بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم عمى سيدنا محمد رسول اهلل وعمى آلو وأصحابو ثم أما بعد:

فإن قسم شؤون الموظفين في برنامج المتكامل يعنى بأرشفة الموظفين ومتابعة تنقميم بين األقسام

ومتابعةةة إزةةازاتيم باة ةةافة إلةةى قدرتةةو عمةةى أرشةةفة السةةيارات الموزةةودة لةةدا المنشةةأة ويتةةألق قسةةم

شؤون الموظفين من:

 .1البطاقات :وتحتوي عمى األوامر:
 بطاقة قسم.

 بطاقة موظق.

 المستويات الوظيفية.
 بطاقة سيارة.

 بطاقة مقطورة.
 .2العمميات :وتحتوي عمى األوامر:
 بيان تسميم.

 بيان استالم.

 تزديد بطاقات الموظق.
 طمب إقامة.
 بيانات فيزا.

 .3األدلة :وتحتوي عمى األوامر:
 دليل الموظفين.

 دليل السيارات والمقطورات.

 .4التقارير :وتحتوي عمى األوامر:
 معمومات الموظق.

 تنقل الموظق بين األقسام.
 إزازات الموظق.
 في از الموظق.

 مراقبة تسميم السيارت.
 قائمة السيارات.

 قائمة المقطورات.

 حركة تسميم السيارة.
 بطاقات الموظفين.

 .5اةدارة :وتحتوي عمى األوامر:
 منح إزازة.

 عودة من إزازة.
 نقل موظق.
 .6الصيانة واألدوات :وتحتوي عمى األوامر:
 تنبييات إدارية.

 .1البطاقات

 بطاقة قسم :عند اختيار ىذه البطاقة تظير الشاشة التالية:

فةةي كةةل بطاقةةات البرنةةامج يعتبةةر الرمةةز واسسةةم مةةن األمةةور الرئيسةةية والتةةي يصةةنق

ويرتةةب البرنةةامج مةةن خالليةةا والترتيةةب سةةيكون ميةةم و ةةروري زةةدا عنةةد التعامةةل م ة
بطاقة الموظق سسيما إذا كان عدد الموظفين كبير.

محتويات الشاشة:

 oالرمز :وىو الرمز الخاص بالقسم.
آلية الترميز التمقائي:

آلية الترميز التمقائي متشابية في كةل المواقة التةي فييةا ترميةز لمبطاقةات تمقائيةا لةذل

سيتم شرحيا في موق واحد ويتم اةشارة إلييا في المواق األخرا:

مثال :إذا و عنا الرمز ( )11لمقسم األول فبعد عمميةة اة ةافة يقةوم البرنةامج تمقائيةا
بو ة رمةةز القسةةم الثةةاني وىةةو ( )12أي بزيةةادة العةةدد( )1لمرمةةز الةةذي قمنةةا بو ةةعو

ىةةذا ىةةو اسفت ةراض األول أمةةا اسفت ةراض الثةةاني لمترميةةز التمقةةائي فيةةو أن يكةةون لةةدينا
حسةةاب رئيسةةي أب ( أو مزموع ةةة أو )....والحسةةاب الزديةةد ال ةةذي يةةتم تعريفةةو بع ةةد
تحديد األب يرمز النظام تمقائيا بناء عمى رمز األب المحةدد بحيةث يةتم إح ةار رمةز

األب وي اق لو ثالثة أصفار ىذا في حال لم نتب أبناء ليذا األب أي أن اة ةافة
عمى ىذا األب تتم لممرة األولةى و يمكننةا تيييةر ىةذا الرمةز بالشةكل الةذي نةراه مناسةبا

كةةأن نقمةةل أو نزيةةد عةةدد األصةةفار وأن نبةةدأ التةرقيم مةةن رقةةم نيةةر الصةةفر ليقةةوم النظةةام

سحقا عند اختيار نفس األب بمعرفة أكبر رقم تم إدخالو تحت ىذا األب وا افة رقةم
( )1لو وىكذا وتم تو يح اسفتراض الثاني في فكرة القسم الرئيسي التالية.

 oاسسم :وىنا ندخل اسم القسم.

