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 مقدمة
يانة لمنتج ، هو قطاع مراكز الخدمة، ومركز الخدمة هو عبارة عن مركز صللبرمجيات تالقطاعات التي تدعمها شركة نما سوفمن 

 .وغير ذلك ماكينات التشغيلأو عدة منتجات كالسيارات، األدوات المنزلية، 

ج وتسجيل األعطال بفحص المنتالمنتج، ومروراً بداية من تعريف  ، صيانة المنتجات بمراكز الخدمة يقدم نما نظاماً متكامالً لدعم 

 .صيانة ومتابعة مدفوعات العميلالوقطع الغيار وحتى إصدار فواتير  ،العمال أوقات تشغيلتسجيل و والمتطلبات 

رات دمة السياخ، غير أنه وألن مراكز ةألي منتج قابل للصياننظام مراكز الخدمة في األساس قد تم تصميمه بحيث يمكن استعماله 

صيانة السيارات بنظام مراكز الخدمة خاصة يستخدم فيها النظام غالباً، فسوف يجد المستخدم أن كثيراً من حقول التي  المراكزهي 

 ،اً كلي قول يمكن إخفائها، ..الخ. غير أنه وكما هو معلوم فإن جميع هذه الحمثل تاريخ قراءة العداد، ورقم الشاسيه، ورقم لوحة السيارة

 وكأنهح النظام فسوف يتم شروتسهيالً على القارئ، لذلك  استبدال عناوينها لتكون أنسب مع منتجات أخرى غير السيارات. يمكنكما 

  السيارات.خدمة خاص بمراكز 

بمتابعة المنتجات م حيث يسمح النظا مراكز الخدمةبحيث يحاكي بقدر اإلمكان اإلجراءات الفعلية لنظام  مراكز الخدمةتم تطوير نظام 

على العيوب  فروإصدار سندات فحص قبل استالم المنتج للتعالتي تمت صيانتها قبل ذلك من خالل ما تم تسجيله بقاعدة البيانات 

كما يمكن  والمرتجعة وغير ذلك، غيل المستهلكة وقطع الغيار المصروفةشتفصيليا ومتابعة عمليات الصيانة من حيث ساعات الت

جهة حيث يمكن تحميل  تحميل الفواتير على أكثر منيعالج النظام أيضاً عليها.  د المنتجات ألي سبب ثم إعادة العملحأل إيقاف الخدمة

لصيانة ألي االضمان والتأمين نسبة من الصيانة بحسب حالة كل منتج، كما يمكن أن يتحمل مركز الصيانة نفسه نسبة من تكاليف 

 سبب.

ً  اترف على حالة المنتجتصميم تقارير للتعبيسمح نما  العمل الفعلية بما تم  حتى اآلن ومقارنة أوقاتمن حيث التكلفة المستنفذة  لحظيا

 .والمنتجات التي تمت صيانتها خالل فترة محددة وقطع الغيار التي على وشك النفاذالتخطيط له 

أو اقتراب موعد تج حيث يمكن إطالعه أوالً بأول بحالة المنآلياً إمكانيات نظام نما سوفت للتواصل مع العميل يمكن االستفادة من 

 (.SMSية )( أو عن طريق الرسائل النصEmailعن طريق الرسائل البريدية )الصيانة الدوري أو موعد سداد دفعة الصيانة وذلك 
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 دورة صيانة المنتج بنظام نما
 :يما يلي سنتناول بشكل موجز خطوات صيانة المنتجقبل الشروع في شرح نوافذ وإجراءات الصيانة بنظام نما سوفت، ف

ً تعريف   يتم تعريف الملفات األساسية (1 مثل تعريف مراكز الخدمة والماركات والموديالت التي يدعمها مركز الخدمة وأيضا

العمرة، ة المهام الخاصة بكل ماركة مع تحديد سعر ساعة العمل لكل مهمة، كما يمكن تعريف خدمات تتضمن عدة مهام، كخدم

 .كيلو مثالً  20000أو صيانة ال 

مهمة عند تخطي يمكن تعريف عدد الكيلومترات التي تتكرر عندها المهمة، والتي تفيد الحقاً في إصدار تنبيهات بقرب موعد ال (2

 عدد محدد من الكيلومترات.

السيارة مثل كمية البنزين ب يمكن عمل محضر استالم للمنتج عن طريق إصدار سند فحص واستالم لتسجيل جميع نقاط الفحص (3

 وقراءة العداد وحالة الكاوتش والكسور والخدوش الموجودة، وغير ذلك.

عميل ورقم الشاسيه عند استالم المنتج للصيانة ألول مرة، يتم تعريفه بملف المنتج لتغذية النظام بجميع بيانات المنتج مثل ال (4

 وقراءة العداد الحالية و..الخ.

 يسمح النظام بإصدار "طلب خدمة" للبدء في أعمال الصيانة.كإجراء تنظيمي،  (5

ل الضمان والتأمين يسمح النظام بإصدار سند مقايسة، يتم فيه تفصيلياً إدراج المهام وقطع الغيار المطلوبة مع تحديد نسبة تحم (6

 لكل مهمة من المهام المطلوبة للصيانة.

أن يكون ذلك استجابة لرغبة شركة التأمين في تعديل نسب تحمل الصيانة سبب ك ألي  يسمح النظام بإصدار سند "تعديل مقايسة" (7

 الخاصة بالمنتج.

إنشاء مستند "أمر شغل" للمنتج. يسمح   بناًء على أي من )طلب الخدمة، سند المقايسة، تعديل مقايسة(، أو كإجراء منفصل، يتم (8

 ط له.ة، ومن ثم عدم السماح بتخطي ما تم التخطيالنظام من خالل أمر الشغل بالتخطيط للمهام وقطع الغيار المطلوب

 .لالخاصة بأمر الشغ بمجرد تخزين أمر الشغل، يسمح النظام بإصدار سندات إضافة المهام وسندات صرف قطع الغيار (9

ل القراءة ج مثل تسجيبناًء على المعلومات المدرجة بأوامر الشغل الخاصة بالمنتج، يقوم النظام تبعاً لذلك بتعديل بيانات المنت (10

لهذا المنتج، كما يقوم  الحالية وجعل قراءة أمر الشغل السابق قراءة سابقة. يمكن أيضاً االطالع على أوامر الشغل والمهام المنفذة

 النظام آلياً بتسجيل متوسط استهالك الكيلو مترات من خالل ما تم تسجيله بأوامر الشغل المختلفة.

ت المطلوبة و مهام المخططة، البد وأن يتم إصدار سند "إضافة مهام" يتضمن عدد الساعاقبل الشروع في تنفيذ أي مهمة من ال (11

 قيمة ساعة التشغيل لكل مهمة من المهام المسردة، وذلك بغرض تحميل أمر الشغل بأسعار المهام المحملة عليه.

همة من المهام م العمل المستنفذ بكل ميتم إصدار سندات التنفيذات للمهام المضافة بغرض تتبع أوقات العمل والوقوف على حج (12

 عمال أوالً بأول.المطلوبة للصيانة، ومن ثم يمكن إصدار تقارير بالتكلفة الحقيقية ألمر الشغل حتى اآلن، وتقييم تنفيذات ال

قطع  بالتوازي مع تنفيذات العمال، يمكن إصدار سندات صرف وارتجاع لقطع الغيار المطلوبة، وذلك بغرض تحميل صافي (13

 الغيار المستخدمة على أمر الشغل.

 يمكن للمستخدم تتبع المهام المنفذة وقطع الغيار المصروفة والمرتجعة من خالل االطالع على سجل أمر الشغل. (14

ثم استكمالها الحقاً، كما يسمح أيضاً  –كعدم توفر قطع الغيار  –يسمح النظام بإيقاف أي من المهام الجاري تنفيذها ألي سبب  (15

 ي مهمة ألي سبب.بإلغاء أ
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 يتم تنفيذ المهام المضافة وصرف قطع الغيار المطلوبة حتى االنتهاء فعلياً من صيانة المنتج. (16

 عند االنتهاء من تنفيذات الصيانة، يتم إغالق أمر الشغل ومن ثم يكون غير قابل إلصدار أي سندات عليه. (17

ين، ومن ثم تحصيلها لكل من العميل أو شركة الضمان أو شركة التأممن خالل نافذة أمر الشغل، يتم إصدار فواتير البيع المطلوبة  (18

 عن طريق سندات القبض بموديول الحسابات.

راءة العداد قإذا كان مركز الخدمة خاص بأسطول سيارات )تعمل في الرحالت أو توصيل الموظفين مثالً( يسمح النظام بتسجيل  (19

ً أوالً بأول ، كما يقوم النظام بمجرد تسجيل القر  للفرق بين القرائتين اءة الحالية ألي سيارة بسرد المهام المطلوب تنفيذها تبعا

 والتاريخ السابق لكل مهمة.
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 مفاهيم أساسية
حاطة بها قبل اإلووالتي البد من فهمها  مراكز الخدمةفيما يلي سنتعرف على المفاهيم األساسية الخاصة بكل مكون من مكونات نظام 

 ام.البدء في تشغيل النظ

 المنتج
ً لتعريف  ن مواصفات ع يمكن إدخال معلومات تفصيلية. من خالل هذا الملف المنتجات المطلوب صيانتهايوفر النظام ملفاً خاصا

. يفيد هذا الملف لكوغير ذوقراءة العداد مثل الماركة والموديل والمالك األصلي والمالك الحالي ومعلومات الضمان والتأمين  المنتج

 ، والتعرف على الخدمات التي تم تنفيذها على هذا المنتج بتفاصيلها.تهحالة المنتج وصيانفي متابعة 

 الماركة والموديل
الت تكون المودي عن أحد إصداراته، فمثالً لو اعتبرنا الماركة هي سيارة "نيسان" مثالً، تعبر الماركة عن نوع المنتج والموديل

 سلفي، إكس تريل،..الخ.، 0N1، صني 7N1، صني N16الخاصة بها مثل صني 

 مركز خدمة
لخاصة به يتضمن سجل المركز جميع المعلومات ايسمح النظام بتعريف مركز الخدمة ككل كما يمكن تعريف أكثر من مركز خدمة. 

ستقبال، كما دسي االمن موارد التشغيل المتضمنة ووقت بدء استقبال المنتجات الداخلة في الصيانة ووقت انتهاء االستقبال، وعدد مهن

 أوامر الشغل قيد الصيانة أوالً بأول.يمكن من خالل سجل مركز الخدمة متابعة 

 ، وهما كالتالي: يوفر النظام نوعين من مراكز الخدمة

 مة يمكن وذلك إلصالح أعطال المنتجات. هذا النوع من مراكز الخد مراكز الخدمة التي تقوم بخدمة العمالء

 ذلك السيارات. تجات بما فياستخدامه بجميع أنواع المن

  وتقوم  اراتمن السي تملك أسطوالً خاص بمراكز خدمة السيارات فقط، وهي خاصة بشركات النقل التي األخر النوع

 من مراكز الخدمة، يوفر النظام اآلليات التالية:. لهذا النوع بصيانتها

 المحطات 

 خطوط سير السيارات 

 الرحالت 

 :بعد كل رحلة )يتم استخدام سجالت قراءة العداد لتسجيل قراءة العداد أول بأول لكل سيارة  سجالت قراءة العداد

ي عدد معين من يوفر النظام آلية التذكير بالمهام الواجب تنفيذها عند تخط. من خالل سجالت قراءة العداد مثالً(

 الكيلو مترات، كما سنرى الحقاً.

