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  نظام ب��فكت للصيانة واإلدارة
  

وعقود الصيانة  والصيانة الوقائيةالصيانة  وإدارة أمور برنامج ب��فكت للصيانة واإلدارة �و نظام محوسب ملتا�عة 

  الوقائية. وجدول الصيانةالصيانة  وإدارة طلبياتحيث 2ستطيع �ذا النظام متا�عة  والكفاالت،

 الصيانة،جدول أعمال فنيو  وكذلك ترتCب ،وتجديد�اوت?لف<>ا حيث دفعا=>ا  والكفاالت منالصيانة  ومتا�عة عقود

من حيث األعمال  وإدارة الصيانة الفOP، ورNطMا معإضافة إJK احIساب ت?لفة الصيانة من حيث الوقت وقطع الغيار 

  .والوقتعملھ  وما تمالOT يجب أن تتم 

�نت  الفن،حالة من  واإلدارة �ونظام ب��فكت للصيانة Vشبكة االن JXإلعطاء̂امل  ومخصص �ش?لإذ أنھ 2عمل ع 

تلك اbcلول الf OTسمح لَك �عمل االدارة االسIباقية لعمليات الصيانة كما أن �ذا  الصيانة،اbcلول الالزمة لعمليات 

  االنتاجية.إJK زiادة  باإلضافة وتحس�ن جود=>االنظام من شأنھ تقليل ت?اليف الصيانة 

 

  



 

 

2 

 :�عض نقاط القوة �� نظام الصيانة واإلدارة

  ال�ساطة:

  أعمالك.مع طبيعة عملك بدون fغي�� السلوك الذي تتخذه إلدارة  واالدارة يتكيفنظام ب��فكت للصيانة 

�نامج mال JXن ع�ات املستخدم�mبناء �ذا النظام تضمن تطبيق خ qr ل �ساطةقوة التكنولوجيا املستخدمة?Nو   

  .واالستخدامالت?وiن  التعلم،ذ أن �ذا النظام سMل إ

  

   املعقول:السعر 

وصول التكنولوجيا املتطورة للمستخدم بدون املساومة عJX  واإلدارة ليضمنلقد ُحدد سعر نظام ب��فكت للصيانة 

�مجيات qx شركة رائدة qr السوق املحv  qX>ا،اucودة املعمول m| بأسعار�اوالعر}ي فشركة األندلس لل�املعقولة  وتتم

  تقدمMا.الOT  وأنظمة الصيانةواملحاس{ية عJX صعيد األنظمة املالية 

  

  التخصص:درجة عالية من 

2ستطيع نظام  مع�ن،بCنما يمتلك العديد من عمالئنا ^ل ما يحتاجون إليھ qr أعمالMم بأك~� من نظام أو تخصص 

  .ومم�|ةحاجيات خاصة أك~� يمتد ليل�O  واإلدارة أنب��فكت للصيانة 

من fسمية متطلبات خاصة لتلبية االحتياجات  واإلدارة تمكنھدرجة التخصص الOT يتمتع v>ا نظام ب��فكت للصيانة 

   عملك.الفرiدة الOT يحتاجMا 

 لت�سيق التقارiر ا والتقاط البياناتب�ن التغي��ات  وIiنوع مامدى التخصص رNما يختلف 
ً
لOT تخص ال{سيطة وصوال

  املعقدة.التغي��ات الوظيفية 

  

  :الوظائف الرئ�سية

  

  الصيانة:إدارة 

� املصاعب mإن من أكOTعملية إدارة  واملعضالت ال qx ̂ات اليوم واإلدارة نظام ب��فكت للصيانة  الصيانة،تواجھ الشر

تلك العمليات  وiمكنھ ت{سيط كما الصيانة،من �ذه املشا^ل املرتبطة �عملية  ومعاucة الكث��تخفيف  2ستطيع

  فعالية. علMا أك~�وج

  

  :وطلبيات الصيانةإدارة م�املات 

جميع أوامر  وتIبع جدولة  تخطيط، إدخال،املستخدم�ن 2ستطيعون  واإلدارة فإنباستخدام نظام ب��فكت للصيانة 

  الصيانة.امل?املات الOT ترد�م من العمالء �غرض 

  

  الوقائية:الصيانة 
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اJK حساب  باإلضافة الوقائية،زمنية للصيانة  وإ�شاء جداول الصيانة الوقائية fسمح لك بu�Iيل املوجودات  إن

  .والتجM�|ات امل�uلةت?لفة املحافظة عJX املعدات 

  