 oالقسم الرئيسي :وىنا ندخل القسم الرئيسي ليةذا القسةم بحيةث يمكةن أن تظيةر األقسةام
بشكل شزري(بمعنى إذا كان لدينا قسم عام و منو عدة أقسام فرعية فتكةون الخطةوة

األولةى لتعريةق القسةةم العةام أن ن ة رمةزه 11ثةةم اسةمو العةةام ثةم إ ةةافة ثةم بال ةةيط
عمى المكبرة المتوازدة بزانب القسةم الرئيسةي تظيةر كممةة العةام ويظيةر الرمةز تمقائيةا

وىو  11111كما و حنا في آلية الترميز التمقائي)

وقةةد س يك ةةون القسةةم الرئيس ةةي ميم ةةا لكثيةةر م ةةن الش ةةركات فعنةةدىا س حاز ةةة ة ةةافتو

وبع ةةيا قةةد يسةةتخدمو مةةثال ي ة القسةةم الرئيسةةي اةدارة وبداخمةةو قسةةم إدارة اةنتةةاج

إدارة التسويق وىكذا....

 oاسسم الالتيني :ىنا ندخل اسسم الالتيني لمقسم لمن أراد ذل .
وكما اتفقنا أننا نحتاج فقط في ىذه البطاقة كأمر رئيسي الرمز واسسم ومن ثةم يمكةن

اة افة وبالتالي بقية المعمومات إنما ىي لمتفصيل فقط.

 oمركز الكمفة :ويستخدم لربط القسم ككل بمركز كمفة خاص.

األوامةةر الموزةةودة فةةي الشاشةةة :ىةةذه األوامةةر موزةةودة فةةي كةةل شاشةةات البرنةةامج وبالتةةالي
سنكتفي بشرحيا مرة واحدة.

 األمر إ افة :بعد اسنتياء من كتابة البيانات ن ةيط إ ةافة فيقةوم البرنةامج
بعممية التخزين.

 األمر زديةد :بال ةيط عمةى زر زديةد يةتم تييئةة شاشةة بطاقةة القسةم ةدخةال
معمومات زديدة م المالحظة أنو عند فتح ىذه الشاشة يكةون األمةر المفعةل

افت ار يا ىو زديد.

 األمر تعديل :ىذا األمر س يفعل إس إذا دخمنا إلى بطاقةة قسةم م ةافة سةابقا
أقةةوم بالتع ةةديالت المناس ةةبة ث ةةم أ ةةيط تع ةةديل وس أ ةةيط إ ةةافة ألن القس ةةم
موزود أساسا والعممية التي نقوم بيا فقط لمتعديل وفي

يط المستخدم خطأ

األم ةةر إ ةةافة ينب ةةو البرن ةةامج عم ةةى أن البطاق ةةة م ةةافة ى ةةل يري ةةد المس ةةتخدم

اة افة مرة ثانية.

 األمر حذق :لحذق قسم م اق مسبقا.
 األمر إنالق :ةنالق البطاقة.

 بطاقة موظق :عند اختيار ىذه البطاقة تظير الشاشة التالية:

محتويات الشاشة:

القسةةم :بمزةةرد اختيةةار قسةةم معةةين يظيةةر الرمةةز (رمةةز الموظةةق) بشةةكل تمقةةائي وذل ة
وفقا آللية الترميز التمقائي.

الرمز :يمكن اعتماد الرمز الظاىر أو تيييةره بمةا يناسةب المسةتخدم وسةيتاب البرنةامج
ألية الترميز بناء عمى الرقم الذي و عو المستخدم.

مرك ةةز الكمف ةةة :إذا ت ةةم رب ةةط القس ةةم بمرك ةةز كمف ةةة مع ةةين س ةةيظير ف ةةي بطاق ةةة الموظ ةةق
ولممس ةةتخدم تييية ةره إن أراد ذلة ة وعن ةةد و ة ة مرك ةةز كمف ةةة خ ةةاص ب ةةالموظق س ةةيظير

بشكل تمقائي عندما يتم اختيار الموظق.

اسسم :ةدخال اسم الموظق وفيو خانتين خانة مزمعة وخانة مفردة لكل اسم.

