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لقطاع الميــــــــــاه ومياه
الصـــــرف الصـــــحي

 تمكين العمليات المتصلة لزيادة كفاءة التشغيل
والصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي



توفر              حلوال لمرافق المياه ومياه الصرف الصحي من
أنظمتهم إعداد   م                        مما يساعدهم على 
 وتشغيلها وتحليلها وتحسينها وصيانتها، وذلك باستخدام
 أكثر األساليب كفاءة في الهندسة ومراقبة االستجابة التي
وبسعر للسكان  المياه  توفر  بزيادة  المرافق  لتلك   تسمح 

مناسب

تواجه مختلفة،  مواقع  في  مختلفة  تقنيات  لوجود   ونظًرا 
كما المطلوب  الدعم  لتلقي  كبيرة  تحديات  دائًما   المرافق 
التقنيات هذه  لصيانة  المطلوبة  الموارد  نقص  من   تعاني 
من الموحدة  الحلول  تسمح  للعصر.  مواكبة     وإبقائها 

بمعايرة تطبيق منصة التكنولوجيا، مما يحسن

EDGE TO
ENTERPRISE

AVEVA
Edge to Enterprise

AVEVAبمعايرة تطبيق منصة التكنولوجيا، مما يحسن:

الكفاءة  إعادة
االستخدام

 تدريب
المشغلين



قابلية غير محدودة للتوسع، عمليات إدخال      غير محدودة، عمالء غير محدودين
توسع مع نمو أعمالك دون ان تتكبد أي تكاليف إضافية

IO

حافظ على مستقبل أنظمتك

 متجاوبة، تجسيد مرئي لل          ؛ تتيح المعايرة
 على مستوى المشروع

أثناء التشغيلي  األداء  إلدارة  األساس   هو 
 الوقت الفعلي للحصول على مشاركة و تنفيذ

الحلقة المغلقة

 تستخدم في ثلث المنشآت الصناعية في جميع
أنحاء العالم ؛ تدعم التصفح عن بعد عبر الويب

الميزات كاملة  واجهة     صغير،   حجم 
 للتطبيقات المتضمنة وتطبيقات

نظام                                               المبني على
نظام             والجاهز لالستخدام عبر ال

منصة واحدة، العديد من التجارب -
 تصور/التجسيد المرئي من
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AVEVA System Platform

AVEVA InTouch HMI; AVEVA Citect

AVEVA Edge

AVEVA Edge IoT
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Cloud   Linux 
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AVEVA Unified Operations Center

50% 15% 20% 80%

الصرف  / المياه  محطات  وضع  الموحدة  العمليات  من  جديد  مستوى   جرب 
الصحي والمضخات والشبكة بأكملها تحت المراقبة والتحكم المستمرين

 استناًدا إلى منهج "أنظمة األنظمة"،                                                   تساعد
مركزية رؤية  على  الحصول  من  بأكمله  الفريق  تمكين  على  المياه   مرافق 
تشغيلية شاملة رؤية  تحقيق  وبسرعة،  قرارات مستنيرة  اتخاذ   للمساعدة في 
 عبر مرافقهم ، مساعدتهم على تحسين السالمة والكفاءة التشغيلية ، وبالتالي

تحسين هوامش الربح ألعمالهم

 توفر                           قوالب حلول صناعية جاهزة مع تطبيقات ملحقة  إضافية،
 ومؤشرات األداء الرئيسية         ، والتحليالت، ومقاطع فيديو           ، وخرائط
، المؤسسات       تخطيط موارد  وأنظمة   ، الجغرافية        المعلومات   نظم 

ونماذج هندسية ثالثية األبعاد، ورسوم بيانية

 ينتج عن هذه الطريقة المقولبة الخاصة بالمياه وقًتا أسرع للتقييم بنسبة تصل
نتيجة الطلب.  حسب  المصنعة  الهندسية  بالتطبيقات  مقارنة   60٪  إلى 
 لتصميمها على نظام قابل للتطوير ،  توفر المنصة تطبيقات          قوية جاهزة

