
Compact

Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء.   

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems  أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

مع أكرث من 15 سنة من الخربة والتجربة، توزع Starcom Systems  وتبيع منتجاتها عن طريق 110 رشيك بالتكنولوجيا 

ومشغل مستقل يف أكرث من 53 دولة، وميكن تشغيل تطبيقاتها بـ32 لغة. 

بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات Starcom Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف 

ذلك شهادة E 24  وشهادة السالمة وشهادة اختبار EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري. 

نظام متابعة محمول 
لتحديد مواقع البضائع واألصول 

والبرش والحيوانات األليفة 

هيليوس
اسم الحاكم األول للكون بحسب األساطري الرومانية.

املميزات الرئيسية:
اإلدارة 

االحداث القابلة للربمجة: ا بحسب احتياجات وتفضيالت املستخدم.   
إنذارات  إطالق  وميكنه  بالكامل،  للتخصيص  قابل  هو  النظام  إن 
بالربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية إما بسبب حدث فردي )عىل 
سبيل املثال: إذا سقطت البضائع أو تعرضت ألرضار أو تم تحريكها 
بأي شكل كان(، أو مزيج من األحداث )مثل مزيج من إنذار الضوء 
واملنطقة. عىل سبيل املثال: إذا تم فتح حقائب املال خارج محيط 
املرصف(، من دون الحد من إمكانية االختيار من قامئة أحداث تم 

ضبطها مسبقاً. 

اإلنذارات املبنية عىل املحيط: إنذارات املحيط االفرتايض، يف حال   
دخول/ مغادرة البضائع ملنطقة معينة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقبة درجات الحرارة وظروف اإلضاءة.  

املتابعة اآللية: بناًء عىل فواصل أو مقاييس محددة مسبقاً وقابلة   
للتهيئة، ومن دون حاجة املستخدم إلرسال أمر إضايف بشكل نشط.

أي  يف  يرتديه  الذي  الشخص  قبل  من  تفعيله  ميكن  الذعر:  زر   
بريد  نصية قصرية/  رسالة  بواسطة  إنذار  موقف طارىء، وسريسل 
تم  التي  الطوارىء  بحالة  االتصال  جهات  من  قامئة  إىل  إلكرتوين 
 Kylos( ضبطها مسبقاً، مع اإلشارة إىل الحاجة إىل االهتامم الفوري

Compact فقط(.

الوحدة،  ُبعد مع  باالتصال عن  الجهاز  مايكروفون داخيل: يسمح   
مام ميكنك من سامع ما يحدث يف محيط الشخص الذي يرتديه أو 
البضائع. هذه الوظيفة هي مفيدة عندما يتم تفعيل زر الذعر أو 
 Kylos( بأي موقف سيكون به االستامع إىل الضجيج يف املحيط مهاًم

Compact فقط(.

حامية البضائع 
مجموعة  الداخيل  التسارع  مقياس  سيطلق  والحركة:  الحوادث   
واسعة من اإلنذارات اآللية عندما يتم تحريك البضائع أو تعرضها 

ألرضار بأي شكل من األشكال. 

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
أو 3G االختيارية(، مع استخدام   GPRS( )GSM(، مثل  الخليوية 
كاًل من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة 
االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي 

.HSDPA و CDMA لشبكات

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الوحدة واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  اترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات املنترشة يف امليدان بالفعل.
املتابعة: خيار القيام بإرساالت دورية عن ُبعد من الوحدة بفواصل   

زمنية ترتاوح من 10 ثواٍن إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال اتصال ما، يتم حفظ الرسالة   
بأكملها يف الذاكرة لإلرسال يف وقت الحق. ميكن تسجيل ما يصل إىل 

15 ألف رسالة مكتملة، مبا يف ذلك الحاالت، بهذا الشكل.

مقاومة املاء )IP65(: يتوفر غالف من السيليكون يحمي من املاء   
والتلوث بالغبار )Kylos Compact فقط(. 

املوقع 
نظام  استقبال  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
الداخيل  والتحليل  باملتابعة  يسمح  داخيل  العاملي  املواقع  تحديد 

املبني عىل املوقع بالوقت الفعيل.
فقدان  حالة  يف  للوحدة،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  محفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي.



البطارية
Kylos Compact

 Kylos

النوع
االطاقة

أيون الليثيوم
3.7 فولت، 400 مييل أمبري- ساعة

3.7 فولت، 1800 مييل أمبري- ساعة

التشغيليةدرجة الحرارة
التخزين

-20°C to +60°C
-40°C to +85°C

حتى %90رطوبة التشغيل
املقاسات

Kylos Compact
Kylos

x 33 x 17 45 ملم، 60 غرام
x 62 x 31 75 ملم، 75 غرام

GPRS/GSM - االفرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية 

نوع الهوايئ 
قنوات البيانات 

الربوتوكول 

الحزمة الرباعية )1900، 1800، 900، 850( 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخلية )مخفية( 
SMS & TCP /IP

تناسب - مشفر 
GSM, GPRS and SMSبياناتالشبكة

SMSالرسائل
GPRS

بروتوكول مشفر
PPP عرب TCP/IP

األنظمةنظام تحديد املواقع العاملي
جهاز استقبال وهوايئ

الربوتوكول
دقة التموضع

نسبة تحديث املالحة
أسلوب املالحة

)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

GPS ،GLONASS
داخلية

وضعية NMEA )التنسيق الثنايئ(:
CEP )50%( 10 م

لرسعة: 0.2 م/ ث )50%(
1 ثانية )افرتاضية(

حل عرض الكل
A-GPS حل 2 قمر صناعي،

البداية الساخنة: 2 ثانية
البداية الدافئة: 10 ثواين
البداية الباردة: 50 ثانية 

داخيلالهوايئ

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
الضوء

درجة الحرارة

مقياس التسارع

الدقة 
الحساسية 

النطاق

الدقة

LUX 0.025
LUX 0-104,448 )أشعة الشمس(

-20°C to +60°C
 ±1.0°C

3 محاور، 0.1 غ دقة الصورة

TTL )يتوفر كيبل USB(النوعمنفذ الدخول

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
نظام تحديد املواقع العاملي وخدمة

0.05 مييل أمبري- ساعة
75 مييل أمبري- ساعة

100 مييل أمبري- ساعة
165 مييل أمبري- ساعة

استهالك الطاقة
Kylos Compact

Kylos

اإلرساالت 
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات
كل 24 ساعة
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات

كل 24 ساعات

وقت العمل
10 ساعات

13 يوم 
45 يوم

30 ساعة
45 يوم

150 يوم

املواصفات العامة نظام املتابعة املحمول لحراسة األشياء ذات القيمة لديك وحامية األشخاص 
الذين تحبهم

 تكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي لتحديد املوقع الدقيق.

