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كيف يمكن لشركة الرواد للحلول المبتكرة المساعدة؟
يقع االبتكار في قلب اسم شركتنا "الرواد للحلول المبتكرة" وهو ما التزام به المؤسسون والموظفون الذين يتمتعون بالمعرفة
والخبرة الكافية والشراكة مع كبار الموردين لنقدم لكم كعمالء أعزاء الحلول المبتكرة وتقنيات الغد في الوقت الحاضر لتلبية
احتياجاتكم وتجاوز توقعاتكم والحصول على رضاكم والتأكد من أن هذه التقنيات والحلول تعمل بالشكل المطلوب.
انت كعميل لشركة  PISمحور تركيزنا واهتمامنا الرئيسي وجميع جهودنا تأتي لتلبية وتخطي التوقعات الخاصة بكم من خالل
النهج االتستشار الذ نتبناه ونتطلع دائما لشراكة اتستراتيجية طويلة األمد معكم كعميل لتتوافق مع أهداف عملكم ونحن ملتزمون
كمحطة واحدة بتقديم حلول مبتكرة متكاملة عالية الجودة المتاحة اليوم لتلبية متطلباتكم الخاصة التي تدمج عددا غير محدود من
األنظمة الفرعية ومنها :كاميرات المراقبة ،والتحكم في المداخل والمخارج ،أنظمة إنذار الحريق ،األنظمة السمعية والبصرية،
أتمتة المنازل الذكية ،التحكم في اإلنارة ،أنظمة للتعرف ولتتبع األشخاص والمواد ( )RFID \RTLSوإدارة األصول وأكثر من
ذلك ،في تطبيق واحد تسهل االتستخدام.
ماذا نفعل؟
نحن مجموعة من المهنيين ذو الخبرة والشغف لما نقوم به واالحترافية نرتبط بشبكة عالمية من المزودين الرواد في مجاالتهم
على اتستعداد للعمل معكم لتفهم احتياجاتكم بشكل تام وترجمتها بنجاح للمواصفات المطلوبة ليتبعها عملية الشراء والتنفيذ من حيث
الكلفة الفعالة وتقديم أفضل التقنيات والحلول المبتكرة المصممة خصيصا لتلبية متطلباتكم في مجاالت الحلول األمنية ،وأتمتة
المنزل ،واألنظمة السمعية والبصرية ،والدفاع وحلول األمن الداخلي ،واألدوات الذكية ومجموعة كاملة من الخدمات المتخصصة.
رؤيتنا
إلهام الجميع والسعي لتحقيق األفضل دائما وإلى أن نصبح شركة رائدة تقدم حلول وخدمات مبتكرة في األردن والمنطقة وملتزمون
بأعلى معايير األخالق والنزاهة ورضا العمالء.
رسالتنا
نسعى الى ان نكون الخيار األول من بين أبرز رواد تقديم الحلول المبتكرة وارضاء عمالئنا باستمرار من خالل تنفيذ مشاريع
بطريقة احترافية في كل مرة باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة ذات التكلفة الفعالة في بيئة عمل مريحة تشجع األفكار اإلبداعية
باالعتماد على تجربتنا والدراية بأحدث التقنيات المتوفرة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجاتكم وتحقيق أقصى قدر من االرتياح
وتقديم تجربة فريدة لكم .نتعامل مع كل حساب لدينا على انه االهم والتزامنا بتوفير أقصى عائد على االستثمار لعمالئنا.

