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 سامز
  ونس

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

قوائم 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 أسعار التشغیالت

 .عقود التأجیرو اتالمركب

ذلك عن طریق أو مجموعة شركات شقیقة وفروعھا  النقل واللیموزینمصمم لیسمح باستخدامھ في شركات  ونس سامز
خراج التقاریر مفصلة ومجمعة دون جھد یذكر من ستومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وتنظیمھا وإاالنترنت 
  .المستخدم

  :أجزاء أضافیة ھي ثالثةباألضافة إلى  طلبات وأوامر التشغیل: بأنھ مكون من جزء أساسي وھو سون سامز نظام یتمیز

  ئقینرسائل السا. ٣    عقود التأجیر. ٢  صیانة واصالح المركبات. ١
وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة 

  .فة أي جزء منھا في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودةاضا

 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 

 

  نة االستخدام مرو
صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم   ونسسامز  نظام

بمعالجة   ونسسامز النظام ولیس العكس ویقوم نظام 
بیانات عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات دون مجھود 

  .یذكر
التي تخدم جمیع   ونسسامز كما أن جمیع تقاریر 

المستویات اإلداریة یمكن استعراضھا على الشاشة قبل 
تھا وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من طباع

التقریر وذلك لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة باإلضافة إلى 
إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواحد وعلى أي 

  .طابعة متصلة بالشبكة الداخلیة
وأیضا یمكن للمستخدم العمل على أكثر من سنة في نفس 

  ونسسامز ت المتاحة في الوقت وذلك بإستخدام اإلمكانیا
والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات في النظام 
وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات السابقة سواء 

  .للعمالء أو الموردین أو المصروفات أو اإلیرادات

  متعدد اللغة
بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة   ونسسامز یتمیز 

  .واء في الشاشات أو في التقاریرواللغة األنجلیزیة س

  متعدد العمالت وأسعار التحویل

یعمل على أساس تعدد العمالت   ونسسامز  نظام
المستخدمة وتعدد أسعار الصرف للعملة الواحدة في أوقات 
مختلفة كما یمكن للمستخدم تغییرھا كما دعت الحاجة الى 

  . ذلك
  سریة البیانات

التامة للبیانات  الحمایة والسریة  ونسسامز یكفل 
والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة وذلك من خالل نظام 
أمن وسریة محكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو 
بیانات محددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا أو إدخالھا أو 

  .تعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا أو طباعتھا

  الشركاتمتعدد 

وذلك یتم  الشركاتتعدد  یعمل على أساس  ونسسامز نظام 
بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت  الشركاتربط كل 

  .دون الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال

  متعدد الفروع

لكل شركة یعمل على أساس تعدد الفروع   ونسسامز نظام 
وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق 

أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األنترنت دون الحاجة إلي 
  .األتصال
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  لمحطاتمتعدد ا

وذلك  المحطاتیعمل على أساس تعدد   ونسسامز نظام 
بالمركز الرئیسي عن طریق  المحطاتیتم ربط كل 

األنترنت دون الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل 
  .األتصال

  دعم فني فوري
رنت ویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن طریق األنت

وذلك لموضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم النظام 
  .النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فياالستفادة و

  أرسال األخطاء ألیا
وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة 
ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت العمیل الي 

  .إدارة الدعم الفني

  ارة الدعم الفنيأرسال برید الكتروني ألد
تتیح إمكانیة أرسال   ونسسامز وضع میزة جدیدة في  

  .برید الكتروني الي الدعم الفني لألستعالم واألستفسار

  محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني
تتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق  

المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي 
  .أستفسارات

  سجیل فوري للمستنداتت
ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة 
عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ بھا وإستدعاء الصورة 

  .الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات

  طباعة الفواتیر
 یمكن عمل وعرض أو طباعة  ونسسامز بإستخدام 

فواتیر بطریقة ویتم ترحیل قیود الفواتیـر النقـل السیـاحي 
آلیة إلى نظام الحسابات فور طباعة الفاتورة مما یوفر وقت 

