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برامج تحدید المسار األمثل
قدیماً...واآلن



لقد حدث شيء ضخماً بحق
في 29 یونیو 2007
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كان أول جھاز آي فون عبارة عن ھاتف ذكي قام باإلرتقاء باآلي بود إلى مستوى آخر.●

كان یمكنك استخدامھ كھاتف خلوي، وأن ترسل وتستقبل رسائل البرید اإللیكتروني، وأن تستمع إلى الموسیقى، وأن تستطیع ●
الدخول على الخرائط ووسائل المالحة.

ولكن أھم شيء في اآلي فون (والحقاً اآلي بود) كان ھو متجر أبل أو "اآلب ستور"●

كان اآلب ستور یحتوي على القلیل من التطبیقات في البدایة، ولكنھ نما بسرعة شدیدة، على الرغم من إلتزام أبل بالمراجعة ●
الدقیقة لكل تطبیق والتصدیق علیھ.

لقد خرج للنور أول جھاز آیفون
في 29 مایو 2007
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وبعد إصدار اآلي فون بعام تقریباً، قامت جوجل  بتوفیر ھواتف األندروید في األسواق.●

ولم یتم انتقاد أول ھاتف أندروید (أو في السنین القالئل األولى) انتقادات الذعة مثل ما تم مع اآلي فون، ألن الھاتف كان ذو ●
شكل جمیل وسھل االستخدام.

وكان لألندروید أیضاً أب ستور، ولكن أكبر مشاكل ھواتف األندروید الذكیة كانت إمكانیة قیام أي شخص برفع التطبیقات ●
إلى األندروید ولم یكن علیھ الخضوع لعملیة مراجعة أمنیة مثل الموجودة على اآلي فون (وھذه مشكلة مازالت قائمة).

ثم خرج للنور أول ھاتف أندروید
في 22 أكتوبر 2008
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لنقم برسم خط على الرمال...
ولنصنف كل شركات تحدید المسارات األقدم من عام 

2009
بوصفھا

“بائعون لبرامج تراثیة لتحدید المسارات المثلى" 
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ألنھ قبل عام 2009
كان الجمیع یشترون برامج تحدید المسارات

المثلى من بائعي البرامج "التراثیة"

ما ھي البرامج التراثیة؟
 في مجال الحاسب اآللي، یعرف النظام التراثي بالطریقة أو التقنیة أو نظام الكمبیوتر أو برنامج

التطبیق القدیم الخاص بنظام كمبیوتر عفا علیھ الزمن.
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كیفیة تحدید بائعي 
البرامج التراثیة 

بسھولة:

إن بائعي البرامج التراثیة لتحدید المسار األمثل یقومون بإخفاء أسعارھم●

وھذا یعني أنك قد تقضي ساعة كاملة في تصفح موقعھم ولن تستطیع معرفة تكلفة شراء البرنامج.●

●

العثور على السعر یعد تقریباً ضرباً من المستحیالت

 حظاً سعیداً في محاولة التحدث مع أحدھم على الھاتف. فقد أشارت الدراسات المستقلة أنك قد ●
تستغرق أیاماً لتحصل على رد على أحدى استفسارات المبیعات.

ستعلم أنك تتعامل مع أحد بائعي البرامج التراثیة إذا ما وجدت نفسك مضطراً إلثبات شامل لمبدأك ●
أو خوض فترة تجریبیة تستمر لعدة شھور أو سنوات.

 ال تستطیع تجربة برامجھم قبل أن تثبت لھم أنك "جید بما یكفي" لتصبح عمیلھم. ویعني ھذا عادة ●
اإلفصاح عن سجالت شركتك إلیھم.

یحب بائعي التراث توظیف مسئول مبیعات، ومھندس مبیعات، ومدیر مشروع، وأكبر قدر ممكن ●
من الناس لكي یبرروا السعر المرتفع.

شراء برنامجھم یضیع الوقت
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“مثل المافیا، إذا ما انضممت إلیھم...فال یمكنك تركھم"

إن بائعي البرامج التراثیة یشبھون بائعي السیارات- فھم یریدون بیعك طراز ھذا العام ویردونك أن تشتري طرازاً جدیداً بعدھا بثالث سنوات- في حین أن منافسیك یقومون باستعمال شیئاً ●
أحدث.