خدماتنا
بنيت شركة الرواد للحلول المبتكرة على حلم يلهمنا لتقديم منتجات وحلول وخدمات مبتكرة وتدور سياسة شركتنا حول مبادئ
أساسية كالتسليم في الوقت المناسب ،وتكلفة فعالة للعمالء ،والتركيز على الجودة ،واعتماد مبدأ رابح -رابح في حل المشكالت،
واالختيار الصحيح للموارد المناسبة لكل مشروع ،ووجود توقعات واضحة من كل مخرج في جميع مراحل المشروع واختيار
الحل األمثل لكل المتطلبات المحددة.
تعتبر شركة الرواد للحلول المبتكرة محطة واحدة تقدم حلول تقنية متكاملة بتكلفة فعالة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة كاألمنية
والعسكرية والصناعية والقطاع الخاص.
تقدم شركة الرواد للحلول المبتكرة مجموعة من الفئات المختلفة من الحلول والخدمات تشمل:
• أنظمة االمن والحماية.
• أتمتة المنازل والحلول واألدوات الذكية.
• األنظمة السمعية والبصرية.
• أنظمة التعرف والتتبع لألشخاص والمواد ()RFID \RTLS
• أنظمة الدفاع واألمن الوطني
• خدمات متخصصة
يشتمل الموقع االلكتروني لشركة الرواد للحلول المبتكرة على معلومات عن العديد من الحلول والمنتجات والخدمات واخر
التحديثات التي تقدمها ولمعرفة المزيد يرجى زيارة موقعنا.
http://www.pis-jo.com/

أنظمة االمن والحماية
تبنت شركة الرواد للحلول المبتكرة ثقافة مؤسسية مكرسة لتقديم أعلى مستوى خدمة للعمالء من خالل تقديم الحلول األمنية
المرنة والحديثة والمتكاملة لتلبية اخر تطورات السوق في مجال األمن والحماية .يقوم خبراءنا بدمج أنواع مختلفة من األجهزة
األمنية في منصة واحدة موحدة متكاملة تعزز وظائف االنظمة المنفردة وتحقق سهولة اإلدارة والتشغيل من قبل عمالئنا .سوف
تجد موظف مهتم عند االتصال بنا جل تركيزه منصب للمساعدة على إبقاء عائلتك واألصول والممتلكات ذات القيمة واالهمية
العالية التي تمتلكها محمية ولتنعم براحة البال.
يمتلك م وظفينا ذوي المهارات العالية  /االستشاريون خبرة في العمل مع المئات من المنتجات والحلول االمنية تمتد من انظمة
مراقبة الدخول والخروج المتقدمة تقنيا الى أجهزة كشف اللصوص والمتسللين ذات التقنية العادية مما يتيح لهم تصميم انظمة
متكاملة لتلبية االحتياجات الخاصة بكل عميل والتي يسهل دمجها في المباني الذكية وتستفيد بالشكل االمثل من البنية التحتية
الموجودة بالمباني وبالتوافق مع أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة.
نقوم بتصميم أنظمة األمن المتكاملة اخذين في االعتبار ما يلي:
• توافق وتكامل االنظمة المختلفة.
• التكلفة الفعالة.
• قابلية التطوير والتوسع.
• متطلبات ادامة صيانة النظام منخفضة.
• أنظمة صديقة للمستخدم يسهل استخدامها.
• فنيي خدمة معتمدين من الشركات الصانعة.
• تدريب للمستخدم النهائي.
االنظمة:











كاميرات المراقبة ،الكاميرات الحرارية.
نظام التحكم باألبواب والمداخل ومراقبة الدوام.
انظمة انذار الحريق والنداء الصوتي واالخالء
انظمة االنذار والسرقة
اجهزة االنتركم
نظام تنظيم الدور
السياج اإللكتروني االمني
حواجز الطرق والبوابات األتوماتيكية وانظمة ادارة مواقف السيارات.
االنظمة االمنية للبوابات وتشمل (اجهزة الكشف باشعة اكس ،واجهزة كشف المعادن ومسح أسفل السيارات وقراءة
ارقام السيارات)... ،
مقاسم االتصاالت