  .إدخال ومراجعة القید
 

  لـیـغـشـتـر الـات وأوامـبـلـط
عن  طلب تشغیلعلى إمكانیة عمل   ونسسامز یعمل 

طریق إدارة السیاحة ثم یتم تحویل طلب التشغیل إلي أمر 
الفواتیر  تشغیل أو طلب تشغیل خارجي ثم یتم إستخراج

  .والتقاریر

طلبات بإمكانیة تسجیل عدد ال نھائي من   ونسسامز یسمح 
على أن یتم تسكینھا على المركبات أو أن یتم عمل  التشغیل

أوامر بعمل   ونسسامز طلب تشغیل خارجي لھا ویقوم 
سواء لطلبات التشغیل أو أوامر مباشرة  التشغیل الخارجي

  .إلي المورد

مكانیة إستخراج أوامر تشغیل بإ  ونسسامز یتمیز 
المركبات لكل تشغیلة أو تجمیع أكثر من تشغیلة في أمر 

على متابعة تجدید تراخیص   ونسسامز واحد ویعمل 
المركبات وعقود تأمینھا بحیث ال یتم إستخراج أمر تشغیل 
لمركبة أنتھي ترخیصھا أو تأمینھا وكذلك السائقین ال یسمح 

  .بتشغیلھ عند إنتھاء رخصتھ
بعمل متابعة لبدالت السائقین وكارتة   ونسسامز ویتمیز 

األنتظار ورسوم الطریق وإستخراج تقاریر مقارنة بین 
  .المتوقع والفعلي ومفصلة ومجملة

تخدم جمیع المستویات  طلبات وأوامر التشغیلتقاریر 
  :اإلداریة ومقسمة إلى

ملخص طلبات التشغیل ، حجز المركبات  :تقاریر المركبات
روق الكیلو متر للمسارات ، تجدید تراخیص المركبات ، ، ف

كم ( أیرادات ومصروفات المركبات ، أیرادات المركبات
، الحركة الیومیة للمركبات ، تجدید تأمین المركبات ) تشغیل

، تفاصیل أوامر التشغیل الخارجي ، حركة المركبات ، 
خریطة إشغال المركبات ، متابعة أوامر التشغیل ، كشف 

  .ارك السیارات ، توقف السیارات عن العملجم

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

  .مقارنة مصروفات السائقین

كشف حساب عمیل ، ملخص  :والموردین تقایر العمالء
یعات ، إجمالي حركة تقریر المبیعات ، تفاصیل تقریر المب

 .الموردین، إجمالي حركة  موردكشف حساب ،  ءالعمال
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  اتـبـركـمـالح الـصإة وـانـیـص

یتم متابعة كل أعمال الصیانة واألصالح للمركبات وكذلك 
متابعة إستھالك الوقود مع إمكانیة عمل فحص للمركبة قبل 

  .وبعد كل تشغیلة
ة على حدا بعمل خطة لصیانة كل مركب  ونسسامز یسمح 

ویتم تحدید وقت الصیانة سواء حسب الكیلو متر أو عند 
كیلو متر أو حسب كل عدد أیام مع إمكانیة تعدیل الخطة في 

  .أي وقت
على إتاحة إمكانیة حجز المركبة للصیانة   ونسسامز یعمل 

عدم وجود تشغیالت علیھا في وقت  عندأو األصالح 
 .الحجز
صیانة لكل مركبة وتظھر بمتابعة خطة ال  ونسسامز یقوم 

لتنبھ المستخدم   ونسسامز رسالة عند الدخول على 
 . بالمركبات التي تحتاج لصیانة وقبل وقت كافي

بأنھ في حالة إحتیاج المركبة لصیانة ال   ونسسامز یتمیز 
  .یتم قبول أوامر تشغیل علیھا لحین عمل الصیانة لھا

