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ألدارة مواقف السيارات 

نظرة عامة

برنامج سمارت

تعريف الجراجات 

تعريف البوابات(زائرين - أصحاب األشتراكات) 

• يتم تعريف كل الجراجات الموجودة بالمبنى وعدد األدوار وتحديد سعة كل جراج 
وتحديد قدرة استيعاب كل جراج من السيارات   

برنامج سمارت لإلدارة مواقف انتظار السيارات : هو الحل االمثل لتنظيم العمل داخل الجراجات النه يقوم بتنظيم 
االشتراكات بجميع انواعها و توزيع العاملين على كافة البوابات و تحديد وردياتهم و تحديد جميع فئات الزائرين المترددين 

على المنشأه و تحديد قيمة تكلفة االنتظار لكل فئة من هذه الفئات المختلفة و ذلك لحساب تكلفة انتظار كل سيارة عند 
الخروج بشكل تلقائى وفقا لمدة انتظار كل سيارة مع امكانية طباعة ايصاالت للزائرين بالقيم المدفوعة عند الخروج و 

كذلك توفير جميع انظمة المبيت للسيارات و رفع كفاءة الحالة االمنية للمنشأه عن طريق ربط البرنامج بكاميرات 
المراقبة  و اخذ صور من بطاقة و رخص االزائر و امكانية استخراج و طباعة الكثير من التقارير بكل ما يحتويه البرنامج من 

تفاصيل سواء بشكل مجمل و تفصيلى مع امكانية تحديد صالحيات مختلفة لكل مستخدم على البرنامج. 

• استخراج تقارير يومية ( PDF – Excel – A٤ ) : توضح كل تفاصيل دخول و خروج 
السيارات من المنشأه بالتاريخ و الوقت و مدة انتظار السيارات داخل الجراج خالل كل 

ورديات اليوم
• استخراج تقارير يومية توضح كل تفاصيل اجماليات الخزائن لكل البوابات و كل 

الورديات خالل اليوم
• معرفة عدد االماكن المتاحة داخل الجراج فى اى وقت خالل اليوم

• معرفة اكثر فئات الزائرين المترددين على المنشأه
• معرفة مواعيد دخول و خروج كل السيارات االشتراكات و متابعة سداد قيم 

االشتراكات الخاصه بهم
• رفع درجة الكفاءة االمنية الخاصه بالمنشأه عن طريق التقاط صور لكل السيارات 

عند دخولهم و خروجهم 
• امكانية اخذ صور من بطاقة الرقم القومى و رخص القيادة الخاصه بالزائرين

• معرفة عدد الكروت المفقودة بشكل يومى
• معرفة كل الضيافات التى تمت للزائرين من جانب الموظفين

العائد من استخدام النظام :

• يتم تعريف كل البوابات الموجودة بالمنشأه من حيث اسم و طبيعة كل بوابة اذا 
كانت دخول فقط ام خروج فقط ام دخول و خروج معا 

• امكانية ربط كل بوابة بالكاميرا الخاصه بها و كذلك ايضا امكانية استخدام تشغيل 
الباركود على البوابات

• تحديد كل بوابة اذا كانت تستخدم للزائرين فقط ام االشتراكات فقط ام زائرين و 
اشتراكات معا



فئات الزائرين

تعريف نقاط البيع 

األشتراكات

• يتم تعريف كل فئات الزائرين المتاح ترددهم على المنشأه و تحديد طريقة حساب كل فئة من هذه الفئات على حدة ، حيث انه يدعم 
البرنامج عدة انظمة مختلفة مثل : 

• اذا كانت الفئة اشتراكات فيمكن االختيار بين االشتراك لمدة ( سنة ، عدد شهور ، شهر ، فتره اخرى تحدد بتاريخ من و الى ) 
• اذا كانت الفئة زائرين فيمكن االختيار بين الحساب بنظام ( عدد الساعات ، باليوم ) 

• يدعم البرنامج امكانية حساب عدد الساعات بسعر ثابت للساعة طوال اليوم او بسعر متدرج و هو ان يكون لكل ساعة سعر 
مختلف عن الساعة االخرى و فى النهاية اما ان يتم جمع اجمالى كل عدد ساعات االنتظار للزائر او حساب الزائر وفقا الجمالى عدد 

ساعات االنتظار الخاصه به بشكل مجمل و كذلك ايضا امكانية تحديد السعر لكل فئة اذا كان السعر ثابت كل ايام االسبوع ام يختلف 
السعر حسب كل يوم من ايام االسبوع و ايضا امكانية وضع نسبة خصم لكل فئة تختلف عن باقى الفئات االخرى

 تعريفة األنتظار
هى قائمة االسعار التى من خاللها يتم تحديد قيمة حساب األنتظار لكل سيارة عند تسجيل الخروج لها ، و هنا يدعم 

البرنامج العديد من المميزات مثل :
•تحديد قيمة االنتظار لكل فئة من فئات الزائرين

•امكانية تحديد قيمة غرامة فى حالة فقد كارت او ايصال الدخول
•امكانية تطبيق نظام كسر الساعة بساعة كاملة