لالستخدام و معتمدة على السياق

 إلى جانب ذلك، تقدم               للطرف الثالث من شركاء البرمجيات  مجموعة
 أدوات لتطوير البرمجيات            وذلك لبناء تطبيقات          غنية تستفيد من
 اتصال المنصة بالبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي (بيانات الوقت الفعلي
تكنولوجيا تقارب  يتيح  مما  األعمال  أنظمة  مع  واندماجها   التشغيلية) 

المعلومات / التكنولوجيا التشغيلية

AVEVA Unified Operation Center

AVEVA UOC
KPIsCCTV

ERP GIS
P&ID

OMI

AVEVA
OMI (SDK)

توفير بكلف
العمليات

زيادة في
االنتاجية

زيادة في
المردود

تقليل زمن
إتخاذ القرار



AVEVA’S
SYSTEM PLATFORM

 توفر                                                         القدرة على نشر نظائر
 متعددة من المصانع  واألغراض على تطبيقات مختلفة لتقليل

تكاليف الهندسة والصيانة في بناء نظام خطوط األنابيب

 توفر منصة نظام                       واجهة إدارة العمليات          ،
 وهي واجهة سريعة االستجابة إلدارة العمليات تعد األولى
جميع عبر  العصرية  المستخدم  لتجارب  معدة   عالميًا 
 المنصات التي تدعم إيماءات اللمس المتعدد ، مثل التمرير
 والقرص والتكبير. يمكن اآلن تصميم التطبيقات متعددة

الشاشات في أقل من خمس دقائق بدون برمجة
 

تطوير بيئة  يوفر  ألنه  المياه  تنظيم  لمركز  مثالي   منتج 
 متكاملة          ؛ القدرة على إنشاء نموذج منطقي في نظام
لمعدات الفعلي  الفيزيائي  الموقع  على  بناًء   التحكم 
المتكامل األمن  الكائنات؛  على  القائمة  التنمية   المصنع؛ 
مرنة اتصالية  البيانات؛  مستوى  إلى  وصوًال   والمركزي 
التشخيص مرافق  التطبيق؛  تشغيل  وقت  إدارة   للبيانات؛ 
األخرى منتجات          مع  الوثيق  والتكامل   المركزية؛ 

ومنتجات الطرف الثالث

غير توسع  قابلية  مع  مرنة  بنى  لدينا  المنصة  نظام   يتيح 
 محدودة من عقدة         بسيطة إلى غرفة تحكم مركزية
ملحقات إضافة  على  المتزايدة   اإلضافية  القدرة   شاملة. 

عندما تتطلبها احتياجات العمل
تقدم                                                وحدات إضافية

مثل

 

تعمل على تسريع نمو الشبكة بشكل كبير

AVEVA System platform

(OMI) AVEVA System platform

(IDE)

AVEVA

HMI

AVEVA System Platformplug-in
Workflow, Condition Management, Mobile

وتكامل المشروع من أجل التحسين Operator Rounds
المستدام والمستمر للعمليات وإدارة الصيانة



  AVEVA Historian, formerly Wonderware

 AVEVA Workflow Management

 AVEVA Mobile Operator Rounds 

AVEVA Condition Management 

Maps Integration / GIS

تخزين على  قادر  األداء  عالي  عمليات  مؤرخ  صناعية!  بسرعات  بياناتك   أّرخ" 
 كميات ضخمة من البيانات التي تولدها المنشآت الصناعية. اجمع  قوة ومرونة
 قاعدة البيانات العالئقية  مع سرعة وضغط البيانات في مؤرخ حقيقي لعملية
الضمنية التقارير  وتقلل  واحدة،  نقرة  بعملية  البيانات  تأريخ  يصبح   األتمتة. 

المتصلة ب الويب  من تكاليف تطوير الويب وتسريع وقتك عند التقييم

"

وتحليلها وتحسينها وتنفيذها  العمل  نمذجة عمليات  الشركات من   يمّكن 
يتيح وكما  واالبتكار  واإلنتاجية  التعاون  من  أعلى  مستويات  إلى    للوصول 
ما عادة  والتي  اليدوية  واإلجراءات  العمل  في  الورق  استخدام  على   القضاء 

