نظام التراسل اإللكتروني
الميزات المخصصة

الهيكل التنظيمي

o

الربط بين الوحدات حسب التسلسل العسكري

 oتحديد نوع الوحدات مثل قيادة مديرية فرع ركن وكيل سكرتارية لجنة

 oإنشاء قوانين التراسل حسب الوحدات والتسلسل العسكري مع مراعاة
اإلستثناءات والصالحيات الخاصة

 oربط الهيكل التنظيمي بنظام الموارد البشرية مع إمكانية التزامن التلقائي

 oتوفير خصائص التفويض والتوكيل واإلنابة مع إمكانية تحديد فترة التفويض
 oإمكانية إتباع العسكري ألكثر من وحدة بأكثر من منصب أو رتبة

 oربط معلومات العسكري بالدليل النشط ) (ADمع إمكانية الدخول األحادي
)(SSO
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الخصائص الرئيسية لنظام التراسل – التراسل ومتابعة البريد
 oإنشاء مراسلة جديدة من مراسلة جارية – باإلشارة إلى
 oاإلنشاء التلقائي لصيغة الكتاب الرسمي وإمكانية التوقيع اإللكتروني
 oتحويل المراسالت حسب قوانين الصالحيات المعطاة للوحدات أو لألفراد
o

متابعة المراسالت – إضافة التأشيرات – التصعيد والتفويض

 oالتحويل الالمتناهي للمراسلة مع إمكانية أرشفة مثيل واحد وأرشفة موحدة
 oالتنبيهات عبر واجهة موحدة مع إمكانية التذكير عبر رسالة قصيرة )(SMS
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الخصائص الرئيسية لنظام التراسل – البحث واألرشفة
 oالبحث السريع والبحث المتقدم
 oالبحث في الحقول والمحتوى
 oالبحث بواسطة فهرس األرشيف والتنقل عبر المجلدات حسب الصالحيات
 oاألذونات التلقائية على الكتب واإلشارات – الكتب ذات العالقة
 oاألرشفة التلقائية حسب تصنيف المراسالت ومفاتيحها – الرقم الموحد

4

الصفحة الرئيسية – البريد


يتبدل محتوى الصفحة عند النقر على أقسام القائمة الرئيسية وأزرار رأس الصفحة
 .2يقوم النظام بتصفية
البريد حسب النوع المختار

 .6يمكن تصفية البريد عبر
البحث النصي في حقول
البحث

 .7تصفية إختيارية

 .1إضغط
على البريد
– إختيار نوع
البريد

 .4انقر بزر الماوس األيمن
للوصول إلى قائمة البريد
 .3نقرتان متتالتان الستعراض البريد – المرفقات –
البيانات – السجل  -اإلجراءات إلخ...
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 .5يمكن تصفية البريد عبر
البحث النصي في حقول
البحث

الصفحة الرئيسية – البريد
تصفية إختيارية

حقول البريد

قائمة البريد

رقم المراسلة منشأ تلقائياَ من قبل النظام ويحتوي نوع المراسلة  01ورقم متسلسل
والشهر والسنة – تركيبة الرقم تنطبق على المراسالت الداخلية
التاريخ وهو تاريخ إنشاء المراسلة عند صدورها من المنشئ
بريد اليوم

بريد منذ سبعة ايام

من يرمز إلى الوحدة أو المجموعة التي أنشأت المراسلة  -التابعة مباشرة للمنشئ

بريد منذ ثالثين يوما

إلى يرمز إلى الوحدة أو المجموعة الموجه إليها المراسلة

بريد غير مقروء

النوع يرمز إلى نوع المراسلة أو البريد مثل مراسلة داخلية – تعميم إلخ...

بريد مقروء

الحالة يرمز إلى حالة المراسلة القيد التنفيذ وفي أي مرحلة أصبحت

بريد متأخر

األولوية يمكن أن تكون المراسلة عاجلة أو عاجلة جدا إلخ...

بريد علبه عالمة

بالنيابة عن إسم المستخدم أو الوحدة التي فوضتني بإدارة مراسلتها أو
بريدها

بريد يحتوي مرفقات
بريد مع إشارة
بريد بالنيابة عن مستخدم آخر
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الموضوع وهو شرح مبسط عن المعاملة

التعليمات

إكمال
المهمة

الصفحة الرئيسية – البريد  -المرفقات
إضافة
مرفقات
من سطح
المكتب

إضافة
ترويسة
من
النظام

إستعراض البريد  -المرفقات

مسح
مرفقات
جديدة
باستخدام
الماسح
الضوئي
 قائمة المستند تتيح الوصول إلى
معلومات خاصة بالمرفقات أو
المستندات المؤرشفة في النظام
 بعض الخصائص معطلة حاليا مثل فتح
باستخدام برافا  -أداة مخصصة –
التوقيع اإللكتروني
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معاينة الوثيقة
عبر الضغط على
إسم المرفق

الصفحة الرئيسية – البريد  -اإلشارة
إستعراض البريد  -اإلشارة

البريد أو
اإلجراءات
المتعلقة

إضافة
إشارة
تفاصيل اإلشارة
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الصفحة الرئيسية – البريد  -البيانات
إستعراض البريد  -البيانات

