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 للتامين والمراقبة والتحكم منصة برمجيات احترافية عالمية متكاملة 

الخدمة الذاتية والشاشات ألجهزة أنظمة عبر اتصال امن  واإلدارية المركزية 

تقديم التقارير واالحصائيات الدراسية مع والمعامل  والقاعات الذكية الرقمية

 والتنبيهاإلخطار الرسومية والدعم واشعارات 

 منصة رقمية

ePodium 

 كشك معلومات

Info Kiosk 

 كشك االستعالم

Building Kiosk 

 كشك الطرق

Outdoor Kiosk 

 شاشة خارجية

Outdoor Screen 

 اتصال مرئي
Video  
Conference 

 صندوق إلكتروني
eLocker 

 قارئ كارت
Card Reader 

سبورة تفاعلية+ بروجكتور  
Projector + iBoard 

 شاشة اعالمية

Media Screen 

Unified RMS 

 والمعامل الدراسية والقاعات الذكية والطابعة ألنظمة الخدمة الذاتية والشاشات الرقمية والبروجكتورالمكتبية والمحمولة والكفية الذكية  -االجهزة دعم 
 قائمة االجهزة المتصلة والغير متصلة, مجموعات, على هيئة شجرة -عرض االجهزة 

 احداث , الجهاز حالة, شاشتين للجهاز / شاشة  -مراقبة شاملةlogfile ,معدات, برمجيات 

 وظائف اخرى عند الطلب, استيقاظ الجهاز, غلق الجهاز, اعادة تشغيل الجهاز, وسبوعيا/ توقيت تشغيل وغلق الجهاز يوميا -تحكم تام 

 لسطح المكتب خالل  -إدارة كاملةVNC ,إدارة فريق العمل, إدارة التهيئة, إدارة المهام, إدارة جدولة التشغيل, إدارة التزامن, إدارة الملفات 

 المعدات, البرمجيات, رتبة تفاعل االجهزة , نسبة االستخدام , تقارير مجدولة عن نسبة التشغيل -تقارير واحصائيات رسومية 

اإليميلعبر  -إشعارات إخطار وتنبيه /رسائل /SMS المشاكل والتحذيرات , حركات التشغيل واالستخدام, عن الصيانة الوقائية 

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

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

 التحكم في التشغيل والمصادر واإلضاءة  وغيرها, عمر وفتر اللمبةمتابعة  – البروجكتورمراقيه وتحكم وادارة 

  
 المحتوى

 نظام تهيئة وتامين االجهزة الطرفية : اوال 
 نظام المراقبة والتحكم واالدارة المركزي: ثانيا
 نظام ادارة محتوى الشاشات الرقمية االعالمية: ثالثا

 االتصال بين االجهزة الطرفية والخادموسائل النشر الشبكي و: رابعا
 حماية االجهزة وامن المعلومات وسالمة المحتوى: خامسا
 نظام موحد إلدارة اجهزة المدينة الجامعية: سادسا
 المعايير والموصفات القياسية لتقييم اداء النظام: سابعا

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
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 منصة تامين وادارة االجهزة المتكامل
  

عبر  هو منصة برمجيات احترافية عالمية متكاملة لتهيئة وتامين االجهزة الطرفية ومراقبتها والتحكم فيها واداريها مركزية
 :  هىوتتكون المنصة من عدة انظمة ,  اتصال امن ومحتوى مشفر غير قابل لالختراق

 يعمل على تهيئة وتامين تشغيل االجهزة الطرفية   SiteKioskنظام تهيئة وتامين االجهزة •
المراقبة والتحكم واالدارة عن بعد  فىيعمل من مركز التحكم  SiteRemoteالمراقبة واالدارة عن بعد نظام •

 لألجهزة الطرفية بالمواقع المختلفة 
محتوى الوسائط المتعددة التي تستخدم يعمل على دارة  Digital Signageنظام ادارة محتوى الشاشات الرقمية •

 في تصميم ونشر محتوى العروض بالشاشات االعالمية بالمواقع
 يعمل على ادارة موحدة لجميع اجهزة المدن الجامعيةSiteRemote.Morshed نظام االدارة المركزي الموحد •