 إنذارات بالوقت الفعيل لإلبالغ عن األحداث املحددة مسبقاً التي وقعت.

 تقارير بالوقت الفعيل لتوفري تاريخ باألحداث املحفوظة.

 تكنولوجيا املحيط االفرتايض لإلنذارات املبنية عىل املحيط.

 مجسات درجات حرارة وضوء داخلية ملراقبة الظروف.

 مقياس تسارع داخيل لإلبالغ عن التغيريات يف الحركة أو أحداث التصادم.

 زر ذعر داخيل الستدعاء االستجابة للطوارىء.

 ال داعي للتمديدات لسهولة الرتكيب.

Kylos Compact ما هي طريقة عمل
مع التكامل بني قدرات االتصاالت الخليوية وتكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي واملجسات الداخلية املبتكرة، سيعرض 

Kylos Compact املوقع ومعلومات الحالة بالوقت الفعيل، لتقديم األمثل من البيانات الدقيقة واملوثوقة الحتياجات املتابعة الشخصية 

واملتعلقة بأعاملك. 
ميكن أن يتسع الجهاز يف راحة يدك، كام ميكن تثبيته عىل األصول أو ارتدائه من قبل األشخاص أو الحيوانات األليفة. وميكن أيضاً إخفائه 
يف أي غرض تقريباً تختار حاميته، مام يجعله قاباًل للتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات وقابل لالستخدام يف نطاق واسع من 

املواقف.

ما هو االستنتاج؟
نه جهاز صغري الحجم ولكنه كبري باإلبداع!

تصور نفسك بأحد هذه املواقف:
إذا كان عملك يتضمن شحن البضائع حول العامل أو حتى ضمن نفس املدينة، فستحتاج بالتأكيد إىل متابعة شحناتك املتناثرة   

أينام كنت.  

ذا تركت دراجتك الهوائية مركونة عىل جانب الطريق، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إذا تم تحريكها أو رسقتها.  

ذا كنت والد قلق عىل سالمة طفلك أو تخىش عىل كلبك الهائم، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إن كان مفقوداً.  

عندما يكون شخص عزيز عليك مسناً ويعيش وحده، تزداد مخاطر السقوط، كم سيكون من املفيد إنذارك يف املواقف التي   
تتطلب اهتاممك العاجل؟  

لهذا السبب، نحن يف Starcom Systems، طورنا Kylos Compact، نظام املتابعة املحمول الذي يحدد املواقع 
ويبلغك باإلنذارات بالوقت الفعيل. 

أمثلة عىل التطبيقات:
البضائع 

سينذرك مجس الضوء الداخيل يف حالة اقتحام الصندوق الذي   
يحمل بضائعك الثمينة، مام يخفف من احتامل وقوع أعاملك 

ضحية لالخرتاق األمني. 

سيحدد مجس درجات الحرارة الداخيل بشكل مسبق ويثري رد   
فعل يف حال حدوث تغري بنطاق درجات الحرارة الحايل، مام 

يقلل من مخاطر تسليم بضائع أو مؤن طبية تالفة.

األصول 
دراجتك  تحريك  تم  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
يتم  عندما  دائم  اطالع  عىل  سيبقيك  مام  املركونة،  الهوائية 

التالعب مبقتنياتك الشخصية الثمينة. 

البرش 
والديك  أحد  تعرض  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
واملالئم  املمكن  من  يجعل  مام  واألذى،  للسقوط  العجوزين 

لك االعتناء بقريبك املسن عن ُبعد.
سينذرك زر الذعر الداخيل إىل رقم يتم ضبطه مسبقاً. عىل سبيل   
املثال، يف حالة وقوع طفل يف محنة، سيستدعي الضغط عىل زر 

الذعر استجابة الطوارىء من أحد الوالدين ويعرض املوقع.

الحيوانات األليفة 
ستنذرك قدرات املحيط االفرتايض إذا ضاع حيوانك األليف أو   
خرج من منطقة معينة تم ضبطها مسبقاً عىل أنها آمنة أو غري 

آمنة.

Kylos Compact عن طريق استخدام
ستتوىل السيطرة 

الداخية  مجساته  مع  املحتملة  واملواقف  األحداث  معظم  عىل 
والتشغيل اآليل عن ُبعد واستقرار واستمرارية النظام.

ميكنك اإلنقاذ 
املرسوق  أو  الضائع  غرضك  ملوقع  الرسيع  التحديد  طريق  عن 
واستعادته. مبا أن الوحدة صغرية وميكن إخفاؤها بسهولة، ميكنك 
املتابعة برسية بينام يظل الجهاز مخفياً. مع نظام تحديد املواقع 

العاملي الداخيل به، ميكنك متابعة.

ميكنك االعتامد 
الفعيل حتى  الوقت  يف  معلومات رضورية  لتقديم  النظام  عىل 
وأمورك  أعاملك  حول  فعالة  قرارات  وتنفيذ  اتخاذ  من  تتمكن 
الشخصية بشكل فوري. كام ميكنك أيضاً التأكد من إنذارك بأية 
األمر  سيتطلب  متى  تقرر  حتى  مخالفات،  أو  غريبة  حوادث 

االهتامم الفوري منك. 

ستتمتع بسهولة 
لغة،  بـ32  يعمل  واإلنرتنت  الخلوي  الهاتف  عىل  مبني  تطبيق 
ويتضمن خرائط تفصيلية. مبا أن هذا التطبيق مبني عىل الهاتف 
الخلوي واإلنرتنت، ميكن الولوج إليه من أي مكان ويف أي زمان.