  :وسوء الف*مإزالة االرتباك 

̂ان �ناك ��ص واحد يقوم  لب منھ qr �ذه م?املة صيانة بCنما ��ص أخر يقوم بIنفيذ ما ق بأجراءإذا 
ُ
د ط

 سوء فMم ب�ن الطرف�ن بCنما عند استخدام نظام ب��فكت للصيانة  امل?املة،
ً
عندما  إنھواإلدارة فعندئذ قد ي�تج أحيانا

 
ً
الذي يقوم بمقارن<>ا  النظام، وNدقة إJKيتم استقبال م?املة صيانة أو طلب ما من أحد العمالء فإنھ يتم إدخالMا فورا

  الصلة،ذي  وN�ن املوظف واملقابلة بي�>االتوافق  وإجراء عملية
ً
  لذلك. وتوثق وفقا

  االرتباك.�ش?ل عام ُيزiل سوء الفMم الناتج أو  و�ذا النظاملذلك فMذه العملية 

  

  :والعروضإدارة املخزون 

كما أنھ ُيحسن وiطور  ،واألجزاء االس<>الكيةطلبات قطع الغيار  وiُتا�ع ^ل واإلدارة يديرنظام ب��فكت للصيانة 

�ي العالقة ما ب�ن البا�ع Vمكن استخدامھكما  .واملشiة من  وbcقائمة صا JXب?افة معلوما=>م كما  املوردينلإلبقاء ع

   متا�ع<>ا.ثم  واستقبالMا منالقيام �عمليات الطلب عJX املواد  و�سمح لَك 

  

  للنظام:امل��ات الرئ�سية 

  

من أجل إدارة عملية  واملوارد املطلوNةواملعدات األدوات  استخدامنة واإلدارة يمكنك من إن نظام ب��فكت للصيا

  .وN?ل فعاليةالصيانة ب?افة متطلبا=>ا 

اJK إدارة  باإلضافةأ�شطة الصيانة داخل املؤسسة أو الشركة  ومتا�عة ^لبواسطة �ذا النظام fستطيع إدارة 

 و�عطيھ الوقتمن بص��ة ال��ص  وكذلك يزiد الت?اليف،حفظ  ،وتحسي�>اتطوiر الفعالية  املخزون،مستوiات 

 ل�bصول عJX أفضل 
ً
̂التفاوض مثال �اتيجية Vللقيام باملبادرات االس qrالعقود.ال?ا  

  

  االستخدام:واج*ة س*لة 

مع مظMر موحد يمكنك مالحظتھ qr ^ل الشاشات أو الوظائف الOT يقوم  واإلدارة يتكيفإن نظام ب��فكت للصيانة 

ففي �ذه البCئة املIشاv>ة فإن  بتاqK االستخدام،إJK أنھ يحتوي عJX أك~� من واجMة تطبيق سMلة  باإلضافةv>ا 

  .وحرiةاملستخدم يمكنھ التنقل ب�ن مختلف الشاشات ب?ل سMولة 

  

  :3:يةواالنجل8ية النظام يدعم اللغت3ن العر 

�عملية الدعم ثنا�ي اللغة بال�سبة لنظام ب��فكت للصيانة mعتf س  واإلدارةCذلك  باإلضافة النجاح،إحدى مقاي JKإ

̂انت �ناك الرغبة qr ذلك  فيمكن التحكم باbcقول داخل النظام بحيث fستقبل بيانات من لغة واحدة فقط إذا 

  اللغت�ن.قبل البيانات من كال كما وiمكن تحديد �عض اbcقول الOT ت
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   املختلفة: وقواعد البياناتالنظام يدعم نظم ال=شغيل 

وح�T  7إJK وiندوز  98من وiندوز  الوiندوز)(^ل أنظمة الIشغيل املختلفة  واإلدارة ع2JXعمل نظام ب��فكت للصيانة 

  املتطورة:كما أنھ يدعم قواعد البيانات  .لينوكس

 (Microsoft SQL Server, Oracle, Derby and MySQL) 

  

  املرنة:التصاميم 

̂اتكنظام مفتوح يتكيف مع االحتياجات املتنوعة للمنظمات  واإلدارة مصممنظام ب��فكت للصيانة    .والشر

  .والتخصيصالقدرة عJX التكيف  ال?املة،�ذا النظام يضمن qr �>اية املطاف املرونة 

 فMو مصمم ليتكيف مع  املستخدم�ن،يفرض قواعد صارمة عJX  واإلدارة النظام ب��فكت للصيانة 
ً
عJX العكس تماما

  املختلفة.حاجيات املستخدم�ن 

  

  Bُعد:الوصول إ?< النظام عن 

�نت  واإلدارة ممكننظام األندلس ب��فكت للصيانة Vاالن �mع 
ً
بأنك fستطيع الوصول إJK  و�ذا 2عOPللعمل تماما

 أو حqr �T  ،وأينما كنتصة �عملك من مختلف املواقع البيانات ا�cا
ً
فعملك ال يحتاج لالنتظار بCنما ت?ون مسافرا

  اc¡.البCت ... 