 المهمات
استدعائها  ص، بحيث يمكنمن خالل ملف خا ، "نغيير فلتر زيت"تغيير بطارية"، "ل "تغيير زيت"تعريف المهمات مثيسمح النظام ب

ى كل ماركة من خالل سجل المهمة يمكن تعريف مدة التشغيل والسعر الخاص بها، وذلك على مستو .بسندات إضافة المهامبعد ذلك 

 دمة لكل مهمة.والموارد المستخ قطع الغيارمن ماركات المنتج كما يمكن تعريف 

 الخدمات
، لذلك يمكن تعريف خدمة تتضمن مجموعة من المهام والتي تم تعريفها يمكن أن يحتاج المنتج إلى أكثر من مهمة للصيانةبالطبع 

مثل  ، والتي تتضمن مجموعة من المهامكيلو 20000ال مثالً باسم صيانة مثال على ذلك، يمكن تعريف خدمة المهمات.  مسبقاً بملف
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عن مجموع أسعار المهمات لو تم تنفيذها منفردة. أيضاً  مختلفكون سعر الخدمة ككل يع قد بالخ. بالطتغيير الزيت، وتغيير الفلتر، ...

يسمح النظام بتعريف مستندات طلبات خدمة ليتم إصدار أوامر شغل  يتم تحديد سعر خدمة لكل موديل من موديالت المنتج )السيارة(.

 .بناًء عليه

 ص واالستالمالفح
ة الكاوتش تسجيل جميع نقاط الفحص مثل كمية البنزين بالسيارة وقراءة العداد وحال، يمكن من خالل سندات الفحص واالستالم

لتحديد مواصفات المنتج المستلم  . تسهيالً على المستخدم، يدعم النظام تعريف نقاط فحص والكسور والخدوش الموجودة، وغير ذلك

قبل استالم المنتج  .حص والتي تتضمن مجموعة من نقاط الفحص ليتم استدعائها مباشرة بسندات الفحصف قوالب  ، كما يمكن تعريف

 .ليمللعميل، وذلك لتوصيف عملية الصيانة المطلوبة مع تحديد تاريخي االستالم والتس خدمةيدعم النظام إصدار طلبات 

 المقايسة
خدمة ذات أهمية قصوى لتحديد المهام المطلوبة بأمر الشغل. تكون المقايسة في مراكز المقايسة سند يمكن إصدار  ل،قبل البدء في العم

االتفاق على نسبة للموافقة على تحمل جزء من سعر الصيانة وعندما يكون للمنتج تأمين حيث تصدر المقايسة للجهة الخاصة بالتأمين 

سند "سند مقايسة" ويوفر النظام مستندان لتسجيل المقايسة وهما " .المقايسة، ومن ثم يتم إصدار أمر شغل بناًء على هذه هذا السعر

 ".تعديل مقايسة

 أوامر الشغل
تلفة وإصدار ، فبمجرد تعريف أمر شغل ألحد المنتجات، يمكن إضافة المهام المخأمر الشغل هو اإلجراء الرئيسي لصيانة المنتج

ال بعد إصدار ، وغير ذلك من الحركات التي ال يمكن تسجيلها إقطع الغيارالتنفيذات الخاصة بأوقات عمل العمال وصرف وارتجاع 

 إغالق أمر الشغل.يتم . يقبل النظام إصدار الحركات الخاصة بأمر الشغل حتى أمر الشغل أوالً 

 فواتير الصيانة
عن سعر المهام  بمجرد إغالق أمر الشغل، يمكن إصدار فواتير المبيعات الخاصة بالخدمات المقدمة. تكون فاتورة أمر الشغل عبارة

 المنفذة مضافاً إليه سعر قطع الغيار المصروفة.

 أنواع أوامر الشغل
 الخدمة، وهما كالتالي:يوفر نما نوعين من أوامر الشغل الخاصة بمراكز 

 والمتمثلة في  النوع األول وهو التخطيط مسبقاً بالمهام وقطع الغيار التي سوف يتم استخدامها بعمليات أوامر الشغل

ام عمل صرف قطع الغيار وإضافة المهام الخاصة بتنفيذات العمال، ولن يسمح النظام بإضافة أي قطع غيار أو مه

لغيار في أمر ، بمعنى أن المستخدم هو من سيقوم بإضافة المهام وقطع االشغل من البدايةأكثر من تلك المخططة بأمر 

لتفعيل هذا ل. الشغل من البداية ولن يسمح النظام بإضافة مهام أو صرف قطع غير غير تلك الموجودة مسبقاً بأمر الشغ

لحالة يجب افي هذه  المطابقة في السحب.األسلوب من العمل البد من استخدام توجيه بأمر الشغل تم فيه تفعيل خيار 

  " بتوجيه أمر الشغل.إضافه مهام ومواد خام ألمر اإلنتاج من سندات خارجيهالخيار " عدم تفعيل

 لتالي يمكن النوع الثاني وهو فتح أمر الشغل بدون تخطيط مسبق لقطع الغيار المصروفة والمهام المنفذة، وبا

الحالة  في هذه طع غيار وإضافة مهام بدون قيود حتى إغالق أمر الشغل.للمستخدمين من ذوي الصالحية صرف ق

عدم ما يجب ك" بتوجيه أمر الشغل، إضافه مهام ومواد خام ألمر اإلنتاج من سندات خارجيه الخيار " تفعيليجب 

 "المطابقة في السحب". تفعيل الخيار
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 إضافة المهام 
الشغل.  ى أمرمن المهام أو الخدمات على أمر الشغل وذلك لتحميل سعر المهمة عل من خالل مستند إضافة المهام، يمكن إضافة أي

ميل، التأمين، بمستند إضافة المهام، كما يمكن تحديد نسب تحمل كل من )العأي عدد من المهام أو الخدمات  بإضافةيسمح النظام 

 ، مركز الصيانة( بنسبة محددة من سعر المهمة أو الخدمة.الضمان

 قطع الغيارتجاع صرف وار
، وهما لغيارابالطبع غالباً ما يحتاج المنتج إلى صرف قطع غيار بجانب الخدمة. يوفر النظام سندين خاصين بصرف وارتجاع قطع 

أمر الشغل،  على أمر الشغل حتى يتم إغالق قطع الغيار. يسمح النظام بصرف وارتجاع "قطع الغيار"، "ارتجاع قطع الغيار"صرف 

 حيث يمنع بعدها النظام إصدار أي من مستندي الصرف واالرتجاع.

 قطع الغيارتحويل األصناف بسندي صرف وارتجاع 
ً من السندي الصرف واالرتجاعالجدير بالذكر، أنه بتوجيه   مخزن أم سيقوم، يتم تحديد ما إذا كان المستند سيقوم بالصرف فعليا

قوم النظام يعند التعليم على الخيار "تحويل ال صرف"، فسوف  "قطع غيار"صرف . ففي توجيه مستند إلى مخزن التشغيل بالتحويل

لنظام بالصرف افي هذه الحالة، سيقوم  .المستخدم الشغل" والذي تم تحديده بمستند أمر بالتحويل إلى "مخزن التشغيلعند الصرف 

تحويل قطع بالنظام  ومفسوف يق "قطع غيار"ارتجاع كذلك عند تعليم هذا الخيار بتوجيه سند  ق أمر الشغل.فعلياً إلى العميل عند إغال

 المخزن المذكور بسند االرتجاع.الغيار المذكورة بمستند االرتجاع من مخزن التشغيل المذكور بأمر الشغل إلى 

 ات أمر الشغلتنفيذ
ام الخاصة بالعمال بإصدار سندات التنفيذات والتي يتم من خاللها تسجيل أوقات تنفيذات المهبمجرد إصدار أمر الشغل، يسمح النظام 

ام إلى )تحت التشغيل، يتم من خاللها تغيير حالة المهام كأن يتم تحويل أحد المهيمكن أن والمهندسيين والفنيين على أمر الشغل، كما 

الذكر أن أهم ما بخرى والتي سيتم التعرض لها عند شرح سند التنفيذ. الجدير باإلضافة إلى بعض اإلجراءات األ معلق، مغلق،..الخ(

سعر ي تأثير على وليس لسندات التنفيذ أومن ثم تقييمها،  همةيمثله سند التنفيذ هو مراقبة العمال من حيث ساعات التشغيل بكل م

لعمالة المنفذة على كل التعرف على تكلفة اقات تنقيذ العمال من خالل أوالنظام يمكن بتقارير تصميم المهام. لكنها بالقطع، ومن خالل 

 مهمة من مهام أمر الشغل.

 إيقاف واستكمال الخدمة
ع في هذه الحالة ، حيث سيمنمر الشغل لعدم توفر قطع الغيار أو ألي سببأ)أو عدة مهام( من قد يقرر مركز الخدمة إيقاف أحد مهام 

 .وقوفةأو المهام( حتى يتم إصدار مستند "استكمال خدمة" للمهمة )أو للمهام( الممن العمل على هذه المهمة ) المستخدم

 سجالت قراءة العدادات
ديد. يفيد هذا األسلوب من خالل سجالت قراءة العداد، يوفر النظام آلية تسجيل قراءة العداد في أي تاريخ بدون الحاجة لفتح أمر شغل ج

تابعة الصيانة أسطول من السيارات. من خالل تسجيل قراءة العدادات يمكن موالتي تخدم  مراكز الخدمة المملوكة لشركات الرحالت

 مهام المطلوبة عند تخطي عدد معين من الكيلومترات.لالمطلوبة أوالً بأول حيث يقوم النظام بالتذكير با
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 مراكز الخدمةمكونات نظام 

 الملفاتقسم 
 كالمنتجات مراكز الخدمةيتم تعريف الملفات األساسية الخاصة بنظام  ،"الملفات" من خالل القسم

 . أنظر الشكل المقابل.والماركات ومراكز الخدمة

 

 

 

 المستنداتقسم 
مثل أمر الشغل وسندات التنفيذات  الخدمةيتم إصدار مستندات مراكز  ،"المستنداتمن خالل القسم "

 . أنظر الشكل المقابل.، و..الخالغيارقطع ارتجاع صرف وصرف ووإضافة المهام 

   

 

 

 

 

 

 اإلعدادات قسم
 .تداتعريف نقاط وقوالب الفحص وغير ذلك من اإلعدا" يتم اإلعداداتمن خالل القسم "
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 المنتجملف 
 يتم تعريف ومتابعة الخدمات المقدمة للمنتج من خالل مراكز الخدمة.، المنتجمن خالل نافذة 

 نافذة المنتج

 المعلومات األساسية
 :من خالل هذا القسم يتم إدخال المعومات األساسية الخاصة بالمنتج. من هذه المعلومات التي تحتاج إلى توضيح، كالتالي

 الماركة 

 الموديل 

ً بملفي الماركة أحد الماركات والموديالت التي تم إدخالها  عنمن خالل هذين الحقلين يمكن للمستخدم البحث  مسبقا

 والموديل.

