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تطبيق سالك الذكي

سرية والملكية
يتم توفير المعلومات الواردة في الوثيقة فقط ليتم استخدامها كدليل لتطبيق سالك.
وتهدف هذه الوثيقة فقط للشخص أو المنظمة الموجه لها .وقد تحتوي على معلومات سرية .إذا لم تكن المتلقي المقصود ،يجب أن ال
تنسخ ،أو توزع أو تتخذ أي إجراء في االعتماد على ذلك.

العالمات التجارية وعالمات الخدمة
أبل هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Apple
وجوجل اندرويد اللعب هي عالمات تجارية لشركة Google Inc.
غيرها من العالمات التجارية ومنتجاتها هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمالكيها.
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المقدمة
يهدف دليل المستخدم لتطبيق سالك الذكي لمساعدتك في التعامل مع سالك بكفاءة وسرعة أكبر .وهو يوفر إرشادات خطوة بخطوة
حول كيفية تحميل واستخدام تطبيق سالك الذكي .بعد تثبيت التطبيق ،سوف تكون قادرا على إدارة حساب سالك الخاص بك وأداء
االستعالم عن الرصيد ،إعادة تعبئة ،عرض الرحالت وأكثر من ذلك بكثير.

جمهور
ويهدف هذا الدليل بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون في استخدام  /iOSاندرويد الهواتف الخاصة بهم للوصول للخدمات التفاعلية
لسالك من منازلهم أو عملهم.

األجهزة التي تقوم على دعم تطبيقات الهاتف المتحرك؟
يمكنك تثبيت تطبيق سالك الذكي على أي من األجهزة المحمولة التي لديها أنظمة تشغيل ( /iOSاي فون ،آي باد ،آي بود ،وأبل
ووتش) واندرويد (الهواتف المحمولة ،واالجهزة اللوحية ،اندرويد وير).

نظرة عامة على التطبيق
تم تصميم التطبيق ليكون سهل االستخدام ،بحيث يحتوي فقط على الوظائف األساسية المتوفرة في البوابة اإللكترونية للحصول على
وظائف أكثر واسعة النطاق ،يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني ونظام المساعدة الموجود في الموقع.
هذا التطبيق يلتزم بالمبادئ االساسية لواجهة المستخدم  /iOSاندرويد للحصول على اعلى انتاجية للتطبيق ،لذلك يجب عليك أن
تشعر بالراحة في استخدامه على الفور.

تحميل تطبيق سالك الذكي
تبعا للجهاز المحمول الخاص بك ،انتقل إما إلى متجر  Store Appأو  Google Playوالبحث عن تطبيق سالك الذكي.
العثور على وتثبيت التطبيق سالك :iOS
 .1على اي فون الخاص بك ،افتح المتجر.
 .2انقر على أيقونة البحث.
 .3أدخل سالك في حقل البحث.
 .4اختر سالك في نتائج البحث للذهاب إلى صفحة التطبيق.
 .5اتبع اإلجراء التثبيت النموذجي.
اإلجراءات مماثلة إليجاد وتثبيت تطبيق سالك الذكي الندرويد.
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شاشة البداية

عند إطالق التطبيق ،سوف تكون قادرا على اختيار لغتك المفضلة لمرة واحدة فقط .بعد ذلك ،يمكنك متى شئت تغييراللغة من شاشة
اإلعدادات.
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الصفحة الرئيسية

عند إطالق التطبيق ،سوف تكون قادرا على استخدام أكثر الخدمات المتوفرة في تطبيق سالك الذكي.
وبمجرد الضغط على "تسجيل الدخول" ،سيتم توجيهك إلى شاشة تسجيل الدخول إلدخال البيانات الخاصة بك.
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قم بتسجيل دخولك

بعد النقر على "تسجيل الدخول" ،سوف يطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك .يجب على المستخدمين الذين قاموا مسبقا بإعداد
حساب مستخدمي االنترنت الدخول باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور للمتابعة .يمكنك اختيار العودة إلى الصفحة الرئيسية
عن طريق النقر على ' 'Xعلى اي فون أو زر 'عودة' في اندرويد.
يمكنك تنفيذ مهام متعددة من هذه الشاشة مثل:
 حفظ بيانات تسجيل الدخول :هذا الخيار سوف يبقي المستخدم مسجال حتى في حال إغالق التطبيق .إذا لم يكن كانت هناك
أية حسابات محفوظة أخرى ،فسوف يفتح مباشرة شاشة لوحة القيادة في المرة التالية يقوم فيها بتشغيل التطبيق ،والتي هي
الشاشة االفتراضية بعد تسجيل الدخول.
 تسجيل الدخول :هذا الخيار سيبقي اسم وصورة المستخدم محفوظة ،وما عليهم اال إدخال كلمة المرور الخاصة بهم
للدخول.
 إذا كانت هناك حسابات محفوظة متعددة ،فإن التطبيق سيعيد توجيه المستخدم إلى الشاشة الشخصية المحفوظة .ثم سيكون
على المستخدم اختيار حسابه لتسجيل الدخول دون إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور.
 تفعيل تسجيل الدخول ببصمة االصبع :هذا الخيار سيعيد توجيه المستخدم إلى تسجيل بصمته الستخدامها في مرحلة الحقة
لتسجيل الدخول بدون اسم المستخدم وكلمة المرور.
 مستخدم جديد :هذا الخيار سيعيد توجيه المستخدم إلى شاشة التسجيل لتسجيل مستخدم جديد لنظام سالك.
 تواجه مشكلة تسجيل الدخول :هذا الخيار سوف يسمح للمستخدم استرداد "اسم المستخدم" أو "كلمة المرور" في حال نسيان
أي منها.
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تسجيل
إذا لم تكن قد تمكنت من إنشاء حساب مستخدم على االنترنت حتى االن ،فسوف تكون قادرا على القيام بذلك عن طريق التطبيق.
سوف تكون قادرا على إدارة حساب سالك الخاص بك على االنترنت بعد أن تسجل دخولك على تطبيق سالك الذكي.
 بدءا من الصفحة الرئيسية ،والنقر على زر "تسجيل الدخول" او زر "مستخدم جديد" ،والموجود بشكل دائم في الجزء
السفلي من الشاشة ،وسوف يكون متاحا في صفحة تسجيل الدخول أو في صفحة اختيار الحسابات.
 عند الضغط على زر مستخدم جديد ،سيتم توجيهك إلى شاشة جديدة .سوف تكون قادرا على "التسجيل بواسطة رقم
الحساب".
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ا .إذا نقر المستخدم على "تسجيل مع رقم الحساب"




إذا ضغطت على "تسجيل حساب جديد" ،وسوف تحتاج إلى توفير رقم حسابك لدى سالك ورقم الهاتف المتحرك المسجل
في حسابك .يمكنك النقر على الشروط واألحكام وسيتم توجيهك على الشروط وتفاصيل األحكام.
سيكون لديك أيضا خيار إلضافة صورة لملفك الشخصي عن طريق النقر على أيقونة الكاميرا.
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بعد النقر على التالي في الشاشة السابقة ،سوف يطلب منك إدخال كلمة المرور لمرة واحدة والتي سيتم إرسالها إلى رقم
الهاتف المتحرك الذي أدخلته.
عند ادخال كلمة المرور لمرة واحدة صحيحة ،سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
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عند التوجيه للشاشة التالية ،وسوف تحتاج لكتابة اسم المستخدم المفضل لديك وكلمة المرور لحسابك .حقل 'تأكيد كلمة
المرور' يجب أن يطابق اإلدخال 'كلمة المرور' للمصادقة على االستمرار.
بعد النقر على زر "تأكيد" ،الشاشة تخبرك أنه تم االنتهاء من العملية بنجاح .الضغط على زر "تأكيد" من شأنه أن يحولك
إلى شاشة "تسجيل الدخول" حيث يمكنك تسجيل الدخول باستخدام معلوماتك المدخلة في وقت سابق.
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مشكلة في تسجيل الدخول
في حال كنت قد نسيت كلمة المرور ،يمكنك إعادة تعيينها وتغييرها إلى واحدة جديدة.
 من الصفحة الرئيسية ،انقر على "سجل اآلن" .ثم على زر "مشاكل في تسجيل الدخول" ،والذي يقع في الجزء السفلي،
تتوفر على تسجيل الدخول أو على شاشة اختيار الحسابات.
 عند الضغط على 'مشكلة تسجيل الدخول ،سيتم توجيهك إلى شاشة جديدة.
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سوف تحتاج إلى توفير المعلومات المطلوبة إلعادة تعيين كلمة المرور والتي ستكون "رقم الحساب" و "رقم الهاتف المتحرك"
المربوط بحسابك.
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عندما يتم تزويد كل من التفاصيل في الشاشة السابقة ،والنقر على زر "تأكيد" سوف يطلب منك إدخال كلمة مرور لمرة
واحدة والتي يتم إرسالها إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل.
عند ادخال كلمة مرور لمرة واحدة صحيحة ،سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
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سوف تكون قادرا على إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك واختيار واحدة آخرى .يجب عليك إدخال كلمة المرور
الجديدة الخاصة بك وتأكديها ،في حين ان اسم المستخدم هناك مدرج بالفعل.
بعد توفير كافة الحقول المطلوبة ،والنقر على زر "تأكيد" شاشة "ناجح" ستعرض تأكيد إتمام هذه العملية.
الضغط على زر "تم" من شأنه أن يحولك إلى شاشة تسجيل الدخول حيث يمكنك تسجيل الدخول مع كلمة المرور الجديدة.
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تسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف

بعد إطالق التطبيق ،والنقر على "تسجيل الدخول" في شاشة اختيار الحساب ،يمكنك اختيار "تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر"
او تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور مختلفة .بعد عالمة النجاح ،سوف تكون قادرا على رؤية لوحة القيادة.
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شاشة اإلعدادات
تعطيل بصمة

بمجرد تسجيل الدخول ،انقر على زر القائمة الجانبية ،ثم حدد اإلعدادات .ستكون قادرا على
 تغيير كلمة المرور :يؤدي تحديد هذا الخيار توجيهك لتغيير عملية حساب كلمة المرور.
 تغيير لغة التطبيق :يؤدي تحديد هذا الخيار بتغيير لغة التطبيق من عربي  /إنجليزي أو عربي  /إنجليزي.
 بصمة :يؤدي تحديد هذا الخيار لتعطيل بصمة تسجيل دخول المستخدم.
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شاشة البصمة

بمجرد النقر على خيار البصمة ،ستظهر رسالة تأكيد ،ويمكنك تأكيد أو إلغاء لتعطيل البصمة وفقا متطلباتك.
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استبدال بصمة
شاشة بصمة جديدة

إذا كنت تحتاج إلى تكوين بصمة جديدة ،يجب عليك تسجيل الدخول .ثم اختر واحد من الحسابات المحفوظة مع خيار "تسجيل بصمة
إصبع جديدة" .سوف تظهر رسالة تمكنك من استبدال الحساب المسجل ذات الصلة.
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تغير المستخدم
شاشة تبديل حساب

بعد تسجيل الدخول ،إذا كنت ترغب في تبديل الحساب ،يمكنك االستفادة من القائمة الجانبية ،ثم حدد "تبديل حساب" لفتح هذه الشاشة
ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف.
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تسجيل الدخول بواسطة البصمة  /الحساب الشخصي المحفوظ
اختيار الحساب  -شاشة الحسابات المحفوظة

بعد إطالق التطبيق ،اضغط على "تسجيل الدخول اآلن" ،سيتم توجيهك إلى هذه الشاشة .سترى صورة ملفك الشخصي وحقل إلدخال
كلمة المرور ذات الصلة .سوف تكون قادرا على تسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف.
هناك خيارات متعددة على هذه الشاشة كما يلي:
 سلة المهمالت :هذا الخيار سوف تتيح لك حذف حساب المحفوظة من التطبيق.
 مستخدم جديد :هذا الخيار سوف توجيهك إلى شاشة تسجيل لتسجيل مستخدم جديد لنظام سالك.
 مشكلة تسجيل الدخول :هذا الخيار يسمح لك استرداد اسم المستخدم أو كلمة المرور في حال نسيان أحد منهم.
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اختيار الحساب  -شاشة تسجيل الدخول المحفوظ

بعد إطالق تطبيق للمرة الثانية (قمت بتسجيل الخروج المرة األولى واخترت الخيار "احفظ لي تسجيل الدخول") ،اضغط على
"تسجيل الدخول اآلن" ،سيتم توجيهك إلى هذه الشاشة .سترى الصورة الشخصية واسم المستخدم .وسوف يكون المستخدمون قادرين
على تسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف .هناك خيارات متعددة على هذه الشاشة كما يلي:
 سلة المهمالت :هذا الخيار سيتم حذف حساب المحفوظة من التطبيق.
 مستخدم جديد :هذا الخيار سوف يوجهك إلى شاشة التسجيل لتسجيل مستخدم جديد لنظام سالك.
 مشكلة تسجيل الدخول :هذا الخيار يسمح لك استرداد اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك في حالة نسيان واحد
منهم.
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شاشة تسجيل بصمة

بمجرد تشغيل التطبيق ستظهر رسالة تمكنك من مسح بصمات أصابعك .هناك خيارات متعددة على هذه الشاشة كما يلي:
 كلمة المرور :هذا الخيار سوف يسمح لك كتابة كلمة المرور في حال قمت بإلغاء التسجيل بواسطة البصمة.
 مستخدم جديد :هذا الخيار سيتم توجيهك إلى شاشة تسجيل لتسجيل مستخدم جديد لنظام سالك.
 مشكلة تسجيل الدخول :هذا الخيار يسمح لك السترداد اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك في حالة نسيان واحد
منهم.
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شاشة البصمات

بعد ظهور الرسالة ،يجب عليك مسح بصمات األصابع لتسجيل الدخول .يمكنك إلغاء هذه العملية عن طريق النقر على "إلغاء".
 حقل كلمة المرور :هذا الخيار سوف تسمح لك كتابة كلمة المرور في حال قمت بإلغاء التسجيل بواسطة البصمة.
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لوحة القيادة
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بعد النجاح في تسجيل الدخول ،سيتم توجيهك إلى لوحة القيادة .سوف تكون قادرا على التحقق من رصيد حسابك ،إعادة شحن
الحساب ،تصفح السجل ،وغيرها من االدوات مثل:
 إخطارات :عند النقر على أيقونة اإلخطارات على أعلى يمين الشاشة لوحة القيادة ،سيتم توجيهك إلى قسم اإلخطارات.
 القائمة الجانبية (اندرويد) فقط :عند النقر على أيقونة القائمة الجانبية في أعلى يسار الشاشة لوحة القيادة ،سوف تظهر
القائمة للسماح لك للتنقل من خالل وظائف التطبيق.
 القائمة ( iOSفقط) :في أسفل على الشاشة ،سوف تكون قادرا على رؤية شريط القوائم ،الذي يشمل جميع وظائف
التطبيق.
 االدوات :هناك ادوات على لوحة المعلومات من شأنها عرض المعلومات على حساب سالك الخاص بك .اللوحة ستظهر
إذا كان هناك انتهاك مسجل على حساب سالك الخاص بك فقط.
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قائمة الشرائح




اندرويد فقط :بعد إطالق التطبيق بنجاح ،سيكون هناك زر القائمة الشرائح ،التي يمكن الوصول إليها من خالل التطبيق.
عند النقر على ذلك ،سوف تكون قادرة على التنقل من خالل وظائف التطبيق كاملة.
 iOSفقط :بعد إطالق التطبيق بنجاح ،وسوف يكون هناك شريط القوائم الجديد في الجزء السفلي من الشاشة .عند النقر
فوق "المزيد" ،سوف تكون قادرا على رؤية وظائف التطبيق كاملة.
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الملف الشخصي
سوف تكون قادرا على عرض المعلومات الشخصية الخاصة بك التي تم تسجيلها على حساب سالك من خالل الملف الشخصي على
تطبيق سالك الذكي .يمكنك أيضا تعديل أو إضافة معلومات جديدة من خالل هذه الخاصية.




على اندرويد ،يمكنك الوصول إلى الملف عن طريق النقر على صورة الملف الشخصي ،في أعلى الجزء األكبر من
القائمة الشرائح ،إلى جانب اسم الحساب ورصيد الحساب.
على  ،iOSيمكنك الوصول إلى الملف من خالل المزيد من القسم على شريط القوائم في الجزء السفلي من الشاشة.
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سوف يعرض الملف الشخصي الخاص بك معلومات مختلفة عن الحساب .هناك أيضا العديد من الوظائف التي يمكن القيام به في هذه
الشاشة مثل.
 إضافة رقم جديد
 تعديل رقم
 حذف رقم
 إضافة  /تغيير صورة الملف الشخصي
يمكنك إضافة ارقام هواتف متعددة إلى ملف التعريف الخاص بك ولكن يمكنك تعيين رقم واحد فقط كرقم أساسي للحساب .وينبغي أن
يكون الرقم لهاتف متحرك ألنه سوف يتلقي جميع إخطارات سالك وسيتم استخدامه ألي اتصاالت للعمالء.
سوف تتم اإلشارة إلى الرقم الذي قمت بتعيينه كرقم األساسي على أنه "افتراضي" ،وال يمكن حذفه ،إال إذا كنت ستخصص رقم
هاتف متحرك مختلفة على أنه الرقم األساسي الجديد.