   :والتناسقالت�امل 

 عن وجود طرف ثالث  واإلدارة يت?املنظام ب��فكت للصيانة 
ً
�سMولة مع عدة منتجات أخرى لشركة األندلس فضال

�مجيات.mلل  JXفكت يتصف بالقوة  ذلك،عالوة ع�  .ومم�|اتھجميع وظائفھ  والثبات qrفإن نظام ب�

   :واملالتوفE3 الوقت 

 �لك استغالل  و�ذا يIيح الصيانة،من الوقت يمكن حفظھ أو توف��ه عند القيام بأتمتة عملية  وال ُيصدققدر كب�

سا�م qr تحس�ن 
ُ
f اتيجية أخرى�Vوظائف اس qr ر خطوطالوقت الذي تم حفظھiالعمل.االنتاج أو  وتطو  

  :والصائبةاتخاذ القرارات السرGعة 

 واMucد اللذان وتوف�� الوقتواملناسبة املدراء عJX اتخاذ القرارات السليمة  واإلدارة 2ساعدنظام ب��فكت للصيانة 

  الصلة.ذات 2ُساعد qr ذلك من خالل عرض جميع التفاصيل  و�ذا التطبيق العملية،�ذه  تطل¢>ما

  اJKماية:درجة عالية من 

حرiة الوصول ل?ل مستخدم وا£bة  ،واملضمونةدرجة عالية من اbcماية  واإلدارة عJXنظام ب��فكت للصيانة 

فإن ال�uالت اbcساسة يمكن أن  ذلك،إJK  باإلضافة تنفيذ�ا.يقوم عJX  واالجراءات الOTللوظائف  ومعرفة بالنظر

  غ�� املصرح بھ.  الوصول  وتفادي مخاطر وذلك لتقليلمحددين أو مجموعة من املستخدم�ن fع�ن ملستخدم�ن 

̂ات ^لاإلدارة من إصدار مراجعات تتضمن ال�uالت ا�cاصة ب�شاطات  واإلدارة ُيمكننظام ب��فكت للصيانة   وحر

 JXذا النظام عMحدة.مستخدم ل  

 L?ودة:الدعم عاMKا   
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ً
 أخ��ا

ً
 ال فإ ،ولCس أخرا

ً
� عملية الدعم الفOP جزءاmعتf دمات  يتجزأن شركة األندلس�cمن جميع اOTوالعروض ال 

�و�ي أو ح�T استقبال  والتقOP إمامMندسCنا املؤ�ل�ن يقدمون الدعم الفOP  تقدمMا،Vق املوقع االلكiم?املاتكم،عن طر 

  ا�cدمات. وح�T تطبيقات وتقديم االسIشاراتاJK التدرiب  باإلضافة

  
 

  واملنافع التجار�ةالفوائد 

 واإلدارة منإليكم �عض الفوائد واملنافع التجارiة الOT يمكنكم تحقيقMا جراء استخدامكم لنظام ب��فكت للصيانة 

 األندلس:شركة 

  اqK.االخرى تتم �ش?ل  والعمليات اإلدارiةجعل عملية إدارة الصيانة   -

  املعدات. وتحس�ن أداءإJK زiادة  باإلضافةزiادة إنتاجية طاقم الصيانة   -

.استمرارiة متا�عة املخزون املتوفر لدى الشركة   -
ً
  حاليا

  الصيانة.fسر�ع عمليات   -

  .والبص��ة اucيدةعJX الرؤiة  و�ذا 2عتمد تالقرارامعلومات أك~� حول عملية اتخاذ   -

  عال.عJX مستوى  وتحقيق الرضازiادة والء العمالء   -

  الشراء. وتقليل ت?اليفاملواد  املعدات، العامل�ن،تقليل عدد   -

  الصيانة.املحافظة عJX متا�عة دقيقة ل?افة �شاطات عملية   -

  الصيانة.قسم  وتحس�ن فعاليةزiادة   -

-   JXع �  االسIثمار.فوائد أخرى كث��ة من خالل العائد الكب�


