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33 (0) 6 89 30 36 58 أوروبا 
sales@win911.com 

يتمتع	جهاز	WIN-911	بالقدرة	على	إرسال	اإلنذارات	
والتنبيهات	في	الزمن	الحقيقي،	مع	إمكانية	التكامل	والدمج	
مع	األنظمة	العالمية	الرائدة	مثل	نظام	سكادا	)نظام	التحكم	
اإلشرافي	وتحصيل	البيانات(	وواجهات	الربط	بين	اآللة	

واإلنسان	وأنظمة	التحكم.

المنتج نظرة	عامة	على	

أندرويد، وآيفون، وويندوز

كما	يقوم	جهاز	WIN-911	باستخدام	منطق	التهيئة	من	أجل	فلترة	اإلنذارات	
واألحداث	ونقلهما	وزيادة	وتيرتهما	إلى	المستلمين	المحددين	عبر	العديد	من	طرق	
اإلشعارات.	كما	أن	جهاز	WIN-911	يدعم	االتصاالت	أحادية	وثنائية	االتجاه	

الخاصة	باإلنذارات	واإلقرارات	وطلبات	االستعالم	والتقارير.

WIN-911 لمنتج المقارنة جدول

متقدمتفاعليمعياريالميزات:

الجدولة

االفتراضية البيئة

الترجمة

األساسية التكتيكات

األساسية االستراتيجيات

المتقدمة التكتيكات

المتقدمة االستراتيجيات

(SMS( النصية الرسائل خدمة

اإللكتروني البريد

اإلنترنت( بروتوكول عبر الصوت )نقل الصوت

)تناظري( الصوت
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بعد عن اإلقرارات

التنبيه طلبات

التقارير طلبات

 
يساهم في زيادة:

الوثوق بإشعارات اإلنذارات

التشغيلية الكفاءة 

زمن االستجابة لإلنذارات

 
تحسين: في  يساهم 

العامة سالمة األفراد والسالمة 

تسجيل اإلنذارات وإبالغها من أجل عمليات 
المستمر  التحسين 

 توفير رؤية عميقة بشأن حاالت اإلنذار
المتكررة 

 
تقليل: على  يعمل 

أوقات التوقف واألعطال

التشغيل تكاليف 

المواد تكاليف 

والدفاع الفضاء 

المائية الحيوانات واألحياء  مرافق 

المباني إدارة 

البيانات مراكز

البيئي اإلصالح

والمشروبات األطعمة 

واألبحاث  المختبرات

الحياة علوم

لتصنيع ا

الطبيعية الكوارث منع

والغاز النفط

و  توليد
الطاقة توزيع

والنفايات المياه معالجة

 الدمج مع نظام سكادا 
)Direct connects( الربط المباشر

تعمل	خاصية	الربط	المباشر	)Direct Connects(	في	
جهاز	WIN-911	على	توفير	اتصال	أصلي	ألنظمة	سكادا/

واجهات	الربط	بين	اآللة	واإلنسان	الرائدة	عالمياً	بشكٍل	
يسهل	من	عملية	التهيئة	والحصول	على	أفضل	أداٍء	ممكن	

مع	مزامنة	إقرارات	استالم	اإلنذارات	وغيرها	من	البيانات.		
 Alarm(	اإلنذارات	في	االشتراك	خاصية	استخدام	أن	كما
Subscriptions(،	والتي	تقوم	بفلترة	التنبيهات	في	جهاز	
WIN-911،	تقضي	على	الحاجة	إلى	إدامة	قاعدتي	بيانات	
منفصلتين	لإلنذارات،	وهو	ما	يؤدي	إلى	توفير	تكامل	أسرع	
مع	التشغيل	المبسط	وحاجة	أقل	إلى	استمرار	إدامة	قواعد	

البيانات	هذه.

win911.com

ما	الذي	يمكن	أن	يفعله	جهاز	WIN-911	لك؟

.WIN-911 المتحرك الجهاز في العالمية التجارية العالمات تثق
الست. القارات في دولة 70 في منشأة 10,000 من أكثر في منتشر

