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األھداف الرئیسیة للنظام

يھدف النظام الى تسھیل عمیلة تسجیل بیانات الزائرين بسرعة و بدقة عالیة مع إنشاء قاعدة بیانات 
قوية يمكن الرجوع الیھا وقت الحاجة بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة لكل ما يخص الزيارات و الزائرين و يتم 

ذلك من خالل  : 

المسح الضوئى ( لبطاقة تحقیق الشخصیة - جواز السفر ) للزائر فى اقل وقت ممكن
تحويل البیانات الموجودة فى صورة تحقیق الشخصیة الى بیانات مكتوبة فى ملف خاص بالزائر

 ربط بیانات الزائر بالصورة الملتقطة له من خالل كامیرات المراقبة بالمنشأة 
ربط دخول الزائر بكارت اكسیس للمساعدة فى تحديد مساره داخل المنشأة

تحديد فتح االبواب او غلقھا للزائر وفقاً الى نسبة التشابه بین صورته فى تحقیق الشخصیة و صورته 
الملتقطة من خالل كامیرات المراقبة 

التنبیه فى حاالت الزائرين الغیر مرغوب فى دخولھم
التعرف على بیانات الزائر بشكل تلقائى فى حالة دخوله مرة أخرى بعد ان سبق تسجیل بیاناته فى 

الزيارة االولى
التعرف على بیانات الزائر بشكل تلقائى فى حالة قیامه بتسجیل حجز الزيارة مسبقاً من خالل مواقع 

االنترنت
مراجعة متعلقات الزائر عند دخوله و خروجه

تسجیل الدخول بالسیارات مع كتابة بیانات السیارة كاملة او من خالل التقاط صورة اللوحة و تفصیلھا 
الى بیانات مكتوبة

مراجعة بیانات السیارة عند خروجھا من المنشأة
تحديد الزائرين المتواجدين بالمنشأة و الذين لم يتم تسجیل خروج لھم

رسائل تنبیھیة من خالل الموبايل لمسئول األمن القائم بعمل حظر للزائر فى حالة تواجد الزائر فى اى 
فرع او بوابة اخرى خاصة بالمؤسسة

على  المترددين  و  بھا  العاملین  تعريف  و  المؤسسة  مع  تتعامل  التى  الشركات  من  عدد  اى  تعريف 
المؤسسة بشكل متكرر لتسجیل زياراتھم و االستفادة منھا بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة
االستفادة بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة لكل ما يخص الزيارات و الزائرين خالل فترة محددة
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عملیة تسجیل الزائرين

دخول الزائر

خروج  الزائر

مسح ضوئى ألثبات الشخصیة
( بطاقة شخصیة - رخصة قیادة - جواز سفر)

OCRويتم قرائتھا بنظام ال 

عن طريق كامیرات المراقبة
 يتم التقاط صورة للزائر 

 وربطھا ببیاناته

 يتم المقارنة بین صورة كامیرات
 المراقبة و صورة اثبات الشخصیة

له تصريح دخول
 لفترة محددة 

 رفض الدخول سبق تحديد موعد له
إنذار أمنى

يستلم الزائر كارت اكسیس
خاص بدخوله المؤسسة لتحديد 

مسارة بداخل المؤسسة 

مراجعة متعلقات الزائر التى
 تم تسجیلھا عند دخوله 

العائد من استخدام النظام :

تأمین حركة الدخول للمنشأة: 
توفیر البوابات االلكترونیة بكافة انواعھا.

توفیر كامیرات المراقبة بكافة أنواعھا.
توفیر أجھزة الماسح الضوئى للمستندات.