•امكانية احتساب ضيافة مجانية للزائر فى حالة دخوله و خروجه من
 الجراج خالل عدد دقائق محددة تحدد وفقا لكل عميل

•امكانية تحديد الحساب وفقا للسيارة ام وفقا لعدد االفراد الموجودين 
داخل السيارة

•امكانية اختيار نظام مبيت للسيارات من بين عدة انظمة مختلفة مثل المبيت ( بعدد الساعات ، بقيمة مختلفة حسب كل فئة ، 
بقيمة ثابتة  لليوم الواحد ، بقيمة ثابتة ايا كان عدد االيام ، بقيمة متغيرة حيث يكون لكل يوم سعر مختلف عن االخر حسب عدد 

ايام المبيت )

يتم تقسيم بيانات االشتراكات الى ثالثة اجزاء و هم ( بيانات المشترك ، بيانات السيارة  ، بيانات االشتراك )
•بيانات المشترك ( االسم ، رقم التليفون ، الرقم القومى ، العنوان ، صورة المشترك )

•بيانات السيارة ( نوع السيارة ، الموديل ، اللون ، بيانات لوحة السيارة ، تاريخ نهاية الرخصة ، صورة الرخصة )    
• بيانات االشتراك ( رقم الكارت ، فترة االشتراك ، قيمة االشتراك ، حالة السداد ، عدد مرات السماح )

•يتم بها تعريف كل اجهزة الكاشير الموجودة فى المنشأه و 
ربطها بالبوابات و تحديد طبيعة كل جهاز كاشير اذا كان يعمل 

لتسجيل دخول السيارات فقط ام لتسجيل خروج السيارات 
فقط ام تسجيل الدخول و الخروج للسيارات معا 

•امكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيم انتظار السيارات 
او عدم تطبيقها

•امكانية تطبيق نسبة خصم او قيمة خصم للكاشير او عدم  
تطبيقها

•امكانية تحديد التعامل على ( اجمالى سعة الجراج - اجمالى سعة 
الدور ) لمعرفة عدد االماكن المتبقية فى الجراج عند تسجيل 

دخول السيارات و خروجهم 



تشغيل الورديات واغالق الخزينة 
النوع االول : تشغيل الورديات و اغالق الخزينة بشكل تلقائى :

و ذلك عن طريق ربط كل موظف ببوابة محددة و وردية محددة يتم تشغيلها بشكل 
تلقائى فى المواعيد المحددة للوردية و يتم اغالق الخزينة الخاصه بالوردية ايضا بشكل 

تلقائى فى الموعد المحدد النتهاء الوردية وفقا لوقت الكمبيوتر

النوع الثانى : تشغيل الورديات و اغالق الخزينة بشكل يدوى : 
و ذلك عن طريق دخول كل موظف كاشير على شاشة تشغيل الورديات باليوزر الخاص 

به و كلمة المرور ( الباسورد ) الخاص به و اختيار البوابة و الوردية التى سيقوم بالعمل 
عليها و القيام بتفعيلها و هكذا عند انتهاء الوردية قيام الموظف بالدخول على شاشة 

الخزينة اليومية و الدخول على الخزينة الخاصه به باليوزر الخاص به و كلمة المرور ( الباسورد 
) الخاص به الغالق خزينة ورديته بشكل يدوى و طباعة ايصال اغالق الوردية الموضح به 

اجمالى كل الحركات و النقدية

تقنية التعرف على لوحات السيارات 

•هى تقنية تستخدم التعرف البصرى على األحرف و األرقام  
فى الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة للوحات 

السيارات ألنشاء قاعدة بيانات قوية يمكن الرجوع إليها 
وقت الحاجة بالتقارير التفصيلية و األجمالية لكل سيارة و 

مالكها 
•يتم التقاط صورة للوحه السيارة و تسجيل الزائر و ربط أرقام 

السيارة بالزائر  فى حالة تكرار الزيارة يقوم البرنامج بالتعرف على 
لوحة السيارة و يسمح للزائر بالدخول دون التسجيل مرة اخرى

 •يتم تسجيل الوقت و التاريخ المحدد  عند دخول كل سيارة 
لمعرفة السيارات التى تم تسجيل دخولها فى فترة زمنية معينه 

• فى حالة خروج الزائر بسياره مختلفه عن السياره التى قام 
بالدخول بها يتم تنبيه موظف األمن  واصدار صوت انذار حيث 

يتم ربط بيانات اللوحه المعدنية لتلك السياره ببيانات الزائر و 
صورته

 •يتم التعرف على األحرف و األرقام الموجودة على لوحات السيارات المصرية ثم يتم استخدام البيانات الناتجة للمقارنة مع  
السجالت الموجودة في قاعدة البيانات من أجل التوصل إلى معلومات محددة مثل مالك المركبة ، و مكان التسجيل ، وقت 

دخول السيارة ، و العنوان ، إلخ
•وجود امكانية تحديد نوع السياره مثال (مالىك او اجره او نقل ... الخ) و االستفادة 

من ذلك بالتقارير التفصيلية و االجمالية وفقاً لنوع السياره
•ربط البرنامج باجهزة بوابات الدخول حيث يسمح للسيارات المصرح بها

