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حول منتجاتنا

حلول السمعية والبصرية

تبنت مؤسسة المحمل لحلول األعمال المتكاملة منذ بدء نشاطها مبدأ توفير أرقى وأحدث األنطمة في
مجال الصوت والصورة بما يتوافق ويتكامل مع متطلبات العميل حيث يقدم القسم خدمات التصميم والتنفيذ
واإلشراف معتمدا ً على الكفاءة والخبرة للعاملين فيه باإلضافة الى توفر الوكاالت المتميزة .
ومن ضمن خبراتنا الواسع تنفيذ مشاريع الصوت والصورة مثل :
 غرف األجتماعات أنظمة نقل الصورة والصوت غرف التدريب والفصول الذكية المسارح أنظمة بث المعلومات نظام النداء اآللي نظام بث المعلومات البصري تجهيز معامل اللغة ومعامل الكمبيوتر للمدارس والجامعات انظمة السينما المنزلية -أنظمة الصوت اإلحترافية

رقم العرضA D - R 1 6 5 1 3 :
اإلصدار V1.0 :

تاريخ العرض November 28, 2015 :

رقم الصفحة 2 of 12 :

نظام الترجمة الفورية
يدعم نظام الترجمة الفورية  5وحدات ترجمة مع القدرة على بث ترجمة  6لغات مختلفة بذات
الوقت باإلضافة الى اللغة األصلية  .يستطيع المترجم أختيار نمط الترجمة المباشر أو غير
المباشر مع ترك حرية إختيار اللغة المسموعة للمستخدم حيث تبث كل لغة على تردد مستقل

نظام التعريف لطاوالت اإلجتماع
عارض اإلسم والمسمى الوظيفي يستخدم شاشة عالية الدقة مع زاوية رؤية واسعة وألوان نقية
بحيث يبرمج عليها إسم الشخص المشارك في اإلجتماع ومسماه الوظيفي مما يتيح للمشاركين
في اإلجتماع من التعريف عن انفسهم بشكل أوضح من دون أي تشويه لطاولة اإلجتماعات .

نظا

نظام المؤتمرات و غرف اإلجتماع
نظام إدارة المايكرفونات لقاعات اإلجتماعات مع إمكانية التصويت والترجمة والتصوير التلقائي
للمتكلم مع إعطاء نظام األولوية والتحكم لميكرفون الرئيس وميزات عديدة أخرى.

الشاشات السلكية والالسلكية لتحكم باللمس
شاشات سلكية والسلكية بألوان حقيقة  262Kبأحجام وتصاميم مختلفة  ،تتميز بدقة وجودةعالية
مع معالج  , 32 bitوذاكرة  96Mمما يمكن المستخدم من التحكم والتواصل باألنظمة السمعية
والبصرية وااللكترونية المختلفة .

موزعات لصوت والصورة
موزع إشارة الفيديو  RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBsبأنواع عديدة تختلف من حيث
عدد المداخل والمخارج كما ونوع وطبيعة اإلشارة في المداخل والمخارج .
مع إمكانية التحكم من خالل الكمبيوتر بتوزيع اإلشارة بين المداخل والمخارج
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نظام بث المعلومات الرقمي
تقديم نظام نقل اإلجتماع من صوت وصورة من خالل شبكة المعلومات أو
شبكة االنترنت ألي مكان آخر من العالم وبدقة عالية الجودة  HDخالل حزمة
بيانات محدودة .Limit Band Width
كذلك نظام بث المعلومات الرقمي من كمبيوتر مركزي الى شاشات LCD
موزعة في نفس المبنى أو من خالل شبكة الكمبيوتر الى أماكن أخرى بعيدة .
تستخدم بغرض اإلرشاد أو لدعاية واإلعالن في المستشفيات والجامعات ،
الهيئات الحكومية واألماكن العامة  ،المجمعات التجارية والسوبرماركت .
البنوك والشركات الخاصة

اللوحات اإللكترونية المضيئة
الشاشات الداخلية والخارجية الملونة وبكافة األحجام والتي يمكن التحكم بها عن
بعد من خالل الكمبيوتر أو من خالل شبكة  GSMبحيث يتم برمجة النصوص
المتحركة والتاريخ ودرجة الحرارة مع دعم كامل للغة العربية