اكتوبر 2016

نسخة 1.1

30

تطبيق سالك الذكي

إضافة رقم جديد





على اندرويد ،يمكنك إضافة رقم جديد عن طريق النقر على زر ( )+في أسفل يمين الشاشة.
على  ،iOSيمكنك إضافة رقم جديد عن طريق النقر على زر ( )+في أعلى يمين الشاشة.
بعد الضغط على زر ( ،)+سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية التي تبين الحقول التي تحتاج أن تمأل.
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ا .إذا كنت ترغب في إضافة رقم جديد




سوف تقوم بتحديد النوع من القائمة (هاتف متحرك ،هاتف عمل ،هاتف منزل ،فاكس ،بيجر ،مكتب) ،أدخل رمز البلد
والرقم الذي تريد إضافته.
بعد إدخال التفاصيل الضرورية ،على اندرويد انقر على حفظ وعلى  iOSانقر على تم .عندها الرقم الجديد سيظهر على
ملفك الشخصي.

اكتوبر 2016

نسخة 1.1

32

تطبيق سالك الذكي

ب .إذا كنت ترغب في إضافة رقم جديد وتعيينه افتراضي

إذا كنت تريد إضافة رقم افتراضي لحساب سالك الخاص بك ،فإنك تحتاج إلى تحديد "هاتف متحرك" كنوع ثم أدخل رمز البلد ورقم
الهاتف المتحرك المراد استخدامه .يمكنك تعيين رقم واحد فقط كإفتراضي ،أن يكون الرقم لهاتف متحرك ألنه سوف يتلقي جميع
إخطارات سالك وسيتم استخدامه ألي اتصاالت للعمالء.
بعد إدخال التفاصيل الالزمة ،سوف تحتاج إلى تبديل المفتاح إلى "افتراضي" .سيتم عرض رسالة تخبرك حول تعيين الرقم المضاف
إلى رقم أساسي.
بمجرد توفير كافة الحقول المطلوبة ،على اندرويد انقر على حفظ وعلى  iOSانقر على تم .قبل االنتهاء من هذه العملية ،سوف
يطلب منك إدخال كلمة مرور لمرة واحدة والتي يتم إرسالها على رقم الهاتف المتحرك المسجل .عند إدخال كلمة مرور لمرة واحدة
صحيحة ،فإن الرقم االفتراضي الجديد الذي تم إضافته سيظهر على ملفك الشخصي .سيتم عرض مؤشر السعادة بعد هذه العملية.
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تعديل رقم





على اندرويد ،يمكنك تعديل الرقم الحالي من خالل النقر على رمز التعديل (قلم) بجانب الرقم الذي تريد تعديله.
على  ،iOSيمكنك تعديل الرقم الحالي عن طريق تحريك الرقم إلى اليسار لترى زر "تعديل".
بمجرد النقر على زر تعديل ،سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية تبين الحقول حيث يمكنك تعديل الرقم.
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يمكنك تغيير نوع لعدد القائمة التي تريد تعديلها (هاتف متحرك ،هاتف عمل ،هاتف منزل ،فاكس ،بيجر ،مكتب) أو تعديل رمز البلد
أو رقم.
بعد تعديل التفاصيل ،على اندرويد انقر على حفظ وعلى  iOSانقر على تم ،فسوف يظهر الرقم المعدل على ملفك الشخصي.
إذا قمت بتعديل الرقم االفتراضي الخاص بك ،فإنك ستتبع نفس العملية ولكن بعد النقر على حفظ الندرويد وتم ل ( ،)iOSستطالب
بادخال كلمة مرور لمرة واحدة والتي يتم إرسالها على رقم الهاتف المتحرك المسجل الخاص قبل إتمام العملية .عند ادخال كلمة
مرور لمرة واحدة صحيحة ،فإن الرقم االفتراضي الجديد الذي تم تعديله سيظهر على ملفك الشخصي .سيتم عرض مؤشر السعادة
بعد هذه العملية.
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حذف رقم




على اندرويد ،يمكنك حذف الرقم الحالي من خالل النقر على رمز الحذف (سلة المهمالت) بجانب الرقم الذي تريد تعديله.
على  ،iOSيمكنك حذف الرقم الحالي عن طريق تحريك الرقم إلى اليسار لرؤية زر 'حذف'.

اضغط على زر حذف ،ستظهر رسالة للتأكد من أن ترغب في حذف الرقم .يمكنك أن اختيار حذف أو إلغاء .إذا ضغطت على موافق،
سيتم حذف الرقم الذي تم اختياره من ملفك الشخصي ،بينما إذا ضغطت على إلغاء سيبقي الرقم .سيتم عرض مؤشر السعادة عندما يتم
حذف الرقم بنجاح.
لن تكون قادرا على حذف الرقم االفتراضي الذي تقوم بتعيينه .يمكنك إما تغييره إلى رقم آخر أو تعيين رقم من القائمة الموجودة في
ملف التعريف الخاص بك ،وبعد ذلك يمكنك حذفه .إذا لم يتم تعيين الرقم كرقم افتراضي ،يمكنك حذفه من ملف التعريف الخاص بك
متى شئت.
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إضافة  /تغيير صورة الملف الشخصي

في الملف الشخصي الخاص بك ،يمكنك إضافة أو تغيير صورة ملف شخصي موجودة على حسابك .إذا لم تكن قد أضفت صورة
ملف شخصي بعد كل ما تحتاجه هو النقر على أيقونة الكاميرا .إذا كنت أضفت صورة ،اضغط فقط على الصورة نفسها ويمكنك
اختيار صورة جديدة لملفك الشخصي.
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تعبئة رصيد
تعبئة رصيد قبل تسجيل الدخول

يمكن القيام بإعادة تعبئة حسابك أو حساب اآلخرين قبل وبعد ان تقوم بتسجيل الدخول .إذا كنت تريد أن تفعل عملية التعبئة من دون
الحاجة إلى تسجيل الدخول ،انقر فقط على إعادة التعبئة من الشاشة الرئيسية ،وسوف توجهك إلى الشاشة التالية.
يمكنك اختيار طريقة الدفع عند إعادة تعبئة حساب سالك من خالل النقر على زر السهم الموجود على الجانب .ثم اضغط فقط على
زر "ابدأ" للمضي قدما في عملية التعبئة.
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بعد النقر على ابدأ ،فإنه سيتم توجيهك الى الئحة الحسابات المحفوظة إلعادة التعبئة .يمكنك اختيار أي من الحسابات التي ترغب في
إعادة تعبئتها أو ببساطة ادخل االسم في حقل البحث .يمكنك أيضا إضافة حساب جديد للتعبئة عن طريق النقر على زر ()+
الندرويد ،أو على زر "اضافة ملف جديد" ل .iOS
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ا .إعادة تعبئة باستخدام رقم الحساب

إذا اخترت الحساب الذي ترغب في إعادة تعبئته ،وسوف يتم توجيهك إلى الشاشة التالية .سوف تحتاج إلى إدخال رقم بطاقة التعبئة
التي يمكنك شراؤها من نقاط البيع أو مسح رقم البطاقة بالضغط على أيقونة الكاميرا.
ميزة التعرف الضوئي
تحتاج فقط إلى النقر على رمز الكاميرا وسيتم تفعيلها .وميزة إطالق كاميرا الجهاز الذي سوف تمسح الرقم .يحدد  OCRالرقم
ويمأل الحقل المرغوب بتعبئته.
إذا غيرت رأيك وترغب في تحديد حساب آخر يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق النقر على زر السهم األسفل بجانب اسم الملف
الشخصي.
بعد إدخال رقم بطاقة التعبئة ،اضغط على زر تأكيد للمضي قدما في التعبئة .إذا كانت عملية إعادة التعبئة تتم باستخدام رقم الحساب
او رقم اللوحة ،فإن عملية التعبئة تتم عن طريق .SMS
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ب .إعادة تعبئة باستخدام رقم اللوحة ورقم الهاتف المتحرك

إذا كنت تحاول إعادة التعبئة باستخدام رقم اللوحة ورقم الهاتف المتحرك ،وسوف تحتاج للتأكد من أن لديك اتصال باإلنترنت .إذا لم
يكن كذلك ،ثم فإن عملية التعبئة لن تعمل.
وبمجرد االنتهاء من تسوية جميع التفاصيل الالزمة ،انقر على زر تأكيد وسوف تظهر شاشة تخبرك بأن العملية قد اكتملت بنجاح .ثم
اضغط على زر تم وسيظهر حينها مؤشر السعادة.
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الدفع عبر االنترنت قبل تسجيل الدخول

يمكن أيضا أن تتم إعادة تعبئة حساب سالك الخاص بك من خالل الدفع عبر االنترنت .إذا كنت لم تسجل الدخول إلى حسابك ،انقر
على إعادة التعبئة من الشاشة الرئيسية ،فإنه سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية .يمكنك اختيار طريقة الدفع عند إعادة تعبئة حساب
سالك من خالل زر السهم الموجود على الجانب.
عندما تضغط على زر السهم على الجانب ،هناك خيار الدفع االلكتروني .سيتم عرض شاشة تخبرك أنك سوف تحتاج لتسجيل
الدخول إلى الحساب الخاص بك لمعالجة الدفع على االنترنت .اضغط على زر تسجيل الدخول ،سيتم توجيهك إلى شاشة تسجيل
الدخول لتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك إلعادة التعبئة من خالل عملية الدفع عبر االنترنت.
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التعبئة بعد تسجيل الدخول
اعد تعبئة حسابك




على اندرويد ،يمكنك الوصول إلى إعادة التعبئة من خالل القائمة الشرائح ثم الضغط على تعبئة من القائمة.
على  ،iOSيمكنك الوصول إلى إعادة التعبئة على شريط القوائم في الجزء السفلي من الشاشة.

