


إحدى منتجات 



مسارات
Masarat



أجندة

مسارات
Masarat

..نبذة 
الفوائد–المزايا العامة –مسارات خدمة 
العائدة

خدمة مسارات
إدارة -إدارة التشغيل-إدارة سجالت األسطول

التقارير -إدارة تأجير السيارات –التتبع -الصيانة

ارالباقات واألسع



مسارات

لخالمنبكفاءةالمركباتأسطولإلدارةمتطورةسحابيةخدمة

اضافةا،جغرافيمواقعهاوتحددللمركباتحيةومراقبةتتبعتوفير

خصصمتتطبيقتوفيروكذلكلهوالصيانةالتشغيلإدارةالى

التفاويضإلصدارتمخدمةعممتكاملالمركباتتأجيربإدارة

ماعجميالالزمة،بالبياناتلتغذيتهاشموسخدمةمعويتكامل

تشغيلالكفاءةلدعمتحليليةوتقاريرمؤشراتلوحةتخدمهسبق

.والتكاليفالوقتوخفض

خدمة سحابية متطورة إلدارة أساطيل المركبات



المزايا العامة

جاهزية عالية

5

الوصولسهولة  تكلفة أقل تطوير مستمر

وموثوقيةأمان

2 1

4

23

مرونة الربط مع أنواع
مختلفة من أجهزة 
التتبع وملحقاتها

6
الربط مع خدمة تم

7



الفوائد العائدة

زيادة فعالية 
األسطول 

تحسين خدمة وثقة
العمالء

كفاءة التشغيل 
واإلنتاجية

خفض التكاليف

توفير الوقت 

2 1

5

234

تحسين أساليب 
الرقابة واألمان
لألسطول

6
دعم سرعة اتخاذ 

القرارات

7
الحفاظ على صورة 
ومكانة المنشأة

8



أجندة

مسارات
Masarat

..نبذة 
الفوائد–المزايا العامة –خدمة مسارات 

العائدة

خدمة مسارات
إدارة -إدارة التشغيل-إدارة سجالت األسطول

التقارير -إدارة تأجير السيارات –التتبع -الصيانة

ارالباقات واألسع



مزايا الخدمة

لإدارة التشغي

تخطيييييييييط الييييييييرحالت 
وجدوليييييييييييية عمييييييييييييل 

قائدي المركبات

2

اريرتحليل األداء والتق

لوحة مؤشرات األداء، اسيتخرا 
شغيل تقارير الصيانة وتقارير الت

6

إدارة الصيانة

تخطيييييييييط جييييييييداول 
اتللمركبالصيانة 

3 إدارة سجالت األسطول

المركبييييييات، سييييييجل معلومييييييات 
وقائييييييدي المركبييييييات، وكييييييوادر 

اإلدارة

1

إدارة تأجير المركبات

موس دورة التأجير من تسليم المركبة إليى اسيتالمها ميع اليربط ميع خدمية تيم وشي
تطبيق على األجهزة الذكية لالطالع اللحظي على مؤشرات العملمع 

4

التتبع الحي لألسطول

تتبييييييع ومراقبيييييية حييييييية للمركبييييييات علييييييى 
يةالخريطة مع تطبيق على األجهزة الذك

