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مدرستكتميزمنارفع
األمورأولياءووالء

.رايدبلومع
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مستوىتحاكيتقنيات
السريعالطلبكفاءة

ىمستوتحاكيتقنيات
البنكياألمان
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خروج الطالب مع بلورايد 
األرقامتعكسهانجاحقصة

السيارةركن
النداء

الطالبتجهيز
اإلنصراف

الطريقة
التقليدية

السيارةوصول

السيارةركن
النداء

الطالبتجهيز
اإلنصراف

السيارةوصول

الوقت

دقيقة 20

دقيقة  2-5

نظام
االنصراف
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نظام

االنصراف

0%
سياراتحوادث

0%
سيرحوادث

0%
بشريةأخطاء

األرقامتعكسهانجاحقصة
أمان٪١٠٠
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والحركةالنقلعملياتفينوعيةنقلةعمل
يشعر بها أولياء األمور 
بشكل مباشر ويومي 

عملية الخروج وتطبيق التباعد تحسين
والحفاظ على المجتمع المدرسي 
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آمنةمدرسيةبيئةضمان●
الطوارئحاالتلكافةوفعالةسريعةاستجابةتوفير●
الطالبخروجفياألمانوالسالمةمعاييرأعلىتحقيق●
الطالبسالمةأهميةثقافةونشرالوعيمستوىرفع●
بأمانالمدرسيةالمرافقمنالطالبخروجوتخطيطتنظيم●
المدرسيةالحافالتفيمواعيدفيالدقةزيادةوواألمانالنظاممستوىلرفعمتكاملنظام●
رأكثآمنةبطريقةالدراسياليومانتهاءجودةوتحسيناالنصرافعمليةأثناءالحديثةالتقنيةتضمين●
(األمورأولياء-التعليممنسوبي-الطالب )المدرسيالمجتمعسالمةلضماناإلجتماعيالتباعدتطبيق●

:المضافةوالقيماألهداف



7 نظام
الحضور

أقلمهام
أعلىوأمان

تدعمبيئةولتوفير ..بثمنتقدرالأمانةأطفالنا
إلدارةبلورايدأنظمةبابتكارقمناتطويرهم
وفعالةعمليةبطريقةالمدرسيةالعمليات

نظام
التواصل

نظام
الحافالت

نظام
االنصراف
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ةمسبوقغيربسرعةالحضورتقاريرعلىاحصل

شرفالمقبلمنيوميبشكلوالتأخيرالغياببحاالتأمورأولياءإلعالمرسائلإرسالسيتم
.التطبيقطريقعن

فوريةإشعارات

بطاللجميعوالغيابوالتأخيرالحضوراخذعنمسؤوالا ليكونواحدشخصتعيينللمشرفيمكن
..واحدآنفيالمدرسيالحضورسجالتجميعترفعبحيثللمعلمينالمهمةتوكيلأوالمرحلة

االستخدامفيمرونة

عندالطالبمنأكثرأوواحداختيارمنالمسؤولتمكنالتطبيق؛فيالحضورسجلخواصإحدىهي
.(متأخر /غائب /حاضر)الحالةتحديد

الطالبحالةتسجيلفيسرعة

نظام
الحضور
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األمورأولياءمعالتواصلكفاءةزيادة

نظام
التواصل

مجاني،محدودالرسائلنظام

فصل /واحدأمرلولياإلرسالتخصيصإمكانية
التعليميالفريق /األمورأولياءجميع /معين

الطوارئتنبيهاتإرسالإمكانية

،صور)متعددةوسائطمرفقاتإضافةمكانيةإ
(emojis،فيديو

وقراءتهاالرسالةوصولمعرفةخاصية
(read receipt) 

واأللوانالخطتغييرإمكانية

والنصفعشرالحاديةالساعةإلىالطالبانصرافموعدتقديمعلىالتنبيهنود
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Hurry up

األمروليتطبيق
االنصرافمسؤولتطبيق

تسجيلمن،الدراسياليومخاللليساندكمبلورايدنظامصمم
وهدوءانسيابيةبكلطالبآخرخروجحتىصباحاا الحضور

الطالبتجهيزليتسنىاالمروليوصولتنبيهات قبلمن خالل
بدون أي انتظارالبابعلىاالمروليوصولبمجردامانبكلوخروجه

انترنتتوفرعدمحالفيالذكيهالبطايقخاصيةمع

االنصرافبطاقةفقدانأونسيانعنالناتجالتأخيرمشكلةحل●
.االنصرافوعمليةلالنتظاراإلجماليالوقتتقليل●
متنظيوسائلاستخدامبسببتحدثقدالتيوالفوضىاإلزعاجمنالتخفيف●

