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  نظام الحضور والمرتبات واألفراد - ونس آبس
  بال توقف متصل عبر االنترنت  

الحضور وكافة معلومات  المرتبات وشئون العاملینة كل األنشطة المختلفة إلدارة ییدیر بفاعل لمتكام نظام ونس آبـس
  .وشئون العاملین وضرائب كسب العمل ینات األجتماعیةالتأموحساب المرتبات وواألنصراف 

ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وتنظیمھا وفروعھا شركات المصمم لیسمح باستخدامھ في  ونس آبـس
  .وإخراج التقاریر المفصلة والمجمعة دون جھد یذكر من المستخدم

  :إضافیة جزئینباألضافة إلى  المرتبات واألجور: أساسي وھو جزء مكون منبأنھ  ونس آبـسیتمیز 
      شئون العاملین. ٢    الحضور واألنصراف. ١

وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة اضافة أي جزء منھا 
  .في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودة

بمعالجة بیانات  ونس آبـس نظام یقوموكذلك  ولیس العكس النظام صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم ونس آبـس نظام رونة االستخدامم
یمكن  التي تخدم جمیع المستویات اإلداریة ونس آبـسكما أن جمیع تقاریر  .مالیة دون مجھود یذكر عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات

باإلضافة إلى  لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من التقریر وذلكقبل طباعتھا  استعراضھا على الشاشة
وأیضا یمكن للمستخدم العمل على أكثر  أو األنترنت إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواحد وعلى أي طابعة متصلة بالشبكة الداخلیة

والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات المالیة وذلك  ونس آبـسوذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في  قتمالیة في نفس الو ةمن سن
  .إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات السابقة

الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة وذلك من خالل نظام أمن وسریة  ونس آبـسیكفل  سریة البیانات
 .طباعتھامحكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو بیانات محددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا أو إدخالھا أو تعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا أو 

  .للمعایر العالمیة لتأمین البیانات PCI-DSSتطلبات متوافق مع م ونس آبـسكما أن 

الفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دون الحاجة تعدد على أساس یعمل  ونس آبـسنظام  الفروعمتعدد 
 .إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال

  .ن اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو التقاریربإمكانیة األختیار بی ونس آبـس یتمیز متعدد اللغة

القصوي من األمكانیات الستفادة ل النظامویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  دعم فني فوري
  .وذلك عن طریق األنترنت النظام المتاحة في

الدعم إدارة رسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت العمیل الي وذلك عن طریق أ أرسال األخطاء ألیا
  .تیباسالفني في 

 لتیباستتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم الفني النظام وضع میزة جدیدة في  لتیباس لدعم الفنيدارة اأرسال برید الكتروني أل
  .النظام لألستعالم واألستفسار عن

ومع التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه المیزة الي النظام وتتیح  لتیباس محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني
  .للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفسارات

یق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ بھا وإستدعاء ویتم عن طر تسجیل فوري للمستندات
 .الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
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