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الوعي الجيومكاني للوضع الراهن الوعي الجيومكاني للوضع الراهن

®

إن مركز التحكم  SAIMOS® Control Centerهو تطبيق مركزي يعتمد على البيا
إن مركز التحكم  SAIMOS® Control Centerهو تطبيق مركزي يعتمد على البيانات الجغرافية المكانية ومصمم لغرف العمليات و
لعرض الوضع الراهن بوضوح على الخريطة.
لعرض الوضع الراهن بوضوح على الخريطة.

• رفع كفاءة إدارة العمليات و تعاملها مع عدد كبير من اإلنذارات.
• رفع كفاءة إدارة العمليات و تعاملها مع عدد كبير من اإلنذارات.
• يمكن ربط مركز التحكم  SAIMOS® Control Centerذو التكلفة الفعالة
• يمكن ربط مركز التحكم  SAIMOS® Control Centerذو التكلفة الفعالة مع حلول مراكز التحكم القائمة.
• تحسين القدرة على اتخاذ القرار والتفاعل األمثل.
• تحسين القدرة على اتخاذ القرار والتفاعل األمثل.
• تخطيط مسارات الدوريات وخدمات الحراسة.
• تخطيط مسارات الدوريات وخدمات الحراسة.
• تحقيق ترشيد في التكلفة بشكل ملحوظ مع رفع الكفاءة.
• تحقيق ترشيد في التكلفة بشكل ملحوظ مع رفع الكفاءة.
• تنسيق أفضل لحراس األمن باستخدام تطبيق الحراسات IMOS® Guard
• تنسيق أفضل لحراس األمن باستخدام تطبيق الحراسات .SAIMOS® Guard
• إنشاء التقارير تلقائيا باستخدام البيانات التي تم جمعها.
• إنشاء التقارير تلقائيا باستخدام البيانات التي تم جمعها.
يرجى االتصال بنا لمزيد من التفاصيل.saimos.eu - contact@saimos.eu :
يرجى االتصال بنا لمزيد من التفاصيلwww.saimos.eu - contact@saimos.eu :
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الميزات الرئيسية

إدارة اإلنذار

•
•
•
•

واجهة المستخدم تتمحور حول الخرائط عبر متصفح الويب
تحسين العمليات والدعم باستخدام البيانات الجغرافية
يتم عرض المواقع المراد حمايتها على الخريطة مباشرة
الربط مع المعلومات التفصيلية الخاصة بالمواقع يتم عرض اإلنذارات الواردة على الخريطة
وكذلك في القائمة المخصصة لذلك
عرض البيانات الوصفية لإلنذارات الواردة
إمكانية الوصول الي أقرب نقطة حراسات لمكان اإلنذار
إرسال األوامر مباشرة الي نقطة الحراسات المختارة
التفاعل المباشر مع اإلنذار (على سبيل المثال عن طريق الرسائل الصوتية عبر جهاز
)SAIMOS® WatchBox
توثيق عمليات اإلنذار عن طريق الربط الربطمع جهاز SAIMOS® WatchBox

•
•
•

تحسين مسارات القيادة من نقاط الحراسات الي أماكن اإلنذار
حساب المسار األمثل لنقاط الحراسة في حاالت الطوارئ
تقليل وقت الموظفين والمسافة المقطوعة سنويا

•

انشاء تلقائي لتقارير اإلنذارات وارسالها الي العمالء:
 oتوثيق اإلنذارات الواردة
 oتوثيق جميع اإلجراءات وتسجيل أوقات اتخاذها من قبل التطبيق
 oتوثيق بيانات تطبيق الحراسات SAIMOS® Guard
إمكانية تخصيص تقارير اإلنذارات

•
•
•
•
•

إمكانية الربط مع حلول مراكز التحكم الحالية
إمكانية الربط مع نظام إدارة الفيديو  MilestoneوSeeTec
إمكانية الربط مع العمالء الحاليين لمنتج SAIMOS® WatchBox
إمكانية الربط مع تطبيق الحراسات إلدارة القوات SAIMOS® Guard
القابلية للتوسع للربط مع األنظمة األخرى

•
•
•

هو نظام ارسال اإلنذارات بناء على تحليالت الفيديو
حماية محيط األغراض الخاصة المراد تأمينها
القدرة على التفريق بين اإلنذارات التي مصدرها أفراد أو حيوانات متوفر في اصدارين:
اصدار مكتبي واصدار متنقل
لالستخدام الخاص والتجاري
إمكانية االتصال بمركز التحكم SAIMOS® Control Center
تطبيق محمول خاص بالعميل

•
•
•
•
•

إعالم  /إرشاد  /تنسيق الحراسات عبر التطبيق المحمول
نقل المعلومات ذات الصلة بالحدث للحارس المناوب
أرسال احداثيات دوريات الحراسة الي مركز التحكم ®SAIMOS® Control Center
إمكانية إدخال اإلجراءات المتخذة أثناء الدورية
توثيق الصور و  /أو الفيديو إلنشاء التقارير في وقت الحق

•
•
•
•
•

حسابات المسار

انشاء التقارير
•

الربط مع األنظمة األخرى

SAIMOS® WatchBox

SAIMOS® Guard

•
•
•

A: Stiftgasse 27, 1070 Vienna, Austria
T: +43 1 997 13 69
E: contact@saimos.eu
W: www.saimos.eu