التقليديةاالنصراف
طةالمحيالمناطقفيالمرورانسيابيةوتحسينالزحامتخفيففيالمساعدة●

بالمدرسة
ألخطاءانطاقوتقليلالقراراتخاذفيالمساعدةبالبياناتاإلداريةالقراراتتعزيز●

نظامالبشرية
االنصراف

الطالبخروجومتابعةإدارة
االنصرافوقت
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Hurry up

السيارةدخولعند :اإلستعداد●
تلقائياا الطلبيظهر ..الصفراءللمنطقة

قبلمبكراا للمغادرةالطالبليستعد
 .سيارتهوصول

زرعلىاألمروليضغطعند :النداء●
الطالبصرفليتمالحالةتتغير ..النداء

.تأخيربدونالمدرسةحرممنالمستعد

االشارةهذهتظهر !االستعجال●
يتأخرعندمافقطالمدرسةلموظفي

األمورأولياءلدىتظهرولن،فقطالطالب
.مساعديهمأو

األمروليتطبيق
االنصرافمسؤولتطبيق

نظام
االنصراف

االنصرافعمليةتنظيم
وسريعةسهلةوآمنةبطريقة
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ةالمدرسساحةفيأوفصولهمفياالنتظارللطالبيمكن
.الحاجةحسبمرحلةلكلمخصصمساراختياراو ..

بطريقتكالطالبيةالمساراتنظم

عدةأوواحدفصلإنصرافبتنظيمالمعلمتكليفيمكن
،الساحاتفيعامانصرافمشرفاضافةيمكنكما،فصول

.المستلمهويةمنللتأكدالحارسإضافةأو

بمرونةفريقكعلىالمهاموزع

 ..ذكيةخروجخطة
الجميعصالحيات

تموياليومبدايةمنالنظامطريقعنالحضورتسجيليتم
لطالباعلىللتعرفتلقائياا والحافالتاإلنصرافبنظامربطها

.اليومنهايةفيالمدرسةفيالمتبقين

البشريةلألخطاءمجاالا تدعال

نظام
االنصراف

األمروليالبوابةالمدخلالفصل
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المساراتتخطيط
مباشرةمتابعة
المبكراإللغاء
دقيقةزمنيةتقارير

فّعالنظام
المتروومحطاتالمطاراتأنظمةمثل

نظام
الحافالت

نظام
الحافالت
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خصيصاا صممتالحافالتإدارة
احتياجاتكملتناسب

نمالطالبلمنزلالصحيحالموقعبإدخالالمسؤولاألمرولييقوم
 .التطبيقخالل

الحافلةوصولوقتمعرفة
حيث،المنزلمنالحافلةاقترابعندالمبكرالتنبيهيمكن
.الحافلةسائقتطبيقفيالنتظارالمحددةالمهلةتظهر

الضوضاءتقليل
ضجيجأياثارةدونالتطبيقعلىالحافلةوصولعرضيتم

 .السيارةبوقالستخدامالحاجةدونالجيرانأوللعائلة

.األمروليمنبالغيابالمبكراإلخطارخاصية

أسهلأصبحالمنازلتحديد

مبكرةحضورسجالت

نظام
الحافالت
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أسهلتواصل
أوالحافلةلسائقيسمحالذي "االتصال"زرعلىالضغطيمكن

لوليويمكن  .المسجلاألمروليبرقممباشرةباإلتصالالمشرف
التطبيقمنمباشرةالسائقمعالتواصلاالمر

مباشرةمتابعة
تأخرحالفي،التاليةالمحطةإلىبالمتابعةللحافلةيسمح

.،المتاحةالمهلةعنالطالب

نيةالتقباستخدامعاليةفعالية

مويت،منظمةكمساراتللسائقينالمدخلةالمنازلمواقعتظهر
االتوقفمحطاتتعديل الغياب)حسبيوميوبشكلتلقائيا

 (المبكر

االنتظارمهلةفيتحكم
البللطالمبكراإلستعدادإمكانيةالمبكرالتنبيهميزةتتيح

.اإلنتظاروقتمنوالتخفيف

بسهولةالحافالتمساراتحدد

نظام
الحافالت
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األداءوحّسن ..األخطاءقّيم

تقييم
والجهدالوقتهدرعلىللتغلبالثغراتاكتشاف
الالزمةاإلجراءاتاتخاذسرعةخاللمنوالمادة

وضوح
الزمنيةوالفتراتاإلجراءاتجميعيظهرتقرير

بهاالخاصة

نجاح
للوصولالمواردتوجيهطريقعناألهدافتحقيق
المرجوةللنتائج

نظام
االنصراف

نظام
الحضور

نظام
الحافالت نظام

التواصل
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نظام
االنصراف

نظام
الحافالت

والتصاريحوالنداءالحسابإلدارةاألمورألولياءتطبيق

،الطالبوتسليماالنصرافإلدارةالمدرسيللفريقتطبيق

االنصرافعندوالصورةاالسممطابقةطريقعناألمانخيار
(اختياري)