إن المشكلة الوحیدة ھي أن البرامج تتطور بسرعة أكبر بكثیر من السیارات، ویعد اإلنتظار لمدة 3 سنوات لتحسین البرنامج إنتظاراً شدید الطول.●

لذا فإن بائعي برامج التراث یجعلونك تدفع رسوماً سنویة وتشتري تحدیثات الستقرار البرنامج، مثل ھذه التحدیثات تحتاج لفریق كامل من تكنولوجیا المعلومات بشركتك لتنزیلھا وتنصیبھا ●
على أجھزة الكمبیوتر.

ویشعر بائعو البرامج التراثیة بأنك مدین لھم بفترة الثالث سنوات ھذه، ألنھم قد قاموا ببذل مجھوداً كبیراً في إقناعك بشراء البرنامج في المقام األول.●

ما أن تشتري برنامجھم
فقد حبسوك عندھم...عادة لثالث أعوام
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إن بائعي البرامج التراثیة یحبون
رسوم التكامل الضخمة

إن ھناك فرق كبیر بین البرنامج الجاھز للعمل وبین التكامل المخصص.●

إن أغلب بائعي البرامج التراثیة لیس لدیھم تكامالت جاھزة وخالیة من العیوب مع جوجل ودروب بوكس أو أي أنظمة أخرى تستخدمھا بالفعل في ●
شركتك.

وھذا ألن التكامل إذا ما كان سھل االستعمال ویمكن البدء في العمل بھ بیسر، فال یمكنھم أن یتقاضوا منك 2000 دوالر أمریكي عن كل شخص یومیاً ●
للتكامل مع نظامك.

ومن یزودك بتكامالت جاھزة لالستخدام یجعلونھا متوفرة فقط مع برامج یبدأ سعرھا من 6 أو 7 أرقام...لكل جھاز.●
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الحلقة المفرغة:

البرامج التراثیة الباھظة
تتطلب تدریباً مدفوع األجر على األرجح

یھوى بائعو البرامج التراثیة تعقید برامجھم حتى تحتاج إلى أسابیع أو شھور من التدریب المدفوع األجر.●

ویقدم بائعو البرامج التراثیة وھماً بأن برامج تحدید المسار األمثل الشاملة البد وأن تكون معقدة وال یمكن استخدامھا بدون تدرییب.●

اسأل نفسك: كم سبوعاً تدریبیاً احتجتھ للتعامل مع "جي میل" أو "میكروسوفت أوتلوك"؟●

وإمعاناً في الغلو، یتقاضى منك بعض بائعي البرامج التراثیة رسوم تدریب إضافیة عن كل شخص یدربونھ في شركتك.●
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ھل یستطیع بائعو البرامج التراثیة
القیام بما یدعونھ فعالً؟

یدعي بائعو البرامج التراثیة العدید من اإلدعاءات حول ما یستطیع برنامجھم فعلھ…●

ولكن جملھم غالباً ما تنتھي بالتالي: "بمساعدة ھذا الشریك...وھو خبیر في ھذا المجال…"●

إن الشراكة مع شركات أخرى لشيء مھم فعالً، ولكن متى كانت آخر مرة سمعت فیھا عن اشتراك جوجل مع شركة أخرى لتحسین محرك بحث جوجل؟●

بشكل أساسي، یأخذ بائعو البرامج التراثیة مجموعة من البرامج من شركات مختلفة ویقومون بربطھا مع بعضھا البعض- ثم یبیعونك إیاھا مقابل الكثیر من األموال.●

ویحاول اآلخرون أن "یبتكرون بشكل خاص" حالً واحداً، ألن برنامجھم غیر مرن على اإلطالق.●

وكثیر منھم یعملون كوسیط لیس إال، فیجلسون بینك وبین الشركات التي تقوم فعالً بصنع أنظمة تتبع الجي بي إس، ومحددي المسار المثل، وأنظمة التوجیھ، ●
وتطبیقات الھاتف المحمول، وأجھزة الھاتف المحمول، وأجھزة المالحة، بل یقوم بعضھم أیضاً بتسویق التدریب!
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أین السعر على موقعكم؟✓

ھل تقدمون تجربة مجانیة للبرنامج یمكنني الشروع فیھا حاالً؟✓

ھل علّي اإلنتظار أكثر من 3 أشھر ألرى عائد االستثمار؟✓

ھل علّي أن أفصح عن عائد شركتي؟✓

ھل علّي الدفع عن كل سائق، أو عن كل مستخدم، أو عن كل "أي شيء؟✓

ھل علّي توقیع عقد طویل األجل؟✓

إذا لم تسیر األعمال بشكل جید، ما حجم الشرط الجزائي في حالة فسخي للعقد؟✓

عندما تتحدث في المرة القادمة مع أحد بائعي برامج المسارات 
التراثیة، اسأل:
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ھل لدیكم تطبیق للھاتف المحمول یمكن لسائقي تحمیلھ من األب ستور بسھولة؟✓

