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نظام استقبال البالغات
ألعطال يوفر البرنامج طرًقا مختلفة الستقبال بالغات الصيانة وا

سووواع عوو  عوو  طريوول مرلووت المكالمووات التارفيووة  و اسووتيراد 
لوبال  البالغات م  البريد الوارد على البريد اإللكتروني ورحويو  ا

لتوا إلوى رلقائًيا إلى المسئول المنوط باستقبال البالغات ورحوي
المسؤول ع  المراجعة والمعاينة وإعطاع التصريح ببدع  عموال 
الصيانة ومنتا إلى القسو   و اإلدارة المختصوة بذ وإل اإلجوراعات

.الالزمة

محرك سير البالغات
لىعمباشرةرقديمهبعدرلقائيعم سيرالبال يذ إل

اإللكترونيالبريدصندوقم استيراده والبرنامج
و الشرلةدا  واألعطالالصيانةبالغاتبجميعالخاص

تةالجإلى وروماريكًياالبال روجيهويت المؤسسة
بعم والتصريحالموافقاتو  إلبالمعاينةالمختصة

الصياناتإجراعع المسؤولالقس إلىومنتاالالزم
إلىمستندذليبالغاتسيرمحركعبرذلكل الالزمة
.االصطناعيالإللاع

راقووج جميووع مرالوو  الوودورة المحاسووبية بمووا فيتووا قيوود 
اليوميوووة لتووودقيل جميوووع المعوووامالت اليوميوووة دا ووو  

وروواري  ( مدينووة/ داائنووة)المنشووذة ورسووجي  المعاملووة 
.وقوعتا والمبلغ ولافة التفاصي  المرربطة بتا

 رمتة اإلجراعات

اإلشعارات والتنبيتات
تتواع نظام متكام  لدفع اإلشعارات وإرسال التنبيتات الفورية المختلفة لوول اسوتقبال بوال   و االن

تخوإل بشوذي  ي بوال  علوى النظوام وذلوك عبور  قنووات قويوة 4م  عم  الصيانات الالزمة  و  ي إجوراع مت
وإشعارات التوارف الإللية المحمولة وإشوعارات  SMSالبريد اإللكتروني والرسائ  النصية القصيرة )

.لتك   نت وموظفيك على ر س  ي رحديث بشذي البالغات( النظام نفسه



وثائقك في  ماي، اجراعارك  لثر انسيابية
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بناع رقارير العم 
إمكانية إصودار رقوارير دقيقوة ولاملوة عو  البالغوات الوواردة 
تخوإلة بشوذنتا ورقوارير األداع  ونوعية األعطال واإلجوراعات المت
وسووير العموو  موو   ول اسووتالم الووبال  ولتووى إجووراع  عمووال 
الصيانة الالزمة ورقارير المختوي مو  الموواد المطلوبوة فوي

.الصيانة وغيرها م  رقارير العم  األ رى

يعم  سحابًيا بالكام 
غوات سحابي يعم  بالكام  على اإلنترنت لتستي  إدارة البال

م  إرسالتا واستقبالتا في  ي وقت وم   ي مكاي وعبر  ي 
ات جتاز متصو  باإلنترنوت موع رووفير الحمايوة الالزموة للبيانو

والملفووات والمسووتندات الخاصووة بالبالغووات وةووماي سوورعة 
.وستولة الوصول إليتا وارخاذ قرار بشذنتا في  ي وقت

إدارة المتام
إدارة وروجيه المتام الخاصة ببالغات الصيانة ومتابعة سير العمو  عليتوا مو   ول اسوتالمتا ولتوى االنتتواع مو  الصويانة موع
كلوف بالمتابعوة والمنوو  عنوه ورلقوي إمكانية إةوافة متوام الصويانة وإسونادها إلوى اإلدارة  و القسو  المخوتن ورعيوي  المت

.اإلشعارات والتنبيتات بالمتام المسندة في وقتتا

محرك رقيي  الجودة
ا قّي   داع الموظفي  وشرلات المقاوالت التي رتعاقد معتو
مؤسستك لتتوولى مسوؤولية إجوراع  عموال الصويانة وراقوج 
ستغرق لالنتتاع م  المتوام  جودة األداع والسج الوقت المت
الخاصووة بمعالجووة بالغووات األعطووال موو   ول اسووتقبال الووبال  

.واستالم إشعار به عبر البرنامج ولتى االنتتاع منه

النظام القدي 

ظوووو  إدارة البالغووووات التقلديووووة والطوووورق  رسووووببت نت
:نتاالتقليدية في العديد م  المشال  للمؤسسات م

