PARTNER SOLUTION
القطاعات المستهدفة  :جميع القطاعات

تطبيقات االعمال Smart Work :
Correspondence Management enabled
المنتجاتOpenText Content Server :
Enterprise Scan, Enterprise Connect

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ

واﺟﻬﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

تتفاعــل واجهــة االســتخدام مــع المســاحات المتوفــرة حيــث يقترصاهتمامــك
فقط باختيار الجهازالمناسب ،كومبيوتر ،هاتف أو تابلت.


ـىى يجــب
إن إدارة المراســالت أصبحــت تحدي ـاً لجميــع المؤسســات الـ 
أن تســتجيب لمتطلبــات المراســالت اليوميــة ضمــن المهــل المحــددة
 ســواء ضمنيــاً أو بموجــب اللوائــح التنظيميــة .ىڡ الوقــت الحــارص،اســالت -
تجــد الـ ـرسكات صعوبــة ىڡ إدارة هــذا الكــم الكبـ ـرى مــن المر

اال 
االعتبــار بــأن االولويــة
بعــںى £
الماديــة أو £
لكرىونيــة  -مــع االخــذ 
الديناميــىك هــي دوافــع أساســية الســتكمال العمــل ىڡ
والتوجيــه

الوقــت المناســب .يمكــن أن تكــون معلومــات المراســالت عبــارة عــن
لكــرىوىى ،وثائــق 
اال 
إلكرىونيــة ،وســائل
الرىيــد £
مجموعــة مــن رســائل ±

إعــالم ماديــة أو ورقيــة .بــرصف النظــر عــن شــكل المراســالت ،يجــب
أن يكــون هنــاك نظــام موحــد £الدارة العالقــة المعقــدة داخــل هــذه
المجموعــة .ومــن أجــل تتبــع دورة الحيــاة الكاملــة للمراســالت ،ينبغــي
عــىل الـ ـرسكات االســتفادة مــن نظــام متكامــل يتضمــن إدارة الوثائــق
محــرك سـ ـرى العمــل .ويتعـ ـںى أيضــا التأكــد
باالضافــة إىل
والســجالت £
ـوالت 
االمنيــة المناســبة للتعامــل مــع المعلومــات
الرىوتوكـ
مــن وجــود ±
الكثــرى
باالضافــة إىل ذلــك ،تتعــرض
المتعلقــة بالمراســالت الرسيــة£ .

ـىى
مــن المؤسســات لضغــوط مــن أجــل االمتثــال
ـںى واللوائــح الـ 
للقوانـ  
وأخــرىاً،
االوراق.
تمــىل االنتقــال إىل بيئــة رقميــة خاليــة مــن


المؤسســات هــي دائم ـاً ىڡ تحـ ٍـد لطــرح وتطبيــق حلــول تســاعد عــىل
تعتــرى واجهــة االســتخدام
المهــام بطريقــة ســهلة وفعالــة± .
إتمــام 
خــرىات
االهميــة لنجــاح تلــك الحلــول وكذلــك لتلبيــة
بالغــة
±
المســتخدمںى  .يطالــب العمــالء بطريقــة بســيطة وســهلة الداء

المهــام اليوميــة ،لذلــك مــن الــرصوري أن تتــم جميــع المعامــالت ىڡ
واجهة استخدام سهلة.

االداء الرئيىس داخل النظام بإظهار الحقائق عن 
مؤرس 
يقوم 
االعمال المكتملة



االجراء ويمكنك المقارنة
الىى
والىى قيد £
قيد التنفيذ وعن المهام المتأخرة 
أو 

بشكل مبارس.

