نظام األرشفة االلكترونية دوكشيف

برنامج )دوكشيف( لألرشفة االلكترونية
نظام أرشفة وإدارة الوثائق )دوكشيف  (DocChive -حل مثالي لمساعدتكم على تنظيم
وإدارة وثائقكم االلكترونية و الممسوحة ضوئيا عن طريق أجھزة )السكانر( بشكل سريع
وفعال مع الدعم الكامل للغتين )العربية و االنجليزية( كواجھة استخدام أو من جھة السيرفر
أو في طرفية العميل أو في التعامل مع الوثائق باللغتين مع الكثير من األدوات و التطبيقات
المساعدة إلدارة النظام و لتجعل العمل سھال ضمن بيئة عمل لعدة مستخدمين تحتمل مئات
األلوف من الوثائق أو بيئة العمل الصغيرة التي ال تتعدى أالف الوثائق مع دعم كامل لطباعة
ملصقات البار كود و البحث الشجري مع توفير وحدة متابعة سير المعامالت التي تفيد في
)الصادر و الوارد( و االتصاالت اإلدارية

توقع أكثر و أدفع أقل
منذ أن رفعنا ھذا الشعار )توقع أكثر و أدفع أقل( فإننا أصبحنا األفضل في مجال توفير
تطبيقات إدارة الوثائق فدفع مبالغ كبيرة ال يدل على جودة المنتج و بالتأكيد إن لم يكن السعر
مناسبا لما استمرت حياة المنتج و لذا قمنا بتبني مفھوم جديد و ھي اختيار ما تود شرائه من
تطبيقات فقمنا بتقسيم النظام لوحدات منفصلة يمكنك في أي وقت إضافتھا أو زيادتھا و دفع
تكلفتھا منفصلة و لذا فإنك لن تدفع مقابل تطبيقات أو خدمات لست بحاجة لھا وتوقع دائما
أنك ستحصل على قيمة أكثر مما دفعت

طريقة العمل
عملية األرشفة تبدأ من اخذ نسخة الكترونية عن أي نوع وثائق سواء عن طريق الماسح
الضوئي )سكانر( عن طريق نفس البرنامج وتحويلھا إلى صور أو أي ملفات أو وثائق
الكترونية متوفرة على جھازك حتى مع الدعم الكامل لملفات تطبيقات Microsoft Office
،بعد تخزين الوثيقة في النظام يمكنك فھرسة الوثيقة وتعريفھا وذلك من خالل معلومات
مفتاحيه مثل ) الموضوع  -التاريخ  -المرسل  -المحتوى كامال أو كلمات مفتاحيه لما تحتويه
الوثيقة( كما يمكنك إضافة عدد ال نھائي من التصنيفات الفرعية بعدد ال محدود لكل وثيقة كما
يدعم البرنامج طباعة ملصقات الباركود مباشرة من داخله ويمكنك أيضا من البحث بواسطة
القارئ الضوئي لھذه الملصقات الحقا كما و يوفر عدة مستويات من البحث و االسترجاع
للوثيقة تسھل الوصول للملف بسرعة و سھولة

٢

عملية تحويل الوثائق الخارجية إلى صور تتم عن طريق أي جھاز ماسح ضوئي )سكانر(
يدعمه البرنامج بتقنية ) (Twinويقوم بإضافة الوثيقة إلى البرنامج مع ضغط وتشفير
الصورة ويتم الحفظ مباشرة على مجلد خاص بالبرنامج مما يساعد على سرعة استرجاعھا
وإعادة تصديرھا وتخزينھا في أي وقت

إمكانية التعامل مع البرنامج عن طريق جھاز سطح المكتب أو عن طريق متصفح االنترنت
حيث يوجد نسخة من البرنامج تعمل بشكل ) (Web Based Applicationمما تساعد
على إمكانية الوصول إلى البرنامج من أي محطة طرفية دون الحاجة إلى تحميل إلى أي
برامج خاصة على جھاز العميل كما تمكنك الوصول إليھا عن طريق االنترنت أو االنترنت لمن
يملك سماحية للدخول على البرنامج

لقد أمضينا الكثير من الوقت في إعداد البرنامج بما ذلك تطوير وفھم اآلليات التي يحتاجھا
العميل لبناء أي برنامج أرشفة مما يجعلنا منافسين أقوياء في مجال أرشفة الوثائق كما أننا
نثق بان سرعة الوصول للمعلومات يساعد أي جھة في اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة ناھيك
عن دقتھا بتوفر كل ما تحتاج إليه بنفس الوقت دون الحاجة إلى إمضاء الكثير من الوقت في
البحث بين األوراق والمجلدات المكدسة

