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ها هى
اإلكسير
إلدارة
التقسيط
والسٌذاث

اإلوس١ش إلداسح اٌزمس١ط ٚاٌسٕذاد ٘ٔ ٛظبَ ِشاثسخ إسالِِٛ ٟخٗ إٌ:ٝ


اٌششوبد اٌز ٟرج١غ ثبٌزمس١ط ِثً ششوبد اٌس١بساد ٚاٌششوبد اٌؼمبس٠خ ٚغ١ش٘ب ...



اٌششوبد اٌز ٟرؼط ٟلشٚع ٌألفشاد اٌزٛ٠ ٓ٠د ْٚاٌششاء ثبٌزمس١ط ِثً اٌجٕٛن اإلسالِ١خ ٚششوبد
اٌّشاثسخ اٌخبطخ.

ف ٟوال اٌسبٌز ٓ١فئْ إٌظبَ ٠فشق ثٛضٛذ ث ٓ١اٌدٙخ اٌز ٟرمذَ اٌجضبػخ ٚاٌدٙخ اٌز ٟرّٛي ثّٕٙب ززٌٛ ٝ
وبٔٛا خٙخ ٚازذح.
ٚف ٟزبي وبٔٛا خٙزِ ٓ١خزٍفز ٓ١فئْ اإلوس١ش رسّر ٌٍدٙخ اٌٌّّٛخ ثئداسح اٌؼاللخ ِغ اٌدٙبد اٌز ٟرمذَ
اٌجضبئغ ِٓ خالي إٌظبَ.

الخذهاث
التي
يقذهها
اإلكسير

 .1إدارة هراحل طلباث التقسيط
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

دساسخ اٌؽٍت وتمُُّه تمُُّب أوٌُبً
ؼٍت اٌثجىتُبد واٌتحمك ِٕهب
تحذَذ اٌذفؼخ األوًٌ ولُّخ اٌمسػ وِذح اٌتمسُػ.
اٌّىافمخ أو اٌشفط وؼجبػخ اٌسٕذاد
استىّبي أوساق ؼبٌت اٌمشض ثّب فٍ رٌه استالَ اٌسٕذاد اٌّىلؼخ واٌذفؼخ األوًٌ
إسسبي اٌّىافمخ ٌٍجهخ اٌجبئؼخ
أتظبس اٌثجىتُبد إٌهبئُخ ِٓ اٌجهخ اٌجبئؼخ وِٕهب اٌشهٓ إْ وجذ
تحشَش لُّخ اٌّشتشَبد ٌٍجهخ اٌجبئؼخ

 .2هتابعت األقساط
)1
)2

)3
)4

تٕجُه ِجّىػخ ِٓ اٌؼبٍُِٓ ٌىجىد ألسبغ ٌُ تسذد فٍ حُٕهب وتذػىهُ ٌٍّؽبٌجخ ثهب
تتُ اٌّؽبٌجخ وفك ِشاحً تتذسج ِٓ ٌهجخ ٌؽُفخ فّؼتذٌخ فمبسُخ وفمًب إلػذاداد تحذدهب اإلداسح ثحُث ال
تتشن اٌؼاللخ ِغ اٌضثىْ إًٌ اٌّىظفُٓ أٔفسهُ ثً ٌسُبسخ اإلداسح اٌّذسوسخ ثبإلظبفخ إلِىبُٔخ تحذَذ آٌُخ
االتصبي ثبٌضثىْ وبٌشسبئً اٌمصُشح أو اٌشسبئً االٌىتشؤُخ.
َىجذ إِىبُٔخ أَعًب ٌٍتحصًُ ػجش وسؽبء وِتبثؼخ استحمبلبد هؤالء اٌىسؽبء
وَسّح إٌظبَ أَعبً ثمجىي جضء ِٓ اٌمسػ فٍ حبي تؼزس ػًٍ اٌضثىْ دفغ وبًِ اٌمسػ
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 .3العولياث التجاريت على السٌذاث
)1
)2
)3
)4
)5

