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Fideltus
A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y

نحن كشركة تهتم بتوفير االمن والراحة  لكافة الزبائن المحترمين من االشخاص والشركات 
قبل  من  الستخدامها  المتقدمة  التقنيات  وتوفير  الى عرض  نسعى   ، والمدن  والمؤسسات 

الجميع عن طريق استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

لتقنيات ) التكنولوجيا( وفي اطار العمل للتكامل  لكون تركيا من البلدان المنتجة والمصدرة ل
مع االسواق العالمية ، فاننا نسعى الى جعل شركتنا  المتميزة من بين الشركات الرائدة في 
العالم عن طريق مواصلة المثابرة وانجاز االعمال بسرعة، والتطوير التكنولوجي  وترسيخ 

البنية التحتية التكنولوجية بفضل خبرائنا  المتخصصين في هذه المجاالت .

رؤيتنا 

مهمتنا 
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ان عالمة بيرغو التجارية هي اجهزة وبرامج النظمة تأمين االمن والتعقب والمتابعة المتطورة لكل 
شيء مطلوب متابعته مثل ) المركبات، االشخاص، االشياء والمواد، الحيوانات( وتحديد موقعه في اي 
مكان في العالم ، وتأمين االتصال بين الطرف المطلوب متابعته ومركز المراقبة والمتابعة ، حيث 
تتمتع بمزايا وخواص ذات قدرات وامكانيات واسعة  من اجل تأمين وتوفير االمن للمركبات واالشخاص، 

حيث تم تطوير هذه االجهزة على ايدي المهندسين المحليين  في تركيا. 

المعرفة االنية والفورية للموقع والمكان الحالي ألي شي مطلوب متابعته ومراقبته من قبلكم وتوثيقه. ‹
رفع مستوى كفائة العمل وقدراته وتقليل مصاريف ذلك العمل وتكاليفه. ‹
منع االستخدام السيء للمركبات ‹
تأمين وتوفير االمن للمركبات واالشخاص. ‹

يستلم الجهاز معلوماته من القمر االصطناعي لمنظومة تحديد المواقع الجغرافية ) جي بي أس(  ‹
يقوم بارسال المعلومات الى مركز المراقبة والمتابعة عن طريق االتصال واالرتباط بـجهاز ) جي  ‹

بي أس آر( بعد اجراء بعض الحسابات والمقاييس المعينة.
البيانات  ومن ثم ارسالها وايصالها الى برامج  ‹ القادمة في قاعدة  النظام بتنسيق االحداثيات  يقوم 

المتابعة.
او  ‹ الحاسوب  اجهزة  بواسطة  متابعته  المطلوب  الشيء  ومراقبة  بمتابعة  يقوم  ان  للمستخدم  يمكن 

الهواتف الخلوية النقالة او اي جهاز يتصل بشبكة المعلومات )االنترنت( بعد ادخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور ) الشفرة( 

صغير، خفيف الوزن، هوائي داخلي، يتم ربطه بموصل واحد ، تركيبه السهل، من الممكن اخفائه  ‹
في السيارة. 

له خواص وميزات بعملية البارك االليكتروني ) توقيف و صف المركبات االليكتروني( ‹
ايقاف تشغيل المركبات عن طريق التحكم عن بعد ‹
امكانية تشغيله بواسطة البطارية ليثوم – ايون وشحنها داخليا. ‹
تكاليف ومصاريف اقل الجور شبكة ) جي اس ام( بفضل  خوارزمية الضغط ) الكبس( ‹
مجسات استشعار تعجيل وتسريع ذات ابعاد ثالثية داخلية ) 3 جي( ‹
دعم بلوتوث مدمج داخلي ‹
صندوق بتصميم خاص مقاوم للحرائق. ‹
االبالغ الفوري للمستخدم بواسطة الرسائل االليكترونية  ) اس ام اس( في حالة الطوارئ  او االنذار  ‹

او اي انتهاك آخر.
امكانية معرفة معلومات عن الموقع الحالي بواسطة اي هاتف خلوي نقال ‹
اجهزة  ‹ خالل  من  الخرائط  على  والتعرف  المعلومات  شبكة  طريق  عن  والمراقبة  المتابعة  يمكن 

