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  نظام إدارة أسطول النقل - ونس سامز
  بال توقف متصل عبر اإلنترنت

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 بیانات السائقینو أوامر التشغیلو بیانات المركباتو التشغیالت
  .عقود التأجیرو المركبات

طریق عن ذلك أو مجموعة شركات شقیقة وفروعھا  النقل واللیموزینمصمم لیسمح باستخدامھ في شركات  ونس سامز
خراج التقاریر مفصلة ومجمعة دون جھد یذكر ستوتنظیمھا وإ ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھااالنترنت 

  .من المستخدم
  :أجزاء أضافیة ھي ثالثةباألضافة إلى  طلبات وأوامر التشغیل: جزء أساسي وھو مكون منبأنھ  ونس سامزالیتمیز 

  ئقینالسا رسائل. ٣  عقود التأجیر. ٢  صیانة واصالح المركبات. ١
ة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة اضافة أي جزء منھا وقد روعي في ھذا التقسیم طبیع

  .في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودة
عدة بمعالجة بیانات  ونس سامزال یقوموكذلك  ولیس العكس النظام صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم ونس سامزال مرونة االستخدام

یمكن استعراضھا  التي تخدم جمیع المستویات اإلداریة ونس سامزالكما أن جمیع تقاریر  .دون مجھود یذكر شركات وفروعھا وعدة سنوات
باإلضافة إلى إمكانیة طباعة  لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من التقریر وذلكعلى الشاشة قبل طباعتھا 

في نفس  ةوأیضا یمكن للمستخدم العمل على أكثر من سن أو األنترنت من نسخة من التقریر الواحد وعلى أي طابعة متصلة بالشبكة الداخلیة أكثر
والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة  ونس سامزالوذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في  الوقت
  .ت السابقة سواء للعمالء أو الموردین أو المصروفات أو اإلیراداتبالسنوا

 من خالل نظام أمن وسریةالمختلفة وذلك ووظائف التشغیل  والمعلومات الحمایة والسریة التامة للبیانات ونس سامزالیكفل  سریة البیانات
 .أو إدخالھا أو تعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا أو طباعتھا وصول إلیھایمكن للمستخدم ال محددةبیانات  وأمعینة  ةفییمكن من خاللھ تحدید وظمحكم 

  للمعایر العالمیة لتأمین البیانات PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس السامزكما أن 
للعملة الواحدة كما أسعار الصرف تعدد والمستخدمة تعدد العمالت على أساس یعمل  ونس سامزال یعملوأسعار التحویل  متعدد العمالت

  .دعت الحاجة الى ذلكیرھا كما یلمستخدم تغلیمكن 
بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دون  الشركاتوذلك یتم ربط كل  الشركاتیعمل على أساس تعدد  ونس السامز الشركاتمتعدد 

  .الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال
وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دون لكل شركة الفروع تعدد ى أساس علیعمل  ونس سامزال الفروعمتعدد 

  .الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال
بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دون  المحطاتوذلك یتم ربط كل  المحطاتیعمل على أساس تعدد  ونس السامزالمحطات متعدد 
 .لي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصالالحاجة إ

  .بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو في التقاریر ونس سامزال یتمیز متعدد اللغة
وي من األمكانیات القصالستفادة لنظام الویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  دعم فني فوري

  .وذلك عن طریق األنترنت النظام المتاحة في
الدعم إدارة وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت العمیل الي  أرسال األخطاء ألیا

  .تیباسالفني في 
 لتیباستتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم الفني النظام ة في وضع میزة جدید لتیباس لدعم الفنيدارة اأرسال برید الكتروني أل

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

ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ بھا وإستدعاء  تسجیل فوري للمستندات
 .الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
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  نظام إدارة أسطول النقل -  ونس سامز
  بال توقف متصل عبر اإلنترنت

أو مجموعة شركات النقل واللیموزین وفروعھا مصمم لیسمح باستخدامھ في شركات  ونس سامز
ستخدامھ في أفرع المنشأة المتباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم إ مع األنترنتشقیقة من خالل 

