
�نظمة �لنقل �آللية بد�� سائق 
للخدمة في �ملستشفيا� 

مستشفى مدينة ينا مستشفى /كتو+ نغرين, ال' باملا' مستشفى مدينة بامبر" 

مستشفى مدينة ما+بو+" مستشفى +�بر� بو3, مدينة شتوتغا+� مستشفى +�ينيش, مدينة بو� 

  معد�� �لنقل �آللي للمو�/
8 منذ بد6 عمل ��لى معد�� �لنقل  لقد تبدلت �ألمو+ كثير�
�آللي بد�� سائق في �ملستشفيا� حتى يومنا هذ�,  حيث 
�صبحت  لقد  �مر�نة,  Aكا86  �كثر  �آللية  �ملركبا�  �صبحت 
عبر  �Aلك  �لليز+  بأشعة   �� �ملغناطيس  بأنظمة  توجه 
 Iلهذ ميكن  كما  �ملستشفيا�,   Mفر� �كافة  �ملصاعد 
 O/مز� �هي  �لتحكم  موقع  مع  �ملعلوما�   S/تبا �ملعد�� 
 بأجهزO حتسس للتحقق ��لتعرU على �لشحنة �� �حلمولة 
على سبيل �ملثا�X ,S عملية �إلمد�/�� �� تنسيق �ملو�/ في 
بها   Yيقو ينا  مبدينة  فريد+يش-شيلر  جامعة  مستشفى 
نظاY معد�� �لنقل �آللية بد�� سائق, هذ� �لنظاY يحتو\ 
مختلف  بني  �ملو�/  �تنسيق  بتو+يد   Yتقو _لية   ٢٤ على 
��لصيدلية  ��ملطبخ  �لعناية  قسم  مثل   Yألقسا�
 Yألقسا�  Iهذ �ألبحاe...�لخ,  �قسم  ��ملصبغة   M/ملستو��
يتم  مختلفة,  �بطو�بق  �بنية   Oعد في  تتو�جد  ��ألجنحة 
يوميا8 نقل ٤٠٠ حا�ية (��A عجال�) تنقل �لطعاY ��أل/�ية 

 Yلغسيل ��ملو�/ �ملعقمة ��ملعد�� �لطبية ��لنفايا�, تقو��
�لعمو/ية   kخلطو�  Oشفر  O6بقر� �آللي  �لنقل  معد�� 
بذلك, بفضل  �لتحكم  �تبلغ مركز  �حلا�ية  �ملوجو/O على 
�يدير  يتحكم  �لذ\  �ملركز  يصبح  ��لتبليغ   O6لقر��  Iهذ
كل  تو�جد  مبكا�  /�ئمة  معرفة  على  �آلليا�   Iهذ عمل 

 حا�ية في �ملبنى. 
�لوظائف  تؤ/\  بتشغيلها   Yنقو �لتي   O/لقيا� �نظمة 
O+�/X �ملهما� ��لوظائف ��لتوجيه للسير  �لتقليدية مثل 
 Iتلفة, باإلضافة لهذs� صد حركة �آلليا� في �حملطا�+�
�إلضافية  �لوظائف  بعض   vهنا �لتقليدية  �ملهما� 

 :Oجلديد�
 yحلاسو� على  �معاجلته   zAمنو (بنا6   Oحملاكا�� �لتخطيط 
�لزمني   Sجلد��  O+�/X �لنتائج),  لد+�سة  �ملتغير��  �تبديل 
�إلتصاال�,   O+�/X �حلا�يا�,  عمل   O+�/X �إلنطال~),  (برنامج 

حتسني �/�6 معد�� �لنقل �O+�/X �خلدما� ��لطاقة. 
 