الحاسوب االليكترونية الصغيرة ) الكومبيوتر الجيبي(
تلقائي ) االتوماتيكي( في داخل المركبة في الحاالت الطارئة ‹ االتصال الصوتي  ال
تلقائي ) االتوماتيكي( في حالة الطوارئ ) اختياري عند الطلب( ‹ التقاط الصور ال
زيدة سرعة معرفة الموقع بنسبة 09% عن طريق الدعم  لمنظومة تحديد المواقع ) جي بي اس –  ‹

اسيست(

ما هو بيرغو؟ 

ما هي فوائد بيرغو؟ 

كيف يعمل بيرغو؟ 

الخواص والمواصفات التي تميز بيرغو عن االجهزة االخرى

TRACKING AND SECURITY SYSTEM
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TRACKING AND SECURITY SYSTEM برامج المتابعة  والمراقبة واالمن

االدارة والمتابعة عن طريق تطبيقات اجهزة 
الحاسبات االليكرتونية ) الكومبيوتر( 

تتبع عن طريق غوغل االرض

البحث عن الموقع من خالل 
اجهزة الهواتف الخلوية النقالة 

خدمات الرسائل االليكترونية 
لمركز المتابعة والمراقبة 

متابعة عبر شبكة المعلومات ) االنترنت ( اون الين  ‹
ارسال اوامر ‹
تغيير الضوابط ‹
نمذجة )مشبه(  زمنية حقيقية ‹
الى ) خريطة غوغل( الستخدامها  ‹ مدعومة بخريطة مشابه 

في الشبكات المقطوعة  عن االنترنت.

ثالثية  ‹ خرائط  خالل  من  مركباتكم  ومتابعة  تعقيب  يمكن 
االبعاد لبرنامج غوغل االرض

يتم ابالغ مركز المتابعة والمراقبة عن 
رقم لوحة المركبة المطلوب متابعتها 

ومعرفة موقعها بواسطة رسائل 
اليكترونية  ) اس ام اس( ، كما يتم 

معرفة عنوان المركبة المتواجدة فيه . 
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TRACKING AND SECURITY SYSTEM برامج المتابعة  والمراقبة واالمن 
المتابعة عبر شبكة المعلومات ) االنترنت(  وتسجيلها وتوثيقها 

انظمة  المتابعة المتنقلة مدعومة بالخرئط الرقمية وانظمة المالحة            

بيانات  ‹ وقاعدة  الرقمية  الخرائط  بواسطة  المركبات  متابعة 
العناوين

الكامل  ‹ اسطولكم  عن  وسنوية  شهرية   ، يومية  تقارير 
وعرباتكم كل على انفراد

تقرير عن المسافات	 
تقرير العمل	 
تقرير التوقفات	 
تقرير عن تشغيل محركات العربات في حالة الوقوف 	 
تقرير عن انتهاكات التقييدات والتحديدات	 

تقرير النظام والمنظومة بشكل عام  ‹
تقرير لمعلومات المواقع السابقة  ‹
رسومات بيانية عن وقود المركبات وسرعها ‹
والواليات  ‹ المحافظات  وفق  المركبات  لكافة  الحالي  التوزيع 

واالقضية والمحالت والنواحي.
ارسال االوامر وتغيير ضوابط العمل ‹
االدارة ‹

العمل بواسطة انظمة تشغيل النافذة المتنقل ) وندوز موبايل(  ‹
مالئم ومتوافق مع البنية التحتية لعارض  خدمات   بيرغو ‹
انظمة المالحة باللغة التركية ) تم تحميل كافة الخرائط على  ‹

، ولكن ال يمكن تحميل  مستوى االزقة في بطاقة )اس دي( 
الخرائط عن طريق استخدام )جي بي ار اس ( (

ابالغ   ‹ طريق  عن  والمراقبة  المتابعة  فرصة  توفير  ميزة  له 
عارض خدمات بيرغو عن الموقع الحالي

يمكن  ‹ الين   اون  االنترنت(   ( المعلومات  شبكة  باستخدام 
بموجب  الخرائط   على  المواقع  وتثبيت  والمراقبة  المتابعة 
المعلومات القادمة من اجهزة بيرغو واجهزة المالحة االخرى  

الى عارض خدمات بيرغو.
تبادل الرسائل مع اجهزة المالحة االخرى. ‹
توصيل اوامر العمل ‹
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اف 60 
54 غرام فقط 