االتصال	المباشر األجهزة	المتصلة	
باإلنترنت

األجهزة	غير	المتصلة	
باإلنترنت

منظم	الجداول محرك	اإلبالغ	
والتقارير

تطبيقات	الهواتف	الذكية،	وأندرويد،	
وآبل،	وويندوز

البريد	اإللكتروني

الصوت	عبر	بروتوكول	
اإلنترنت

الرسائل	النصية	القصيرة	عبر	
أجهزة	المودم	الخلوية

الصوت	عبر	الواجهات	
البينية	البرمجية	التطبيقية	
(TAPI(	الهاتفية

محرك	منطق	زيادة	
الوتيرة





المتقدمة االستراتيجيات 

االستراتيجية	تحدد	وتنظم	طرق	تنفيذ	التكتيك.

الجدولة
تحكم في منطق اإلشعارات باستخدام الجداول الفردية والمشارَكة التي يتم 
تقييمها وقت اإلنذار. سهولة جدولة التحول المعقد باستخدام تحكم التقويم 

.outlook/Google المشابه لتقويم

محرك	زيادة	وتيرة	اإلشعارات	
قم بتهيئة إجراءات سير اإلشعارات من أجل الوفاء باحتياجاتك التشغيلية على 
أفضل وجٍه ممكن. من قائمة األوامر البسيطة إلى منطق زيادة الوتيرة المعقد، 

توفر واجهة المستخدم الحاصلة على براءة اختراع والخالية من النصوص 
والخاصة بجهاز Win-911 والتي تتمتع بخاصية "اسحب وأسقط" تهيئة 

بسيط وسهلة االستخدام.

األساسية  التكتيكات 

قائمة	أوامر	بسيطة	تدعم	إعادة	المحاوالت	وعمليات	التأخير.

المتقدمة  التكتيكات 

إجراءات	سير	عمل	خالية	من	النصوص	تتبع	عملياتك	بصورة	ديناميكية.

ج	من	قائمة	األوامر	البسيطة	إلى	إجراءات	سير	األعمال	الشاملة	 تدرُّ

مع	الكشف	عن	وقوع	إنذارات،	يمكن	اتخاذ	إجراءات	بصورة	ديناميكية	مع		
ظهور	حاالت	اإلنذار

يمكن	لسير	اإلجراءات	تفعيل	النشر	الفوري	للتقارير	بناًء	على	األحداث	

إمكانية	التكيف	بسهولة	مع	التغييرات	المؤسسية	وتغييرات	األفراد	

لتسجيل  ا

سجل بتصنيف قم والمسجلة. المباشرة اآلراء من كالً يدعم
حسب تصديره أو لطباعته الالزمة اإلجراءات اتخاذ أو إنذاراتك
األفراد، وتأكيدات إشعارات محاوالت بتضمين يقوم تفضيالتك.

األخطاء. ورموز واألحداث، واإلقرارات،

النظام  بتعديل الخاصة التدقيق عمليات

االستفسارية اللغة خادم تدقيق عمليات خصائص بتحسين قم
لعمليات مسار توفير أجل من الحالية )SQL( المركبة اإلنشائية

المنظمة. بالبيئيات الخاصة التدقيق

الترجمة 

األلمانية، اإلنجليزية، هي: لغاٍت 9 إلى كامل بشكٍل مترجم
الصينية، الفرنسية، البرتغالية، اإليطالية، العربية، العبرية،
اإلنذارات، إرسال البرامج، تهيئة الترجمة تتضمن اإلسبانية.

اإلنذارات. وتفاعل

كالم  إلى النص لتحويل المتميزة األصوات نظام

(Premium Voices( المتميزة األصوات نظام تعمل
لخيارات كبديل طبيعي صوت توفير على لغة 46 بـ المتاح

المعيارية. ميكروسوفت

البرامج واألجهزة المزيد من 

المزيد توفير أجل من إضافية WIN-911 أنظمة تثبيت يمكن
أجل من اإلشعارات ومنافذ أجهزة تجميع يمكن الموثوقية. من

الموثوقية. ودرجة التشغيل وقت زيادة

الذكية  الهواتف تطبيقات

الفورية اإلشعارات خاصية تستخدم مبسطة تفاعليه تطبيقات
وويندوز. وأندرويد آبل ألجهزة بالنسبة للرسائل

القصيرة النصية الرسائل إرسال خدمة

تدعم الخلوية. الشبكات عبر باإلنذارات وآمنة نصية إشعارات
وأجهزة وبرتوكول )USB( العام التسلسلي الناقل من كالً

واإليثرنت. اإلنترنت لبروتوكول الخلوية الموديم

اإللكتروني البريد

على البسيطة النصوص أو Rich HTML صيغ تعمل
من لكٍل البروتوكول دعم األجهزة. من كبيرة مجموعة دعم

 .SMTP، POP، IMAP، SSL/TLS

الصوتية المكالمات

بكل اإلنذار بيانات بقراءة كالم إلى النص تحويل محرك يقوم
(SIP( اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت نقل يدعم ديناميكية.
العام التسلسلي للناقل الصوتي )الموديم التناظرية الهواتف أو

((USB)

اإلبالغ

يمكن متاحة. البسيطة النصوص أو Rich نصوص صيغ
اإلنذار. حاالت على بناًء الطلب عند التقارير إرسال

اإلشعارات خيارات 

واإلقرارات االتجاه ثنائية أو أحادية االتصاالت تدعم اإلشعارات خيارات جميع
المخصصة. والتنسيقات

حقوق	النسخ	والنشر©	محفوظة	لبرنامج	WIN-911 Software	لعام	2017.	رقم	براءة	االختراع	في	الواليات	المتحدة	األمريكية	9,535,570.
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المشغلون  المدراء



المتقدمة االستراتيجيات

التكتيك. تنفيذ طرق وتنظم تحدد االستراتيجية

الجدولة	
تحكم في منطق اإلشعارات باستخدام الجداول الفردية والمشارَكة التي يتم 
تقييمها وقت اإلنذار. سهولة جدولة التحول المعقد باستخدام تحكم التقويم 
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اإلشعارات وتيرة زيادة محرك
قم بتهيئة إجراءات سير اإلشعارات من أجل الوفاء باحتياجاتك التشغيلية على 
أفضل وجٍه ممكن. من قائمة األوامر البسيطة إلى منطق زيادة الوتيرة المعقد، 

توفر واجهة المستخدم الحاصلة على براءة اختراع والخالية من النصوص 
والخاصة بجهاز Win-911 والتي تتمتع بخاصية "اسحب وأسقط" تهيئة 

بسيط وسهلة االستخدام.

األساسية  التكتيكات

التأخير. وعمليات المحاوالت إعادة تدعم بسيطة أوامر قائمة

المتقدمة  التكتيكات

ديناميكية. بصورة عملياتك تتبع النصوص من خالية عمل سير إجراءات

الشاملة األعمال سير إجراءات إلى البسيطة األوامر قائمة من ج تدرُّ

مع ديناميكية بصورة إجراءات اتخاذ يمكن إنذارات، وقوع عن الكشف مع
اإلنذار حاالت ظهور

األحداث على بناًء للتقارير الفوري النشر تفعيل اإلجراءات لسير يمكن

األفراد وتغييرات المؤسسية التغييرات مع بسهولة التكيف إمكانية

لتسجيل  ا

يدعم	كالً	من	اآلراء	المباشرة	والمسجلة.	قم	بتصنيف	سجل	
إنذاراتك	أو	اتخاذ	اإلجراءات	الالزمة	لطباعته	أو	تصديره	حسب	
تفضيالتك.	يقوم	بتضمين	محاوالت	إشعارات	وتأكيدات	األفراد،	

واإلقرارات،	واألحداث،	ورموز	األخطاء.	

