
� يجــب 
إن إدارة المراســ�ت أصبحــت تحديــاً لجميــع المؤسســات الــ��

أن تســتجيب لمتطلبــات المراســ�ت اليوميــة ضمــن المهــل المحــددة 
 ، �ــا� ــت الح � الوق

�ــة. � ــح التنظيمي ــب اللوائ ــاً أو بموج ــواء ضمني - س
� إدارة هــذا الكــم الكبــ�� مــن المراســ�ت - 

�ــة � كات صعوب تجــد الــ��
عتبــار بــأن ا��ولويــة  � ا�£ ونيــة - مــع ا��خــذ بعــ¤� لك�� الماديــة أو ا�£
 �

�والتوجيــه الديناميــ»� هــي دوافــع أساســية �ســتكمال العمــل �
ــارة عــن  الوقــت المناســب. يمكــن أن تكــون معلومــات المراســ�ت عب
ــائل  ــة، وس وني ــق إلك�� ، وثائ �

�و° ــ�� لك ــد ا�£ ي ــائل ال�± ــن رس ــة م مجموع
إعــ�م ماديــة أو ورقيــة. بــµف النظــر عــن شــكل المراســ�ت، يجــب 
دارة الع�قــة المعقــدة داخــل هــذه  أن يكــون هنــاك نظــام موحــد �£
المجموعــة. ومــن أجــل تتبــع دورة الحيــاة الكاملــة للمراســ�ت، ينبغــي 
ــق  كات ا�ســتفادة مــن نظــام متكامــل يتضمــن إدارة الوثائ ــ�� عــ¾ ال
� أيضــا التأكــد  ضافــة إÀ محــرك ســ�� العمــل. ويتعــ¤� والســج�ت با�£
وتوكــو�ت ا��منيــة المناســبة للتعامــل مــع المعلومــات  مــن وجــود ال�±
ــ��  ــرض الكث ــك، تتع ــة إÀ ذل ضاف ــة. با�£ ــ�ت ال�ي ــة بالمراس المتعلق
 �

� واللوائــح الــ�� مــن المؤسســات لضغــوط مــن أجــل ا�متثــال للقوانــ¤�
اً،  وأخــ�� ا��وراق.  مــن  خاليــة  رقميــة  بيئــة   Àإ ا�نتقــال  تمــ¾� 
� تحــٍد لطــرح وتطبيــق حلــول تســاعد عــ¾ 

�المؤسســات هــي دائمــاً �
ــتخدام  ــة ا�س ــ�± واجه ــة. تعت ــهلة وفعال ــة س ــام بطريق ــام المه إتم
ات  خــ�± لتلبيــة  وكذلــك  الحلــول  تلــك  لنجــاح  ا��هميــة  بالغــة 
��داء  وســهلة  بســيطة  بطريقــة  العمــ�ء  يطالــب   . � المســتخدم¤�
 �

�وري أن تتــم جميــع المعامــ�ت � �µالمهــام اليوميــة، لذلــك مــن الــ
واجهة استخدام سهلة.  

ــات ا��ســواق. وهــو يســاعد المؤسســات  ®SmartWork هــو الحــل لمتطلب
داخــل  المراســ�ت  أنــواع  ومراقبــة جميــع  ،إدارة  ،تتبــع  التقــاط  عــ¾ 
المؤسسة بكفاءة عالية وبشكل آمن ، يقدم®SmartWork واجهة استخدام بسيطة 
ممــا يقلــل الحاجــة إÀ التدريب. يوفــر ®SmartWork  واجهــة تفاعلية بحيث 
يمكــن لمســتخدمي  OpenText Content Serverالعمــل عــ¾ مهامهــم 
نــت ومختلــف ا��جهــزة الذكيــة.  يعــزز  باســتخدام مســتعرض صفحــات ا��ن��
ات  � ®SmartWork قدرات OpenText  Content Server الرئيسية ويتضمن م��
واليدويــة  ونيــة  لك�� ا�£ المراســ�ت  لتتبــع  المصممــة  المراســ�ت  إدارة 

بسهولة.

PARTNER SOLUTION

ف يمكنــه تصميــم خريطــة وحزمــة ســ�� العمــل   المســتخدم المحــ��
عدادات المهيأة  � استخدام ا�£ باستخدام Content Server. يمكن للمستخدم¤�
مســبقاً مثــال تحويــل المهــام، أذونــات المهــام والنمــاذج والســمات 

المرتبطة.