أتمتة المنازل والحلول الذكية
فكرة أتمتة المنازل الذكية تبدو رائعة ولكن الكثير من الناس يترددون في محاولة تطبيقها في منازلهم الن منحنى التعلم عليها
يبدو صعبا للوهلة االولى .إذا كان هذا الوصف ينطبق عليك عميلنا الكريم فان لك عندنا اخبار جيدة :إنها أسهل مما تظن!
بعض الناس اآلخرين ال يفكر بأتمتة المنازل الذكية ألنهم يعتقدون ان المنتجات المنزلية الذكية
مكلفة للغاية أو ال توفر عائد كافي على االستثمار والحقيقة هي أن األجهزة المنزلية الذكية
أرخص مما تعتقدون وأكثر فعالية من حيث التكلفة على العائد من االستثمار بالمقارنة مع
التطبيقات المنزلية األخرى.
إذا كنت مالك لمنزل ومن المغرمين باألدوات المنزلية الذكية فحتما سيكون هناك اوقات مثيرة
في كل يوم ،فنحن ملتزمون باستمرار بتقديم أفضل األدوات المنزلية الذكية الواعدة الجديدة التي
تمكننا من التحكم ببعض مقتنيات واجهزة المنزل بطريقة ذكية وعن بعد بطريقة سهلة وجذابة

تكنولوجيا أتمتة المنازل والمكاتب باختصار ،تسمح لنا بتشغيل بيوتنا أو مكاتبنا ،عن بعد .في
الواقع ،قد وصفوا هذه المنازل بأنها "ذكية" ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها يمكن ان تفكر من تلقاء
نفسها .هذه القدرة على "التفكير "،سوف تساعدك في المنزل باآلتي:
• تضاعف اجراءات السالمة من خالل التحكم باألجهزة واإلضاءة
• تؤمن المنزل من خالل اإلقفال اآللي لألبواب
• زيادة الوعي بما يحصل بالمنزل من خالل كاميرات المراقبة االمنية
• تهيئة االجواء المناسبة من خالل التحكم بدرجة الحرارة
• توفر الوقت والمال وتزيد الراحة
• المساهمة في االقتصاد الوطني من خالل كفاءة استخدام وتوفير الطاقة
• تحقق راحة البال للمستخدم
• يسمح لك بالتحكم باألجهزة والتطبيقات عند الخروج من البيت
• يرصد حركة أطفالك

األنظمة:







التحكم باإلنارة.
التحكم بالتكييف.
التحكم بالستائر.
نظام االنتركم واقفال االبواب وكاميرات المراقبة
التطبيقات المنزلية
األنظمة السمعية والبصرية المنزلية

األنظمة السمعية والبصرية

يعتبر نظام الصوت  /الفيديو متعدد المصادر ،متعدد المناطق عنصر حيوي للحياة العصرية في عصر الثورة التكنولوجية فهي
تمكنك من االختيار والتمتع بالصوت أو الفيديو من اختيارك بغض النظر عن مكان وجودك.
شركة الرواد للحلول المبتكرة من الشركات المحترفة في تصميم وتركيب األنظمة السمعية البصرية التجارية ،وأنظمة
الصوت المحيطي ،واإلضاءة لقاعات العرض واالجتماعات ،وأجهزة العرض ،شاشات العرض والشاشات اآللية ،وشاشات
االعالنات االلكترونية ،انظمة النداء الصوتي ،وأجهزة العرض والسينما المنزلية وشاشات العرض في العقارات التجارية
والشركات .يمكننا توفير حل متكامل من األنظمة السمعية البصرية من البداية الى النهاية في جميع مشاريعنا مهما كانت كبيرة
أو صغيرة.
تغطي شركة الرواد للحلول المبتكرة طيف كبير من األنظمة السمعية البصرية تمتد من تركيب نظام صوتي الى اجهزة
العرض وشاشات العرض الكبيرة المستخدمة في المطاعم والنوادي والمرافق التعليمية ،قاعات االجتماعات ،الغرف التجارية،
مراكز االتصال ،المجالس التشريعية ،مراكز القيادة والتحكم ،مرافق الرعاية الصحية والفنادق وشاشات العرض االلكترونية
بالشوارع ،في األساس في أي مكان يحتوي على متطلبات ألنظمه سمعية وبصرية.
نحن نعيش في عصر الوسائط المتعددة فهناك مجموعة متنوعة من المصادر يمكن أن تجلب الصورة إلى شاشات التلفزيون
مثل :محطات البث األرضية والفضائية ،سيرفر الفيديو ،آبل  ،TVاالشتراك بقنوات الكيبل المنزلي ،جهاز فيديو ،كاميرا الفيديو،
 ،DVDوأجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب .ان أذواقنا هي متباينة أيضا فكل منا يريد أن يشاهد أو يقوم بشيء مختلف ومن
خالل وجود نظام التوزيع التلفزيوني يمكن توجيه جميع المصادر التلفزيونية /البصرية إلى كل نقطة في المنزل وحسب الحاجة
والذي يضمن أقصى قدر من المرونة ألفراد األسرة لمشاهدة البرامج المفضلة لديها في أي غرفة.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األنظمة:
نظام توزيع الصوت  /الفيديو.
حائط الفيديو.
شاشات العرض االلكترونية
السينما المنزلية  /المسرح المنزلي.
نظام الصوت المحيط.
أجهزة عرض القائمة الرقمية.
حلول مؤتمرات الفيديو.
انظمة النداء الصوتي
نظام تساتاليت وانتين مركز .
نظام االنتركم.