 الذكيةوالقاعات  الرقميةالخدمة الذاتية والشاشات اجهزة من 
  
تواجد الخادم بمقر العميل  فىحسب متطلبات العميل   In-house/ In-cloud serverالمنصة توفر حلول النشر الشبكي 

عبر االتصال االمن االتصال المتنوعة بين االجهزة الطرفية والخادم وسائط باإلضافة الى دعم جاهزية , او بسحابة مرشد 
 والمحتوى المشفر الغير قابل لالختراق

  
المنصة مذوده بنظام خدمات الباب الخلفي لوظائف تشغيل االجهزة والذى يستخدمه مشرف النظام بسهولة للعمل على 

باإلضافة الى التحكم واالدارة المركزية في , تحديث المعلومات وتطوير الصفحات وتهيئة خصائص برمجيات النظام 
 .اندرويداالجهزة الكفية لنظام التشغيل 

 

  
   No.1, RMS enterprise solutionالنظام االول في العالم لإلدارة والتحكم المركزي  

العالمية والوكيل الحصري بمنطقة الخليج في العمل على  Provisio بروفيزيومرشد لدية شراكة مع شركة 

ادارة  فىالعالم المتخصصة  فىالشركة رقم واحد  بروفيزيوشركة . منصة تامين وادارة االجهزة المتكامل 

منصة ادارة االجهزة المتكامل هو نظام احترافي عالمي تطبيقاته . اجهزة اكشاك المعلومات والشاشات الرقمية 
للمزيد من .  SiteRemoteونظام  SiteKioskهذه المنصة تتكون من نظام . عام20على مستوى العالم منذ

 http://www.provisio.comالمعلومات رجاء زيارة 
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 برمجيات نظام تهيئة وتامين االجهزة الطرفية : اوال
يعمل على تامين الجهاز لالستخدام العام وتهيئة وفق التطبيقات  SiteKiosk  نظام تهيئة وتامين الجهاز برمجيات

)  يطبق هذا النظام على كل جهاز للعمل الفردي . المستخدمة وادارته حسب متطلبات مكونات وادوات الجهاز 

بمستند المواصفات الفنية لنظام تامين .. للمزيد (. االتصال بالخادم ) او العمل المركزي( دون االتصال بالخادم 
 وتهيئة النظام

 

 :المواصفات والخصائصابرز 
 سطح المكتب او الدخول على نظام التشغيلتامين  
 تامين تشغيل التطبيقات المسموح لها فقط•
 مسح المعلومات المتدفقة بعد كل جلسة عمل  •
 التحكم في ادارة الملفات والبرمجيات المنفذة•
 التحكم ومراقبة عناوين وصفحات االنترنت•
 ادارة لوحة المفاتيح الفزيائية واالفتراضية•
 ادارة شاشة العرض الرقمية وجدولة العروض•
 ادارة الطباعة والمعدات والوظائف المضافة•
 ادارة جدولة اوقات التشغيل اليومية واالسبوعية•
 ادارة اجهزة ووسائل المدفوعات المالية •
 التكامل والتشغيل مع األنظمة ذات العالقة •
 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
http://www.digitalsignagetoday.com/showcase/product/4973/SiteKiosk-Kiosk-Digital-Signage-Software
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 نظام المراقبة والتحكم واالدارة المركزي: ثانيا
  

هو النظام المركزي للتحكم والسيطرة واالدارة عن بعد لألجهزة  SiteRemoteنظام المراقبة واالدارة عن بعد 

الطرفية المتنوعة واالنظمة المختلفة على مستوى المناطق والذى يتميز وينفرد بالمواصفات والوظائف 
 .  واالدوات العديدة والمتكاملة مع األنظمة االخرى ذات العالفة

يحقق النظام الخصائص والمواصفات للمتطلبات الحالية والمستقبلية في المراقبة والتحكم واالدارة التامة 

االجهزة المكتبية والمحمولة والكفية وانظمة الخدمات الذاتية وشاشات العرض والقاعات : لألجهزة الطرفية 
 لنظام المراقبة والتحكم واالدارة المركزيبمستند المواصفات الفنية .. للمزيد . الذكية

 

