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ما هو نظام
اإلكسير
الصحي

الخدمات
التي يقدمها
النظام

اإلكسٛش إلداسح انًشاكض انجٛطشٚخ ْٕ َظبو رشبسك ٙداػى نهٕة ٚسًؼ نهًشاكض انجٛطشٚخ
ثئداسح ٔيزبثؼخ انًؼهٕيبد انًشرجطخ يجبششح ثبنؼًم انجٛطش٘ ٔيشبسكخ ْزِ انًؼهٕيبد ثٍٛ
األطجبء ٔانؼٛبداد.

 .1إداسح األطجبء ٔيؼهٕيبرٓى انشخظٛخ ٔطالؽٛبرٓى.
 .2إداسح انًؼهٕيبد انخبطخ ثبنؾٕٛاَبد انًشٚؼخ ٔانًبنك ٍٛنٓب.
 .3إداسح انمجٕل ف ٙانؼٛبداد انًخزهفخ.
 .4إداسح دٔسح ؽٛبح اإلعشاءاد انطجٛخ يٍ انكشٕف انطجٛخ ٔاالسزشبساد ٔانزؾبنٛم انطجٛخ
ٔانهمبؽبد ٔانؼًهٛبد انغشاؽٛخ ٔانزؾسسبد ٔاأليشاع انٕساصٛخ ٔغٛشْب يٍ
انسغالد.
 .5يزبثؼخ انًشاؽم انًخزهفخ إلعشاءاد انؼًم ٔرُج ّٛانًسزخذي ٍٛنؼشٔسح انًزبثؼخ
 .6يشبسكخ يؼهٕيبد انؾٕٛاَبد ث ٍٛعًٛغ انؼٛبداد.
 .7إربؽخ انٕطٕل نهًؼهٕيخ انطجٛخ يٍ أ٘ يكبٌ يضم انؼٛبدح ٔانًشفٗ ٔانًُضل ٔؽزٗ فٙ
انطشٚك يٍ خالل األعٓضح انًؾًٕنخ انزكٛخ smart phone
ٔٚؼط ٙاإلكسٛش انؼذٚذ يٍ انزُجٓٛبد يضم:
ُٚ .1جّ انطجٛت ف ٙؽبل يشٔس ربسٚخ نمبػ يغذٔل سبثمب أٔ رؾهٛم يطهٕة سبثمب.
ُٚ .2جّ انطجٛت ف ٙؽبل رأخش رُفٛز أؽذ طهجبرّ نٛمٕو ثئنغبئّ أٔ رأعٛهّ.
ُٚ .3جّ طبؽت انؾٕٛاٌ انًشٚغ ثبنجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙػُذ اسزؾمبق نمبػ أٔ رؾهٛم يطهٕة
يُّ
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الميزات
الرئيسية
للنظام

 .1داػى نهٕة ًٔٚكٍ انٕطٕل إن ّٛيٍ يزظفؾبد دٌٔ إسسبء أ٘ ثشيغٛبد خبطخ.
 .2يزؼذد انهغبد ؽٛش ًٚكٍ نكم يسزخذو اخزٛبس انهغخ انًُبسجخ نّ.
 .3يزؼذد انًسزخذئ ٍٛرشبسك : ٙؽٛش ٚمٕو كم يسزخذو ثئدخبل انًؼهٕيبد انخبطخ ثّ
ٔفمبً إلعشاءاد انؼًم ًٔٚكٍ فزؼ ؽسبثبد نهًشبفٔ ٙانًخبثش انظذٚمخ ٔاألطجبء
انًزؼبلذ.ٍٚ
 .4سٓم االسزؼًبلَ :ظبو ثسٛط رٔ ْذف ٔاػؼ عذاً ٚشكض ػهٗ انؼًم انطجٔ ٙال ٚؾزبط
إنٗ فزشح رذسٚجٛخ طٕٚهخ.
 .5سٓم انزؾمٛك :اإلػذاداد ثسٛطخ ٔرزؼًٍ رارٛبد األطجبء ٔإعشاءاد انؼًم.
 .6آيٍٚ :زجغ انُظبو ػذح رمُٛبد يٍ أعم انؾفبظ ػهٗ ساليخ انًؼهٕيبد انًٕعٕدح فّٛ
ٔؽًبٚزٓب يٍ انؼٛبع أٔ انسشلخ .كًب ٚمذو انُظبو ػذح يسزٕٚبد يٍ األيٍ ثؾست
انًسزخذي.ٍٛ
 .7يشٌ ٚ :سًؼ ثئػبفخ أثؼبد أخشٖ نهزظُٛف ثٓذف رغطٛخ انخذيبد انظؾٛخ انًزُبيٛخ فٙ
انًشكض انطج.ٙ
 .8انزُجٔ ّٛانزؾزٚش ٔانزؼمتٚ :سًؼ انُظبو ثئػطبء رؾزٚشاد نألطجبء ف ٙانؼذٚذ يٍ انؾبالد
كًب ٚسًؼ ثزؼمت أ٘ رؼذٚالد ٔيؼشفخ يٍ لبو ثٓب ٔيزٗ.

