
.SMART OFFICE

نظام إدارة المساحات المكتبية

!FUTURE IS NOW



2020+أوفيس 

>60%

دام تبذل الشركات في الوقت الحالي قصارى جهدها لتحسين استخ

ماكن المكاتب، إذ يترك الموظفون المكاتب للعمل عن بعد، وتصبح أ

.العمل متنقلة

كة * ا الستطالع الرأي الذي أجرته شر
ً
ي العام " مع أو ضد: العمل عن بعد"تحت عنوان JLLوفق

 
2020ف

من الموظفين يرغبون

في العمل وفق نظام

(من المنزل+ في المكتب )مختلط 

!Smart Officeالجواب هو 

ب ندمج التقنيات لحل المشاكل التي قد تحدث المكات

الحديثة

INDOOR
تحديد المواقع

MOBILE ACCESS
عبر الهاتف المحمولدخولال

АUTO CHECK-IN
ي أماكن العمل

 
ف

وغرف االجتماعات

ذو أماكن عمل كيف تقوم بتحويل مكتبك إلى مكتب

قاعاتمفتوحة بالإضافة إلى تحسين استخدام 

ي الاجتماعات وتحويل عمل القسم الإداري والاقتصاد

إلى وضع العمل الرقمي والتحكم في المسافة 

؟الاجتماعية الفاصلة بين الموظفين؟
ا الستطالعات الرأي

ً
*وفق

من الموظفين

لن يعودوا للعمل في المكاتب

15%



شديدة الأهميةمزايا 

نقدم

لكم

مل أداة ملائمة للموظفين لحجز أماكن الع

وغرف الاجتماعات

الملائمة
حل فّعال في حالة صغر مساحة المكتب

.والعدد الكبير للموظفين فيه

الفعالية

تحديد المواقع داخل أماكن إمكانية

.العمل

القدرة على التكيف

ف عبر الهاتالوصول لجميع وظائف النظام

.المحمول

الاستخدام عبر 

الأجهزة الذكية



!ولكن هذا ليس كل شيء

!إضافة إلى ذلك

وف ظر -الامتثال للتشريعات الوبائية 

العمل الآمنة للموظفين

ةالتشريعيالمتطلبات

مجموعة كاملة من التقارير والتحليلات

.الشاملة لاستخدام مكان العمل

الوظيفيالأداء

.الامتثال لمتطلبات أمن المعلومات

مسجل في سجل SMART OFFICEبرنامج 

البرامج الروسية

الأمان
ة النظام في تطور مستمر وسيتم إضاف

!المزيد من المزايا الجديدة قريبًا



مم إلدارة إنه منتج تكنولوجيا المعلومات الُمطور من قبلنا وهو مص

المساحات المكتبية

Smart
Office

علىتعالوا نتعرف

ن بوجود النظام يتمب    :للمستخدمواجهتي 

–تطبيق الهاتف المحمول
أو App Storeمن جهاز لوحي / ُيثبت عىل هاتف ذكي 

Google Market.

نامج-واجهة الويب .صفحة ويب إلدارة البر

مجSmartOfficeيتمب   برنامج  ي الوحدات البر
.يةبنيته المكونة من أجزاء وظيفية مدمجة ف 

ىل النحو وباختيار الجزء المطلوب، يمكن للمستخدم استخدام وظائف المساحة المكتبية ع
األمثل والكامل