التي تم تعريفها لهذه  سيجد المستخدم أنه عند اختيار أحد الماركات، فلن يظهر في البحث عن الموديل إال الموديالت

 الماركة.

 

 المالك األصلي 

 المالك الحالي 

فيكون هذا آخر قد قام ببيع السيارة إلى عميل الذي تعامل مع مركز الخدمة ألول مرة  (مالك المنتجالعميل )قد يكون 

 العميل هو المالك الحالي، بينما يحتفظ مركز الخدمة ببيانات المالك األصلي ألي سبب.

 شركة الضمان 

 شركة التأمين 

هامتين  قد يكونا نان المعلومتاهات –إن وجدا  –إدخال كل من شركتي الضمان والتأمين الحقلين، يتم  من خالل هذين

 والضمان نسبة من قيمة الصيانة.جداً حيث يسمح النظام بتحميل التأمين 
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 تفاصيل المنتج
 ي:التي تحتاج إلى توضيح، كالتال التفاصيلبالمنتج. من هذه  بعض التفاصيل الخاصةيتم إدخال  ،من خالل هذا القسم

 قراءة العداد الحالية 

 الحاليةتاريخ قراءة العداد  

ية عن طريق أحد حالية وتاريخ قراءة العداد الحاليقوم النظام بإظهار كل من قراءة العداد ال ،الحقلين من خالل هذين

 المدخالت التالية:

 .عن طريق المستخدم عند تعريف المنتج ألول مرة 

  مدخالت )قراءة العداد الحالية، تاريخ قراءة العداد الحالية( الخاصين بآخر أمر شغل.عن طريق 

  الل ملف "سجل من خ لهذا المنتجآلخر سجل قراءة طبقاً  هذا المنتجالفعلي لتاريخ الالحالية" و"القراءة عن طريق

ً قراءة العداد"  .  ، كما سنرى الحقا

 قراءة العداد السابقة 

 تاريخ قراءة العداد السابقة 

 قراءة العداد السابقة تاريخ، الحالية العداد الحقالن غير متاحين للمستخدم، يقوم النظام بتحديثهما عند تغيير )قراءةهذان 

  حيث يأخذان القيم السابقة لهما.

 متوسط استهالك الكيلومتر يوميا   

 عن طريق المعادلة التالية:بعد إصدار أمر الشغل يقوم النظام بحساب هذه القيمة 

 تاريخ قراءة العداد السابقة( –دد األيام )تاريخ قراءة العداد الحالية ع \قراءة العداد السابقة(  –)قراءة العداد الحالية 
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 قوائم النافذة –المنتج ملف 
 تنفيذها على هذا المنتج:النظام قائمتين لمتابعة أوامر الشغل وآخر المهام التي تم  رمن خالل ملف المنتج، يوف

 قوائم المنتج

 جدول الخدمات
ل "التاريخ ثبعض التفاصيل ممن خالل هذا الجدول، يقوم النظام بعرض أوامر الشغل التي تم إصدارها لسجل المنتج الحالي. متضمناً 

 الخ...إن وجدت،  –جمالي، وفاتورة العميل إلالفعلي" وا

 جدول آخر الخدمات
 القراءة عند تنفيذ كل مهمة.التاريخ بعرض أخر المهام التي تم تنفيذها للمنتج الحالي مع عرض من خالل هذا الجدول، يقوم النظام 
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 الماركةملف 
الصورة التالية توضح عدد من  مركز الخدمة. اي يتعامل معهتمن خالل نافذة الماركة، يمكن تعريف أي عدد من ماركات المنتج ال

 ماركات السيارات التي تم تعريفها.

 عرض قائمة بالماركات المعرفة
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 صفحة الموديالت –الماركة  نافذة
النافذة التالية  لماركة محددة. –بملف الموديالت  –صفحة الموديالت يمكن االطالع على جميع الموديالت التي تم تعريفها من خالل 

 توضح الموديالت التي تم تعريفها لماركة نيسان. –على سبيل المقال  –

 الماركاتموديالت أحد قائمة بعرض 
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 الموديالت نافذة
 .يمكن تعريف أي عدد من الموديالت الخاصة بأحد الماركات المعرفة بملف الماركاتالموديالت  نافذةمن خالل 

 نافذة الموديالت

 المعلومات األساسية
 الماركة 

 من خالل هذا الحقل، يمكن اختيار الماركة التي ينتمي إليها الموديل.

 .بملف الماركة د اختيار أحد الماركات للموديل فسوف يظهر هذا الموديل كأحد الموديالت بسجل هذه الماركةعن
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 المحطات نافذة
النافذة خاصة بمراكز الصيانة التابعة مركز الصيانة )باصات مثالً(. هذه من خالل هذه النافذة يتم تعريف المحطات الخاصة بمركبات 

 .لشركات النقل مثالً 

   قائمة بالمحطات المعرفة
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 خط سير سيارة نافذة
أو لعربات نقل . هذه النافذة خاصة بمراكز الصيانة التابعة لشركات النقل سير السيارات طخطويتم تعريف  ،من خالل هذه النافذة

 مثالً.العمال 

 خط سير سيارة
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 رحلة نافذة
. هذه النافذة خاصة بمراكز الصيانة التابعة لشركات النقل أو لعربات الشركةالرحالت التي تقوم بها من خالل هذه النافذة يتم تعريف 

 نقل العمال مثالً.

 ملف الرحلة
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 موارد التشغيل نافذة
 .هذه النافذة يمكن تعريف أي عدد من موارد التشغيل. للتعرف على موارد التشغيل، راجع الفقرة الخاصة بالمورد بالمقدمةمن خالل 

 تشغيلنافذة مورد 

 الحظ أن إدراج الموارد بسندات مراكز الخدمة هي معلومة أرشيفية، تفيد في استخراج التقارير.
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 مركز خدمة نافذة
  .مراكز الخدمةأي عدد من يمكن تعريف  من خالل هذه النافذة

 مركز خدمةنافذة 

تغذية النظام بها بالصفحة الرئيسية هي مثل وقت بدء االستقبال، وسعر الساعة، والموارد المضمنة، ...الخ،  جميع المعلومات التي يتم

 .هي معلومات أرشيفية يمكن استخدامها بالتقارير وال تؤثر بأي حال على حركات النظام
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 صفحة أوامر الشغل –مركز خدمة  نافذة
 .المعلومات المرتبطة بمركز الخدمة الحالي، يتم عرض بعض من خالل هذه النافذة

 صفحة أوامر الشغل – نافذة مركز خدمة

 التنفيذات
 :مركز الخدمة الحاليجميع أوامر الشغل المنفذة بالصورة التالية تعرض المهام التي تم تنفيذها ب

  المهام التي تم تنفيذها بجميع أوامر الشغل المنفذة
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 االستثناءات
 بمركز الخدمة الحالي: المنفذةبجميع أوامر الشغل  إلغائهاالصورة التالية تعرض المهام التي تم 

 المهام الملغاة بأوامر الشغل الخاصة بمركز الخدمة الحالي

 

 األوامر المؤجلة
بجميع أوامر الشغل المنفذة بمركز الخدمة الحالي: تعليقهاالصورة التالية تعرض المهام التي تم 
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 امنافذة المه

 .المهام يمكن تعريف المهام المختلفة الستخدامها فيما بعد بسند "إضافة مهمة" ألمر الشغل من خالل نافذة

 الصفحة الرئيسية – المهامنافذة 

 

 المعلومات األساسية
 كالتالي: هي البيانات األساسية للمهمة. أهم هذه البياناتمن خالل رأس المستند يتم تعريف 

 مدة العمليةمتوسط  

 ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع ."إضافة مهام"ئية التي سيتم إدراجها لهذه المهمة عند إصدار سند االمدة الزمنية التلق

 .بمستند إضافة مهام

 إجمالي السعر 

بمستند  طبعبال عند إصدار سند "إضافة مهام". ويمكن للمستخدم تغييرهإدراجه تلقائياً سيتم  الذيسعر هذه المدة إجمالي 

 إضافة مهام.

 المورد إجمالي سعر 

بالطبع  هذه المدة الذي سيتم إدراجه تلقائياً عند إصدار سند "إضافة مهام". ويمكن للمستخدم تغييرهل المورد سعرإجمالي 

 بمستند إضافة مهام.
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الي السعر العملية للمهمة "ثالث ساعات"، وتم ضبط إجم ضبط متوسط مدة  – سبيل المثال  – الحظ أنه إذا تم على

 ج القيم التالية:بإدراإضافة المهام بمستند عند استدعاء هذه المهمة جنيه" مثالً، فسوف يقوم النظام  100بحيث يكون "

 3المدة = 

 100إجمالي السعر = 

 (.3\100وهي عبارة عن حاصل القسمة )   33.33سعر الساعة = 

 

إذا فذة المهمة لن يعتبر القيم المدونة برأس نا –عند استدعاء المهمة بمستند إضافة مهمة  – النظام أن أيضاً الحظ 

 المهمة. تفاصيلبالمنتج. فاألولوية في التسعير هي لألسعار المدونة  بتفاصيل محددةكانت الماركة المستخدمة للمنتج 

 

ً أن النظام عند استدعاء المهمة بمستند "إضافة المهمة" سيقوم  جمالي السعر، باستخدام أحد القيمتين )إالحظ أيضا

ً لما تم اختياره بقائمة "سياسة تسعير الخدمات " بملف دي()تسعير المورد ، تسعير عا إجمالي سعر المورد( تبعا

 مة بهذا الكتاب.راجع ملف إعدادات مراكز الخدإعدادات مراكز الخدمة. 

