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منصة برمجيات موحدة مبتكرة تحاكى جميع منصات القاعة الذكية المتنوعة وتقدم حل عدم التقيد بمنتج اوااللتزام بنظام محدد
واجهة مستخدم موحدة تصمم (وفق متطلبات الجامعة) للتحكم في اجهزة القاعة (سبورة /شاشة ,بروجكتور ,صوتيات) وادارة
الجلسة (دخول موحد ,جلسة المحاضر ,توقيت المحاضرة) وتشغيل التطبيقات (ادوات الشرح  ,الحضور اإللكتروني  ,االتصال
المرئي وتسجيل المحاضرة  ,التعاون والمشاركة الطالبية  ,االدارة المركزية)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

واجهة مستخدم موحدة تتناسب مع المحاضر في اي قاعة  -واجهة مستخدم سهلة االستخدام تصمم وفق المتطلبات القياسية للعميل (جامعة/مدرسة/مؤسسة)
نظام يحاكى جميع منتجات المنصة المختلفة – نظام يتوافق ويدعم ويحاكي جميع اجهزة المنصات المتنوعة وعدم التقيد او االلتزام بمنتج محدد
ادارة جلسة المحاضرة -الدخول الموحد (عبر  ,)ADمعلومات المحاضر ,قناة المعلومات االخبارية ,صالحيات الجلسة ,الخروج االمن ,توقيت المحاضرة
تأمين سطح المكتب  -تأمين الدخول على نظام التشغيل ,حذف كال من  temp, cookies, historyبعد كل جلسة ,التحكم في البرامج المنفذة
شريط تحكم ذكى – يوجد بأعلى الشاشة (يظهر عند الطلب ويختفى) يعمل على التحكم في جميع المصادر واالدوات والتطبيقات المضافة بالجهاز
تحكم وتشغيل المصادر  -شاشة  /سبورة تفاعلية  ,بروجكتور  ,صوتيات  ,البتوب ,كاميرة وثائق ,االتصال المرئي  ,اجهزة ذكية
ادارة مكتبة الملفات  -تجهيز ملفات محتوى المحاضر والوصول الى كال من  :الموقع اإللكتروني ,نظام  ,LMSنظام المحتوى الرقمي
دعم وتشغيل التطبيقات  -برامج ادوات الشرح ,ساعة االيقاف  ,حزمة  , MS officeبرمجيات مساعدة
تشغيل انظمة القاعة الذكية  -نظام الحضور اإللكتروني ,نظام التعاون والمشاركة ,نظام االتصال المرئي وتسجيل المحتوى  ,نظام النداء اآللي
دعم برامج محتوى العرض PPTX, SCORM, Notebook, Activespire, Prezi, Movies, Image, Flash,.. -
دعم اللغة العربية واالنجليزية ولغات اخرى
المساعدة والدعم الفني  -دليل مركز المساعدة ,تعليمات وارشادات ,سؤال وجواب ,المحادثة النصية ,طلب دعم فني ,جوال الدعم الفني
التكامل واالدارة المركزية  -مراقبة  ,تحكم  ,ادارة  ,تقارير  ,اشعارات  ,تكامل وتشعيل داخلي مع االنظمة ذات صلة
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الدعم والتكامل مع تطبيقات انظمة القاعة الذكية المتقدمة
من مميز مرشد امكانية تكامل وتشغيل نظامه مع التطبيقات العالمية ألنظمة القاعة الذكية  -دون اضافة اجهزة احرى  -والدعم االحترافي فى التشغيل البيني
لألنظمة  ,منها االنظمة التالية:

نظام التحضير اإللكتروني (حضوري)

