ارفع من تميز مدرستك
ووالء أولياء األمور
مع بلو رايد.

1

تقنيات تحاكي مستوى
األمان البنكي

تقنيات تحاكي مستوى
كفاءة الطلب السريع

2

خروج الطالب مع بلورايد
قصة نجاح تعكسها األرقام
الطريقة
التقليدية
20دقيقة

ركن السيارة

النداء
تجهيز الطالب

اإلنصراف

وصول السيارة

ركن السيارة

النداء
تجهيز الطالب

2-5دقيقة

اإلنصراف

وصول السيارة
الوقت
3
نظام
االنصراف

قصة نجاح تعكسها األرقام
 ٪١٠٠أمان

0%

أخطاء بشرية

0%

حوادث سير

0%

حوادث سيارات
4
نظام
االنصراف

عمل نقلة نوعية في عمليات النقل والحركة
يشعر بها أولياء األمور
بشكل مباشر ويومي

تحسين عملية الخروج وتطبيق التباعد
والحفاظ على المجتمع المدرسي

5

األهداف والقيم المضافة :
●

●

●

●

●

●

●

●

ضمان بيئة مدرسية آمنة

توفير استجابة سريعة وفعالة لكافة حاالت الطوارئ

تحقيق أعلى معايير السالمة و األمان في خروج الطالب

رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة أهمية سالمة الطالب

تنظيم وتخطيط خروج الطالب من المرافق المدرسية بأمان

نظام متكامل لرفع مستوى النظام واألمان و زيادة الدقة في مواعيد في الحافالت المدرسية

تضمين التقنية الحديثة أثناء عملية االنصراف وتحسين جودة انتهاء اليوم الدراسي بطريقة آمنة أكثر

تطبيق التباعد اإلجتماعي لضمان سالمة المجتمع المدرسي (الطالب -منسوبي التعليم -أولياء األمور )

6

مهام أقل

وأمان أعلى
أطفالنا أمانة ال تقدر بثمن ..ولتوفير بيئة تدعم
تطويرهم قمنا بابتكار أنظمة بلورايد إلدارة
العمليات المدرسية بطريقة عملية وفعالة

نظام
الحضور

نظام
التواصل

نظام
االنصراف

نظام 7

الحافالت

احصل على تقارير الحضور بسرعة غير مسبوقة
مرونة في االستخدام

مسؤوال عن اخذ الحضور والتأخير والغياب لجميع طالب
يمكن للمشرف تعيين شخص واحد ليكون
ا
المرحلة أو توكيل المهمة للمعلمين بحيث ترفع جميع سجالت الحضور المدرسي في آن واحد..

سرعة في تسجيل حالة الطالب

هي إحدى خواص سجل الحضور في التطبيق؛ تمكن المسؤول من اختيار واحد أو أكثر من الطالب عند
تحديد الحالة (حاضر /غائب /متأخر).

إشعارات فورية

سيتم إرسال رسائل إلعالم أولياء أمور بحاالت الغياب والتأخير بشكل يومي من قبل المشرف
عن طريق التطبيق.

8
نظام
الحضور

زيادة كفاءة التواصل مع أولياء األمور
نظام رسائل ال محدود ،مجاني
إمكانية تخصيص اإلرسال لولي أمر واحد /فصل
معين /جميع أولياء األمور /الفريق التعليمي
إمكانية إرسال تنبيهات الطوارئ

نود التنبيه على تقديم موعد انصراف الطالب إلى الساعة الحادية عشر والنصف

إمكانية إضافة مرفقات وسائط متعددة (صور ،
فيديوemojis) ،
خاصية معرفة وصول الرسالة وقراءتها
)(read receipt
إمكانية تغيير الخط واأللوان
9
نظام
التواصل

إدارة ومتابعة خروج الطالب
وقت االنصراف

تطبيق ولي األمر
تطبيق مسؤول االنصراف

صمم نظام بلورايد ليساندكم خالل اليوم الدراسي  ،من تسجيل
الحضور صباحاا حتى خروج آخر طالب بكل انسيابية وهدوء
من خالل تنبيهات قبل وصول ولي االمر ليتسنى تجهيز الطالب
وخروجه بكل امان بمجرد وصول ولي االمر على الباب بدون أي انتظار
مع خاصية البطايق الذكيه في حال عدم توفر انترنت

●

●

●

حل مشكلة التأخير الناتج عن نسيان أو فقدان بطاقة االنصراف

تقليل الوقت اإلجمالي لالنتظار وعملية االنصراف.