 

 صنف الخدمة 

ف بفاتورة في إدراج هذا الصن الحقليفيد هذا إدراج صنف خدمة يعبر عن المهمة الحالية.  يتممن خالل هذا الحقل 

  حيث سيعبر سعر هذا الصنف عن سعر المهمة المناظرة له.المبيعات الصادرة للعميل 

 تفاصيل المستند
عند استدعاء هذه  ذان سيظهران كقيم تلقائيةلالتلقائي الساعة الالسابقة، يمكن تحديد مدة تلقائية وسعر كما هو واضح من الصورة 

 .فة مهام"بمستند "إضا بالطبعتغييره بمستند "إضافة مهام"، ويمكن للمستخدم  ألحد الماركات أو الموديالت المحددةالمهمة 

يعتبر النظام  ، فسوف"سياسة تسعير الخدمات" بملف "إعدادات مراكز الخدمة" تسعير المورد" بقائمةإذا قام المستخدم باختيار "

عدادات مراكز راجع ملف إ. كقيمة تلقائية لسعر ساعة المهمة بمستند "إضافة مهمة"من "سعر الساعة" "سعر ساعة المورد" بدالً 

 الخدمة بهذا الكتاب.
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 رسطور معدالت التكرا – صفحة التفاصيل –المهام  نافذة
 .مةيوفر نظام نما آلية لمعرفة مواعيد تكرار المهمة، وبالتالي يمكن إصدار تنبيهات للعمالء بقرب حلول موعد المه

 المهمة على مستوى كل ماركة وموديل للمنتج.يمكن تعريف معدل تكرار  ،من خالل الجدول التالي

 معدالت تكرار المهمة للمنتج

 المهمة على مستوى كل منتج، أو على مستوى كل ماركة أو موديل.تحديد معدل تكرار  كما هو واضح من الصورة، يمكن

 فإذا كانت بأمر الشغل يقوم النظام بمعرفة ما إذا كان موعد المهمة قد حل أم ال من خالل قراءة العداد الحالية

 فقد حل موعد تكرار الخدمة ،رر كل / كم(قيمة )تك+  عند آخر مرة تم تنفيذ المهمة فيهاقراءة العداد   >=القراءة الحالية 

 :البيانات التاليةلتنفيذ الخدمة من خالل أيضاً يستطيع النظام حساب التاريخ المتوقع 

 "راجع هذا الحقل بسجل المنتج. ." والتي تم حسابها بسجل المنتجمتوسط استهالك الكيلومتر يوميا 

 تاريخ آخر مهمة 

 معدل تكرار المهمة 

 .(SMSوبالتالي يمكن إصدار إشعارات للعمالء )عن طريق رسائل البريد أو عن طريق الرسائل النصية 

 .متوسط استهالك  الكيلو متر يوميا( + تاريخ قراءة العداد الحالية \)معدل التكرارسيكون التاريخ المتوقع للمهمة هو عبارة عن  -

كيلو متر وتاريخ قراءة  40ر، ومتوسط استهالك الكيلو متر يومياً هو كيلو مت 20000للتوضيح، افترض أن معدل التكرار هو 

يوم +  500= ) 2019\7\20+  40\20000خ المتوقع لتنفيذ المهمة هو ، فبذلك سيكون التاري2019\7\20العداد الحالية هو 

20\7\2019  =01\12\2020 

 توقعة عند اقتراب تاريخها.لتذكير العميل بالزيارة المالحظ أنه تم بالفعل تطوير مسار كيان  -
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 خدمة نافذة

 ." كيلو مثالً 20000ال " صيانة خدمة محددة مثل خدمة "عمرة" أو خدمة يمكن تعريف

 نافذة الخدمة

تحتوي الخدمة على أي عدد من المهام بتفاصيل المهام المندرجة في هذه الخدمة. يوفر هذا األسلوب الكثير من الوقت يمكن أن 

بدالً من إضافة أكثر من مهمة بمستند "إضافة المهام"، يمكن بمستند "إضافة مهام" إدراج الخدمة، وبالتالي يقوم و أنهوالجهد، حيث 

. يمكن بعد ذلك للمستخدمين ذوي دفعة واحدة بمستند "إضافة خدمة" هذه الخدمة داخلالنظام باستحضار جميع المهام المتضمنة 

 درجة.الصالحية التعديل بأسعار المهام الم
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 خدمة مستند طلب

 .ليتم إصدار أمر شغل بناًء عليه كخطوة أولية يمكن إصدار مستند طلب خدمة أوالً 

 نافذة الخدمة

بمجرد إدراج المنتج برأس النافذة، سيقوم النظام باستحضار جميع بيانات هذا المنتج كما تم تسجيلها بملف المنتج الرئيسي. يمكن بعد 

 طلب الخدمة كنوع الزيارة وبيانات تواريخ الحجز والتسليم والقراءة الحالية للعداد،..الخ. ياناتباقي ب إدراجذلك 

بطلب الخدمة الحالي ليتم إدراجها بعد ذلك بأمر الشغل في حال المطلوبة  الخدمات أو المهاممن خالل تفاصيل العمليات يمكن إدراج 

   على طلب خدمة. إصداره بناءً 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 29 

 

 صفحة التفاصيل -  خدمة مستند طلب

بطلب الخدمة، ومن ثم يقوم النظام باستحضارهم من خالل هذه الصفحة، يسمح النظام بإدراج موارد التشغيل وقطع الغيار الخاصين 

 .بأمر الشغل عند إصدار أمر شغل بناءاً على طلب الخدمة

 صفحة التفاصيل –مستند طلب الخدمة 

دار أمر الشغل وفي متابعة سير العمل حيث يمكن إصدار أمر الشغل في حال الموافقة هذا المستند يفيد كإجراء تنظيمي قبل إص

   على طلب الخدمة أوالً، ولكن ليس له تأثير فعلي على بيانات المنتج.
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 سند الفحص واالستالم

لتسجيل أي فحوصات أولوية من خالل نقاط الفحص. راجع الفقرة الخاصة  عند استالم المنتج فحص واستالم إصدار مستند  يمكن

 .ملف نقاط الفحص وقوالب الفحصراجع أيضاً  ستالم بالمفاهيم األساسية.بالفحص واال

 سند الفحص واالستالم

بمجرد إدراج المنتج برأس النافذة، سيقوم النظام باستحضار جميع بيانات هذا المنتج كما تم تسجيلها بملف المنتج الرئيسي. يمكن بعد 

 والقراءة الحالية للعداد،..الخ. المتوقع التسليم يخرتامثل   سند الفحص واالستالمذلك إدراج باقي بيانات 

 تفاصيل نقاط الفحص
حيث يتم استدعاء نقاط فحص والنتيجة الخاصة بكل نقطة من خالل تفاصيل نقاط الفحص، نات األساسية لهذه النافذة يتم إدخال البيا

 فحص.

تم تعريفه سابقاً بملف قالب فحص، وذلك ليقوم النظام بإدراج جميع يانات األساسية استدعاء قالب بيمكن أيضاً من القسم الخاص بال

 لب بتفاصيل نقاط الفحص، ومن ثم تدوين النتيجة الخاصة بكل نقطة فحص.نقاط الفحص المدرجة بهذا القا
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 الصفحة الرئيسية – المقايسةسند 

حجم الصيانة المطلوبة باإلضافة إلى أنه ع المعلومات المتعلقة بأمر التشغيل للوقوف على ييسمح النظام بإصدار مقايسة متضمنة جم

 على نسبة التحمل المطلوبة.يمكن إرسالها لشركة التأمين للموافقة 

 سند المقايسة

بمجرد إدراج المنتج برأس النافذة، سيقوم النظام باستحضار جميع بيانات هذا المنتج كما تم تسجيلها بملف المنتج الرئيسي. يمكن بعد 

 .الحاليةالعداد قراءة تاريخ والمقايسة كذلك إدراج باقي بيانات 

 مليات الع
تي سيتم إضافتها ألمر الشغل الخاص بمنتج المقايسة. سيالحظ المهام ال إدراجالصفحة الرئيسية، يمكن من خالل جدول العمليات ب

 المستخدم عند إصدار أمر شغل بناءاً على "سند المقايسة" أن النظام قد قام بإضافة هذه المهام ألمر الشغل، كما يمكن التعديل فيها.
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 التفاصيلصفحة –سند المقايسة 

إلدراج صفحة التفاصيل بإدراج موارد التشغيل الالزمة لصيانة المنتج المطلوب باإلضافة  – ل سند المقايسةمن خاليسمح النظام 

 .قطع الغيار الالزمة

 صفحة التفاصيل – سند المقايسة

 موارد التشغيل
الحظ المستخدم عند إصدار أمر شغل بناًء التشغيل، يمكن تحديد الموارد المخطط تشغيلها بأمر الشغل. سي من خالل جدول موارد

 .هذه الموارد بجدول الموارد الخاص بأمر الشغل على سند المقايسة أن النظام قد قام باستحضار

 جدير بالذكر أن هذه الموارد سواء اآللية أو اليدوية هي معلومة أرشيفية ليس لها تأثير على حركات النظام.

 

 المواد المساعدة
ى سند المقايسة، لشغل بناءاً عإصدار أمر . بمجرد الجدول، يمكن تحديد قطع الغيار المخطط استخدامها بأمر الشغلمن خالل هذا 

 سيقوم النظام باستحضار قطع الغيار المحددة بسند المقايسة في أمر الشغل.
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 سند تعديل المقايسة

شركة التأمين أو ألي سبب. يسمح النظام بإصدار سند تعديل في بعض األحيان يتطلب العمل تعديل سند المقايسة بناءاً على طلب 

 على سند تعديل مقايسة بدالً من سند مقايسة. ، ومن ثم يمكن إصدار أمر شعل بناءً والذي يتضمن جميع معلومات سند المقايسةمقايسة 

 مقايسةتعديل  سند

ليقوم النظام بإدراج جميع بيانات سند المقايسة ثم  عرفةمن خالل الحقل "طلب المقايسة"، يمكن إدراج أي من سندات المقايسة الم

 يمكن للمستخدم تعديل أي من بيانات سند المقايسة.

يقوم بتعديل سند المقايسة األصلي ولكن يمكن إصدار أمر شغل بناءاً عليه بالبيانات الحظ أن النظام عند إصدار سند تعديل مقايسة لن 

 الجديدة.

 (.، سند مقايسة، سند تعديل مقايسةطاب خدمةسند إصدار سند أمر شغل بناًء على أحد السندات )بناءاً على ما سبق، يمكن 
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 ند أمر شغلتسم

صرف وارتجاع سند أمر الشغل هو المستند الرئيسي لعمليات الصيانة، حيث ال يمكن إصدار سندات إضافة المهام أو سندات التنفيذ أو 

 إال إذا تم إصدار سند أمر شغل أوالً. أو غير ذلك مواد خام

 أمر الشغل

 المعلومات األساسية
 :كالتاليمن خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األساسية ألمر الشغل. أهم هذه المعلومات 

 توجيه المستند 

 يمكن التحكم في سلوك أمر الشغل كالتالي:خالل مستند توجيه المستند من 

  )والتي يتم إصدارها عن طريق أزرار أمر دفتر وتوجيه كل من )فاتورة العميل، فاتورة التأمين، وفاتورة الضمان

 الشغل كما سنرى.