ستتمتع باملرونة وقابلية الحركة 
بسبب نظامه املستقل املحمول وبطاريته الداخلية التي ال تحتاج 

إىل مصدر طاقة خارجي.

ستتمتع بتطبيق صديق للمستخدم 
ووجهاتها  املخصصة  والتقارير  اإلنذارات  تعريف  من  سيمكنك 

وتردداتها من خالل بضعة خطوات بسيطة فقط.

تام:  بشكل  املختلفة  االستخدام  متطلبات  لتلبية  مختلفني  مبوديلني  املتابعة  جهاز  يتوفر 
وإبقائك عىل  بثمن  ُتقدر  التي ال  ملتابعة وتعقب أصولك  Kylos Compact; حل مثايل 

اطالع عىل مكان أفراد عائلتك وحيواناتك األليفة. 

Kylos; مع عمر بطارية أطول، هذا الجهاز هو مناسب للفرتات األطول من الوقت، مام 

يجعله مثالياً ملراقبة بضائعك التجارية التي تقطع مسافات طويلة.



البطارية
Kylos Compact

 Kylos

النوع
االطاقة

أيون الليثيوم
3.7 فولت، 400 مييل أمبري- ساعة

3.7 فولت، 1800 مييل أمبري- ساعة

التشغيليةدرجة الحرارة
التخزين

-20°C to +60°C
-40°C to +85°C

حتى %90رطوبة التشغيل
املقاسات

Kylos Compact
Kylos

x 33 x 17 45 ملم، 60 غرام
x 62 x 31 75 ملم، 75 غرام

GPRS/GSM - االفرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية 

نوع الهوايئ 
قنوات البيانات 

الربوتوكول 

الحزمة الرباعية )1900، 1800، 900، 850( 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخلية )مخفية( 
SMS & TCP /IP

تناسب - مشفر 
GSM, GPRS and SMSبياناتالشبكة

SMSالرسائل
GPRS

بروتوكول مشفر
PPP عرب TCP/IP

األنظمةنظام تحديد املواقع العاملي
جهاز استقبال وهوايئ

الربوتوكول
دقة التموضع

نسبة تحديث املالحة
أسلوب املالحة

)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

GPS ،GLONASS
داخلية

وضعية NMEA )التنسيق الثنايئ(:
CEP )50%( 10 م

لرسعة: 0.2 م/ ث )50%(
1 ثانية )افرتاضية(

حل عرض الكل
A-GPS حل 2 قمر صناعي،

البداية الساخنة: 2 ثانية
البداية الدافئة: 10 ثواين
البداية الباردة: 50 ثانية 

داخيلالهوايئ

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
الضوء

درجة الحرارة

مقياس التسارع

الدقة 
الحساسية 

النطاق

الدقة

LUX 0.025
LUX 0-104,448 )أشعة الشمس(

-20°C to +60°C
 ±1.0°C

3 محاور، 0.1 غ دقة الصورة

TTL )يتوفر كيبل USB(النوعمنفذ الدخول

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
نظام تحديد املواقع العاملي وخدمة

0.05 مييل أمبري- ساعة
75 مييل أمبري- ساعة

100 مييل أمبري- ساعة
165 مييل أمبري- ساعة

استهالك الطاقة
Kylos Compact

Kylos

اإلرساالت 
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات
كل 24 ساعة
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات

كل 24 ساعات

وقت العمل
10 ساعات

13 يوم 
45 يوم

30 ساعة
45 يوم

150 يوم

املواصفات العامة نظام املتابعة املحمول لحراسة األشياء ذات القيمة لديك وحامية األشخاص 
الذين تحبهم

 تكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي لتحديد املوقع الدقيق.

 إنذارات بالوقت الفعيل لإلبالغ عن األحداث املحددة مسبقاً التي وقعت.

 تقارير بالوقت الفعيل لتوفري تاريخ باألحداث املحفوظة.

 تكنولوجيا املحيط االفرتايض لإلنذارات املبنية عىل املحيط.

 مجسات درجات حرارة وضوء داخلية ملراقبة الظروف.

 مقياس تسارع داخيل لإلبالغ عن التغيريات يف الحركة أو أحداث التصادم.

 زر ذعر داخيل الستدعاء االستجابة للطوارىء.

 ال داعي للتمديدات لسهولة الرتكيب.

Kylos Compact ما هي طريقة عمل
مع التكامل بني قدرات االتصاالت الخليوية وتكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي واملجسات الداخلية املبتكرة، سيعرض 

Kylos Compact املوقع ومعلومات الحالة بالوقت الفعيل، لتقديم األمثل من البيانات الدقيقة واملوثوقة الحتياجات املتابعة الشخصية 

واملتعلقة بأعاملك. 
ميكن أن يتسع الجهاز يف راحة يدك، كام ميكن تثبيته عىل األصول أو ارتدائه من قبل األشخاص أو الحيوانات األليفة. وميكن أيضاً إخفائه 
يف أي غرض تقريباً تختار حاميته، مام يجعله قاباًل للتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات وقابل لالستخدام يف نطاق واسع من 

املواقف.

ما هو االستنتاج؟
نه جهاز صغري الحجم ولكنه كبري باإلبداع!

تصور نفسك بأحد هذه املواقف:
إذا كان عملك يتضمن شحن البضائع حول العامل أو حتى ضمن نفس املدينة، فستحتاج بالتأكيد إىل متابعة شحناتك املتناثرة   

أينام كنت.  

ذا تركت دراجتك الهوائية مركونة عىل جانب الطريق، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إذا تم تحريكها أو رسقتها.  

ذا كنت والد قلق عىل سالمة طفلك أو تخىش عىل كلبك الهائم، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إن كان مفقوداً.  

عندما يكون شخص عزيز عليك مسناً ويعيش وحده، تزداد مخاطر السقوط، كم سيكون من املفيد إنذارك يف املواقف التي   
تتطلب اهتاممك العاجل؟  

لهذا السبب، نحن يف Starcom Systems، طورنا Kylos Compact، نظام املتابعة املحمول الذي يحدد املواقع 
ويبلغك باإلنذارات بالوقت الفعيل. 