التخفيف من اإلزعاج والفوضى التي قد تحدث بسبب استخدام وسائل تنظيم

االنصراف التقليدية
●

Hurry up

المساعدة في تخفيف الزحام وتحسين انسيابية المرور في المناطق المحيطة

بالمدرسة
●

تعزيز القرارات اإلدارية بالبيانات المساعدة في اتخاذ القرار وتقليل نطاق األخطاء

البشرية

10
نظام
االنصراف

تنظيم عملية االنصراف
بطريقة آمنة و سهلة وسريعة
تطبيق ولي األمر

تطبيق مسؤول االنصراف

اإلستعداد

●

:عند دخول السيارة

للمنطقة الصفراء ..يظهر الطلب تلقائياا
ليستعد الطالب للمغادرة مبكراا قبل
وصول سيارته .

النداء

●

:عند ضغط ولي األمر على زر

النداء ..تتغير الحالة ليتم صرف الطالب
المستعد من حرم المدرسة بدون تأخير.

Hurry up

●

االستعجال

!تظهر هذه االشارة

لموظفي المدرسة فقط عندما يتأخر
الطالب فقط ،ولن تظهر لدى أولياء األمور
أو مساعديهم.
11
نظام
االنصراف

خطة خروج ذكية ..
صالحيات الجميع
مجاال لألخطاء البشرية
ال تدع
ا
يتم تسجيل الحضور عن طريق النظام من بداية اليوم ويتم
ربطها بنظام اإلنصراف والحافالت تلقائياا للتعرف على الطالب
المتبقين في المدرسة في نهاية اليوم.

وزع المهام على فريقك بمرونة
يمكن تكليف المعلم بتنظيم إنصراف فصل واحد أو عدة
فصول ،كما يمكن اضافة مشرف انصراف عام في الساحات ،
أو إضافة الحارس للتأكد من هوية المستلم .

نظم المسارات الطالبية بطريقتك
يمكن للطالب االنتظار في فصولهم أو في ساحة المدرسة
..او اختيار مسار مخصص لكل مرحلة حسب الحاجة.

الفصل

المدخل

البوابة

ولي األمر
12
نظام
االنصراف

فعال
نظام ّ

مثل أنظمة المطارات ومحطات المترو
تخطيط المسارات

متابعة مباشرة
اإللغاء المبكر

تقارير زمنية دقيقة

13
نظام
الحافالت

ا
خصيصا
إدارة الحافالت صممت
لتناسب احتياجاتكم
سجالت حضور مبكرة
خاصية اإلخطار المبكر بالغياب من ولي األمر.
تحديد المنازل أصبح أسهل
يقوم ولي األمر المسؤول بإدخال الموقع الصحيح لمنزل الطالب من
خالل التطبيق .
معرفة وقت وصول الحافلة
يمكن التنبيه المبكر عند اقتراب الحافلة من المنزل ،حيث
تظهر المهلة المحددة النتظار في تطبيق سائق الحافلة .

تقليل الضوضاء
يتم عرض وصول الحافلة على التطبيق دون اثارة أي ضجيج
للعائلة أو الجيران دون الحاجة الستخدام بوق السيارة .
14
نظام
الحافالت

فعالية عالية باستخدام التقنية
حدد مسارات الحافالت بسهولة

تظهر مواقع المنازل المدخلة للسائقين كمسارات منظمة ،ويتم
تلقائيا وبشكل يومي حسب (الغياب
تعديل محطات التوقف
ا
المبكر )
تحكم في مهلة االنتظار

تتيح ميزة التنبيه المبكر إمكانية اإلستعداد المبكر للطالب
والتخفيف من وقت اإلنتظار.
تواصل أسهل

يمكن الضغط على زر "االتصال "الذي يسمح لسائق الحافلة أو
المشرف باإلتصال مباشرة برقم ولي األمر المسجل .ويمكن لولي
االمر التواصل مع السائق مباشرة من التطبيق

متابعة مباشرة

يسمح للحافلة بالمتابعة إلى المحطة التالية ،في حال تأخر
الطالب عن المهلة المتاحة.،
15
نظام
الحافالت

وحسن األداء
ّ
قيم األخطاء ّ ..
وضوح
تقرير يظهر جميع اإلجراءات والفترات الزمنية
الخاصة بها
تقييم
اكتشاف الثغرات للتغلب على هدر الوقت والجهد
والمادة من خالل سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة
نجاح
تحقيق األهداف عن طريق توجيه الموارد للوصول
للنتائج المرجوة

