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

مرشد  -بيئة عمل متكاملة
مرشد بيئة عمل متكاملة في تصنيع وإنتاج حلول أنظمة
الخدمات الذاتية ونقاط المعلومات والتي تحتوى على

تصنيع أكشاك المعلومات
وتطبيقاتهم وخدماتهم.

والشاشات

االعالمية

مرشد – منتج وطنى
مرشد منتجات شركة الخدمات الذاتية احدى شركات
وادى الرياض ,وتم تطوير المنتجات فى وادي الرياض
بجامعة الملك سعود
مرشد  -منتج دولى
مرشد يتميز عالميا بتقديم حلول تخدم جميع القطاعات
المختلفة فى المجتمع العربي.
مرشد ينفرد بمنظومة من الحلول المبتكرة باالسواق
ألنتاج تطبيقات ووسائل الخدمات الذاتية واالعالمية
المتكاملة التى صممت لتناسب كافة شرائح
المستخدمين.
مرشد لديه نهج استراتيجي للحفاظ على منتجاته
وتطويرها بتفعيل وإستمرار مشروعاته وتحديثها
مرشد – إبتكار عالمي
منتجات مرشد مبتكرة ومحمية عالميا ببراءة اختراع
عالمية وحقوق المؤلف ونماذج التصنيع وتسجيل النظام
كمنتج عالمي
منتجات مرشد حاصلة علي العديد من الجوائز العالمية
والمدليات الذهبية
مرشد – أهم المشروعات
المرشد الجامعى 35 :كلية بجامعة الملك سعود
مرشد المعلومات :وادى الرياض ,عمادة التعليم االلكتروني
مرشد اإلستعالم :وزارة التربية والتعليم
مرشد المعارض :معرض الرياض الدولى

ذاتية
خدمات ذاتية
خدمات
السعودية
العربية السعودية
المملكة العربية
سعود  ,,المملكة
الملك سعود
جامعة الملك
الرياض  ,,جامعة
وادى الرياض
وادى
966551377726
جوال 0509153672
جوال
1/4693250.1.2
هاتف 4693250.1.2,3
هاتف

www.iMorshed.com
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خدمة ذاتية معلوماتية إعالمية تقدم اإلستعالم األكاديمي والمعامالت
اإللكترونية والوسائل اإلعالمية والمعرفية .يستخدمها الطالب والزوار
ليتفاعلوا مع البيئة الجامعية والكليات والمعاهد والمدارس..
فى أى وقت بسهولة وبدون وسيط

إعالم توعوي ,اعالنات ,شريط
إعالنات ,شاشة اعالمية ,بث مباشر













ال تسأل وال تنتظر ..إنجز
معامالتك بدون وسيط
وبأمان تام
مهام معلوماتية,
إعالمية ,معرفية فى
خدمتك في أى وقت
مخطط تفاعلي للمباني
يساعدك فى الوصول
الى هدفك
ابحث عن ما تريد ..
والمرشد الذكي يجيب
تواصل مع المجتمع
بوسائل إعالمية متنوعة
تحسين أداء بيئة
المجتمع بنشر المعرفة
ورصد أراءة
توفير الوقت والجهد
والمال لمستخدمه

o Gold steel & Metal body
o 17/19” Touch screen
& o Stainless Keyboard
trackball mouse
o I7, 4M RAM, 1TB HDD
o LAN, WiFi, Bluetooth,
Camera, Speakers
o Power strap schedule
o A4 printer,
o Card/Fingerprint reader

طالب ,عضو هيئة تدريس ,
موظفون
عن الجامعة  ,منظومة الجامعة,
عالمية الجامعة ,صناع النجاح ,
اإلسكان والتغذية  ,أوقاف الجامعة

مدينة جامعية ,مخطط الجامعة ,مخطط
المبنى ,دليل الغرف ,باحث الغرف,
المواقف ,اإلسكان ,الباص ,الطوارئ

رسالة نصية  ,رسالة صوتية ,
رسالة فديوية  ,تواصل SMS
جداول القاعات ,جداول هيئة
التدريس  ,جداول الطالب

صناع النجاح  ,الطالب المثالى ,
الموظف الميثالى  ,أهم االنجازات

جوال الجامعة ,تواصل ,SMS
دليل التليفونات ,دليل المراسالت,
دليل المواقع

اقتراح/شكوى  ,تصويت ,استبان
ميداني  ,تقييم خدمة

المرشد األكاديمي ,المرشد الصحي,
المرشد الفني ,المستشار اآللي ,نصائح
إرشادية ,لوائح وقوانين ,الطوارئ

التقويم الدراسى ,تحويل التاريخ
هجرى/ميالدى ,المعدل التراكمى,
أوقات األذان ,حالة الطقس
تحقيق الشخصية ,قراءة البطاقة,
فتح جلسة ,شحن رصيد

الكليات ,السنة التحضيرية  ,العمادات
 ,االدارات

أجهزة – مرشد
كشك المعلومات  ,كشك المعامالت  ,كشك االعالم  ,كشك الزوار  ,كشك المواعيد  ,شاشة السقف االعالمية  ,شاشة الحائط االعالمية
حلول – مرشد
مرشد جامعى  ,مرشد االستعالم  ,مرشد إعالمي  ,مرشد اداري  ,مرشد الطرق  ,مرشد صحى  ,مرشد االستقبال  ,مرشد التسويق  ,مرشد المعارض ,
مرشد الفنادق  ,مرشد المتاحف  ,مرشد المكتبة
خدمات – مرشد
بوابة الخدمات الذاتية الموحد ,مزود خدمة المحتوى  ,الدعم الفنى ,التشغيل والصيانة ,شبكة مرشد
ادارة االجهزة عن بعد – مرشد
مراقبة وتحكم وادارة كاملة فى :توقيت التشغيل ,المحتوى ,الملفات ,التهيئة ,التزامن ,رسائل تنبية ,تقارير ورسومات احصائية
دليل االجهزة التفاعلى – مرشد
مخطط تفاعلى لالجهزة ,البحث عن االجهزة ,احصائيات االجهزة ,معلومات تهيئة ,مكونات االجهزة ,ادارة فريق العمل

خدمات ذاتية
وادى الرياض  ,جامعة الملك سعود  ,المملكة العربية السعودية
جوال 966551377726
هاتف 4693250.1.2,3
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تطبيقات
المرشد
الجامعى

أجهزة المرشد
الجامعى