أمثلة عىل التطبيقات:
البضائع 

سينذرك مجس الضوء الداخيل يف حالة اقتحام الصندوق الذي   
يحمل بضائعك الثمينة، مام يخفف من احتامل وقوع أعاملك 

ضحية لالخرتاق األمني. 

سيحدد مجس درجات الحرارة الداخيل بشكل مسبق ويثري رد   
فعل يف حال حدوث تغري بنطاق درجات الحرارة الحايل، مام 

يقلل من مخاطر تسليم بضائع أو مؤن طبية تالفة.

األصول 
دراجتك  تحريك  تم  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
يتم  عندما  دائم  اطالع  عىل  سيبقيك  مام  املركونة،  الهوائية 

التالعب مبقتنياتك الشخصية الثمينة. 

البرش 
والديك  أحد  تعرض  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
واملالئم  املمكن  من  يجعل  مام  واألذى،  للسقوط  العجوزين 

لك االعتناء بقريبك املسن عن ُبعد.
سينذرك زر الذعر الداخيل إىل رقم يتم ضبطه مسبقاً. عىل سبيل   
املثال، يف حالة وقوع طفل يف محنة، سيستدعي الضغط عىل زر 

الذعر استجابة الطوارىء من أحد الوالدين ويعرض املوقع.

الحيوانات األليفة 
ستنذرك قدرات املحيط االفرتايض إذا ضاع حيوانك األليف أو   
خرج من منطقة معينة تم ضبطها مسبقاً عىل أنها آمنة أو غري 

آمنة.

Kylos Compact عن طريق استخدام
ستتوىل السيطرة 

الداخية  مجساته  مع  املحتملة  واملواقف  األحداث  معظم  عىل 
والتشغيل اآليل عن ُبعد واستقرار واستمرارية النظام.

ميكنك اإلنقاذ 
املرسوق  أو  الضائع  غرضك  ملوقع  الرسيع  التحديد  طريق  عن 
واستعادته. مبا أن الوحدة صغرية وميكن إخفاؤها بسهولة، ميكنك 
املتابعة برسية بينام يظل الجهاز مخفياً. مع نظام تحديد املواقع 

العاملي الداخيل به، ميكنك متابعة.

ميكنك االعتامد 
الفعيل حتى  الوقت  يف  معلومات رضورية  لتقديم  النظام  عىل 
وأمورك  أعاملك  حول  فعالة  قرارات  وتنفيذ  اتخاذ  من  تتمكن 
الشخصية بشكل فوري. كام ميكنك أيضاً التأكد من إنذارك بأية 
األمر  سيتطلب  متى  تقرر  حتى  مخالفات،  أو  غريبة  حوادث 

االهتامم الفوري منك. 

ستتمتع بسهولة 
لغة،  بـ32  يعمل  واإلنرتنت  الخلوي  الهاتف  عىل  مبني  تطبيق 
ويتضمن خرائط تفصيلية. مبا أن هذا التطبيق مبني عىل الهاتف 
الخلوي واإلنرتنت، ميكن الولوج إليه من أي مكان ويف أي زمان.

ستتمتع باملرونة وقابلية الحركة 
بسبب نظامه املستقل املحمول وبطاريته الداخلية التي ال تحتاج 

إىل مصدر طاقة خارجي.

ستتمتع بتطبيق صديق للمستخدم 
ووجهاتها  املخصصة  والتقارير  اإلنذارات  تعريف  من  سيمكنك 

وتردداتها من خالل بضعة خطوات بسيطة فقط.

تام:  بشكل  املختلفة  االستخدام  متطلبات  لتلبية  مختلفني  مبوديلني  املتابعة  جهاز  يتوفر 
وإبقائك عىل  بثمن  ُتقدر  التي ال  ملتابعة وتعقب أصولك  Kylos Compact; حل مثايل 

اطالع عىل مكان أفراد عائلتك وحيواناتك األليفة. 

Kylos; مع عمر بطارية أطول، هذا الجهاز هو مناسب للفرتات األطول من الوقت، مام 

يجعله مثالياً ملراقبة بضائعك التجارية التي تقطع مسافات طويلة.



البطارية
Kylos Compact

 Kylos

النوع
االطاقة

أيون الليثيوم
3.7 فولت، 400 مييل أمبري- ساعة

3.7 فولت، 1800 مييل أمبري- ساعة

التشغيليةدرجة الحرارة
التخزين

-20°C to +60°C
-40°C to +85°C

حتى %90رطوبة التشغيل
املقاسات

Kylos Compact
Kylos

x 33 x 17 45 ملم، 60 غرام
x 62 x 31 75 ملم، 75 غرام

GPRS/GSM - االفرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية 

نوع الهوايئ 
قنوات البيانات 

الربوتوكول 

الحزمة الرباعية )1900، 1800، 900، 850( 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخلية )مخفية( 
SMS & TCP /IP

تناسب - مشفر 
GSM, GPRS and SMSبياناتالشبكة

SMSالرسائل
GPRS

بروتوكول مشفر
PPP عرب TCP/IP

األنظمةنظام تحديد املواقع العاملي
جهاز استقبال وهوايئ

الربوتوكول
دقة التموضع

نسبة تحديث املالحة
أسلوب املالحة

)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

GPS ،GLONASS
داخلية

وضعية NMEA )التنسيق الثنايئ(:
CEP )50%( 10 م

لرسعة: 0.2 م/ ث )50%(
1 ثانية )افرتاضية(

حل عرض الكل
A-GPS حل 2 قمر صناعي،

البداية الساخنة: 2 ثانية
البداية الدافئة: 10 ثواين
البداية الباردة: 50 ثانية 

داخيلالهوايئ

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
الضوء

درجة الحرارة

مقياس التسارع

الدقة 
الحساسية 

النطاق

الدقة

LUX 0.025
LUX 0-104,448 )أشعة الشمس(

-20°C to +60°C
 ±1.0°C

3 محاور، 0.1 غ دقة الصورة

TTL )يتوفر كيبل USB(النوعمنفذ الدخول

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
نظام تحديد املواقع العاملي وخدمة

0.05 مييل أمبري- ساعة
75 مييل أمبري- ساعة

100 مييل أمبري- ساعة
165 مييل أمبري- ساعة

استهالك الطاقة
Kylos Compact

Kylos

اإلرساالت 
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات
كل 24 ساعة
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات

كل 24 ساعات

وقت العمل
10 ساعات

13 يوم 
45 يوم

30 ساعة
45 يوم

150 يوم

املواصفات العامة نظام املتابعة املحمول لحراسة األشياء ذات القيمة لديك وحامية األشخاص 
الذين تحبهم

 تكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي لتحديد املوقع الدقيق.