وذو ابعاد 
 72x46x17ملم     

اف 40 
02 غرام  فقط 
و ذو ابعاد   

40x40x12 ملم       

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

فا 80فا 60فا 40

TRACKING AND SECURITY SYSTEM اجهزة التعقب والمتابعة وخواصها  الفنية

ـ  اف 08        عامة  ل ة ال ي ن ف الخواص ال ـ  اف 06 عامة  ل ة ال ي ن ف الخواص ال ـ  اف 04     عامة  ل ة ال ي ن ف الخواص ال

ذبات الرباعي ، صنف 01 ذب مدى ال ذبات الرباعي ، الصنف 01 ذب مدى ال ذبات الرباعي  ، الصنف 01 ذب مدى ال مودم جي اس ام 

ال ، 461 ديسيبل ن 66 ق ال ،   - 461 ديسيبل  ن بل   66 ق ال ، - 461 ديسي ن 66 ق ية  د المواقع الجغراف وحدة منظومة تحدي

داخلي  داخلي داخلي  هوائي جي اس ام 

داخلي  داخلي داخلي  د المواقع )جي بي أس(  هوائي منظومة تحدي

موجود  - - ية  د المواقع الجغراف دعم منظومة تحدي

نعم      نعم       - نقل  مت االستعمال ال

د الموقع الجغرافي، جي  وة، منظومة تحدي ق ال
ة(، الشحن  ال ق ن اس ام )شبكة الهواتف ال

د الموقع الجغرافي، جي  وة، منظومة تحدي ق ال
ة(، الشحن ال ق ن اس ام )شبكة الهواتف ال

ية،  د المواقع الجغراف وة ، منظومة تحدي ق ال
ة(  ال ق ن جي أس  أم )شبكة الهواتف ال

يه  ب ن ت ذار وال مؤشر االن

موجود   موجود   - االتصاالت  أر اس 232  

لي امبير + 7  ↔ + 04 في دي سي  ،  005 مل لي امبير + 7  ↔ + 04 في دي سي  ،  005 مل لي امبير + 7  ↔ + 04 في دي سي  ،  005 مل المصادر 

لي واط 081      مل لي واط 081      مل لي واط 081 مل استهالك الطاقة ) معدل( 

وية وية ،  +58    درجة مئ -03   درجة مئ وية وية ،  +58    درجة مئ -03   درجة مئ وية وية ، + 58  درجة مئ -03  درجة مئ تشغيل  حرارة ال

لي امبير  يوم  -  ايون ، 0078 مل ث ي ل ير  لي امب يوم -  ايون ، 057 مل ث ي ل - ية  بطارية داخل

نعم     نعم     - ية  شاحنة داخل

يكسال    غا ب 2 2  مي يكسال   غا ب 2 2  مي - ية  ذاكرة داخل

000.001   عدد      000.001   عدد          04 عدد  تسجيل موقع  الخط المغلق )اوف الين( 

موجود ،  3 دي  ) محاور اكس ، واي ، زت (  موجود ،  3 دي  ) محاور اكس ، واي ، زت (  - الحركة  االستشعار والتحسس  ب

وقود          عداد المسافات ،    ال وقود          عداد المسافات ،    ال - اسية  ي مجسات واستشعارات  ق

- المغناطيسية ،   الحرارة ،   ملف   الدوران   المغناطيسية ،   الحرارة ،   ملف   الدوران   ارية حسب الطلب   ي مجسات واستشعارات اخت

آي بي 76  ،   الكسن – 349 – أي  م الخاص ) آي بي( 44  ،   الكسن – 349 – أي   م الخاص ) آي بي( 44  ،   الكسن – 349 – أي   الرق الرق الصندوق 

يو مودم * 4  نعم،   ن - - االستخدام المغناطيسي 

ياري  اخت ياري حسب الطلب      اخت - مكرفون داخلي 

سي إي ،  إي – مارك  ) إي 31(  سي إي ،  إي – مارك  ) إي 31(  سي إي ، إي – مارك ) إي 31(  ائق  وث ال

ال  ير، رسالة شاشة الكرست كاميرا ، ب ال
السائل،  متعدد O/I   ، القرب

ال  ير، رسالة شاشة الكرست كاميرا ، ب ال
السائل،  متعدد O/I   ، القرب

- ارية حسب الطلب  ي وحدات اخت

2  االدخال الرقمي ، 1 االخراج 
ناظرية  الرقمي ، 1 مدخالت ت

2  االدخال الرقمي ، 1 االخراج 
ناظرية  الرقمي ، 1 مدخالت ت

- الدخول/ الخروج 

موجود  -

   - موجود  - توسيع  فتحة ال

نعم       نعم       نعم تة  اب ث برامج ال تحديث ال

ايت      نعم،    02 ب ايت      نعم،    02 ب ايت  نعم ، 02 ب موقع الكبس 

بطارية(    اء ال ن ث است 002 غرام، ) ب بطارية(    اء ال ن ث است 54 غرام، ) ب 02 غرام  الوزن 

63x57x88 م م  71x64x27 مل م 21x04x04 مل البعاد   مل
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تجاوز حدود السرعة المحددة  ‹
االنتظار لفترة معينة اثناء فتح المفتاح  ‹
زيادة السرعة اآلنية وخفضها ‹
الوصول الى االحداثيات الجغرافية المحددة ‹

التحكم االقليمي االنتظار لفترة معينة اثناء فتح المفتاح  ‹
حدود المحافظة ، القضاء، و المحلة 	 

التحكم بالطريق ‹
اسماء الشوارع واالزقة	 

التحكم بساعات العمل ‹
استخدام المركبة خارج ساعات محددة	 
استخدام المركبة  يومي السبت واالحد	 

حاالت الطوارئ ) العاجلة( ‹
مجسات مغناطيسية ) االستشعار المغناطيسي( ‹

غطاء المحرك	 
غطاء خزان الوقود	 
شاحنة قالبة	 

استشعار  )مجسات(  المسافات كيلومتر للمركبة ‹

استشعار الحرارة ) يحتاج الى مقياس »بـروب«  للحرارة( ‹
متابعة مستوى الوقود ‹

لف الدوران ) يحتاج الى لف دوران عكسي اليقاف تشغيل المركبة( 

 تزويد مركز المراقبة بالمعلومات ‹
مركز المراقبة والمتابعة ‹

ارقام الرسائل االليكترونية )اس ام اس(  المّعرفة	 
الى العناوين االليكترونية	 
وحدات المراقبة والمتابعة على شبكة المعلومات االنترنت  	 

) اون الين(
االيصال الفوري للمعلومات عن التقييدات والتحديدات 

المنبهات واالنذارات المنتجة مواقف السيارات االليكترونية الول مرة في العالم 

استشعار )مجس(  تعجيل وتسريع  بثالث ابعاد 

دعم منظومة تحديد المواقع )جي بي اس- اسست(

تحديث البرامج الثابتة من قبل جهاز 
منظومة تحديد المواقع )جي بي آر أس( 

دعم الربط بالرقم الخاص  ) آي بي ( االحتياطي  

دعم البلوتوث الداخلي ) المدمج(

نقل الصور والصوت

التحكم والسيطرة بتقييد بيرغو 

التحكم والسيطرة بتقييد وتحديدات 
عارض خدمة  )الملقم(  بيرغو 

المدخالت الفعالة 

المدخالت السلبية  

المخرجات الفعالة 

عند انتهاك التقييدات والتحديدات واالنذارات 

TRACKING AND SECURITY SYSTEM المواصفات العامة لبيرغو 

الحاالت الطارئة  ‹
انقطاع الطاقة الخارجية / اعادة ربطه ‹

عملية نزع وتركيب رؤوس بطارية السيارة  تقرير العمل	 
قطع كابلوات الطاقة القادمة الى االجهزة ونزعها 	 
نزع مقابس ربط االجهزة او قطعها	 

حركة مركبة النقل عندما يكون المفتاح مغلق ‹
السرقة	 
السحب والجر	 

االستعمال دون اذن مسبق ) إي -  بارك( ‹
تشغيل المركبة بدون اذن	 
تشغيل المركبة عن طريق الربط باالسالك	 

حالة  ‹ في  تكون  عندما  المركبة   داخل  في  الحركة  استشعار 
الوقوف )إي – بارك(

النوافذ  	  زجــاج  وتحطيم  كسر  طريق  عن  المركبة  سرقة 
وغيرها

بتعريف  ‹ المستخدم  قيام  طريق  عن  والتشغيل  التفعيل  يتم 
الجهاز بارقام جي اس ام ) ارقام الهواتف الخلوية النقالة( 

يتم تحويل نمط  الجهاز الى نمط حالة الوقوف او اخراجها  ‹
)الهواتف  ام  اس  جي  برقم  الجهاز  طلب  طريق   عن  منها 

الخلوية النقالة(
اذا كان الجهاز في نمط  الوقوف ولكن محرك السيارة يشتغل،  ‹

فانه يتم ارسال رسالة الى المستخدم تفيد باستخدام بدون اذن.  