حل سمارت لحركة الزائرين و الذى يقم بدوره بالتكامل مع اجھزة التحكم فى الدخول و الخروج و كامیرات 
المراقبة و اجھزة المسح الضوئى للمستندات ، مما يعمل على تیسیر و ضبط حركة دخول وخروج الزائرين 
بسرعة و بدقة عالیة محتفظاً بكافة بیانات الزائر و الزيارة مستخدماً فى ذلك احدث ما توصلت الیه تكنولوجیا 

المعلومات فى التعرف الضوئى على الحروف و االرقام او فى التعرف على وجوه الزائرين.
حل سمارت للتعرف على لوحات السیارات و رصد حركات دخولھا و خروجھا من المنشأة موفراً فى ذلك تقارير 

تفصیلیة و اجمالیة خاصة بتردد السیارات و انواعھا و مراجعة اى معدات
تقلیل التكلفة: حیث القیام بالعديد من العملیات بأقل موارد بشرية ممكنة و كذلك االعتماد على نظام    واحد 

يقوم بالعديد من المھام مما يقلل التكلفة.
استثمار الوقت: كلما تدخلت تكنولوجیا المعلومات فى اى مجال اصبح من السھل القیام بالعديد من العملیات 

فى أقل وقت ممكن.
األمان: كلما زاد االعتماد على تكنولوجیا المعلومات كلما تم ضمنت حماية البیانات و حفظھا من اى ضیاع ناتج 

عن الخطأ البشري.
تطويعه  و  المستخدم  النظام  تحسین  المختلفة عن طريق  االعمال  الناتج فى  األداء  تحسین  يمكن  األداء: 

لخدمة مجال العمل باحترافیة.
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تقنیة التعرف على الكتابة
 O(OCR) Optical Chrachter Recognation

تقنیة التحكم فى فتح وغلق أألبواب 

تقنیة اصدار التصاريح األمنیة 

Door Controller

Security clearance

تقنیة التعرف على لوحات

 السیارات
 O(LPR) Licence plate Recognation

Face Recognation
تقنیة التعرف على الوجوه

التقنیات الموجودة بالبرنامج : 

.IP Static شبكة داخلیة أو 
 سیرفر لقاعدة البیانات بالمواصفات التالیة:

أجھزة الحاسب للمستخدمیین :  

أجھزة التشغیل :

متطلبات التشغیل 
Operational Requirements 

Windows  Server  minimum ۲۰۱٦  -   Ram ۱٦ GB   -  Processor core i۷ generation ۸ 
SQL express for OCR server - SQL ۲۰۱۷ - Internet for installation - Hard ۲ terabyte 

Windows ۱۰ -  Ram ۸ GB -  Processor core i٥ generation ۸   

Scanner (Snap scan or twin scan ) - Scanner drive 
IP cam - URL for the cam main stream or sub stream
Finger print Machine – IP or Drive 
Access control Machine – The IP 
Desktop printer for reports 
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 تقنیه ال    OCR   ھي تقنیة تمكنك من تحويل أنواع مختلفة من المستندات ، مثل المستندات الورقیة الممسوحة 

ضوئیًا   scanned documents   إلى بیانات قابلة للتحرير وقابلة للتعديل

يقوم البرنامج بفحص و استخراج جمیع البیانات الموجودة بداخل الھوية الصادرة من الجھات الحكومیة مثل  (البطاقة 
الشخصیة - رخصة القیادة - جواز السفر)         

يمكن من خالل البرنامج تحديد كمیة المعلومات التى يتم استخراجھا من البطاقة و تقسیمھا الى بیانات اساسیة 
مثل ( األسم - العنوان - رقم القومى ...) فقط أو بیانات فرعیة (تاريخ المیالد - الوظیفة - الحالة األجتماعیة - تاريخ 

األصدار - تاريخ األنتھاء .......)  
يمكن ايضا التعديل فى البیانات المدخلة يدوياً

يتم تسجیل وقت دخول و خروج الزائر و تاريخ الزيارة و الشخص المستضیف و الغرض من الزيارة 
يتم تسجیل المتعلقات الخاصة بكل زائر سواء كانت متعلقات شخصیة او عھد خاصة بالمؤسسه 

يمكن عمل ملفات لبیانات جمیع الزائرين الذين دخلوا الى المنشأة و حفظھا وايضا ارفاق أى عددمن الصور األخرى و 
المستندات للزائر مثل : كارنیه العضوية  أو الكارت الشخصى

يمكن تقسیم الزائرين الى فئات مثال ( زائرين - عاملین بالمنشأة - عمال صیانة - منظمى مؤتمرات - VIP -وھكذا 
وفقاً الحتیاج المؤسسة و طبیعة عملھا ......)  