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق الخاص بك ،سيكون هناك خيارين إلعادة تعبئة حساب" ،اعد تعبئة حسابك" و "اعد تعبئة
حسابات اخرى" .إذا كنت ترغب في إعادة تعبئة الحساب الخاص بك ،اضغط على زر "اعد تعبئة حسابك" ،وسوف توجهك إلى
الشاشة التالية.
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وسيت م ملء في تفاصيل حسابك في الجزء العلوي من الشاشة ،مما يشير إلى اسم الحساب ورقم الحساب .سوف تحتاج إلى إدخال رقم
بطاقة التعبئة التي يمكنك شراؤها من نقاط البيع أو عن طريق مسح الرقم بالضغط على أيقونة الكاميرا.
ميزة التعرف الضوئي على الحروف
تحتاج فقط إلى النقر على رمز الكاميرا وسيتم تفعيلها .وميزة إطالق كاميرا الجهاز الذي سوف تفحص الرقم .يحدد  OCRالرقم
ويمأل الحقل.
وبمجرد االنتهاء من تسوية جميع التفاصيل الالزمة ،تنقر على زر تأكيد وسوف تظهر شاشة عرض تخبرك بأن العملية قد اكتملت
بنجاح .ثم اضغط على زر تم وسيظهر حينها مؤشر السعادة.
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اعد تعبئة حسابات اخرى




على اندرويد ،يمكنك الوصول إلى إعادة التعبئة عن طريق الذهاب من خالل القائمة الشرائح ثم اضغط على تعبئة من
القائمة.
على  ،iOSيمكنك الوصول إلى إعادة التعبئة على شريط القوائم في الجزء السفلي من الشاشة.

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق الخاص بك ،سيكون هناك خيارين إلعادة تعبئة حساب" ،اعد تعبئة حسابك" و "اعد تعبئة
حسابات اخرى" .إذا كنت ترغب في إعادة تعبئة حساب اآلخرين ،انقر على زر "اعد تعبئة حسابات اخرى" ،وسوف توجهك إلى
الشاشة التالية.
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بعد النقر على زر اعد تعبئة حسابات اخرى ،سوف تحولك على الئحة الحسابات الخاصة إعادة التعبئة .يمكنك اختيار أي من
الحسابات التي كنت ترغب في إعادة تعبئتها أو ببساطة إدخال االسم في حقل البحث .يمكنك أيضا إضافة ملف تعريف التعبئة الجديدة
عن طريق النقر على زر ( )+الندرويد ،أو زر "أضف ملف جديد" ل (.)iOS
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ا.إعادة تعبئة باستخدام رقم الحساب

إذا كنت قد اخترت الحساب الذي ترغب في إعادة تعبئته ،وسوف يتم توجيهك إلى الشاشة التالية .سوف تحتاج إلى إدخال رقم بطاقة
التعبئة التي يمكنك شراؤها من نقاط البيع أو عن طريق مسح الرقم بالضغط على أيقونة الكاميرا.
ميزة التعرف الضوئي على الحروف
تحتاج فقط إلى النقر على رمز الكاميرا وسيتم تفعيلها .وميزة إطالق كاميرا الجهاز الذي سوف تفحص الرقم .يحدد  OCRالرقم
ويمأل الحقل.
إذا غيرت رأيك وترغب في تحديد حساب آخر يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق النقر على زر السهم األسفل بجانب اسم الملف
الشخصي.
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ب.إعادة تعبئة باستخدام رقم لوحة ورقم الهاتف المتحرك

إذا كنت تود إعادة التعبئة باستخدام رقم لوحة ورقم الهاتف المتحرك ،وسوف تحتاج للتأكد من أن لديك اتصال باإلنترنت .إذا لم يكن
كذلك ،ثم فإن عملية التعبئة لن تعمل.
وبمجرد االنتهاء من تسوية جميع التفاصيل الالزمة ،تنقر على زر تأكيد وسوف تظهر شاشة عرض تخبرك بأن العملية قد اكتملت
بنجاح .ثم اضغط على زر تم وسيظهر حينها مؤشر السعادة.
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الدفع عبر االنترنت بعد تسجيل الدخول
اعد تعبئة حسابك

إعادة تعبئة حساب سالك من خالل الدفع عبر االنترنت ال يمكن أن يتم إال إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك.
على اندرويد ،يمكنك الوصول إلى الدفع على االنترنت إلعادة الشحن عن طريق الذهاب من خالل القائمة الشرائح ثم اضغط على
تعبئة من القائمة .يمكنك اختيار الدفع عن طريق النقر على زر السهم الموجود على الجانب .على الشاشة الدفع اإللكتروني ،انقر على
تعبئة حسابك وسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
على  ،iOSيمكنك الوصول إلى إعادة التعبئة على شريط القوائم في الجزء السفلي من الشاشة .يمكنك اختيار الدفع الخاص بك عن
طريق النقر على زر السهم الموجود على الجانب .على الشاشة الدفع اإللكتروني ،انقر على تعبئة حسابك وسيتم توجيهك إلى الشاشة
التالية.
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وسيتم ملء في اسم الحساب الخاص بك في الجزء العلوي من الشاشة .وسوف تحتاج إلى إدخال المبلغ الذي تريد إعادة تعبئته
لحساب سالك الخاص بك .هناك دليل يشير الى مقدار المبلغ الذي يمكن إعادة التعبئة عن طريق الدفع االلكتروني على الشاشة.
وبمجرد االنتهاء من تسوية جميع التفاصيل الالزمة ،اضغط على زر التالي وسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.

اكتوبر 2016

نسخة 1.1

50

تطبيق سالك الذكي

سوف تمأل تفاصيل الدفعات المراد تسديدها عبر الدفع على االنترنت .بعد ملئ الحقول انقر على زر الدفع .سوف تظهر شاشة
عرض تخبرك بأن العملية قد اكتملت بنجاح .ثم اضغط على زر تم وسيظهر حينها مؤشر السعادة.
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مزامنة الحسابات

إذا كنت قد سجلت الدخول وأردت اعادة التعبئة ألحد حسابات اآلخرين والحسابات المضافة لديك ،وهناك بعض الحسابات غير
متزامنه بعد على حساب سالك الخاص بك فإنك ستحتاج لمزامنة الحسابات أوال.
هناك طريقتين للمزامنة :مزامنة الكل وتكون بالنقر على الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا ،ومزامنة شخصية تكون بالنقرعلى
زر السهم الموجود بجانب اسم الحساب .يمكنك مزامنة جميع الحسابات في وقت واحد أو بشكل فردي واحد تلو اآلخر.
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عند النقرعلى زر المزامنة ،سيتم إضافة الحسابات الى حسابك وسيتم حفظها .إذا واجهت أي خطأ ولم يتم المزامنة ،سيكون هناك
رمز إشعار أحمر على جانب االسم ويمكنك عرض الخطأ عند النقر على هذا الحساب وتعديله.
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عند النقر على الحساب ،ستشاهد في أسفل الشاشة رسالة الخطأ التي سببت خطأ المزامنة .إذا كان الخطأ في تفاصيل الحساب،
فيمكنك تعديله عن طريق النقر على زر التعديل في الزاوية اليمنى العليا وتصحيح المعلومات .بمجرد االنتهاء من ذلك ،انقر فقط
على زر تحديث ملف الحساب وسيتم توجيهك مرة أخرى الى قائمة الحسابات.
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إذا كنت قادرا على تصحيح التفاصيل الالزمة ،سيظهر رمز المزامنة بجانب االسم الذي يمكنك مزامنته.
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إضافة حساب جديد إلعادة التعبئة

