
يف عام 2020، بلغ إجمايل تكلفة اإلصابات 
المرتبطة بالعمل ووالتي كان من الممكن تالفيها 

ما يزيد عن 163.9 مليار دوالر أمريكي

65 مليون يوم عمل ضاعت بسبب هذه اإلصابات 
وهو الرقم الذي تضاعف تقريًبا مقارنًة بالسنين 

الماضية

مجلس السالمة الوطني

تعمل شركة ®Bodytrak من أجل الحفاظ 
على سالمة فريقك ومنع وقوع الحوادث 
الناجمة عن اإلجهاد الحراري والتعب عن 

طريق تحليل دقيق ومباشر للبيانات.

 رفيق موثوق به يمتلك القدرة 
على الحفاظ على سالمة فريقك

الحفاظ على السالمة كخدمة
خدمة شاملة تستعين بأجهزة استشعار فريدة من 

نوعها قابلة لالرتداء، وتحليالت متميزة للبيانات 
من ابتكارنا عالوة على منصتنا إلدارة السالمة على 

السحابة من أجل الحفاظ على سالمة فريقك.

حماية األصول ذات القيمة األكبر بالنسبة إليك
نهج مصمم خصيًصا لتلبية االحتياجات وأتمتة 

رؤية البيانات حسب األوضاع الحالية ويف الوقت 
الفعلي الذي يسمح بالتدخل المباشر وتجنب وقوع 

الحوادث.

تحسين اإلنتاجية وتحقيق مكاسب أكبر
تمكين المستخدمين من العمل يف مستويات مثلى 
مع توفر عمليات تشغيل تقود إىل تقييم أثر اإلجهاد 

الناتج عن بيئة العمل على اإلنتاجية.



تسمح لك رؤيتنا الفريدة فيما يتعلق بالسالمة بتحسين ممارسات الصحة 
والسالمة يف مكان عملك عن طريق منع وقوع الحوادث المرتبطة باألمور التالية:

Bodytrak إعداد التقارير الضرورية من

تقليل معدالت الحوادث التي تمس الصحة 
والسالمة

تقليل التكاليف عن طريق منع اإلصابات

تقليل التكاليف عن طريق تحسين كفاءة 
التشغيل

قواعد حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية 
محّسنة )ESG( للمؤسسات الصناعية 

العامة

Bodytrak ميزات أجهزة

عالمات صحية متعددة
أجهزة قابلة لالرتداء وخفيفة الوزن

أكثر من 8 ساعات من عمر البطارية *
اتصاالت Wi-Fi وبيانات خلوية مدمجة

Bluetooth® التوافق مع تقنية
تنبيهات صوتية

معدل السماع الوسطي
حماية السمع

* بافتراض االستخدام المتوسط

Bodytrak ميزات منصة

لوحة التنبيهات التي تتوفر يف الوقت الفعلي
إمكانية تعديل إعدادات وحدود القياسات

اإلبالغ عن الحوادث
تقارير آلية لرؤية شاملة

إرسال إشعارات التنبيه من خالل البريد 
اإللكتروين ورسائل SMS القصيرة

مراقبة المواقع من خالل التعيين التفاعلي 
لألماكن على الخرائط

تحديد نطاقات جغرافية لمناطق الحفظ 
 SOS تم تنشيط التنبيه بواسطة مستخدم

المصمم للمساعدة السريعة

للحصول على المزيد من المعلومات، 
تفضلوا بزيارة الموقع
www.bodytrak.co

عن طريق استخدام حلولنا الذكية يف مجال السالمة، 
تستطيع تطبيق مراقبة مستمرة الستجابة كل 

شخص بشكل فردي لإلجهاد البيئي والفسيولوجي. 
هذا األمر يعني عدم الحاجة بعد اآلن للتقيد بنهج 

واحد فقط لمراقبة السالمة. تتيح Bodytrak إمكانية 
تعيين معايير القياس لكل متغير من المتغيرات 
مع مراعاة المعاييرالفردية لكل مستخدم بشكل 
تلقايئ عن طريق تتبع معيار أساسي باستخدام 

تقنيات تعلم اآللة. يضمن ذلك توفير بيانات دقيقة 
وُيمكن االعتماد عليها لكل مستخدم.

عند تجاوز المعايير المحددة مسبًقا، ُتصدر منصة 
إدارة الحوادث تنبيهات وتعرض مكان وقوع 

الحوادث مما يسمح بالتدخل السريع. يتم إنشاء 
تقارير آلية لمساعدتك يف تحقيق أقصى استفادة 
من الرؤى الحيوية، وتحسين ممارسات السالمة، 

ورفع اإلنتاجية.

تم تصميم سماعة األذن مع مراعاة اشتراطات 
الراحة وقوة التحمل حيث أنها تصبح غير ملحوظة 

إىل حد كبير عند وضعها يف األذن. الراحة التي توفرها 
عوامل شكل الجهاز الصغير الحجم  والذي يتوافق 

مع األذن بطريقة سليمة صحًيا يعني السهولة 
الكبيرة يف تثبيته وإزالته. يجمع لبجهاز بين ميزات 

أساسية لمراقبة السالمة مع حماية السمع يف 
الوقت نفسه كما أنه متوافق مع أجهزة االتصاالت 

الصوتية مثل االتصاالت الالسلكية الرقمية للهواتف 
المحمولة. تشغل وحدة االتصاالت حيًزا أصغر كما 

أنها أخف من الهواتف الذكية العادية ويمكن تعليقها 
يف الحزام أو وضعها يف الجيب بشكل مريح.

من خالل سعر بسيط قدره 1.50 جنيه إسترليني 
يف اليوم لكل مستخدم، يمكنك االستفادة من حلول 

السالمة الموثوق بها التي نوفرها كخدمة لمنع 
وقوع الحوادث يف قطاعات مختلفة تشمل اإلنتاج 
واإلمدادات والعمل المنفرد واإلنشاءات وصوالً إىل 

خدمات الطوارئ والمجال العسكري.

أو يمكنكم التحدث مع فريق العمل
+44 20 3432 5439

Bodytrak® منصة إدارة الحوادث

Bodytrak® CommPack

اإلجهاد الحراري
)CBT( حرارة الجسم األساسية

المراقبة المستمرة لدرجات الحرارة دون تالمس. التنبيه 
يف حال وجود إجهاد حراري.

فقدان السمع الناجم عن الضوضاء
قياس الضوضاء

 مراقبة معدل تعرض األذن للضوضاء بشكل تراكمي 
وإصدار تنبيهات يف حال وجود ضوضاء مفرطة.

اإلعياء
)HRV( معدل تغير سرعة القلب معدل تغير دقات القلب

.)PPG( معالجة إشارات تخطيط التحجم الضويئ

حاالت السقوط
الحركة وقياس سلوك الراحة/النشاط

اكتشاف السقوط / وتنبيه عدم الحركة.

SOS - االستغاثة العاجلة

 نظام إنذار يتحكم به المشغل يطلق تنبيهات عبر 

لوحة التحكم والرسائل القصيرة والبريد اإللكتروين.

 تحديد الموقع الجغرايف + السياج الجغرايف 
عند الكشف عن التنبيه سواء داخل األبنية أو يف األماكن 

المفتوحة.

يمنع الوصول إىل المناطق الخطرة.