عند دخول الزائر بسیارة يتم تسجیل بیاناتھا (نوع السیارة - ارقام لوحة السیارة -اذا كانت مالكى او نقل .....الخ)
تعريف اى عدد من الشركات التى تتعامل مع المؤسسة و تعريف العاملین بھا و المترددين على المؤسسة بشكل 

متكرر لتسجیل زياراتھم و االستفادة منھا بالتقارير
يتم حفظ جمیع ھذة البیانات بداخل البرنامج  يمكن الرجوع الیھا واستخراج تقارير تفصیلیة و اجمالیة

تقنیة التعرف على الكتابة
 O(OCR) Optical Character Recognation
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تقنیة التحكم فى فتح  وغلق أألبواب 

ھى تقنیة التحكم فى جمیع  عملیات الدخول و الخروج عن طريق ربط النظام بأى اجھزة خاصة بعملیة تأمین 
و متابعة الدخول و الخروج مثل 

اجھزة البصمة Time attendance machines  بأنواعھا (بصمة األصبع – الكارت – الوجه ..) 
أجھزة التحكم فى الدخول و الخروج Access control machines بأنواعھا (– الكارت – الكود – االصبع الوجه ..) 

  Barrier Gate – Pollard أجھزة فتح الطريق أو غلقھا على البوابات 
 كامیرات المراقبة و كذلك أجھزة المسح الضوئى Scanner ID او اى Scanner عادية.

يتم ايضا تعريف المنشأة  بجمیع المبانى و القاعات و البوابات الموجودة بداخلھا لتسھیل تتبع حركة الزائرين 
داخل المنشأة

يتم عمل  مسارات للزائرين ھى : خطوط محددة يتم وضعھا بواسطة العمیل تحدد خط سیر الزائر مثالً (تحديد 
الدخول لقسم الحسابات اوال يدخل الزائر المبنى ( أ ) ثم يدخل غرفه (ب) ثم يدخل غرفة (ج) )وجود امكانیة 

اختیار مكان الزياره مثل اختیار األدارة او القسم او المبنى الذى يدخله الزائر
عند دخول كل زائر يتم اعطائه proximity card لفتح االبواب الموجودة بداخل مساره مما يسھل عملیة تتبع 

مكان كل زائر و تسجیل تحركاته داخل المنشأة عن طريق معرفة أخر باب تم العبور منه
يمكن تتبع الزائرين عن طريق proximity card أو بصمة األصبع او التعرف على وجه من خالل كامیرات المراقبة

يمكن عن طريق البرنامج تحديد وقت محدد يسمح للزائرين بالدخول الى المنشأة

من  حركاتھم  تتبع  و  الزائرين  تواجد  اماكن  معرفة 
خالل وضع  long range reader  لقراءة كارت كل 

زائر و معرفة مكان تواجدھم

التنبیه فى حالة دخول الغرباء الذين يدخلون المبنى 
بطريقة غیر مشروعة ألغراض معینة مثل التجسس 

أو سرقة أصول المنظمة.  
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تقنیة اصدار التصاريح األمنیة 
Security clearance

طباعة الكروت
 cards printing

تقنیة إصدار التصاريح عن طريقھا يتم السماح لبعض الزائرين دخول المنشأة فى فترة زمنیة محددة
يتم عمل تصريح بالدخول للزائرين ووصف التصريح وبیاناته وتحديد مدة  تفعیل التصريح 
يتم تعريف جمیع مسئولى األمن بالمنشأة واعطائھم الصالحیة ألصدار التصاريح األمنیه

توافر  يجب  مستندات  مجموعة  بھا  فئة  كل  الزائرين  لھا  يخضع  التى  الفئة  بتحديد  األمن  مسئولى  يقوم 
شروطھا لقبول طلب التصريح ارفاق ھذة المستندات فى ملف الزائر

يمكن وقف سريان تصريح دخول الزائر فى حالة ربطة بحاله امنیة معینة (انذار امنى مثأل)
التعمیم األمنى : فى حالة قیام احدى مسئولى األمن بتحديد حالة أمنیة لزائر معین فى إحدى منشأت 
المؤسسة (تحذير من الدخول مثالً) يقم البرنامج بإرسال رسالة نصیة لتلیفون مسئول األمن القائم بتحديد 
الحالة االمنیة فى حالة تواجد الشخص او محاولته الدخول الى اى منشأة أخرى خاصة بالمؤسسة (مثالً 
عند حظر دخول الزائر فندق معین تعمم ھذه الحالة على كل الفنادق األخرى) كذلك تظھر رسائل تنبیھیة 