  
 النظام 
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 Digital Signage Systemاالعالمية   دارة محتوى الشاشات الرقمية إنظام : ثالثا
هو نظام االدارة المركزية لمحتوى الوسائط المتعددة التي يستخدم في تصميم ونشر  Digital Signageدارة محتوى الشاشات الرقمية إنظام  

 .لالختراقبالشاشات االعالمية بالمواقع عبر االتصال االمن والمحتوى المشفر الغير قابل التفاعلية والتقليدية  محتوى العروض

االخبار في متابعة إعالمية إعالنية تفاعلية تستخدم خدمة : االعالمية المقدمة منها يعتمد تصميم اطار المحتوى على نوعية الخدمات 

 والتسويقوالفاعليات والتوعية والتثقيف 

تصميم ونشر محتوى العروض التفاعلية والتقليدية على اجهزة الشاشات الرقمية 

 واكشك المعلومات
من مميزات انظمة مرشد بانة يدعم عروض الشاشات الرقمية التفاعلية الحديثة •

الشاشات الرقمية التفاعلية تعطي اكثر فائدة واعلى استجابة عن . والتقليدية 

 المقدمةالشاشات التقليدية ألنها تتفاعل مع المستخدم وتشاركه في العروض 
يتم انشاء العروض  SiteRemoteباستخدام برمجيات نظام االدارة المركزية •

 الرقمية بسهول ونشرها على اجهزة  الشاشات الرقمية واكشاك المعلومات 
يستخدم النظام في جميع القطعات المختلفة بالمملكة ويتنوع  استخدام الجهاز •

شاشات العرض الرقمية التفاعلية والغير : منها , وفق تقديم التطبيقات للعمالء 

 ( .  خارجي/ داخلي ) االعالمية  LEDشاشات العرض , تفاعلية 

 تصميم ونشر العروض التقليدية والتفاعلية خصائص 
االعالنية / قالب العرض في تقديم العروض االعالمية /اطارتصميم  •

 حسب رغبة ووجهة نظر العميل والتي تناسب سمة وهوية العروض
 استخدام اطار المتصفح التفاعلي لتقديم العروض التفاعلية•
 استخدام اطار العرض الغير تفاعلية لتقديم العروض التقليدية•
 يوجد قوالب جاهزة يمكن تعديها واستخدامها بسهولة•
وكتابة  وفديوهاتتجهيز وتصميم حوار العرض  من ملفات صور •

 وفالش
استخدام طريقة السحب واالفالت من البرامج والملفات لسهولة وسرعة •

 تصميم حوار العرض
 والفالشات   والفديوهاتيدعم جميع االنواع المنتشرة من ملفات الصور •
 تحديد وجدولة اوقات التشغيل لكل حوار عرض•
 اختبار حوار العرض وتأكيده قبل اعطاء امر النشر له •
تحديد النشر لكل حوار عرض على جهاز محدد او مجموعة او جميع •

 االجهزة

 تصميم ونشر العروض بسهولة خطوات 
يوجد خمس خطوات بسطة وسريعة يستخدمها 

مشرف النظام لتصميم المحتوي ونشر العروض /مسئول

 :الى الشاشات اإلعالمية بالمناطق المتعددة هي
من نمازج قوالب العروض  –اختيار قالب العرض •

 المجهزة او تصميم قالب جديد
سحب وافالت مواد  -تجهيز وتصميم حوار العرض •

,  كتابة, فالش, فديو, صور)العرض من الملفات 

 (وغيرها
تحديد وجدولة اوقات التشغيل  -جدولة اوقات التشغيل •

 لكل حوار للعرض
اختبار حوار العرض  -اختبار العرض قبل النشر•

 وتأكيده قبل اعطاء امر النشر له 
تحديد النشر لكل  -الكل /مجموعة/النشر الى جهاز•

 عرض على جهاز محدد او مجموعة او جميع االجهزة
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 والخادمبين االجهزة الطرفية و وسائط االتصال النشر الشبكي : رابعا
 
-Inيوفر النشر الشبكي للمحتوى واالتصال بين االجهزة الطرفية والخادم من خالل تركيب خادم النظام بمركز بيانات العميل  مرشد  

house server    او من خالل خادم بنظام سحابة مرشدIn-cloud server  ويمكن وصفهما كالتالي, عبر وسائط اتصال متنوعة  : 
  