 على نظام اندرويد ،يمكنك إضافة حساب جديد إلعادة التعبئة عن طريق النقر على زر ( )+في أسفل يمين الشاشة.
 على نظام  ،iOSيمكنك إضافة حساب جديد إلعادة التعبئة عن طريق النقرعلى زر"أضف ملف جديد" في الجزء السفلي
من الشاشة.
إذا كنت في ترغب في اعادة تعبئة الحساب وتفاصيل الحساب لم تكن مضافة الى حساب سالك الخاص بك ،فإنك تحتاج إلى إضافته
كحساب عندك .عند الضغط على زر إضافة وإعتمادا على النظام األساسي الخاص بك سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
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ا.إضافة حساب جديد مع تفاصيل اللوحة ورقم الهاتف المتحرك

هناك طريقتين إلضافة حساب إلعادة التعبئة له :إما عن طريق رقم اللوحة ورقم الهاتف المتحرك للحساب ،أو عن طريق اضافة رقم
الحساب والرمز السري الخاص بنفس الحساب.
إضافة الحساب باستخدام رقم اللوحة ورقم الهاتف المتحرك ،تحتاج إلى توفير البيانات المطلوبة وإضافة صورة في هذه الخطوة
اختيارية.
بمجرد االنتهاء من ذلك ،تحتاج فقط للنقرعلى زر إضافة الحساب في الجزء السفلي من الشاشة.
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إذا كنت قد أضفت رقم اللوحة ورقم الهاتف المتحرك للحساب ،سيتم عرض رسالة تخبرك أنه يمكنك أيضا إضافة الحساب والرمز
السري حتى تتمكن من إعادة التعبئة للحساب حتى ولو كنت غير متصل باالنترنت.
ولكن إذا كنت ال ترغب في إضافة الحساب والرمز السري حاليا ،ال يزال بإمكانك االستمرار في العملية وبمجرد النقرعلى 'الحقا "
ستتم اضافة الحساب ويمكنك إعادة تعبئته بسهولة.
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ب.إضافة حساب جديد بإستخدام رقم الحساب والرمز السري

إضافة حساب جديد بإستخدام رقم الحساب والرمز السري ،يمكنك إعادة التعبئة حتى ولو كنت غير متصل باالنترنت .ستحتاج إلى
توفيرالتفاصيل المطلوبة وإضافة الصورة في هذه الخطوة اختيارية.
بمجرد االنتهاء من توفير التفاصيل الالزمة تحتاج فقط للنقرعلى إضافة حساب إلعادة التعبئة في الجزء السفلي من الشاشة.

اكتوبر 2016

نسخة 1.1

59

تطبيق سالك الذكي

إذا أضفت الحساب والرمز السري ،سيتم عرض رسالة تخبرك أنه سيكون مفيدا إذا اضفت أيضا تفاصيل اللوحة ورقم الهاتف
المتحرك إلكمال تفاصيل الحساب .ولكن إذا كنت ال ترغب في إضافة تفاصيل اللوحة ورقم الهاتف المتحرك حاليا ،ال يزال بإمكانك
االستمرار في عملية اإلضافة ومجرد النقر على "الحقا" ستتم إضافة الحساب ويمكنك إعادة التعبئة بسهولة.
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الرحالت
يمكنك البحث وعرض تاريخ الرحالت الخاصة بك من خالل قسم رحالت على تطبيق سالك الذكي .ستكون هذه الميزة متاحة فقط إذا
قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك.





على نظام اندرويد ،يمكنك الوصول إلى قسم الرحالت عن طريق الذهاب الى القائمة الجانبية ثم النقر على "الرحالت" من
القائمة.
على نظام  ،iOSيمكنك الوصول إلى قسم الرحالت عن طريق الذهاب الى زر "المزيد" في شريط القوائم في الجزء
السفلي من الشاشة ،ثم اضغط على "رحالت" من القائمة.
بمجرد النقرعلى قسم الرحالت من القائمة ،سيتم توجيهك إلى شاشة جديدة حيث يمكنك البحث وعرض تاريخ الرحالت
الخاصة بك وتفاصيلها.
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البحث عن الرحالت
يمكنك البحث عن تفاصيل رحلة معينة باستخدام زر البحث .يمكنك الوصول إلى البحث عن الرحالت عن طريق النقر على أيقونة
البحث في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة .يمكنك البحث بإستخدام الفترة الزمنية أو نوع الرحلة أو تفاصيل بطاقة سالك  /لوحة
المركبة.

يمكن تعديل البحث بحيث يتالئم مع ما ترغب في البحث عنه من حيث تفاصيل الرحلة.
 تاريخ :يمكنك تحديد مدة زمنية محددة من تاريخ معين والى تاريخ معين.
 نوع الرحالت :يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد البحث عن نوع معين من الرحالت .يتضمن اختيار :رحالت مدفوعة
ورحالت غير مدفوعة وكل الرحالت
 بطاقة سالك  /لوحة المركبة :يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد البحث عن كل البطاقات واللوحات الخاصة في حسابك ،أو
لعدد بطاقات معين أو للوحة مركبة محددة.
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عند تعيين البحث لكل الرحالت التي تريد البحث عنها ،ابدأ بالنقر على زر البحث الموجود في الجزء السفلي من الشاشة وسيتم
توجيهك إلى الشاشة التالية .ستظهر قائمة الرحالت تبعا لمعيار البحث الذي تم تعيينه مسبقا.
ستظهر التفاصيل على النحو التالي لكل رحلة:
 تفاصيل اللوحة :ويشير الى رمز اللوحة ورقم المركبة المحدد التي مرت من احدى بوابات سالك.
 بطاقة سالك على المركبة :يشير إلى رقم البطاقة المرتبطة مع تفاصيل لوحة المركبة.
 رقم المعامالت :يشير إلى رقم المعاملة للمركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 تاريخ الرحلة والوقت :يشير إلى تاريخ ووقت المركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 الموقع واالتجاه :يشير إلى موقع واتجاه بوابات سالك.
 المبلغ :يشير إلى المبلغ الذي تم دفعه من حساب سالك الخاص بك عند مرور المركبة من احدى بوابات سالك.
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قائمة الرحالت وتفاصيلها
ا.قائمة الرحالت (الرحالت المدفوعة فقط)

تستطيع الوصول الى تاريخ الرحالت الخاص بك عن طريق التطبيق ،سترى قائمة بجميع معامالت الرحالت بدء من التاريخ الحالي
لجميع المركبات المسجلة على حساب سالك الخاص بك.
ستظهر التفاصيل على النحو التالي لكل تاريخ الرحلة.
 تفاصيل اللوحة :ويشير الى رمز اللوحة ورقم المركبة المحدد التي مرت من احدى بوابات سالك.
 بطاقة سالك على المركبة :يشير إلى رقم البطاقة المرتبطة مع تفاصيل لوحة المركبة.
 رقم المعامالت :يشير إلى رقم المعاملة للمركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 تاريخ الرحلة والوقت :يشير إلى تاريخ ووقت المركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 الموقع واالتجاه :يشير إلى موقع واتجاه المركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 المبلغ :يشير إلى المبلغ الذي تم دفعه من حساب سالك الخاص بك عند مرور المركبة من احدى بوابات سالك.
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ب.قائمة الرحالت مع الرحالت الغير المدفوعة

إذا كان رصيد حساب سالك الخاص بك ليس كافيا عند مرور المركبة عبر احدى بوابات سالك ،سيتم تسجيل الرحلة على أنها غير
مدفوعة وسيتم عرضها في مقدمة قائمة رحالتك.
قائمة الرحالت ستظهر نفس تفاصيل الرحالت من التاريخ الحالي ،لجميع المركبات التي تم تسجيلها على حساب سالك الخاص بك،
ولكن قبل ذلك سوف تظهر تفاصيل الرحالت الغير مدفوعة.
تفاصيل الرحالت الغير مدفوعة ستعرض فقط إذا كان حسابك لديه سجل من الرحالت الغير مدفوعة .ستظهر التفاصيل على النحو
التالي لكل رحلة غير مدفوعة:
 الرحالت الغير مدفوعة :تشير إلى عدد الرحالت الغير مدفوعة والمسجلة على حساب سالك الخاص بك.
 تاريخ الرحلة  /الوقت :يشير إلى تاريخ ووقت الرحلة الغير مدفوعة .إذا كان هناك أكثر من رحلة غير مدفوعة ،سيتم
اظهارالرحلة التي من الممكن أن تتحول الى مخالفة قريبا أوال
 التوقيت :يشير التوقيت الى الوقت المتبقي لهذه الرحلة لتصبح مخالفة
 المبلغ الكلي للدفع :يشير إلى الحد األدنى الذي تحتاجه إلعادة شحن الحساب لتسوية جميع الرحالت الغير مدفوعة.
 إعادة التعبئة :إذا كنت ترغب في إعادة شحن حساب سالك الخاص بك ،يمكنك النقر فقط على زر إعادة التعبئة
 إظهار الكل :إذا كان هناك أكثر من رحلة غيرمدفوعة في حساب سالك الخاص بك ،بالنقر على زر اظهار الكل سيتم
عرض قائمة من جميع الرحالت الغير مدفوعة.
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ج.عرض كل الرحالت الغير مدفوعة

