حجز وإصدد تذ كرتال تاللحوت وكلدددجرو تال لو تمللسدددوت وك ال تاللحوت خلتئط
تالد  GPSوإثاات إيلت تت ومصاذيف عموراكه وكلحروها الوربنامج تحملاسيب.
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تال حكم مب ة تحلجز تألوالي إلثااكه بإص تذ تال رالة.
حت ي أيام صوحرت تال رتال تحملورت أو تال والرت بع إص تذها.
تع ما تالوزن أو تالنوع ال ح ي طليقت كلعرية تال لو .
حت ي إشعاذتت ح تال ين بلصر تالوارو.
تخ راذ طليقت ذبط تحللابات عوى مل وى تخل وط أو تالفلوع.
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ج والت تاللحوت مبوتعر ها وخ وط سريها وفق أيام تألساوع.
حجز مقاع تمللافلين وإص تذ كرتال تاللفل باراناكهم تألساسرت.
منح تالواوء حجز وإصدد تذ تال رتال حلدددل تاللصدددر تملاالي تمل او الكو وارو والع
مقاع حم ة.
إص تذ الت صعو تالااص وطااعت الراو عفش تمللافل بع معايلة وزنه.
حت ي كلعرية تالعفش تالزتئ سحلل خط تاللري ونوع تالعفش.
كلددجرو وإثاات برانات تال لو إلذسددااا وتس د ومها من وإىل فلوع تالشددلات وواوئها
وحت ي كلعرية تال ل حلل تالنوع وتالوزن.
إضافت قلتءتت ع ت تت تالااصات الكو ذحوت الح لاب تملوتذ تملل هوكت.
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إثاات حجوزتت تالواوء بأع ت ها ومقاع ها أوال بأول وظهوذها عن تملل خ مني.
تس وم تالعمرو ذساالت  SMSإلشعاذه بإذسال طل ه أو وصواله وتس ومه.
خصم تالعموالت تملل حقت الووارو أوال بأول من ذصر ضمان مارعاكه.
كنوع أسعاذ كرتال خط تاللري حلل تملرزتت تملمنوحت الوملافل وفق سراست تملنشأة.
سهوالت كغرري ملاذ تال رالة أو وق ها أو أي إجلتءتت أخلى حلل تخلراذتت تمل احت يف تملنشأة.
تاللقابت عوى مل خ مي تالفلوع وتالواوء وإص تذ كقاذيل خاصت بنشاطهم.
سلعت ظهوذ كنارهات خاصت باالواوء ونقاط تالارل وخم وف وثائق تالااصات تالقابوت الو ج ي .
كصمرم تال قاذيل باخلراذتت تاليت يلي ها تالعمرو إمجاالرت أو كفصرورت أو نوعره وتس علتضها
امعوومات ج والرت أو ذسومات برانرت.
كص يل أي برانات أو كقاذيل ملوفات  PDF, XLS, RTFالس علتضها أو طااع ها.
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