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حول شركتنا
شركة تراغينغ ش.م.م. تنتج عدد من حلول االعمال للشركات سواء الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الكبيرة.
ان حلول االعمال المقدمة من شركتنا تعتمد على تقنية حديثة في التعرف على االشياء والسلع، تعرف بتقنية 

الـ RFID او تحديد الهوية بالموجات الالسلكية.

www.tragging.comsupport@tragging.com
Lebanon : +961 6 42 42 99

الـ RFID هي تقنية حديثة تساعد االشخاص على التعرف على االشخاص االخرين او على المعدات والبضائع من على بعد.

الـ RFID (تحديد الهوية بالموجات الراديوية) هي تقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي وبدون اي احتكاك ملموس او تدخل بشري، 
االنسان.  او  الحيوانات  او  البضائع  ضمن  ادراجها  يمكن  الكترونية،  وشريحة  هوائي  من  مؤلفة  صغيرة  شريحة  على  باالعتماد 
الجميل بهذه التقنية ان الشريحة ال تحتاج الى طاقة، حيث انها تحصل على طاقتها السلكي� من جهاز االستقبال. يبلغ حجم 
الى  البيانات  استقبال  جهاز  معالجة  قدرة  وتصل  واحتياجاته،  تطبيق  كل  حسب  سنتمترات،  عدة  الى  ملم   ٥ بين  ما  الشريحة 

معالجة عدة مئات من الشرائح في الثانية الواحدة.

RFIDالـطــريــق
اعمــالك لتسهيل 



 لماذا ادارة وتتبع

سواء كنت تعد تقرير مالي حول وضع الشركة او اردت بكل بساطة معرفة ما اذا كان هذا الكرسي في مكانه الصحيح او ال زال 
ضمن مدة كفالته، فانت بحاجة الى نظام الدارة وتتبع االصول الثابتة في شركتك. اليوم بفضل حلول ادارة وتتبع االصول الثابتة 
المقدمة من شركة تراغينغ والتي تعتمد على تقنية الـRFID اصبح بامكانك ادارة وتتبع اصولك الثابتة بكبسة زر واحدة وبوقت 

قياسي وكلفة بسيطة.

في الشركات والمنظمات الكبرى حيث قيمة االصول الثابتة الملموسة تكون عادة ضخمة، يصبح من الضروري ضبط وادارة وتتبع 
هذه االصول، وذلك ليضمن القيمين على الشركة االمور التالية:

01 وجود هذه االصول فعلي� في الشركة

02 وجود هذه االصول في االماكن المحددة لها

03 التأكد من سالمة وجودة هذه االصول

04 متابعة عقود ونفقات الصيانة لكل أصل 

Warranty 05 متابعة تواريخ صالحية الضمانة او الكفالة
 

 Amortization ثابت  اصل  كل  استهالك  جدول  اعداد   06
Schedule

االصول الثابتة
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المقدمة من شركة تراغينغ 

تراغينغ شركة  تقدم 
الدارة متكامل  حل 

الثابتة االصول  وتتبع 
انظمة  على  يعمل  حاسوب  برنامج  من  الخدمة  هذه  تتألف 
والهوائيات  االلكترونية  االجهزة  من  وعدد  ويندوز،  تشغيل 

التي تختلف وفقا لمتطلبات واحتياجات كل عميل.

خيارات متعددة سهل االستخدام
لهيكلية االصول

عدة مستويات
 للمستخدمين

نظام RFID كامل

ادخال معلومات
Excel من 

متوافق مع برنامج
Quickbooks 

تسجيل عدة 
عمليات معا

دليل استخدام كامل

نظام RFID كامل: نظامنا ليس متوافق مع تقنية الـRFID، ال 
.RFIDبل هو مبني وفقا لنظام الـ

متوافق مع برنامج Quickbooks: كما ويمكن دمج برنامجنا 
مع اي برنامج محاسبة.

باالعتماد  قمنا  النظمتنا  تصميمنا  عند  االستخدام:  سهل 
ومؤشر   (visual interaction) البصري  التفاعل  اسلوب  على 
لوح  ضمن  المعلومات  كافة  وعرض   (Color indicator) االلوان 

.(Dashboard) اعداد مميز
 

للمستخدم  يمكن  االصول:  لهيكلية  متعددة  خيارات 
في  لديه  االصول  توزيع  مع  تتوافق  التي  الهيكلية  اختيار 
والطابق  المبنى  من  بدءا  االصول  ادارة  فيمكنه  الشركة، 

والغرفة او بكل بساطة بدءا من الفرع فقط.

للمستخدم  يمكن  حيث   :Excel من  معلومات  ادخال 
استيراد كافة المعلومات من ملفات Excel بكبسة زر واحدة.

غير  عدد  انشاء  يمكن  للمستخدمين:  مستويات  عدة 
لكل  مختلفة  صالحيات  واعطاء  المستخدمين  من  محدود 

مستخدم على حدى.

دليل استخدام كامل: يمكن للمستخدم الضغط على
حول  مفصلة  ومعلومات  مساعدة  على  للحصول   F1 زر 

الصفحة التي يكون بها.

حيث يمكن للمستخدم على  تسجيل عدة عمليات معا: 
بوقت  االصول  اقتناء  المثال تسجيل عدد من عمليات  سبيل 

واحد.

حلول خصائص  اهم  من 
ادارة وتتبع االصول الثابتة 
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