 للدخول و رفض السيارات الغير مصرح بها 
يمكن عمل قوائم بيضاء و قوائم سودا للسيارات المصرح بها  للدخول و

 السيارات الغير مصرح بها لدخول المنشأة
•يتم تحليل الصور الملتقطة من خالل كاميرات المراقبة وظهور النتائج فى
 أقل من نصف ثانيه ويأخذ الصور من جميع الزوايا بالرغم من الزوايا صعبة 

القرأءة وظهور نتائجها بدقة عالية
•يتم تحليل الصورة وظهور العديد من النتائج مثل (  أرقام لوحة السيارات -

لون السيارة - نوعها - الماركة - الموديل- اتجاه السيارة )
•يتم تنفیذ النظام على مدخل التحكم األمني في منطقة شديدة التقیید مثل المناطق العسكرية أو المناطق المحیطة بالمكاتب 

الحكومیة العلیا حیث يأمن النظام مزيد من الحماية 
  



تسجيل دخول /خروج السيارات 
•لكل موظف ( اسم - كلمة سر ) للدخول على شاشة تسجيل دخول وخروج السيارات 

•امكانية معرفة عدد االماكن المتاحه المتبقية داخل الجراج مع امكانية اختيار الدور الذى تدخل عليه السياره لالنتظار
•امكانية كتابة اسم قائد السياره و لون السيارة و بيانات لوحة السيارة سواء كانت ارقام فقط او ارقام و حروف معا 

•امكانية تسجيل دخول و خروج السيارة بنظام الكروت او بنظام االيصاالت
•عند خروج اى سيارة يتم ظهور القيمة النقدية المطلوبة من الزائر تلقائيا وفقا لمدة زيارته و القيمة المحددة له فى التعريفة

•امكانية دفع الزائر القيمة النقدية المطلوبة منه نقدا او فيزا
•امكانية معرفة الموظف المبلغ الباقى من

 المبلغ المدفوع مقابل قيمة االنتظار لتسهيل 
عملية الحساب و انعدام الخطأ

•عند فقد اثبات الدخول سواء كان
 ( كارت - ايصال ) يتم دفع غرامة و التى 

يتم تحديد قيمتها من تعريفة األنتظار
•امكانية االطالع على كل تفاصيل الحساب
 بشكل تفصيلى مثل تاريخ و وقت الدخول 

و تاريخ و وقت الخروج و قيمة االنتظار  
•امكانية التحكم فى عدد نسخ الطباعه لاليصال

 سواء كان فى دخول السيارات او خروج السيارات
•امكانية تحديد فئة الزائر عند تسجيل الدخول او عند تسجيل الخروج و ظهور قيمة االنتظار الخاصه به وفقا للفئة المحددة له

التقارير
 (  PDF – Excel – A٤) يمكن استخراج و طباعة كثير من التقارير

بكل ما يحتويه البرنامج من تفاصيل سواء كانت بشكل مجمل او بشكل تفصيلى مثل :
•تقرير الجراجات 

•تقرير البوابات
•تقرير فئات االستخدام 

•تقرير تعريفة االنتظار ( الثابت ، المتدرج )
•تقرير الورديات 
•تقرير العاملين 

•تقرير نقاط البيع
•تقرير ورديات الخزائن 

•تقرير الكروت 
•تقرير االشتراكات

•تقرير صور الدخول و الخروج 

•تقرير قائدى السيارات
•تقرير الكروت المفقودة 

•تقرير الضيافات
•تقرير السيارات المسجل دخولها

•تقرير اجماليات الخزينة اليومية
•تقرير تفصيلى الجماليات الخزينة اليومية

•تقرير تفصيلى الخزينة اليومية

مميزات البرنامج 

الدقة و السرعة العالية فى مسح 
و قراءه لوحات السيارات 

تخزين و أرشفة البيانات حيث يمكن 
الرجوع إليها ألحقاَ 

تقليل التكلفة و الوقت المستغرق
 فى تسجيل السيارات  

الحصول على الكثير من التقارير 
التفصيلية و األجمالية   

تحسين األمن من خالل معرفة السيارات 
التى تم تسجلها فى اليوم الواحد 

 و الزيارات المتكررة 

تعزيز االحترافية في عملية
 تسجيل وصول الزائرين

 



Contact us

info@smart-itbusiness.com
www.smart-itbusiness.com

02/22913264 02/22913281Tel :
Mail :
web :

-

El-Nozha  6th floor    
Almazah, Heliopolis,Cairo 
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 (  PDF – Excel – A٤) يمكن استخراج و طباعة كثير من التقارير

بكل ما يحتويه البرنامج من تفاصيل سواء كانت بشكل مجمل او بشكل تفصيلى مثل :
•تقرير الجراجات 

•تقرير البوابات
•تقرير فئات االستخدام 

•تقرير تعريفة االنتظار ( الثابت ، المتدرج )
•تقرير الورديات 
•تقرير العاملين 

•تقرير نقاط البيع
•تقرير ورديات الخزائن 

•تقرير الكروت 
•تقرير االشتراكات

•تقرير صور الدخول و الخروج 