مستویات تخدم جمیع الصیانة واصالح المركبات  تقاریر
  :اإلداریة وھي

تفاصیل صیانة المركبات ، مقارنة أصالح وصیانة 
المركبات ، مركبات تحتاج لصیانة ، تفاصیل مصروفات 
المركبات ،  مسلسل كم للمركبات ، إجمالي كم بالفروع ، 
إجمالي المصروفات ألنواع الصیانة ، متابعة الصیانة ، 

تقریر  متابعة األصالح ، متوسط صیانة المركبات ،
  .المصروفات

  رـیـأجـتـود الـقـع

عقود و عقود تأجیر اللیموزینبمتابعة   ونسسامز یقوم 
وإستخراج الفواتیر وإیصالت إستالم  التأجیر للشركات

  .النقدیة
عقود تأجیر بعمل عدد ال نھائي من   ونسسامز یسمح 

وطباعتھا مع تسجیل كامل لبیانات المستأجر  اللیموزین
  .تیر وإیصالت إستالم النقدیةوإستخراج الفوا

 عقود التأجیر للشركاتعلى تسجیل  سامز ونس یعمل 
وكذلك عمل خطة تفصیلیة بالمركبات التي ستقوم بتنفیذ 

  .العقد مع إمكانیة تعدیل الخطة كلما دعت الحاجة لذلك
: تخدم جمیع المستویات اإلداریة وھي تقاریر عقود التأجیر

التأجیر ، حركة المقبوضات ، عقود التأجیر ، متابعة عقود 
، خطة عقود تأجیر الشركات ،  عقود تأجیر الشركات

 .متابعة عقود التأجیر للشركات ، ملخص عقود التأجیر

  نـیـقـئاـسـل الـائـرس

ببیانات  رسائل للسائقینبإرسال   ونسسامز یقوم 
التشغیالت وذلك حتي یتمكن السائق من معرفة التشغیالت 

  .بل التشغیلة بوقت كافيالتي سیقوم بھا ق

 رسائل السائقینبعمل عدد ال نھائي من   ونسسامز یسمح 
ویتم إختیار التشغیالت بتاریخ التشغیلة أو برقمھا مع إمكانیة 

  .إستبعاد أي تشغیالت من أن یتم أرسالھا للسائق

  وظائف عامة
یمكن االحتفاظ بكل تفاصیل الحركات   ونسسامز بإستخدام 

  .جدیدةحتى بعد انتھاء السنة واالنتقال لسنة التي تمت علیھا 

ویمكن للمستخدم إدخال بیاناتھ في أي وقت من العام ویقوم 
بناء على المدخالت وعلى  الحركاتالنظام تلقائیا بتعدیل 

حسب تاریخھا كما یمكن إدخال الحركات الخاصة بأكثر من 
سنة في نفس الوقت دون تعارض ویقوم النظام تلقائیا 

 .ھاالحركات لكل سنة على أساس تاریخبتوجیھ 

  خصائص عامة للنظام
بإمكانیة العمل على األكثر أنظمة   ونسسامز یتمیز 

 Microsoft نظام تشغیل التشغیل انتشارا في العالم وھي
Windows  مع أستخدام قواعد البیاناتMicrosoft SQL 

Server نھا متوافقة مع كل أنواع الملفاتوالتي تتمیز أ.  

تخدامھا یمكن تبادل البیانات ما بین األنظمة المختلفة وبأس
وفي   Import, Exportسواء تصدیر أو أستیراد الملفات

  :الصور التالیة
Character Separated Values, Coma Separated 
Values (CSV), Data Interchange Format (DIF), 
Excel Sheet (XLS), HTML, Lotus 123, Paginated 
Text, Record Style, Rich Text Format (RTF), Tab 
Separated Test / Values, Text, Microsoft Word 
Document. 

مع أمكانیة أستخراج البیانات في صورة ملف یمكن أرسالھا 
 .مباشرة عن طریق البرید األلكتروني أو الفاكس
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