إذا كان هناك أكثر من رحلة غير مدفوعة على حساب سالك الخاص بك ،يمكنك عرض قائمة كاملة بالنقر على إظهار الكل وسيتم
توجيهك إلى شاشة جديدة .في الجزء األعلى من الشاشة سيتم عرض
 المبلغ الكلي :يشير إلى المبلغ الكلي لجميع الرحالت الغير مدفوعة على حساب سالك الخاص بك.
 اعادة التعبئة :إذا كنت ترغب في إعادة تعبئة حساب سالك الخاص بك ،يمكنك النقر فقط على زر اعادة التعبئة.
بعد اعادة التعبئة ،سيظر لك جميع الرحالت الغير مدفوعة:
 تفاصيل اللوحة :ويشير الى رمز اللوحة ورقم المركبة المحدد التي مرت من احدى بوابات سالك.
 بطاقة سالك على المركبة :يشير إلى رقم البطاقة المرتبطة مع تفاصيل لوحة المركبة.
 رقم المعامالت :يشير إلى رقم المعاملة للمركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 تاريخ الرحلة والوقت :يشير إلى تاريخ ووقت المركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 الموقع واالتجاه :يشير إلى موقع واتجاه المركبة المحددة التي مرت من احدى بوابات سالك.
 المبلغ :يشير إلى المبلغ الذي تم دفعه من حساب سالك الخاص بك عند مرور المركبة من احدى بوابات سالك.
 الوقت المتبقي :يشير إلى الوقت المتبقي للرحلة الغير مدفوعة لتصبح مخالفة إذا لم يتم اعادة تعبئة حساب سالك في الوقت
المناسب والمبلغ الكافي.
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المركبات
يمكنك البحث وعرض كل المركبات لحساب سالك الخاص بك .يمكنك أيضا إضافة مركبة جديدة أو حذف مركبة من حسابك.

 على نظام اندرويد ،يمكنك الوصول إلى قسم المركبات من خالل القائمة الجانبية ثم النقر على "المركبات".
 على نظام  ،iOSيمكنك الوصول إلى قسم المركبات من خالل شريط القوائم في الجزء السفلي من الشاشة والنقر على
"المزيد" ،ثم النقر على "المركبات" من القائمة.
سيتم توجيهك إلى شاشة جديدة عند النقر على المركبات .في هذا القسم ،يمكنك فعل وظائف مختلفة فيما يتعلق بالمركبات التي قمت
بإضافتها إلى حسابك على تطبيق سالك الذكي.
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البحث عن مركبة
ا.البحث بإستخدام رقم البطاقة

يمكنك البحث إما بإستخدام رقم البطاقة أو تفاصيل لوحة المركبة.
باستخدام رقم بطاقة:
رقم البطاقة :عن طريق هذا الخيار ،يمكنك البحث عن رقم بطاقة محددة للمركبة الخاصة بك وسوف تظهر تفاصيل المركبة المطابقة
لها.
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ب.البحث باستخدام تفاصيل اللوحة

باستخدام تفاصيل اللوحة ،سيطلب منك تقديم ما يلي.
 البلد/الدولة
 اإلمارة
 الفئة
 رمز ورقم اللوحة
بعد توفير التفاصيل الالزمة يمكن النقرعلى زر البحث ،وسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية التي تظهر نتيجة البحث عن المركبة.
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قائمة المركبات والتفاصيل
ا.قائمة المركبات

يمكنك عرض جميع هذه المركبات التي قمت بإضافتها على حسابك من خالل قسم المركبات على التطبيق الخاص بك .عند التنقل في
قسم المركبات الخاصة بك ،فإنه سيتم عرض المركبة أو قائمة من المركبات على حساب سالك الخاص بك.
في قسم المركبات ،ستكون قادرا على:






البحث عن مركبة :يمكنك النقر على أيقونة البحث في أعلى الزاوية اليمنى وسيتم توجيهك إلى شاشة البحث.
قائمة المركبات :ستشاهد المركبة أو قائمة المركبات المرتبطة بحساب سالك الخاص بك ،وبمجرد النقر عليها سيتم
توجيهك إلى تفاصيل المركبة.
إضافة مركبة يمكنك النقر على زر ( )+وسيتم توجيهك إلضافة مركبة جديدة.
حذف مركبة ستكون قادرا على حذف المركبة بمجرد إما بتمرير اصبعك من اليمين لليسار أو الضغط بشكل مستمر لمدة
زمنية معينة (تبعا لنظام التشغيل في هاتفك المتحرك حيث سيتم شرح الطريقة الحقا)
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ب.تفاصيل المركبة

بمجرد النقرعلى احدى المركبات من القائمة ،سيتم توجيهك على تفاصيل المركبة .هناك ثالثة أقسام متعلقة حول المركبة الذي تم
اختيارها.
األقسام هي:
 تفاصيل المركبة :ستكون قادرا على رؤية التفاصيل المتعلقة بالمركبة.
 الرحالت :ستكون قادرا على رؤية تاريخ الرحالت لتلك المركبة المحددة فقط.
 المخالفات :ستكون قادرا على رؤية المخالفات ،إن وجدت ،لتلك المركبة المحددة فقط.
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إضافة مركبة




على نظام اندرويد ،يمكنك إضافة مركبة عن طريق النقر على زر ( )+في أسفل يمين الشاشة.
على نظام  ،iOSيمكنك إضافة مركبة عن طريق النقر على زر ( )+في أعلى يمين الشاشة.

عند الضغط على زر ( ،)+ستظهر رسالة تخبرك فيما إذا كنت تريد "شراء البطاقات" أو "إضافة مركبة" .إذا كنت ترغب في
المضي قدما إلضافة مركبة ،فقط انقرعلى "إضافة مركبة" ،وسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
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ستحتاج إلى توفير التفاصيل الالزمة إلضافة المركبة .فرقم الملف المروري ورقم بطاقة سالك يمكن إضافتهم بطريقتين .األولى عن
طريق الكتابة والثانية عن طريق استخدام الكاميرا لمسح األرقام (ميزة التعرف الضوئي).
 على نظام اندرويد ،بمجرد البدء لكتابة رقم الملف المروري ،ستظهر قائمة مع قائمة بأرقام الملفات المرورية
الخاصة بك حيث يمكنك اختياره مباشرة .إذا كنت بحاجة إلى إدخال رقم جديد ،اكتب رقم الملف أو استخدام ميزة
المسح عن طريق الكاميرا.
 على نظام  ،iOSبالنقر على سهم داخل خانة رقم الملف ستظهر قائمة على الجانب مع قائمة بأرقام الملفات المرورية
الخاصة بك حيث يمكنك اختياره مباشرة .إذا كنت بحاجة إلى إدخال رقم جديد ،اكتب رقم الملف أو استخدم ميزة
المسح عن طريق الكاميرا.
استخدام الكاميرا لمسح األرقام (ميزة التعرف الضوئي)
عند النقر على رمز الكاميرا سيتم تشغيل كاميرا الجهاز لمسح رقم الملف المطلوب .سيتم تحديد الرقم وادخاله دون كتابه.
بعد إدخال التفاصيل الضرورية ،انقر على زر التالي وسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية.
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يمكنك هنا إضافة تفاصيل المركبة الخاصة بك .إذا تم تسجيل المركبة في دبي ،جميع الخانات سيتم تعبئتها بشكل تلقائي .وإذا لم يتم
تسجيل المركبة في دبي ،سيكون عليك تقديم تفاصيل المركبة .يمكنك إضافة صورة للمركبة ولكن هذا اختياري.
بمجرد توفير جميع المعلومات المطلوبة تحتاج فقط اآلن للنقر على زر التأكيد .سيتم عرض شاشة تأكيد النجاح لتخبرك أنه تم
االنتهاء من العملية .عند النقر على زر "تم" سيظهر لك مؤشر السعادة لمعرفة كيف كانت تجربتك.
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حذف مركبات



على نظام اندرويد ،من القائمة الجانبية توجه إلى قسم المركبات إذا كنت ترغب في حذف المركبات من حساب سالك
الخاص بك .فمن شاشة المركبات ،يمكنك حذف المركبة من خالل اختيار مركبة مع االستمرار بالضغط لمدة زمنية
ستظهر رسالة تأكيد لضمان فيما إذا كنت تريد حقا حذف المركبة.