تحميل الصورة :لتخزين صورة لمموظق ولممستخدم أن يختار إما تخزين الصورة عن

طريق مسار (وىو األف ل) حيث يتم و

صةور المةوظفين فةي مزمةد خةاص عمةى

الحاس ةةب وم ةةن ث ةةم إدخ ةةال المس ةةار ليس ةةتطي البرن ةةامج أن يزم ةةب الص ةةور من ةةو(ويزب

المحافظةةة عمةةى ىةةذا المزمةةد مةةن التم ةةق أو ال ةةياع) أو يخةةزن الصةةورة عمةةى قاع ةةدة
البيانات وىذا لو أ ارره في المستقبل حيث سيؤدي إلى تكبير حزم قاعدة البيانات.

صفحة المعمومةات األساسةية :ويةدخل المسةتخدم فييةا بيانةات الموظةق الشخصةية مة
التنبو إلى المالحظة التالية:

يوزد بعض القوائم المنسدلة مثل طبيعة الوظيفة والزنسية قد تكون فارنة أو البيانات

الموزودة فييا نير مناسبة لممسةتخدم ويريةد اة ةافة عمييةا فيسةتطي ذلة مةن خةالل
تعريفات البرنامج الموزودة في قائمة أدوات وعند اختيارىا تظير النافذة التالية:

فمةةثال فةةي الشاشةةة السةةابقة اخترنةةا القسةةم الزنسةةية فظيةةرت حةةاست أ ةةافيا المسةةتخدم
ويمك ةةن لممس ةةتخدم أن ي ةةيق ح ةةاست زدي ةةدة وي ةةتم ذلة ة م ةةن خ ةةالل اختي ةةار القس ةةم

المناس ةةب ث ةةم ال ةةيط عمة ةةى األم ةةر زدي ةةد فتص ةةبح الصة ةةفحة فارن ةةة وميي ةةأة ةدخة ةةال
البيانات فييا فيدخل المستخدم ما يحتازو فييا وي يط عمى األمةر إ ةافة ويسةتطي

أي ةا التعةديل عمةةى حةاست سةابقة وسةةتظير الزنسةيات الم ةافة فةةي بطاقةة الموظةةق
من قائمة منسدلة يختار المسةتخدم منيةا بشةكل مباشةر ممةا يةؤدي إلةى السةرعة فةي

العمل وىكذا.....

وتزدر اةشارة إلى أىمية الحقل طبيعة الوظيفة حيث سيتم الربط م كثير من أقسام

البرنةةامج عمةةى أساسةةيا فةةإذا كةةان المسةةتخدم يةةدخل مةةثال سةةائق فيزةةب عميةةو أن ي ة

طبيعةةة الوظيفةةة سةةائق وليةةذا أثةةر كبي ةةر فةةي الظيةةور حيةةث أن ىنةةا حقةةول خاص ةةة
بالسة ةةائقين فمة ةةن يسة ةةتطي البرنة ةةامج إح ة ةةارىم إس إذا كانة ةةت طبيعة ةةة الوظيفة ةةة سة ةةائق

وىكذا........

يتاب المستخدم و

البيانات المناسبة ثم ي يط عمى األمر إ افة.

صفحة البطاقات :عند اختيار ىذه الشاشة تظير بطاقة الموظق بالشكل التالي:

ىةذه الشاشةةة خاصةةة بإدخةةال بيانةةات بطاقةةات الموظةةق ويوزةةد بشةةكل افت ار ةةي خمةةس
بطاقات ويستطي المستخدم إ افة بطاقات زديدة من شاشةة تعريفةات البرنةامج التةي
تحدثنا عنيا قبل قميل وتعتبةر التةواريه ىنةا ميمةة حيةث يوزةد تقةارير لمتابعتيةا ويوزةد

أي ا تنبييات إدارية ليذا اليرض سنتحدث عنيا بعد قميل.

صفحة مالحظات :لكتابة أي مالحظات في صفحة الموظق وتزدر اةشةارة إلةى أن
اسنتقال من سطر آلخر في ىذه الصفحة يتطمب ال يط عمى األمرين

( )Enter + Ctrlمعا لتتم العممية.

صفحة حقول إ افية :ة افة معمومات أخرا.