 "التي تم تحديدها بأمر من  أكثر يمكن عدم السماح بصرف مواد خام ،عن طريق الخيار "المطابقة في السحب

 الشغل.
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لغيار المصروفة لقطع ا أنه البد من تعليمه إذا كان نظام العمل هو التخطيط هذا الخيار يعتبر ذو أهمية قصوى حيث

ء على )طلب ، إما يدوياً أو من خالل أحد مستندات بناقبل العمل، حيث يتم إدراج قطع الغيار بصفحة التفاصيل

 خدمة، مقايسة، تعديل مقايسة(.

" بتوجيه جيهواد خام ألمر اإلنتاج من سندات خارإضافه مهام وم" يجب عدم تفعيل الخيارعند تفعيل هذا الخيار 

 . راجع الفقرة "أنواع أوامر الشغل" بالمقاهيم األساسية بهذا الكتاب.أمر الشغل

 "التأمين، سيقوم النظام عن طريق أزرار إصدار فواتير )العميل، و ،من خالل الخيار "إنشاء الفواتير كمسودة

 .وذلك حتى تتم معالجتها قبل إصدارهاوالضمان( بإنشاء هذه الفواتير كمسودة، 

 " م إلى أمر ة" سيسمح النظام بإضافة مهاإضافه مهام ومواد خام ألمر اإلنتاج من سندات خارجيمن خالل الخيار

  الشغل. في هذه الحالة يجب عدم تعليم الخيار "المطابقة في السحب" بتوجيه أمر الشغل.

  ًفاتورة مبيعات  فاتورة مبيعات"، سيقوم النظام بإصدار "أمر بيع" بدالً منمن خالل الخيار "إنشاء أمر بيع بدال

اتورة مبيعات فإصدار  ذلك حال استخدام أزرار الفواتير )فاتورة عميل، فاتورة ضمان، فاتورة تأمين(، ثم يمكن بعد

 بناًء على أمر البيع الصادر.

 المنتج 

ريفه بملف المنتج التفاصيل الخاصة بهذا المنتج بناًء على ما تم تعإدراج كود المنتج، سيقوم النظام بإدراج كافة عند 

ل قراءة ثر الشغل مكمال بيانات أماست، ليقوم المستخدم بعد ذلك بة العداد السابقةءمثل العميل والماركة والموديل وقرا

 العداد الحالية وإضافة المهام وقطع الغيار المطلوبة.

 مخزن التشغيل 

 أن يتم صرف المواد الخام إليه.والذي يمكن  يه الصيانةالمخزن الذي ستتم ف

بحيث يقوم بالتحويل بدالً من الصرف، سيكون هذا الحقل "مخزن  قطع الغيار"ضبط توجيه "سند صرف عند 

 ل" في غاية األهمية حيث سيكون هو المخزن الذي ستحول إليه البضاعة.يالتشغ

لحقل "مخزن ، سيكون هذا االتوريدبحيث يقوم بالتحويل بدالً من  قطع الغيار" ارتجاععند ضبط توجيه "سند أيضاً 

 .إلى مخزن التوريد البضاعة منهل" في غاية األهمية حيث سيكون هو المخزن الذي ستحول يالتشغ

 

 الحالة 

إحدى  هي تأخذويذ، من خالل هذا الحقل يقوم النظام بإظهار حالة أمر الشغل الحالية، والتي تتغير من خالل سند التنف

 الحاالت التالية:

 :على أمر الشغل.أي من المهام تنفيذ  أي أنه لم يتم لم تبدأ 

 أمر الشغل. بعض المهام على تنفيذ  جاري: أي أنه تحت التنفيذ 

 تم العمل عليه بعد يوبالتالي فلن  .أمر الشغل إلى ملغي من خالل أحد أزرار سند التنفيذأي أنه تم تغيير حالة : ملغي

 ذلك.

 :أي أنه تم إصدار سند تعليق ألمر الشغل أو ألحد المهام الخاصة به. معلق 

  :وهو في انتظار اإلغالقالشغل االنتهاء من جميع مهام أمر أي أنه تم منتهي. 

  :صدار إل اً الشغل جاهزأي أنه تم إغالق أمر الشغل من خالل سند إغالق أمر شغل، وبالتالي يصبح أمر مغلق

 الفواتير.

 فاتورة العميل 

 فاتورة الضمان 

 فاتورة التأمين 
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مان، التأمين حال كل من فاتورة العميل، الضبإظهار  من خاللها  ، يقوم النظامغير متاحة للمستخدم هذه الحقول الثالثة

 .أي منهم إصدار

 فاتورة العميلحالة  

 فاتورة الضمانحالة  

 فاتورة التأمينحالة  

 بعرض أحد الحالتين التاليتين:من خاللها يقوم النظام غير متاحة للمستخدم،  هذه الحقول الثالثة

 : في هذه و( تم إصدارها، إن وجدت – أو التأمين إن وجدت، – أي أن فاتورة العميل )أو الضمان مفوترة كليا

 (.لتأمينافاتورة أو تورة الضمان، أو فاالحالة سوف يقوم النظام بعرض رقم الفاتورة بالحقل فاتورة العميل )

 :أي أنه لم يتم إصدار الفاتورة. غير مفوترة 

 الفوترةحالة  

 لتالية:ا، وهي تأخذ أحد الحاالت العملياتبجدول  هذا الحقل يعبر عن الحالة الكلية للفواتير المخطط إصدارها

 : إن وجدت – أمين)فاتورة العميل، فاتورة الت العملياتجميع الفواتير المخطط إصدارها بجدول أي أن  مفوترة كليا ،

 .( قد تم إصدارهاإن وجدت – فاتورة الضمان

  أمين، فاتورة )فاتورة العميل، فاتورة التالعمليات الفواتير المخطط إصدارها بجدول  بعضأي أن  :جزئيا  مفوترة

 .بعد لم يتم إصدارهاوالبعض األخر  الضمان(

  ار أي فواتير ألمر الشغل.ه لم يتم إصدأي أن مفوترة:غير 

مين، الضمان، من نسب العميل، التأ من خالل ما تم تحديده بجدول العمليات سيعلم النظام الفواتير المخطط إصدارها

عميل فقط دون ، كان معنى ذلك أنه قد تم التخطيط إلصدار فاتورة لل%100هي   –مثالُ  – فإذا ما كانت نسبة العميل

  .فاتورة لها التخطيط إلصدار بذلك أما إذا كانت هناك نسب بأي من التأمين أو الضمان فقد تمالتأمين أو الضمان، 

 

 تفاصيل المنتج
هذا القسم غير  بعرض تفاصيل المنتج من خالل ما تم تعريفه بسجل المنتج المستخدم. أغلب حقوليقوم النظام ، القسممن خالل هذا 

 قراءة العداد الحالية.ل ثمتاحة للمستخدم سوى القليل منها م

 جدول العمليات
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 .الحالي هذا الجدول غير متاح للمستخدم، يقوم من خالله النظام بعرض مهام أمر الشغل

 الجزء األسفل  من نافذة أمر الشغل

 المدة 

 المقابلة. المهمةمدة 
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 سعر الساعة 

 .مهمةأو مستند إضافة  المهمةسعر ساعة المهمة المقابلة كما تم تعريفه بملف 

 الفني 

  .بتنفيذ المهمةقام  ، وهو الفني الذيالفني المنوط به تنفيذ المهمة

 العميل )%، قيمة( 

ستند إضافة مهام، نسبة العميل من القيمة الكلية للمهمة كما تم تحديدها بمبإظهار يقوم النظام من خالل هذين الحقلين 

 .تغييرها من خالل هذا الجدول  –ذي الصالحية  – يمكن للمستخدم

 التأمين )%، قيمة( 

مستند إضافة مهام، من القيمة الكلية للمهمة كما تم تحديدها بالتأمين نسبة بإظهار من خالل هذين الحقلين يقوم النظام 

 تغييرها من خالل هذا الجدول.  –ذي الصالحية  –يمكن للمستخدم 

 الضمان )%، قيمة( 

ستند إضافة مهام، نسبة الضمان من القيمة الكلية للمهمة كما تم تحديدها بمبإظهار من خالل هذين الحقلين يقوم النظام 

 تغييرها من خالل هذا الجدول.  –ذي الصالحية  –يمكن للمستخدم 

 الشركة )%، قيمة( 

ة كما تم تحديدها من القيمة الكلية للمهم إظهار نسبة يتحملها مركز الصيانة نفسهبمن خالل هذين الحقلين يقوم النظام 

أن يكون هناك بمستند إضافة مهام، يمكن للمستخدم تغييرها من خالل هذا الجدول. تفيد هذه النسبة في بعض الحاالت ك

 بعض التلفيات حدثت للسيارة من مركز الصيانة نفسه.

 الحالة  

 ، معلق،..الخ(.منتهيالحالة الخاصة بالمهمة المقابلة )لم تبدأ، تحت التشغيل، 

 الحظ ما يلي:

سيقوم حيث ، (بأي من المستندات )طلب خدمة، سند مقايسة، سند تعديل مقايسةيتم إدراج هذه المهام من خالل ما تم تعريفه  -1

فسيكون هذه السندات  على أي من، أما إذا لم يتم إنشاء أمر الشغل بناًء النظام بإدراج ما تم تعريفه من مهام في جدول العمليات

ستندات "إضافة ، وفي هذه الحالة سيتم إدراج المهام بالجدول من خالل مهذا الجدول فارغاً عند إنشاء أمر الشغل ألول مرة

 ."مهمة

حتوي هذا يالجدول بحيث بإضافة المهام أو تعديلها في هذا سيقوم النظام  ،ألمر الشغل "إضافة مهمة"مستند عند إصدار  -2

 مستند إضافة مهمة.م التي تمت إضافتها من خالل الجدول على مجموع المها

ذلك بشرط أن وستظهر النسب الخاصة بهذا الجدول كما تم تحديدها بمستند إضافة المهام، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع،  -3

 %.100تخطى النسبة يكل مهمة على )العميل، التأمين، الضمان، الشركة( ال لنسب المجموع يكون 

تم استحضارها من  بتنفيذ أي من المهام الخاصة بأمر الشغل إال إذا كانت موجودة فعالً بجدول العمليات سواء لن يسمح النظام -4

 المستند الموجود بالحقل "بناء على" أو تم إضافتها من خالل مستند "إضافة مهمة".

 غل نفسه.يتم تغيير حالة المهمة بكل سطر إما من خالل سند التنفيذ أو يدوياً من خالل أمر الش -5
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 إجمالي السعر
 ، يقوم النظام بعرض بعض اإلجماليات وهي كالتالي:القسمهذا خالل من 

 إجمالي المواد المساعدة 

أمر الشغل  ض القيمة اإلجمالية لصافي قطع الغيار المصروفة من المخازن علىمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعر

 المرتجعة(. الغيارقطع إجمالي قيمة  –طع الغيار المصروفة قالحالي وهذه القيمة تساوي )إجمالي قيمة 

 بقطع الغيار بعرض صافي قطع الغيار المصروفة.  ، يقوم النظام من خالل جدول خاصبصفحة التفاصيل

 إجمالي العمليات 

 ن.المدرجة لجدول العمليات حتى اآل من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض القيمة الكلية للمهام

 لياإلجما 

 إجمالي المواد المساعدة والعمليات.

