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معلومات عنا

BAHRAIN

NNTC 

هي شركة متخصصة في استشارات 

ات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجي

نحن . والتدريب في اإلمارات العربية المتحدة

نركز على االبتكارات ومشاريع التحول

.الرقمي

NNTCالتحالفات االستراتيجية لشركة 

مع اثنين من شركات دمج األنظمة الدولية

NGN  وCROC

فظة تهدف إلى تبادل الكفاءات ، وتوسيع مح

شاريع حلول تكنولوجيا المعلومات ، وتنفيذ م

ين في مشتركة لخفض تكاليف العمالء العامل

.مناطق مختلفة من الشرق األوسط

RUSSIA

002



003003

تحليالت الفيديوالحلول الذكية

تمييز الوجوه

الواقع األفتراضي

الواقع المدمج
طائرات بدون طيار

الذكاء األصطناعي و 

الربوتات

مجاالت التكنولوجيا وقطاعات التركيز

األمان اإللكتروني

NNTCتقوم 

قدم كما ن. بتطوير حلول متخصصة و متكاملة في العديد من المجاالت التكنولوجية

.خدمات استشارية
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الصعوبات التي نواجهها

ساعات العمل في تسجيل الوصول والمغادرة

احتمالية نقص العمالة من قبل المقاولين من الباطن

المتجاوزين أو العمال غير المصرح لهم في الموقع

الناس يبقون في موقع البناء

السجالت الورقية
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كيفية حل هذه المشاكل

كشف وقت البدء واالنتهاء 

العمل

ام التعرف على الوجوه باستخد

CCTVتطبيق الجوال أو 
السيطرة على االنتهاكات

األمنية

حافظ على المسار الكامل 

لألشخاص في الموقع

تحديد قائمة سوداء للزوار 

الغير المصرح لهم

و تقليل أوقات تسجيل الوصول

المغادرة إلى الحد األدنى من 

ساعات إلى دقائق

جميع التواريخ واألحداث مخزنة 

على المزود

ة جميع الصور المخالف

مخزنة على المزود
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للبناء IFALCONتقنية 

تقنية التعرف على 

الوجه

ة موظفي الموارد البشري

مسؤلي األمن /
مزود البيانات

تقارير

تنبيهات الهاتف المحمول

4G

تنبيهات
الموظفون و الزائرون

ETHERNET

كاميرا الهاتف المحمول

أو

  CCTVكاميرا

صورة

4G



007

الوظائف

CCTVاستخدم الهواتف الذكية وكاميرات 

ى الوجهالتحقق الموظفين والزوار بناًء على تقنية التعرف عل

تسجيل وصول الموظف في بداية المناوبة

تسجيل خروج الموظف في نهاية المناوبة

قاعدة بيانات الموظفين على المزود أو في السحابة

احتساب مدة المناوبة

جمع أدلة على انتهاك قواعد الصحة والسالمة والبيئة

للحدثGPSحفظ إحداثيات 
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تتبع الحضور عن طريق الهاتف

و يتم أخذ صورة عن طريق تطبيق الهاتف لتسجيل الحضور

.األنصراف

عرض قائمة الموظفين العاملين حاليا

ل الذي ال يأخذ صور للعام: يبلغ عن المخالفين عن طريق التطبيق

.يرتدي واقي الرأس، القفزات، إلخ

يحسن إاستخدامه على األجهزة المحمولة مثل األجهزة اللوحية 

.والهواتف الذكية

يلها إلى يقم بجمع الصور ويتم تحم: العمل دون اتصال باألنترنت

قاعدة البيانات أثناء استعادة االتصال باألنترنت
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التقارير

تقارير يومية عن ساعات العمل لكل شخص يمكن التعرف عليه

لتسجيل  GPSقم بتخزين تسجيل الوصول ووقت المغادرة وإحداثيات 

الوصول والمغادرة

عدد تقرير واحد مخصص مدرج في السعر

يمكن إمكانية دمجه مع أنظمة الحضور
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سياسة الترخيص

عدد ملفات تعريف العمالالكاميرات المتصلةعدد 
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