
حلول التتبع المرئى لألساطیل المدرسیة وایت أویلتھتم شركة  - بسالمة وأمن التالمیذ و األتوبیسـات بنفس درجة اھتمام أولیاء األمور واھتمام إدارة 

المدارس فى كل مكان. حیث یضمن نظام التتبع المرئى كفاءة األتوبیسات وتحسـن ملحوظ  فى أداء السـائقین 

و المشــرفین، بما فى ذلك التزام الطالب باألداب العامة. یدعم تســجیل الفیدیو الیومى داخل األتوبیس أداء كل 

من السـائقین والمشـرفین والطالب  ویزید من معدالت األمن والسـالمة بشـكل عام و یحد من مشـاكل الطالب 

وموظفى المدرسة و أولیاء األمور فى بعض االحیان .

یوفر النظام خاصیة البث الحى الصــوتى و المرئى لیال و نھارا مما یتیح لإلدارة المدرسیة والمدیرین القائمین 

على التشغیل والمتابعة اللحظیة و تقییم أداء السائقین والمشـرفین، بما فى ذلك مدى إلتزام الطالب بشـكل عام 

ویدعم كفاءة التشغیل و األمن بشكل خاص.

صمم النظام خبراء متخصصون فى مجال أمن و سالمة المركبات باستخدام مكونات أمریكیة و یابانیة وأحدث 

التكنولوجیا الھندسیة المتخصصة فى تقدیم أدق رؤیة فى أصعب أجواء التشغیل.
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تسجیل فیدیو داخل المركبة 
نظام إدارى مركزى من خالل اإلنترنت 

3G بث حى للفیدیو بنظام 
WiFi 5.8GHZ  إمكانیة التواصل بنظام 
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 حلول الرؤیة بمنظور ٣٦٠° للترالت وسیارات النقل

 حلول أمان الرؤیة الخلفیة وحساسات الرجوع للمركبات

 حلول التتبع المرئى للمركبات

 حلول الرؤیة األمامیة لونش الفورك لیفت

راى سى – للسالمة المھنیة و الحلول الھندسیة
 ٦٨ شارع ٢١، المنطقة الثالثة – أمام القطامیة ھایتس ، التجمع الخامس ، القاھرة الجدیدة، مصر.
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