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تحديد الموقع
عبر أنظمة تحديد المواقع

وخوازميات الذكاء االصطناعي
تحدد المواقع في الوقت الفعلي

خرائط ثالثية ا�بعاد
تحويل المبنى الى خرائط ثالثية  االبعاد

  تتوافق مع أحداثيات المبنى
 

التوجيه
توجيه الزائر الى أقصر وأسرع

طريق بدقة منتاهية 

االشعارات
ارسال االشعارات

تلقائي� الى هواتف الزوار 

ا�رشاد الصوتي
ارشاد الزائر الى أسرع طريق خطوة بخطوة
للوجهة المحددة عبر الرسائل الصوتية

تصفح المرافق
تصفح المواقع الداخلية للمبنى وتحديد الوجهة المحددة

ربط الطوابق المتعددة
ربط طوابق المبنى في خريطة موحدة تتفاعل تلقائي� عندما  
يغيير الزائر الطابق او يغادر للمبنى

تحديد وقت الوصول
يحدد زمن الوصول المتوقع للوجهة المحددة

تتميز بتحسين تجربة الزوار

رسم الخرائط الرقمية
 تقوم بإنشاء خرائط رقمية ثالثية ا�بعاد

 تتوافق مع مخطط المبنى متعدد
الطوابق واالحداثيات.

 تتبع االصول في
الوقت الفعلي
 تمكن  من  تحديد االشخاص  واالماكن
داخل المبنى على خرائط رقمية و تستجيب
لحاالت الطوارئ

إدارة القيود

إدارة الطوابق

إدارة المرافق

وضع القيود على االماكن المحظورة او مناطق الصيانة لتعزيز وتحسين رحلة الزائر

تعديل الطوابق عن طريق إضافة أو تعديل المواقع و إضافة أقسام جديدة

تتيح المالحة الداخلية الحصول على نظرة شاملة وواضحة للمبنى

المستشفيات

تمّكن المرضى من الوصول الى العيادات
التي يحتاجون لها في اسرع طريق

الحصول على االشعارات حسب
احتياجات المريض باالعتماد على الموقع

المطارات
عرض الموقع الحالي ورسم المسار االسرع

للوجهة المحددة مثال صاالت المغادرة والمتاجر التجزئة

تقديم معلومات عن مسار تواجد 
الخدمات مثال الكراسي المتحركة والمصاعد

الجامعات
تحسين تجربة الطالب الجدد بتقديم

توجيهات عبر الهواتف الذكية و تقليل
الوقت الذي يقضيه الموظفين في ذلك

المحافظة على البيئة من خالل االستغناء
عن المنشورات و المطبوعات الورقية

الفنادق و المنتجعات

تزويد الزوار بخرائط تفاعلية تمكنهم من تحقيق
أقصى استمتاع بالمرافق

 
عرض وسائل الراحة مثل المطاعم و المتاجر

وتوفير التحكم في الوصول مثل وضع اشارة
مرجعية على موقع السيارة

مراكز التسوق
دليل ارشادي بخدمات مركز التسوق

وزيادة المبيعات من خالل تنشيط االشعارات بالعروض الترويجية
  

جمع البيانات التسويقية التي تساعد في تحسين االداء

تناسب احتياجات زوار

إدارة المالحة الداخلية للمرافق
تعمل على إظهار المواقع الداخلية للمباني على خرائط رقمية تفاعلية تمّكن الزوار من معرفة االتجاه و

الخدمات التي يحتاجون اليها داخل المبنى مثل مكتب االستقبال غرفة االجتماعات عبر الهواتف الذكية
وتسمح بإرسال االشعارات اليهم، ويعمل نظام ذكاء ا©عمال على تحليل البيانات لتمّكن صناع القرار من تحسين

ا�داء

رؤية شاملة
قدرة ذكاء االعمال في مساعدة صناع القرار                 

في الحصول على رؤية شاملة وسريعة على كمية 
كبيرة من البيانات الدقيقة والصحيحة 

زيادة عائد االستثمار
تحقيق تجربة ممتعة الزوار من خالل إرسال االشعارات                

بالفرص التسويقية أو الرسائل الترحبية تزيد من فرص عائد 
االستثمار

تكامل البيانات
          

تعرض البيانات من مصادر متعددة
على واجهة موحدة باستخدام ذكاء االعمال 

تحسين ا�داء
          

قياس عملية التقدم نحو االهداف الرئيسية
بطرق مصممة لتحسين ا¾داء التنظيمي 

تمّكن صناع القرار

دقة النظام
تعمل باستخدام أجهزة ارسال  

    Bluetooth low energy (BLE) beacons 
 متر3-1تبلغ دقتها 

تنفيذ سريع
ال تحتاج الى بنية تحتية معقدة يمكن

بسهولة توصيل وتشغيل أدل

اندماج النظام
مع توسع برمجيات التطبيقات يمكن
اندماج أدل في العديد من التطبيقات

بسهولة 

إعدادات مرنة
توفير خوادم محلية او

سحابية بناًء على االحتياج

هيكل أدل

Learn More
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