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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 



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

التي تختلف وفقا لمتطلبات واحتياجات كل عميل.

متعدد الضرائبمتعدد العمالتRFID وباركودسهل االستخدام

عدة مستوياتحقول مخصصة
للمستخدمين

نظام جردنظام بيع آلي كلي�
 آلي كلي�

Lebanon : +961 6 42 42 99
USA: +1 347 535 4497 

تراغينغ شركة  تقدم 
الدارة متكامل  حل 
نقاط البيع والمخزون

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

.(dashboard) اعداد مميز
  

باالضافة  الباركود  تقنية  البرنامج  يدعم  باركود:  و/أو   RFID
الى التقنية االساسية  الـRFID، وذلك بهدف تمكين الشركات 

من تتبع االصناف ذات هامش الربح المنخفض.

واختيار  تعريف  للمستخدم  يمكن  حيث  العمالت:  متعدد 
العدد الذي يشاء من العمالت.

الضرائب: وذلك تماشي� مع قوانين كل دولة، حيث  متعدد 
على  الضرائب  انواع  جميع  تعريف  للمستخدم  يمكن 

االستهالك والخدمات وربط كل صنف بالضريبة الخاصة به.

الحقول  من  عدد  خلق  يمكن  حيث  مخصصة:  حقول 
كل  متطلبات  مع  البرنامج  تماشي  لزيادة  االضافية 

مستخدم.

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

مستخدم على حدى.

نظام بيع آلي كلي�: يقوم البرنامج تلقائي� وبدون اي تدخل 
عميل  لكل  االيصال  واصدار  االصناف  كامل  بفوترة  بشري 

بثوان معدودة.

الجرد  واعمال  االصناف  عد  ان  حيث  كلي�:  آلي  جرد  نظام 
لكافة  معدودة  وبدقائق  واحدة  زر  بكبسة  ستتم  كلها 

المخزون. 
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البيع  الخدمة في تمكين شركات  الهدف من هذه  يتمحور 
الفوترة  عمليات  وتسريع  تسهيل  من  والجملة  بالتجزئة 
هذه  وتمكن  كما  والسرقة.  االخطاء  نسبة  من  والتقليل 
مرن  بشكل  مخزونها  وجرد  ادارة  من  الشركات  الخدمة 

 .Æوبسيط وبكلفة صغيرة ووقت قصير جد
كما وتمكن هذه التقنية المؤسسات من اجراء جردة بوقت 
االستقبال  اجهزة  ان  حيث  عد،  اعمال  اي  دون   Æجد قصير 
RFID Tags عن  Handheld Reader يمكنها قراءة  المحمولة 
في   RFID Tags مئات  الى  (تصل  كبيرة  وبكميات  امتار  بعد 

هو  المستخدم  يحتاجه  ما  جل  وبالتالي  الواحدة)  الثانية 
على  والضغط  المستودع  او  السلع  رفوف  امام  الوقوف 
وتكون  فقط،  دقائق  لعدة  االستقبال  جهاز  تشغيل  كبسة 

عملية الجرد قد تمت.
ان تقنية الـ RFID ستقلص وقت االنتظار عند نقاط البيع، كما 
ان  عام،  بشكل  دقة.  اكثر  وتجعلها  الجرد  اعمال  وستنظم 
في  حالي�  الموجودة  الثغرات  جميع  ستعالج  التقنية  هذه 

تقنية الباركود.

لماذا ادارة نقاط
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البيع والمخزون 

والمخزون؟  البيع 