المرافق ةةون :ي ة ة في ةةو المس ةةتخدم األش ةةخاص الموز ةةودين برفق ةةة ى ةةذا الموظق(زوزت ةةو
وأوسده) أمةةا مو ةةوع ال ةريبة وني ةره فةةي ىةةذه البطاقةةة فيةةي معالزةةات تخةةتص بنظةةام

الرواتب واألزور السوري.
 المستويات الوظيفية.
 بطاقةةة سةةيارة :لو ة مواصةةفات السةةيارات التةةي تممكيةةا المنشةةأة وأرشةةفتيا وعنةةد
اختيار ىذه البطاقة يظير الشكل التالي:

مالحظات:

يف ةةل و ة كافةةة البيانةةات فةةي بطاقةةة تعريةةق السةةيارة وذل ة سرتباطيةةا بأقسةةام

أخرا.

بالنسبة صفحة الكفرات ىي صةفحة استع ار ةية لمكفةرات التةي تمةت إ ةافتيا فةي

قسةةم الةةورش واليةةدق منيةةا معرفةةة الكف ةرات المرتبطةةة بالسةةيارة بأرقاميةةا التسمسةةمية

وذل لتتم كافة العمميات الخاصة بيا سسيما التبديل تحت إشراق اةدارة.
 بطاقة مقطورة.

 .2العمميات

 بيةةان تسةةميم :اليةةدق منةةو اثبةةات تسةةميم الموظةةق سةةيارة فقةةط أو سةةيارة ومقطةةورة أو
سيارة ومقطورة وممحقةات أخةرا مثةل مسةزل عةدد وأدوات .....ولةو فائةدة عظيمةة

سس ةةيما ف ةةي قس ةةم النق ةةل كم ةةا س ةةيمر معن ةةا فبمز ةةرد اختي ةةار س ةةائق مع ةةين يح ةةر

البرنامج األمور األخرا المرتبطة بو من سيارة و....

كيفية العمل:
بال يط عمى المكبرة الموزةودة بزانةب اسةم السةائق يظيةر البرنةامج شاشةة بحةث

فييةةا كةةل أسةةماء السةةائقين الةةذي تةةم تعريفيم(فةةي بطاقةةة موظةةق طبيعةةة الوظيفةةة
سةةائق) يةةتم اختيةةار السةةائق المطمةةوب ليظيةةر اسةةمو مباش ةرة كمةةا ىةةو وا ةةح فةةي
الشكل السابق ونفس الفكرة تماما إذا تم ربطو م سيارة و...

 oالص ةةفحة األولى(الممحق ةةات) :ي ة ة فيي ةةا المس ةةتخدم الممحق ةةات الت ةةي ت ةةم
تسميميا لممستخدم عنةد تسةميمو السةيارة واذا لةم يكةن ىنةا ممحقةات تتةر

ىذه الصفحة فارنة.

 oالصةةفحة الثانيةةة(كفرات الةرأس) :وىةةذه نافةةذة اسةةتعالمية لمكفةرات الخاصةةة
بةةالرأس إذا تمةةت إ ةةافتيا عةةن طريةةق قسةةم الةةورش كمةةا سةةبق وو ةةحنا

سابقا.

 oالصفحة الثالثة(كفرات المقطورة) :نفس فكرة كفرات الرأس.

 oالصةةةفحة الرابعةةةة مالحظة ةةات :ة ة ةةافة مالحظة ةةات إذا رن ةةب المسة ةةتخدم
بذل .

 بيةةان اسةةتالم :وى ةةو معةةاكس تمام ةةا لبيةةان التس ةةميم أي عنةةدما يري ةةد السةةائق تس ةةميم
السيارة لمشركة نستخدمو وعند اختياره تظير الشاشة التالية:

وبعةةد معرفةةة رقةةم أمةةر التسةةميم مةةن السةةائق يةةتم اختيةةار الةرقم المناسةةب مةةن القائمةةة
المنسدلة وبمزرد اختيةاره تظيةر كةل البيانةات الخاصةة بيةذا السةائق بشةكل تمقةائي

تةةتم المقارنةةة والتعةةديل فمةةثال سةةمم السةةائق  9أوراق فةةي الممحقةةات يةةتم اثبةةات ذل ة

وىكةةذا بعةةد اسنتيةةاء مةةن عمميةةات التعةةديل ن ةةيط عمةةى األمةةر إ ةةافة ثةةم نختةةار

األمر مقارنة لمعرفة التعديالت الحاصمة.