 ھل التغییرات التي أقوم بھا للمسارات على الموقع تظھر فوراً على ھواتف السائقین الذكیة؟✓

ھل أحتاج إلى شراء جھاز خادم أو أي معدات أخرى لتشغیل برنامجكم؟✓

ھل علّي وضع ھذا الخادم أو المعدة داخل مركز المعلومات الخاص بي؟✓

ھل أحتاج لشراء مفتاح لرخصة التوجیھ حتى بعد شرائي لبرنامجكم التوجیھي؟✓

ھل أحتاج لدقع مبالغ إضافیة لتدریب فریقي؟✓

عندما تتحدث في المرة القادمة مع أحد بائعي برامج المسارات 
التراثیة، اسأل:
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ھل یمكن للمدیرین، والمخططین، والقائمین على الشحن في شركتي أن یستخدموا البرنامج كفریق؟✓

ھل یعمل برنامجكم على أنظمة "ماك" و"ویندوز" و أجھزة "آي فون" و "آي باد" وھواتف أندروید الذكیة؟✓

ھل یجب علّي تنزیل ملف وتنصیبھ على كل أجھزة الكمبیوتر الخاصة بي؟✓

ھل یعمل برنامج تحدید المسارات الخاص بكم بعشر لغات، حتي یستطیع موظفي استخدامھ بصورة أكثر كفاءة؟✓

ھل أنتم شركة تخطیط مسارات بحق أم أنكم مجرد وسیط؟✓

ھل یمكنني الحصول  على كل التحدیثات المدخلة على برنامجكم بصورة أسبوعیة؟✓

عندما تتحدث في المرة القادمة مع أحد بائعي برامج المسارات 
التراثیة، اسأل:
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أغلب بائعي البرامج التراثیة یضیعون أموالكم القیمة على 
تقنیات قدیمة

مثل السیارات أو المنازل التي ُبنیت في الماضي، فإن األقدم لیس بالضرورة أن یكون أفضل.

إن تغییر المصابیح األمامیة لسیارتك الشیفورلیة القدیمة ال یكسبھا أداء السیارة "كورفیت"...●

وتغییر المصابیح األمامیة لسیارتك الكورفیت القدیمة ال یجعلھا تبدو مثل سیارة كورفیت جدیدة.●

ولھذا فأنت بحاجة إلى البحث عن شركات تحدید المسار األمثل الجدیدة، والتي أنشئت منذ الیوم األول لتفي بمتطلبات الیوم فائقة ●
السرعة.

ربما ترغب في اقتناء سیارة عتیقة الطراز للمتعة، ولكنك لن تدیر شركتك بواستطھا قطعاً.●
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أغلب برامج تحدید المسار التراثیة
ال تعرف بوجود العالم الحقیقي

تفترض برامج تحدید المسار التراثیة قیامك بالتخطیط لمسارك مرة في بدایة كل أسبوع، أو كل ثالثةأشھر وأن مساراتك ال تتغیر أبداً.●

⚬!ولكن العمالء یلغون التسلیمات، وطلبات الخدمة طوال الوقت

⚬.وبعض العمالء، مثل العمالء شدیدي األھمیة أو من قد نخاطر بفقدھم، یحتاجون لزیارة غیر مخطط لھا

وتفترض برامج تحدید المسار التراثیة أنك ترغب في إمضاء الوقت في "تنظیم أسطولك" وتتوقع منك األنتظار لساعات حتى یتم تخطیط مسارك األمثل:●

⚬ ولكنك ترید فقط أن تضع عدد سائقیك، ومھارات كل سائق، وطلبات عمالئك، أ,ن تحصل على مسارك تلقائیاً في بضع دقائق (أو ثواني)، وتجعلھ یظھر
على ھواتف سائقیك حاالً.

وباإلضافة إلى ذلك فإن برامج تحدید المسار التراثیة لم ُتصمم للھواتف الذكیة، والتتبع بواسطة الجي بي إس، أو لتعدیل مسار سائقك عدة مرات یومیاً.●
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لدى بائعي برامج التراث مشكالت عدیدة...

