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أولكن 
من يعلم

إن أصول أعاملك القّيمة ال ُتقدر بثمن وال ميكن تعويضها. ويف 

عامل اليوم، من الرضوري معرفة أماكن ومواعيد استخدام أصولك 

لتدارك أية عيوب والحد من مخاطر الوقوع ضحية الخرتاق أمني.

إليك  معك، وسريسل  التواصل  ميكنك  الحامية  فائق  قفاًل  تصور 

لحظة  يف كل  تكون مطلعاً  أن  أحدهم. ميكنك  فتحه  إذا  إنذاراً 

للقفل، وستتمكن من متابعة متعلقاتك يف  الدقيق  املوقع  عىل 

أي وقت معني. هل ميكن أن تصبح إدارة أصولك بفعالية أكرب 

بتطوير  قمنا  لقد  ذلك؟  من  أسهل  الثمينة  متعلقاتك  وحامية 

WatchLock، القفل ذو اإلنذار الذي يحرس وينذر يف آٍن واحد، 

بعد تحديد االحتياجات األمنية املحددة ألعاملك.

يوفر WatchLock حاًل مثالياً ملساعدة أصحاب األعامل يف مجموعة 

أو  أجهزة  متحركة،  أو  ثابتة  كانت  سواء  الصناعات.  من  واسعة 

خارجه،  أو  املوقع  يف  باألعامل،  مرتبطة  أو  شخصية  ممتلكات، 

سيتابعها WatchLock ويتعقبها وينذرك بكل حركة ودخول وإجراء 

غري مفوض. كل هذا يف منتج واحد سهل الرتكيب وصديق للمستخدم.

يجمع WatchLock بني القفل شديد الحامية لـMul-T-Lock وبني 

نظام تحديد املواقع العاملي املتطور تقنياً واتصاالت النظام العاملي 

لالتصاالت الخلوية من Starcom Systems، ليقدم لك إنذاراً يف 

 WatchLock يحقق  زمان.  أي  مكان ويف  أي  الفعيل من  الوقت 

التكامل األذىك بني أنظمة الحامية ليك تتمتع براحة البال.

STARCOM SYSTEMSو MUL-T-LOCK ابتكار من
لقد جمعت الرشكتان الرياديتان يف الصناعة امليكانيكية واإللكرتونية، Mul-T-lock وStarcom Systems، قواهام وخربتهام إلنتاج وتسليم 

الجيل التايل من حلول األقفال املتطورة تقنياً. يجمع WatchLock بني التقنيات املتقدمة واملحمية برباءة اخرتاع وبني املعدات املبتكرة 

والربمجيات املتميزة ملنحك الحد األقىص من السيطرة لضامن استمتاعك براحة البال التي تستحقها عند حامية مقتنياتك الثمينة.

توفر Mul-T-lock الحامية الشديدة.  طوال حوايل 40 سنة، تصمم Mul-T-lock وتصّنع وتسوق وتوزع حلول األقفال شديدة الحامية 

املبتكرة لألشخاص واألماكن واملنظامت عىل املستوى العاملي. مع االلتزام بأشد املعايري رصامة يف العامل، تعمل حلول الحامية الشديدة 

لـMul-T-lock يف كل قارة، يف حوايل 70 مدينة، وتحمي أكرث من مئة مليون مستخدم. باستخدام التقنيات املتقدمة واملحمية برباءة 

 ASSA متقدمة يف السوق بسبب استباقها لالحتياجات األمنية والتشغيلية للعمالء.  بصفتها عضواً يف مجموعة Mul-T-lock اخرتاع، تبقى

ABLOY، ومع التوفر يف أكرث من 20 ألف مركز صيانة مفويض وتدريبي، يعتمد العمالء عىل Mul-T-lock لتقديم منصات أقفال حامية 

شديدة تفاعلية ووقائية.

توفر Starcom Systems املحدودة نظام تحديد املواقع العاملي الداخيل وقدرات االتصاالت الخليوية. إن Starcom Systems املحدودة 

تطور وتصّنع وتسوق األنظمة الىلية للمراقبة عن بعد والسيطرة عىل أساطيل املركبات والحاويات واألشخاص. توفر األنظمة حاًل متكاماًل 

يتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة لكل احتياجاتك. مع 

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

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

ابتكار حائز عىل الجوائز، فازت Watchlock بجائزة منتج العام للحامية امللموسة يف املعرض الدويل لألمن الصناعي 2012.



التطبيقات:
ميكن استخدام WatchLock يف مجموعة واسعة من التطبيقات 
لحامية األجهزة واملمتلكات من دون الحاجة إىل أية تحضريات 
خاصة أو متديدات أو تركيب خاص. إن قدراته عىل االتصاالت 
العاملي  املواقع  تحديد  نظام  تكنولوجيا  جانب  إىل  الخليوية، 
مع  لالستخدام  أو  النائية  للمواقع  مثالياً  تجعله  فيه،  الداخلية 
نقل البضائع واملعدات الثمينة. وستتمكن معه من تحديد موقع 

ممتلكاتك الخاضعة للحامية بحسب احتياجاتك.