َسّح إٌظبَ ثبٌّصبٌحخ ػًٍ اٌسٕذاد وَمىَ ثحسبة لُّتهب اٌشاهٕخ فٍ ٌحظخ اٌّصبٌحخ
َسّح إٌظبَ ثشهٓ اٌسٕذاد ٌذي ِصشف أو أٌ جهخ أخشي ٌٍحصىي ػًٍ سُىٌخ
َسّح إٌظبَ ثّتبثؼخ سٕذاد ٌؽشف ثبٌث ثهذف اإلستفبدح اٌمصىي ِٓ اٌجُٕخ اٌتحتُخ اٌّتىفشح ٌّتبثؼخ
اٌسٕذاد
َسّح أَعبً ثششاء وثُغ اٌسٕذاد
َسّح إٌظبَ ثٕمً ٍِىُخ اٌسٕذاد ِٓ شخص ِخش فٍ حبي لبَ اٌّستفُذ ثجُغ اٌجعبػخ (اٌسُبسح ِثالً)
ٌشخص آخش.

 .4العولياث الوستىدعيت على السٌذاث
)1
)2
)3
)4

َسّح إٌظبَ ثئداسح ِستىدػُخ ٌٍسٕذاد ِٓ خالي سثػ اٌسٕذاد ثجبسوىد واٌتحىُ ثؼٍُّبد استالِهب
وتسٍُّهب
َّىٓ إداسح أوثش ِٓ ِستىدع ِغ إِىبُٔخ إٌّبلٍخ ثُٓ اٌّستىدػبد
َسّح ثتمُُُ اٌّخضوْ اٌحبٌٍ ٌٍسٕذاد وفمًب ٌمُّتهب اٌشاهٕخ واٌتٍ تحست ثٕبءً ػًٍ لُّتهب اإلسُّخ واٌجؼذ
ػٓ تبسَخ استحمبلهب
َسّح ثجشد اٌّستىدػبد واٌتحمك ِٓ ػذَ ظُبع أٌ سٕذ

 .5الوتابعت القاًىًيت
)1
)2
)3
)4
)5

ػٕذ أتهبء اٌّىظفُٓ ِٓ جُّغ ِشاحً اٌّتبثؼخ ِغ اٌضثىْ ثهذف تحصًُ اٌمسػ اٌشهشٌ َمىَ إٌظبَ
ثتحىًَ األِش إًٌ اٌذائشح اٌمبٔىُٔخ
تمىَ اٌذائشح اٌمبٔىُٔخ ثئسٕبد اٌمعُخ ألحذ اٌّحبُِٓ اٌؼبٍُِٓ واٌزٌ َمىَ ثّتبثؼخ اٌضثىْ وفمًب ٌّشاحً
تحذدهب اإلداسح ظّٓ إػذاداد إٌظبَ
َسّح إٌظبَ ٌٍّحبُِٓ ثئظبفخ ٔفمبد ٌٍمعُخ وَمىَ إٌظبَ ثّؽبٌجخ اٌضثىْ ثهب ػٕذ اتخبر اٌضثىْ لشاساً
ثبٌّصبٌحخ
وّب َسّح إٌظبَ ثحسبة استحمبلبد اٌّحبُِٓ أَعبً
َسّح إٌظبَ ثتؼٍُك اٌمعبَب اٌّشفىػخ ظذ صثىْ ِؼُٓ فٍ حبي دفغ اٌمسػ اٌّتشتت ػٍُه الستئٕبفهب الحمبً

 .6يعطي اإلكسير العديد من التنبيهات مثل
 )1تٕجُه اٌٍجٕخ فٍ حبي وجىد ؼٍت َحتبج ٌذساسخ
 )2تٕجُه ِىظفٍ اٌّتبثؼخ فٍ حبي تأخش صثىْ فٍ دفغ األلسبغ اٌّستحمخ
 )3تٕجُه ِىظفٍ اٌّتبثؼخ فٍ حبي آْ أواْ االتصبي اٌتبٌٍ ٌٍضثىْ اٌّتأخش.
 )4تٕجُه اإلداسح فٍ حبي وجىد ؼٍت َحتبج ٌٍتحىًَ ٌّحبٍِ
 )5تٕجُه اإلداسح ثبٌمعبَب اٌّتأخشح
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هي هن
الوستخذهىى

