نظام شاشات معلومات الغرف
Room Information Systems

مرشد القاعات الدراسية
جداول محاضرات  .ساعات العمل  .حجز قاعات  .ادارة انتظار
مرشد غرف االجتماع
مواعيد االجتماعات  .معلومات االجتماع  .حجز غرفة

شاشة عرض مصغرة مركزية تثبت بجوار باب الغرف لعرض بيانات ديناميكية لكال من
جداول المحاضرات  /ساعات العمل للمحاضر  /حجز قاعات االجتماع
مذوده بوسائل االتصال والدعم واالشعارات ومحتوى الغرفة

شاشة معلومات غرف االجتماع
▪ عرض حجز القاعات – لغرف االجتماع (عنوان االجتماع
 ,المتحدث  ,الوقت)
▪ عرض شاشات ترحيب او اعالنية
▪ عرض شريط رسائل إرشادية
▪ عرض ادوات ووسائل الغرفة
▪ عرض بيانات االتصال والدعم الفني
▪ امكانية عرض بيانات الحجوزات من نظام حجز الغرف
▪ امكانية الدخول على نظام حجز الغرف لحجز او الغاء
موعد غرفة

شاشة جدول محاضرات للقاعات والمعامل
▪ عرض جدول محاضرات  -للقاعات والمعامل (مقرر ,
شعبة  ,محاضر)
▪ عرض ادوات ووسائل القاعة وبيانات االتصال والدعم
الفني
▪ عرض شريط رسائل إرشادية
عرض جدول ساعات التدريس للمحاضر
• عرض جدول ساعات التدريس  -للمحاضر(مقرر  ,شعبة ,
قاعة)
▪ عرض مواعيد التواصل ووسائل االتصال بالمحاضر
▪ عرض شريط رسائل إرشادية

االدرة المركزية والتكامل مع االنظمة ذات العالقة

▪
▪
▪
▪

ادارة وتحكم ومراقبة عن بعد
توقيت ألي لتشغيل وغلق الجهاز يوميا واسبوعيا
نشر محتوى آمن وتحديث دوري للمحتوى
التكامل مع النظام األكاديمي لعرض الجداول بشكل احترافي
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▪
▪
▪
▪

التكامل مع نظام حجز الغرف لعرض الجداول بشكل احترافي
التكامل مع نظام مرشد المبنى والمرشد الجامعي
التكامل مع نظام فتح االبواب لدخول الغرف
التكامل مع نظام دليل مسار الغرف عبر الجزال
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خدمة إعالمية وإعالنية تفاعلية تستخدم في متابعة االخبار والفاعليات والتوعية والتثقيف والتسويق
شاشات عرض رقمية تعرض محتوى إعالمي/إعالني والبث المباشر من خالل ادارة مركزية تعمل على تصميم وجدولة ونشر
المحتوى التفاعلي والتقليدي باإلضافة الى مراقبة وإدارة االجهزة عبر اتصال أمن ومحتوى مشفر غير قابل لالختراق

خطوات تصميم ونشر العروض بسهولة
 .1اختيار قالب العرض– اختيار نمازج قوالب العروض المجهزة او تصميم قالب جديد
 .2تجهيز وتصميم حوار العرض  -سحب وافالت مواد العرض من الملفات (صور ,فديو ,فالش)... ,
 .3جدولة اوقات التشغيل  -تحديد وجدولة اوقات التشغيل لكل حوار للعرض
 .4نشر وتوزيع العرض  -تحديد نشر العرض على جهاز محدد  /مجموعة  /الكل

ما يميز نظام المرشد اإلعالمي االحترافي
نشر المحتوى الذكي InfoFeed
عرض المحتوى أليا البرز االخبار واالعالنات والتغريدات وجدولة العروض
دون االحتياج الى مشرف لتصميم وتحضير المحتوى
جدولة اوقات تشغيل االجهزة لألمان وتوفير مئات االالف من الرياالت
توقيت ألي لتشغيل وغلق الجهاز يوميا واسبوعيا لتوفير العمر االفتراضي
والكهرباء والصيانة وضمان السالمة وتقليل المخاطر
جاهزية تصميم المحتوى  -دعم تصميم العروض من خالل برامج التصميم
و االدوات االبداعية
جاهزية قوالب العروض التقليدية والتفاعلية  -تصميم اطارات متعددة
جاهزة سهلة االستخدام او التعديل فيها مع تصاميم ايقونات تفاعلية
نشر العروض وتحديد االجهزة  -امكانية اختبار محتوى العرض وتأكيده قبل
أ مر النشر له امكانية تحديد النشر لكل محتوى عرض على جهاز محدد او
مجموعة او جميع االجهزة
ادارة المستخدمين  -توزيع المهام وتحديد الصالحيات ونطاق العمل
االدارة المركزية لألجهزة  -مراقبة شاملة  ,تحكم تام  ,إدارة كاملة  ,تقارير
واحصائيات متنوعة ,رسائل اشعار وتنبيه عبر اإليميل ,SMS /عرض
االجهزة على هيئة شجرة  ,عرض مخطط تفاعلي  ,تهيئة وتامين االجهزة
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تصميم عروض تفاعلية وتقليدية
تقديم عروض تفاعلية (للشاشات التفاعلية) لتعطي اكثر فائدة واعلى استجابة
عن العروض التقليدية ألنها تتفاعل مع المستخدم وتشاركه العروض
تأمين الشاشة والمشغل من العيث والسرقة واخفاء الكابالت
الشاشة مذوده باطار فضي/ذهبي وهيكل معدني مذود بقفل للتامين من العبث
والسرقة وبداخله المشغل ومنظم الطاقة والوصالت
تأمين االتصال وسالمة وتشفير المحتوى وتعدد ووسائط االتصال
تصميم االتصال االمن وتشفير بيانات عبر  ,VNCباإلضافة الى تجهيز
االتصال المركزي خالل وسائط متعددة سلكية والسلكية
دعم جميع انواع الوسائط المتعددة القياسية  -افالم ,فالش  ,صور ,صوت ,
اتصال مرئي
واجهة متعددة اللغات – دعم واجهة مستخدم عربي  /إنجليزي على االقل وفق
متطلبات العميل
جدولة توقيت العروض  -تحديد فترة العرض وعدد التكرار ووقت كل عرض
تجهيز مكتبة المحتوى – مكتبة وسائط متعددة وسهولة الوصول الى محتوى
العروض )اختياري(
جاهزية البث المباشر  -دعم االتصال المرئي وقنوات التلفزيون (اختياري(
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Classroom schedule apps
•
Classroom schedule view
•
Room learning tools
•
Ads text-ticker
•
Notification dialog
•
Status Information
•
Support ticket submit

Staff timetable apps
•
Staff timetable view
•
Staff Office hours view
•
Ads text-ticker
•
Notification dialog
•
Status Information
•
Staff appointment message
•
Answer machine message

Backend services apps
•
Content editing and publishing
•
Data entry for text-ticker and notification
•
Browser design and templates
•
Secured desktop management
•
APIs Integrated and redirect access
Integration and supporting with related systems
•
Integrated with Academic Information System
•
Integrated with Attendance Access System
•
Integrated with SMS gateway
•
Support Morshed Room booking screen system
•
Support Morshed Media screen digital signage system
•
Support Morshed Wayfinding & Info kiosk system, BuildingMorshed

RoomMorshed, Room Information System
RoomMorshed solution – RIS appliance hardware
•
Morshed Room displays
•
Room information workstation
•
Information management server
RoomMorshed solution – RIS platform software
•
RoomMorshed applications software
•
RoomMorshed management software
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RIS, Room Information System diagram
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