 In-house serverالشبكي عبر خادم النظام بمركز بيانات العميل  النشر 
 مستقل في مركز بيانات العميل ويتم من خالله التعامل مع مشغل االجهزة الطرفية المتواجدة بالمواقع المختلفةتجهيز خادم  
 العميل مركز بياناتوالمشروع  متطلباتالالخادم يجهز بجميع الخدمات والبرمجيات وسعة التخزين وفق •
 الطرفية المتواجدة بالمواقع المختلفةلتحديث البيانات مع االجهزة ( عند الطلب )تهيئة التزامن الدوري •
 توفير حساب لمشرف النظام للدخول على خدمات المشروع الخاصة فيه •
 العميل مركز بياناتتفعيل تأمين البيانات وسالمة المحتوى والنسخ االحتياطي مع •
 التكامل والتشغيل البيني مع االنظمة االخرى ذات العالقة•

 :و تنوع الخدمات حسب متطلبات المشروع وهى كالتالي, النظام المقترح يعتمد على متطلبات النظام والخدمات الطلوبة خادم 
• Web service server 
• RMS server 
• Database server 
• Content/storage server 
• SMS gateway 
• VoIP gateway 
• Payment gateway 

 In-Cloud severالشبكي عبر سحابة مرشد  النشر 
 من خالله التعامل مع مشغل االجهزة الطرفية المتواجدة بالمواقع المختلفةمرشد ويتم بيانات مركز خادم استضافة وتجهيز  
 هذه الخدمة على االيجار السنوي او الشهري واالشتراكات مدفوعة االجرتعتمد •
 تجهيز خادم بجميع الخدمات والبرمجيات وسعة التخزين وفق متطلبات المشروع•
 مع مشغل االجهزة الطرفية المتواجدة بالمواقع المختلفة( عند الطلب )تهيئة التزامن الدوري•
 توفير حساب لمشرف النظام للدخول على خدمات المشروع الخاصة فيه •
 التحديث التلقائي لإلصدار الجديد•
 امان البيانات التام وسالمة المحتوى•
 نسخ احتياطي لبيانات المشروع•
 

 ووسائط االتصال بين االجهزة الطرفية والخادم وسائل 
االتصال االمن ما بين الخادم بمركز التحكم ومواقع االجهزة الطرفية عبر االتصال المباشر او عبر شبكة دعم  فىمتنوعة بوسائل مرشد مزود  

 : (البديل)ووسائط اجهزة االتصال األساسي واالحتياطي وسائل مع امكانية تفعيل خاصية االتصال الدائم عبر  االنترنت

 االنترانت/شبكة المحليةالعبر  LAN/ WiFiسلكي الالو السلكياالتصال 
 الجوالت عبر شبكة GPRS (Sim cad ) سلكي  الالاالتصال 

 فيميكرووصالت العبر   VPNسلكي الالاالتصال 

 جدار ناري ضد االختراق وتشفير البيانات من المواقع الى مركز التحكم firewallدعم 
 خط اتصال او مزود خدمةاالحمال على اكثر من لتوزيع   Balance loaderدعم 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx
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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•
 (عند الطلب)حماية لوحة المفاتيح الفزيائية والتحكم في تشغيلها وازرا المفاتيح بها •
 (عند الطلب( )ورقة 5000)حماية اوراق الطباعة من خالل الحافظة الذكية ألوراق الطباعة •
 (عند الطلب)إمكانية تزويد الجهاز بكاميرا للمراقبة •
  

 حماية نظام تشغيل الجهاز
 عدم السماح للدخول الى سطح المكتب لغير المخول له•
 مشغل الجهاز ببرنامج مقاوم الفيروساتيزود •
 التشغيلمن العبث بنظام الحماية •
لحماية إدارة التهيئة وإقالع نظام  ATMدعم برنامج •

 التشغيل

 تامين ومسح جلسة المستخدم
النظام مزود بكلمات مرور متعددة المستويات حسب  •

 صالحيات الدخول 
 عملمسح الكوكيز وحذف المعامالت اليا بعد كل جلسة •
 لوحة المفاتيح االفتراضية والتحكم فيهااستخدام •
 التحكم في تنفيذ البرامج والسماح في تشغيلها  •