األمر مقارنة :عند اختياره تظير النافذة التالية:

يةةدخل المسةةتخدم رقةةم بيةةان اسسةةتالم الةةذي يريةةد المقارنةةة عمةةى أساسةةو ثةةم يختةةار
طبيعةةة المقارنةةة ىةةل سةةتتم بةةين الممحقةةات أم كفةرات الةرأس أم كفةرات المقطةةورة ثةةم
ي يط عمى األمر عرض ليتم المطموب.

مالحظة :عمى فرض أن المستخدم نسي رقةم بيةان التسةميم وحةدث

ةياع لةو مةن

قبةةل المسةةتمم لحةةل ىةةذه المشةةكمة يرزة إلةةى األمةةر بيةةان التسةةميم ثةةم يختةةار المسةةتمم
من زديد فتظير السيارة المرتبطةة بةو ثةم ي ةيط عمةى الةزر انتةر فتظيةر الرسةالة

التالية:

من خالل الرسالة الظاىر تبين أن المستمم محزوز
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 تزديةةد بطاق ةةات الموظ ةةق :س ةةبق وذكرن ةةا أىميةةة التة ةواريه لبطاق ةةات الموظ ةةق(م ةةن
إقامةةة ورخصةةة قيةةادة )...وذلة عنةةد إ ةةافتيا عمةةى بطاقةةة الموظةةق الرئيسةةية وتةةم

اةشةةارة إل ةةى إمكاني ةةة متابعتيةةا ع ةةن طري ةةق التنبيي ةةات اةداريةةة(س ةةتمر بع ةةد قمي ةةل)

وامكانية تزديدىا عن طريق البطاقة التالية:

 طمب إقامة.
 بيانات فيزا :عند اختيار ىذا األمر تظير النافذة التالية:

 oص ةةفحة معموم ةةات عام ةةة :ق ةةد تك ةةون ى ةةذه الفكة ةرة ميم ةةة ز ةةدا لكثي ةةر م ةةن
شركات النقل حيث أن الموظفين لدييا (السائقين) يتنقمون مةن بمةد آلخةر

األمة ةةر الة ةةذي يتطمة ةةب أن تكة ةةون ىنة ةةا فية ةةز لية ةةذه البمة ةةدان وبالتة ةةالي تة ةةتم
إ ةةافتيا فةةي ىةةذا المكةةان وت ةربط الموظةةق وىنةةا تقريةةر لمتابعةةة الفي ةةز

وسمر بعد قميل.

 oص ةةفحة الفي ةةز الس ةةابقة :تظي ةةر فيي ةةا في ةةز الموظ ةةق الس ةةابقة مة ة بع ةةض
البيانات عنيا.

 .3األدلة

 دليل الموظفين :عند اختياره يظير الشكل التالي:

ويظير فيو األقسام والموظفين الذين تمت أ افتيم كما رأينا قبل وفيو ميزة القدرة
عمى إ افة قسم أو موظق أو استعراض بطاقة موزودة مسبقا وذل من خالل

ال يط بالماوس اليميني عمى أي قسم فتظير قائمة مختصرة يختار منيا
المطموب كما يو ح ذل الشكل التالي:

إذا أراد المستخدم استعراض بطاقة القسم فيختار الخيار فتح البطاقة.
إذا أراد المستخدم استعراض بطاقة موظق موزودة سابقا يتم ذل من خالل

النقر المزدوج بالزر اليساري لمماوس عمى اسم الموظق المطموب لتظير
البطاقة الخاصة بو.
 دليل السيارات والمقطورات.

 .4التقارير

 معمومات الموظق :الفائدة من ىذا التقرير معرفة أسماء الموظفين وأقساميم
وطبيعة عمميم وزنسياتيم والكفيل والحالة التي فييا الموظق عند طمب التقرير

ىل ىو اآلن يعمل أم س وىكذا كما يستطي المستخدم أن يطمب تقري ار عن
معمومات معينة مثال إذا و

طبيعة الوظيفة إداري سيظير الموظفين الذين

طبيعة وظيفتيم إدارية(ىكذا و عيا المستخدم عند إدخال بيانات الموظق في

بطاقة الموظق) وىكذا أي تستخدم ىذه البيانات كخيارات تقاط

المستخدم من خالليا ما يحتازو كما يظير في الشكل التالي:

يختار

بعض بيانات التقرير:

 الموظق :سختيار موظق معين واذا تركيا المستخدم فارنة سيح ر
البرنامج زمي الموظفين أو حسب حاست التقاط التي اختارىا.

