
تطــــــــــبيق إلدارة المــوظفــــين
 An application for managing employees 



 عين على الميدان
 من؟ أين؟ لماذا؟

 
 

Eyes On The Field
Who? Where? Why?

Keep your Team 
Informed and Engaged 
with  Mobile Team Tracer

The Challenge
    التحديات و الصعوبات

 

أنت بحاجة المراقبة والتحكم بحضور الموظفين ؟

 أنت بحاجة لمعرفة من أي مكان يعمل فريقك ؟

أنت بحاجة لمعلومات عن مواعيد زيارات فريق العمل ؟

 ومن سيزرون ومع من سيقومون بالمقابلة ؟

وكم عدد الزيارات التي يقوم بها كل عضو في الفريق ؟

You need to monitor and control employee 
Attendance
You need to know Where your members are 
working?
You need to know Who they are meeting? 
And how many visits are done by each 
member?
You need to know Why they are visiting? 
and what are the results of the visit?
You need to know project status and task 
progress        •
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 أنت وفــــريقــك في صميم
 األحداث ، تبليغات وتشاركــــية
 من خـــــالل التتبع عن طـــــــــريق

 تطـــــبيق على المــــوبايل



Why to Use it?
 أسباب ومميزات اإلستخدام؟

Who can use it?
    من يمكنه استخدامه؟

 

جميع موظفي الشركة
فرق المبيعات ومندوبي المبيعات 

مديرو المشروع والموارد 

All company Employees
Sales Teams and Sales Representatives
Project managers and resources

• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
 

Which Industry can use it?
    ما هي الصناعة التي يمكن استخدامها؟

 
عمليا أي صناعة

Practically any industry.

Features
المميزات

 
أوضاع متصل / غير متصل

التحقق الدوري من الوقت / الموقع 
تحميل / تحميل البيانات 

تقارير وتحليالت في الوقت الحقيقي 
تكوين سياج جغرافي 

االستخدام والتفعيل الفوري 
API جاهز

تنبيه الطوارئ 

Online/Offline modes.
Periodical Time/location validation.
Download/upload data.
Real-time reporting and analytics.
Geo-fencing configuration.
Immediate usage and activation.
API ready.
SOS alerting.
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 وقت الحضور ، المبيــــــعات ، المشروع
Sales ,Time Attendance ,Project



Attendance
  الحضور

عمليا أي صناعة
Practically any industry.

تتبع وقت الموظفين

جهاز الموظف (الموبايل ) هو هوية الموظف . ال حاجة للمزيد

 سهولة احتساب عدد ساعات العمل 

الردود الفورية على التنبيهات و الحاالت الطارئة

 تحليالت و تقارير بالوقت الفعلي

•
•
•
•
•

Track employees time.

The device is the employee ID. No need for additional 

Easy working hours calculation.

Immediate respond to emergencies & SOS notification.

Real-time reporting and analytics

•
•
•
•
•
•

 الميزات و القيمة
Business Benefits & Values



Sales
   المبيعات

 مركز تواصل

 إدارة الحساب

 تسجيل إجراءات األنشطة

 تقويم مشترك

 تقييم كفاءة وإنتاجية الموظفين

 تقارير وإبالغات في الوقت الفعلي

•
•
•
•
•
•

Contact center

Account management

Record activities actions

Shared calendar

Evaluate efficiency and productivity of employees.

Real-time reporting and analytics.

•
•
•
•
•
•

 الميزات و القيمة
Business Benefits & Values



Project
    المشروع

 إدارة المهام

 جدول زمني يومي

 نسبة دقيقة لإلنجاز

 تتبع حالة المشروع

 تقييم أداء وإنتاجية الموظفين

 تقارير و تحليالت بالوقت الفعلي

•
•
•
•
•
•

Task management

Daily timesheet

Accurate % of completion

Track project status

Evaluate efficiency and productivity of employees.

Real-time reporting and analytics.

•
•
•
•
•
•

 الميزات و القيمة
Business Benefits & Values



  لوحـــة اإلدارة
Admin Panel

إدارة المستخدم

 إدارة الفرع

 مركز االشعارات

 األجهزة الموثوقة

 تحليالت األنشطة

 تقارير و تحليالت بالوقت الفعلي

•
•
•
•
•
•

User management

Branch management

Notification center

Secured Devices

Analyze activities

Real-time reporting and analytics.

•
•
•
•
•
•

 الميزات و القيمة
Business Benefits & Values



المزيد من األنظمة الذكية والمتكاملة
Fully integrated with Trio� � �  ERP

• +35 Business modules
• Financial module
• Human resource
• Payroll
• BI
• Workflow
• Customizable and Much more

 أكثر من 35 وحدة لألعمال
 وحدة المحاسبة

 وحدة الموارد البشرية
 وحدة الرواتب

 BI وحدة
 مخطط سير العمل

 قابلية التخصيص و المزيد

•
•
•
•
•
•
•

• Time attendance
• Sales activity
• Project

 وقت الحضور
 أنشطة المبيعات

 المشروع
 

•
•
•



تتبع وقت الموظفين

جهاز الموظف (الموبايل ) هو هوية الموظف . ال حاجة للمزيد

 سهولة احتساب عدد ساعات العمل 

الردود الفورية على التنبيهات و الحاالت الطارئة

 تحليالت و تقارير بالوقت الفعلي

Pricing & Billing, Design your Package
   األسعـــار ، صـمـم حــــزمــتك

 1 Month  1 year 3 Month

 50 مستخدم200
USERS

 Sale

 Attendance

 Project

Total
المجموع

مستخدم
uesrs

مستخدم
USERS

مجـانا
Free

احصل
GET

عند شراء
WHEN BUY

 2 years

15.00 USD
Per month 

35.00 USD
Per month 33.25 USD

Per month 29.75 USD
Per month 24.50 USD

Per month 

35.00 USD
Per month 33.25 USD

Per month 29.75 USD
Per month 24.50 USD

Per month 

14.25 USD
Per month 12.75 USD

Per month 10.50 USD
Per month 

0.70USD                       
Per month 



keep 

www.Triosuite.comMeet our sales team
قابل فريق المبيعات Sales@triosuite.com

Triotracerاحصل على تطبيق                     وقم بالتتبع 

and Have a
TriotracerTrace 


