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 رفع كفاءة اإلنفاق
 

 حافظ عىل مواردنا
 

 

 خدمات توافق 
 نتفاعل مع الجميع

 
ونية الخدماتتطوير   اإللكتر

 
 

 خدماتنا
 

 

 إدارة الحشود بوابة الزوار التحليل واالحصاء الداخلية المالحة التتبع

    

BLE RTLS 

Proximity Marketing 

Indoor Navigation 

ي والتعرف 
ي بالوقت الحقيقر

تتيح خدماتنا تحديد الموقع داخل المبان 
 IoT عىل حركة الفرد أو األصل او الجهاز المتتبع باستخدام تقنيات
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 ولأص)اشخاص او  متابعة حركة وأماكن األشياءهي  األشياءتتبع 

ي سواء اشخاص او أدوات او أجهزة ومعدات( 
داخل المبان 

ومعدات متنقلة. وجد نظام التتبع وتحديد المواقد الداخىلي  
 ألنه ال يعمل بشكل موثوق ضمن  GPSكبديل لنظام  

ً
نظرا

  Wi-Fiالمساحات الداخلية المغلقة، ويتم استخدام شبكة 
 . سم 30بدقة تصل ألقل من   BLEأو

 
ي األماكن المغلقة مع المالحة هي المالحة الداخلية 

 
التنقل ف

ي 
 
ي نستخدمها ف

ي هي اشبه بأنظمة المالحة التر
داخل المبان 
ي Google MAPsسياراتنا )

( لكن بدقة اعىل وداخل المبان 
ا ت . ة، ويتم استخدام الشبكة الداخليةالمغلق

ً
نك أيض

ّ
ن م مك

والتنقل خطوة بخطوة  تحديد مستوى األرضية او الدور،
 للوصول للهدف

 
ي يمكن االستفادة  احد اهم الخدماتاالحصائيات واإلشعارات 

التر

ي  منها 
 عملية تحليل الزوار والحركةح ، حيث تتيRTLS أنظمةف 

ونقاط االختناق، كذلك  االزدحامالتجمع و مناطق لهم ومعرفة 
التعرف عىل سلوكيات الحركة العامة او و  تحليل حركة األشياء

، باإلضافة إىل االشعارات الخاصة  الخاصة داخل المبت 
لمنطقة محددة، كما يمكن  األمنيةاو التصاري    ح  بالمناطق
ة  توجيه ي منطقة محددة او رسائل مباشر

ون داإلعالن الفعال ف 
نت  . الحاجة لالتصال باإلنتر

 
ل لقراءة وتحليالبوابات  تثبت عىل أجهزةهي  بوابات الزوار

ي ر الزوا
رون كافة الزوار الذين يمتتيح وتمكن من معرفة  ، والتر

ي لعدد الذين دخلوا وتصدر ، من خالل البوابة
تقرير إحصان 

وابة تقرير لكل بكذلك .  بالدقيقة من البوابات وخرجوا منها 
انية بيلجميع البوابات مع رسوم  عىل حدة مع تقرير موحد 

ة ية، يمكن تصدير إحصائو  تقارير يومية او مجمعة لفتر
ابات جميع البو للبوابات، ويتم ربط أرشيف كامل ة مع محدد

 إلدارة البوابات ومراقبتها. ظام بن
 

 

اكمة من المعرفة لطبيعة الموقع وما يحتاج له  خدمات ادارة حركة الحشود حصيلة متر

ضمان السالمة لوذلك  خطه عامة مدعمة بخرائط لحركة الزوار من خدمات لوضع 
فة عىل اإلدارات المشر تسهيل عمل و  سهولة التنقل الداخىلي و  تحسي   تجربة الزائر و 

تحليل و  رجة لحركة الحشود )نقاط االزدحام(تحديد النقاط الحويتم الموقع، 
 ط التنظيم الحالية المتعلقة بحركة الحشود تحليل خط، و المخاطر المتعلقة بها 

ي النقاط الحرجةو ة كتر كفاءللوصول لخطط ا 
وضع و  وضع خطط لتنظيم الحركة ف 

وضع خطط الدخول و الخروج و الوصول من و ، كذلك خطط االخالء و الطوارئ
 . للحركةوالمحاكاة  ةنموذج. يمكن بعد ذلك إعداد اىل المواقف
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