أنظمة التعرف والتتبع لألشخاص والمواد ()RFID \RTLS
ان الحفاظ على كفاءة تتبع األصول الهامة وتحديد موقعها في اي وقت يعتبر واحدة من أعقد التحديات التي تواجه المؤسسات
الكبيرة وهذا السيناريو يضاعف الكلف والجهد واالصول المطلوبة من دون توافر نظام إدارة الي لألصول موثوق به .ان نظام
أنظمة التعرف والتتبع لألشخاص والمواد ( )RFID \RTLSيجيب على سؤال هام “أين هو هذا ...؟" بمشاركة الحد البشري
األدنى والحد األقصى للدقة.

شركة الرواد للحلول المبتكرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم ودمج تقنيات التتبع تقدم مستوى عال من الخدمات
للمؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا التعرف وتحديد الهوية والتتبع بترددات الراديو ( ،)RFIDوتقنية بلوتوث ،وتكنولوجيا
تحديد الموقع ( ) GPSلتتتبع األصول ولمساعدة عمالئنا بالحصول على أفضل ما يمكن من أصولهم القيمة  ،المعدات
المتنقلة ،أصناف المخزون ،واالشخاص  .ينخفض الوقت المستغرق إلجراء الجرد للمخزون بشكل كبير في حين يتم زيادة
دقة البيانات .يمكن استخدام تقنيات التتبع بشكل موثوق في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية ،الكتب ،واألثاث،
والسيارات ،واللوازم
توفر شركة الرواد للحلول المبتكرة الحلول الرئيسية التالية لهذا القطاع:
 خدمات تعقب الموقع في الوقت الحقيقي ومراقبة الموظفين والمرضى والزوار واألطفال داخل المباني الكبيرة. خدمات تعقب الموقع في الوقت الحقيقي لألصول والمعدات وقطع الغيار داخل المباني الكبيرة والمستودعات. -خدمات تعقب الموقع في الوقت الحقيقي للمستندات وإدارة ومراقبة الوثائق.

أنظمة الدفاع واألمن الوطني
ان سرعة التغير في عالم اليوم الذي يزداد تعقيدا قد ولدت تحديات جديدة لدى الدفاع واألمن الوطني .ان شركة الرواد للحلول
المبتكرة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الدفاع واالمن الوطني باالستفادة من الخبرات العسكرية لفريقها في التقنيات
العاملة في هذا المجال وتطرح أنظمة وحلول مبتكرة في مجاالت االتصاالت والقيادة والسيطرة واالستطالع والمحاكاة
والمشبهات ( ،)C4ISRعالوة على ذلك فان لديها فريق عمل يقوم بتزويد وتركيب وتكامل واسناد هذه االنظمة في جميع
مراحل المشروع.
يتطلب مقاولي الدفاع واالجهزة الحكومية تكنولوجيا الدفاع المتطورة والحلول المبتكرة وتركز شركة الرواد للحلول المبتكرة
على إمكانية استخدام المشبهات وانظمة المحاكاة في إطار الدفاع واألمن الوطني.
تشمل حلول شركة الرواد للحلول المبتكرة في مجال انظمة الدفاع واألمن الداخلي الحلول الهندسية المتكاملة التي تلبي متطلبات
معقدة من التطبيقات الدفاعية اإللكترونية لخدمة العمليات االستراتيجية والعملياتية .