 إنذارات بالوقت الفعيل لإلبالغ عن األحداث املحددة مسبقاً التي وقعت.

 تقارير بالوقت الفعيل لتوفري تاريخ باألحداث املحفوظة.

 تكنولوجيا املحيط االفرتايض لإلنذارات املبنية عىل املحيط.

 مجسات درجات حرارة وضوء داخلية ملراقبة الظروف.

 مقياس تسارع داخيل لإلبالغ عن التغيريات يف الحركة أو أحداث التصادم.

 زر ذعر داخيل الستدعاء االستجابة للطوارىء.

 ال داعي للتمديدات لسهولة الرتكيب.

Kylos Compact ما هي طريقة عمل
مع التكامل بني قدرات االتصاالت الخليوية وتكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي واملجسات الداخلية املبتكرة، سيعرض 

Kylos Compact املوقع ومعلومات الحالة بالوقت الفعيل، لتقديم األمثل من البيانات الدقيقة واملوثوقة الحتياجات املتابعة الشخصية 

واملتعلقة بأعاملك. 
ميكن أن يتسع الجهاز يف راحة يدك، كام ميكن تثبيته عىل األصول أو ارتدائه من قبل األشخاص أو الحيوانات األليفة. وميكن أيضاً إخفائه 
يف أي غرض تقريباً تختار حاميته، مام يجعله قاباًل للتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات وقابل لالستخدام يف نطاق واسع من 

املواقف.

ما هو االستنتاج؟
نه جهاز صغري الحجم ولكنه كبري باإلبداع!

تصور نفسك بأحد هذه املواقف:
إذا كان عملك يتضمن شحن البضائع حول العامل أو حتى ضمن نفس املدينة، فستحتاج بالتأكيد إىل متابعة شحناتك املتناثرة   

أينام كنت.  

ذا تركت دراجتك الهوائية مركونة عىل جانب الطريق، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إذا تم تحريكها أو رسقتها.  

ذا كنت والد قلق عىل سالمة طفلك أو تخىش عىل كلبك الهائم، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إن كان مفقوداً.  

عندما يكون شخص عزيز عليك مسناً ويعيش وحده، تزداد مخاطر السقوط، كم سيكون من املفيد إنذارك يف املواقف التي   
تتطلب اهتاممك العاجل؟  

لهذا السبب، نحن يف Starcom Systems، طورنا Kylos Compact، نظام املتابعة املحمول الذي يحدد املواقع 
ويبلغك باإلنذارات بالوقت الفعيل. 

أمثلة عىل التطبيقات:
البضائع 

سينذرك مجس الضوء الداخيل يف حالة اقتحام الصندوق الذي   
يحمل بضائعك الثمينة، مام يخفف من احتامل وقوع أعاملك 

ضحية لالخرتاق األمني. 

سيحدد مجس درجات الحرارة الداخيل بشكل مسبق ويثري رد   
فعل يف حال حدوث تغري بنطاق درجات الحرارة الحايل، مام 

يقلل من مخاطر تسليم بضائع أو مؤن طبية تالفة.

األصول 
دراجتك  تحريك  تم  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
يتم  عندما  دائم  اطالع  عىل  سيبقيك  مام  املركونة،  الهوائية 

التالعب مبقتنياتك الشخصية الثمينة. 

البرش 
والديك  أحد  تعرض  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
واملالئم  املمكن  من  يجعل  مام  واألذى،  للسقوط  العجوزين 

لك االعتناء بقريبك املسن عن ُبعد.
سينذرك زر الذعر الداخيل إىل رقم يتم ضبطه مسبقاً. عىل سبيل   
املثال، يف حالة وقوع طفل يف محنة، سيستدعي الضغط عىل زر 

الذعر استجابة الطوارىء من أحد الوالدين ويعرض املوقع.

الحيوانات األليفة 
ستنذرك قدرات املحيط االفرتايض إذا ضاع حيوانك األليف أو   
خرج من منطقة معينة تم ضبطها مسبقاً عىل أنها آمنة أو غري 

آمنة.

Kylos Compact عن طريق استخدام
ستتوىل السيطرة 

الداخية  مجساته  مع  املحتملة  واملواقف  األحداث  معظم  عىل 
والتشغيل اآليل عن ُبعد واستقرار واستمرارية النظام.

ميكنك اإلنقاذ 
املرسوق  أو  الضائع  غرضك  ملوقع  الرسيع  التحديد  طريق  عن 
واستعادته. مبا أن الوحدة صغرية وميكن إخفاؤها بسهولة، ميكنك 
املتابعة برسية بينام يظل الجهاز مخفياً. مع نظام تحديد املواقع 

العاملي الداخيل به، ميكنك متابعة.

ميكنك االعتامد 
الفعيل حتى  الوقت  يف  معلومات رضورية  لتقديم  النظام  عىل 
وأمورك  أعاملك  حول  فعالة  قرارات  وتنفيذ  اتخاذ  من  تتمكن 
الشخصية بشكل فوري. كام ميكنك أيضاً التأكد من إنذارك بأية 
األمر  سيتطلب  متى  تقرر  حتى  مخالفات،  أو  غريبة  حوادث 

االهتامم الفوري منك. 

ستتمتع بسهولة 
لغة،  بـ32  يعمل  واإلنرتنت  الخلوي  الهاتف  عىل  مبني  تطبيق 
ويتضمن خرائط تفصيلية. مبا أن هذا التطبيق مبني عىل الهاتف 
الخلوي واإلنرتنت، ميكن الولوج إليه من أي مكان ويف أي زمان.

ستتمتع باملرونة وقابلية الحركة 
بسبب نظامه املستقل املحمول وبطاريته الداخلية التي ال تحتاج 

إىل مصدر طاقة خارجي.