على شاشة االمن توضح الحالة االمنیة للشخص (تحذير من الدخول).
يتم تسجیل بیانات الزائر مسبقاً من خالل تطبیق الموبايل أو تطبیق الويب او من خالل موظف الحجز

اعطاء صالحیات لمستخدمى البرنامج عن طريق تسجیل كل حركة تتم بداخل البرنامج بالوقت و التاريخ و 
اسم المستخدم و اسم جھاز الحاسب لمتابعة المستخدمین بشكل وافى مع االستفادة من ھذه البیانات 

بشكل تقارير تفصیلیة و اجمالیة للحركات. 

             
 
  

إعداد تصمیم مخصص للكروت   
الكروت  من  المتاحة  االنواع  من  اى  مع  الطباعة  يتم 

(NFC- RFID)
االمنیة  المواصفات  حسب  الطباعة  تكون  ان  يجب 
منفرد  تصمیم  ذو  التصريح  يكون  حیث  علیھا  المتفق 

ومطبوع بخواص معینة

Lamination

 Hologram
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تقنیة التعرف على الوجوه
Face Recognation

نظام التعرف على الوجه عبارة عن تقنیة قادرة على تحديد ھوية شخص ما أو التحقق منه من صورة رقمیة أو  
فیديو . فھي تعمل من خالل مقارنة میزات الوجه المحددة من صورة معینة مع الوجوه داخل قاعدة البیانات. 

الوجه  صورة  و  المراقبة  كامیرات  من  الملتقطه  الوجه  صورة  تطابق  نسبة  تحديد  البرنامج  طريق  عن  يمكن 
الموجودة فى تحقیق الشخصیه ( البطاقة الشخصیة - جواز السفر  - رخصة القیادة )  اذا كان التطابق ٪۷۰ 

فأكثر يسمح له بالدخول إذا كان أقل يعطى صوت أنذار               
يتم تسجیل الزائرين بالبرنامج مع حفظ وجوھھم مرة واحدة فقط و فى حاله دخول الزائر 

مرة أخرى ال تكون ھناك حاجة لتسجیل بیاناته مرة اخرى حیث يتم التعرف على وجه 
وا سترجاع بیاناته من قاعدة البیانات  .

تحديد ھويه الزائر داخل تجمع كبیر من األفراد 
فى حالة التقاط كامیرات دخول شخص غیر مرغوب فیه للمؤسسة

 يتم عمل صوت انذار وتنیبه موظفین األمن  

Access

Access 
Deniedيدخل الزائر ويتم التقاط صورته

 عن طريق كامیرات المراقبة 
  يتم التعرف على الوجه

 عمل مقارنة بین صورة الوجه
الملتقطة من كامیرات المراقبة و

صورة  الوجه فى اثبات الشخصیة 

 فى حالة وجود تطابق
   يسمح للزائر بالدخول

فى عدم التطابق
ال يسمح للزائر بالدخول 

ويعطى صوت انذار 
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 O(LPR) Licence plate Recognation

تقنیة التعرف على لوحات السیارات 

ھى تقنیة تستخدم التعرف البصرى على األحرف و األرقام  فى الصور الملتقطة عبر كامیرات المراقبة للوحات 
السیارات ألنشاء قاعدة بیانات قوية يمكن الرجوع إلیھا وقت الحاجة بالتقارير التفصیلیة و األجمالیة لكل سیارة و 

مالكھا
يتم التقاط صورة للوحه السیارة و تسجیل الزائر و ربط أرقام السیارة بالزائر  فى حالة تكرار الزيارة يقوم البرنامج 

بالتعرف على لوحة السیارة و يسمح للزائر بالدخول دون التسجیل مرة اخرى
يتم تسجیل الوقت و التاريخ المحدد  عند دخول كل سیارة لمعرفة السیارات التى تم تسجیل دخولھا فى فترة 

زمنیة معینه
 فى حالة خروج الزائر بسیاره مختلفه عن السیاره التى قام بالدخول بھا يتم تنبیه موظف األمن  واصدار صوت 