ما ھي المیزات األفضل في برامج تحدید المسار 
األمثل الحدیثة؟
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ھاتف محمول=الحداثة
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في أبریل من عام 2009،
 Route4Me تم إطالق

أول تطبیق
 لتحدید المسار األمثل عبر الھاتف المحمول على

اإلطالق
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20

وبدایة من عام 2015،
تم تنزیل تطبیقات Route4Me  للھاتف

 أكثر من 1,000,000مرة



مع برامج تخطیط المسارات الحدیثة
ما كان یستغرق منك ساعات طویلة...

أصبح اآلن یستغرق 10 دقائق

إن برامج تحدید المسار األمثل الحدیثة عالیة الجودة 
تختبر ملیارات السیناریوھات في أقل من دقیقة لتخطیط 

مسارك األمثل.

اسأل نفسك: ھل یمكن لفریق تكنولوجیا المعلومات 
الخاص بي أن یتكامل مع برنامج تخطیط المسار على 
اإلنترنت بدون تضییع شھور على الترمیزات المكلفة؟
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البرامج الحدیثة تدمج سیناریوھات حقیقیة

تسمح برامج تحدید المسار األمثل الحدیثة مثل Route4Me  للقائمین على الشحن ●
والمدیرین بتعدیل المسارات وتحدیثھا عبر األثیر وإرسالھا إلى السائقین وقت تعدیلھا.

قد تؤثر أحوال العالم الحقیقیة مثل تأخیرات اإلزدحام المروري، والطقس، وبطاقات ●
اإلئتمان المرفوضة، والمخاطر في الموقع على مسارات سائقیك.

إن إضافة شيء بسیط مثل استراحة إضافیة للسائق في یوم شدید الحر یمكن فعلھ ●
بسھولة وال یتتطلب إال ضغطة واحدة. وُیقدر السائق ذلك وتصبح قد تسببت في النھایة 

في زیادة األداء.
إن إرسال العدید من السائقین للمقابلة في مكان محدد، أو لمساعدة سائق آخر مستحیالً ●

. Route4Me تماماً بدون برنامج تخطیط مسارات حدیث مثل

 ألن العدید من بائعي البرامج التراثیة یتوقعون منك أن تضع رأسك في الرمال عندما یتعلق األمر بدینامیكیة تحدید المسارات وإعادة تحدیدھا بالتظاھر أن المسارات لن
 .تتغیر بعد أن خططوا لھا

إن تطبیق Route4Me عبر الھاتف یعطیك أنت وسائقیك كل ما 
تحتاجونھ من أدوات
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إن األداة التي تحتاجھا موجودة بالفعل على ھاتفك الذكي
فمع ظھور الھواتف الذكیة، أصبح لدى المستخدمین القدرة على رؤیة مساراتھم بصورة فوریة

إن برنامج Route4Me یقود الطریق في مجال كیفیة تخطیط 
السائقین لیومھم بشكل أمثل !

مع أكثر من ملیون تنزیل، یقوم السائقون في جمیع أنحاء العالم بتوفیر ●
ساعات من العمل كل یوم.

یستطیع مالك الشركات تخطیط مسارات متعددة في ثواني، سواء كانوا ●
یعملون مع 10 سائقین أو 100.

حافظ على سائقیك آمنین وغیر مخالفین للقانون باستخدام حامل الھاتف ●
الذكي أو التابلت في مركباتھم..

تكالیف البدایھ أقل ما یكون، فقط اجعل سائقیك یستخدمون الھواتف الذكیة.●

یتعامل Route4Me مع أقوى برامج الخرائط على مستوى العالم، بما فیھا ●
.Google Maps

أیا كانت التغییرات التي تقوم بھا في مكتبك، فھي تنتقل بصورة آلیة إلى ھاتف ●
سائقك ، حتى أثناء القیادة. 

نوافذ زمنیة محددة، وتفادي بقاع االازدحام المروري، وأكثر. یمكنك تخصیص ●
كل مسار بقدر ما تحتاج.
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تخطیط مسار سھل ومتقن لك أنت

اختر نقاط توقفك من الخریطة وقم خالل ثواني بتحدید التتابع األمثل الذي یمر بھ سائقیك ●
عبر المدینة خالل یومھم.

أضف نوافذ زمنیة محددة لنقاط التوقف، والوقت المستغرق في الموقع، واجتناب بعض ●
الطرق، وأكثر.

احسب وقت القیادة فوراً، بما فیھ تأخیرات الزحام المروري، بین المئات من المواقع في ●
وقت واحد.