نظام إدارة الطوابير
تبدأ خبرتنا من نظام اإلنتظار التقليدي والبسيط والمتناسب مع التطبيقات الصغيرة ونمتد
لنلبي األنظمة المتقدمة مع تامين مرونة عالية بتلبية متطلبات العميل بما يتناسب مع
طبيعة العمل مع تقديم نظام طباعة وإدارة التقارير واإلحصاءات الناتجة عن النظام
وربط الفروع بالمركز الرئيس والمرونة في مقابلة أي احتياجات للعميل

نظام دليل المباني المرئي
النظام التفاعلي المثالي لدليل خرائط المباني والمنشآت ,شاشى تفاعلية بأحجام
مختلفة مع كمبيوتر داخلي بمواصفات عالية.
يتم تصميم مساحات المباني من خالل إدخال الرسومات الهندسية وعرضها على
الشاشتة بشكل سهل ومبسط.
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األنظمة التعليمية
تقديم وسائل تعليمية وتوضيحية بمختلف المقاسات واألشكال بما يتناسب مع الجهة التعليمية والتي تساعد المدرس على
إيصال الفكرة بسهولة وتجعل الطالب أكثر تفاعالً مع المادة التعليمية .
األجهزة السمعية والبصرية المختلفة

فيديو بروجيكتور  ،شاشات عرض كهربائية ويدوية  ،شاشات بالزما وشاشات ال سي دي  ،نظام المسرح المنزلي وأنظمة
الصوت اإلحترافية

منصة الخطابة متعددة الوسائط
منصة خطابة متعددة الوسائط وعالية الجودة بحيث تحتوي على جهاز كمبيوتر مزود
بشاشة  "15تعمل باللمس ليتمكن المحاضر من التحكم بالكمبيوتر وتسجيل المحاضرة
بالصوت والصورة
و شاشة تحكم بأجهزة الوسائط الخارجية كالبروجيكتور والفيديو وشاشة العرض و
واجهة لربط باألجهزة الخارجية
مع ميكرفون للمنصة باإلضافة الى مايكرفون السلكي يدوي ليجعلها غرفة تحكم متنقلة
تشمل كافة األجهزة الالزمة إلدارة أي محاضرة أو إجتماع
 سبورة إالكترونية تفاعلية.بالرغم من أنها تبدو كالسبورة التقليدية المعتادة والتي
تمسح باليد فإن هذه السبورة تفاعلية و متطورة التقنية،
للكمبيوتر
وتعمل أيضا كشاشة بتقنية اللمس ويتوفر لها وصلة
مباشرة
الشخصي لتحفظ كل ما يكتب أو يرسم على سطحها
وألن هذه
باستخدام قلم الكتروني يعمل كقلم كتابة وكفأرة كمبيوتر
المرء إيضاح
السبورة تعمل باللمس من قبل المستخدم  ،فيستطيع
برامج
الصفحات وتغييرها بشكل سريع في عرض رسوم
هنالك مزايا
البوربوينت أو أي تطبيقات أخرى بمجرد اللمس .
الطالب أثناء
عديدة الستخدام السبورة التفاعلية فهي جاذبة النتباه
من حيث حجم
الدرس ،كما تسمح بالتحكم بالرسوم والصور والكتابات
كما يستطيع
العرض وسهولتها من حيث االستخدام والقراءة والفهم
باستخدام ما
المعلمون إضافة مزيدا ً من التفاصيل والرسوم الفنية
يتوفر على كمبيوتراتهم من عروض وبرامج ،كما أن مقدمي برامج البوربوينت يستطيعون مواجهة جمهورهم أثناء تقديمهم
لعروضهم كما يستطيعون اإلشارة والشرح للمفاهيم و األفكار على السبورة مع الحفاظ على االتصال المباشر بأعين.
 سبورات تعليمية بيضاء بمقاسات ومواصفات مختلفة . ساليد بروجيكتور  ،أوفرهيد بروجيكتور  ،كاميرة وثائقية . -تجهيز مختبرات مدارس ومعامل لغة ومعامل كمبيوتر
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 معامل اللغة.أكثر من  40سنة خبرة في تطوير وتوريد أنظمة
معامل اللغة وبرامج الكمبوتر للتعليم المتعدد
الوسائط.

