
CWS �
��و لك�� اسل ا�� تعريف منصة ال��

� بالكامل  � ع� نظام OpenText Content Server فيتم��
�ونية والمادية، مب� دارة المراس�ت ا�لك�� نظام موحد ومتكامل ��

ه بتكامله  هذا النظام عن غ�� � بالخصائص العائدة لنظام إدارة المحتوى و نظام OpenText Connected Workspaces. كما ويتم��
Intelligent Robotic Capture IRC   مع نظام

ونية واليدوية (وارد- صادر- داخلية )  لك�� يساعد ع� التقاط ، تبع ،إدارة ،مراقبة ،فهرسة ،حفظ وربط مختلف أنواع المراس�ت ا��
داخل المؤسسة بشكل آمن و بكفاءة عالية ،سهل الوصول إليها �حقا"؛  مع إمكانية تفاعل المستخدم معها حسب ص�حياته 

 �
�± BOT دخال ال �� IRC ية ويتكامل بفعالية مع نظام � نكل�� المحددة. يقدم واجهة إستخدام بسيطة مع عدة لغات منها العربية وا��

� وإنجاز ا�·عمال بشكل أ¶ع مع أقل نسبة خطأ. �ºمكننة العمليات وا�ستغناء عن أك�« عدد ممكن من المستخدم

دورالنظام  

التحديات
ونية ضمن المهل المحددة  صعوبة إدارة الكم الكب�� من المراس�ت اليومية المادية أو ا�لك��  •

ونية  � ،وثائق الك��
��و لك�� يد ا�� وبطريقة سهلة وفعالة؛ يذكر أن المراس�ت هي مجموعة من رسائل ال�«

،وسائل إع�م مادية أو ورقية.
دارة الع�قة المعقدة داخل المراس�ت وتتبع دورتها  صعوبة وجود نظام موحد آمن ومتكامل ��  •

المستندية الكاملة. 
صعوبة وجود بروتوكو�ت أمنية مناسبة للتعامل مع المراس�ت الÃية.   •

نتقال إÆ بيئة رقمية خالية من ا�·وراق.         .  � تم�� ا��
� ال�� �ºكات للقوان ÈÃصعوبة إمتثال ال  •

صعوبة توفر واجهة استخدام سهلة وبسيطة �·داء المهام اليومية.  •
� مخطط س�� المعاملة 

�صعوبة رسم مسار واضح للمراس�ت وإستحالة تحديد نقطة النهاية لها ±  •
نظرا" لخصوصية البعض منها. 

� أثناء تنقل المراسلة بينهم. إذ إن معظم ا�·نظمة المنافسة  �ºصعوبة التحكم بص�حية المستخدم  •
� الغالب يحّمل 

�تعالج هذه المسألة من خ�ل محرك تصميم و ميكنة Engine Workflow والذي ±
المعاملة.  يذكر أن  � كل خطوة أثناء س��

�ة عملية التغي�� ع� ¶ية المراس�ت ± Èالخادم عبء زائد لك�
نتهاء الكامل من الدورة  � لغاية ا��

·�غالبية محركات الميكنة التقليدية � تؤرشف الملفات بشكل نها
المستندية.



الخصائص
واجهة تفاعلية

ستخدام مع المساحات المتوفرة سواء كان كمبيوترهاتف أو تابلت. تتفاعل واجهة ا��

إنشاء باركود
يمكنك إنشاء باركود لتسمية المستندات ولتعقب دورانها ضمن المؤسسة كما يمكنك ختم الباركود ع� المستندات الممسوحة.

خصخصة وديناميكية واجهة النظام
� نظام إدارة المحتوى.   

�دارة من خ�ل إضافة إعدادات مهيأة مسبقا" ومتاحة ± يمكنك خصخصة واجهة النظام للمستخدم أو ل��
   

واجهة مستخدم ثنائية اللغة و سهلة 
ية وتعرض جميع مجلدات المراس�ت بأنواعها المختلفة.  � نكل�� واجهة بسيطة تدعم اللغات المختلفة منها العربية وا��

إنشاء التقارير
يمكن النظام إنشاء التقاريرالرسومية بطريقة مرنة وإضافتها ع� صفحة النظام.

� �سهولة تتبع نشاطات المستخدم�
� عليها. �ºالقائم � �ºيقوم النظام بعرض آخر المستجدات ع� نطاق المراسلة من قبل المستخدم

إمكانية ربط المراس�ت ببعضها
يتيح النظام ربط المراس�ت بعضها ببعض وعرض جميع المراس�ت المربوطة بالمراسلة الحالية. يذكر أن  مدير النظام يستطيع التحكم باختيار أنواع 

المراس�ت أو الوثائق المسموح ربطها بالمراسلة الحالية.

� لرقم المرجع
نشاء التلقا�� ا��

يتيح النظام تخصيص أرقام مرجعية لكل نوع من أنواع المراس�ت وإنشاءها تلقائيا" والبحث عنها وإضافتها ع� مجلدات المراس�ت.  