النظام  بتعديل  الخاصة  التدقيق  عمليات 

قم	بتحسين	خصائص	عمليات	تدقيق	خادم	اللغة	االستفسارية	
اإلنشائية	المركبة	)SQL(	الحالية	من	أجل	توفير	مسار	لعمليات	

التدقيق	الخاصة	بالبيئيات	المنظمة.

الترجمة 

مترجم	بشكٍل	كامل	إلى	9	لغاٍت	هي:	اإلنجليزية،	األلمانية،	
العبرية،	العربية،	اإليطالية،	البرتغالية،	الفرنسية،	الصينية،	
اإلسبانية.	تتضمن	الترجمة	تهيئة	البرامج،	إرسال	اإلنذارات،	

وتفاعل	اإلنذارات.	

نظام األصوات المتميزة لتحويل النص إلى كالم 

 (Premium Voices(	المتميزة	األصوات	نظام	تعمل
المتاح	بـ	46	لغة	على	توفير	صوت	طبيعي	كبديل	لخيارات	

ميكروسوفت	المعيارية.		

البرامج واألجهزة  المزيد من 

يمكن	تثبيت	أنظمة	WIN-911	إضافية	من	أجل	توفير	المزيد	
من	الموثوقية.		يمكن	تجميع	أجهزة	ومنافذ	اإلشعارات	من	أجل	

زيادة	وقت	التشغيل	ودرجة	الموثوقية.

الذكية  الهواتف  تطبيقات 

تطبيقات	تفاعليه	مبسطة	تستخدم	خاصية	اإلشعارات	الفورية	
للرسائل	بالنسبة	ألجهزة	آبل	وأندرويد	وويندوز.	

القصيرة النصية  الرسائل  خدمة إرسال 

إشعارات	نصية	وآمنة	باإلنذارات	عبر	الشبكات	الخلوية.	تدعم	
كالً	من	الناقل	التسلسلي	العام	)USB(	وبرتوكول	وأجهزة	

الموديم	الخلوية	لبروتوكول	اإلنترنت	واإليثرنت.

اإللكتروني البريد 

تعمل	صيغ	Rich HTML	أو	النصوص	البسيطة	على	
دعم	مجموعة	كبيرة	من	األجهزة.		دعم	البروتوكول	لكٍل	من	

 .SMTP،	POP،	IMAP،	SSL/TLS

الصوتية المكالمات 

يقوم	محرك	تحويل	النص	إلى	كالم	بقراءة	بيانات	اإلنذار	بكل	
 (SIP(	اإلنترنت	بروتوكول	عبر	الصوت	نقل	يدعم	ديناميكية.
أو	الهواتف	التناظرية	)الموديم	الصوتي	للناقل	التسلسلي	العام	

((USB)

اإلبالغ 

صيغ	نصوص	Rich	أو	النصوص	البسيطة	متاحة.		يمكن	
إرسال	التقارير	عند	الطلب	بناًء	على	حاالت	اإلنذار.

اإلشعارات خيارات 

جميع	خيارات	اإلشعارات	تدعم	االتصاالت	أحادية	أو	ثنائية	االتجاه	واإلقرارات	
 والتنسيقات	المخصصة.

.9,535,570 األمريكية المتحدة الواليات في االختراع براءة رقم .2017 لعام WIN-911 Software لبرنامج محفوظة والنشر© النسخ حقوق

>750

المشغلون  المدراء



win911.com
512 326 1011 الواليات	المتحدة	األمريكية	 	

33 (0) 6 89 30 36 58 أوروبا	 	
sales@win911.com  

اإلنذارات إرسال على بالقدرة WIN-911 جهاز يتمتع
والدمج التكامل إمكانية مع الحقيقي، الزمن في والتنبيهات
التحكم )نظام سكادا نظام مثل الرائدة العالمية األنظمة مع
اآللة بين الربط وواجهات البيانات( وتحصيل اإلشرافي

التحكم. وأنظمة واإلنسان

المنتج على عامة نظرة

أندرويد، وآيفون، وويندوز

اإلنذارات فلترة أجل من التهيئة منطق باستخدام WIN-911 جهاز يقوم كما
طرق من العديد عبر المحددين المستلمين إلى وتيرتهما وزيادة ونقلهما واألحداث
االتجاه وثنائية أحادية االتصاالت يدعم WIN-911 جهاز أن كما اإلشعارات.

