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في اطار التطوير المستمر لشركة سمارت و الحرص على السیر في اطار التوجیھات العامه للدوله بتحويل كافه 
االنظمه الى انظمه رقمیه دون تدخل بشري اطلقت شركه سمارت  مشروع جديد وفريد  من نوعه و كان لھا 
السبق في تطبیق برنامج المواقف العامه الذكیه  بأستخدام الھاتف المحمول يعمل ھذا البرنامج على التعامل 

مع كافه الجراجات العامه والخاصه حیث يمكن ربط اكثر من موقف للسیارات في مختلف انحاء الجمھوريه

األھداف الرئیسیة للنظام
 •احكام السیطره على مواقف السیارات العامه 

  •عدم التدخل البشري و التحكم الكامل من خالل الھاتف المحمول
  •يمكن استخدام نفس النظام وبطاقة الدفع في جمیع مواقف 

السیارات المرتبطة بالبرنامج 
  •محاسبه السیارات حسب تعريفه مسبقه ممیكنه عن طريق كارت 

يتم شحنه بمعرفه العمیل و ذلك بأحدى طرق السداد االلكتروني ( 
فوري / فیزا /  .....الخ)

 •يتم احتساب  قیمة انتظار السیاره وفقاً لوقت حجز المساحة

العائد من استخدام النظام
 •توفیر الوقت في البحث عن مكان خالي في 

المنطقه التي تحتوي على موقف للسیارات
 •الضبط الكامل لعملیة انتظار السیارات باالماكن 

العامة
 •التعامل بطريقة اكثر احترافیة لتنظیم عملبة انتظار 

السیارات 
 •توحید طرق الدفع النتظار السیارات باالماكن العامة 
 •تقلیل االعتماد البشرى فى تنظیم عملیة االنتظار 

باالماكن العامة 
 •تحسین الصورة العامة للشوارع و االماكن العامة 

امام الزوار

امكانیات النظام

 •يسمح بحجز موقف للسیاره  عن طريق تطبیق الھاتف المحمول
  •يقوم النظام بعمل حصر لالماكن الشاغره في الموقف 

 •يقوم النظام بعمل حجز لمكان موقف السیاره المحدد من التطبیق عن طريق رفع 
ذراع جھاز مثبت في االرض

 •يمكن تحديد میعاد الحضور و االنصراف من الجراج
 •عند محاولة التحكم الیدوى بالجھاز تصدر االنذارات الصوتیة بشكل تلقائى  

 •يمكن عمل اشتراكات شھريه لالستفاده القصوى من التطبیق و توفیر النفقات 



Information Technology House info@smart-itbusiness.com
www.smart-itbusiness.com

Tel  :

Mail :
web :

 01006047084 - 01000716906
0222913281 - 0222913264
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خطوات التشغیل

يتم تركیب الجھاز فى المكان 
المخصص له بالشكل الموضح

عن طريق تطبیق الموبیل يتم 
حجز المساحة رقم ٦

يتم احتساب وقت االنتظار و 
تسجیلة بالبرنامج
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يتم الدفع عن طريق الفیزا كارت 10

للسماح للسیارة بالخروج
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