 آالت تصحيح اإلمتحاناتأكثر من  30سنة في مجال صناعة وتصميم
وتوريد آالت تصحيحاإلمتحانات
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األنظمة األمنية

مصدرك المتكامل ألحدث األنظمة األمنية من كاميرات المراقبة
والشبكات التلفزيوينة المغلقة ( )CCTVو أنظمة مراقبة الحضور واإلنصراف  .ومن خالل عالقتنا اإلستراتيجية مع
أفضل شركات مميزة حول العالم نضمن بأن نؤمن لعمالئنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال األنظمة األمنية
أنطمة المراقبة التلفزيونية
تقدم الشركة بإحترافية خدمات المراقبة األمنية بإستخدام الكاميرات الثابته والمتحركة الداخلية منها والخارجية وكاميرات
المراقبة الليليه
كما نقدم نظام المراقبة عبر شبكة الكمبيوتر والمراقبة عن بعد من خالل شبكة االنترنت  IP-based CCTVمما يناسب
إحتياجات ومتطلبات المؤسسات الكبيرة والصغيرة وحتى األفراد
نظام التحكم باألبواب
يتميز نظام التحكم بالمداخل بأنه يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين ودرجة الدقة المطلوبة بإعتماده على بصمة بصمة
اإلصبع أو البطاقات الالسلكية  .كما ويتميز النظام بإصدار تقارير مفصلة مع إمكانية ربط النظام عن طريق شبكة
الكمبيوتر او االنترنت .
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نظام النداء اآللي
تصميم تنفيذ أنظمة النداء الصوتي اإلحترافية

نظام المنزل الذكي

تقديم انظمة متكاملة من التحكم والترفيه مما يسمى بالمنزل الذكي من خالل تقديم دراسات فنية
واستشاريه وتنفيذ األنظمة مثل التحكم باالنارة الداخلية والخارجية  ،التحكم بالتدفئة والتكييف ،
التحكم بأجهزة اإلنذار بأنواعها المختلفة  ،التحكم بكاميرات المراقبة التحكم بالمداخل والبوابات ،
نظام السينما المنزلية مع شاشات اللمس السلكية والال سلكية
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حلول السمعية والبصرية

الشركات التي نمثلها

الحلول التعليمية

األنظمة األمنية
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خدماتنا
 Security Solution &
Services
 VPN Accesses Security
 Encrypt data
 Network Security
 Application Security
 Web Apps Security
 Smart Token
 Biometric Services
 Mobile Security
 End Point Protection
 SSL & Email Security
 Home User Protection
 Digital Certificate
 Consultation
















Web Application
Mobile Application
Share Point
CMS
Website Design
E-Commerce
E-Marketing Services
SEO
Online Marketing
Campaign
Social Network
Online Application
Services
SMS Campaign
Email’s Campaign
IT Training

 Building Management
Solution (BMS)
 Digital Signage
 Lighting
 Smart Lighting service
 Home Automation
 Video Door Phones
 CCTV
 Audio Visual
 Physical Security
 Access Control
 Business Plan
 IT Support
 Outsource Services
 IT & Electric Maintenance
Services

Our Partner
Advanced Directions has always maintained high quality services while reinforcing its market
position by means of strategic alliances with the best international leading suppliers in IT &
Technology field.

 Security & Network:

 Development Desk Application & Web Application

 E-Marketing
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الحلول األمنية
تمكنت ممارسة مؤسسة المدخل السريع ” لتخصيص الحلول األمنية من تلبينة متطلبنات جمينع العمناء ،وذلن بتطبين وتطنوير الحلنول
األمنية الشاملة ،وبهذا اكتسبت الشركة سمعة كشركة رائدة لهذا المجال .كما تقدم مؤسسنة اتتجاانات المتقدمنة” نهجنا فريندا وغنينا لتقندم
لعمائها الميزة التنافسية التي تحتاجها للنجاح وحماية ام المعلومات.