16
نظام
الحضور

نظام
التواصل

نظام
االنصراف

نظام
الحافالت

اإلبالغ المبكر بالغياب من قبل ولي األمر
نظام
الحضور

إمكانية تسجيل الحضور من خالل شخص او عدة اشخاص عن
طريق التطبيق

نظام رسائل مجاني
نظام
التواصل

إرسال رسائل تنبيه ألولياء األمور في حال التأخير أو الغياب

إمكانية إرسال تنبيهات الطوارئ

تقارير بالحضور والغياب والتأخير

إمكانية إضافة مرفقات وسائط متعددة
( صور  ،فيديو )emojis

تحديث خطة االنصراف بنائاا على معطيات تقارير الحضور

خاصية معرفة وصول الرسالة وقراءتها )(read receipt

تعيين الطالب المسجلين في خدمة الحافالت المدرسية
ومشاهدة عناوينهم على الخريطة

تطبيق ألولياء األمور إلدارة الحساب والنداء والتصاريح
نظام
االنصراف

إمكانية تخصيص اإلرسال لولي أمر واحد /فصل معين /جميع
أولياء األمور /الفريق التعليمي

تطبيق للفريق المدرسي إلدارة االنصراف وتسليم الطالب ،
خيار األمان عن طريق مطابقة االسم والصورة عند االنصراف
(اختياري)

نظام
الحافالت

تخطيط مسارات الحافالت باستخدام الخرائط وحساب توقع مدة
الرحلة وتوزيع الطالب بشكل متساوي على الحافالت
تتيح ميزة تتبع موقع الحافلة إمكانية االستعداد المبكر للطالب
في وقت محدد والتخفيف من مدة االنتظار

شاشات لمتابعة النداء من الفصول او الساحات حسب رغبة
المدرسة

رسالة تنبيه لولي األمر عند دخول وخروج الطالب من الحافلة

يمكن لولي األمر تفويض اآلخرين الستالم األبناء

إمكانية تغيير سائق الحافلة والصالحيات التابعة له

تعيين مسؤول في المدرسة عن فصل او عدة فصول

يمكن الضغط على زر االتصال لتواصل أسهل الذي يسمح لسائق
الحافلة أو المشرف باإلتصال مباشرة برقم ولي األمر المسجل .

17

فريق الدعم مستعد لخدمتك

تدريب قبل البدء
تقديم عرض شرح النظام،
وتدريب فريق العمل .

صيانة ودعم فني
دعم وحل المشاكل التقنية
في خالل ٦٠دقيقة إلى ٤
ساعات  ،ضمن ساعات العمل.

تواصل سهل
التواصل متاح عبر :الواتس اب،
اإليميل ،حسابات التواصل تويتر
وانستقرام ،أو االتصال المباشر.

تجربة ناجحة
نهدف لتقديم أفضل خدمة
عمالء ،وإلنجاح تجربتكم في
استخدام نظام بلورايد .

18

يبدأ التعاقد من تاريخ عودة الطالب واالستخدام الفعلي للبرنامج

Feature
Pickup system
calling screens
admin panel
Staff App
Parent App

باقات مرنة

Messages & communications
QR code read & print
App notification
use In app messages
Auto in app messages ( attendace , ...)

Advance

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
unlimited
Yes
Yes

Bus module
Complete bus sys
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Support
Help Library
Online Support
On site support

unlimited

Yes
Yes
Yes

مقدمة إلى :مدارس رند العالمية
عدد الطالب  1200 :طالب

رقم عرض السعر BP2941
التاريخ  :األربعاء 04 ،اغسطس2021 ،

&

مالحظات:
•

اإلشتراك
لمدة سنة

.1

نظام االنصراف

.3

نظام الحضور

.2
.4

سعر الباقة للطالب/السنة

 50ر.س

•

ضريبة القيمة المضافة
- 15% VAT

 7.5ر.س

•

السعر بعد الضريبة
إجمالي السعر ل  1200طالب

 57.5ر.س
 69,000ر.س

السعر اإلجمالي  69,000 :ريال سعودي

هذا العرض يشمل انظمة بلورايد األربعة :
نظام التواصل

نظام الحافالت المدرسية

حسابات أولياء األمور والمعلمين والمساعدين مجاناا في هذا

العرض .

جميع األسعار المعروضة بالريال السعودي .

•

العرض يشمل التدريب لجميع مستخدمي البرنامج باإلضافة الى

•

يبدأ التعاقد من تاريخ عودة الطالب واالستخدام الفعلي للبرنامج

الصيانه والدعم الفني لمدة عام.

رشكة معامل الوصال لتقنية المعلومات | SeamLabs Technologies
Alinma Bank: SA71 0500 0068 2017 3994 7000
VAT Registration Number: 310111132700003

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وخدمات ما بعد البيع
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ارفع من تميز مدرستك
ووالء أولياء األمور
مع بلو رايد.

يسعدنا تواصلكم معنا
السعودية
saudi

+955 59 265 4444
+966 56 8643661

مصر
Egypt

+20 101 199 8233
+20 111 815 8884

األردن
Jordan

+962 7 8066 2135

الواليات المتحدة
USA

+1 408 310 052

info@blueride.co
www.blueride.co
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