 القسم :سختيار قسم معين واذا تركيا المستخدم فارنة سيح ر البرنامج
زمي األقسام أو حسب حاست التقاط التي اختارىا.

 عرض موظفي األقسام الفرعية :يف ل تفعيميا دائما.
 باقي الخيارات أي ا ليا نفس الفكرة السابقة.

 بالنسةةبة لخيةةار انتيةةاء البطاقةةة :إذا تركةةت بةةدون سيح ةةر البرنةةامج كةةل
البطاقة ةةات أمة ةةا إذا اختة ةةار المسة ةةتخدم بطاقة ةةة معينة ةةة فسيح ة ةةر البرنة ةةامج
البطاقة المطموبة ومتى ستنتيي صالحيتيا.

 التةةاريه :إمةةا لفت ةرة كاممةةة كمةةا مو ةةح فةةي الشةةكل السةةابق أو أن يختةةار
المستخدم تاريه بين تاريخين وذل بإزالة التفعيل الفترة الكاممة.

األوامر في الشاشة:

 األمةةر تصةةميم :عنةةد اختيةةاره ينتقةةل البرنةةامج مباش ةرة إلةةى صةةفحة تصةةميم
التقري ةةر لك ةةي يق ةةوم المس ةةتخدم باختي ةةار الش ةةكل ال ةةذي ية ةراه مناس ةةبا لتقرية ةره
ولمعرفةةة تفاصةةيل أكثةةر يرزةةى مرازعةةة الشةةرح عةةن مصةةمم التقةةارير وىةةو

موزود بعد تقارير الحسابات.

 عرض :عند ال يط عمى األمر عرض تظير نافذة إما أن تكون فارنةة
وبالتالي س يوزد أي تصميم زاىز لمتقرير المختار وعندىا سيتم الدخول

إلى التقرير بشكمو الطبيعي و يستطي المستخدم من خاللةو الةدخول إلةى

األم ةةر تص ةةميم واختي ةةار م ةةا يناس ةةبو أو أن يك ةةون ىن ةةا تص ةةاميم ز ةةاىزة
يختةةار المسةةتخدم التقريةةر الةةذي يناسةةبو وي ةةيط عميةةو م ةرتين أو م ةرة ثةةم

عمى الزر موافق والنافذة عمى الشكل التالي:

إذا أراد المستخدم الدخول إلى التقرير الطبيعي أو لم يكن ىنا تصةاميم
زاىزة سيختار إلياء األمر ليتم فتح التقرير.

 األمر معاينة :ىذا الخيار يمكن المستخدم من رؤية التقرير عمةى الشةكل
الذي سيطب بو.

 األمةةر طباعةةة :ليختةةار المسةةتخدم مةةن خاللةةو التصةةميم الةةذي سةةيطب بةةو
وتتم الطباعة بشكل مباشر بعد اختيار التصميم المطموب.

مالحظةةة :األمةةر معاينةةة واألمةةر طباعةةة بحازةةة إلةةى تصةةاميم زةةاىزة واس
فمن تكون ىنا أية استزابة بعد ال يط عمييما.



إلياء األمر :ةنالق شاشة التقرير.

 تنقةةل الموظةةق بةةين األقسةةام :الفائةةدة مةةن ىةةذا التقريةةر متابعةةة المةةوظفين الةةذين ت ةم
نقميةم مةن قسةم آلخةر و يسةتطي المسةتخدم تحديةد بيانةات تقاطعيةة لةذل ولمعرفةةة

تفاص ةةيل أكث ةةر يرز ةةى مرازع ةةة تقري ةةر معموم ةةات موظ ةةق كم ةةا يظي ةةر ف ةةي الش ةةكل
التالي:

 إزةةازات الموظةةق :الفائةةدة مةةن ىةةذا التقريةةر معرفةةة حالةةة الموظةةق سةواء كةةان ذلة
ةةمن فت ةرة محةةددة أو عمةةى أسةةاس فت ةرة تاريخيةةة كاممةةة ويمكةةن اختيةةار خيةةارات

تقاطعية مثال حالة الموظق يعمل فيح ر البرنامج فقط الموظفين الذين يعممون

وىكذا ولمعرفةة تفاصةيل أكثةر يرزةى مرازعةة تقريةر معمومةات موظةق كمةا يظيةر
في الشكل:

 في از الموظق :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

سبق وأشةرنا إلةى مو ةوع الفيةز لممةوظفين وسسةيما السةائقين ويسةتطي مةن خةالل

ىذا التقرير متابعة ذل .