تراخيص االستخدام و نظام الوحدات
نحن على ثقة تامة بان لكل عمل احتياجاته الخاصة ولذلك قمنا بتقسيم البرنامج إلى الكثير من
الوحدات ليتناسب مع احتياجاتكم فال حاجة لكم لشراء أي وحدة لستم بحاجة إليھا كما تمكنكم
ھذه الطريقة على تكاملية وترابط الوحدات مع بعضھا البعض للحصول على الحل الذي
تحتاجونه ألعمالكم

٣

أسئلة شائعة )مكررة(
س :ما ھي اللغة الذي يدعمھا البرنامج في واجھة االستخدام؟
ج:يدعم البرنامج اللغة العربية واللغة االنجليزية ويمكن التحويل فيما بينھما بضغطة زر دون
الحاجة إلى أي إعدادات أخرى.
س :ما نوع التاريخ الذي يدعمه البرنامج؟
ج :يدعم البرنامج التاريخ الميالدي بشكل افتراضي كما انه يدعم التاريخ الھجري بشكل كامل
عن طريق تقنيتنا الفائزة بجوائز عالمية للتعامل مع التاريخ الھجري.
س :ما ھي نظم التشغيل التي يدعمھا البرنامج؟
ج :يدعم البرنامج نظام التشغيل من جھة العميل )(Win 9x /200 / NT / XP/Win 7
كما يدعم أي نظام تشغيل يمكنه تشغيل  IEفي نسخة الويب كما انه يدعم في جھة الخادم
) (Win NT/2000/2003/.NETكما وفي األعمال الصغيرة ال تحتاج إال إلى نسخة
 windows XP Professionalأو  Windows 2000لتكون بمثابة سيرفر مما
يعني توفير أكثير.
س :ما ھي أنواع قواعد البيانات التي يدعمھا البرنامج؟
ج :يدعم البرنامج أي نوع من قواعد البيانات تدعم ) (ODBCكما يدعم قواعد البيانات
العالمية مثل ).(MS SQL SERVER - ORACLE- MS ACCESS - MY SQL
س :ھل يدعم النظام ال  OCRو تقنية التعرف الضوئي للحروف والنص المكتوب والمأخوذ
عن طريق الماسحة الضوئية؟
ج :نعم نوفر أداة قوية من شركائنا تقوم بتمييز النص العربي واالنجليزي للوثائق المسحوبة
كصور باإلضافة إلى قارئ للباركود بدقة عالية
س :ھل يوجد إمكانية في إخفاء بيانات الوثيقة إال عن األشخاص المرخص لھم باإلطالع
عليھا؟
ج :نعم يوفر النظام إمكانية إخفاء بيانات الوثيقة إال عن األشخاص المرخص لھم باإلطالع
على ھذه المعلومات.
س :مانوع األمان الذي يوفر النظام؟
ج :يوفر البرنامج إمكانيات عالية من األمان بعدة مراحل على مستوى المستخدم أو
المجموعة أو حتى على مستوى الوثيقة الواحدة.
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س:ھل يمكن للنظام أن يعطي تقارير يومية عن األعمال؟
ج :يوفر النظام إمكانية توفير تقارير يومية على جميع األعمال بما فيھا األعمال التي قام بھا
كل موظف على حدا.
س :ھل يدعم النظام إمكانية نشر المعلومات؟
ج :يوفر النظام الكثير من الوحدات الخاص بنشر المعلومات و تحويلھا إلى أي طريقة مثل
عرضھا على أقراص ) (CD'sأو أي ھيئة الكترونية متوافقة أخرى.
س :ھل يمكن للنظام التعامل معه عن طريق أي برامج أخرى عن طريق وحدات ) ActiveX
(DLL COM؟
ج :يمكن توفير أي وحدات للتكامل مع البرنامج تمكنك من التعامل معه والوصول إلى كائناته
بأي طريقة محددة.
س :ھل يمكن للنظام التعامل به عن طريق عدة فروع للجھة ؟
ج :نعم يوفر النظام طرق وصول إلى عدة فروع لنفس الجھة وذلك عبر تشارك البيانات عبر
ويب أو أي اتصال شبكي قياسي بين ھذه الفروع.
س :ماذا عن الوثائق االلكترونية لبرامج المكتب من ميكروسوفت؟
ج :يوفر النظام إمكانية لعرض أي نوع من وثائق برنامج المكتب ) (MS Officeدون
الحاجة لشراء تراخيص منفصلة لعرض ھذه البيانات على األجھزة وذلك باستخدام أدوات
عارضة لھذه الوثائق.
س :ما ھي أنواع أجھزة المسح الضوئي )السكانر( التي يدعمھا البرنامج؟
ج :يدعم البرنامج اغلب أنواع وبروتوكوالت التعامل مع األجھزة المتعارف عليھا واشھرھا
TWIN
س :ھل احتاج إلى أي برامج أو أدوات خارجية للتعامل مع البرنامج أو في عمليات البحث؟
ج :ال تحتاج إلى أي أدوات فالبرنامج يوفر كل األدوات الالزمة كما يوفر أدوات تحرير للصور
بشكل سھل.
س :ما ھي خطط النسخ االحتياطي التي يدعمه البرنامج؟
ج :يدعم البرنامج خطط النسخ االحتياطي المتعارف عليھا والتي توفر عليك أي تكاليف
إضافية فقواعد البيانات والوثائق يمكن نسخھا على أي وسط تخزيني أو عن طريق عمليات
النسخ االحتياطي المجدولة مسبقا على السيرفر عن طريق مدير الشبكة.