5





مزايا الخدمة

إدارة سجالت 
األسطول



مزايا الخدمة

اإلدارات والفروع 
وتوزيعات األسطول 

والكوادر

التذكير بمواعيد 
انتهاء االستمارة أو 

التأمين

إرفاق صور 
قة المستندات المتلع

بالمركبة

ملف معلومات 
مركزي للمركبة

ص التذكير بانتهاء رخ
القيادة

إرفاق صور 
قة المستندات المتعل

بالكوادر

رقم : إدارة البيانات
الهوية، وتاريخ 

الميالد، ورقم رخصة 
القيادة

ملف معلومات 
مركزي عن الكوادر

2

6

1

5

2

6

3

7

4

8

910

إدارة سجالت 
األسطول





مزايا الخدمة

تتبع
األسطول



مزايا الخدمة

أي تنبيهات مباشرة ب
تجاوزات 

عرض مستوى 
الوقود

عرض حالة التشغيل 
، التوقف، للمركبة

عدم التشغيل

إيقاف المركبة عن 
بعد

سجل بتحركات 
المركبات مع عرض 
الوقت، السرعة، خط 

السير، قراءة 
ةالمؤشرات أثناء الرحل

تتبع حي للمركبات
مع عرض معلومات 

قائد المركبة

عرض بيانات 
حساسات ربط حزام 
األمان وغلق األبواب

عرض بيانات حساس 
حرارة المركبة، وضغط
هواء اإلطارات، 
واألعطال 

تتبع سلوك قيادة
قائد المركبة

عرض سرعة المركبة 
والتنبيه في حال 
التجاوز للسرعة

تحديد مناطق عمل 
والتنبيه في حال 

تجاوزها

التواصل مع قائد 
المركبة، مفتاح 

الطوارئ

2

6

10

1

5

9

2

6

3

7

4

8

101112

تتبع
األسطول





مزايا الخدمة

إدارة
التشغيل



مزايا الخدمة

إدارة مشاريع
إدارة المناوبات 

مرنبشكل 
تخطيط الرحالت، 
المهام والتسليم

جدولة مهام 
السائقين والمركبات

حالة المركبات على 
في)جداول التشغيل 
...(الصيانة، خاملة، 

حالة المركبات على 
في)جداول التشغيل 
...(الصيانة، خاملة، 

ل طباعة أوامر التشغي
للسائقين

إدارة وتنظيم 
مسارات المركبات 

التعامل مع المركبة
كمركز تكلفة له 
مصاريف وأيرادات

إدارة تحميل وتفريغ
المركبات

مقارنة خطوط السير
المخططة بالفعلية

خرائط جغرافية 
وعالمات مميزة 
طةللتحديد على الخري

2

6

10

1

5

9

2

6

3

7

4

8

101112

إدارة 
التشغيل





مزايا الخدمة

إدارة
ةالصيان



مزايا الخدمة

إضافة ورش اإلصالح 
الخارجية كجزء من 
سير عمل أوامر 

اإلصالح

إدارة أوامر العمل 
وتتبعها

تخطيط وجدولة 
الصيانة وقوائم 

الفحص

إدارة الصيانة 
اإلصالحية والوقائية

إدارة اإلطارات 
والبطاريات وغيرها

قراءة بيانات الحوادث
والقيادة المتهورة

ف متابعة وقت التوق
للمركبات

إمكانية الربط 
باألنظمة األخرى 
لتلقي واستكمال 
أوامر الصيانة

مقارنة جداول 
اإلصالح المخططة 

بالفعلية

تتبع ورش العمل، 
وأداء الموردين 
وأوقات اإلصالح 

المتوقعة

2

6

10

1

5

2

6

3

7

4

8

91012

إدارة 
الصيانة





مزايا الخدمة

إدارة تأجير
المركبات



مزايا الخدمة

إدارة عمليات تأجير 
المركبات من 
ليماالستالم إلى التس

نقل المركبات بين
فروع المنشأة 
المختلفة بسهولة

مرونة في تحديد 
التأجير خطط أسعار 

والعروض الترويجية

سجل متكامل عن 
المركبات

قائمة سوداء لضمان
عدم تكرار التجارب 

السلبية

طباعة عقد التأجير 
والمخالصة

تغذية خدمة شموس
ع الالزمة مبالبيانات 

إمكانية اإلعادة 
لالرسال

ض إلغاء التفاوي/إصدار
عن طريق الربط مع 

تم

تطبيق على األجهزة
الذكية لالطالع 

اللحظي على عمليات
التأجير ومؤشرات 
وإحصائيات حية

ر لوحة مؤشرات وتقاري
وإحصائيات متنوعة

تقييم العمالء 
للمساعدة في إتخاذ
م قرار تكرار التأجير له

مستقبال

تنبيهات متعددة 
لتواريخ االنتهاء 

ير إنتهاء عقد تأج:مثل
و أو استمارة المركبة أ

التأمين

2

6

10

1

5

9

2
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3

7

4
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101112

إدارة تأجير 
المركبات







مزايا الخدمة

التقارير



مزايا الخدمة

عن تخطي تقرير 
السرعات المحددة

د تقرير عن كفاءة قائ
المركبة

عن تخطي تقرير 
الحدود الجغرافية

تقرير عن الرحالت

تقارير إحصائية ميالتأجير اليوتقرير 
تقرير عن أوقات 

اإلصالح
أوقاتتحليل تقرير 

التوقف والتشغيل

تقرير عن صيانة 
المركبات

تقرير عن عدد ساعات
تشغيل المركبة 

وتوقفها

تقرير عن حوادث 
المركبات

تقرير عن استهالك 
الوقود

2

6

10

1

5

9

2

6

3

7

4
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101112

التقارير



مزايا الخدمة
التقارير



أجندة

مسارات
Masarat

..نبذة 
الفوائد –المزايا العامة–خدمة مسارات 

العائدة

خدمة مسارات
إدارة -إدارة التشغيل-إدارة سجالت األسطول

التقارير -إدارة تأجير السيارات –التتبع -الصيانة

الباقات واألسعار



باقات الخدمة

اتتتبع المركب

ريال22
شهر/ للمركبة

يلالصيانة والتشغ

ريال15
شهر/ للمركبة

التأجير

ريال8
شهر/ للمركبة

باقة تتبع المركبات تشمل باقة الصيانة والتشغيل.
 البياناتوأيضا ال تشمل قيمة أجهزة التتبع وشرائح « تم»ال تشمل قيمة االشتراك في خدمة األسعار.
 مركبة ما زاد على هذا العدد فيتم التواصل 500األسعار أعاله تنطبق على المنشآت التي لديها عدد مركبات بحد أقصى

.مع مبيعات ٍعلم للحصول على سعر خاص



تسديد قيمة 
االشتراك في سداد

إضافة بيانات 
ي الرئيسالمستخدم 

لمسارات
اختيار الباقة

ادخال بيانات 
المستخدم الرئيسي

في تم

تفعيل االشتراك

2
1

5

234

910

آلية االشتراك

التسجيل المختصر

رابط االشتراك في الخدمة:https://masaratrental.elm.sa/WebPages/Registration.aspx
رابط بوابة الخدمة :https://Masarat.elm.sa

https://masaratrental.elm.sa/WebPages/Registration.aspx
https://masarat.elm.sa/


إضافة بيانات 
يالمستخدم الرئيس

اختيار الباقة
إرفاق صور 
المستندات 
راكالمتعلقة باالشت

ادخال بيانات الشركة

تفعيل االشتراك
مراجعة المستندات
الخاصة باالشتراك

تسديد قيمة 
االشتراك في سداد

2

6

1

5

2

6

3

7

4

910

آلية االشتراك

التسجيل المتقدم

رابط االشتراك في الخدمة:https://masaratrental.elm.sa/WebPages/Registration.aspx
رابط بوابة الخدمة :https://Masarat.elm.sa

https://masaratrental.elm.sa/WebPages/Registration.aspx
https://masarat.elm.sa/