انذار حیث يتم ربط بیانات اللوحه المعدنیة لتلك السیاره ببیانات الزائر و صورته
يتم التعرف على األحرف و األرقام الموجودة على لوحات السیارات المصرية ثم يتم استخدام البیانات الناتجة 
للمقارنة مع السجالت الموجودة في قاعدة البیانات من أجل التوصل إلى معلومات محددة مثل مالك المركبة ، 

و مكان التسجیل ، وقت دخول السیارة ، و العنوان ، إلخ.
وجود امكانیة تحديد نوع السیاره مثال (مالكى او اجره او نقل ... الخ) و االستفادة من ذلك بالتقارير التفصیلیة و 

االجمالیة وفقاً لنوع السیاره
ربط البرنامج باجھزة بوابات الدخول حیث يسمح للسیارات المصرح بھا للدخول و رفض السیارات الغیر مصرح بھا
يتم تنفیذ النظام على مداخل التحكم األمني   في منطقة شديدة التقیید مثل المناطق العسكرية أو المناطق 
المحیطة بالمكاتب الحكومیة العلیا أو مناطق التجمعات السكنیة الجديدة (compound) حیث يوفرالنظام مزيد 

من الحماية  
 

 يتم عمل مسح ضوئى للوحة
السیارةعن طريق كامیرات المراقبة

قراءة األحرف و األرقام
 الموجودة على لوحات 
 السیارةعن طريق تقنیة

 

أ ب ت

OCR

 فى حالة دخول السیارة
 ألول مرة يتم حفظ  جمیع بیاناتھا

فى حالة تكرار الزيارة يتم
التعرف على لوحات السیارة 

  من خالل قاعدة البیانات
 

 يتم السماح للسیارة بالدخول

۸



التقارير 
اى بیان مدخل بالبرنامج يمكن االستفادة منه بشكل تقارير تفصیلیة أو اجمالیة سواء إن كانت فى شكل بیانات 

مكتوبة أو رسوم بیانیة توضیحیة الیكم بعض من ھذه التقارير.

تقرير الزيارات الیومى : االستعالم عن الزيارات خالل فترة أو وقت محدد من الیوم.
تقرير مالحظات الدخول بدون تصريح:االستعالم عن الزيارات التى تمت بدون تصريح.

تقرير مدة الزيارة:االستعالم عن مدة الزيارة مع اتاحة االستعالم عن الزيارات بمدة محددة مثالً (االستعالم عن 
الزيارات بمدة أكثر من ساعة .. أو االستعالم عن الزيارات التى استغرقت ٥ ساعات .. و ھكذا).

تقرير تكرار الزيارات:االستعالم عن عدد الزيارات لكل زائر.
تقرير اماكن الزيارات:ايضاح االماكن التى قام الشخص بدخولھا داخل المنشأة.

تقرير استخدام الكروت:االستعالم عن مسار كل زائر اعطى له كارت موضحاً االماكن التى تم دخولھا و مدة أو فترة 
الزيارة.

تقرير التنبیھات األمنیة – انذارات بدون دخول :االستعالم عن الزائرين الذين منع دخولھم وفقاً إلنذار امنى.
تقرير البیانات األمنیة :االستعالم عن جمیع الزائرين المحدد لھم حاالت أمنیة مثل اإلنذار االمنى.

تقرير الدخول بالسیارات:االستعالم عن الزائرين الذين تم تسجیل دخولھم بسیارة موضحاً بیانات السیارة. 
بیانات ھذه  بمتعلقات موضحاً  المسجل دخولھم  الزائرين  للمسئول:االستعالم عن  المتعلقات  تقرير سجل دخول 

المتعلقات.
تقرير سجل دخول المتعلقات للموظف:االستعالم عن الزائرين المسجل دخولھم بمتعلقات وفقاً لزيارة موظف محدد.

تقرير سجل خروج المتعلقات:ايضاح المتعلقات التى تم تسجیل خروج لھا للزائرين.
تقرير فئات الزائرين:االستعالم عن الزائرين لفئة محددة.

تقرير البوابات:االستعالم عن حركة الدخول و الخروج لبوبابات بعینھا
جمیع ھذة التقارير يمكن طباعتھا أو استخراجھا كملف اكسیل
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