ستتمتع بتطبيق صديق للمستخدم 
ووجهاتها  املخصصة  والتقارير  اإلنذارات  تعريف  من  سيمكنك 

وتردداتها من خالل بضعة خطوات بسيطة فقط.

تام:  بشكل  املختلفة  االستخدام  متطلبات  لتلبية  مختلفني  مبوديلني  املتابعة  جهاز  يتوفر 
وإبقائك عىل  بثمن  ُتقدر  التي ال  ملتابعة وتعقب أصولك  Kylos Compact; حل مثايل 

اطالع عىل مكان أفراد عائلتك وحيواناتك األليفة. 

Kylos; مع عمر بطارية أطول، هذا الجهاز هو مناسب للفرتات األطول من الوقت، مام 

يجعله مثالياً ملراقبة بضائعك التجارية التي تقطع مسافات طويلة.



البطارية
Kylos Compact

 Kylos

النوع
االطاقة

أيون الليثيوم
3.7 فولت، 400 مييل أمبري- ساعة

3.7 فولت، 1800 مييل أمبري- ساعة

التشغيليةدرجة الحرارة
التخزين

-20°C to +60°C
-40°C to +85°C

حتى %90رطوبة التشغيل
املقاسات

Kylos Compact
Kylos

x 33 x 17 45 ملم، 60 غرام
x 62 x 31 75 ملم، 75 غرام

GPRS/GSM - االفرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية 

نوع الهوايئ 
قنوات البيانات 

الربوتوكول 

الحزمة الرباعية )1900، 1800، 900، 850( 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخلية )مخفية( 
SMS & TCP /IP

تناسب - مشفر 
GSM, GPRS and SMSبياناتالشبكة

SMSالرسائل
GPRS

بروتوكول مشفر
PPP عرب TCP/IP

األنظمةنظام تحديد املواقع العاملي
جهاز استقبال وهوايئ

الربوتوكول
دقة التموضع

نسبة تحديث املالحة
أسلوب املالحة

)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

GPS ،GLONASS
داخلية

وضعية NMEA )التنسيق الثنايئ(:
CEP )50%( 10 م

لرسعة: 0.2 م/ ث )50%(
1 ثانية )افرتاضية(

حل عرض الكل
A-GPS حل 2 قمر صناعي،

البداية الساخنة: 2 ثانية
البداية الدافئة: 10 ثواين
البداية الباردة: 50 ثانية 

داخيلالهوايئ

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
الضوء

درجة الحرارة

مقياس التسارع

الدقة 
الحساسية 

النطاق

الدقة

LUX 0.025
LUX 0-104,448 )أشعة الشمس(

-20°C to +60°C
 ±1.0°C

3 محاور، 0.1 غ دقة الصورة

TTL )يتوفر كيبل USB(النوعمنفذ الدخول

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
نظام تحديد املواقع العاملي وخدمة

0.05 مييل أمبري- ساعة
75 مييل أمبري- ساعة

100 مييل أمبري- ساعة
165 مييل أمبري- ساعة

استهالك الطاقة
Kylos Compact

Kylos

اإلرساالت 
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات
كل 24 ساعة
كل 10 دقائق
كل 6 ساعات

كل 24 ساعات

وقت العمل
10 ساعات

13 يوم 
45 يوم

30 ساعة
45 يوم

150 يوم

املواصفات العامة نظام املتابعة املحمول لحراسة األشياء ذات القيمة لديك وحامية األشخاص 
الذين تحبهم

 تكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي لتحديد املوقع الدقيق.

 إنذارات بالوقت الفعيل لإلبالغ عن األحداث املحددة مسبقاً التي وقعت.

 تقارير بالوقت الفعيل لتوفري تاريخ باألحداث املحفوظة.

 تكنولوجيا املحيط االفرتايض لإلنذارات املبنية عىل املحيط.

 مجسات درجات حرارة وضوء داخلية ملراقبة الظروف.

 مقياس تسارع داخيل لإلبالغ عن التغيريات يف الحركة أو أحداث التصادم.

 زر ذعر داخيل الستدعاء االستجابة للطوارىء.

 ال داعي للتمديدات لسهولة الرتكيب.

Kylos Compact ما هي طريقة عمل
مع التكامل بني قدرات االتصاالت الخليوية وتكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي واملجسات الداخلية املبتكرة، سيعرض 

Kylos Compact املوقع ومعلومات الحالة بالوقت الفعيل، لتقديم األمثل من البيانات الدقيقة واملوثوقة الحتياجات املتابعة الشخصية 

واملتعلقة بأعاملك. 
ميكن أن يتسع الجهاز يف راحة يدك، كام ميكن تثبيته عىل األصول أو ارتدائه من قبل األشخاص أو الحيوانات األليفة. وميكن أيضاً إخفائه 
يف أي غرض تقريباً تختار حاميته، مام يجعله قاباًل للتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات وقابل لالستخدام يف نطاق واسع من 

املواقف.

ما هو االستنتاج؟
نه جهاز صغري الحجم ولكنه كبري باإلبداع!

تصور نفسك بأحد هذه املواقف:
إذا كان عملك يتضمن شحن البضائع حول العامل أو حتى ضمن نفس املدينة، فستحتاج بالتأكيد إىل متابعة شحناتك املتناثرة   

أينام كنت.  

ذا تركت دراجتك الهوائية مركونة عىل جانب الطريق، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إذا تم تحريكها أو رسقتها.  

ذا كنت والد قلق عىل سالمة طفلك أو تخىش عىل كلبك الهائم، فسرتغب بالتأكيد مبعرفة إن كان مفقوداً.  

عندما يكون شخص عزيز عليك مسناً ويعيش وحده، تزداد مخاطر السقوط، كم سيكون من املفيد إنذارك يف املواقف التي   
تتطلب اهتاممك العاجل؟  

لهذا السبب، نحن يف Starcom Systems، طورنا Kylos Compact، نظام املتابعة املحمول الذي يحدد املواقع 
ويبلغك باإلنذارات بالوقت الفعيل. 

أمثلة عىل التطبيقات:
البضائع 

سينذرك مجس الضوء الداخيل يف حالة اقتحام الصندوق الذي   
يحمل بضائعك الثمينة، مام يخفف من احتامل وقوع أعاملك 

ضحية لالخرتاق األمني. 