 الزيارة القادمة
 وهي كالتالي: يمكن إدخال معلومات وإظهار معلومات خاصة بالزيارة القادمةمن هذا القسم ، 

 التاريخ المتوقع للزيارة القادمة 

بإظهار  –معلومات توفر العند  –النظام بعرض التاريخ المتوقع للزيارة القادمة. يقوم النظام  من خالل هذا الحقل، يقوم

 هذا الحقل بمجرد إغالق أمر الشغل. بتاريخ الزيارة القادمة 

 ً لمتوقع للمهمة اسيكون التاريخ ، عن طريق مستند "إغالق أمر شغل" عندما يقوم النظام بإدراج التاريخ المتوقع آليا

توسط م \ امالخاص بأقرب مهمة مندرجة بتفاصيل العمليات، كما تم تحديدها بملف المه )معدل التكرارهو عبارة عن 

 .استهالك  الكيلو متر يوميا( + تاريخ قراءة العداد الحالية

ً هو  20000للتوضيح، افترض أن معدل التكرار هو  و متر كيل 40كيلو متر، ومتوسط استهالك الكيلو متر يوميا

+  40\20000، فبذلك سيكون التاريخ المتوقع لتنفيذ المهمة هو 2019\7\20الية هو وتاريخ قراءة العداد الح

 2020\12\01=  2019\7\20يوم +  500= ) 2019\7\20

ر" بملف " بملف المنتج، وأيضاً الجدول "سطور معدالت التكرامتوسط استهالك  الكيلو متر يوميا راجع الحقل "

 صفحة التفاصيل. –المهمة 

 

 المتوقع للزيارة القادمة النوع 

لزيارات التي تم يمكن إدخال نوع الزيارة القادمة المتوقعة. يمكن للمستخدم إدراج أي من أنواع امن خالل هذا الحقل، 

 تعريفها بملف "نوع زيارة".

 أزرار النافذة
 :هذه األزرار الثالثة خاصة بإنشاء فواتير أمر الشغل وهي كالتالي

 إنشاء فاتورة العميل 

تحتوي على قطع سيقوم النظام بإنشاء فاتورة مبيعات للعميل المذكور بأمر الشغل. هذه الفاتورة س ،من خالل هذا الزر

ً إليها أصناف  ميل = نسبة وستكون قيمة فاتورة الع ،المناظرة للمهام المستخدمة الخدمة  الغيار المصروفة مضافا

 العميل من القيمة الكلية للفاتورة.
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 فاتورة التأمينإنشاء  

فاتورة ستحتوي سيقوم النظام بإنشاء فاتورة مبيعات لشركة التأمين المذكورة بأمر الشغل. هذه ال ،من خالل هذا الزر

تورة التأمين = ، وستكون قيمة فاالمناظرة للمهام المستخدمة الخدمة  على قطع الغيار المصروفة مضافاً إليها أصناف 

 لية للفاتورة.نسبة التأمين من القيمة الك

 إنشاء فاتورة الضمان 

اتورة ستحتوي سيقوم النظام بإنشاء فاتورة مبيعات لشركة الضمان المذكورة بأمر الشغل. هذه الف ،من خالل هذا الزر

تورة الضمان ، وستكون قيمة فاالمناظرة للمهام المستخدمة الخدمة  على قطع الغيار المصروفة مضافاً إليها أصناف 

 ان من القيمة الكلية للفاتورة.= نسبة الضم

 

 الحظ ما يلي:

ه( وفتح نافذة بمجرد استخدام أي من هذه األزرار، سيقوم النظام بإصدار الفاتورة )أو أمر البيع بحسب إعدادات التوجي -1

 هذه الفاتورة.

 ب الزر المستخدم.ين( بحسسيقوم النظام أيضاً بإدراج رقم الفاتورة بالحقل )فاتورة العميل، فاتورة الضمان، فاتورة التأم -2

ت فإذا ما كانت العمليابجدول  يمة الفاتورة المصدرة )سواء للعميل أو للتأمين أو للضمان( بنفس النسبة المحددةستكون ق -3

ل هي تمون قيمة فاتورة العمي%، فسوف 60جنيه مثالً، وكانت نسبة العميل هي  2000قيمة أمر الشغل الكلية هي 

(60\100  ×2000 = )1200. 

مبيعات" بتوجيه أمر  سيقوم النظام بإصدار أمر بيع بدالً من فاتورة بيع إذا تم تعليم الخيار "إنشاء أمر بيع بدالً فاتورة -4

 .الشغل المستخدم

 سيقوم النظام بإصدار الفاتورة كمسودة عند استخدام الخيار الخاص بذلك بالتوجيه المستخدم بأمر الشغل. -5
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 قطع الغيار – صفحة التفاصيل

 جدول قطع الغيار بأمر الشغل

 قطع الغيار
من خالل جدول قطع الغيار يقوم النظام بعرض صافي فطع الغيار المصروفة وهي عبارة عن )قطع الغيار المصروفة بسندات 

الكمية والوحدة  يقوم النظام بعرض جميع قطع الغيار المصروفة مع عرض ،صرف قطع الغيار مطروحاً منها قطع الغيار المرتجعة(.

 .الخاصة بكل قطعة غيار

من سند المقايسة أو سند تعديل سيقوم النظام باستحضار قطع الغيار  يمكن إضافة قطع الغيار يدوياً عند إضافة أمر شغل جديد، كما

على أي حال، لن يسمح النظام بصرف قطع غيار  .اتالمستند هعلى أي من هذبناءً عند إصدار أمر الشغل أو طلب خدمة المقايسة 

راجع الفقرة "أنواع  أكثر من التي تم تحديدها عن إنشاء أمر شغل في حال تعليم الخيار "المطابقة في السحب" بتوجيه أمر الشغل.

 أوامر الشغل" في المفاهيم األساسية بهذا الكتاب.

 عند إصدار مستندات صرف أو ارتجاع قطع غيار. –أو تعديلها  –قطع الغيار أيضاً بهذا الجدول سيقوم النظام بإضافة 
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 الحركاتصفحة  -أمر شغل 

ستندات األيقاف ممستندات التنفيذات، وهذه الصفحة خاصة بعرض المستندات التي تم إصدارها على أمر الشغل والمتمثلة في 

 عرض ملخص لتغير حالة أمر الشغل.ا يمكن ومستندات استكمال الخدمة وسندات قطع الغيار المصروفة والمرتجعة، كم

 حركات أمر الشغل
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 قطع الغيارمستند صرف 

 .من خالل هذا المستند، يتم صرف قطع الغيار المطلوبة ألمر الشغل

 مستند صرف قطع الغيار

 المعلومات األساسية
 تعريف المعلومات األساسية لمستند الصرف. أهم هذه المعلومات هي كالتالي: يتم من خالل هذا القسم،

 توجيه المستند 

 ن يتم تحديدهما من خالل توجيه المستند:ان واللذان التالياالخيار هماتوجيه سند صرف قطع الغيار من أهم خيارات 

 من مخزن  سيقوم بإصدار سند تحويل –عند تخزين المستند  –والذي يعني أن النظام  خيار "تحويل ال صرف":ال

سيالحظ المستخدم أن النظام قد قام بتعليم  .قطع الغيار والذي تم تحديده بالحقل "المخزن" إلى مخزن التشغيل

 الخيار "تحويل ال صرف" بمجرد اختيار توجيه يقوم بالتحويل.

 " الغيار الموجودة بأمر الشغل قطع  استحضارعدم والذي يعني  ":عدم نسخ التفاصيل من أمر الشغلالخيار– 

 بتفاصيل سند الصرف بمجرد إدراج أمر الشغل. –إن وجدت 

 مخزن التشغيل 

قطع الغيار إليه، وذلك في حالة استخدام توجيه يقوم بإصدار سند تحويل "إلى مخزن المخزن الذي سيتم تحويل 

 الصرف المخزني.التشغيل" بدالً من سند 

 بمجرد تخزين المستند بالتالي:سيقوم النظام عند استخدام توجيه يقوم بإصدار سند تحويل مخزني، 

 بالحقل "مخزن التشغيل". إدراج "مخزن التشغيل" الخاص بأمر الشغل المستخدم -

 التعليم على الخيار "تحويل ال صرف". -

 الشغل.سيقوم النظام بالتحويل من مخزن التشغيل إلى العميل مع إغالق أمر  -

 التفاصيل
 يمكن إدراج قطع الغيار المصروفة. ،من خالل جدول التفاصيل
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 صفحة الحركات – مستند صرف المواد الخام

  –بحسب خيارات توجيه المستند  – سندات الصرف المخزني وأمن خالل هذه الصفحة يمكن استعراض سندات التحويل المخزني 

 .المرتبطة بمستند صرف قطع الغيار الحالي

 والصرف المتعلقين بالمستند الحاليأسندات التحويل 
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 مستند ارتجاع المواد الخام

ً قطع الغيار  ارتجاعمن خالل هذا المستند، يتم   ألمر الشغل. من خالل سندات صرف قطع غيار والتي تم صرفها سابقا

 قطع الغيار ارتجاع مستند 

 المعلومات األساسية
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:رتجاعاإلتعريف المعلومات األساسية لمستند يتم من خالل هذا القسم، 

 توجيه المستند 

عند تخزين  –والذي يعني أن النظام  الخيار "تحويل ال صرف": هوقطع الغيار  ارتجاعتوجيه سند  من أهم خيارات

. مخزن قطع الغيار والذي تم تحديده بالحقل "المخزن" إلى مخزن التشغيل سيقوم بإصدار سند تحويل من –المستند 

 سيالحظ المستخدم أن النظام قد قام بتعليم الخيار "تحويل ال صرف" بمجرد اختيار توجيه يقوم بالتحويل.

