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برنامج سمارت التنظیمى 

 مؤتمرات – معارض – ندوات –
 ماتشات – مسارح – مناسبات

عامة او خاصة



اوالً: التخطیط: 

• تعريف المؤتمر / المعرض/ الندوة / المناسبة...  (كتابة البیانات العامة).
• تحديد جمیع الفئات المحتمل وجودھا (مسئولى أمن – مدعوين – مسئولى تنظیم – اعالمین). 

• تحديد أماكن كل فئة بالقاعة. 
• تقسیم المدعوين الى فئات مثالً (طالب – مھندسین –

 شخصیات عامة - اعالمیین ..).
• تحديد لون يمیز كل فئة من المدعوين.

• تحديد أماكن المدعوين داخل القاعة و تحديد أبواب دخول و خروج
 المدعوين لكل فئة

ثانیاً: تجھیز الدعوات: 

• استیراد بیانات المدعوين من ملفات اكسیل الى قاعدة بیانات النظام.
• مراجعة بیانات و صور المدعوين بالنظام و عدم قبول غیر الواضح منھا.

• تصمیم كارت الدعوة داخل النظام وفقاً الى الفئة الواقع فیھا.

• طباعة الكروت للمدعوين على التصمیمات السابق تحديدھا.

ثالثاً: التنظیم: 

• مراجعة بطاقات المدعوين اثناء الدخول و الكشف عن مصدرھا فى أقل وقت ممكن.
• مراقبة الكامیرات لوجوه المدعوين و تحديد مدى تطابقھا مع الصورة فى كارت الدعوة فى أقل وقت ممكن.

• تنظیم الدخول و الخروج وفقاً الى االبواب المحددة.
• رسائل ترحیبیة للمدعوين.

رابعاً: تقارير المؤتمر:
 

• االحتفاظ بكافة بیانات المناسبة داخل قاعدة النظام و الرجوع الیھا وقت الحاجة بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة.

عن النظام
يعمل النظام على تسھیل عملیة التخطیط و التنظیم و التجھیز للمؤتمرات و االحداث حیث 
استیراد بیانات االفراد المراد دعوتھم ، تقسیم المدعوين الى فئات ، طباعة بطافات الدعوة 
، التعامل مع بطاقات الدعوة عند الدخول بطريقة أكثر مرونة تسھیالً لحركة الدخول بطريقة 

فائقة الجودة.

االھداف العامة للنظام



كل خطوة من خطوات  نجاح  تضمن  عالیة  بدقة  للمناسبات  التخطیط  النظام على  يساعد 
العملیة التنظمیة فیما بعد من خالل وضع تصور قبلى لشكل القاعة و تقسیم فئات المدعوين 

و مكان المؤتمر.

التخطیط للمؤتمر:

• تعريف الدول فى حالة كون الحدث عالمى و تحديد الممثل لكل دولة. 
• تعريف البیانات االساسیة و البیانات العامة للمؤتمر / المعرض/ الندوة / 

المناسبة...  من (كود – اسم – تحديد نوع الحدث (خدمة – مؤتمر) –
 تحديد بلد االنعقاد – تحديد مكان االنعقاد – تحديد فترة االنعقاد – 

ارفاق لوجو الحدث). تعد خطوة تعريف بیانات المؤتمر ھى الخطوة األولى
 لعملیة التخطیط و حجر االساس لمراجعة بیانات المؤتمر فى اى وقت الحق مھما طالت الفترة. 

• تحديد الفئات الرئیسیة المحتمل وجودھا بالمؤتمر / المعرض/ الندوة / المناسبة...  مثالً مسئولى أمن او مدعوين 
او مسئولى تنظیم او اعالمین او غیرھم كخطوة تنظیمیة اساسیة تساعد في ضبط حركة الدخول و الخروج للمؤتمر 
و تساعد ايضاً فى ضبط و تحديد المقاعد لكل فئة و غیر ذلك يعد تقسیم الفئات اساسیاً لتسھیل الوصول الى 

بیاناتھم بعد ذلك باشكال مختلفة من التقارير. 
• تحديد اماكن كل فئة و ربطھا باللون الخاص بالفئة بحیث يضمن لمسئولى االمن ضبط حركة المدعوين داخل 
المؤتمر و ينظم عملیة الدخول و الخروج اثناء فترات االستراحة فكل مدعو يعرف مكانة و مكان دخوله و خروجه و 
كذلك مسئولى األمن يمكنھم تحديد اماكن المدعوين بسھولة من خالل اللون المحدد لكارت الدعوة الخاص بھم. 
• يتم ذلك كله كخوات قبلیة و اعداد اولى يسبق خطوة طباعة كروت دعوات الزائرين مما يضمن سیر العمل بخطوات 

واضحة محددة اكثر تنظیماً.

بیانات المناسبة

 بیانات المدعوين

يتیح النظام التحكم فى إدخال بیانات اى اعداد من المدعوين للمؤتمر او الحدث قبل طباعتھا 
تحديد بیانات المدعوين:

كافة  تالئم  بسیطة  بخطوات  النظام  بیانات  قاعدة  الى  اكسیل   ملفات  من  المدعوين  بیانات  استیراد   •
المستخدمین. 

• يقوم النظام بمراجعة ھذه البیانات و صور المدعوين و ال يقبل إدخال الغیر واضح منھا.
• اتاحة تثبیت مجموعة من المدعوين لكل حدث يتم مثال تثبیت مجموعة من مسئولى االمن او تثبیت موظفى 

كروت الدعوة
يتیح النظام ضبط كل ما يخص كارت الدعوة.

