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

   أوامر التشغیلطلبات و

حجز ثم یتم تحویل طلب التشغیل إلي  طلبات التشغیلإمكانیة عمل طلب تشغیل عن طریق إدارة على  ونس السامزیعمل 
  .الفواتیر والتقاریرطلب تشغیل خارجي ثم یتم إستخراج عمل أمر تشغیل أو مركبة وعمل 

 ونس السامزیسمح  طلب تشغیل
عدد ال نھائي من بإمكانیة تسجیل 

طلبات التشغیل على أن یتم 
تسكینھا على المركبات أو أن یتم 

  .عمل طلب تشغیل خارجي لھا

یقوم  تشغیل خارجي طلب
أوامر التشغیل  بعمل ونس السامز

سواء لطلبات التشغیل أو الخارجي 
  .ي الموردأوامر مباشرة إل

بإمكانیة إستخراج أوامر تشغیل المركبات لكل تشغیلة أو تجمیع  ونس السامزیتمیز  حجز المركبات وأوامر التشغیل
على متابعة تجدید تراخیص المركبات وعقود تأمینھا بحیث ال یتم  ونس السامزأكثر من تشغیلة في أمر واحد ویعمل 

ویتمیز . و تأمینھا وكذلك السائقین ال یسمح بتشغیلھ عند إنتھاء رخصتھإستخراج أمر تشغیل لمركبة أنتھي ترخیصھا أ
بعمل متابعة لبدالت السائقین وكارتة األنتظار ورسوم الطریق وإستخراج تقاریر مقارنة بین المتوقع والفعلي  ونس السامز

  .ومفصلة ومجملة

كما یمكن إستخراج وعرض وطباعة الفواتیر ألمر واحد أو مجموعة من أوامر التشغیل عن فترة  فواتیر أوامر التشغیل
 .مقسمة حسب العملة وذلك لكل عمیل علي حدا

  :تخدم جمیع المستویات اإلداریة ومقسمة إلى تقاریر طلبات وأوامر التشغیل

متر للمسارات ، تجدید تراخیص المركبات ، أیرادات ومصروفات  ملخص طلبات التشغیل ، حجز المركبات ، فروق الكیلو :تقاریر المركبات
، الحركة الیومیة للمركبات ، تجدید تأمین المركبات ، تفاصیل أوامر التشغیل الخارجي ، حركة ) كم تشغیل( المركبات ، أیرادات المركبات

  .ات ، توقف السیارات عن العملالمركبات ، خریطة إشغال المركبات ، متابعة أوامر التشغیل ، كشف جمارك السیار

تجدید تراخیص السائقین ، مقارنة حوافز السائقین ، إجمالي حوافز السائقین ، أوامر تشغیل السائقین ، مقارنة  :تقاریر السائقین
  .مصروفات السائقین

، كشف حساب  الي حركة العمالءإجم،  تفاصیل تقریر المبیعات،  ملخص تقریر المبیعات،  كشف حساب عمیل :والموردین تقایر العمالء
  .مورد ، إجمالي حركة الموردین
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