رغبةحسبالساحاتاوالفصولمنالنداءلمتابعةشاشات
المدرسة

األبناءالستالماآلخرينتفويضاألمرلولييمكن

فصولعدةاوفصلعنالمدرسةفيمسؤولتعيين

المدرسيةالحافالتخدمةفيالمسجلينالطالبتعيين
الخريطةعلىعناوينهمومشاهدة

مدةتوقعوحسابالخرائطباستخدامالحافالتمساراتتخطيط
الحافالتعلىمتساويبشكلالطالبوتوزيعالرحلة

لطالبلالمبكراالستعدادإمكانيةالحافلةموقعتتبعميزةتتيح
االنتظارمدةمنوالتخفيفمحددوقتفي

الحافلةمنالطالبوخروجدخولعنداألمرلوليتنبيهرسالة

لهالتابعةوالصالحياتالحافلةسائقتغييرإمكانية

قلسائيسمحالذيأسهللتواصلاالتصالزرعلىالضغطيمكن
 .المسجلاألمروليبرقممباشرةباإلتصالالمشرفأوالحافلة

نظام
الحضور

األمروليقبلمنبالغيابالمبكراإلبالغ

عناشخاصعدةاوشخصخاللمنالحضورتسجيلإمكانية
التطبيقطريق

الغيابأوالتأخيرحالفياألمورألولياءتنبيهرسائلإرسال

والتأخيروالغياببالحضورتقارير

الحضورتقاريرمعطياتعلىبنائاا االنصرافخطةتحديث

نظام
التواصل

مجانيرسائلنظام

جميع /معينفصل /واحدأمرلولياإلرسالتخصيصإمكانية
التعليميالفريق /األمورأولياء

الطوارئتنبيهاتإرسالإمكانية

متعددةوسائطمرفقاتإضافةإمكانية
(emojisفيديو،صور)

 (read receipt)وقراءتهاالرسالةوصولمعرفةخاصية
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لخدمتكمستعدالدعمفريق

،النظامشرحعرضتقديم
.العملفريقوتدريب

البدءقبلتدريب

التقنيةالمشاكلوحلدعم
٤إلىدقيقة٦٠خاللفي

.العملساعاتضمن،ساعات

فنيودعمصيانة

،ابالواتس :عبرمتاحالتواصل
يترتوالتواصلحسابات،اإليميل

.رالمباشاالتصالأو،وانستقرام

سهلتواصل

خدمةأفضللتقديمنهدف
فيتجربتكموإلنجاح،عمالء

.بلورايدنظاماستخدام

ناجحةتجربة
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Feature Advance

Pickup system

calling screens Yes

admin panel Yes

Staff App Yes

Parent App Yes

Messages & communications 

QR code read & print Yes

App notification  unlimited 

use In app messages Yes

Auto in app messages ( attendace , ...) Yes

Bus module

Complete bus sys unlimited 

Support

Help Library Yes

Online Support Yes

On site support Yes

مرنةباقات

للبرنامجالفعليواالستخدامالطالبعودةتاريخمنالتعاقديبدأ
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كة معامل الوصال لتقنية المعلومات  SeamLabs| شر Technologies

Alinma Bank: SA71 0500 0068 2017 3994 7000
VAT Registration Number: 310111132700003

:مالحظات&
:األربعةبلورايدانظمةيشملالعرضهذا•

نظام االنصراف 1.

نظام التواصل 2.

نظام الحضور 3.

نظام الحافالت المدرسية  4.
هذافيمجاناا والمساعدينوالمعلميناألمورأولياءحسابات•

.العرض
.السعوديبالريالالمعروضةاألسعارجميع•
الىباإلضافةالبرنامجمستخدميلجميعالتدريبيشملالعرض•

.عاملمدةالفنيوالدعمالصيانه
رنامجللبالفعليواالستخدامالطالبعودةتاريخمنالتعاقديبدأ•

ةالمضافالقيمةضريبة
- 15% VAT

السنة/للطالبالباقةسعر

الضريبةبعدالسعر

طالب 1200ل السعرإجمالي

اإلشتراك
سنةلمدة

س.ر7.5

س.ر50

س.ر57.5

س.ر69,000

ريال سعودي 69,000:اإلجماليالسعر
البيعبعدماوخدماتالمضافةالقيمةضريبةشاملالسعر

BP2941السعرعرضرقم
2021اغسطس، 04األربعاء، : التاريخ

رند العالميةمدارس :إلىمقدمة
طالب1200 :الطالبعدد
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معناتواصلكميسعدنا

info@blueride.coالسعودية

www.blueride.co

المتحدةالوالياتاألردنمصر
saudi

+955 59 265 4444 
+966 56 8643661

Egypt
+20 101 199 8233 
+20 111 815 8884

Jordan
+962 7 8066 2135 

USA
+1 408 310 052

مدرستكتميزمنارفع
األمورأولياءووالء

.رايدبلومع

mailto:info@blueride.co
http://www.blueride.co