إنشاء وثيقة أو
خطاب المراسلة
مع إمكانية الدمج
التلقائي للبيانات
Microsoftبصيغة
WORD
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إستعراض أو
تعديل البيانات
حسب مرحلة
المراسلة

الصفحة الرئيسية – البريد  -السجل
إستعراض البريد  -السجل

مرت عبرها المراسلة
تفاصيل الخطوات التي أنجزت على المراسلة بما فيها األشخاص التي ّ
والتوجيهات والمالحظات والوقت المنقضي على كل خطوة
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الصفحة الرئيسية – البريد  -اإلجراءات
إستعراض البريد  -اإلجراءات
إمكانية
تصفية
اإلجراءات
حسب
حالتها

 تفاصيل اإلجراءات المنجزة والحالية وقيد اإلنتظار
 مساعدة مرئية تشير إلى مكان المراسلة باللون
األخضر
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الصفحة الرئيسية – إنشاء مراسلة  -كيفية إنشاء الكتاب

الخطوة األولي إضغط على زر
انشاء وثيقة في شاشة بيانات
المراسلة

الخطوة الثانية بعد أن تفتح
شاشة المرفقات إختر المراسلة
التي تريد أن تحررها
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الخطوة الثالثة يتم ترحيل
البيانات تلقائيا إلى محرر
Microsoft WORD
ويمكنك إجراء كافة التعديالت
ثم حفظ وإغالق المحرر

الصفحة الرئيسية – البحث


يظهر نموذج البحث عند النقر على واحد
من أنواع البحث المتاحة للمستخدم

 .1يمكن تحديد خيارات البحث
والمفاتيح
 .2يمكن البحث في محتوى
المراسالت أو البيانات المتعلقة
بها
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الصفحة الرئيسية – القلم


تظهر مجلدات القلم – المراسالت
المؤرشفة – عند النقر على نوع
المراسلة في القائمة الرئيسية

 .4ثم تحفظ المراسلة بمجلدات فرعية (من
– إلى – الرقم التسلسلي الموحد)
 .5يحفظ النظام إجراءات ومالحظات
المراسالت بحيث يمكن إستخدامه مع
مراسالت جديدة كإشارة
 .6يمكن الوصول إلى قائمة مستند
المراسلة لكل مستند مؤرشف في
النظام
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 .1يتم حفظ المراسالت في مجلدات حسب
نوعها ثم سنة إنشائها ثم شهر إنشائها...
 .2تعطى صالحية الوصول تلقائبا لكافة
الجهات التي شاركت في إجراءات
المراسلة (قراءة فقط )READ-ONLY

وظائف إكمال المهمة


تتغير شاشات إكمال المهام وفقا
للمرحلة التي تمر فيها المراسلة أو تبعا
لإلجراءات التي يقوم المستخدم
بتنفيذها خالل فترة التراسل

مراسلة بانتظار توقيع
واعتماد الضابط

يمكن إرسال نسخة من
المراسلة لجهة أو وحدة
معينة
إلغاء المراسلة يسمح
بإيقاف المراسلة قبل
تحويلها ألي جهة

إعتماد وإرسال يسمح للمراسلة
بالعبور إلى الوجهة المختارة
بعد توقيعخا

حقل نصي إلضافة التأشيرات
أو المالحظات أو التعليمات

ليس له حق التوقيع – ركن2
قلم
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حفظ المالحظات مؤقتا قبل
إكمال المهمة

إكمال المهمة يسمح بعبور
المراسلة إلى المرحلة التالية
وحذفها من الئحة البريد

توقيع المرفقات إلكترونيا
يظهر للمستخدم المخول
بالتوقيع
إعادة المراسلة إلى منشئ
المراسلة إلجراء التغييرات

وظائف قائمة المرفق




المراسالت إما مؤرشفة لدى القلم أو موجودة ضمن مراسلة قيد التنفيذ
يقوم النظام بأرشفة المراسالت وتوابعها من مرفقات أخرى بعد انتهاء جميع اجراءات المراسلة .عملية نقل أو أرشفة المرفقات تلقائية وال ينتج عنها
أي تكرار او نقل منعا لتواجد المستندات في أكثر من مكان
بعض الوظائف غير متاحة كونها ترتبط بالصالحيات المعطاة مسبقا أو حسب الدور الوظيفي
وظائف متوفرة لملفات ضمن مراسلة
قائمة – صالحية كاملة للمنشئ وقابلية
التوقيع للمخولين
)(Full Access to Owner
معاينة الملف وطباعته

تحميل الملف إلى سطح المكتب

وظيفة غير متاح حاليا
فتح الملف بواسطة WORD

وظائف متوفرة لملفات مؤرشفة
للقراءة فقط
)(Read Only
معاينة الملف وطباعته

تحميل الملف إلى سطح المكتب

وظيفة غير متاح حاليا

قفل التعديل وحفظ بصيغة PDF

تغيير صالحيات الوصول للملف

ربط الملف كإشارة بمراسلة قائمة

ربط الملف كإشارة بمراسلة قائمة

إظهار أحداث الملف

إظهار أحداث الملف

إظهار بيانات الملف

إظهار إصدارات الملف

حذف الملف
وظيفة غير متاح حاليا

إضافة الملف إلى الئحة المتابعة
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إظهار بيانات الملف

إظهار إصدارات الملف

وظيفة غير متاح حاليا

إضافة الملف إلى الئحة المتابعة

