
نحن نصنع 
التقنية

 FMS
نظام متكامل إلدارة األسطول والعمليات وتتبع المركبات

- متوافق مع متطلبات النقابة العامة للسيارات
CRM و ERP قابل للتكامل مع أنظمة -



، بل يمكنك إدارة كافة عملياتك ومهام  ليس هذا فحسب 
التشغيل والصيانة والتراخيص والحجوزات والمدفوعات ، كل 

هذا ببضع نقرات بسيطة.

 أحد منتجات وحلول إدارة األسطول وتتبع المركبات المقدمة 
والتي  الحديثة  للتطبيقات  الشاملة  العربية  الشركة  قبل  من 
تنتقل بك إلى مستقبل التكنولوجيا المتطورة من خالل أتمتة 
مع  ليتماشى  النظام  صمم  فقد  ومتابعتها  التفاصيل  أدق 
والمركبات  والحافالت  النقل  لشركات  التشغيل  متطلبات 

ليتابع لك كافة المهام اليومية إلدارة األسطول.

Gama FMS نظام
إلدارة األسطول

راقب أسطولك من 
كل مكان

أعينك  رأس مالك اآلن تحت 
التقارير  عبر  مباشرة  بصورة 

والتنبيهات اآللية



أوامر التشغيل
والعمرة  للحج  النقل  لعمليات  المتابعة 
المنافذ  وعبر  العام  والنقل  والمدارس 
على  والحصول  واحد  مكان  من  المختلفة 
األسطول  مؤشرات  لجميع  واضحة  صورة 

الخاص بك لكل مركبة على حدة.

Gama FMS متوفر باللغتين العربية 
ليالئم  مصمم  وهو   ، واإلنجليزية 
إضافة لغات أخرى بسرعة وسالسة 

وفقا لطلبات العمالء

تتوفر التقارير الخاصة بالحافالت والبيانات 
والوجهات  الصيانة  وأنشطة  والسائقين 

والمناطق الجغرافية.

اللغات

التقارير



الربط بين األنظمة
يمكن ربط نظام Gama FMS مع نظام المحاسبة 
  AX الحالي الخاص بك أو من خالل إحدى خدماتنا

Dynamic

 GEEKY اسأل
عن 

Dynamics AX



مراقبة الكلفة
على  بناًء  العمالء  وفواتير  الحافالت  تقارير  إنشاء 

عدد الرحالت التي تم إجراؤها.

الموظفين والسائقين
يمكنك إسناد الحافالت إلى السائقين األساسيين 
واالحتياطين وربطهم بأوامر التشغيل او الربط مع 

.ERP أنظمة



القياسية  المؤشرات  عشرات  ضبط  يمكنك 
المختلفة في النظام إلرسال رسائل تحذيرية 

ألحداث مختلفة.

لجميع  الدائم  التوثيق  المميزات  أهم  من 
السحابيات  نظام  (اسألGEEKY) عن  أعمالك 
المؤام  بالشكل  تتطور  ان  تستطيع  حتي 
لمتطلبات السوق وتكون بياناتك دائما متاحة 

وبأمان.

التوثيقإشعار التنبيهات

الورش والصيانة والمستودعات
تسجيل كافة عمليات الصيانة،  وقطع الغيار المستهلكة والمتبقية ، مع  تلقي تنبيهات بمواعيد الصيانة الدورية 

أوًال بأول.



يمكنك مراقبة الحافلة عبر الحساسات المختلفة 

قم بمراقبة مستندات 
الحافلة والموظفين 

في  لتجديدها  المستندات  نظام  عبر 
الوقت المناسب
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حساس 
درجة الحرارة

حساس فتح
وإغالق األبواب

زر الطوارئ

قراءة العدادات
المختلفة

 أنظمة متقدمة
 لعد الركاب
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