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للحراسات المحمولتطبيق ال  
 
 
والتواصل أثناء  اتفي مركز التحكم في تنسيق الحراس المتابعةوحدات  SAIMOS® Guard للحراساتالتطبيق المحمول يدعم   

 .الميدانيةعمليات ال

 ®SAIMOSالتطبيق المحمول إلى  SAIMOS® Control Center عن طريق مركز القيادةيتم إرسال أوامر المهمة  •
Guard. 

 .يةورلضرا نيةالميدا تلبياناا جميع تلقىو لمهمةا مرأإستالم  ات عن طريق التطبيق بتأكيداسلحرا تقوم •
ولزيادة كفاءة  لتأمينهم SAIMOS® Control Center القيادة لحراس إلى مركزا بمواقع حداثيات الخاصةاإليتم نقل  •

 .التأمينعمليات 
 ®SAIMOS القيادة إرسالها إلى مركزب يقوموبما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو  الحراس أنشطةبسجالت التطبيق يحتفظ  •

Control Center. 
 تلقائًيا.وإرسالها  SAIMOS® Control Centerيتم إنشاء تقارير التشغيل الخاصة بالعمالء بواسطة  • •

 !اليومالحيوية كفاءة عملياتك  رفع

   contact@saimos.eu - www.saimos.euيرجى االتصال بنا لمزيد من التفاصيل: 
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 نظرة عامة علي العمليات
التحكماالنذار في مركز  استالميتم  .1  

 يقوم مركز التحكم الرئيسي بتحويل اإلنذار إلى مركز تحكم مسئول في العمليات إن وجد .2

 SAIMOS® Control Center عبر مركز التحكم أمن فرد نسبألهذا اإلنذار  المهام بإرسال يقوم قائد .3

 SAIMOS® Guard المحمول للحراسات تطبيقالبتأكيد استالم اإلنذار عبر  األمن فرديقوم  .4

  اإلنذار وما الي ذلك ونوعالحدث  بموقع األمن فردبإبالغ  SAIMOS® Guard المحمول للحراسات تطبيقاليقوم  .5

العالمي للمالحة بواسطة  النظامو GIS نظم المعلومات الجغرافيةات باستخدام تقني مكان اإلنذار لىإ األمن فرديتم توثيق وصول  .6
 GNSS االقمار الصناعية

 وما الي ذلك باستخدام قائمة انتقائية بسيطة باإلضافة إلى الصور األمن فردتوثيق نشاط  امكانية .7

 بعد االنتهاء منها SAIMOS® Guard المحمول للحراسات تطبيقالبإكمال المهمة على  األمن فرديقوم  .8

 SAIMOS® Control Center عبر مركز التحكمقائد المهام  يتم إبالغ .9

 تلقائيًا SAIMOS® Control Center يتم إنشاء تقرير للعميل بواسطة .10

 
 