د من وجھأي ممفصلة ومجمعة دون  األحصائیاتیعھا وتنظیمھا وإخراج التقاریر وبتجم ونس سامز
  .المستخدم

قوائم األسعار مع عمل عدد ال نھائي من قوائم األسعار طبقا لسعة المركبة والعمیل مع تعدد على أساس  ونس سامزیعمل  
تفصیال  األحصائیاتستخراج إ مكنیات حتي مجموع بتقسیم المركبات إلي ونس سامزمح سیكما . تحدید فترة صالحیة لھا

بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من المركبات مع إمكانیة أن یكون رقم  ونس سامزطبقا لجموعة المركبة ویتمیز  وإجماال
كما یمكن تسجیل عدد ال نھائي من فروع ومحطات الشركة بحیث یتم إستخراج الفواتیر والتقاریر . المركبة حروف وأرقام

دعت ما لك أسعارھا ریتغی ھا معأسعاروتعدد العمالت على أساس  ونس سامز یعملو الشركة أو الفرع أو المحطةحسب 
  .الحاجة الى ذلك

مح سی طلب تشغیل
بإمكانیة  ونس سامز

تسجیل طلبات التشغیل 
على أن یتم تسكینھا 
على المركبات أو أن 
یتم عمل طلب تشغیل 

  .خارجي لھا

بمتابعة أوامر التشغیل الخارجي ومقارنة أسعارھا وحساب أرباح التشغیل  ونس سامزقوم ی التشغیل الخارجي طلب
  .وكذلك التوفیر إن وجد

بإمكانیة إستخراج أوامر تشغیل المركبات لكل تشغیلة أو تجمیع أكثر  ونس سامزیتمیز  أوامر التشغیلحجز المركبات و
جدید تراخیص المركبات وعقود تأمینھا بحیث ال یتم إستخراج أمر على متابعة ت ونس سامز یعملومن تشغیلة في أمر واحد 

بعمل  ونس سامزتشغیل لمركبة أنتھي ترخیصھا أو تأمینھا وكذلك السائقین ال یسمح بتشغیلھ عند إنتھاء رخصتھ ویتمیز 
متابعة لبدالت السائقین وكارتة األنتظار ورسوم الطریق وإستخراج تقاریر مقارنة بین المتوقع والفعلي ومفصلة ومجملة لكل 

  .سائق

كما یمكن إستخراج وعرض وطباعة الفواتیر ألمر واحد أو مجموعة من أوامر التشغیل عن فترة  فواتیر أوامر التشغیل
 .یل علي حدامقسمة حسب العملة وذلك لكل عم

بعمل خطة لصیانة كل مركبة على حدا ویتم تحدید وقت الصیانة سواء  ونس سامزمح سی صیانة واصالح المركبات
 ونس سامز یعملكما  .حسب الكیلو متر أو عند كیلو متر محدد أو حسب كل عدد أیام مع إمكانیة تعدیل الخطة في أي وقت

 سامزیقوم و األصالح في حالة عدم وجود تشغیالت علیھا في وقت الحجز على إتاحة إمكانیة حجز المركبة للصیانة أو
لتنبھ المستخدم بالمركبات التي تحتاج  ونس سامزبمتابعة خطة الصیانة لكل مركبة وتظھر رسالة عند الدخول على  ونس

تشغیل علیھا لحین عمل مر بأنھ في حالة إحتیاج المركبة لصیانة ال یتم قبول أوا ونس سامزیتمیز ولصیانة قبل وقت كافي 
  .الصیانة

بعمل عدد ال نھائي من عقود تأجیر اللیموزین وطباعتھا مع تسجیل كامل لبیانات  ونس سامزمح سی عقود التأجیر
على تسجیل عقود التأجیر للشركات وكذلك عمل خطة تفصیلیة بالمركبات التي ستقوم بتنفیذ  ونس سامز یعمل المستأجر

بمتابعة عقود تأجیر اللیموزین وكذلك عقود التأجیر  ونس سامزیقوم و دیل الخطة كلما دعت الحاجة لذلكالعقد مع إمكانیة تع
  .للشركات وإستخراج الفواتیر وإیصالت إستالم النقدیة
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