
اليف جايت 

انظر وتحدث مع العميلوجه لوجه , في ذات الوقت حتى لو كان بعيد عنك   
زبائن ذوي االحتياجات الخاصه ؟

 يمكنك الحديث معهم عن طريق ارسال لغة االشارات من المكان البعيد 

هل تحتاج لملفات اثبات , ارسلها مباشرة   

تحتاج لترى نسخة من ورق العميل ؟ مباشرة تكون بين يديك

العميل يأخذ االفضل , حاال 

حقبة جديده في عالم خدمات العمالء

تريد ان توظف مجموعه من خدمات العمالء بكل مكان ؟
 ليس بعد االن , بعض المميزين سيكفون جميع العمالء بالسوق او العالم 

كومبيوتر بشاشة لمس 
فيديو مباشر بشاشة عرض كبير 42"

جهاز تصوير الرسال الملفات والنسخ الورقيه 
طابعة لطباعة النسخ او االرشادات 

كاميرا ومايكروفون للتواصل المباشر

الطول
طبعة القدم  

الوزن

مادة المجسم 

  238 سم 

  1.5 مم من الصفائح المعدنيه واالمنيوم 

 x 113 180  سم^2
208 كغم 

شاشة كومبيوتر 
شاشة لمس 

سرعة الطباعه 

حجم الورق 
سعة درج الورق

19’’ ال سي دي تي اف تي 
سطح الموجه الصوتيه 

20 بي بي ام مونو ليزر 

A5/A4
150 ورقة 

42’’ ال سي دي شاشة فيديو  
كاميرا ومايكروفون  

مساح ضوئي للملفات الورقيه  
مسج متحرك بسعة 10في64 بيكسلز  لوحات ال اي دي  

  A4 ملتقط صور

  3 كميرات ومايكروفون 

  220 فولت الطاقة المدخله 

اضافات اختياريه : سماعة تلفون , جرس وقارئ بطاقات .  

التواصل مع العميل بمختلف المدن واالماكن  
وضع العمالء بالترتيب للرد عليهم من اي مكان 

االستماع للعميل للرد بشكل سليم ومباشر 
رؤية العميل مباشرة لكي ال يقع باحتماالت االحتيال

جميع الفيديوهات والصوتيات يمكن ان تسجل لغايات ضبط الجودة  ولغايات امنيه 

االتصال مباشرة من اي مكان لمناقشة مشاكلهم 
ارسال نسخ من الملفات تشكل مطالبهم 

استقبال نسخه من الفواتير , مخالفات , حجوزات , خرائط , طلبات ... الخ
الحديث مباشرة مع الموظف بدون الضغط على ازرار 

gate
Face 2 face see&talk

اليف جيت هي وسيلة اعالم بوقت حقيقي , تشاركيه لخدمة العمالء مباشرة وهي مكون من : 

العميل يمكنه :

الموظف يمكنه ان : 

هذا ليس حلم ,
 بوجود اليف جيت 

gate
Face 2 face see&talk