إجراءات العمل
االساسية

 .1إداسح انًشػٗ ٔانًبنكٍٛ
 .2إداسح انسغالد انخبطخ ثبنًشٚغ (ػاليبد ؽٕٚٛخ ،كشٕفبد ،ػًهٛبد عشاؽٛخ،
نمبؽبد ،أيشاع ٔساصٛخ)....،
 .3طهت انزؾبنٛم ٔيزبثؼخ رُفٛزْب
 .4طهت انهمبؽبد ٔيزبثؼخ رُفٛزْب
 .5طهت األدٔٚخ ٔيزبثؼخ رسهًٓٛب
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فوائد النظام

 .1سفغ ألداء انؼٛبداد ٔيزبثؼخ إداسٚخ ؽضٛضخ
 .2انزخفٛف يٍ ْذس انٕسلٛبد ٔيٍ انًخبصٌ انًٕػٕػخ فٓٛبَٔ ،مهٓب إنٗ خبسط انًذُٚخ.
 .3ػجط انًسؤٔنٛبد يٍ خالل رٕصٛك انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔاألشخبص انز ٍٚلبيٕا ثكم يشؽهخ
يٍ انًشاؽم
 .4انزخفٛف يٍ انؼٛبع ٔاألخطبء انز ٙلذ رؾذس أصُبء انزجبدل انٕسل ٙنهٕصبئك ٔانطهجبد
انطجٛخ
 .5اسزخشاط انزمبسٚش انذاػًخ نهمشاس ٔانؼشٔسٚخ نهذساسبد انطجٛخ ٔلذ رفٛذ أٚؼبً ثئداسح
يٕاسد انؼٛبدح
 .6أيٍ ٔظٛف ٙيٍ خالل رٕصٚغ انًسؤٔنٛبد ث ٍٛانؼبيه ٍٛف ٙانًشكض انطجٔ ٙفمبً
الخزظبطبرٓى ٔؽغت انًؼهٕيبد انز ٙال رذخم ػًٍ اخزظبص انؼبيم
 .7إيكبَٛخ رخظٛض إعشاءاد انؼًم أٔ إػبفخ إعشاءاد ػًم عذٚذح

المكونات األساسية
للنظام

 .1اإلػذادادٔ :يُٓب إَٔاع انزؾبنٛم ٔانزشخٛظبد ٔاألدٔٚخ ٔانهمبؽبد ٔاأليشاع
انزؾسسٛخ ٔغٛشْب.
 .2انًسزخذئ ٍٛانظالؽٛبدٔ :انز ٙرسًؼ ثزؼشٚف انًسزخذي ٍٛانًخزهفٔ ٍٛػجط
طالؽٛبرٓى
 .3أػبثٛش األطجبء ٔانًؤسسبد انطجٛخ ٔانًشػٗ ٔانًبنكٍٛ
 .4انسغم انطج ٙنهًشٚغ
 .5انكشف انطجٙ
 .6انزُجٓٛبد
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التكنولوجيا

 لبيذ اإلكسٛش ثزطٕٚش ثٛئخ أػًبل  frameworkركٛخ لبدسح ػهٗ رٕنٛذ انجشيغٛبد
انذاػًخ نهٕة ٔانضالصٛخ األسربل آنٛب ٔأطهمذ ػهٓٛب اسى اإلكسٛش.
 اإلكسٛش رمُٛخ يجزكشح رذيظ لذسح انجُٛبٌ انًشزك يٍ انًُبرط ٔ MDAسٕٓنخ رٕطٛف
إعشاءاد انؼًم اػزًبداً ػهٗ انمٕاػذ ٔ rule based workflowسؽبثخ انٕة،
ٔيشَٔخ انجُٛبٌ انًٕعّ ثبنخذيبدٔ ،رٕظفٓب ف ٙثُبء َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ

MIS

انًؼزًذح ػهٗ انٕة.
 رسزطٛغ اإلكسٛش أٌ رٕنذ ثشايظ ٔة صالصٛخ األسربل اَطاللب يٍ ًَبرط يكزٕثخ ثهغخ
ٔ UMLرنك ثخطٕر ٍٛفمط ٔ -طٍف ٔاَشش

ٔ - Specify & Deployطّف

ثبسزؼًبل لٕاػذ إعشاءاد انؼًم ٔاَشش ف ٙبيئة J2EE

متطلبات
اإلرساء

 يٍ عٓخ انًخذو Server side
Jboss application server o
o

MYSQL, Oracle, SQL Server, or post Gres Data
Base

 يٍ عٓخ انضثٌٕ أٔ انًسزخذو Client Side
Only a Web browser o
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لماذا اإلكسير

 .1رًزهك اإلكسٛش خجشح طٕٚهخ ف ٙانُظى انًؤسسبرٛخ
 .2سشػخ ف ٙانزؾمٛك ٔانزشغٛم
 .3سٕٓنخ ف ٙانزذسٚت ٔاالسزؼًبل
 .4كهفخ يُخفؼخ ٔيخبطش يؾذٔدح
 .5يشٌ ٔسٓم انزطٕٚش دٌٔ ثشيغخ.
 .6رشبسكٔ ٙداػى نهٕة ٔٚخفف يٍ األػجبء اإلداسٚخ
 .7لبثم نهزخظٛض ٔفمبً نمٕاػذ انؼًم ف ٙانًشكض انطجٙ
.8

لبثم نهزكبيم يغ َظبو اإلكسٛش نهًٕاسد انجششٚخ
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اإلكسيز للبزمجيات الذكية
:سوريا – دمشق
:البزامكة
214 91991 هاتف
214 91990 فاكس
:بزج دمشق
233 1372 هاتف
233 1373
www.el-ixir.com
E-mail: info@el-ixir.com

Elixir for Intelligent Software
Damascus – Syria
Phone : +963 11 2149 1991
Fax: +963 11 2149 1990
web: www.el-ixir.com
E-mail: info@el-ixir.com
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