سيحدد مجس درجات الحرارة الداخيل بشكل مسبق ويثري رد   
فعل يف حال حدوث تغري بنطاق درجات الحرارة الحايل، مام 

يقلل من مخاطر تسليم بضائع أو مؤن طبية تالفة.

األصول 
دراجتك  تحريك  تم  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
يتم  عندما  دائم  اطالع  عىل  سيبقيك  مام  املركونة،  الهوائية 

التالعب مبقتنياتك الشخصية الثمينة. 

البرش 
والديك  أحد  تعرض  إذا  الداخيل  التسارع  مقياس  سينذرك   
واملالئم  املمكن  من  يجعل  مام  واألذى،  للسقوط  العجوزين 

لك االعتناء بقريبك املسن عن ُبعد.
سينذرك زر الذعر الداخيل إىل رقم يتم ضبطه مسبقاً. عىل سبيل   
املثال، يف حالة وقوع طفل يف محنة، سيستدعي الضغط عىل زر 

الذعر استجابة الطوارىء من أحد الوالدين ويعرض املوقع.

الحيوانات األليفة 
ستنذرك قدرات املحيط االفرتايض إذا ضاع حيوانك األليف أو   
خرج من منطقة معينة تم ضبطها مسبقاً عىل أنها آمنة أو غري 

آمنة.

Kylos Compact عن طريق استخدام
ستتوىل السيطرة 

الداخية  مجساته  مع  املحتملة  واملواقف  األحداث  معظم  عىل 
والتشغيل اآليل عن ُبعد واستقرار واستمرارية النظام.

ميكنك اإلنقاذ 
املرسوق  أو  الضائع  غرضك  ملوقع  الرسيع  التحديد  طريق  عن 
واستعادته. مبا أن الوحدة صغرية وميكن إخفاؤها بسهولة، ميكنك 
املتابعة برسية بينام يظل الجهاز مخفياً. مع نظام تحديد املواقع 

العاملي الداخيل به، ميكنك متابعة.

ميكنك االعتامد 
الفعيل حتى  الوقت  يف  معلومات رضورية  لتقديم  النظام  عىل 
وأمورك  أعاملك  حول  فعالة  قرارات  وتنفيذ  اتخاذ  من  تتمكن 
الشخصية بشكل فوري. كام ميكنك أيضاً التأكد من إنذارك بأية 
األمر  سيتطلب  متى  تقرر  حتى  مخالفات،  أو  غريبة  حوادث 

االهتامم الفوري منك. 

ستتمتع بسهولة 
لغة،  بـ32  يعمل  واإلنرتنت  الخلوي  الهاتف  عىل  مبني  تطبيق 
ويتضمن خرائط تفصيلية. مبا أن هذا التطبيق مبني عىل الهاتف 
الخلوي واإلنرتنت، ميكن الولوج إليه من أي مكان ويف أي زمان.

ستتمتع باملرونة وقابلية الحركة 
بسبب نظامه املستقل املحمول وبطاريته الداخلية التي ال تحتاج 

إىل مصدر طاقة خارجي.

ستتمتع بتطبيق صديق للمستخدم 
ووجهاتها  املخصصة  والتقارير  اإلنذارات  تعريف  من  سيمكنك 

وتردداتها من خالل بضعة خطوات بسيطة فقط.

تام:  بشكل  املختلفة  االستخدام  متطلبات  لتلبية  مختلفني  مبوديلني  املتابعة  جهاز  يتوفر 
وإبقائك عىل  بثمن  ُتقدر  التي ال  ملتابعة وتعقب أصولك  Kylos Compact; حل مثايل 

اطالع عىل مكان أفراد عائلتك وحيواناتك األليفة. 

Kylos; مع عمر بطارية أطول، هذا الجهاز هو مناسب للفرتات األطول من الوقت، مام 

يجعله مثالياً ملراقبة بضائعك التجارية التي تقطع مسافات طويلة.



Compact

Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء.   

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems  أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

مع أكرث من 15 سنة من الخربة والتجربة، توزع Starcom Systems  وتبيع منتجاتها عن طريق 110 رشيك بالتكنولوجيا 

ومشغل مستقل يف أكرث من 53 دولة، وميكن تشغيل تطبيقاتها بـ32 لغة. 

بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات Starcom Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف 

ذلك شهادة E 24  وشهادة السالمة وشهادة اختبار EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري. 

نظام متابعة محمول 
لتحديد مواقع البضائع واألصول 

والبرش والحيوانات األليفة 

هيليوس
اسم الحاكم األول للكون بحسب األساطري الرومانية.

املميزات الرئيسية:
اإلدارة 

االحداث القابلة للربمجة: ا بحسب احتياجات وتفضيالت املستخدم.   
إنذارات  إطالق  وميكنه  بالكامل،  للتخصيص  قابل  هو  النظام  إن 
بالربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية إما بسبب حدث فردي )عىل 
سبيل املثال: إذا سقطت البضائع أو تعرضت ألرضار أو تم تحريكها 
بأي شكل كان(، أو مزيج من األحداث )مثل مزيج من إنذار الضوء 
واملنطقة. عىل سبيل املثال: إذا تم فتح حقائب املال خارج محيط 
املرصف(، من دون الحد من إمكانية االختيار من قامئة أحداث تم 

ضبطها مسبقاً. 

اإلنذارات املبنية عىل املحيط: إنذارات املحيط االفرتايض، يف حال   
دخول/ مغادرة البضائع ملنطقة معينة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقبة درجات الحرارة وظروف اإلضاءة.  

املتابعة اآللية: بناًء عىل فواصل أو مقاييس محددة مسبقاً وقابلة   
للتهيئة، ومن دون حاجة املستخدم إلرسال أمر إضايف بشكل نشط.

أي  يف  يرتديه  الذي  الشخص  قبل  من  تفعيله  ميكن  الذعر:  زر   
بريد  نصية قصرية/  رسالة  بواسطة  إنذار  موقف طارىء، وسريسل 
تم  التي  الطوارىء  بحالة  االتصال  جهات  من  قامئة  إىل  إلكرتوين 
 Kylos( ضبطها مسبقاً، مع اإلشارة إىل الحاجة إىل االهتامم الفوري

Compact فقط(.