® SmartWorkهــو الحــل لمتطلبــات 
االســواق .وهــو يســاعد المؤسســات
عــىل التقــاط ،تتبــع ،إدارة ومراقبــة جميــع أنــواع المراســالت داخــل
المؤسسةبكفاءةعاليةوبشكلآمن،يقدم® SmartWorkواجهةاستخدامبسيطة
ممــا يقلــل الحاجــة إىل التدريب .يوفــر ® SmartWorkواجهــة تفاعلية بحيث
OpenTextالعمــل عــىل مهامهــم
يمكــن لمســتخدمي
Contentــت ومختلــف 
Serverــات 
االجهــزة الذكيــة .يعــزز
اال نرىن
باســتخدام مســتعرض صفح
® SmartWorkقدرات  OpenText Content Serverالرئيسية ويتضمن مرىات
اال 
لكرىونيــة واليدويــة
إدارة المراســالت المصممــة لتتبــع المراســالت £
بسهولة.

اﻹﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴيك

إﻧﺸﺎء ﺑﺎرﻛﻮد

يمكنــك إنشــاء باركــود لتســمية المســتندات ولتعقــب دورانهــا ضمــن المؤسســة،
كما يمكنك ختم الباركود عىل المستندات الممسوحة.

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

يمكنــك تعديــل المســتندات الممســوحة ضوئيــا وإضافــة مجموعــة متنوعــة مــن
التعليقــات التوضيحيــة ،مســح صفحــات إضافيــة ،إعــادة ترتيــب الصفحــات،
التعــرف عــىل المحتــوى باســتخدام ) (OCRوضــع عالمــات المتابعــة للمســتند
الخاص بك مع رسوح شكلية وأختام.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎيئ


ـاىى بحســب نــوع
إن مهــام المســتخدم وسـ ـرى االعمــال هــي مصنفــة بشــكل تلقـ 
المراسلة  ،وارد ،صادر  ،تعميم ...إلخ.

اﻹﺷﻌﺎراﻟﻔﻮري

ســيتم إشــعارك فوري ـاً بالمهــام الجديــدة .كمــا يمكنــك تغيـ ـرى توقيــت إنعــاش
صنــدوق بريــدك الخــاص للتحكــم بكيفيــة عــرض المهــام الجديــدة بواجهــة
االستخدام.

ﻳﺘﻀﻤﻦ واﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت


ســرى العمــل
المســتخدم
المحــرىف يمكنــه تصميــم خريطــة وحزمــة 
االعدادات المهيأة
باستخدام  .Content Serverيمكن
للمستخدمںى استخدام £

مســبقاً مثــال تحويــل المهــام ،أذونــات المهــام والنمــاذج والســمات
المرتبطة.

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت واﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام


كمال-الــذاىى لحقــول اختيــار
اال
£

المســتخدم .يمكنــك اختيــار
ـتخدمںى لتوزيــع المهــام مــع
المسـ


التلقــاىى
كمــال
اال
خاصيــة
£

والمعاينــة عنــد البــدء بكتابــة
إســم المســتخدم ،يمكــن
للمســتخدم اســتعمال خاصيــة
تصفيــة البيانــات المهيــأة مســبقاً

اســرىجاع
ممــا يــرسع عمليــة
المهام.

ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ

االطــار بحســب
يمكنــك اختيــار £
الــذىك
اهتماماتــك .العــرض  
يخولــك عــرض البيانــات واالعمــدة
ســرى
الخاصــة بحســب نــوع

العمل أو المراسلة.

ﺗﻘﺎرﻳﺮﻣﺮﻧﺔ

يمكنــك اســتخدام مجموعــة
متنوعــة مــن الطلبــات أو
التصفيــات قبــل تشــغيل التقريــر،
تعيــںى
يمكــن لمديــر النظــام


الىى يمكنك تشغيلها.
التقارير 

اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت

االحالــة
يمكنــك إضافــة/أو إزالــة المتعلقــات بـ ـںى المراســالت ،المتعلقــات تخولــك £
سرى عمل موجود خالل تنفيذ مهمة معينة.
إىل محتوى أو 

دوران اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺎدي

يمكــن للمراســلة أن تتضمــن طــرود ماديــة .يمكنــك تتبــع حركــة هــذه الطــرود ىڡ
واالرسال.
المراسلة وطباعة تقارير االستالم £

اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻠﻘﺎيئﻟﺮﻗﻢاﳌﺮﺟﻊ

المنتــج يمكنــه إنشــاء رقــم مرجــع وحيــد لــكل عمليــة باســتخدام إعــدادات مهيئــة
مســبقاً .يمكــن إضافــة نصــوص بادئــة والحقــة لرقــم المرجــع لجعلهــا 
أكــرى
شمولية.

اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎيئ


ـاىى للمهــام .تتضمــن وقــت
يمكــن لمديــر النظــام تكويــن قوانـ ـںى التصعيــد التلقـ 
االنتظــار الــذي يجــب عــىل النظــام تمريــره قبــل تصعيــد المهــام المتأخــرة

الىى يجب تصعيدها.
والهمام 

ﺳرياﻟﻌﻤﻞاﳌﺨﺼﺺ

يمكنــك بســهولة إنشــاء سـ ـرى العمــل الخــاص بــك وتقريــر المنفذيــن المقبلـ ـںى
وأوقــات االســتحقاق .يمكنــك تصميــم سـ ـرى العمــل الخــاص بــك بشــكل مبـ 
ـارس
باستخدام واجهة االستخدام الذكية.

ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ CONTENT SERVER

متكامل مع برامج Enterprise Scan, Electronic Signature and
! Bravaيمكنــك اســتخدام الخصائــص 
االساســية المزودة ضمــن Content Server
مثــال إظهــار كصفحــة ويــب ،تصفــح المجلــدات ،خرائــط سـ ـرى العمــل ،النمــاذج
وقوالب البحث ،الفئات 
وأكرى ...

ﺛﻨﺎﺋﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ

إنكلرىيــة .يمكنــك اختيــار اللغــة
يمكنــك اســتخدام واجهــة اســتخدام عربيــة أو 


ـىى تفضلهــا وســيتم إعتمادهــا تلقائيــا بغــض النظــر عــن الجهــاز
االفرىاضيــة الـ 
المستخدم.

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض

االدارة ،الرؤيــة ،الدقــة ،التناســق والتحكــم
يقــوم ®SmartWork
بتحســںى £

بالمراسالت مما يمكن المؤسسات من:
االنتــاج واالســتجابة عـ ±ـرى المســاعدة ىڡ النمــو مــن خــالل عمليــات إداريــة
• تحسـ ـںى £
والىى بدورها تؤدي إىل خدمة 
وتعاونية متطورة 
أكرى تطوراً واستجابةً .

بــںى االقســام المختلفــة
• تعزيــز نوعيــة £
عــرى مكننــة العمليــات 
االتصــاات ±
باســتخدام واجهــة اســتخدام باعتمــاد الويــب وعـ ±ـرى إدارة الموافقــات بطريقــة
فعالة.
• التقليــل مــن المخاطــر وتكاليــف التشــغيل عـ ±ـرى التقليــل مــن أوقــات التدريــب
تكنولوجيــا تتطلــب أقــل أعمــال يدويــة وإعــادة توجيــه
باالضافــة إىل تطبيــق
£
من 
االنشطة ذات المستوى والربح العال.
الموارد نحو المزيد
التنظيمــي والمتتناســق مــن خــالل
• دعــم االمتثــال مــع ضمــان االمتثــال

واالدارات.
سرى العمل بںى مختلف االقسام £
االستخدام الفعال لقوالب 

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ

 SmartWork for Microsoft SharePointيخولــك الصــول إىل المهــام 
واالعمــال
 Contentمن خالل صفحات  Sharepointمع إمكانية إستخدام
الخاصة ب Server
الدخول 
االحادي
خاصية تسجيل

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ CSS

 CSSهــي رسكــة رائــدة ىڡ توفــرى 
االعمــال التجاريــة المتخصصــة ىڡ حلــول وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات .تركــز  CSSعــىل حلــول إدارة المحتــوى  £
وىى للبيانــات

االلكــرى 


المنظمــة والغـ ـرى منظمــة .تـ 
ـغيىل ،نوفــر فائــدة كبـ ـرىة لعمالئنــا بســبب
ـ
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الخرىة العالية لفريق العمل لدينا
±
لبنان
برىوت ،لبنان
Tel: +961 3 586678
www.cssystems-it.com