 مخزن التشغيل 

ً المخزن الذي سيتم تحويل قطع الغيار  وجيه يقوم ، وذلك في حالة استخدام تمنه إلى المخزن الذي تم الصرف منه سابقا

 المخزني. التوريدمخزن التشغيل" بدالً من سند  منبإصدار سند تحويل "

 عند استخدام توجيه يقوم بإصدار سند تحويل مخزني، سيقوم النظام بمجرد تخزين المستند بالتالي:

 إدراج "مخزن التشغيل" الخاص بأمر الشغل المستخدم بالحقل "مخزن التشغيل". -

 ويل ال صرف".التعليم على الخيار "تح -

 التفاصيل
 .المرتجعة إلى المخزنمن خالل جدول التفاصيل يمكن إدراج قطع الغيار 
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 صفحة الحركات –المواد الخام  ارتجاعمستند 

 –بحسب خيارات توجيه المستند  –المخزني  التوريدسندات  وأمن خالل هذه الصفحة يمكن استعراض سندات التحويل المخزني 

 قطع الغيار الحالي. ارتجاعالمرتبطة بمستند 

  المتعلقين بالمستند الحالي والتوريدأسندات التحويل 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 47 

 

 إضافة مهمةمستند 

 .ة مهام ألمر الشغليتم إضافمن خالل هذا المستند، 

 مستند ارتجاع  قطع الغيار

 جدول المهام
من خالل جدول المهام، يتم إدراج المهام المراد إضافتها ألمر الشغل المحدد برأس المستند مع تحديد نسب التحمل لكل من العميل 

 .بحسب كل مهمة –إن وجدت  –والتأمين والضمان والشركة 

 الحظ ما يلي:

" ومواد خام ألمر اإلنتاج من سندات خارجيهإضافه مهام لن يسمح النظام بإضافة مهام ألمر الشغل إال إذا تم تعليم الخيار " -1

 بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.بتوجيه أمر الشغل المستخدم برأس المستند.  راجع الفقرة "أنواع أوامر الشغل" 

م سيقوم النظام بمجرد تخزين السند بإضافة هذه المهام ألمر الشغل المذكور، أو تعديل المهام الموجودة بأمر الشغل بالمها -2

 المدرجة بهذا المستند.

 سيقوم النظام بالتسعير التلقائي لكل مهمة مدرجة بحسب ما تم تعريفه بملف المهمة المستخدمة وماركة وموديل المنتج الموجود -3

 تغييره بالطبع. –ذي الصالحية  –بأمر الشغل، ويمكن للمستخدم 

ج الموجود بأمر الشغل الحالي، سيقوم النظام بتطبيق التسعير إذا لم يحدد بتفاصيل ملف المهمة المستخدمة ماركة وموديل المنت -4

 .، راجع ملف المهمةسجل المهمة المختارةالموجود برأس 

راجع ملف  بيق "تسعير عادي" أو "تسعير مورد" بحسب سياسة تسعير الخدمات بإعدادات مراكز الخدمة.طسيقوم النظام بت -5

 إعدادات مراكز الخدمة.
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 شغلمستند تنفيذ أمر 

 .وإغالقه لتغيير حالة أمر الشغلباإلضافة  الفنيينختلفة وتسجيل أوقات متنفيذ المهام ال من خالل هذا المستند، يتم

 تنفيذ أمر شغل مستند

 المعلومات األساسية
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:التنفيذتعريف المعلومات األساسية لمستند يتم من خالل هذا القسم، 

 المستندتوجيه  

 اآلتي:توجيه المستند يمكن التحكم في خيارات من خالل 

 دفتر وتوجيه سند اإلغالق عند إغالق أمر الشغل من خالل أحد أزرار سند التنفيذ. 

 .يمكن منع فتح أكثر من مهمة لنفس الفني في نفس اليوم 

 أمر الشغل 

 .أمر الشغل المراد تغيير حالته أو تنفيذ بعض مهامه

 صالة اإلنتاج 

 .مركز الخدمة المستخدم

 أزرار النافذة
 تجميع أوامر الشغل 

الخاصة بمركز الخدمة المستخدم   – الغير مغلقة – عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام باستحضار جميع أوامر الشغل

 ً  .بتفاصيل سند التنفيذ للتعامل معها جميعا

 المستخدم بتضمين أوامر الشغل المؤجلة. بإظهار رسالة لتخيير سيقوم النظام حال استخدام هذا الزر
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 تحت التنفيذ جعل أمر الشغل 

لشغل" اسيقوم النظام بإضافة سطر جديد بتفاصيل المستند وسيقوم فيه بجعل حالة "أمر عند استخدام هذا الزر، 

 برأس المستند إلى "تحت التشغيل".المستخدم 

 ملغيجعل أمر الشغل  

لشغل" االنظام بإضافة سطر جديد بتفاصيل المستند وسيقوم فيه بجعل حالة "أمر عند استخدام هذا الزر، سيقوم 

 .إلغاء أمر الشغل المستخدم برأس المستند إلى "ملغي"، أي أنه تم

 منتهيجعل أمر الشغل  

لشغل" اعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإضافة سطر جديد بتفاصيل المستند وسيقوم فيه بجعل حالة "أمر 

 ق.ستخدم برأس المستند إلى "منتهي"، أي أنه تم اإلنتهاء من صيانة أمر الشغل، وهو اآلن جاهز لإلغالالم

يمكن   –ة ولناحية تنظيمي –ولكن  الحظ أن النظام ال يشترط أن تكون حالة أمر الشغل "منتهي" حتى يتم إغالقه،

ً لمركز الخدمة جعل أمر الشغل   أوالً ليتم إغالقه.  منتهيا

 أمر الشغل إغالق 

 أمر ون حالة، وبالتالي ستكبإصدار سند إغالق أمر شغل ألمر الشغل المستخدمعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام 

 الشغل "مغلق"، وبذلك يمكن إصدار فواتير ألمر الشغل.

 أمر الشغل إعادة فتح 

أمر الشغل  وسيعودر الشغل المستخدم، أمالخاص بشغل السند إغالق أمر  بحذف عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام 

 (.، معلقالتي كان عليها قبل إغالق أمر الشغل )ملغي، منتهي، تحت التشغيل حالةالإلى 

 جدول أوامر الشغل
جيل تنفيذات الفنيين تس كما يمكن،  أي من أوامر الشغل المدرجة إلى أحد الحاالت )تحت التشغيل، ملغي، منتهي(يمكن تغيير حالة 

 من خالل صفحة "المتابعة".الخاصة بأي من هذه األوامر 
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 صفحة المتابعة –مستند تنفيذ أمر شغل 

 .إلى منتهي تغيير حالة أمر الشغلإلى إمكانية  ختلفة وتسجيل أوقات الفنيين باإلضافةم، يتم تنفيذ المهام الالصفحة همن خالل هذ

 صفحة المتابعة – تنفيذ أمر شغل مستند 

 النافذةأزرار 
 بدأ خدمة 

المهمة التالية )برأس المستند( هي المهمة الحالية، كما سيقوم بإدراج سطر عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بجعل 

 جديد خاص بها بالحالة "تحت التشغيل".

 إذا لم يكن هناك مهمة تالية، فسوف يقوم هذا الزر بتغيير حالة المهمة الحالية إلى "منتهي".

 

 شغلأمر  إنهاء 

، كما سيقوم بتغيير حالة أمر إلى "منتهي" ،المهام المدرجةبتغيير حالة جميع عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام 

 .الشغل إلى منتهي

 بدء الخدمة للسطر الحالي 

 "، واستخدام هذا الزر سيقوم النظام بإدراج التاريخ والوقت الحالي.(تاريخ | وقتعند الوقوف بالحقل "من )

 لسطر الحالياخدمة إنهاء  

 )تاريخ | وقت("، واستخدام هذا الزر سيقوم النظام بإدراج التاريخ والوقت الحالي. إلىعند الوقوف بالحقل "

 التفاصيلجدول 
الة أي من مهام أمر الشغل إلى )تحت حتتبع مهام الفنيين وتسجيل أوقات التشغيل، كما يمكن تغيير من خالل هذا الجدول يمكن 

 .التشغيل، معلق، مغلق، ملغي، منتهي، موقوف(

 الحظ أن النظام لن يسمح بتخزين المستند إذا تم إدخال مهمة ليست موجودة بجدول عمليات أمر الشغل المستخدم.

 في نفس الوقت. أيضاً أن النظام لن يسمح بتداخل المهامالحظ 
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 ، يمكن تلخيص وظيفة سند التنفيذ كالتالي:مما سبق

  تنفيذات المهام وتسجيل أوقات الفنيين لكل مهمة.متابعة 

 )حالة أي من مهام  ، كما يمكن تغييرتغيير حالة أمر الشغل )أو عدة أوامر شغل( لتكون )تحت التشغيل، منتهي، ملغي

 .أمر الشغل إلى )تحت التشغيل، مغلق، معلق، منتهي، ملغي(

 اعات المنفذة لكل من مهام أمر الشغل.تبعاً لمتابعة التنفيذات، يمكن إصدار تقارير بعدد الس 

 إصدار سند اإلغالق من خالل نافذة التنفيذ. 

 .إعادة فتح أمر الشغل، بمعنى حذف مستند "إغالق أمر الشغل" وإعادته للحالة السابقة لإلغالق 
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 مستند إيقاف خدمة

 .مع ذكر سبب اإليقاف لكل مهمة الشغلبأمر  أي من المهام الموجودة الشغل أو إيقافإيقاف أمر يمكن من خالل هذا المستند، 

 إيقاف خدمة مستند 

، يمكن للمستخدم تعليق أي بمجرد إدراج أمر الشغل برأس المستند، سيقوم النظام بإدراج جميع مهام أمر الشغل بتفاصيل المستند

 منها.

 تفاصيل المستند
 السبب 

المقابلة. يتم إدخال أحد األسباب المعرفة بملف "سبب توقف  المهمةمن خالل هذا الحقل يتم إدراج سبب التوقف عن 

 الخدمة".

 .الشغل بدون إدراج المهام، ستكون حالة أمر الشغل هي "معلق" الحظ أنه سواء تم إيقاف بعض مهام أمر الشغل أو تم إيقاف أمر
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 مستند استكمال خدمة

 .سابقاً من خالل مستند "إيقاف خدمة" توقيفهااستكمال أي من المهام التي تم من خالل هذا المستند، يمكن 

 إيقاف خدمة مستند

 .التي تم إيقافها بتفاصيل المستندمهام البرأس المستند، سيقوم النظام بإدراج جميع  مستند "إيقاف الخدمة"بمجرد إدراج 

 إلغاء تعليق أمر الشغل.فسوف يتم ، ها جميعاً أو تم إيقافسند إيقاف الخدمة بعض  استكمال الحظ أنه سواء تم 
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 مستند إغالق أمر شغل

 إلصدار فواتير مبيعات.يتم إغالق أمر الشغل، ومن ثم يكون جاهزاً  ،من خالل هذا المستند

 إغالق أمر شغل مستند

 المعلومات األساسية
 يتم تحديد المعلومات األساسية ألمر الشغل المراد إغالقه. أهم هذه المعلومات هي كالتالي: ،من خالل هذا القسم

 أمر الشغل 

بإدراج المعلومات األساسية الخاصة بأمر الشغل مثل  أمر الشغل المراد إغالقه. عند إدراج أمر الشغل، سيقوم النظام

بأمر الشغل )المهام سيتم إدراجها بناءاً على إعدادات توجيه والمهام الخاصة والعميل وصالة اإلنتاج  كود المنتج

 بصفحة التفاصيل. قطع الغيار باإلضافة إلدراجالمستند، كما سنرى( 

 المستند توجيه 

 التالية: المعلوماتفي سلوك مستند أمر الشغل من خالل يتحكم توجيه المستند 

 دفتر األصتاف المسحوبة 

 توجيه األصناف المسحوبة 

 وجيه سند الصرف الناتج عن إغالق أمر الشغل.دفتر وت

يقوم النظام بإصدار سند صرف من مخزن التشغيل إلى العميل إذا تم ضبط سند "صرف قطع الغيار" بحيث 

تحويل األصناف  راجع الفقرة " بتحويل األصناف من المخزن إلى مخزن التشغيل بدالً من الصرف مباشرة.يقوم 

 يار" بالمفاهيم األساسية.بسندي صرف وارتجاع قطع الغ

 

  بإغالق األوامر المعلقةالسماح 

قد تم ، سيسمح النظام بإغالق أمر الشغل حتى إذا كان عند تعليم هذا الخيار بتوجيه مستند "إغالق أمر الشغل"

 تعليقه من خالل مستند "إيقاف خدمة" أو من خالل مستند "تنفيذ أمر شغل".

