قيل الموافقة  -ينتظر الموافقة على الطلب أو الغاءه.

1

تم االستالم – تم الموفقة في العمل عليه .

2

جارى العمل – وفيه تم إضافة كافة الحركات(عمالة & مواد
& سيارات )

3

غير منجز – في حالة تعدي المدة للطلب ولم يتم اتمامه

4

تم وقيد االغالق –إتمام الالزم من قبل المقاول

5

تم الغلق & تم عمل الالزم– غلق الطلب واتمامه من قبل
مرسله (المستفيد)

6



برنامج أوامر العمل واستقبال الطلبات اإللكترونية لجميع مقاولي المشاريع

ويتم إعطاء صالحيات للعاملين على البرنامج كال ُ حسب وظيفته والتي
يمكن من خاللها عمل التالي .. :
 استقبال الطلبات التي تم ارسالها من المنسوب مباشرة.
 التعامل الكامل مع كل طلب بإدخال كافة مراحلة (استالمه -جاري العمل –
(تعليق & تمديد & إلغاء  )...واتمامه وغلقه.
 وضع التقارير الفنية.
 تسجيل العمالة المكلفين بالقيام بإنجاز الطلب,
 تحديد المواد وقطع الغيار بأنواعها (تركيب & تركيب وإتالف & تركيب
واتالف عهدة –محضر صرف مواد)-
 تسجيل المعدات والسيارات والمواد وقطع الغيار بأسعارها.
 كافة الصالحيات الممكنة للتعامل مع الطلب بمراحله.
 كافة التقارير بكل انواع الطلبات واالنجازات للمشروع في فترات معينة او
من بداية عمل المشروع وغيرها.
 وضع كافة المالحظات والعوائق عن تنفيذ الطلب
 رفع ملفات مصورة وصور اسكنر على الطلب توضح االنجاز الذى تم لهذا
الصور بالتقارير المصورة والموثقة.






عرض عمالة المشروع بكافة بياناته.
عرض سياراته ومعداته.
عرض قطع غياره ومواده واسعارها ومعرفة
االستهالك الشهري لها.
عرض مستخلصات المشروع وتكاليفه.

العديد من انجازات وتقارير البرنامج الممكنة

 يتعامل البرنامج مع لكافة موظفي إدارة المشاريع لجميع أقسامها
ووحداتها وشعبها .
 تسجيل كافة الموظفين واإلداريين لكل أقسام اإلدارة.
 قاعدة بيانات كاملة لكافة وسائل االتصال الخاصة بجميع موظفي
اإلدارة.
 سهولة البحث السريع والتواصل مع الموظفين.
 تقارير كاملة عن الموظف ببياناته وطباعتها.
 العديد من إمكانيات البرنامج األخرى.

يتم ربط المعدة مع برنامج استقبال الطلبات مع المعدات المطلوب
صيانتها مباشرة ويحتوي البرنامج على العديد من اإلمكانيات منها:
 حصر كافة معدات التكييف وترقيمها إلكترونيا ووضع كافة بيانات
المعدة ونوعها,وبيانات الوكيل ,والموديل والرقم التسلسلي ,وارفاق
صورتها والمبني الموجود بها المعدة.
 طباعة كود إلكتروني للمعدة من (رقم المبني – النوع  -المسلسل)
بالباركود  ,وقراءة الباركود من خالل أجهزة الهواتف الذكية او قارئ
الباركود.
مثال للتكييف والمضخات()32-PU-1
1

PU

32

مسلسل

النوع (باكدج)

رقم المبني

مثال للفاكسات واألجهزة العلمية ()32-HP-1
12

HP

32

مسلسل

النوع HP

رقم المبني

 تقارير شاملة عن المعدة بمعرفة كافة التكاليف لهذه المعدة خالل فترة
زمنية محددة والتي تساعد على معرفة حالة المعدة ومن ثم احاللها أو
غير ذلك.
 تقارير شاملة عن نوع معدات معين للمبني وعن كافة معدات تكييف
الجامعة والتكلفة عليها.

العديد من مميزات البرنامج والتقارير المختلفة.

تسجيل حضور كافة عمالة & معدات وسيارات & أدوات النظافة لكافة
المشاريع إلكترونيا لكل عقد من العقود لمن له الصالحية في ذلك
بوضع اشارة عليه.
 تحضير وانتظام العمالة من حيث الزي والبطاقات والحذاء
وغيرها.
 كافة التقارير بكافة االستعالمات الممكنة عن حضور وانصراف
العمالة والتأخير ومدى أنجاز العمالة وانتظامهم.
العديد من أنظمة البرنامج شاملة بيانات كاملة لكل عامل وصورته
ويمكن طباعتها...