. مراقبة تسميم السيارت :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

ىذا التقرير ميم زدا وخاصة لشركات النقل وقد تحدثنا عن تسميم سيارة
لمموظق ومن خالل ىذا التقرير أحصل عمى المعمومات التالية:

أوس :الموظفين(السائقين) الذين تم تسميميم سيارات وذل من خالل الخيار
المرتبطين أي الموظق المرتبط بسيارة ويمكن اختيار ذل

من فترة محددة أو

لفترة كاممة.

ثانيا :الموظفين(السائقين) الذين لم يتم ربطيم م سيارات بعد من خالل الخيار
الموظفين اليير مرتبطين وعند تفعيل ىذا الخيار يصبح شكل الشاشة كما يمي:

وبالتالي ظيرت خيارات تقاطعية زديدة يستطي المستخدم استخداميا ولمعرفة

تفاصيل أكثر يرزى مرازعة تقرير معمومات موظق.

بالنسبة لمسيارات اليير المرتبطة والمقطورات اليير مرتبطة ليا نفس األفكار

السابقة.

 قائمة السيارات :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

ىة ةةذا التقرية ةةر شة ةةبيو نوعة ةةا مة ةةا بتقرية ةةر معمومة ةةات الموظة ةةق فمة ةةن خاللة ةةو يسة ةةتطي

المس ةةتخدم معرف ةةة الس ةةيارات الموز ةةودة لدي ةةو ف ةةي المنش ةةأة كم ةةا ويمكن ةةو اسةةةتخدام
خيةةارات تقاطعيةةة لتحديةةد نةةوع معةةين يريةةد اسطةةالع عميةةو مةةثال بمةةد اةنتةةاج ألمانيةةا

فيح ر البرنامج زمي السيارات التةي تةم إنتازيةا فةي ألمانيةا وىكةذا ....ولمعرفةة
تفاصيل أكثر يرزى مرازعة تقرير معمومات موظق.

 قائمة المقطورات :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

ىة ةةذا التقرية ةةر شة ةةبيو نوعة ةةا مة ةةا بتقرية ةةر معمومة ةةات الموظة ةةق فمة ةةن خاللة ةةو يسة ةةتطي

المس ةةتخدم معرف ةةة المقط ةةورات الموز ةةودة لدي ةةو ف ةةي المنش ةةأة كم ةةا ويمكن ةةو اس ةةتخدام
خيةةارات تقاطعيةةة لتحديةةد نةةوع معةةين يريةةد اسطةةالع عميةةو مةةثال بمةةد اةنتةةاج ألمانيةةا

فيح ر البرنامج زمي المقطورات التي تم إنتازيا في ألمانيا وىكذا ....ولمعرفة

تفاصيل أكثر يرزى مرازعة تقرير معمومات موظق.

 حركة تسميم السيارة :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

الفائدة من ىذا التقرير معرفة بيانات التسميم التي تمت خالل فترة كاممة أو
خالل فترة معينة ولكن ىذا التقرير يركز فقط عمى السيارات أو المقطورات

المسممة ببيان تسميم أما لمتابعة الممحقات فيزب استخدام تقرير المقارنة الموزود
في قسم النقميات أو في كخيار في بيان اسستالم ويوزد خيارات تقاطعية

يستطي المستخدم اسستفادة منيا ولمعرفة تفاصيل أكثر يرزى مرازعة تقرير

معمومات موظق.

 بطاقات الموظفين :عند اختيار ىذا التقرير تظير الشاشة التالية:

يحتوي ىذا التقرير تقريبا عمى كل البيانات الموزودة في بطاقة الموظق

ويستطي المستخدم من خاللو أن يختار بطاقات معينة ةظيارىا في التقرير

ويوزد خيارات تقاطعية يستطي المستخدم اسستفادة منيا ولمعرفة تفاصيل أكثر
يرزى مرازعة تقرير معمومات موظق.