األنظمة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

امن الوحدات
أجهزة التشويش
منظومات حماية القوة
معدات ومالبس الوقاية من األسلحة الكيماوية
والبيولوجية
سيارات مصفحة  /زجاج واق من الرصاص
اجهزة الرؤية الليلية
معدات كشف المتفجرات
معدات كشف المخدرات وماسحات كامل الجسم
النظم الروبوتية
انظمة اضاءة الهدف وتحديد المدى
قطع الغيار

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المهمات والتجهيزات الفردية من مالبس واحذية
ومطرات وبوصلة وغيرها
منظومات القيادة والسيطرة واالتصاالت C4ISR
معدات األمن البحري
أنظمة الراديو واالتصاالت الالسلكية
اجهزة االنتركم والمقاسم
ميادين الرماية اإللكترونية والمشبهات
معدات مكافحة اإلرهاب
معدات االمن المعلوماتي
أمن الحدود
استخبارات اإلشارة
المراقبة بالفيديو

خدمات متخصصة
ان اعضاء فريقنا المعتمدين من ذوي الخبرة فخورون لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة الموجهة خصيصا لتلبية
متطلبات عمالئنا وتعظيم العائد على االستثمار والتي تشمل:
الخدمات االستشارية األمنية
نحن نقدم خدمات امنية متخصصة في جميع مراحل المشروع ونتقاسم خبراتنا لفهم التحدي االمني الذي يواجه عمالءنا
وتصميم الحلول االمنية لتلبية متطلباتهم الخاصة ابتداء من مرحلة التصميم وحتى التشغيل واالدامة.
يمكنك أن تكون كعميل على يقين مع الخدمات المتخصصة التي نقدمها والخبرة لدينا في مشاريع عالية التعقيد وفي جميع
المجاالت االمنية بأن تنفيذ وترتيب وتطوير الحلول التي نقدمها تتماشى مع االحتياجات األمنية لديكم ،وأفضل الممارسات لدينا
وابقاءك كعميل مطلع على اخر التطورات والتحديثات .كما يمكن لشركة الرواد للحلول المبتكرة أن تساعدك على ايجاد بيئة
أمنية قوية مع الخدمات التي تشمل تقييم التهديدات واستعراض وتطوير السياسات االمنية والتخطيط الرئيسي.
تفخر شركة الرواد للحلول المبتكرة بمستوى خدمات ما بعد البيع وتطرح اتفاقيات وعقود الصيانة بخيارات متباينة مصممة
خصيصا لتلبية االحتياجات الخاصة بعمالئنا الكرام.
ان ساعات عملنا العادية هي  00:00حتى  00:00من السبت إلى الخميس ولدينا فنيين مؤهلين على مدار  40ساعة في اليوم
في حال إجراء مكالمة طوارئ ضرورية بعد ساعات العمل أو في عطلة نهاية األسبوع.

المعاينة باالشعة تحت الحمراء
ان تحديد وتشخيص اعطال المعدات قبل أن تتحول إلى مشاكل هو جزء هام من سياسة منع
الخسائر والحفاظ على الخدمة دون انقطاع .ان عمليات التفتيش الروتينية والصيانة الوقائية
يمكن أن تقلل من العطل في المعدات واالنظمة ولكنها ال تستطيع تحديد بؤر التوتر بشكل
موثوق.
ان اجراء المسح الحراري هو استثمار حكيم وتشير مصادر في الصناعة أن الوفورات
النقدية التي تنتجها يمكن أن تساوي أكثر من  40ضعف التكلفة األولية للمسح حيث ان المسح
باألشعة تحت الحمراء يمكن أن يساعد على ابقاء االعطال الصغيرة من ان تتحول الى
كوارث وخسارة وفقدان الحياة أو الضرر في الممتلكات ويغلق عملك لفترة طويلة.
ان شركة الرواد للحلول المبتكرة هي المكان المناسب إليجاد خبير فني معتمد باألشعة تحت
الحمراء  Thermographerلديه الخبرة ليخدم احتياجاتك إلجراء اختبار وتفتيش غير تدميري باألشعة تحت الحمراء
ويقدم شهادة مستقلة والتحاليل والتقارير التي تحتاج إليها لفهم دقيق وغير متحيز عن الوضع في الوقت المناسب وبطريقة
مهنية.
معظم المعدات الكهربائية يولد حرارة أثناء العمليات العادية .عادة ،تتبدد الحرارة بشكل آمن من تلقاء نفسها .ولكن التآكل،
ووجود وصالت ،وعدم المعايرة يمكن أن تتسبب بتوليد الحرارة المفرطة ،مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة .أالنماط الحرارية
غير الطبيعية أو غير المتوقعة تشير عادة الى مشكلة مع المعدات مثل:
 التوصيالت الكهربائية الفضفاضة زيادة الحمل على الدوائر أو الفازات تأكل او تلف المواد العازلة تزييت وتشحيم غير كاف -تسرب البخار

تقنية النانو تكنولوجي
تقدم تقنية النانو تكنولوجي في جوهرها فوائد ضخمة محتملة للمجتمع
والصناعة والبيئة والصحة وتسمح تقنية طالء النانو للمستخدم النهائي لوضع
طبقة صغيره بمقياس النانو من جزيئيات الزجاج الخاملة كيميائيا على سطح
معظم االسطح بحيث تصبح شديدة المقاومة لألحماض ولقلويات والمذيبات.
تمتاز هذه الطبقة بالمرونة وقابلية التنفس وتتحمل الظروف المختلفة الحرارة
ومضادة للميكروبات وتقدم مزايا لألسطح بان تصبح غير الصقة وسهلة
التنظيف.
تقدم شركة الرواد للحلول المبتكرة الجيل المقبل من طالء تكنولوجيا النانو
للقطاعات الصناعية ،واالسطح التجارية ومنتجات التنظيف التي تساعد على
تقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة للتنظيف وحماية األسطح التي يمكن تنظيفها بسهولة عن طريق استخدام منظفات المياه
والحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

إدارة المشاريع
نظرا لإلمكانيات المحدودة المخصصة للمشاريع فيمكنك االعتماد على محترفي ادارة المشاريع المعتمدين من معهد ادارة
المشاريع االمريكي في شركة الرواد للحلول المبتكرة لحشد الموارد المناسبة داخليا وخارجيا لتتأكد من اكتمال مشاريعك في
الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة -في كل مرة ووضع شركتكم في أعلى مستوى من النجاح.
كشركة رائدة في مجال استشارات إدارة المشاريع فان شركة الرواد للحلول المبتكرة هي المزود المتخصص الذي يسعى له
العمالء عندما يتطلعون لتعزيز وتطوير اعمالهم وتقديم الخدمات مرنة التي من شأنها تحسين أداء المشروع والبرامج
والمحافظ.
نحن نتحدى أنفسنا باستمرار ونتيجة لذلك ،فإننا قادرون الى التوصل إلى حلول فريدة مصممة خصيصا لتلبية أهداف
ومتطلبات عمالئنا بدقة ونتطلع إلى لقائكم وفريق عملكم للعمل سويا والمساعدة على تحديد األهداف ،ووضع وتطوير الحلول
وتنفيذها لتلبية توقعاتكم وتحقيق رضاكم.

أتصل بنا
مهندس مستشار عبد الله امجلي بني عيسى
المدير العام
الموبايل+989 19 5655681 :
البريد اإللكترونيabdallah@pis-jo.com:
هاشم الحرباوي
المدير التقني
الموبايل+989 19 5655671 :
البريد اإللكترونيhashem@pis-jo.com:

الهاتف+962 6 5066051 :
الفاكس+979 7 7479505 :
ص  .ب  7687 :عمان 77911
البريد اإللكترونيinfo@pis-jo.com:

الرواد للحلول المبتكرة
العنوان :عمان -طبربور -شارع النهضة
بناية  -71شقة3الموقع االلكترونيwww.pis-jo.com :