Smart
Office

يمكن لـ

إلى تنظيم الوصول إلى المكاتب باستخدام الهاتف الذكي دون الحاجة+

بطاقات الدخول

حجز أماكن العمل وقاعات الاجتماعات عن بعد+

طلب توفير خدمات ودفع ثمنها+

الإبلاغ عن المشاكل والأعطال+

تحليل استخدام مساحة العمل+

…وغير ذلك الكثير+

:القيام بما يلي

متاح محجوز غير متاح موقعي يتطلب تأكيد



ناالمعلومات الخاصة بحلول تكنولوجيا

كفاءة عالية في استخدام المساحات المكتبية

التوزيع المريح لأماكن عمل الموظفين في مكان العمل+

تخفيض تكاليف الإيجار+

الإدارة الآلية للمسافة الاجتماعية الفاصلة بين الموظفين+

قياس درجة حرارة )انعدام الحاجة لوجود موظفي الفحص والمراقبة +
(الموظفين

تقليل تكاليف القسم الإداري والاقتصادي+

بالأوضاع الحالية في المكات

أماكن ثابتة في المكتب-

تكاليف إيجار عالية-

لا توجد إدارة آلية للمسافة الاجتماعية الفاصلة بين الموظفين-

(قياس درجة حرارة الموظفين)وجود موظفي الفحص والمراقبة -

ارتفاع نفقات القسم الإداري والاقتصادي-



مراقبة درجة حرارة المكتب
ونسبة الرطوبة فيه

أقفال لخزانات
ن الشخصية الموظفي  مستشعرات حركة

ي أماكن العمل
ن
توضع ف

دخول المكتب
حرارة الجسمدرجةبناًء على 

الدخول باستخدام
الهاتف المحمول

ي 
لمواقفالحجز التلقائ 

السيارات

Smart
Office

إلدارة المساحات المكتبيةإنها منظومة واحدة 

أجهزة لوحية
قاعات االجتماعاتلحجز



بداية سريعة+

SaaSمن السحابة

إمكانيات التنفيذ

On-Premises

رخصة+

Enterprise

تكلفة الشراء المنخفضة+

لشركات الأعمال الصغيرة +

والمتوسطة

سهولة التعلم والاستخدام+

تبية الخيار المثالي للمساحات المك

ن الصغيرة ولأولئك الذين يرغبو

في تجربة النظام
ية التكامل العميق للنظام مع البن

التحتية للعميل

ة للعميلالتثبيت في البنية التحتي+

تعديل النظام حسب متطلبات +

العميل

تكييف التصميم والنشر في+

marketplaceالخاص بالعميل

ات الامتثال لمتطلبات أمن معلوم+

.في الشركة



الاختيار

ةالمطلوبوفًقا للمهمة

نحن لا نقدم حلولاً نموذجية

.غير مخصصة

على كلكالمطلوبة لحل مشايسمح باختيار وظائف النظاملدينا النظام المعياري ف

:كما ان اختيار الوحدات نفسها واسع جًدا.وجه التحديد

وحدة حجز أماكن العمل وقاعات الاجتماعات، نظام تحديد المواقع داخلي

أماكن العمل، الدخول إلى مكان العمل باستخدام الهاتف المحمول، 

اريح خدمات القسم الإداري والاقتصادي، حجز أماكن وقوف السيارات، تص

أجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر )دخول الضيوف، وحدة المعدات 

(.اللوحية

!اختر بالضبط ما تحتاجه



مشروع
Saasتنفيذ 

استيراد أو إدخال 

المستخدمين

إعداد مخططات كل طابق 

في المبنى على حدة

تخصيص مخططات كل 

ةطابق في المبنى على حد

التكامل مع أنظمة العميل،

إذا تطلب الأمر

يالتشغيل التجريب

:أيام5صغير من بداية التنفيذ إلى بدء التشغيل في SaaSمشروع +
5

أيام



مشروع
On-Premisesتنفيذ 

استيراد أو إدخال 

المستخدمين

إعداد مخططات كل طابق 

في المبنى على حدة

تخصيص مخططات كل 

ةطابق في المبنى على حد

التكامل مع أنظمة العميل،

إذا تطلب الأمر

يالتشغيل التجريب

كبير مع بدء التشغيل في غضون شهر واحدon-Premisesمشروع +

شهر
واحد

تنسيق المتطلبات

الفنية

تجهيز البنية التحتية

وضبط اعدادات الخادم 

وتخصيصها

في نشر تطبيق الهاتف المحمول

marketالعميل



جربه الآن

!نقدم نسخة تجريبية

تجربة

يوًما مجاًنا لاختبار النظام14+

نمنح إمكانية الوصول إلى السحابة أثناء الاختبار+

سنقدم عرًضا تقديمًيا+

سنقدم المشورة حول الاستخدام+

https://merusoft.ru/