يتم توزيع البرنامج على مراقب كل مبني بكل صالحية حيث يقوم
المراقب بتقييم كافة بنود تقييم مبناه بوضع نسبة التقييم لكل بند(مستوي
نظافة الجدران  )... % 98وغيرها من البنود التي يضعها مدير الموقع
لتقييم المباني.
يتم من خالل البرنامج طباعة تقارير يومية وشهرية وسنوية عن أداء
النظافة اإللكترونية لكل مبني.
يتم من خالل البرنامج حساب أداء المقاول لنظافة كل المباني وإدخال
ذلك من ضمن حساب المستخلص اإللكتروني.
يمكن لكل مقاول تقييم المبني من خالل الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف
الذكية .

العديد من اإلمكانيات العديدة التي يوفرها البرنامج لإلدارة من مالحظات
وتقارير مصورة وغيرها.

 يتم تسليم رابط خاص للبرنامج لكل مدير شؤن إدارية مسؤول عن مبناه
 ,المسؤول بإرسال رساله  SMSباسم المستخدم الخاص به والرقم
السري.
 oيتم وضع التقييم لمستوى نظافة مبناه شهريا بصورة إلكترونية.
 oإبداء المالحظات والمقترحات  ,وترسل لإلدارة.
oمعرفة القصور عند المقاول وإعالم اإلدارة بها
oله دور أساسي في استخراج المستخلصات اإللكترونية .
oطباعة كافة التقارير عن انظمة االستبيانات الشهرية
oالعديد من إمكانيات البرنامج األخرى.
يتم تبليغ مرسلي االستبيان
من خالل إرسال رسائل
لمأل التقييم
إلكترونيا

 يتم من خالل التحكم في فواتير السلفة والمدخالت من كل المشاريع
وطباعتها على محاضر االستالم الرسمي للحكومة وتصديريها لإلدارة
المالية.
 تقارير شهرية واسبوعية عن سلف اإلدارة ومدخالتها  ,والباقي من
السلفة والمرحل للشهر القادم وغيرها.
 كافة معامالت السلفة إلكترونيا.

 رفع كافة أعمال كل مشروع بالصور وملفات البي دي أف
الموثقة لألعمال ,لكل موقع تم إنجازه.

 إمكانية طباعة التقارير المصورة لكل عقد من العقود شهريا
من خالل برنامج االستقبال.
 رفع كافة المالحظات والمعوقات والمشكالت في كل موقع
من المواقع ,وكيفية عالجها ورفع صور لذلك.

 مستودع إلكتروني لكل عقد ونظام المخزون.
 ربط أنظمة المستودع مع برنامج طلبات الصيانة والخدمات
والنظافة.
 طباعة التقارير عن أنظمة الصرف والكميات الواردة للمستودع.
 تقارير كاملة عن تغير األسعار شهريا.
 العديد من أنظمة المستودع.

يمكن من خالله طباعه المستخلص إلكترونيا كامال بكافة محاضره ,
وتقارير مالية بالحسومات واإلجماليات وصافي المستحق  ,حيث تم ربط
هذا البرنامج مع كل البرامج السابقة  ,وكل ما تم إدخاله من مشرف
المشروع او من له الصالحية وسنعرض مختصر سريع لذلك:







محاضر األتالف & التركيب & مواد التركيب & مواد األتالف و
التي تم اختيار نوعهم إلكترونيا من خالل متعهد المشروع على
برنامج استقبال الطلبات لمتعهد المشروع) & تقرير بالعمالة &
المعدات والسيارات & أدوات النظافة وحسوماتها  ,...محضر
أنجاز شامل & محضر استالم & محضر صرف مواد ويتم
طباعتهما على ورق الحكومة الرسمي,
طباعة تقارير شاملة عن مستخلصات كل عقد بما وصل إليه ماليا.
إضافة فترة مستخلص جديدة في حالة زيادة فترة مستخلص
والتحكم في كافة فترات التاريخ وعرض مستخلصاته.
رفع المستخلصات بسحبها اسكنر كملفات موثقة يمكن البحث
وطباعتها في أي وقت.
العديد من التقارير واالمكانيات في النظام المالي للمستخلص.

 .1تفاصيل العقد األساسية والتفصيلية لبنوده.
 .2مراحل المشاريع.
 .3أهداف المشاريع.
 .4المالحظات والعوائق على المشاريع.
 .5ملفات مصورة وموثقة للمراحل.
 .6أوامر التغيير.
 .7التقارير.
 .8نتائج المشاريع
 .9المستخلص اإللكتروني المالي.
 .10مخاطبات ومكاتبات المشروع.
 .11تقارير كاملة عن كافة مراحل المشاريع واهدافها ومالحظاتها
ونتائجها وما وصلت إليه وغيرها.