 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•
 :االتصال كالتاليوتشفير بيانات  VNCيدعم االتصال االمن من خالل شبكة النظام •

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

 مراقبة االجهزة واصدار اإلنذارات اللحظية
 االجهزة الطرفيةالمركزية في والتحكم واالدارة المراقبة •
 حالة تشعيل االجهزةعن  -حسب الطلب  –اصدار تقارير لحظية ويومية وشهرية •
 االيميلاالجهزة عبر اصدار اشعارات لحظية عند التغيير في كفاءة تشعيل •
 عند الطلب –لحظية  SMSاصدار رسائل •

المحتوى ونامين االتصال وسالمة االجهزة انظمته هي امن المعلومات في حماية مبادى مرشد االساسية في تصميم من 
 :  في النقاط التاليةويمكن وصفها و حصرها , مشروعاته لجميع 
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 .Unified Remote Management      النظام الموحد إلدارة اجهزة المدينة الجامعية : سادسا

 الجامعيةاالجهزة الطرفية ألجهزة المدينة مواصفات  

واجهزة ( هاتف ذكى,  تابلت)والكفية الذكية من االجهزة المكتبية والمحمولة  -  Widows & Androidجميع انظمة التشغيل يدعم  •

 ....(, حساس, قارئ, طابعة)  firmwareالبرامج الثابتة 

 متصلةقائمة االجهزة المتصلة والغير , مجموعات, على هيئة شجرة -االجهزة عرض •

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

 وظائف اخرى عند الطلب, استيقاظ الجهاز, غلق الجهاز, اعادة تشغيل الجهاز, وسبوعيا/ توقيت تشغيل وغلق الجهاز يوميا -تحكم تام •

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

 العمل

 المعدات, البرمجيات, رتبة تفاعل االجهزة , نسبة االستخدام , نسبة التشغيلعن  -تقارير واحصائيات رسومية •

  ,logfile pdf , xls, csvبهيئة ملف , فترة محددة, عام, شهر, اسبوع, يوم: جدولة اصدار التقارير•

 المشاكل والتحذيرات , حركات التشغيل واالستخدام, عن الصيانة الوقائية SMS/ اإليميلعبر  -إشعارات إخطار وتنبيه /رسائل•

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

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

 

موحد في المراقبة والتحكم واالدارة المركزية خالل الوصول االمن كنظام يتميز به مرشد مبتكر منصة برمجيات احترافية عالمية متكاملة 

مع تقديم التقارير , والمعامل الدراسيةالذاتية والشاشات االعالمية والخدمات الذكية القاعات لجميع االجهزة الطرفية  بالمدن الجامعية ألنظمة 

 العالقةباإلضافة الى التكامل والتشغيل الداخلي مع األنظمة االخرى ذات , الرسومية واشعارات اإلخطار والتنبيه واالحصائيات 

  -االجهزة المستهدفة 

المكتبية االجهزة 

والمحمولة والكفية 

وجهاز منصة الذكية 

 والبروجكتورالقاعة 

 والسبورة الذكية

 والطابعة 
 

 

 

 

 
 والمعامل الدراسية والقاعات الذكية الخدمة الذاتية والشاشات الرقميةألنظمة  والبروجكتوروالمحمولة والكفية الذكية دعم االجهزة المكتبية 
  (لوحى, البتوب ) واجهزة البرامج الثابتةfirmware  (حساس, قارئ, طابعة ,  ).... 

 ( موديل 736,  بروجكتورمنتج  37) :(سبورة , بروجكتور)دعم جميع اجهزة العرض 
 قائمة االجهزة المتصلة والغير متصلة, مجموعات, هيئة شجرةعلى  -عرض االجهزة 
 احداث , الجهاز حالة, شاشتين للجهاز / شاشة  -شاملة مراقبةlogfile ,معدات, برمجيات 

 وظائف اخرى عند الطلب, استيقاظ الجهاز, غلق الجهاز, اعادة تشغيل الجهاز, وسبوعيا/ تشغيل وغلق الجهاز يومياتوقيت  -تام تحكم 
 المكتب خالل لسطح  -كاملة إدارةVNC ,إدارة فريق العمل, إدارة التهيئة, إدارة المهام, إدارة جدولة التشغيل, إدارة التزامن, إدارة الملفات 