تكون عرضة للخطأ وذلك إلنجاز المهام البسيطة أو المعقدة بفعالية

 يعد حًال ذكًيا يساعد مرافق المياه والصرف الصحي على إيجاد التوازن األمثل
أثناء التشخيصات  وتحليل  جمع  خالل  من  واستخدامها  األصول  توافرية   بين 
 الوقت الفعلي من جميع أصول المصانع مثل: المضخات والصمامات والحجرات
 وصوًال إلى اتخاذ قرارات أفضل إلدارة األصول وتحسين العمليات مع إطالة عمر

األصول الحيوية، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة وتحسين الموثوقية

قوة عاملة متنقلة ونظام دعم اتخاذ القرار ، تتيح جوالت المشغل المتحركة

 في موقع المصنع أو عن ُبعد. وتشتمل على برامج قابلة لإلعداد  ومعدات   
 متنقلة متينة تتيح سير العمل وجمع البيانات وإدارة المهام العامة لعمليات

المصنع وإدارة الصيانة وتتبع اإلنتاج وتطبيقات االستجابة

Mobile Operator Roundsللفنيين إدارة العمليات بسرعة وسهولة، سواء

 مكاملة الخرائط الجغرافية المكانية ونظام المعلومات الجغرافية يعتبر حل
تكامل إلى  باإلضافة  الصحي  الصرف  المياه/مياه  مرافق  لجميع   "جاهز" 
ذلك في  بما  التحتية  البنية  لمشاريع  الرئيسية  االحتياجات  يغطي   األنظمة، 
 القدرة على تقديم الخطط والسيناريوهات مباشرة إلى المستخدم النهائي ،
 باإلضافة لفعالية تحديد المواقع الجغرافية و دمجها في              مع بيانات

 وقت العمل الفعلي وأخيًرا وظيفية االندماج مع نماذج
SCADA

BIM

•

•

•

•

•



AVEVA Edge
حل                                    لغرف الصمامات

ومسجالت البيانات
HMI and IoT Edge

إلى يتطلعون  الذين  للمستخدمين  التطوير  أوقات  التحويل  أدوات   تقلل 
 االنتقال من           إلى                       . من الممكن توفير ما يصل إلى    بالمائة
الهندسية االستثمارات  حماية  مع  التحويل  عملية  أثناء  التطوير  وقت   من 

السابقة

90 AVEVA Edge HMIs

تقدم                          أكثر من 250 برنامج تشغيل أصلي تسمح باالتصال السلس
بين

 قبول واسع مثل
التشغيل  برامج  بين  اجمع  بك.  خاص  معيار  لتطوير  بنا  الخاصة   التشغيل 

األصلية ودعم
ال مثيل لها 

للحصول على خيارات اتصال

برنامج أدوات  مجموعة  استخدم   أو 
ذاتومعظم معايير   استخدم 

AVEVA Edge

OPC UA - OPC .NET - OPC DA - HDA 

SNMP - DNP3 - MQTT 
.PLCs - RTUs - Dataloggers HMI / SCADA



AVEVA Edge
Integration enables lloT solutions

 هناك دائًما طلب على زيادة فعالية اآلالت ، بما في ذلك إمكانية التشغيل
المرتبطة األنظمة  مع  البيانات  تبادل  على  والقدرة  األجهزة،  بين   البيني 
 بالسحابة، والحاجة إلى التصميم والصيانة سهلة االستخدام عن ُبعد من قبل

المستخدم

 قم بإلغاء قفل بيانات اآللة و استخدمها من                               الخاصة بك
وذلك من خالل تثبيت النظام مباشرة على منصتك الحالية                                        أو

قم بأرشفتها على مؤرخ                   يعتمد النظام ا باستخدام
         

  الصناعية لتحسين االندماج مع                    وتطبيقات منصة النظام 

انتقل إلى أبعد من ذلك باستخدام  البيانات الخاصة بك باستخدام
      للحصول على بيانات قابلة للتنفيذ، أو االستفادة من أرصدة            لتوفير

  
على              والوصول إلى بوابة

HMI and SCADA
System Platform

Online Historian InSight
AVEVA Edge

AVEVA Connect

InTouch
استمتع بقــابلية توسيــع المحدودة. تدعــم

.
 أيًضا الرسومات

Insight 
Flex

Edge Management Cloud

Cloud

Cloud

AVEVA edgeفي
لمراقبة األجهزة الطرفية والتحكم فيها عن ُبعد
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