 .5اةدارة

 منح إزازة :عند اختيار ىذا األمر تظير النافذة التالية:

بيانات الشاشة:
 اسم الموظق :الذي ستمنح لو اةزازة.

 الوظيفة :تظير الوظيفة والقسم بشكل تمقائي.
 صفحة اةزازة وفييا:

 تاريه اةزازة :أي تاريه الموافقة عمى اةزازة.

 بداية اةزازة :التاريه الذي ستبدأ بو اةزازة حقا(قد يتوافق م تاريه
اةزازة)

 نياية اةزازة :تاريه عودة الموظق إلى عممو(افت ار يا أي قد يتأخر)

 مدة اةزازة :باأليام ويستطي المستخدم أن يكتب عدد األيام مثال ()11
ويقوم البرنامج بإعداد تاريه نياية اةزازة بشكل تمقائي.

 نوع اةزازة :يوزد فييا حاست افت ار ية ويستطي المستخدم إ افة
خيا ارت أخرا من خالل قائمة خيارات ويختار منيا تعريفات البرنامج
(لمزيد من التفاصيل يرزى مرازعة ىذه الفقرة وىي موزودة في بداية

شرح بطاقة الموظق).
 يستحق راتب

اةزازة براتب.

من اةزازة :إذا تم تفعيل ىذا الخيار فيذا يعني أن ىذه

 ت مين أيام اةزازة

من أيام العمل الفعمي :وستمر الفكرة في

احتساب الراتب ولكن باختصار لنفرض أن استفاق م الموظق منحو

راتب شيري لكل سنة عمل يعني ( 361يوم مثال) فإذا فعل ىذا الخيار
ستتم إ افة أيام اةزازة إلى ىذه األيام ويتفعل ىذا الخيار عند تفعيل

الخيار األول.

 إزازة عر ية :ولو الحرية في و

ارتب ليا أم س ويستطي المستخدم

تحديد خيار واحد أو عدة خيارات وعند اختيار إزازة عر ية لن يتم

ت مين أيام إزازة م أيام العمل الفعمي.

مالحظة :إذا لم يحدد المستخدم أي خيار من الخيارات السابقة فيذا
يعني أن اةزازة بدون راتب ولكن يتم احتسابيا من أيام العمل الفعمي

 األسباب :األسباب التي استدعت طمب اةزازة.

 صفحة التأشيرة :وفييا الحديث عن رقم التأشيرة وتاريخيا كمعمومات
استعالمية في حال وزود تأشيرة.

 صفحة اةزازة السابقة :وفييا يتم عرض اةزازات السابقة لمموظق م
إمكانية عر يا عمى شكل تقرير من خالل األمر معاينة الموزود أسفل

الصفحة

 عودة من إزازة :تستخدم من أزل إثبات عودة الموظق من إزازتو واذا لةم يفعةل
المسةةتخدم ذل ة يفتةةرض البرنةةامج أن الموظةةق سزال فةةي إزةةازة لةةذل يزةةب التنبةةو
لذل وبمزرد ال ةيط عمةى المكبةرة الموزةودة بزانةب اسةم الموظةق تظيةر شاشةة
بحث فييا أسماء الموظفين الذين فةي إزةازة فةي الو ة الحةالي عنةد اختيةار اسةم
الموظق يةتم إح ةار بقيةة المعمومةات بشةكل تمقةائي ويسةتطي المسةتخدم التعةديل

عمييا وىنا تقارير خاصة لمتابعة التأخير ونيره...وتظير عمى الشكل التالي:

 نق ةةل موظ ةةق :الي ةةدق م ةةن ى ةةذه الناف ةةذة اثب ةةات انتق ةةال الموظ ةةق م ةةن قس ةةم آلخ ةةر
والمث ةةال الس ةةابق ال ةةذي ف ةةي الشاش ةةة يو ةةح ذلة ة ويس ةةتطي المس ةةتخدم مالحظ ةةة

التيييرات الحادثة في دليل المواد مثال كما أنةو يسةتطي أن يزعةل الحالةة الزديةدة
لو مختمفة عن الحالة القديمة تماما مثال ي ةعيا إزةازة وبالتةالي سةيثبتيا البرنةامج

بشكل تمقائي وىكذا ..كما يظير في الشكل :

 .6الصيانة واألدوات

 تنبييات إدارية.

وبهذا تم العمل فالحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات.

