الغرف الرقمي هو البديل عن وضع جدول ورقى امام الغرف 

اء هيئة جداول اوقات العمل والسعات المكتبية ألعض, جداول القاعات والمعامل ) وتواريخ تشغيل غرف االجتماعات بالمبني 

ء من نظام تطبيق جدول الغرف الرقمي هو جز. باإلضافة الى خاصية ترك رسالة للدعم او تحديد موعد, (  التدريس بالجامعات

التطبيق يتكون من, معلومات الغرف الذي يقوم بإدارة مجتوى جدول الغرف عن بعد والتكامل مع االنظمة ذات العالقة 

:الصفحات التفاعلية  التالة

للجامعات والمدارس–جدول القاعات جدول غرف االجتماع

للجامعات والمدارس–جدول المحاضرينللجامعات والمدارس–جدول المعمل 

Timetable systemنظام جدول الغرف     

والتخمين بشاشة اللمس للتعامل بسالسةبديهي التحكم دعم ال

إنتاجيةوالتخمين للتعامل بسالسة واكثربديهي التحكم دعم خاصية ال•

دلة قوائم منس, تشغيل برنامج , الدوران, التكبير والتصغير: استخدام خاصية تحريك االصبع في تفعيل كال من•

ه يدويةالشاشة مزودة بتقنية المعيارية االلية لضبط وسرعة نقاط التالمس على السطح التفاعلي وال تحتاج إلي معيار•

استخدام احدث بيئات برمجية في التصميم

فائق حساسية أداء تطبيق ادوات برمجة متقدمة لتعطى سرعة استجابة عالية و•

:استخدام احدث وسائل البرمجيات في التصميم منها•

HML5, Intuitive codes, Dynamic scripts, CSS Style, Datafile & database,   
تطوير برمجيات عند الطلب

في النظام وفق متطلبات العميلموديولحذف /تصميم نظام مبني على اضافة, من مميزات مرشد

امكانية تصميم وتطوير وتنفيذ برمجيات مفصلة وفق متطلبات العميل عند الطلب

التكامل والتشغيل الداخلي مع االنظمة ذات العالقة 

Active directory, GIS, RIS , Google Map, Virtual tour:  التكامل والتشغيل الداخلي مع االنظمة ذات العالقة منها انظمة
تقديم خدمات الباب الخلفي ليستخدمها مشرف النظام للتحديث والتعديل وادارة النظام 

مة والدعم مرشد يهتم بأنظمة ومشروعاته في تقديم خدمات الباب الخلفي لمشرف النظام للعمل على تحديث المحتوى وادارة االنظ

:الخدمات المتاحة هي, الفني والمساعدة

مراقبة مركزية وتحكم كاملتهيئة وادارة االجهزة

تحديث المحتوى اليا ويدوياادارة عن بعد لكل الوظائف

التواصل مع الدعم الفني تعديل في المخطط والبيانات

Morshed developing workspaceبيئة وألية عمل منصة تطوير االنظمة    
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المراقبة والتحكم واالدارة عن بعد

قائمة االجهزة المتصلة والغير متصلة, مجموعات, على هيئة شجرة-عرض االجهزة •

معدات, برمجيات, logfileاحداث , حالة الجهاز, شاشتين للجهاز / شاشة -مراقبة شاملة •

, هازاستيقاظ الج, غلق الجهاز, اعادة تشغيل الجهاز, وسبوعيا/ توقيت تشغيل وغلق الجهاز يوميا-تحكم تام •

إدارة , إدارة المهام, إدارة جدولة التشغيل, إدارة التزامن, إدارة الملفات, VNCلسطح المكتب خالل -إدارة كاملة •

إدارة فريق العمل, التهيئة وتثبيت البرامج

معلومات مدير النظام , معلومات الموقع, معلومات الصيانة, المحادثة النصية -توفير وسائل التواصل •

لمواقع االجهزة للوصل اليها والتفاعل معها على ارض الواقع -عرض مخطط تفاعلي •

فاعل االجهزة رتبة ت, حجم االزدحام على الشبكة , نسبة االستخدام , عن نسبة التشغيل-تقارير واحصائيات رسومية •
المعدات, البرمجيات, 

logfileبهيئة ملف , فترة محددة, عام, شهر, اسبوع, يوم-جدولة اصدار التقارير • pdf , xls, csv, 
رات المشاكل والتحذي, حركات التشغيل واالستخدام, عن الصيانة الوقائية-SMS/ اإليميلرسائل إخطار وتنبيه عبر •

تهيئة وتامين اجهزة الشاشات االعالمية 

يعمل على تامين الجهاز لالستخدام العام وتهيئة وفق SiteKioskتهيئة وتامين الجهازبرنامج 

:ويعمل على , التطبيقات المستخدمة وادارته حسب متطلبات مكونات وادوات الجهاز

تامين الدخول على نظام التشغيل•

تامين تشغيل التطبيقات المسموح لها فقط•

التحكم في ادارة الملفات والبرمجيات المنفذة•

التحكم ومراقبة عناوين وصفحات االنترنت•

مسح المعلومات المتدفقة بعد كل جلسة عمل  •

ادارة جدولة اوقات التشغيل اليومية واالسبوعية•

التكامل والتشغيل مع األنظمة ذات العالقة •

وسائل ووسائط االتصال االمن 

نهاامكانية االتصال عبر وسائط متعددة سلكية والسلكية م

•LAN, wLAN, WAN
•GPRS /Sim card 
 VPNميكروفوصالت ال•

تأمين االتصال وسالمة وتشفير المحتوى

النظام مزود بعمليات التزامن األلى بين الخادم ومشغل•
الجهاز للحفاظ دائما على تحديث وسالمة المحتوى 