الوحدة،  ُبعد مع  باالتصال عن  الجهاز  مايكروفون داخيل: يسمح   
مام ميكنك من سامع ما يحدث يف محيط الشخص الذي يرتديه أو 
البضائع. هذه الوظيفة هي مفيدة عندما يتم تفعيل زر الذعر أو 
 Kylos( بأي موقف سيكون به االستامع إىل الضجيج يف املحيط مهاًم

Compact فقط(.

حامية البضائع 
مجموعة  الداخيل  التسارع  مقياس  سيطلق  والحركة:  الحوادث   
واسعة من اإلنذارات اآللية عندما يتم تحريك البضائع أو تعرضها 

ألرضار بأي شكل من األشكال. 

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
أو 3G االختيارية(، مع استخدام   GPRS( )GSM(، مثل  الخليوية 
كاًل من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة 
االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي 

.HSDPA و CDMA لشبكات

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الوحدة واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  اترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات املنترشة يف امليدان بالفعل.
املتابعة: خيار القيام بإرساالت دورية عن ُبعد من الوحدة بفواصل   

زمنية ترتاوح من 10 ثواٍن إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال اتصال ما، يتم حفظ الرسالة   
بأكملها يف الذاكرة لإلرسال يف وقت الحق. ميكن تسجيل ما يصل إىل 

15 ألف رسالة مكتملة، مبا يف ذلك الحاالت، بهذا الشكل.

مقاومة املاء )IP65(: يتوفر غالف من السيليكون يحمي من املاء   
والتلوث بالغبار )Kylos Compact فقط(. 

املوقع 
نظام  استقبال  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
الداخيل  والتحليل  باملتابعة  يسمح  داخيل  العاملي  املواقع  تحديد 

املبني عىل املوقع بالوقت الفعيل.
فقدان  حالة  يف  للوحدة،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  محفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي.
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واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء.   

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems  أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

مع أكرث من 15 سنة من الخربة والتجربة، توزع Starcom Systems  وتبيع منتجاتها عن طريق 110 رشيك بالتكنولوجيا 

ومشغل مستقل يف أكرث من 53 دولة، وميكن تشغيل تطبيقاتها بـ32 لغة. 

بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات Starcom Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف 

ذلك شهادة E 24  وشهادة السالمة وشهادة اختبار EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري. 

نظام متابعة محمول 
لتحديد مواقع البضائع واألصول 

والبرش والحيوانات األليفة 

هيليوس
اسم الحاكم األول للكون بحسب األساطري الرومانية.

املميزات الرئيسية:
اإلدارة 

االحداث القابلة للربمجة: ا بحسب احتياجات وتفضيالت املستخدم.   
إنذارات  إطالق  وميكنه  بالكامل،  للتخصيص  قابل  هو  النظام  إن 
بالربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية إما بسبب حدث فردي )عىل 
سبيل املثال: إذا سقطت البضائع أو تعرضت ألرضار أو تم تحريكها 
بأي شكل كان(، أو مزيج من األحداث )مثل مزيج من إنذار الضوء 
واملنطقة. عىل سبيل املثال: إذا تم فتح حقائب املال خارج محيط 
املرصف(، من دون الحد من إمكانية االختيار من قامئة أحداث تم 

ضبطها مسبقاً. 

اإلنذارات املبنية عىل املحيط: إنذارات املحيط االفرتايض، يف حال   
دخول/ مغادرة البضائع ملنطقة معينة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقبة درجات الحرارة وظروف اإلضاءة.  

املتابعة اآللية: بناًء عىل فواصل أو مقاييس محددة مسبقاً وقابلة   
للتهيئة، ومن دون حاجة املستخدم إلرسال أمر إضايف بشكل نشط.

أي  يف  يرتديه  الذي  الشخص  قبل  من  تفعيله  ميكن  الذعر:  زر   
بريد  نصية قصرية/  رسالة  بواسطة  إنذار  موقف طارىء، وسريسل 
تم  التي  الطوارىء  بحالة  االتصال  جهات  من  قامئة  إىل  إلكرتوين 
 Kylos( ضبطها مسبقاً، مع اإلشارة إىل الحاجة إىل االهتامم الفوري

Compact فقط(.

الوحدة،  ُبعد مع  باالتصال عن  الجهاز  مايكروفون داخيل: يسمح   
مام ميكنك من سامع ما يحدث يف محيط الشخص الذي يرتديه أو 
البضائع. هذه الوظيفة هي مفيدة عندما يتم تفعيل زر الذعر أو 
 Kylos( بأي موقف سيكون به االستامع إىل الضجيج يف املحيط مهاًم

Compact فقط(.

حامية البضائع 
مجموعة  الداخيل  التسارع  مقياس  سيطلق  والحركة:  الحوادث   
واسعة من اإلنذارات اآللية عندما يتم تحريك البضائع أو تعرضها 

ألرضار بأي شكل من األشكال. 

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
أو 3G االختيارية(، مع استخدام   GPRS( )GSM(، مثل  الخليوية 
كاًل من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة 
االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي 

.HSDPA و CDMA لشبكات

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الوحدة واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  اترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات املنترشة يف امليدان بالفعل.
املتابعة: خيار القيام بإرساالت دورية عن ُبعد من الوحدة بفواصل   

زمنية ترتاوح من 10 ثواٍن إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال اتصال ما، يتم حفظ الرسالة   
بأكملها يف الذاكرة لإلرسال يف وقت الحق. ميكن تسجيل ما يصل إىل 

15 ألف رسالة مكتملة، مبا يف ذلك الحاالت، بهذا الشكل.

مقاومة املاء )IP65(: يتوفر غالف من السيليكون يحمي من املاء   
والتلوث بالغبار )Kylos Compact فقط(. 

املوقع 
نظام  استقبال  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
الداخيل  والتحليل  باملتابعة  يسمح  داخيل  العاملي  املواقع  تحديد 

املبني عىل املوقع بالوقت الفعيل.
فقدان  حالة  يف  للوحدة،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  محفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي.
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