البضائع 
القيمة طوال دورة  باهظة  البضائع  متابعة  التطبيق  لهذا  ميكن 
تستدعي  التي  مسبقاً  املحددة  باألحداث  إبالغك  مع  نقلها، 
انتباهك. سرياقب WatchLock مركبتك أو شاحنتك أو شاحنتك 
املغلقة أو حاويتك بينام تتحرك من موقع إىل آخر بغض النظر 

عن املسافة أو أسلوب النقل. 

املواقع النائية
املأهولة  غري  للمواقع  الالزمة  الحامية  النائية  املواقع  تتطلب 
للوقاية من الرسقة أو األرضار. WatchLock يفرض نفسه بشكل 
متميز يف هذا التطبيق، حيث أنه يسمح لك بالوصول إىل أصولك 
النائية ومراقبتها وتوفري الحامية لها. إنه الحل املثايل لتلك املواقع 
التي يصعب الوصول إليها مثل خطوط املياه والهوائيات املرتفعة 
وكامريات املراقبة، حيث يستنزف الفحص الجسدي لألقفال كاًل 

من العاملة والوقت.

رشكات األمن  
تم  لقد  املستمرة.  والتغطية  السيطرة  هي  لألمن  أولوية  أهم 
مع  ونهاراً،  لياًل  ألصولك  الحامية  لتوفري   WatchLock تصميم 

إبقائك عىل اطالع - أينام كنت أو كانت أصولك، لتوفري مستوى 
إضايف من الحامية ألعاملك.

عمليات الجامرك
التحديات  وكثرية  معقدة  الجامرك  عمليات  حامية  تكون  قد 
بسبب مخاطر التالعب عىل الطريق أو أثناء دورة التفتيش. بناًء 
عىل معرفة أن القفل سيظل مغلقاً، سيساعد WatchLock عىل 
عملية  بجعل  ويسمح  بضائعك  عىل  الجمريك  التخليص  ترسيع 

الفحص تجري بسالسة. 

التجارة والبيع بالتجزئة
يجب أن يحظى نقل وتخزين موادك باألولوية القصوى. عليك 
بك  الخاصة  التوريد  سلسلة  إسرتاتيجية  يف   WatchLock دمج 
الحدود  إىل  الحدود  بضائعك من  بتدفق  أفضل  للتحكم بشكل 
 WatchLock اعتبار  ميكنك  بها.  أحد  تالعب  عدم  من  والتأكد 
إىل  التسليم  املصدر حتى  نقطة  بك من  الخاصة  البوابة  حارس 

املستهلك.

االستخدام الشخيص
األمر  يتعلق  عندما  االستخدامات  متعدد  هو   WatchLock

بحامية مقتنياتك الشخصية الثمينة. سواء كانت دراجتك النارية 
التي تعتز بها يف ممر بيتك أو مجوهراتك الثمينة التي تحفظها، 
سيمنحك WatchLock راحة معرفة أن مقتنياتك الثمينة خاضعة 

للمراقبة مام سيمنحك الطأمنينة التامة. 

املزايا
WatchLock الصلب ومتعدد االستخدامات حاًل  يشكل تصميم 
متكاماًل ملجموعة واسعة من احتياجات الصناعة والعمالء، ويوفر 

املزايا التالية:

جميع  عىل   WatchLock سيرشف  السيطرة  من  األقىص  الحد   
إىل  الدخول  مرات  بجميع  ويبلغك  واإلغالق  الفتح  عمليات 
املناطق املحددة والخروج منها. باملقابل، سيزيد هذا من الفعالية 

التشغيلية ومينحك الحد األقىص من السيطرة عىل أعاملك.

املراقبة واإلبالغ يف الوقت الفعيل مع WatchLock، ستبقى عىل   
اطالع مستمر عىل حالة ممتلكاتك أو مقتنياتك الثمينة. ستجد 
املعلومات يف الوقت الفعيل مبتناول يديك طوال األوقات، مبا 
يف ذلك أية معلومات عن أية انتهاكات أو أمور غري اعتيادية، 

حتى تقرر ما إذا كان األمر يستحق اهتاممك أم ال.

سهولة التشغيل إنه سهل االستخدام وموثوق وبسيط الرتكيب   
وال يحتاج إىل بنية تحتية أو متديدات جديدة.

األمان إنه قفل صلب وشديد الحامية لتعزيز األمان واملتانة.   
املتطفلني،  من  رشكتك  لحامية   WatchLock تصميم  تم  لقد 

وبالتايل، فإنه قادر عىل تحمل محاوالت التكسري الجسدية.

