
ُصمم برنامج مركز الرقابة من أجل مركز األمان التشغيلي بحيث يستطيع األخير توفير 
تتعلق  طوارئ  وحاالت  الحوادث  السرقة،  ضمنها  من  لمواقف  الحلول  من  العديد 

بالسياقة

ويشتمل البرنامج على ُموّلد لإلجراءات قابل للتطويع ومرن، بحيث يمّكن من تعريف 
اإلجراءات المناسبة لتكون مالئمة لكل حدث، بما يحافظ على تعليمات الزبون وعلى 

موقع الحدث.

بوضوح  اإلجراءات  وباستعراض  نوعيته  بتعريف  حدث  كل  على  الرد  نوعية  وتتعلق 
وبفورية. ومن أجل تسريع عملية الرّد حتى في حاالت الضغط الواقعة على مستقبِـل 
التوجهات في المركز، فإّن هذا البرنامج يعرض جميع مراحل رّد الفعل على كل نوع 
من  كبير  قسط  إيالء  مع  مركز  بكّل  مرتبطة  اإلجراءات  أّن  كما  األحداث.  من  ونوع 

العناية لمتطلبات الزبون والنظم والقوانين واللغة المحلية

بغية  بالزبون  االتصال  تكون  األولى  الخطوة  فإّن  سرقة  حدوث  حالة  في  فمثال، 
الخطوة  السيارة قد ُسرقت فعال.  أّن  والتأكد من  الزبون  الحصول على رقم رمز 
الثانية هي االتصال الفوري بأقرب دورية وإعالم الشرطة. الخطوة الثالثة إعالم 
شركة التأمين، وهكذا. بالمقابل، وفي حال وقوع حادث، فإّن الخطوة األولى تكون 
بطبيب  االتصال  والثالثة  بالشرطة  االتصال  والثانية  اإلنقاذ،  بخدمات  االتصال 

الزبون الشخصّي، وبعدها إخبار العائلة، وهكذا. 
وُيحدد الموقع الجغرافي العيني للحدث أّي محطة ستتلقى االتصال. وفي بعض 
الحوادث، يمكن للزبون أن يطلب إجراءات عينية وخاصة له. فمثال، في حال وقوع 
حادث يمكن للزبون أن يحدد المستشفى الذي يرغب به وأن يورد رقم الطبيب 
الذي يرغب وما إذا كان باإلمكان عرض معلومات طبية بشكل أوتوماتيكي مثل 

نوع الدم والحساسية ألدوية معينة. 



ميزات أخرى:
إعادة استعراض الحدث: يمكن لحدث كامل أن ُيعاد استعراضه على خارطة أو 
الموتور  وحالة  السيارة  موقع  ويسجل  البالغات  جميع  يعكس  تقرير  في 

والسرعة والخطوات التي ُاتخذت.
في  حدث  ما  يصف  تقرير  تحضير  يمكن  المراقبة:  مركز  لنشاطات  تسجيالت 
مركز المراقبة، بدًءا بلحظة تلقي الحدث. ويمكن للتقرير أن يعرض العديد من 

المقاطع العرضية لتحليالت وفق الحدث أو المشغل وخالفه. 
ومتغيرة؛  مختلفة  معطيات  وفق  التقارير  إنتاج  يمكن  إضافية:  تقارير  إنتاج 
المزوع/  وفق  والتسويق  المبيعات  تقارير  على  تشتمل  أن  للتقارير  ويمكن 

الفترة، أو تقارير الصيانة وغيرها. 
إلى  الحدث  يرسل  أن  للبرنامج  يمكن  بعيدة:  محطات  إلى  الحوادث  تحويل 

محطة بعيدة، مثل محطة للشرطة أو محطة طوارئ وإنقاذ.
البيانات  للعديد من قواعد  وإدارة  البرنامج معالجة  يوفر  المعطيات:  معالجة 

مثل معلومات تتعلق بالزبون ومحطة الشرطة وغيرها.
مع  المحادثات  يوثق  أن  للبرنامج  يمكن   :(CRM) الزبون  مع  العالقة  إدارة 
الزبائن وأن يوفر القدرة على المعاينة السريعة لسجّل الخدمة الكامل لزبون 

معين، إلى جانب جدولة لعمليات مستقبلية.
لمستقبلي  مختلفة  تفويضات  يضمن  أن  للبرنامج  يمكن  التفويضات:  إدارة 

االتصاالت المختلفين، كما هو محدد.