ضبط كارت الدعوة:

• تصمیم كارت الدعوة داخل النظام حیث اختیار الخلفیات و تحديد
 النصوص الثابتة مثل ( مالحظات ثابتة – العنوان لكل بیان
 فى الكارت – لوجو الحدث) و تحديد النصوص المتغیرة من

 ( الكود – االسم – الجھة) و التحكم فى شكل و حجم الخط لكل بیان مكتوب.
• اتاحة تعريف اكثر من تصمیم و حفظھم لالختیار منھم فیما بعد. 

• استخراج بیانات المدعوين من قاعدة بیانات النظام بالصیخ التى تتالئم و نوع الطابعة المراد طباعة الدعوات علیھا.
• طباعة كل كارت محدد بلون خاص للفئة لتسھیل ضبط حركة المدعوين على مسئولى األمن و تنظیم الحركة 

بشكل عام للمؤتمر او الحدث. 
• تظھر بیانات كل عضو بشكل تلقائى للكارت فى االماكن السابق تحديدھا فى التصمیم تجھیزاً لطباعته.



قوائم الممنوعین
يتیح النظام تحديد قوائم الممنوعین من الدخول بشكل قبلى للمناسبة.

االنذار االمنى 

• يتم تعريف قوائم ببیانات الممنوعین من الدخول بشكل قبلى للمناسبة.
• يمكن للنظام التعرف على ھويات الممنوعین من الدخول فور دخولھم من البوابات مع إظھار الرسائل التنبیھیة 

او االنذارات الصوتیة لالمن.

الرسائل الترحیبیة
يتیح النظام ارسال النصوص الترحیبیة للمدعوين بشكل فورى وقت دخول قاعة المؤتمر

عملیة االرسال:

•يتم تعريف ارقام التلیفونات للمدعوين ضمن البیانات االساسیة لھم.
•يتم تجھیز نص الرسالة بشكل قبلى او كتابتھا وقت الحدث.

•يتم ارسال الرسائل بسرعة و سھولة فائقة وقت الحدث للمدعويین.

الطباعة المباشرة
يتیح النظام طباعة كارت دعوة وقت الحدث بدون اى تجھیز مسبق لحضور اى زائر بشكل مفاجئ.

ضبط و طباعة الكارت بشكل فورى

•جمیع التصمیمات السابق تعريفھا بشكل قبلى للحدث تكون محفوظة بقاعدة 
بیانات النظام.

احدى  استدعاء  يمكن  له  مسبق  تجھیز  بدون  للحدث  زائر  قدوم  حالة  •فى 
تصمیمات الكروت و ملئ بیانات الزائر بسھولة مع الطباعة المباشرة و الفورية 

لكارت الدعوة الخاص به.
جھاز  كامیرا  خالل  من  مباشرة  الدعوة  بكارت  الزائر  صورة  ارفاق  يمكن   •

التعرف على ھوية المدعوين
توفر سمارت تطبیق موبايل لنظام سمارت التنظیمي لمسئولى األمن يساعدھم فى التعرف على 
ھوية المدعوين بسھولة و بدقة عالیة ، مما يعمل تیسیر حركة الدخول و منع التزاحم الذى قد يحدث 

نتیجة االجراءات االمنیة.
مراحل التشغیل

الممغنطة  الشريحة  من خالل  بالكروت  االفراد  بیانات  ربط  االولى ھى  •المرحلة 
للكارت حیث تعريف كل شريحة برقم و ربط ھذا الرقم ببیانات الزائر.

الزائر  المؤتمر حیث قیام  او  الزائر للحدث  اثناء دخول  الثانیة و ھى تتم  •المرحلة 
بتسلیم كارت الدعوة و بالتالى تعرف التطبیق على بیانات الزائر ، و يتم ذلك من 
الزائر  بیانات  إظھار  بالتالى  و  الكارت  على  الممغنطة  الشريحة  رقم  قراءة  خالل 

المدخلة بقاعدة بیانات نظام سمارت للمؤتمرات و االحداث. 

(Mobile App ) خصائص أخرى بالتطبیق

•ربط بیانات المدعوين بصور شخصیة.
•امكانیة استرجاع البیانات لمعرفة بیانات المشاركین بالحدث أو المؤتمر.

 Long Range Reader  
 لقراءة الكروت



التقارير
يتیح النظام استخراج العديد من التقارير

امثلة للتقارير

• تقرير التشغیل الیومى و منه يمكن عرض االعداد التى تم استخراج
 تصاريح لھا خالل الیوم.

• تقرير يوضح اسماء الجھات القائمة بارسال كشوفات البیانات. 
• تقرير ببیانات االشخاص المرسل بیانتھم من جھة بعینھا. 
• تقرير الحاضرين لمؤتمر سابق شامل على كافة بیاناتھم. 
• اعداد الجھات التى حضرت المؤتمرات خالل فترة معینة. 

• تقرير ممثلى الدول للمؤتمرات و االحداث. 

مواصفات فنیة اضافیة
يتمیز النظام بالعديد من الخصائص و االمكانیات األخرى كالتالى:

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

02/22913264 02/22913281Tel  :

Mail :
web :

-
 01006047084 - 01000716906

• امكانیة اضافة اى حقول من البیانات للمدعوين و استدعائھا في مؤتمر او 
حدث الحق.

• امكانیة اعداد قوائم خاصة لالعالمیین و العاملین بالمؤسسة.
• امكانیة التعرف علي المدعويین عن طريق بصمة الوجة.

• استیراد و تصدير البیانات الجھزة التعرف علي الھوية عن طريق الموبايل و 
التعرف علي المدعوين بالبصمة.

التي يتم استقبالھا من المدعويین باكثر من طريقة  • امكانیة تعديل الصور 
لتتالئم مع استخدامات البرنامج.

• البحث عن المدعويین بالعديد من الحقول مثال االسم او الرقم القومي او 
الوظیفة او العنوان الخ...