يتم تثبيت الحادث وقت وقوعه فورا بفضل احتواء  بيرغو  على 
يمكن  كما   ، ابعاد  بثالث  التسريعي(   ( التعجيلي  االستشعار 
طاقة  استخدام  يتم  وكذلك  التركيب،  حالة  بتغيير  التحسس 

البطارية بافضل شكل له بمساعدة هذا االستشعار ايضا.

امكانية تبيت الموقع بشكل سريع وواضح عن طريق االتصال 
بالقمر االصطناعي لمنظومة تحديد المواقع الجغارفية بفضل 
الخاصية التي يتميز بها جهاز منظومة تحديد المواقع )جي بي 

اس -  أسيست(.

الجهاز يقوم بفحص  البرامج الموجودة في كل مرة يتم فيها  ‹
االرتباط  بالمنظومة. 

بالتحديث  ‹ يقوم  فانه  حديثة  برامج  على  العثور  حالة  وفي 
تلقائي ) االوتوماتيكي( دون ان يقطع االتصال ال

عن  النظام  بمركز  الربط   او  االتصال  تأمين  عدم  حاالت  في 
طريق الرقم الخاص ) آي بي( االول  فانه يقوم تلقائيا في الربط 
االتصال  لتأمين  الثاني   الخاص  الرقم  طريق  عن  واالتصال 

ومواصلته. 

) اخياري حسب الطلب( 

االخرى  االجهزة  مع  االتصال  تأمين  من  بيرغو  جهاز  يتمكن 
التي تتميز باحتوائها على بلوتوث خارجي عن طريق خاصية 

البلوتوث المدمجة معه
مجموعة ) وحدة( خارجية لالتصاالت بالسماعات والحديث  ‹

دون مسك الجهاز باليد
المواقع )جي بي  ‹ لبلوتوث منظومة تحديد  مجموعة خارجية 

اس(
تأمين االتصاالت بواسطة اجهزة المساعد الرقمي الشخصي  ‹

)بي دي أي(  الالسلكي.

حملة  وفي  الفوتوغرافية  الصورة  نقل  من  بيرغو  جهاز  يتمكن 
قبل  من  طلبها  حالة  في  والمتابعة  المراقبة  مركز  الى  واحدة 
 811 تبلغ  زاوية   ذات  خارجية  كاميرة  بواسطة  وذلك  المركز 

درجة. ) اخياري حسب الطلب(
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Fideltus
A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y

اسطنبول المركز 
Kültür Mah. Nispetiye Cd. E3 Blok Kat: 16 

Etiler Akmerkez Ticaret Merkezi
34337 Beşiktas İSTANBUL

الهاتف : 
فاكس :  ال

الهاتف : 
فاكس :  ال

Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271 Sk. No:114/42 
Balgat  Bayraktar Center A Blok Kat: 11

06520 Çankaya ANKARA

مكتب انقرة 

لتوس يدي ف متقدمة ل ا ال تكنولوجي ل ة ل بيرغو ، عالمة تجارية مسجل
+90 (212) 317 60 00 pbx
+90 (212) 317 60 49

+90 (312) 473 63 55 pbx
+90 (312) 473 63 99

افضل استثمار مربح لمركباتكم
ال يمكن سرقتها 

معلومات 
عن 

السرعة 

معلومات 
عن 

الحرارة

دوران المحرك  
) التشغيل في 
ة الوقوف(  حال

ال يمكن سحبها اليمكن استخدامها 
دون اذن مسبق 

انذار 
في حالة 
الطوارئ 

البحث عن 
الموقع 

معلومات 
عن الوقود 

معلومات 
تفريغ  عن ال
والتحميل 
لشاحنات ل

نقل الصور 
الفوتوغرافية 

والصوت 
ايقاف مركبة 

نقل عن طريق  ال
التحكم عن 

بعد إ – بارك 


