
 توسي بوكس
 :لتوصيل االجهزة

 .اسهل، ارخص، اكثر امانا
توسي بوكس اخترعت وطورت حل جديد يمثل ثورة في طريقة ربط االجهزة 

العملية تلقائية وامينة . االن والول مرة الربط البعيد يتم عبر المستخدم نفسه. البعيدة
 .وتتطلب فقط خمس دقائق

بمساعدة توسي بوكس يمكن مثال التحكم من المنزل باجهزة مكتب الشركة 
االجهزة والمعدات البعيدة عن بعضها . كالحواسيب والملقمات وكاميرات المراقبة 

نظام تشغيلي معتمد على جغرافيا يمكن ان تتواصل مع بعضها بدون الحاجة الى 
 .الحاسوب او مستخدم

 

 

 
 

 

 



 فقطة بعيدة امينة هو كل ما تحتاجه لبناء وصل

 مفتاح توسي بوكس وقفل توسي بوكس
هذه العملية تتم تلقائيا  .الى الموقع المراد التحكم به عبر االنترنت توسي بوكس يعمل توصيل مباشر ومشفر

توسي بوكس يعطي لمستخدمه الثقة بان البيانات واالتصال هو تحت . وليس هناك حاجة لفتح جدار ناري. دائما
 .الكليةسيطرته 

وضع . يمكن شراء اجهزة توسي بوكس كاستثمار مرة واحدة دون الحاجة الى االلتزام بدفع تكاليف شهرية ثابتة
 .توسي بوكس قيد االستعمال سهل جدا ويمكن ان يتم دون الحاجة الى متخصصين بتكنولوجيا المعلومات

 

 من حاسوبه يستطيع المستخدم ان يتحكم باالحهزة . 1صورة 
 .المربوطة الى القفل

 
 
 
 
 

هي يمكن ان تتواصل مع . اقفال اخرى مربوطة الى القفل. 2 صورة
االجهزة المربوطة الى االقفال يمكن ان تتواصل مع بعضها . بعضها

 .ايضا

 
 
 
 

  قفل توسي بوكس

 
 

 
 
 
 

  مفتاح توسي بوكس
تربط لها االجهزة المراد التحكم توسي بوكس هو اداة شبكة ذكي 

االجهزة المراد السيطرة عليها عن بعد تربط الى . بها عن بعد
 .القفل اما عبر كابل شبكة او شبكة محلية السلكية

 
القفل يمكن ان يربط الى االنترنت عبر اي توصيل متاح في الموقع 

 . مثل مودم اي دي اس ال او قابس شبكة داخلية
 

الى القفل عبر  3Gدم النقال من الجيل الثالث كذلك يمكن ربط مو
هذا يمكن من االتصال في المواقع التي ال . الوصلة يو اس بي

 .تتوفر فيها خطوط ارضية ثابتة لالنترنت
 
في استعمال قفل توسي بوكس ال يتطلب تنصيب برامجيات  

 .الجهاز الطرفي للمستخدم  وال في حاسوب موقع التحكم البعيد
 
 .بط البعيد من عدة مفاتيحقفل واحد يسمح بالر 

مفتاح توسي بوكس هو جهاز بيانات ذكي بوصلة يو اس بي  
 .بحجم شريحة الذاكرة او مودم الجيل الثالث الالسلكي

 
يتم تنصيبها تلقائيا عبر وصلة اليو للمفتاح البرامجيات التشغيلية 

بوكس عند ادخال مفتاح توسي . اس بي الى حاسوب المستخدم
في حاسوب المستخدم يتم تلقائيا انشاء قناة مباشرة ومحمية الى 

 .االجهزة المتحكم بها عن بعد المربوطة لقفل توسي بوكس
 

تاح واحد يستطيع ان يعمل اتصال مع عدة اقفال توسي بوكس مف
معرفة مسبقا وكذلك الى االجهزة المتحكم بها عن بعد المربوطة 

 .لهم

   



 تحتاج  اللبناء وصلة بعيدة فانت   فانت تحتاج لبناء وصلة بعيدة
 

 قفل توسي بوكس ومفتاح توسي بوكس •
 وصلة انترنت •
 خمس دقائق كحد اقصى •

 

  
 عنوان اي بي ثابت •
 وصلة انترنت بمستوى تعاوني •
 خدمة اسم حركي •
 فتح جدار ناري •
 دعم من خبير •
 حلول خدمات •

 

                                                         توسي بوكس نمط اي و بي
اعداد المصنع هو النمط . يتم اختيار النمط وفق ظروف الشبكة والغرض من استخدام القفل. القفل له نمطين من االشتغال، نمط اي ونمط بي

 .اي

 
اجهزة الشبكة المحلية ذات عناوين االنترنت الثابتة او في هذه الحالة جميع . يربط توسي بوكس ليصبح جزءا من شبكة موجودة مسبقا

 .الحركية ستكون مرئية عند المستخدم

ا تحتاجه للقفل هو مصدر كهرباء وكابل شبكة ايثرنت محلية يربط كل م. لى ربط مع جميع هذه االجهزةباستخدام المفتاح يمكن الحصول ع
 .من القفل   LAN3الى المدخل 

 
فقط هذه االجهزة المربوطة مباشرة الى القفل عبر االسالك او السلكيا هي التي يمكن . محلية من االجهزة المربوطة بهالقفل ينشئ شبكته ال

 .الوصول اليها عبر المفتاح

 

 



 التطبيقات
 اتمتة وتقنية البنايات  •

 التحكم عن بعد -
 االشراف عن بعد -
 البرمجة عن بعد -
 )ماكنة الى ماكنة( M2Mاشتغال  -

 الصناعيةاالتمتة  •
 التحكم عن بعد -
 االشراف عن بعد -
 البرمجة عن بعد -
 )ماكنة الى ماكنة( M2Mاشتغال  -

 المكاتب •
 الوصول للعمل عن بعد -
 حفظ الملفات عن بعد -
 االستعمال البعيد للبرامجيات -
 البرمجة البعيدة -

 الشبكة الداخلية العامة بين المكاتب •
 ربط كامرات المراقبة •
 توصيل الموتمرات الصورية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visit our website for more information 

www.uc-enviro.com/tosibox 


