
 
 

 

 

 وتكامل البرامج   ؤيالتحليل التنب ،الرقمنةتجعل كل من   لتكنولوجيا البناء نوفادشركة 

 متناول اليد في  

 

سبتمبر   15إلى  12من خالل معرض الخمسة الكبار دبي، عروض توضيحية  و تكنولوجيا  ال تقديم

2021 

 

 

 

، الشركة الرائدة في مجال تطوير برمجيات  نوفاد تعمل  - 2021 سبتمبر  6اإلمارات العربية المتحدة 

حاليا على تسجيل    اإلدارة الميدانية لصناعة البناء والتشييد المتواجدة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا 

لتحليل التنبئي خالل  دخولها وتواجدها  في منطقة الشرق األوسط، حيث ستعرض تقنياتها للرقمنة وا

 ، بمركز دبي التجاري العالمي.  2021سبتمبر  15إلى  12، في الفترة من   معرض الخمسة الكبار دبي

 

والعمل عن كثب مع شركات   الشرق األوسط ، منطقة  باالستثمار في  نوفاد  في هذا اإلطار، تلتزم شركة 

تعاون  وقد بدأت معالم هذا الالجودة واإلنتاجية.   ، السالمةظروف لتحسين  المتواجدة  في الميدان  البناء 

  الخور، بمدينة مطبخ رأس مستوطنة مركز بحوث األحياء المائية والثروة السمكية في بمشروع جديد ال
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في   ا  وتتمثل مهمته  -مشروع تديره شركة "الخليج لالستشارات الهندسية والصناعية"  . وهو قطر بدولة 

 . نوفاد باستخدام منصة    بالمشروعرقمنة جميع عمليات الصيانة الخاصة  

 

وهي عبارة عن تطبيق للجوال    ،نوفاد ستستفيد شركات اإلنشاءات والشركات الصناعية من منصة بهذا، 

  واحد    ت تشغيلية لرقمنة وأتمتة جميع عمليات الموقع ، ومحرك تحليليومنصة متكاملة توفر ست وحدا

 قوي التخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاًء. 

 

تتم    ،إدارة القوى العاملة والصيانة، مراقبة التقدم ة،السالم،عمليات الموقع بما في ذلك الجودة جميع 

تم التقاطها رؤى لتبسيط العمليات  يباستخدام األجهزة المحمولة. توفر البيانات التي   وأتمتتها     رقمنتها 

 وتحقيق النتائج. 

 

 : كبار دبيالمعرض الخمسة  خالل  هامين منتجين إطالق بنوفاد  وستقوم شركة  

 

 نوفاد كونيكت 

األسماء األكثر ثقة في العالم في   من موصالت التوصيل والتشغيل مع بعض  نوفاد كونيكت توفر  

المستندات والرسومات والمالحظات   -المجال. تعمل عمليات الدمج على ربط البيانات عبر سلسلة القيمة 

الميدانية والمشكالت ، وحتى أتمتة دخول الموقع باستخدام التصوير الحراري. باستخدام نوفاد كونيكت ،  

  -تبسيط البيانات عبر مهام سير العمل لزيادة الكفاءة واإلنتاجية  في الميدان العاملة للفرق  اآلن يمكن 

   .يفضلونها ربط منصة نوفاد الخاصة بهم باألدوات التي يستخدمونها بالفعل و

 

اوتوديسك  عمالق الصناعة  شركة   ، أعلنت شركة نوفاد تكاملها مع 2021أغسطس  25في 

يمكن للمستخدمين اآلن   . بهذا،، من خالل ربط منصتي اوتوديسك ونوفاد  كونستركشن كالود ™ 

مشاركة بيانات السالمة والجودة الخاصة بهم من الميدان في نوفاد مع أصحاب المصلحة اآلخرين في  

  ي إم يمكن لمستخدمي نوفاد أيًضا دمج أحدث الرسومات من بي أكما . BMI 360مجال البناء  

  سومات عن استخدام الفرق الميدانية للر ةالناتج  المشاكل في مهام سير العمل الميدانية وتقليل 360

 . ة الخاطئ

 

 نوفاد انسايت 
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تحول ذكاء    ؤية الطريقة التي تنظر بها إلى البيانات. فهذه المنصة التحليلية التنب  نوفاد انسايت تغير منصة  

أعمال البناء إلى أفعال، وتمنح  أصحاب المصلحة الرئيسيين  لمواقع البناء ومشاريع البناء وشركات  

 البناء  إمكانية  التحكم في بياناتهم.   

المشاريع البدء على الفور دون الحاجة إلى إعداد لوحات المعلومات القياسية ، مما يوفر   راءيمكن لمد 

 المزايا التالية: 

 تسهيل إعداد التقارير باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية وتصورات البيانات القوية  •

المشكالت واتخاذ  استخدام المؤشرات الرائدة ذات األهمية الحيوية لعمل تنبؤات وتشخيص  •

 اإلجراءات 

 كل مقاييسك في متناول يدك  -يمكنك تحسينه  قياسه، إذا كان بإمكانك  •

 

العالم في صناعة   رواد هم بينمن   ،في تحولهم الرقمي لـنوفاد مستخدم  100.000اليوم ، يثق أكثر من 

  ، أوباياشي ،سي  &إي  هيونداي  ، إيفاج ، شركة البناء الحكومية الصينية غ، بوي  ،ألستومالبناء مثل 

 . وشانغريال  الند هونغ كونغ   ،الند   كابيتا باإلضافة إلى مطوري العقارات مثل  ، تي  &سامسونج سي 

 

 انتهى 

 

 وسائل اإلعالم  للتواصل مع

   bahige.takieddine@novade.netمدير المبيعات في الشرق األوسط  ،بهيج تقي الدين

 

 نوفاد شركة  نبذة عن 

  ةرقمن  عمليات تتم  ، حيث صناعة البناء والبنية التحتيةقطاع هو برنامج إدارة اإلنشاءات الرائد في   نوفاد 

إدارة القوى العاملة والصيانة باستخدام   ،مراقبة التقدم ،السالمة ،الموقع بما في ذلك الجودة ةوأتمت 

تم التقاطها رؤى لتبسيط العمليات وتحقيق النتائج. يثق كبار  ياألجهزة المحمولة. توفر البيانات التي  

لدفع التحول الرقمي    نوفاد جميع أنحاء العالم في   منوالمشغلين   الكالمقاولين ومطوري العقارات والم

شركة  تعمل . الرئيسي في سنغافورة مقرها، ويقع  2014 العام في الشركة . تأسست م بمؤسساتهالخاص 
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  ،سيدني ، طوكيو ،جاكرتا  ،هونغ كونغ  ،لندن ،باريس كل من  على مستوى العالم ولها مكاتب في نوفاد  

 بكين وبيروت.  ،بانكوك ،نيودلهي

 

 

 للتواصل مع نوفاد 

 contact@novade.netالبريد اإللكتروني:  

 www.novade.netالموقع: 

 solutions-www.linkedin.com/company/novadeلينكد إن:  

 www.facebook.com/novadesolutionsفيسبوك: 

 www.youtube.com/novadeيوتيوب: 

 www.twitter.com/novadegroupتويتر:  

 www.instagram.com/novadesolutions   :انستغرام 
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