 تتفاعــل واجهــة ا�ســتخدام مــع المســاحات المتوفــرة حيــث يقتµاهتمامــك 
فقط باختيار الجهازالمناسب، كومبيوتر، هاتف أو تابلت.

يمكنــك إنشــاء باركــود لتســمية المســتندات ولتعقــب دورانهــا ضمــن المؤسســة، 
كما يمكنك ختم الباركود ع¾ المستندات الممسوحة.

 يمكنــك تعديــل المســتندات الممســوحة ضوئيــا وإضافــة مجموعــة متنوعــة مــن 
ــة، إعــادة ترتيــب الصفحــات،  ــة، مســح صفحــات إضافي التعليقــات التوضيحي
التعــرف عــ¾ المحتــوى  باســتخدام   (OCR) وضــع ع�مــات المتابعــة للمســتند 

وح شكلية وأختام. �Ø الخاص بك مع

� بحســب نــوع 
 إن مهــام المســتخدم وســ�� ا��عمــال هــي مصنفــة بشــكل تلقــا°�

المراسلة ، وارد، صادر ، تعميم ...إلخ.

ســيتم إشــعارك فوريــاً بالمهــام الجديــدة. كمــا يمكنــك تغيــ�� توقيــت إنعــاش 
ــة  ــدة بواجه ــام الجدي ــة عــرض المه ــم بكيفي ــدك الخــاص للتحك ــدوق بري صن

ا�ستخدام. 

واجهة   تفاعلية

إنشاء  باركود

تطبيقات  الصور  املتكاملة

يقوم مؤ�Ø ا��داء الرئي�Þ داخل النظام بإظهار الحقائق عن ا��عمال المكتملة
� قيد ا�£جراء ويمكنك المقارنة 

� قيد التنفيذ وعن المهام المتأخرة وال��
أو ال��

. �Øبشكل مبا

التصنيف   التلقا�

اإلشعار الفوري

يتضمن   واجهة  للتحليالت

التحديات

خصائص  املنتج

�اإلستيعاب   الدينامي

القطاعات المستهدفة : جميع القطاعات

 Smart Work : تطبيقات ا��عمال

Correspondence Management enabled

OpenText Content Server :المنتجات

  Enterprise Scan, Enterprise Connect



لبنان

وت، لبنان ب��
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www.cssystems-it.com

اختيــار  لحقــول   �
كمال-الــذا°� ا�£

اختيــار  يمكنــك  المســتخدم. 
� لتوزيــع المهــام مــع  المســتخدم¤�
 �

التلقــا°� كمــال  ا�£ خاصيــة 
بكتابــة  البــدء  عنــد  والمعاينــة 
يمكــن  المســتخدم،  إســم 
خاصيــة  اســتعمال  للمســتخدم 
ــبقاً  ــأة مس ــات المهي ــة البيان تصفي
جاع  اســ�� عمليــة  يــ�ع  ممــا 

المهام.

طــار بحســب  يمكنــك اختيــار ا�£
 �àالــذ العــرض  اهتماماتــك. 
يخولــك عــرض البيانــات وا��عمــدة 
ســ��  نــوع  بحســب  الخاصــة 

العمل أو المراسلة.

مجموعــة  اســتخدام  يمكنــك 
أو  الطلبــات  مــن  متنوعــة 
التصفيــات قبــل تشــغيل التقريــر، 
 � تعيــ¤� النظــام  لمديــر  يمكــن 

� يمكنك تشغيلها.
التقارير ال��

قيمة  العرض
التناســق والتحكــم  دارة، الرؤيــة، الدقــة،  � ا�£ يقــوم ®SmartWork  بتحســ¤�

بالمراس�ت مما يمكن المؤسسات من:
� النمــو مــن خــ�ل عمليــات إداريــة 

�نتــاج وا�ســتجابة عــ�± المســاعدة � � ا�£ • تحســ¤�
� بدورها تؤدي إÀ خدمة أك�� تطوراً واستجابًة.