االتصاالت  باختيار جهاز   WatchLock لك  اإلشعارات يسمح   
الذي تريده - سواء كان هاتف خلوي أو كمبيوتر شخيص أو 
كمبيوتر لوحي لتمكينك من الترصف بشكل فوري حال تلقي 

إنذار.

استثامر ذيك يستنزف الفحص الجسدي لألقفال كاًل من العاملة   
والوقت. لقد تم تصميم WatchLock ليكون رخيص التكلفة 

مام سيوفر عليك الوقت والعاملة الثمينني. 

أمان تنبيهات أقفال
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أولكن 
من يعلم

إن أصول أعاملك القّيمة ال ُتقدر بثمن وال ميكن تعويضها. ويف 

عامل اليوم، من الرضوري معرفة أماكن ومواعيد استخدام أصولك 

لتدارك أية عيوب والحد من مخاطر الوقوع ضحية الخرتاق أمني.

إليك  معك، وسريسل  التواصل  ميكنك  الحامية  فائق  قفاًل  تصور 

لحظة  يف كل  تكون مطلعاً  أن  أحدهم. ميكنك  فتحه  إذا  إنذاراً 

للقفل، وستتمكن من متابعة متعلقاتك يف  الدقيق  املوقع  عىل 

أي وقت معني. هل ميكن أن تصبح إدارة أصولك بفعالية أكرب 

بتطوير  قمنا  لقد  ذلك؟  من  أسهل  الثمينة  متعلقاتك  وحامية 

WatchLock، القفل ذو اإلنذار الذي يحرس وينذر يف آٍن واحد، 

بعد تحديد االحتياجات األمنية املحددة ألعاملك.

يوفر WatchLock حاًل مثالياً ملساعدة أصحاب األعامل يف مجموعة 

أو  أجهزة  متحركة،  أو  ثابتة  كانت  سواء  الصناعات.  من  واسعة 

خارجه،  أو  املوقع  يف  باألعامل،  مرتبطة  أو  شخصية  ممتلكات، 

سيتابعها WatchLock ويتعقبها وينذرك بكل حركة ودخول وإجراء 

غري مفوض. كل هذا يف منتج واحد سهل الرتكيب وصديق للمستخدم.

يجمع WatchLock بني القفل شديد الحامية لـMul-T-Lock وبني 

نظام تحديد املواقع العاملي املتطور تقنياً واتصاالت النظام العاملي 

لالتصاالت الخلوية من Starcom Systems، ليقدم لك إنذاراً يف 

 WatchLock يحقق  زمان.  أي  مكان ويف  أي  الفعيل من  الوقت 

التكامل األذىك بني أنظمة الحامية ليك تتمتع براحة البال.

STARCOM SYSTEMSو MUL-T-LOCK ابتكار من
لقد جمعت الرشكتان الرياديتان يف الصناعة امليكانيكية واإللكرتونية، Mul-T-lock وStarcom Systems، قواهام وخربتهام إلنتاج وتسليم 

الجيل التايل من حلول األقفال املتطورة تقنياً. يجمع WatchLock بني التقنيات املتقدمة واملحمية برباءة اخرتاع وبني املعدات املبتكرة 

والربمجيات املتميزة ملنحك الحد األقىص من السيطرة لضامن استمتاعك براحة البال التي تستحقها عند حامية مقتنياتك الثمينة.

توفر Mul-T-lock الحامية الشديدة.  طوال حوايل 40 سنة، تصمم Mul-T-lock وتصّنع وتسوق وتوزع حلول األقفال شديدة الحامية 

املبتكرة لألشخاص واألماكن واملنظامت عىل املستوى العاملي. مع االلتزام بأشد املعايري رصامة يف العامل، تعمل حلول الحامية الشديدة 

لـMul-T-lock يف كل قارة، يف حوايل 70 مدينة، وتحمي أكرث من مئة مليون مستخدم. باستخدام التقنيات املتقدمة واملحمية برباءة 

 ASSA متقدمة يف السوق بسبب استباقها لالحتياجات األمنية والتشغيلية للعمالء.  بصفتها عضواً يف مجموعة Mul-T-lock اخرتاع، تبقى

ABLOY، ومع التوفر يف أكرث من 20 ألف مركز صيانة مفويض وتدريبي، يعتمد العمالء عىل Mul-T-lock لتقديم منصات أقفال حامية 

شديدة تفاعلية ووقائية.

توفر Starcom Systems املحدودة نظام تحديد املواقع العاملي الداخيل وقدرات االتصاالت الخليوية. إن Starcom Systems املحدودة 

تطور وتصّنع وتسوق األنظمة الىلية للمراقبة عن بعد والسيطرة عىل أساطيل املركبات والحاويات واألشخاص. توفر األنظمة حاًل متكاماًل 

يتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة لكل احتياجاتك. مع 

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

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

ابتكار حائز عىل الجوائز، فازت Watchlock بجائزة منتج العام للحامية امللموسة يف املعرض الدويل لألمن الصناعي 2012.