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 55 

 

  وجود مهام غير منتهيةمنع إغالق أمر الشغل فى حالة 

ة بأمر الشغل هي كانت حالة جميع المهام المدرجإذا  إال عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بإغالق أمر الشغل

 ."منتهي"

 ، أو من خالل أمر الشغل نفسه.يتم تغيير حالة مهام أمر الشغل من خالل سند التنفيذ

 بالكامل منع إغالق أمر الشغل إذا لم يتم صرف الخامات 

" لجميع قطع الشغل إذا لم يتم إصدار سندات "صرف قطع غيار عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بإغالق أمر

 .الغيار المخطط صرفها بأمر الشغل

لمطابقة الموجود بتوجيه أمر الشغل، حيث أن ا "المطابقة في السحب"الحظ أن هذا الخيار يختلف عن الخيار 

 قطع الغيار المخططة، أما هذا الخيار فيشترط صرف جميع ىرف قطع الغيار بحد أقصفي السحب تسمح بص

 .كميات قطع الغيار المخططة

 

 عدم اعتبار حالة سطورالمهمات وقطع الغيار ألمر الشغل عند عمل اغالق امر شغل 

 غالق أمر الشغل.إحتى يقوم بسردها بتفاصيل  فلن يشترط النظام أن تكون حالة المهام منتهية ،عند تعليم هذا الخيار

 أما عند عد تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بسرد المهام المنتهية فقط.

 الزيارة القادمة
 التاريخ المتوقع للزيارة القادمة 

بإظهار  –معلومات عند توفر ال –من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض التاريخ المتوقع للزيارة القادمة. يقوم النظام 

 تاريخ الزيارة القادمة بهذا الحقل بمجرد إغالق أمر الشغل. 

يات، كما الخاص بأقرب مهمة مندرجة بتفاصيل العمل )معدل التكرارسيكون التاريخ المتوقع للمهمة هو عبارة عن 

 .حاليةك  الكيلو متر يوميا( + تاريخ قراءة العداد المتوسط استهال \تم تحديدها بملف المهام 

ً هو  20000للتوضيح، افترض أن معدل التكرار هو  و متر كيل 40كيلو متر، ومتوسط استهالك الكيلو متر يوميا

+  40\20000، فبذلك سيكون التاريخ المتوقع لتنفيذ المهمة هو 2019\7\20وتاريخ قراءة العداد الحالية هو 

 2020\12\01=  2019\7\20يوم +  500= ) 2019\7\20

ر" بملف " بملف المنتج، وأيضاً الجدول "سطور معدالت التكرامتوسط استهالك  الكيلو متر يوميا الحقل "راجع 

 صفحة التفاصيل. –المهمة 

 مستند "أمر الشغل".يقوم النظام فور تخزين المستند بنقل هذه المعلومة إلى 

 

 النوع المتوقع للزيارة القادمة 

لزيارات التي تم لزيارة القادمة المتوقعة. يمكن للمستخدم إدراج أي من أنواع امن خالل هذا الحقل، يمكن إدخال نوع ا

 تعريفها بملف "نوع زيارة".
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 صفحة التفاصيل –مستند إغالق أمر شغل 

 ،ة الرئيسيةمن خالل صفحة التفاصيل، يتم إظهار قطع الغيار التي تم صرفها ألمر الشغل وذلك بمجرد إدراج أمر الشغل بالصفح

م بحيث يقو سند صرف قطع الغياروذلك عند ضبط توجيه كما يتم أيضاً من خالل هذا الصفحة عرض سندات الصرف المخزني 

لمفاهيم تحويل األصناف بسندي صرف وارتجاع قطع الغيار" با راجع الفقرة ". بالتحويل إلى مخزن التشغيل بدالً من الصرف

 .األساسية

 .فقد تم عرض كل من قطع الغيار المصروفة وسندات الصرف المخزنيكما هو واضح من الصورة التالية 

  صفحة التفاصيل – إغالق أمر شغل
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 سجل قراءة العداد

عند تخطي عدد محدد من  يمكن تسجيل قراءة العداد في أي وقت ليقوم النظام بسرد المهام الواجب تنفيذها ،هذه النافذةمن خالل 

 راجع الفقرة "سجالت قراءة العدادات" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. .الكيلومترات

 سجل قراءة العداد

 قراءة العدادتفاصيل سجل 
 بإدراج القراءة الحالية. المستخدم"تاريخ القراءة السابقة"، و"القراءة السابقة" ليقوم بمجرد إدراج المنتج، سيقوم النظام بإظهار

أخر مرة  والقراءة عند تنفيذعندما يكون الفرق بين القراءة الحالية كل مهمة من المهام التي تم تنفيذها على هذا المنتج، على مستوى 

هذه التكرار" بملف  أو يساوي القيمة الموجودة بالحقل "تكرر كل / كم" بالجدول "سطور معدالتأكبر من  تم فيها تنفيذ هذه المهمة

 .كأحد المهام المطلوب تنفيذها عند تسجيل هذه القراءة المهمة، سيقوم النظام بإدراج هذه المهمة

 .مهام 5سيقوم النظام بإدراج جميع المهام التي ينطبق عليها هذا األمر بحد أقصى 

القرائتين أكبر من أو يعرضها كمهمة واجبة التنفيذ عندما يكون الفرق بين النظام أي من المهام الواجب تنفيذها سيظل الحظ أن 

حتى يتم تنفيذ هذه المهمة فعالً  بملف المهمةيساوي القيمة الموجودة بالحقل "تكرر كل / كم" بالجدول "سطور معدالت التكرار" 

 من خالل أمر شغل جديد.

. قراءة العداد الحالية متوسط استهالك  الكيلو متر يوميا( + تاريخ \)معدل التكرارسيكون التاريخ المتوقع للمهمة هو عبارة عن 

ً هو  20000للتوضيح، افترض أن معدل التكرار هو  كيلو متر وتاريخ قراءة  40كيلو متر، ومتوسط استهالك الكيلو متر يوميا

يوم +  500= ) 2019\7\20+  40\20000، فبذلك سيكون التاريخ المتوقع لتنفيذ المهمة هو 2019\7\20العداد الحالية هو 

20\7\2019  =01\12\2020. 

  أنه تم بالفعل تطوير مسار كيان لتذكير العميل بالزيارة المتوقعة عند اقتراب تاريخها.أيضاً الحظ 
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 نقاط الفحصملف 
من خالل نافذة نقاط الفحص، يمكن تعريف عدد ال نهائي من الفحوصات التي يمكن الكشف عنها بالمنتج مثل السجالت المسردة 

 بالصورة التالية:

 الفحصنقاط 

 واالستالم. راجع سند الفحص واالستالم.الفحص يتم استدعاء أي من نقاط الفحص بعد ذلك من خالل سندات 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 59 

 

 نافذة قوالب الفحص
عدة نقاط فحص بحيث يمكن استدعائهم دفعة واحدة من خالل استدعاء يمكن تعريف قالب فحص يحتوي على ، النافذة همن خالل هذ

، بحيث يتم استدعائها جميعاً بمجرد استدعاء فحص نقاطفي الصورة الموضحة تم اختيار خمس  واستالم".القالب بمستند "فحص 

 القالب.

 نافذة قالب الفحص
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 أنواع الزيارة
يمكن استدعاء معلومة الزيارة بعد ذلك بالمستندات "طلب خدمة"،  .يمكن تعريف أنواع الزيارات ،أنواع  الزيارة" "من خالل نافذة 

 .، يفيد نوع الزيارة كمعلومة أرشيفية تفيد بالتقارير"أمر شغل"، "تعديل مقايسة"، "مستند مقايسة"سند فحص واستالم"، "

  أنواع زيارات تم تعريفها
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 أسباب توقف العمل
. بالصورة التالية بعض األسباب التي تم تعريفها "إيقاف خدمةائها بعد ذلك بسندات "يتم تعريف أسباب توقف عن العمل، وذلك الستدع

 كمثال.

 بقائمة عرضأسباب توقف العمل 
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 إعدادات مراكز الخدمة

 إعدادات مراكز الخدمة

 استهالك الكيلو متر أقل عدد من األيام لحساب متوسط 

  عن طريق المعادلة التالية: متوسط استهالك الكيلومتركما سبق أن أوضحنا بملف "المنتج"، يقوم النظام بحساب 

 .تاريخ قراءة العداد السابقة( –عدد األيام )تاريخ قراءة العداد الحالية  \قراءة العداد السابقة(  –)قراءة العداد الحالية 

حساب متوسط االستهالك إال إذا كان عدد األيام بمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد أيام معين بحيث ال يقوم النظام 

 ساوي هذا العدد.يتاريخ قراءة العداد السابقة( أكبر من أو  –)تاريخ قراءة العداد الحالية 

 سياسة تسعير الخدمات 

 رين التاليين:هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي الخيا

 تسعير المورد 

 تسعير عادي 

 حيث يتم تحديد السعر الذي سيتم استحضاره آلياً من ملف المهمة عند تحرير سند "إضافة مهمة" ،من خالل هذه القائمة

يتم تحديد سعر ساعة المورد، وسعر الساعة )التسعير  ،على مستوى كل ماركة من ماركات المنتج بتفاصيل المهمة أنه

 . راجع ملف المهمة.العادي(
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 فيديوهات شرح مراكز الخدمة التي توفرها نماسوفت
 الرابط العنوان

 https://youtu.be/1zHkc9WKQhk مراكز الخدمة

 https://youtu.be/fke6wYxun0c ملف المنتج بموديول مراكز الخدمة

 43z5Vg--https://youtu.be/rjG الموارد والمهمات والخدمات

 https://youtu.be/6RGB7ne2Gig الفحص وتسجيل الحضور

 https://youtu.be/1T4lHUcard4 أمر الشغل بمراكز الصيانة

 Oxs-https://youtu.be/FMdy5K8 تابع أمر الشغل بمراكز الخدمة

  https://youtu.be/rj72ANVeFcI شرح موديول مراكز الخدمة
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