على نظام  ،iOSانقر على المزيد من المعلومات من شريط القائمة في الجزء السفلي من الشاشة ثم اختر قسم
المركبات سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية حيث يمكنك حذف المركبة من حساب سالك الخاص بك .يمكنك حذف
المركبة عن طريق اختيار المركبة والتمرير إلى اليسار .سيظهر زر "حذف" يمكنك النقر على حذف .ستظهر رسالة
تأكيد لضمان فيما إذا كنت تريد حقا حذف المركبة.
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سيتم عرض رسالة إلعالمك بحذف المركبة من الحساب .يجب أن تنقر على حذف إذا كنت متأكد من أنك تريد الحذف .قبل نهاية
العملية سيكون هناك رسالة إلدخال كلمة المرور لمرة واحدة  OTPالتي تم ارسالها الى رقم هاتفك المتحرك المسجل في نظام سالك.
بعد ادخال كلمة المرور لمرة واحدة بشكل صحيح سيتم عرض شاشة تأكيد لتخبرك أنه تم االنتهاء من العملية بنجاح .عند النقر على
زر "تم" سيظهر لك مؤشر السعادة لمعرفة كيف كانت تجربتك.
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تفعيل بطاقة

بأستخدام خاصية تفعيل البطاقة ،تستطيع تسجيل البطاقة عبر اإلنترنت .تستطيع الذهاب إلى هذه الخاصية من الشاشة الرئيسية .وبعد
قبول الشروط واألحكام ستنتقل للصفحة التالية.
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وسيطلب منك ملء المعلومات األساسية.
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الرجاء إدخال كلمة مرور لمرة واحدة التي تلقيتها على رقم الهاتف المتحرك المسجل.
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وسوف تظهر الشاشة التالية حيث يمكنك إضافة تفاصيل سيارتك .إذا تم تسجيل السيارة في دبي ،فسيتم ملء المعلومات تلقائيا .إذا لم
يتم تسجيل السيارة في دبي ،سيكون عليك تقديم تفاصيل السيارة.
بمجرد توفير جميع المعلومات المطلوبة ،يتوجب عليك فقط الضغط على زر التأكيد وسيتم عرض شاشة نجاح العملية ثم ستتلقى
طلب المشاركة في تقيم رضاك عن العملية عبر مؤشر السعادة.
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المخالفات  /االعتراضات

تستطيع أن تستعرض أي مخالفات لسالك محررة ضدك وتقديم إعتراض من خالل الذهاب الى هذه الخاصية من الصفحة الرئيسية أو
من خالل الذهاب الى القائمة في حال كنت قد قمت بتسجيل الدخول.
في حال كنت تستخدم التطبيق بدون تسجيل الدخول أو بعد الدخول فبإمكانك الحصول على الخاصية البحث عن المخالفات وتقديم
طلب إعتراض أيضا بعد البحث عن المخالفات.
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إذا كنت زائرا ،يمكنك البحث عن مخالفة أو اعتراض من خالل االستفادة من خاصية معالجة المخالفات  /اإلعتراضات من الشاشة
الرئيسية .سيتم توجيهك إلى الشاشة التالية حيث يتم عرض شاشة البحث ،بإمكانك تحديد فيما إذا كنت تريد اختيار البحث عن مخالفة
أو إعتراض .وسوف تحتاج إلدخال التاريخ تفاصيل المركبة والضغط على بحث ،وعندها ستتمكمن من استعراض نتائج البحث.
في حال الرغبة بالبحث وقد قمت بتسجل الدخول كمستخدم ،تستطيع البحث بالذهاب للقائمة الرئيسية واختيار المخافالت والمنازعات
وعندها عليك النقرعلى أيقونة البحث في أعلى يمين الشاشة وسوف يتم توجيهك إلى الشاشة التالية إلدخال بيانات البحث وحالما يتم
إختيارالبحث عن مخالفة أو إعتراض سيتعين إدخال بيانات البحث ،ثم الضغط على زر البحث وسيتم توجيهك إلى شاشة نتائج
البحث.
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إذا قمت بتسجيل الدخول المستخدم ،بالضغط على المخالفات واإلعتراضات في القائمة سيتم عرض كل مركباتك وبإختيار أي منهم
سيتم عرض أي مخالفات لسالك مسجلة على تلك المركبة.
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في هذه الصفحة بالضغط على أي من المخالفات في القائمة سيتم عرض تفاصيل تلك المخالفة .أما بالضغط على الزر في اإلسفل
فهذا سيعرض تفاصيل أي من اإلعتراضات إن كان قد تم تقديم طلب إعتراض بشأن تلك المخالفة .باإلمكان أيضا في حال عدم وجود
إعتراض مسبق إنشاء إعتراض بشأن هذه المخالفة .عبر الضغط على األيقونة في األسفل أندرويد أو الزر في األسفل iOS
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يمكنك النقر على إعتراضات معينة لمعرفة التفاصيل .يمكنك أيضا عرض تفاصيل اإلعتراض وإنشاء اعتراض جديد.
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يمكنك النقر فوق إنشاء أيقونة على اندرويد أو انقر على زر "تقديم إعتراض" في iOS
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إنشاء إعتراض (تقديم طلب إعتراض)

إذا كنت زائر ،سيتم توجيهك أوال إلى شاشة حيث تحتاج إلى توفير التفاصيل الخاصة بك .وبمجرد القيام به ،والنقر على زر التالي
فسيتم توجيهك إلى الشاشة التالية .يرجى مالحظة أنه يمكنك إنشاء اإلعتراضات فقط في غضون  120يوما من إصدار المخالفة.
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إذا كنت زائر ،سيتم توجيهك إلى هذه الشاشة بعد الضغط على زر التالي .سوف تحتاج أن تقوم بتحديد طريقة استرداد المال وتحديد
سبب اإلعتراض.
في حال قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك ،سيتم توجيهك إلى هذه الشاشة .سوف تقوم بتحديد طريقة استرداد وتحديد سبب
اإلعتراض.
بعد إدخال التفاصيل الالزمة للخالف الخاص بك ،الرجاء الضغط على زر التالي ،وسيتم توجيك الى الشاشة التالية.
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الشاشة التالية سوف تكون شاشة تأكيد والتي سوف تظهر جميع المخالفات التي حددتها لتقديم طلب إعتراض ومعلومات عن طريقة
استرداد المبلغ .بمجرد االنتهاء من مراجعة كافة المعلومات ،والنقر على زر تأكيد.
إذا كنت زائر ،بعد النقر على زر تأكيد سيطلب منك إدخال كلمة مرور لمرة واحدة ،إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل .عند إدخال
كلمة المرور بشكل صحيح ،سيتم عرض رسالة تخبرك أنه تم االنتهاء من العملية بنجاح .إذا ضغطت على الموافقة سيتم عرض
مؤشر السعادة.
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك ،وبعد النقر على زر تأكيد ستظهر رسالة تخبرك أنه تم االنتهاء من العملية بنجاح .اضغط على
الزر موافق لرؤية مؤشر السعادة.
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اتصل بنا
حالة المستخدم غير المسجل

يمكنك الضغط على أيقونة "اتصل بنا" من الشاشة الرئيسية .سوف تكون قادرا على رؤية كل تفاصيل االتصال بسالك .في حال
أردت اإلتصال عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.
تحتوي هذه الشاشة على خيارات أخرى:
 رمز خذني هناك :في حال تم الضغط على األيقونة في أعلى الشاشة على اليسار سيتم التحول إلى تطبيق الخرائط
المخزن على الجهاز وسيتم أعطاء التوجيهات للوصول إلى مركز سالك
 األيقونات 'وسائل اإلعالم االجتماعية' :بالضغط على هذه الخيارات سيتم التحويل إلى موقع التواصل اإلجتماعي
الموافق الخاص بسالك مثل الفيسبوك ،تويتر ،يوتيوب و.Instagram
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حالة المستخدم المسجل

يمكنك اختيار"اتصل بنا" من القائمة .سوف تكون قادرا على رؤية كل تفاصيل االتصال بسالك .في حال أردت اإلتصال عبر الهاتف
أو البريد اإللكتروني.
تحتوي هذه الشاشة على خيارات أخرى:
 رمز خذني هناك :في حال تم الضغط على األيقونة في أعلى الشاشة على اليسار سيتم التحول إلى تطبيق الخرائط
المخزن على الجهاز وسيتم أعطاء التوجيهات للوصول إلى مركز سالك.
 األيقونات 'وسائل اإلعالم االجتماعية' :بالضغط على هذه الخيارات سيتم التحويل إلى موقع التواصل اإلجتماعي
الموافق الخاص بسالك مثل الفيسبوك ،تويتر ،يوتيوب و.Instagram
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المواقع والمراكز