ةياع بالغات الصيانة الورقية❌
  طاع في استقبال البالغات يدوًيا❌
العم رذ ير الرد على البالغات ورعطي  ❌
رذ ر الصيانات الالزمة في الوقت الفعلي ❌
رذثر اإلنتاجية سلًبا وإهدار المال❌
صعوبة معرفة لالة البال  و ط سيره❌
 البالاستحالة معرفة المتسبج في رعط  سير ❌
رقارير عم  و داع ةعيفة وغير دقيقة❌
صعوبة مراقبة األداع ورقيي  الموظفي ❌
إنإلارنفاذ مختوي مواد الصيانة المطلوبة دوي ❌
إهدار موارد المؤسسة وةياع لثير م  الوقت❌

نظام اإلدارة الرقمية

 CMMSموع برنوامج إدارة بالغوات الصويانة اإللكترونوي 
:ا تفت ل  هإله المشال  و صبح بإمكانك" فكرة"

ًيارلقائالبالغات إلكترونًيا ورحويلتا استقبال ✅
 روماريكًيا رمتة اإلجراعات الخاصة بالبالغات ✅
اإللكترونياستيراد البالغات م  البريد ✅
بال إشعارات إلى المختصي  بوجود إرسال ✅
استقبالهسير عم  البال  م  لحظة متابعة ✅
العم  داع الموظفي  وجودة رقيي  ✅
وقتبناع رقارير عم  شاملة ودقيقة في  ي ✅
وروجيووه المتووام بسووتولة والتذلوود موو  إةووافة ✅

استالمتا
إليتا في  ي وقت وم   ي مكاي رشفة المستندات إلكترونويت ًا لتسوتي  الوصوول✅



ؤية  فض  للول إدارة بالغات الصيانة إلكترونًيا وفل ر
لدع  التحول الرقمي2030المملكة 

ة وووف كنىووحسكنجوواكن اوو مكر وومؤ كاتوو   م كاج  تاووم ك وو ك حلوو تكنول ج ة ووبككر
األع وومتكاجصم ووبكيمجةوو معبكلاألععوومتكلنفاءوواكاجو وومؤ كاج  ووا ل بكج   وو ككوو ا  ك

 كلنحوممكاج  تابكعةفكنقل لكأع متكاجة معبكاج ة    بكلاالت صحامكاأل ضلكجل  ا 
.اجفقميبكلاج  ميفبكعلاكاجةالغم كلنأك مكاج صالنككمكاج  ا كاجالزكبك  كاجة معب
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CMMSمتيا و صائن ال مثي  لتا يوفرها لك نظام إدارة بالغات الصيانة اإللكتروني 
ج لمتبكلءلة كرم بكنح  مةم ك  CMMSنمكيلمؤكعظممكن ا  كيالغم كاجة معبكاإلجو فلع ك

.اج  تام كلاج فرم كيم ضلكاج فمء ف
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األرشفة اإللكترونية

 رشوويف إلكترونووي لاموو  لكوو  بالغووات الصوويانة ولافووة 
 Officeالمرفقووات الخاصووة بتووا بالصوويغ المختلفووة سووواع 

ا  و وسائط الفيوديو  و الصووت ولفظتوا ورسوكينت PDF و
في المكاي المخصن لتا بحسج نوعتوا ورواري  رقوديمتا
وفل التيكو  التنظيموي المعموول بوه عبور دعو  شوجرة 
األرشووفة بمختلووف مسووتويارتا لضووماي سوورعة وسووتولة 

.الوصول ألي م  البالغات

الدردشة الكتابية دا لًيا

حووالي رطبيوول الوارسوو ا  رطبيوول دردشووة لتابيووة دا لًيووا يت
الشوووتير لتسوووتي  التواصووو  بوووي  مووووظفي  المؤسسوووة 

انة واإلدارات واألقسام المسؤولة ع  استقبال بالغات الصي
يما وإداررتا ومتابعتتا وارخاذ الالزم بشذنتا واالستفسار ف

ة بينت  بسرعة عو   وط سوير الوبال  وت ور رحوديثات الصويان
ال بشذنه مع دع  إرسال التسوجيالت الصوورية ولافوة  شوك

رفقات األ رى بذماي وسرية رامة .المت

 م  وسالمة البيانات

مبنوي علوى  لودب مبوادق ورقنيوات " فكورة"يذري برنوامج 
األمووو  السووويبراني وسووويرفرات محميوووة بالكامووو  ةووود 
ت التجمات السيبرانية غير المشروعة على شوبكة اإلنترنو
ات لضماي الحفاظ على بيانات العم  والمسوتندات والملفو