 المعدات, البرمجيات, رتبة تفاعل االجهزة , نسبة االستخدام , نسبة التشغيلتقارير مجدولة عن  -رسومية تقارير واحصائيات 
بهيئة ملف , فترة محددة, عام, شهر, اسبوع, يوم: جدولة اصدار التقاريرlogfile pdf , xls, csv,  

اإليميلعبر  -إخطار وتنبيه إشعارات /رسائل /SMS المشاكل والتحذيرات , حركات التشغيل واالستخدام, عن الصيانة الوقائية 

 تنبيه, تحذيرات, اخطاء, اخبار :برسائل مبوبةتزويد 
 معلومات مدير النظام , معلومات الموقع, معلومات الصيانة, النصية المحادثة  -التواصل والدعم توفير وسائل 

 االجهزة للوصل اليها والتفاعل معها على ارض الواقع لمواقع  -عرض مخطط تفاعلي 
 التحكم في التشغيل والمصادر واإلضاءة  وغيرها, عمر وفتر اللمبةمتابعة  – البروجكتورمراقيه وتحكم وادارة 

 
 االضاءة والتباين والصوت فىالتحكم , اختيار المصادر, غلق/فتح:  البروجكتور فىتحكم 
 جدولة مواعيد التشغيل, سهولة اضافة جهاز جديد: البروجكتورادارة 

 قطع االتصال, تغيير فلتر اللمبة, نهاية عمر اللمبة: عند اإليميلعبر  البروجكتورمتابعة آلية ورسائل إخطار 

 جدول معلومات تهيئة االجهزة, ملف االحداث:  البروجكتورتقارير واحصائيات 
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 (بروجكتور)مواصفات أجهزة العرض 
 ( موديل 736, البروجتورمنتج من  37)يدعم جميع منتجات العرض : AVاجهزة دعم •
 قطع االتصال بالشبكة, فلتر اللمبة, عمر اللمبة: متابعة الية لكل من: مراقبة ومتابعة•
 قوائم مجموعات, قائمة واحدة, مجموعات على شكل شجرة فىاظهار االجهزة : مراقبة االجهزة •
 االضاءة والتباين والصوت فىالتحكم , اختيار المصادر, غلق/فتح: تحكم كامل•
 سهولة اضافة جهاز جديد. جدولة مواعيد التقارير, اختيار ادوات التحكم, جدولة مواعيد التشغيل: ادارة االجهزة•
ملف جدول معلومات حالة االجهزة ...(. ,التحذيرات, االخطاء, التشغيل, االستخدام, الحالة) ملف االحداث : تقارير واحصائيات•

 ملف معلومات تهيئة االجهزة, 
 قطع الكابل, تغيير فلتر اللمبة, نهاية عمر اللمبة: عند اإليميلرسائل عبر : رسائل اإلخطار والتنبيه•
  
 

 النظام الموحدلماذا 
 توفير مبالغ تكاليف االنظمة المتعددة

 توفير مبالغ تكاليف استهالك الطاقة وعمر االجهزة المهدرة وصيانتها 
 توحيد المعلومات ومراكز قواعد المعلومات 

 توحيد التقارير واإلحصائيات المطلوبة
 توحيد البروتوكوالت والتقليل من االزدحام الشبكي

 توحيد امان المحتوى وصالحيات المستخدمين 
 توحيد واجهة المستخدم وسهولة االستخدام

 توحيد مهام انظمة نقل الملفات وتزامنها
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 المعايير والموصفات القياسية لتقييم اداء النظام

Availability: nun-real-time apps: playback offline,  
                     Real-time apps: run Web-service online, 
                     Connectivity: LAN, wLAN, Mobile data, 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 

 Solutions & Applicationsحلول وتطبيقات للقطعات المتنوعة   خدمة  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.

  SLA اتفاقية مستوى الخدمةوخدمة التشغيل والصيانة 8.

 Consultant & trainingخدمة التطوير والتدريب   9.

 Morshed Service Providerخدمة   مرشد مزود 
لديه نهج استراتيجي مدروس للحفاظ على خدماته وتطويرها بالعمل علي تفعيل منتجاته واستقرار مرشد   

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

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

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

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