Electronic Signature و Workflow ة � �م�
� عملية س�� المعاملة.

�± � �ºمن قبل المعني �
��و لك�� ة تتبع س�� العمل وذلك ع� نطاق عمل المراسلة أو أي وثيقة داخله كما والتوقيع ا�� � يتيح النظام م��

 OpenText Connected Workspaces ة � �م�
نجاز  �� � �ºا�·شخاص المعني � �ºب �

��و اسل ا�لك�� � أفراد المؤسسة والزبائن والموردين حيث يمكن الجمع من خ�ل منصة ال�� �ºيسهل عملية التواصل اليومي ب
معاملة، المحتوى، البيانات والمهمات. كما وبناء" ع� مجموعة من القواعد المحددة، يمكن دعوة أو إدخال أشخاص للتواصل وإدارة المراس�ت.  

إمكانية التعليق ع� المراس�ت والتفاعل   
   Mention   جتماعي بما فيها ات برامج التواصل ا�� � ة التعليق والرد كما وم�� � يتيح النظام م��

دوران المحتوى المادي
رسال. ست�م وا�� � المراسلة وطباعة تقاريرا��

�يمكن للمراسلة أن تتضمن طرود مادية، تتبع حركتها ±

�
التصعيد التلقا��

� يجب 
نتظار الذي يجب ع� النظام تمريره قبل تصعيد المهام المتأخرة والمهام ال�� � للمهام. تتضمن وقت ا��

·�� التصعيد التلقا �ºيمكن لمدير النظام تكوين قوان
� أو رسالة نصية.

��و لك�� يد ا�� تصعيدها. مث�" التنبيهات من خ�ل ال�«

.@



س�� العمل المخصص 
يمّكنك النظام إنشاء و تصميم س�� العمل الخاص بك وتقرير المنفذين 

من خ�ل واجهة ا�ستخدام الذكية. È¶ستحقاق بشكل مبا � وأوقات ا�� �ºالمقبل

شعار الفوري ا��
يتم إشعارالمستخدم فوريا" بالمهام الجديدة.

واجهة للتحلي�ت
يقوم مؤ¶È ا�·داء الرئيÞ� داخل النظام بإظهارتقاريرإحصائية عن عدد 

وحالة المراس�ت والمهام.

سهولة إنشاء أي نوع من المراس�ت والبحث عنها
يستطيع المستخدم إنشاء أي نوع من المراسلة المßح له إنشاءها والبحث عنها من خ�ل إختيار نوع المراسلة وتعبئة حقول الفهرسة المخصصة لها ومن ثم 

الحفظ فيتم إنشاء نطاق عمل خاص بالمراسلة.

تطبيقات الصور المتكاملة
وحات شكلية وأختام. È¶ والتعديل عليها مع ،OCR  يمكنك مسح الصفحات ضوئيا"، إعادة ترتيبها، التعرف ع� المحتوى باستخدام

�
التصنيف التلقا��

� بحسب نوع المراسلة، وارد ، صادر ،تعميم.. الخ..
·�تصنف مهام المستخدم وس�� ا�·عمال بشكل تلقا

التكامل مع عدة برامج
متكامل تلقائيا" مع عدة برامج منها 

 – OpenText Content Server & Open Text Connected Workspaces - Enterprise Scan–Brava
Signature Electronic - Microsoft SharePoint 365 - Microsoft Office- Outlook - Intelligent Robotic Capture IRC

التحول الرقمي الخاÆ� من ا�·وراق، نتيجة تطبيق تكنولوجيا تقلل من المخاطر وتكاليف التشغيل إذ تتطلب أقل أعمال يدوية وإعادة توجيه الموارد نحو   -
المزيد من ا�·نشطة ذات المستوى والربح العال.

عمليات إدارية سهلة، متطورة، متعاونة ومتفاعلة تجلب فريق العمل إÆ نطاق واحد ما يؤدي اÆ خدمة أك�È تطورا" واستجابة". نتاجية والنمو ع�« زيادة ا��  -
� مختلف ا�·قسام باعتماد  �ºبمهمة للتواصل وإدارة المراس�ت كما ومن خ�ل مكننة العمليات ب � �ºتعزيز نوعية التواصل من خ�ل إدخال أشخاص معني  -

واجهة استخدام وويب ومن خ�ل إدارة الموافقات بطريقة فعالة.
دارات. � مختلف ا�·قسام وا�� �ºالعمل ب �ستخدام الفعال لقوالب س� متثال التنظيمي والمتناسق من خ�ل ا�� ضمان ا��  -

عتماد الكامل ع� المستخدم و إنجاز المهام بأقل نسبة من  جراءات داخل المؤسسة مع نظام IRC بطريقة آلية فعالة تساعد ع� الحد من ا�� -  مكننة ا��
ا�·خطاء الناتجة عادة عن المستخدم وبوقت أ¶ع وكلفة أقل.
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