العديد من أفكار البرنامج لخدمة البرنامج.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تفاصيل التعميد األساسية والتفصيلية.
مراحل التعميد.
المالحظات والعوائق على تنفيذ التعميد.
ملفات مصورة وموثقة للتعميد (إن وجد).
التقارير.
نتائج ونسبة تنفيذ التعميد.
المستخلص اإللكتروني المالي.
مخاطبات ومكاتبات التعميد.
تقارير كاملة عن كافة مراحل التعميد واهدافها ومالحظاتها ونتائجها
وما وصلت إليه وغيرها.

 رفع كافة المخططات لكافة مباني إدارة المشاريع على
البرنامج بسحها اسكنر بنظام صور لكل مخطط.
 أمكانية عرض كافة المخططات ويمكن عرضها من
خالل البرنامج أو الهواتف الذكية (الجوال  ,إي باد
 )...في أي موقع من المواقع أثناء العمل الميداني.
 تسجيل كافة االعمال التي قام بها مهندسو ومختصو
القسم المساحي.
.
االطالع على المخططات
عن طريق الجوال

يمكن من خالل البرنامج االتي :
 حصر كافة مضخات الجامعات المسؤولة عنها اإلدارة بقاعدة
بيانات لها.
 إدخال تفاصيل كل مضخة  ,بصورها ودليل كامل عنها ,مع
بيانات الوكيل  ,واالستخدام وسنة الصنع وكل ما يتعلق بها.

 كارت صيانة دوري اسبوعي  ,شهري ,ربع سنوي  ,سنوي من خالل
البرنامج حيث يقوم البرنامج بإعطاء تنبيه قبل وقت الصيانة المطلوب ,
ويتم مأل بيانات كافة البيانات عن صيانة المضخة وترسل إلكترونيا الي
اإلدارة
 طباعة كافة التقارير عن حالة المضخة والصيانة واجمالي تكليف قطع
الغيار المكلفة عليها وكافة أنظمة البرنامج المختلفة.

 متابعة القراءات اإللكترونية للحالة التشغيلية للمياه يوميا ,
وبشكل دوري.
 إرسال رسائل وإيميل إلكترونيا عن قراءات المياه حتى يتابعها
المسؤول عنها باإلدارة.
 متابعة كافة التقارير من خالل أجهزة الهواتف الذكية
 العديد من إمكانيات البرنامج من تقارير واستعالمات .

 إمكانية متابعة حركة المستخلصات إلكترونيا من خالل
إدارة المستودعات  ,وإدارة المالية.
 إمكانية طباعة بيانات تخص المستخلصات من اإلدارة
المالية ,أو المستودعات.
 اعتماد المستخلص إلكترونيا من إدارة المستودعات قبل
طباعته  ,حيث لن يتم طباعة المستخلص قبل اعتماده.

يتم إنشاء برنامج مخصص للمدير يقوم من
خالله بالتحكم في كل برامج اإلدارة ويمكن من
خالله:
 إعطاء الصالحيات للمستخدمين الجدد لكل
برنامج من البرامج.
 أنشاء العديد من المستخدمين الجدد .
 كافة االستعالمات والتقارير المستخدمة.

 تصميم لموقع احترافي لإلدارة به :














تاريخ اإلدارة
إنجازات اإلدارة
الرؤية
الرسالة
االهداف
الهيكل الوظيفي
المعارض
برامج اإلدارة
التطوير التخطط المدينة الجامعية
إدارة المشاريع :االستثمارية والممتلكات
إدارة التشغيل والصيانة والخدمات والعامة
ربط الموقع مع موقع الجامعة الرئيسي
العديد من إمكانيات الموقع.

طباعة كافة بطاقات موظفي عقود المشاريع,
والموظفين ,في حالة توفير الطابعة.

 -1برنامج حصر كافة اجهزة الفلل وربطها ببرنامج
االستقبال والتي يمكن من خاللها طباعة تقرير عن
تكاليف صيانة كل جهاز بالفيال وتكاليف صيانة الفيال
الواحدة وجميع فلل بأجهزتها.
 -2برنامج ارسال طلبات الصيانة من عضو هيئة
التدريس الى وحدة الصيانة وتحديد مواعيد الزيارة
الكترونيا.
برنامج استقبال طلبات الصيانة من قبل الوحدة والتعامل
الكامل لها بقطع الغيار وبيانات األجهزة المطلوب
صيانتاها وعمل جدولة للمواعيد.

-

--------

