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البرنامج الشامل والحلول التقنية لتحسين ومراقبة وإعداد
التقارير وصيانة جمع النفايات المنزلية



مكونات حزمة البرامج
المدير المشرف السائق

- الرقائق على الحاويات لمراقبة االمتالء ونوع النفايات
- كاميرات الفيديو على الشاحنات والحاويات

- قارئ الرقائق للسائقين

وأيضا المعدات:

البرنامج المحمول  برامج سطح المكتب  البرنامج المحمول 



البرنامج المحمول للمدير

 عرض التقارير الحالية
تسمح تطبيقات الهاتف المحمول بالوصول إلى العرض الكامل لكل 

التقارير من جميع المسارات )الطرق( والفترات، سواء الحالية 

والمؤرشفة.

 الوصول إلى أنظمة المراقبة بالفيديو
 تؤمن الوصول الكامل في الوقت الفعلي على مدار الساعة

 إلى جميع أنظمة المراقبة بالفيديو بما في ذلك نقاط التجميع

 .وأنظمة المراقبة بالفيديو المثبتة على شاحنات القمامة

التواصل المباشر بين الموظفين

تؤمن التواصل المباشر مع الموظفين )المشرفون والسائقون 

، وغيرهم( لضبط ومراقبة أداء واجباتهم وحل القضايا الحالية 

ألنشطة الشركة.



برامج سطح المكتب للمشرف

تكوين المسارات )الطرق(
تسمح حزمة البرامج للمشرف بتنفيذ عمليات إلنشاء / ضبط المسارات 

)الطرق( للسائقين، وإضافة / تغيير نقاط التجميع وعدد الحاويات.

مراقبة تجميع النفايات المنزلية
يقوم المشرف بالتحكم الكامل بأداء عمل السائقين على الطريق بفضل 

الرقائق والمراقبة بالفيديو.

اإلستجابة
في حالة حدوث مشاكل، يمكن للمشرف إخطار المصلحة ذات الصلة 

مع تقديم تقرير صور الفيديو من أجل الحل السريع للحالة.

جمع التقارير
 تقوم حزمة برامج سطح المكتب بإنشاء وأرشفة التقارير الكاملة بما

.في ذلك الصور/مقاطع الفيديو طوال فترة عمل الشركة



البرنامج المحمول للسائق

تلقي المعلومات عن المسار )الطريق(
تلقي المعلومات من المشرف حول المسار )الطريق( الحالي لجمع 

النفايات المنزلية وعدد الحاويات.

نظم إدارة النفايات
يسمح بالتحكم الكامل في أنظمة النفايات األوتوماتيكية )الفتح/اإلغالق 

، القراءة ، وغيرها(.

إخطار المشرف عن المشاكل
يجعل من الممكن إخطار المشرف بالمشاكل في الوقت المناسب وتقديم 
المعلومات الكاملة )بما في ذلك الصور / مقاطع الفيديو من الكاميرات 

الموجودة على السيارة( وذلك ألجل االستجابة السريعة وإزالة 
العقبات.

أتمتة التقارير
 يجهز ويرسل التقارير الكاملة )بما في ذلك الصور / الفيديو( إلى
برامج سطح المكتب للمشرف لكل مسار )طريق(.



5 3 6 4

1

2

إشارة ضوئية

وحدة االتصاالت

3

4

فانوس ضوئي

كاميرا المراقبة 
بالفيديو )خلفية(

5

6

1

2
الحاسوب اللوحي مع 
البرنامج

كاميرا المراقبة 
بالفيديو )أمامية(.



 

نقوم بخدمة أنظمة القمامة طوال فترة الخدمة بأكملها تقوم خدمة العمالء لدينا بحل المشكلة في 21 ساعة
ً تعتبر أنظمتنا األكثر أمانا

ً تعتبر أنظمتنا األكثر أمانا نقوم بكل شيء ونقوم بالتسليم 
بالمفتاح

أنظمة القمامة تحت األرض
التقنيات الحديثة لبناء المجمعات السكنية

امدادات الطاقة المستقلة 
)األلواح الشمسية(

نظام المراقبة بالفيديو
اإلضاءة مع مستشعر الحركة

نظام التحكم في الوصول للحاويات
النظام اآلمن لألطفال

فرز النفايات
نظام إطفاء الحريق

هيكل إنشائي واقي من التخريب
النظام اآلمن لألطفال

فرز النفايات

التصميم اإلنتاج الشحن التركيب التشغيل والتجريبالضمان والخدمة



مراقبة وإخطار مصلحة الخدمة
 بفضل وجود مستشعرات مستوى ملء حاويات

 النفايات والحلول المبتكرة األخرى والتكامل الكامل
 مع حزمة برامج

DigitalCleaning  وأنظمة النفايات تحت األرض من شركة   
SYNDICATE، يكون هذا الحل المتكامل األكثر ربحية 

لتجميع النفايات المنزلية.

مستشعر مستوى ملء الحاوية

شركة خدمات المرافق



 المشرف
- ينشئ / يصحح المسار )الطريق(

- يعين السائق )السائقين( 
- يقوم بالمراقبة 

  الوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو -

  السائق
- يستلم المسار )الطريق( مباشرة 

- يقوم باإلعالم عن العقبات
- يتحكم بالرقائق واألنظمة 

- الوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو

المدير
- يراقب المسارات )الطرق( الحالية 

- الوصول إلى أرشيف التقارير 
- التواصل مع الموظفين 

- الوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو
إلى الصفحة الرئيسية



يسهل
يحسن 

يوفر
يطور