وتعاونية متطورة وال��
� ا�قســام المختلفــة  تصــاات عــ�± مكننــة العمليــات بــ¤� • تعزيــز نوعيــة ا�£
ــة  ــات بطريق ــ�± إدارة الموافق ــب وع ــاد الوي ــتخدام باعتم ــة اس ــتخدام واجه باس

فعالة.
• التقليــل مــن المخاطــر وتكاليــف التشــغيل عــ�± التقليــل مــن أوقــات التدريــب 
ــه  ــادة توجي ــة وإع ــال يدوي ــل أعم ــب أق ــا تتطل ــق تكنولوجي ــة إÀ تطبي ضاف با�£

الموارد نحو المزيد من ا��نشطة ذات المستوى والربح العال.
مــن خــ�ل  والمتتناســق  التنظيمــي  ا�متثــال  مــع ضمــان  ا�متثــال  • دعــم 

دارات. � مختلف  ا��قسام وا�£ ا�ستخدام الفعال لقوالب س�� العمل ب¤�

 Enterprise Scan, Electronic Signature and متكامل مع برامج
 Content Server يمكنــك اســتخدام الخصائــص ا��ساســية المزودة ضمــن Brava!
مثــال إظهــار كصفحــة ويــب، تصفــح المجلــدات، خرائــط ســ�� العمــل، النمــاذج 

وقوالب البحث، الفئات وأك�� ...

ــار اللغــة  ــة. يمكنــك اختي ي � ــة أو إنكل�� يمكنــك اســتخدام واجهــة اســتخدام عربي
ــاز  ــا بغــض النظــر عــن الجه ــا وســيتم إعتمادهــا تلقائي � تفضله

ــ�� ــة ال اضي ا�ف��
المستخدم.

� المراســ�ت، المتعلقــات تخولــك ا�£حالــة  يمكنــك إضافــة/أو إزالــة المتعلقــات بــ¤�
إÀ محتوى أو س�� عمل موجود خ�ل تنفيذ مهمة معينة.

 �
�يمكــن للمراســلة أن تتضمــن طــرود ماديــة. يمكنــك تتبــع حركــة هــذه الطــرود �

رسال. المراسلة وطباعة تقارير ا�ست�م وا�£

المنتــج يمكنــه إنشــاء رقــم مرجــع وحيــد لــكل عمليــة باســتخدام إعــدادات مهيئــة 
مســبقاً. يمكــن إضافــة نصــوص بادئــة و�حقــة لرقــم المرجــع لجعلهــا أكــ�� 

شمولية.

� للمهــام. تتضمــن وقــت 
� التصعيــد التلقــا°� يمكــن لمديــر النظــام تكويــن قوانــ¤�

ــرة  ــام المتأخ ــد المه ــل تصعي ــره قب ــام تمري ــ¾ النظ ــب ع ــذي يج ــار ال ا�نتظ
� يجب تصعيدها.

والهمام ال��

 � ــ¤� ــن المقبل ــر المنفذي ــك وتقري ــك بســهولة إنشــاء ســ�� العمــل الخــاص ب يمكن
 �Øوأوقــات ا�ســتحقاق. يمكنــك تصميــم ســ�� العمــل الخــاص بــك بشــكل مبــا

باستخدام واجهة ا�ستخدام الذكية.

تحسينات  واجهة  االستخدام

بيانات   ديناميكية

تقارير مرنة

املتعلقا ت

دوران املحتوى املادي

اإلنشاء  التلقا� لرقم املرجع

التصعيد   التلقا�

س� العمل املخصص

 CONTENT SERVER  تكامل مع 

ثنائية  اللغة

 CSS نبذة عن

� للبيانــات 
�و° لكــ�� � حلــول وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات. تركــز CSS  عــ¾ حلــول إدارة المحتــوى ا�£

�� توفــ�� ا��عمــال التجاريــة المتخصصــة �
�كــة رائــدة � �Ø هــي CSS

ة لعم�ئنــا بســبب  ، نوفــر فائــدة كبــ�� � نقدمهــا، مــن الخدمــات ا�ستشــارية الك�ســيكية إÀ التنفيــذ والدعــم التشــغي¾�
اوح الخدمــات الــ�� المنظمــة والغــ�� منظمــة. تــ��

ة العالية لفريق العمل لدينا الخ�±

تطبيقات   إضافية
 SmartWork for Microsoft SharePoint يخولــك الصــول إÀ المهــام وا��عمــال 
الخاصة ب Content Server  من خ�ل صفحات Sharepoint مع إمكانية إستخدام 

خاصية تسجيل الدخول ا��حادي 