Automated Student Attendance System

جهاز مرشد مزود بنظام التحضير اإللكتروني (او يتكامل مع االنظمة المتواجدة) في تشغيل
عملية تحضير الطالب والطالبات أليا من داخل القاعة
• يدعم النظام طريقتين لعميلة التحضير من خالل تطبيق الجوال باسم “حضوري”
• طريقة  - QR codeيتم ارسال كود فى شكل  QR codeوعرضة على السبورة ثم
استقباله من تطبيق الجوال عبر االتصال الالسلكي  WiFiبالقاعة
• طريقة  - NFCيتم االتصال المباشر مع تطبيق الجوال من خالل وحدة  NFCبالقاعة
• يقوم النظام بعرض قائمة بأسماء الحضور على السبورة وحفظها في النظام
• امكانية تكامل النظام مع االنظمة األكاديمية ألرسال كشف الحضور اليا

نظام التعاون والمشاركة باألجهزة الذكية

Classroom sharing & collaboration system - BYOD

جهاز مرشد مزود بنظام التعاون والمشاركة الطالبية (او يتكامل مع االنظمة
المتواجدة) في تشغيل عملية التعاون والمشاركة بين المحاضر والطالب بالقاعة من
خالل االجهزة الذكية المحمولة  iPad, Tablet, Smartphones :وغيرها,
وظائف ومميزات النظام:
• االتصال باألجهزة المحمولة والكفية للتعاون والتفاعل التربوي بالقاعة
• حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت
• إمكانية االتصال باألجهزة المحمولة للطالب حتى عدد  50جهاز
• إمكانية عرض عدد  4شاشات من االجهزة المحمولة فى وقت واحد
• إمكانية الرسم والكتابة وعرض الصور واالقالم من شاشة الجهاز المحمول
وعرضها على السبورة لحظيا
• التكامل مع معظم الشركات المحترفة في انتاج النظام

نظام تسجيل المحتوى و االتصال المرئي

Lecture Recoding & Video Conference System

جهاز مرشد مزود بنظام تسجيل المحتوى واالتصال المرئي (او يتكامل مع
االنظمة المتواجدة) في تشغيل عملية مشاركة المحتوى ونقلة مباشر عن بعد
وتسجيل المحتوى و فاعليات القاعة من خالل كاميرة عريضة المدى
ورخصة برنامج الكودك  ,وظائف النظام:
• إمكانية مشاركة المحتوى ونقلة مباشر عن بعد
• إمكانية تفعيل االتصال المرئي واالتصال بسهولة مع االخرين
• إمكانية تسجيل المحتوى وحفظة في المكتبة الرقمية
• إمكانية نشر المحتوى المرئي على شبكة الويب
• إمكانية مشاركة فاعليات القاعة مع نقل المحتوى باستخدام كاميرة
عريضة المدى تكشف محيط القاعة
• التكامل مع معظم الشركات المحترفة في انتاج االتصال المرئي

نظام النداء األلى المدرسي

Auto School calling System

جهاز مرشد مزود بنظام النداء المدرسي (او يتكامل مع االنظمة المتواجدة
بالمدرسة) في تشغيل وتفعيل عملية النداء األلى فى نقل االصوات الى داخل
القاعة/القاعات  ,من خصائص ومميزات النظام:
• يستخدم في التكامل مع انظمة النداء األلى لخروج الطالب من البوابة
• يستخدم في تفعيل خاصية النداء الصوتي عند االستدعاء او في حالة الطوارئ
• تحديد مواقع صدور النداء الى قاعة او مجموعة او جميع القاعات
• التقليل من استخدام الميكرفون في ازعاج البيئة المدرسية
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الرياض
برج االبتكار  ,وادى الرياض  ,جامعة الملك سعود
ص .ب  90076الرياض  , 11613المملكة العربية السعودية
فاكس +966114693249
تليفون +966114693251,2,3
جدة
ش فلسطين امام فندف ماريوت ,حي مشرفة ,السعودية
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 810زهراء مدينة نصر ,القاهرة  ,مصر
فاكس +20224093523
تليفون +20224093523
المصنع
الصناعية الثانية  ,الرياض  ,المملكة العربية السعودية
تليفون  +966112704681فاكس +966112704681
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