مستشفى +�بر� بو3 مبدينة شتوتغا+�. �ملانيا ● مستشفى مدينة بامبر". �ملانيا ● مستشفى تا� توv سينغ. سنغافو+O من �عمالنا:   
● مستشفى �لدكتو+ نيغرين ال' باملا'. جز+ �لكنا+ ● مستشفى مدينة ينا. �ملانيا ● مستشفى مدينة ماجدبو+". �ملانيا  

● مستشفى +�ينيشى مبدينة بو�. �ملانيا ● مستشفى مدينة ما+بو+". �ملانيا  
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�لمحاكا0 — *0�1 مهمة للتخطيط حتى *ثناء سير �لعمل (بناء نمو#" �معالجته على �لحاسو� �تبديل �لمتغير� لد��سة �لنتائج) 

�لتحسين �لمسبق لبرنامج �إلنطال3 

تنظيم �لحا�يا ��لمو��1 �ألخر< عبر =�1�0 �لوظائف �إلضافية 
نقل �ملو�� 

نقل �ملو�	� 

��قا� �لنقل 
مجا� �ملستو�� 

       

مدير �إلتصاال — �حد0 معلوما إلشا�� محد01 

 �نظمة�لتحكم بقيا� �آلليا� بو�سطة
 �حلاسو� تضمن نقل �ملو�� بسهولة

ينمو بقو1 ��	 �جليل �جلديد من �نظمة �لتحكم باآلليا� بالقيا+ بوظائف حتكم $ضافية تشمل معظم ملحقا� 
�لعمل مما يسهل بد�	9 تو�صل �ألطر�; �ملعنية بهذ9 �لوظائف �	بطها مع بعض مما يضمن $��	1 �لبيانا� ��ملعلوما� 
بشكل �كثر �ماناA, هذ9 �لوظائف ترفع جاهزية توفر �ملعلوما� مما يؤ�E لرفع �لطاقة �إلنتاجية, كما توفر �يضاA ��جهة 

حتكم مريحة تظهر �ملعلوما� �لدقيقة حو� �لنظا+ ��حلموال�. 

�ستنتاO عد� �آلليا� �ملطلوبة 
حتسني مسا	 �آلليا� 

�ختبا	 مسا	�� (طرT) متباينة لآلليا�  
$ختبا	 �إلنحر�; عن �ملسا	�� �ملقر	1 لآلليا� 

�ستنتاO �حتديد �لطاقا� �إلحتياطية 

حتسني تدفق �ملو�� 
تنظيم جاهزية �آلليا� 

تنظيم �حلا�يا� �ملتوجب نقلها 
حتديد �لفتر�� �لزمنية للنقل 

مختلف �صنا; �حلا�يا� 
�لتعامل مع �حلاال� �[تلفة (�لغسل, �لتعقيم,..�لخ)                                                                                                                                          

_ليا� (بد�^ سائق, معلقة) 
�ملصاعد, _ليا� �لنقل 

 Tبرنامج �إلنطال
�ألماكن �حملتملة للحا�يا� 

�لتعر; على �حلا�يا� 

�خطاe, �عطا�, حاال� �إلنشغا�  
  fهاتف, جو��, بيجر, حاسو

 Aسالة للجو��, بريد �لكتر�ني يسمع صوتيا	

معلوما� حو� 
$شعا	 $لى  

 تحسين �سائط �لنقل — عبر �لتركيز على مهاI �لتحكم 
توفر مو�	� �لنقل 

عد� �آلليا� 
�لتحكم بالطاقة 

عد� �نوعية �حلا�يا� 
�ملصاعد, _ليا� �لنقل 
�ستر�تيجية �لبد�ئل 

�حد0 برمجية للتحكم بالطاقة — ��صد0 �لبطا�ية 
ضما^ جاهزية �لعمل 
مر�قبة حالة �لشحن 

حتسني $ستطاعة �لبطا	ية 

 =�1�0 �لخدما —  للجاهزية �لعالية 
$��	1 ��قا� �خلدمة 

	صد ��قا� �لصيانة 

Telefon  +49 (0) 71 41/98 47-0 
Fax        
mlr-system@mlr.de 
www.mlr.de 

+49 (0) 71 41/98 47-1 13 
MLR System GmbH 
Voithstraße 15 
71640 Ludwigsburg 
Germany لمانيا� 

عنو�^ �لشركة  لإلتصا� بنا 
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