٥

س :ھل يمكن التعديل على الوثيقة واالحتفاظ بالنسخة األصلية من الوثيقة دون أي تعديل؟
ج:نعم يمكنك تعديل أي وثيقة مع االحتفاظ بنسخة أصلية من الوثيقة دون أي تعديل وذلك عبر
استخدام وحدة تعدد اإلصدارات.
س :ھل يوجد محدودية لنوع الفھرسة أو التصنيف؟
ج :ال يوجد أي محدودية على فھرسة الوثائق أو تصنيفھا.
س :ھل يدعم البرنامج إرسال الوثائق إلى المستخدمين؟
ج :يدعم البرنامج وحدة خاصة لنظام المراسالت والمتابعة.
س :أنا خارج السعودية ھل يمكنني شراء النظام؟
ج :نعم يمكنك ذلك و لكن لن نتمكن من تحميل النظام في مكانك و لكن ال تقلق فالتطبيق سھل
جدا إذ آن كل عمليات التركيب موثقة و لن تأخذ أكثر من ساعة من قبل أي شخص فني و
بمتابعة دليل التركيب المتخصص
س :أنا خارج مدينة الرياض فكيف يمكن تركيب النظام لدي؟
ج :يمكنك االتصال بنا للتنسيق عن التكاليف اإلضافية الخاصة بالسفر و اإلقامة لنرسل لك أحد
مندوبينا مع العلم أنه بإمكانك تركيب النظام مباشرة دون الحاجة لنا
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المواصفات التي يدعمھا البرنامج
المواصفات
#
دعم تعدد المستخدمين و العمل ضمن الشبكة
دعم اللغة العربية و االنجليزية
دعم التاريخ الھجري و الميالدي
دعم العمل ضمن الويب )االنترنت و االنترانت(
دعم العمل في بيئة الفروع المتعددة
دعم أي ماسح ضوئي بتقنية)(Twin
دعم أي قواعد بيانات قياسية أو تدعم )(ODBC
دعم أرشفة الوثائق االلكترونية
إمكانية طباعة ملصقات البار كود من البرنامج مباشرة
دعم المسح الضوئي لعدة صفحات مرة واحدة
دعم االتصاالت اإلدارية )متابعة سير المعامالت(
إمكانية التكامل مع أنظمة )(OCR
إمكانية توفير عناصر)(Active X DLL
سجل كل العمليات التي تمت على النظام
تقارير األداء و إحصاءات الوثائق بالنظام
دعم تصنيف شجري بتداخل غير نھائي
دعم البحث المتعدد و البحث السريع و المخصص
إمكانية السحب و اإلفالت ما بين الكائنات
إمكانية طباعة الوثائق من النظام مباشرة
إمكانية إرسال الوثائق بالبريد االلكتروني
إمكانية تحرير الوثيقة و حفظھا
دعم الھيكل اإلداري و التنظيمي للصالحيات

الدعم

٧

قائمة بأھم عمالؤنا
نتشرف بتقديم قائمة بأھم عمالؤنا المميزين و الذين سعدنا بخدمتھم و تم توفير نظام األرشفة
االلكترونية ) (DocChiveلھم :
•
•
•
•
•
•
•
•

رئاسة الھيئة الملكية للجبيل و ينبع.
أمانة مدينة الرياض.
إدارة التعليم في جيزان.
شركة الخزامي )الفيصلية(.
شركة دار الرياض.
شركة تكنولوجيا اإلدارة.
شركة أعالي التقنية.
شركة ستار ويز.

كما نتشرف بتقديم قائمة بأھم عمالؤنا المميزين و الذين سعدنا بخدمتھم و توفير بعض
األنظمة األخرى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الغرفة التجارية بالرياض.
مطار الملك خالد الدولي.
وزارة الزراعة.
الرعاية العامة للشباب.
وزارة المالية )مشروع المشاعر المقدسة بمنى(.
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي.
شركة مجموعة الفھاد.
مجموعة الصفقة التامة.
شركة خط التطوير العقارية.
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