 EAIهي مصطلح الحوسبة التجارية للخطط واألساليب واألدوات التي تهدف إلى تحديث وتوحيد وتنسيق
تطبيقات الحاسب اآللي في المؤسسة .وتعتبر  EAIالمنصة األكثر أهمية للتكامل بالنسبة ألي شركة ناضجة
ذات أهداف محددة وتعلي من شأن أهمية المعلومات لقراراتها التجارية.
الحلول
تطبيق البنية التحتية الفعال لتقنية المعلومات سيؤدي إلى تحسينات كبيرة في اإلنتاجية التنظيمية .ولذلك فان تقديم
المتوافقة والمتكاملة  ،والشاملة هو الكفاءة المحورية من العرض المتقن.
الحلول
إن كافة مشاريع التنفيذ لدينا تتم باستخدام المنهجية المتكاملة في التحليل والتصميم واإلنشاء واالختبار واألداء.
ويتم هذا بالجمع بين خدمة اإلدارة الشاملة للمشاريع المقدمة من العرض المتقن من خالل مكتبنا إلدارة المشاريع
زائدا خدمات العرض المتقن لضمان الجودة .وجميع هذه الخدمات تمكن مهندسينا المهنيين من تقديم نظم على
الميزانية.
حدود
وفي
المحدد
الوقت
وفي
،
المجال
في
المفصل
النحو
إن كفاءاتنا األساسية تمكننا من تقديم الحلول والخدمات عبر خطوط أعمالنا إما بذاتها أو كنظام متكامل حسب
احتياجاتك .وفيما يلي ملخص ألنواع الحلول والخدمات التي نقدمها.
• التصميم والعمارة
• الترقية وانتقال البيانات مهاجرة
• التنفيذ والتكامل والدمج
وتستخدم هذه الخدمات األساسية لتوفير مجموعة من الحلول الضرورية لمشاريع البنية التحتية لتقنية المعلومات
الحديثة  ،بما في ذلك :
• الشبكة الواسعة / WANالشبكة المحلية  ، LANوالملكية الفكرية  IPوالالسلكية
• محطات العمل  ،والسيرفرات  ،ونظم التشغيل وهندسة مستودعات البيانات .
• النسخ االحتياطي واألرشفة  ،وحفظ البيانات ،و, NAS SAN
• جدران الحماية  ،الشبكات االفتراضية الخاصة  ، VPNالهويات ، IDSالتدقيق األمني لحماية البيانات  ،و 3

A’s
• حلول برامج البنية التحتية
• إدارة الشبكات والنظم
الشبكات والكابالت والبنية التحتية لتقنية المعلومات :
• بناء مركز بيانات كامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
• قدرة عالية في التواجد والتعافي من الكوارث.
• تصميم وتنفيذ  ،وضبط وتحسين شبكة.
• مكونات شبكة االتصال (األحدث  ،واألكثر تفاعال).
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•  UTPوكابالت األلياف.

 ::خدمات الدعم الفني
هدفنا :إرضاء العميل  ،تقديم خدمات عالية المستوى وتحقي استجابة عالية لمتطلبات العميل.
تسعى مؤسسة المدخل السريع للتجارية ” لتقديم أفضل خدمات الدعم الفني ،و أ إرضاء العميل او م أام أادافنا وأولوياتنا.
إ لدى مؤسسة اتتجااات المتقدمة” فريقا للدعم الفني متخصصا يمتل المعرفة والخبرة في بيئات العمل الضخمة وأفراد الفرين لنديهم
شهادات خبرة معتمدة لجميع البرامج واألنظمة التي يعملو عليها .كما أ فري الدعم الفني يلتزم دائما بالوصنول إلنى أعلنى مسنتوى من
الكفاءة في إنجاز العمل ،وم ثم نقل الخبرة ،وتدريب العماء.
انال ثاثة أنواع مختلفة لعروض وبرامج الدعم الفني في مؤسسة المدخل السريع:
 .1أولي
 .2سريع
 .3معياري
ترتكز خدمات الدعم الفني لدينا على الخدمات التالية:
•

إدارة حسابات العماء م قبل مدير حسابات تقني ( )T A Mيقوم بالتنسي على المستوى الفني بي العميل م جهة وفري الندعم
الفني المختص في الشركة م جهة أخرى ،وذل م أجل اتستفادة م خدمات الدعم الفني وتحقي المتطلبات الخاصة بالعميل.

•

خدمات نشيطة فعالة للمساعدة على منع حدوث المشاكل أو اإلخال بالنظام.

•

خدمات المعلومات التي تزود العميل بأحدث المعلومنات المطلوبنة من أجنل تحسني قندرات العمينل علنى حنل مشناكل مباشنرة دو
الرجوع للدعم الفني.

•

خدمة دعم فني على مدار الساعة  24ساعة  7 Xأيام في األسبوع تمك العميل م اتستعانة بخبرات المهندسي التقنيي م مكنا
عملهم في الشركة وذل م أجل حلول سريعة وفعالة للمشاكل الصعبة.

رقم العرضA D - R 1 6 5 1 3 :
اإلصدار V1.0 :

تاريخ العرض November 28, 2015 :

رقم الصفحة 12 of 12 :