انات تهيئة خادم النظام يخضع لإلجراءات االمنية بمركز بي•
اتتطبيق رخص الحماية ضد الفيروسالسحابة و/العميل

وتشفير VNCالنظام يدعم االتصال االمن من خالل شبكة •

:بيانات االتصال كالتالي

• “https” access website encryption
• AES (128) for symmetrical encryption
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الحماية الفزيائية  لألجهزة 

الجهاز مزود بمفتاح دائرة الغلق األلى والحماية من الشحنات الكهرومغناطيسية•

هيكل الجهاز مزود بقفل ماستر للسماح فقط لمشرف النظام الدخول عليه•

حماية كابالت التوصيل الخارجية للجهاز من القطع او العبث بها•

حماية المعدات الملحقة بالجهاز من العبث فيها•

(لبعند الط)حماية لوحة المفاتيح الفزيائية والتحكم في تشغيلها وازرا المفاتيح بها •

(عند الطلب( )ورقة5000)حماية اوراق الطباعة من خالل الحافظة الذكية ألوراق الطباعة •

(عند الطلب)إمكانية تزويد الجهاز بكاميرا للمراقبة •

حماية نظام تشغيل الجهاز

لهعدم السماح للدخول الى سطح المكتب لغير المخول•

يزود مشغل الجهاز ببرنامج مقاوم الفيروسات•

الحماية من العبث بنظام التشغيل•
لحماية إدارة التهيئة وإقالع نظام ATMدعم برنامج •

التشغيل

تامين ومسح جلسة المستخدم

النظام مزود بكلمات مرور متعددة المستويات حسب•
صالحيات الدخول 

ملمسح الكوكيز وحذف المعامالت اليا بعد كل جلسة ع•
يهااستخدام لوحة المفاتيح االفتراضية والتحكم ف•

لها التحكم في تنفيذ البرامج والسماح في تشغي•

تأمين االتصال وسالمة وتشفير المحتوى

النظام مزود بعمليات التزامن األلى بين الخادم ومشغل الجهاز للحفاظ دائما على تحديث وسالمة المحتوى•

السحابة /تهيئة خادم النظام يخضع لإلجراءات االمنية بمركز بيانات العميل•

:وتشفير بيانات االتصال كالتاليVNCالنظام يدعم االتصال االمن من خالل شبكة •

• “https” access website encryption
• VNC secured access for session
• AES (128) for symmetrical encryption

مراقبة االجهزة واصدار اإلنذارات اللحظية
المراقبة والتحكم واالدارة المركزية في االجهزة الطرفية•

ةعن حالة تشعيل االجهز-حسب الطلب –اصدار تقارير لحظية ويومية وشهرية •

االيميلاصدار اشعارات لحظية عند التغيير في كفاءة تشعيل االجهزة عبر •
عند الطلب–لحظية SMSاصدار رسائل •

توى من مبادى مرشد االساسية في تصميم انظمته هي امن المعلومات في حماية االجهزة ونامين االتصال وسالمة المح
:  ويمكن وصفها و حصرها في النقاط التالية, لجميع مشروعاته 
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المعايير والموصفات القياسية لتقييم اداء النظام

Solutions & Applicationsخدمة حلول وتطبيقات للقطعات المتنوعة   1.

Morshed Industryخدمة تصنيع االجهزة التفاعلية بمصنع مرشد   2.

Central Managementخدمة المراقبة واالدارة المركزية للنظام  3.

Backend serviceخدمة مشرف النظام  4.

Info Feedingخدمة تحديث المحتوى والتغذية المعلوماتية   5.

 Server Hostingخدمة استضافة مواقع وتشغيل االنظمة   6.

Delivery & Installationخدمة التوصيل والتركيب 7.

 SLAاتفاقية مستوى الخدمةوخدمة التشغيل والصيانة 8.

Consultant & trainingخدمة التطوير والتدريب   9.

Morshed Service Providerمرشد مزود خدمة   
ه واستقرار مرشد لديه نهج استراتيجي مدروس للحفاظ على خدماته وتطويرها بالعمل علي تفعيل منتجات

مزود خدمة يعمل على تقديم الخدمات المساندة لمنتجاته والمشروعات القائمة ذات مرشد , مشروعاته

هي خدمة تفعيل النظام وتحديث محتواه اليا عن طريق التغذية مزود خدمة محتوى النظام,  العالقة

ني والتشغيل المعلوماتية المتجددة والحفاظ على كفاءة اداء تقديم اتفاقية مستوى الخدمة عن طريق الدعم الف
.والصيانة الوقائية

دريب فرق باإلضافة الي مركز التطوير والتدريب لت, مرشد لدية مصنع وطني إلنتاج األنظمة التفاعلية 

, الالزمة في تحديث معلومات محتوى أنظمتهم وتزويدهم بالبياناتللعمالء عمل المشاريع مع إتاحة المرونة 
:وذلك من خالل الخدمات التالية

Availability - Nun-real-time apps using playback offline, 
Real-time apps using  online web-service,
Connectivity: LAN, wLAN, Mobile data, Microwave, No static IP necessary

Scalability - up to 10,000 endpoints, Out-of-box, Open-system

Security - Secured desktop, File manager, Encrypted content, UltraVNC
Safety - Power strip control and circuit breaker, locker, Surveillance camera

Usability/Design: - Friendly deigning, Sate-of-art, Easy to use, web-service UI
Broadcasting - all-cast, unicast, multicast
Synchronization - Auto/manual transfer files schedule

Durability/ Lifetime - operational long-time, maintenance-less 
Reliability - Networked standalone client /server deployment
Manageability - complete remote management, monitoring and controlling

Morshed systems are based on the following non-functional factors to evaluated it
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