
تطبيق إدارة األصـــول الثــــــــابتة
 Assets Management Application



Why TrioAssets
 أسباب ومميزات اإلستخدام؟

Features
    الميزات

 
سهولة االستخدام والتخصيص  ·

Android و ios متوافق مع أنظمة  ·
لوحة تحكم للجرد لمعرفة حالة األصول وعددها و المفقود و األصول غير المجرودة  ·

مزامنة البيانات و تخصيصها لجميع األصول أو حسب المواقع  ·
السرعة في عملية جرد األصول الثابتة ومعرفة حالتها  ·
ضمان للمحافظة على األصول من الضياع أو السرقة  ·

مناسب للمشآت في القطاع السياحي (الفنادق - القرى السياحية-المنتجعات)  ·
مناسب للمشآت في القطاع الخدمي و اإلداري و التكنولوجي  ·
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•
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•

Asset Management and tracking is the key
to getting good ROI for companies across
various Business

إدارة األصول وتتبعها هي المفتاح للحصول على
عوائد جيدة على االستثمار للشركات عبر مختلف

القطاعات

 
 تتبع أصول مؤسستك ال يقل أهمية عن تتبع المخزون الخاص بك. بغض النظر عما إذا

 كانت أصوًال مادية أو متنقلة أو خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو حتى بعهدة الموظفين ،
 فأنت بحاجة إلى تتبعها لمعرفة حالتها وموقعها وجدول صيانتها والمعلومات األخرى

ذات الصلة

Keeping track of your organization's assets is just as important as 
keeping track of your inventory. Regardless of whether they are 
physical, mobile, IT or even personnel assets, you need to track them 
for their status, location, maintenance schedule and other relevant 
information.

Easy use and custumizable
Compatible with iOS and Android
An inventory dash board to see the status of assets, their number, lost 
and uninvented assets
Synchronize and customize data for all assets or by locations
The process of inventorying fixed assets and knowing their actual 
condition
Guarantee to protect assets from loss or theft
Suitable for facilities in the tourism sector (hotels - tourist villages - 
resorts)
Suitable for facilities in the service, administrative and technology 
business sector
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  الوظائف الرئيسية
 

The main functions 

Create and manage asset locations, positioning, and grouping
    إنشاء وإدارة مواقع تواجد األصول وتموضعها وتقسيمها لمجموعات

 



Monitor and track the actual condition
and movement of assets
    مراقبة وتتبع الحالة الفعلية لألصول و حركتها

 

من خالل التحكم بشكل كامل على مايلي   

إضافة موقع / أو عدة مواقع لألصول الثابتة

إضافة تقسيمات ألماكن وجود األصول كمثال طابق أو عدة طوابق

إضافة مجموعات ألماكن تموضع األصول مثال الغرف

إضافة تفاصيل األصل الثابت ( الصورة - االسم - الوصف - المورد - النوع -قراءة تاغ األصل )

التحكم بقوة الماسح من مسافات قريبة وبعيدة

من                    لتسهيل جرد أصول المنشأة بواسطة تطبيق عبر قراءة              لكل أصل 



 التطبيق متكامل مع موديول إدارة األصول الثابتة
 في

 حيث يتم إصدار تقارير وتحليالت مفصلة لألصول الثابتة
المملوكة للمنشآة

Trio365

The application is integrated with the fixed 
asset management module in Trio365
where detailed reports and analyzes are 
issued for the fixed assets owned by the 
facility

من خالل التحكم بشكل كامل على مايلي   

إضافة موقع / أو عدة مواقع لألصول الثابتة

إضافة تقسيمات ألماكن وجود األصول كمثال طابق أو عدة طوابق

إضافة مجموعات ألماكن تموضع األصول مثال الغرف

إضافة تفاصيل األصل الثابت ( الصورة - االسم - الوصف - المورد - النوع -قراءة تاغ األصل )

التحكم بقوة الماسح من مسافات قريبة وبعيدة
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Full control over the following

Add location or multi locations

Add divisions for the locations of assets such as one or multy floors

Adding groups to where assets are located e.g rooms

Add fixed asset details (image - name - description - supplier - type - read the tag)

Control the power of the scanner from near and far distances

Assits from Triosuite to facilitate the inventory process by application by reading 
the RFID of each asset

من                    لتسهيل جرد أصول المنشأة بواسطة تطبيق عبر قراءة              لكل أصل 

•
•
•
•
•

TriosuiteRFID Assits



www.Triosuite.comMeet our  team
قـــــابل فـــــريقنا Sales@triosuite.com

Simplify physical inventory processes and  

تبسيط عمليات الجرد المادية والتحكم في الممتلكات  القيمة لمؤسستك 

for your organizationAssets control valuable