خطط بسھولة للعدید من المسارات لكل سائقیك ببضعة ضغطات من الماوس...حتى إذا ما ●
كان لدیك مئات أو آالف من نقاط التوقف یومیاً.

لقد ولت أیام إمتالك الشركات الكبرى فقط لألموال الالزمة للحصول على أنظمة تخطیط المسارات.
إن برنامج Route4Me  مصمم لكي یناسب احتیاجاتك ویخطط بدقة لمساراتك في ثواني وھو یتفوق على قدرات البرامج التراثیة

إن تطبیق Route4Me عبر الھاتف یعطیك أنت وسائقیك كل ما 
تحتاجونھ من أدوات
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اجعل تخطیط المسارات عمالً تلقائیاً،واجعل
.أجزاء من عملك تتم من تلقاء ذاتھا 

خطط مسارات سائقیك تلقائیاً،وزامنھم مع ھواتفھم الذكیة، وتتبعھم في نفس الوقت- وھو شيء لیس ●
من أساسیات عرض بائعي البرامج التراثیة ویقدموه كإضافة باھظة الثمن.

اجعل كل عناوین عمالئك في نظام مركزي على اإلنترنت، وفال تحتاج إلى تصدیر واستیراد ملفات ●
اإلكسل المزعجة من وإلى نظام MapPoint أو األنظمة األخرى…

عندما تحتاج لتأكید على إكمال العمل ، یسمح Route4Me  للسائقین برفع صور، وفیدیوھات، ●
وتوقیعات...مباشرة على المسار-لسھولة البحث.

تتبع موقع سائقك بشكل فوري وبدون شراء أي معدات جدیدة ، لكي تعرف بالضبط أین ھم وإذا ما ●
كانوا قد حادوا عن المسار الذي قمت بتخطیطھ لھم.

إن برنامج Route4Me في جوھره یقوم بتخطیط المسار األمثل...
ولكنھ أیضاً یقدم لك العدید من المزایا األخرى لتحافظ على وقتك الثمین.

إن تطبیق Route4Me عبر الھاتف یعطیك أنت وسائقیك كل ما 
تحتاجونھ من أدوات
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أشیاء ھامة لتضعھا في 
اعتبارك عن برامج تحیدي 
المسار األمثل الحدیثة قبل 

أن تنفق أموالك التي 
كدحت لتحصل علیھا

ھل یتطلب منك شراء معدات جدیدة؟
إذا ما كان علیك إنفاق آالف الدوالرات على معدات جدیدة، فتأكد من أن ھذا یستحق فیما یتعلق بشركتك. إن بعض برامج ●

تخطیط المسارات تعم لخالل موقع إلیكتروني أو خالل تطبیق على الھاتف...مما یقلل كثیراً من تكالیف الشراء.

ھل یأتي بفترة تجریب مجانیة وتنصیب مجاني؟
إن تسجیل حساب قد یحتاج لعمل كبیر، لذا فإنك تحتاج للتأكد من حصولك على فترة تجریب مجانیة أو على حساب تم ●

إعداده لك، ومعد لالستعمال.

ھل السعر معقول أم أنھ مبالغ فیھ؟
تتقاضى العدید من شركات تحدید المسار األمثل رسوماً إضافیة على المركبة أو السائق بدالً من الرسوم الشھریة الثابتة.●

ھل یحتوي برنامج تحدید المسارات على طرق لتتبع سائقیك؟
 ینبغي أن یحتوي برنامج تخطیط المسار الرائع أیضاً على أداة لتحسین كفاءة السائق ومسئولیتھ. ووالمقدرة على تتبع كل ●

تكالیف القیادة تلقائیاً ینبغي أن یكون من المكونات األساسیة ألي مخطط مسارات.

ھل برنامج تخطیط المسارات سھل االستخدام؟
تأكد من قدرتك أو قدرة موظفیك على استخدام كافة إمكانیات البرنامج.●

 یجب أن یكون البرنامج سھل االستخدام، وأن یخفي كل المعادالت الریاضیةالمعقدة عن األنظار.●
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نعم! إبدأ فترة التجریب المجانیة الیوم!
أثبت لنفسك  أن Route4Me ھو البرنامج المناسب لعملك. 

ال حاجة إلى بطاقة إئتمان للحصول على فترة التجریب المجانیة لمدة 7 أیام.

اتصل بنا:1-855-823-2598+
واجعل خبرائنا في مسارات الشركات الصغیرة یضعون مسارات شركتك

اضغط ھنا لبدء فترة التجریب المجانیة
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