والتقارير. االستعالم وطلبات واإلقرارات باإلنذارات الخاصة

WIN-911	لمنتج	المقارنة	جدول

الميزات:

الجدولة

البيئة	االفتراضية

الترجمة

التكتيكات	األساسية

االستراتيجيات	األساسية

التكتيكات	المتقدمة

االستراتيجيات	المتقدمة

(SMS(	النصية	الرسائل	خدمة

البريد	اإللكتروني	

الصوت	)نقل	الصوت	عبر	بروتوكول	اإلنترنت(

الصوت	)تناظري(
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اإلقرارات	عن	بعد

طلبات	التنبيه

طلبات	التقارير

 
يساهم في زيادة:

الوثوق بإشعارات اإلنذارات

التشغيلية الكفاءة

زمن االستجابة لإلنذارات

 
تحسين: في يساهم

العامة سالمة األفراد والسالمة 

تسجيل اإلنذارات وإبالغها من أجل عمليات
المستمر  التحسين

توفير رؤية عميقة بشأن حاالت اإلنذار
المتكررة 

 
تقليل: على يعمل

أوقات التوقف واألعطال

التشغيل تكاليف

المواد تكاليف

والدفاع  الفضاء 

المائية  الحيوانات واألحياء  مرافق 

المباني إدارة 

البيانات مراكز 

البيئي اإلصالح 

والمشروبات األطعمة 

واألبحاث  المختبرات 

الحياة علوم 

لتصنيع ا

الطبيعية الكوارث  منع 

والغاز النفط 

 توليد و
الطاقة توزيع 

والنفايات المياه  معالجة 

سكادا  نظام مع  الدمج
)Direct connects( المباشر الربط

في )Direct Connects( المباشر الربط خاصية تعمل
سكادا/ ألنظمة أصلي اتصال توفير على WIN-911 جهاز

بشكٍل عالمياً الرائدة واإلنسان اآللة بين الربط واجهات
ممكن أداٍء أفضل على والحصول التهيئة عملية من يسهل
البيانات. من وغيرها اإلنذارات استالم إقرارات مزامنة مع
 Alarm( اإلنذارات في االشتراك خاصية استخدام أن كما
جهاز في التنبيهات بفلترة تقوم والتي ،)Subscriptions
بيانات قاعدتي إدامة إلى الحاجة على تقضي ،WIN-911
أسرع تكامل توفير إلى يؤدي ما وهو لإلنذارات، منفصلتين
قواعد إدامة استمرار إلى أقل وحاجة المبسط التشغيل مع

هذه. البيانات

win911.com

لك؟ WIN-911 جهاز يفعله أن يمكن الذي ما

.WIN-911	المتحرك	الجهاز	في	العالمية	التجارية	العالمات	تثق 
منتشر	في	أكثر	من	10,000	منشأة	في	70	دولة	في	القارات	الست.

المباشر االتصال المتصلة األجهزة
باإلنترنت

المتصلة غير األجهزة
باإلنترنت

الجداول منظم اإلبالغ محرك
والتقارير

وأندرويد، الذكية، الهواتف تطبيقات
وويندوز وآبل،

اإللكتروني البريد

بروتوكول عبر الصوت
اإلنترنت

عبر القصيرة النصية الرسائل
الخلوية المودم أجهزة

الواجهات عبر الصوت
التطبيقية البرمجية البينية
(TAPI( الهاتفية

زيادة منطق محرك
الوتيرة
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