التامووة الخاصووة بجميووع بالغووات الصوويانة و صووول الموووارد 
يوة بعيًدا ع  السرقة  و التلوف موع االلتفواظ بنسو  التياط

.علوووووووووووووى ولووووووووووووودات رخوووووووووووووتي  سوووووووووووووحابية

APIمكتبة الربط 
في مث لح السحابيERPفكرةبرنامجفيثقتت وةعواعمي 5000م أللثرانض 

 برةاأللثروالشريكالمجالفيالرائدةالشرلةباعتبارنامؤسسارت مواردرخطيط
واجتةعبرذليةAPIربطمكتبة. ماًناواأللثرواألست األسرعالسحابةيقدموالتتام
RESTfulقياسيةبرمجية JSON API البرمجياتم  يمعوالتكام الربط اللتام يمك

ERP نظمةمث بنجاحالمؤسساتدا  العم إلرماموالالزمةبستولةاأل رىواألنظمة
.السحابية

رسجي  األصول

ة لفظ ورسجي  لافة  نواع األصول التوي رمتلكتوا الشورل
 و المؤسسة وإنشاع ملف لام  لك   ص  على لودة يضو  
لافووة بيانارووه ورفاصوويله موو   ول اسوو  األصوو  والموديوو 
وراري  ومكاي الشراع ومبلوغ وفوارورة الشوراع ورقو  القيود
سج  به فوي المحاسوبة ولوإللك موقعوه فوي الشورلة  المت
والقس   و اإلدارة المسوئولة عنوه وغيرهوا مو  التفاصوي 

ست  إدارره وجرده .التي رت

الجرد بالبارلود
حهمسلتستي النظامعلىرسجيلهبعدالمؤسسةفي ص لك بارلودالبرنامجيمنح

ودالبارلجانجإلىالخاصملفهفيالمتضمنةورفاصيلهبيانارهلافةعلىواالطالع
فيالموجودةاألصولجميعيض والإليالشرلةفيمكتج وقس  وإدارةبك الخاص
لصلالبارلودمسحبمجردالدقيقةالجردعملياتلتستي المكاي  و القسبا علىالمت
.وسرعةبستولةالمكتج
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PMنظام إدارة المشاريع 

يمك  نظام ادارة المشاريع المؤسسات و الشرلات م   رمتوة اإلجوراعات 
يد مو  المتعلقة بمتابعة و رنفيإل المشاريع و إدارة العم  ورنسيقه بمت

الفعالية ابتداًع م  المشوروعات التوي يوت  رنفيوإلها لمورة والودة فقوط
.إلوووى البووورامج المعقووودة وذلوووك عبووور دورة ليووواة المشوووروع بذلمووو 

لمووا يعموو  نظووام ادارة المشوواريع علووى مراقبووة األداع و عوور  لولووات 
المؤشرات لتيسير ارخاذ القورارات المدروسوة لوول المشوروعات الحاليوة
والفرص الجديودة وعمليوات الموازنوة و مسواعدة جتوات اإلشورا  علوى 
اح وةع معايير قياسية لعمليارتا التوي مو  شوذنتا  ي رضوم  نسوبة نجو

.عالية للمشروع

وبإستخدام برنامج إدارة المشاريع ستتمك  م  االري

عرسجي  المشاري

اصوي  ابد  مشروعارك المختلفة بتخصين ملف يتضم  ل  بيانوات ورف
المشووروع باإلةووافة إلووى لافووة الحرلووات الماليووة ومواقووع  لووداثيات 
المشروع والمواعيد والمتام والمعدات المسوتخدمة و فريول العمو  
والملحوظووات ذات الصوولة، سووجل  مختلووف العمليووات موو  فوووارير بيووع 
وشراع وسجالت المصروفات واإليرادات و وامر العم  و بالغات األعطال 
.بالمشووروع مووع عالمووات ربويووج لعوور  ملخوون الحرلووات المسووجلة

رسجي   وامر العم  
وبالغات األعطال 

  يووت  رسووجي  رفاصووي  العطوو  او الووبال
و سوووناده الوووى مشوووروع او ملوووف  صووو  
اذ و رساله لوددارة المعنيوة للتتبوع وإرخو

.الالزم

رتبع ل  الحرلات واإلجراعات ول  على اطالع بكافة 
رفاصي  المشروع

استعر  سج  الحرلوات دا و  لو  ملوف فوي رطبيول  وامور الشوغ  لبيواي رواري  
ووقوت لو  لرلوة للبقواع علوى اطوالع دائو  بوا ر اإلجوراعات  و العمليوات التوي رو  

