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  نظام إدارة أسطول النقل - ونس سامز 
  بال توقف نترنتالمتصل عبر ا

قوائم أسعار نظام كمبیوتر متكامل یدیر بفاعلیة كل األنشطة المختلفة إلدارة تشغیل النقل وكافة معلومات النقل و ونس سامز
صیانة واصالح و التشغیل الخارجيو طلبات التشغیلو قینبیانات السائو أوامر التشغیلو بیانات المركباتو التشغیالت
  .عقود التأجیرو المركبات

ü  ویعمل عن طریق االنترنت بتقنیة الحاسبات السحابیة 2016صدر في أغسطس  ونس سامزأول أصدار لنظام. 
ü على أي نوع من الطابعات طباعتھامع امكانیة  طباعتھاأو یمكن عرضھا على الشاشة  ونس سامز جمیع تقاریر. 
ü  واإلضافات تحسینات والتطویراتوالتي تتضمن  ینایر ویولیو مرتین كل عام في ونس سامزیتم عمل إصدار جدید من 

 .النظاممن شاشات وتقاریر  %١٠تقل في كل اصدار جدید عن االصدار السابق بـ  الوالتي الجدیدة 
ü  متوافق مع متطلبات  ونس سامزكما أن  .ة للبیانات ووظائف التشغیل المختلفةالحمایة والسریة التام ونس سامزیكفل

PCI-DSS للمعایر العالمیة لتأمین البیانات. 
ü تقریر 800أكثر من  ونس السامز نظام أجمالي تقاریر. 
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