
حقيقة. أصبح التكامل
 Juggler برنامج يتكامل

البيع عمليّة أوجه كافة مع
واإلنتاج. سينال والحجز

الطباعة تجارب ملفات إعداد
اإللكتروني بالبريد وإرسالها

موظفي إعجاب تلقائياً
المبيعات لديك. وسيُعجب

باالتصال لديك الحجز موظفو
المباشر بعمليّة اإلنتاج.

Juggler

المواد من بداية المهمة عناصر كافة ويتتبع المصورة يتحكم في إنتاج اإلعالنات
المحفوظة. الرسومات إلى ووصوالً باإلنتاج مروراً المتلقاة

اإلعالنات المصورة  عمل لمحطات اإلنتاج التحكم في مركز هو Pongrass Juggler

فوضى  وتنظيم باإلنتاج التي تتعلق االحتياجات إلحاحاً يعالج أقصى وهو والرسومات.
النظام. في النصوص والرسومات وملفات المهام

ملفاتك في تحكم
على اإلعالن؟ العثور أين يمكن مزعجاً. أمراً يكون أن النشطة يمكنه استرجاع البيانات
قاعدة بيانات دون النظام بيانات تنظيف النُّسخ؟ توجد الحالية؟ أين النسخة هي أيها

مشترك الرسم هل منها؟ التخلص يمكن التي النسخ هي ما مخاطرة. على يحتوي
الحقة؟ لطبعة منه اليوم مطلوب تخلصت هل الرسم الذي عمالء؟ عدة بين

تكرار  أو للوقت ال إهدار اإلعالنات: مع حجز Pongrass Juggler برنامج تكامل يعني
نصوص  وأيّة صور وأيّة الجديدة المحجوزة اإلعالنات Juggler يختار داع. بدون مهام

اإلعالن. حجز تلقائياً مع اإلعالن من نسخة ويتم ربط أحدث
في رسوماتك تحكم

الشاشة. ويمكن على بسيط باستعالم يجرى أصبح اإلعالنات رسومات على العثور
بتواريخ تامة دراية على فالنظام آمنة: بطريقة حفظها أو الملفات تنظيف اآلن

االستخدام. وفترة االنتهاء

 juggler
المصورة اإلعالنات تتبع نظام

Pongrass Ad Tracking System

Pongrass Publishing Systems
ACN 000 623 870



المتطلبات
الخادم

Windows 2000 أو 2003  خادم — 
 Sybase ASA بيانات قاعدة  عليه

Microsoft SQL Server أو
الفرعي الحاسوب

 Windows XP Pro التشغيل نظام —
Macintosh OSX أو

الميزات
اإلعالنات المصورة في تام تحكم —

عناصر اإلعالنات تتبع كافة —
النشطة البيانات استرجاع سهولة —

التنظيف والحفظ التلقائيان —
جداً حديثة حالة تقارير —

اإلعداد سهلة مخصصة تقارير —
تلقائيّة إنترنت إعالنات —

شبكة على العمل إمكانيّة — 
النطاق واسعة

اإلعالنات تصميم نظام لوحة — 
مكونات  كل Ad Maker تعرض

والرسومات اإلعالنات نصوص
اإلعالن ومقاس اسم على الحصول —

البيانات قاعدة من مباشرة
للرسومات والنصوص تدفق تلقائي —

مربعات مقاس تحديد إعادة —
تلقائياً النصوص

األعمال من كبيرة مجموعة إنجاز —
عجالة في

الخيارات
وحدة تحكم اإلدارة — 

Console Management Pongrass

تقارير اإلدارة
أي وقت في الحالة توضح التي التقارير أو االستفسارات أحدث على الحصول  يمكن

ODBC مثل  مع المتوافقة األدوات استخدام فمع متصلة. محطة عمل من أيّة
بسهولة. مخصصة تقارير إعداد يمكن InfoMaker، أو Microsoft Access

والشعارات الرسومات
ويتم البيانات قاعدة في استخداماً بالرسومات والشعارات األكثر يتم االحتفاظ

إلخ. والتبويب، والمقاس والنوع العميل حسب فهرستها
المبوبة اإلعالنات حجز وحدتي من كل الرسومات بيانات قاعدة  ويشترك في

الموقع. محددة غير واإلعالنات Pongrass Class Ad

التلقائيّة اإلنتاج عمليات
اإلنتاجيّة العمليّة سير على للحفاظ الكواليس وراء موظفوك يبذله الذي المجهود

والتنظيف األقراص) على (التخزين اإلضبارات إدارة وتستغرق عمليات مذهل. بسالسة
إنتاج  العمالء وإدارة إلى الطباعة تجارب وإرسال PDF و EPS والحفظ وإعداد ملفات

شراء لحظياً يبرر العمليات هذه لتوفير االستثمار وتحليل عائد كبيراً. وقتاً المستخدم
االعتبار. في توفير عدد المشغلين وضع قبل وذلك ،Juggler نظام

واسع نطاق على العمل إمكانيّة
أن تستخدم  تستطيع حيث والموزعة. المركزيّة اإلنتاج عمليات Juggler برنامج يدعم

لإلعالنات  الموزع اإلنتاج انتقال إمكانيّة تتيح مركزيّة بيانات قاعدة Juggler مواقع
كله ذلك ويخضع شبكة واسعة النطاق، خالل من مركزي إنتاج موقع المصورة إلى

.Juggler لبرنامج مركزيّة بيانات قاعدة لتحكم
التكامل

Pongrass Ad Maker Client (PAM) التكامل  الجديد تصميم اإلعالنات نظام  يوفر
.Macintosh و Windows التشغيل نظامي InDesign CS2 و Quark 6.5 على مع

البيانات قاعدة
سواء  له مركزيّة كنقطة االرتباطيّة البيانات على قاعدة Juggler برنامج يعتمد

حاسوب  على خادم Microsoft SQL يعمل Sybase Adaptive Sever Anywhere أو

 ،Sybase بيانات قاعدة استخدام حالة في الملفات. خادم بدور يقوم قياسي شخصي
الستضافة قاعدة البيانات. Linux و Sun/Solaris و HP-UX و IBM AIX استخدام يمكن
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