وسووجل  الملحوظووات الالزمووة بمووا فووي ذلووك رفووع . رسووجيلتا دا وو  ملووف المشووروع
.المرفقات والمستندات ومشارلتتا مع العمي  لسج لاجة األعمال

لو الصيانة  Pmةبط 
الوقائية

التشووووغي  اللووووي للتنبيتووووات بووووذوامر 
ام التشغي  بناع على الوقت  و االسوتخد

اسوتخدام .  و األلداب التوي رو  اطالقتوا
الصوووويانة الوقائيووووة لتنظووووي  وإلحوووواق 
األصووووول بمواعيوووود الصوووويانة الدوريووووة 
والخاصة والعامة للحفاظ علوى جودرتوا 

.وإطالة عمرها

إدراج المتام واالعمال

سووووتظتر المتووووام المسووووندة بوووودفتر 
معرفووة .المتووام الخوواص بكوو  موظووف

  رواري  رحقيقت  النجاز المتام التي رو
.ركليفت  بتا

الربط

ربط المتمة بالمشروع  و  وامور العمو  
او بالغووات األعطووال لمتابعووة اإلنجووازات 

.ومرفقارتا ومرال  عملتا

ستوله االسناد

بامكانك اسناد المتام لموظفيك والعكو  
، يمكووو  لموظفيوووك اسوووناد متموووه لوووك او 

إمكانية نق  المتمة بي   لثر.لموظف ا ر
مووو  موظوووف بمرونوووة لاملوووة دوي فقوووداي 

.راريختا
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 صن واجتة االستخدام والقوالج لمالئمة مختلف 
مجاالت العم 

لتخصين محتووى ورنسويل DocSuiteاستخدم القوالج القابلة للتخصين في نظام 
قالج  مور الشوغ  ورحديود  نوواع البيانوات المطلوو  عرةوتا دا و  القالوج، وشوارك 
المحتوى المعرو  مع العميو  علوى لسوابه الخواص فوي النظوام، و صصوه لسوج 
ي لاجة  عمالك م   الل الحقول اإلةافية لتضمي  ل  بيانات المشروع، ولودد عنووا

وطبيعة ل  لق  منتا، للحصول على واجتة إد ال رالئو  طبيعوة مجالوك ومختلوف 
مشروعارك، ولإللك لموائمة هوية عالمتك التجارية المميتة

استعر  التقارير المفصلة متضمنة ل  نتائج المشروعات

اسووتعر  مجموعووة موو  التقووارير التفصوويلية لبيوواي قائمووة  واموور الشووغ  والمشووروعات 
المسجلة على الحسا  بما في ذلك لرلارتا ومصروفارتا وإيرادارتا ولالوة لو  منتوا، موع 

ؤيوة رحديد إصدار التقارير لسج الحالة  و العمي  وغيرها م   يارات الفلترة للحصول علوى ر
واةحة ع   داع شرلتك وموظفيك في ل  مشروع وارخواذ إجوراعات مسوتقبلية مو  شوذنتا 

رفع مستوى إدارة مشروعارك المسندة إلى شرلتك ورحقيل  هدا   عمالك

DocSuiteما هي فوائد  CMMS ؟
DocSuiteفوائدرتضم  CMMS :

الرؤية في األصول
DocSuiteرسمح المعلومات المرلتية في قاعدة بيانات 

CMMS  لمووديري وفوورق الصوويانة باسووترجاع المعلومووات
بشووك  شووبه فوووري عوو  روواري  شووراع األصوو  ومتووى رمووت 
الصوويانة وموودى ركوورار األعطووال والقطووع المسووتخدمة 
.ورقييمووووووووات الكفوووووووواعة، و لثوووووووور موووووووو  ذلووووووووك

الرؤية في مسارات العم 
يمكوو  ةووبط لولووات االسووتعرا  والتصووورات المرئيووة 

لوة لوظيفة الفني والوظائف األ رى م   جو  رقيوي  الحا
فرق رستطيع. ومدى التقدم فعليا في الوقت الحقيقي

الصيانة التشا  مكواي األصو  بسورعة وموا الوإلي يحتواج
.إليه وم  الإلي يجج  ي يعم  عليه ومتى

ربسيط العمليات
يمك  لك  األطرا  المعنيوة مشواهدة  وامور التشوغي  

يمكووو  مشوووارلة التفاصوووي  عبووور األجتوووتة . ورتبعتوووا
ت المحمولة للتنسيل بوي  العمو  الميوداني وبوي  مرالو