يمكنك الوصول إلى "المواقع والمراكز" عن طريق الضغط على األيقونات في الشاشة الرئيسية في حال كان المستخدم غير مسجل
أما في حال كون المستخدم مسجل فيمكن الوصول عبر القائمة الجانبية .حالما تظهر شاشة المواقع ستظهر خريطة جميع مراكز
الخدمة في دبي .يمكنك التحول لعرض قائمة بمجرد الضغط على رمز القائمة في أعلى يمين.
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تفاصيل المواقع والمراكز

بعد الضغط على أحد الرموز الموقع على الخريطة أو من قائمة المواقع وسترى عرض تفصيلي لكل مراكز خدمة أو البوابات.
بالضغط على أيقونة التوجيه في األسفل في حالة األندرويد او زر "توجه الى هناك" في حالة  iOSسيتم اإلنتقال لتطبيق الخرائط
المخزن وعندها تتمكن من الحصول على توجيهات الوصول لهذا الموقع.
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المواقع والمراكز

يمكنك الوصول إلى "المواقع والمراكز" عبرالقائمة على الشاشة الرئيسية .يمكنك مشاهدة موقع كل البوابات عند أختيار بوابات .بعد
النقر على أحد الرموز البوابات على الخريطة او أحد البوابات من قائمة البوابات سيتم عرض تفصيلي للبوابة.
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اإلقتراحات

يمكنك الوصول إلى خاصية اإلقتراحات عن طريق الضغط على أيقونة اإلقتراحات في الشاشة الرئيسية وسيكون عليك تحديد نوع
االستفسار وملء بياناتك الشخصية (االسم وعنوان البريد اإللكتروني ،ورقم الهاتف المتحرك) .بعد ذلك يجب عليك إدخال تعليقاتك
كما يمكنك إرفاق بعض الصور ،وعليك كتابة الكلمة التي تظهر في الصورة.
أما في حال تم تسجيل الدخول فبإإلمكان اختياراإلقتراحات من القائمة باالضافة الى ذلك ،كل التفاصيل الشخصية الخاصة بك وسوف
يتم مأل البيانات ،تستطيع كتابة مالحظاتك وإرفاق الصور
بمجرد االنتهاء ،سيتم عرض شاشة التأكيد.
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الدعم والمساعدة

يمكنك الوصول إلى "الدعم والمساعدة" عن طريق اختيار والنقر على القائمة الرئيسية على الصفحة الرئيسية .سيكون هناك أقسام
للقراءة إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة .من هذه األقسام :بطاقات سالك ،كيف يعمل سالك ،األسئلة األكثر تكرارا .وبالنقر على واحد
من هذه األقسام ستوجهك لقراءة التفاصيل الكاملة.
إذا تم تسجيل الدخول ،فيمكنك الوصول الى "الدعم والمساعدة" من القائمة الجانبية في اندرويد وبالنقر على "المزيد" في شريط
القوائم في نظام .iOS
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حول سالك

يمكنك الوصول إلى "حول سالك" عن طريق االختيار والنقر على القائمة الرئيسية في الشاشة الرئيسية .سيكون هناك أقسام للقراءة
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة .والنقر على واحد من هذه األقسام ستوجهك لقراءة التفاصيل الكاملة.
إذا تم تسجيل الدخول ،فيمكنك الوصول الى "حول سالك" من القائمة الجانبية في اندرويد وبالنقر على "المزيد" في شريط القوائم في
نظام .iOS
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اإلعدادات
في اإلعدادات يسمح لك بتعديل بعض الوظائف في التطبيق .سيكون هناك اختالفات في الخيارات في حال قمت بتسجيل الدخول أو لم
تقم.

اإلعدادات (قبل تسجيل الدخول)

ستكون قادرا على تغيير:
 اللغة :بتحديد هذا الخيار ،يمكنك تغيير لغة التطبيق من عربي/إنجليزي أو إنجليزي/عربي.
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اإلعدادات (في حالة تسجيل الدخول)





على نظام اندرويد ،يمكنك الوصول إلى اإلعدادات عن طريق الذهاب الى القائمة الجانبية ثم اضغط على اإلعدادات
من القائمة.
على نظام  ،iOSيمكنك الوصول إلى اإلعدادات عن طريق النقر على المزيد في شريط القوائم في الجزء السفلي من
الشاشة واختيار اإلعدادات.
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك ،يمكنك أيضا الوصول إلى إعدادات التطبيق.

الخيارات المتاحة في حالة أنك قد سجلت الدخول مختلفة مقارنة عندما ال تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
 .1تغيير كلمة السر :من خالل اختيار هذا الخيار ،سيتم توجيهك إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك.
 .2اللغة :بتحديد هذا الخيار ،يمكنك تغيير لغة التطبيق من عربي/إنجليزي أو إنجليزي/عربي.
 .3بصمة االصبع :سيكون هذا الخيار متاح فقط إذا كنت قد سجلت الدخول لحسابك باستخدام بصمة األصبع
الخاصة بك .يمكنك تعطيل بصمتك من خالل هذا اإلعداد.
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خروج




نظام اندرويد :إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج من التطبيق ،فعند التوجه للقائمة الجانبية والنقر على خيار الخروج ليتم
إعادة توجيه التطبيق إلى الشاشة الرئيسية وتسجيل الخروج.
نظام  :iOSإذا كنت ترغب في تسجيل الخروج من التطبيق ،انقر على خيار "المزيد" في شريط القوائم ثم اختر تسجيل
الخروج ليتم إعادة توجيه التطبيق إلى الشاشة الرئيسية وتسجيل الخروج
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اإلشعارات

يمكنك ان ترى رمز اإلشعارات (رمز الجرس) في أعلى الشاشة .عند النقر ستكون قادرا على رؤية جميع اإلشعارات.

اكتوبر 2016

نسخة 1.1

101

تطبيق سالك الذكي

اإلشعارات والتنبيهات الخارجية

إذا قمت بتثبيت التطبيق وقدمت السماحية الالزمة لتفعيل اإلشعارات ،ستبدأ في تلقي واستقبال اإلشعارات المتعلقة بالتطبيق .هذه
االشعارات ستظهر على شاشة الهاتف المتحرك حتى وإن كان التطبيق مغلقا .من الممكن أن تكون هذه اإلشعارات :تحديث جديد
للتطبيق ،خدمة جديدة مضافة ،أو أخبار.
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مؤشر السعادة
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مؤشر السعادة سيظهر بعد فتح التطبيق أو بعد االنتهاء من المعامالت أو الخدمات .ستكون قادرا على مشاركة تجربتك حول التطبيق.
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الساعات الذكية
ساعة أبل

بعد تثبيت التطبيق على هواتف اآليفون ،انقر على تطبيق الساعة الموجود مسبقا على الجهاز والمخصص لتعديل اإلعدادات الخاصة
بتطبيقات الساعة .ضمن التبويب "  "My Watchستشاهد التطبيقات المثبتة على هاتف اآليفون التي تدعم ساعة أبل .انقر على
أيقونة تطبيق سالك الذكي وقم بتفعيل خيار "عرض التطبيقات على ساعة أبل" .وبعد ذلك سيبدأ تثبيت التطبيق على الساعة المقترنة.
من فضلك تأكد من تشغيل البلوتوث في الهاتف المتحرك
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ساعة اندرويد

في نظام اندرويد وبعد أن يتم اقتران الهاتف المتحرك مع ساعة ،إذا قمت بتثبيت تطبيق سالك الذكي من متجر التطبيقات فإنه سيتم
تثبيت التطبيق تلقائيا إذا كان التطبيق يدعم نظام اندرويد وير .في بعض األحيان قد يستغرق األمرمن  10إلى  15دقيقة لمزامنة
التطبيقات على الساعة.
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حول دليل المستخدم
المعلومات الواردة في هذه الوثيقة سرية وال يمكن الكشف عنها أو تكرار بدون موافقة خطية مسبقة من سالك.

عن سالك
سالك نظام الكتروني للتعرفة المرورية في دبي أطلق في يوليو  .2007يهدف سالك لتحقيق انسيابية الحركة المرورية بدون اي نقاط
وقوف لدفع التعرفة ،وبدون اي تأثير على حركة السير وعلى السرعة المحددة في الطرق.
يعتمد النظام على بطاقة سالك الملصقة على زجاج السيارة االمامي وذلك باستخدام أحدث التقنيات في تحديد موجات الراديو
( )RFIDللتعرف على السيارة خالل عبورها بوابة التعرفة.

إشعار
وعلى الرغم من بذل جهد معقول لضمان أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاملة ودقيقة في وقت االصدار ،سالك ال يمكن أن
تتحمل المسؤولية عن أية أخطاء موجودة .يمكن إدراج التغييرات و/أو التصحيحات على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في
اإلصدارات المستقبلية.
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