اد يمكوو  رحسووي  ورحديوود  ولويووة روزيووع المووو. التشووغي 
.والمصادر واستخدامتا

إدارة القوى العاملة الميدانية
قوود ركوووي إدارة القوووى العاملووة ميوودانيا فووي الوودا   

رسووتطيع إمكانيووات . والخووارج عمليووة معقوودة ومكلفووة
DocSuite CMMS  ي رولوود بووي  فوورق العموو  الدا ليووة 

والشوورالات الخارجيووة و ي روظفتووا علووى نحووو فعووال موو  
DocSuiteرقوودم  لوودب للووول . ليووث التكلفووة CMMS 

   صائن متقدموة فوي إمكانيوة االرصوال وقابليوة النقو
DocSuiteوالواقوووع المعوووتز ونظوووام  CMMS   لتحويووو

.العمليات في المجال

الصيانة الوقائية
DocSuiteرتيح بيانوات  CMMS  لعمليوات الصويانة االنتقوال

موو  الوونتج التفوواعلي إلووى الوونتج االسووتباقي، وبالتووالي
كو  يم. يمك  رطوير استراريجية صويانة  صوول متقدموة

تة للبيانات المستمدة م  األنشطة اليومية ولإللك  جت
االستشعار وعدادات القياس وغيرهوا مو   جتوتة إنترنوت 
األشياع  ي رقدم رؤى ع  العمليوات واألصوول، و ي رقودم
المعلومووووات الالزمووووة للتوووودابير الوقائيووووة و ي رطلوووول 
ور التنبيتات قب   ي رفش  األصول  و  ي رؤدي إلوى قصو

.في األداع

التناسل ونق  المعرفة
حيح يمك  رختي  المطبوعات الفنية و دلة اإلصالح والتص

DocSuiteوإجراعات الصيانة الخاصة بالتقاط الوسائط في 
CMMS امووتالك هووإله . وإلحاقتووا باألصووول المقابلووة لتووا

المعرفة والحفاظ عليتا يحقل ركوي  إجوراعات متسوقة
لمووا  نووه يووت  االلتفوواظ بتووإله . ومتووارة فووي العموو 

ا المعرفة لنقلتا إلى الفنيوي  الجودد، بودال مو   سواررت
.مع الموظفي  المغادري 



إدارة االمتثال
.ولاألصلثيفةاألعمالوبكام الصيانةبعملياتاالمتثالمراجعةعملياترخ  ييمك 
DocSuiteبياناترضاعف CMMS وإصدارركوي  اللم وذلكالمراجعةعمليةستولةم

.المراجعةلحاجةوفقاالمعدةوالتقاريراالستجابات

الصحة والسالمة والبيئة
DocSuiteيقدماالمتثال،إدارةمعرمشيا CMMSاالهتماميسترعيعمامرلتيةرقارير
اظوالحفالمخاطرم الحدفياألهدا ورتمث .والبيئةوالصحةبالسالمةيتعللفيما
 والعرةيةاأللدابلتحلي التحقيقاتإجراعEAMوCMMSيستطيع.تمنةعم بيئةعلى

رغييروإدارةرصحيحتا،وإجراعاتالعرةيةالحوادبرتبعوإمكانياتالمتكررة،العيو 
.العمليات

ات  قوى برنامج سحابي يساعد الشرلات والمؤسسات ومختلف المنش
ية على امتالك منظومة إدارة متكاملة لبالغات الصيانة ومتابعة لحظ
م  ودقيقة لخط سير  ي بال  م   ول رقديمه على النظام  و استيراده
عليوه البريد اإللكتروني ورحويله للجتة المختصة بالبت فيه والعمو 

لتى ارخاذ اإلجوراعات الالزموة بشوذنه إلوى جانوج رووفير نظوام األرشوفة 
اإللكترونيووووة للبالغووووات والفوووووارير الخاصووووة بالصوووويانة والملفووووات 
والمستندات التامة مع دع  العديد م  األنظمة والبرمجيات الإللية 
األ رى مث  محرك رقيي  الجوودة وبنواع رقوارير العمو  وإدارة المتوام 
ورحلي  البيانات و رمتوة اإلجوراعات ومحورك سوير البالغوات ومنظوموة 

.اإلشعارات والتنبيتات

انطلل في جولة مع برنامج إدارة بالغات الصيانة اإللكتروني

عمالؤنا نض  إلى 
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