الوكىًاث
األساسيت

الويزاث
الرئيسيت

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٌدٕخ دساسخ اٌطٍجبد
ِٛظف ٟاٌّزبثؼخ
ٚسطبء اٌزسظً١
اٌّسبِْٛ
اٌّبٌ١خ ٚاٌّسبسجخ
اٌّسزٛدػبد

.1

اإلػذاداد ٚاٌز ٟرسّر ثزسذ٠ذ ٔست اٌّشاثسخ ٚإػذاداد إداسح اٌؼاللخ ِغ اٌضثٔ ِٓ ْٛبز١خ ِزبثؼخ اٌزسظً١
ٚاٌّزبثؼخ اٌمضبئ١خ
اٌّسزخذِٚ ٓ١اٌظالز١بد ٚاٌز ٟرسّر ثزؼش٠ف اٌّسزخذِ ٓ١اٌّخزٍفٚ ٓ١ضجط طالز١برُٙ
إداسح طٍجبد اٌزمس١ط
ِزبثؼخ اٌسٕذاد
اٌّزبخشح ثبٌسٕذاد
اٌّسزٛدػبد
اٌّزبثؼخ اٌمضبئ١خ

.2
.3
.4
.5
.6
.7

رزّزغ أٔظّخ اإلوس١ش ثدّ١غ اٌّٛاطفبد ٚاٌخظبئض اٌؼظش٠خ ٌزطج١مبد اٌٛة ٚاٌز ٟرشًّ ِب :ٍٟ٠
 .1داػُ ٌٍٛة ّ٠ٚىٓ اٌٛطٛي إٌ ِٓ ٗ١اٌّزظفسبد اٌزبٌ١خ:
.a
.b
.c
.d

.2
.3
.4
.5
.6

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari.

رشبسو٠ :ٟسّر ٌٍدّ١غ ثبإلطالع ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد وً زست طالز١برٗ د ْٚاٌسبخخ ٌٍّشٚس ثٛس١ط.
ِزؼذد اٌٍغبد ز١ث ّ٠ىٓ ٌىً ِسزخذَ اخز١بس اٌٍغخ إٌّبسجخ ٌٗ
ِزؼذد اٌّسزخذِ :ٓ١رسزط١غ اٌششوخ إػطبء طالز١بد ٌّٓ رشاٖ ِٕبسجبً ٌٍذخٛي ثٕفسٗ إٌ ٝإٌظبَ ٚاإلطالع ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرش ٜأٗ ر.ّٗٙ
آِٓ٠ :زجغ إٌظبَ ػذح رمٕ١بد ِٓ أخً اٌسفبظ ػٍ ٝسالِخ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛخٛدح فٚ ٗ١زّب٠زٙب ِٓ اٌض١بع أ ٚاٌسشلخ.
وّب ٠مذَ إٌظبَ ػذح ِسز٠ٛبد ِٓ األِٓ ثسست اٌّسزخذِٓ١
اٌزٕجٚ ٗ١اٌزسز٠ش ٚاٌزؼمت٠ :سّر إٌظبَ ثئػطبء رسز٠شاد ٌإلداسح ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌسبالد وّب ٠سّر ثزؼمت أٞ
رؼذ٠الد ِٚؼشفخ ِٓ لبَ ثٙب ِٚز.ٝ
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التكٌىلىجيا



لبِذ اإلكسير ثزط٠ٛش ث١ئخ أػّبي  frameworkرو١خ لبدسح ػٍ ٝر١ٌٛذ اٌجشِد١بد اٌذاػّخ ٌٍٛة ٚاٌثالث١خ األسربي آٌ١بً ٚأطٍمذ

ػٍٙ١ب اسُ اإلكسير.


اإلكسير رمٕ١خ ِجزىشح رذِح لذسح اٌجٕ١بْ اٌّشزك ِٓ إٌّبرج ٚ ،MDAسٌٛٙخ رٛط١ف إخشاءاد اٌؼًّ اػزّبداً ػٍ ٝاٌمٛاػذ
ٚ rule based workflowسزبثخ اٌٛةِٚ،شٔٚخ اٌجٕ١بْ اٌّٛخٗ ثبٌخذِبدٚ ،رٛظفٙب ف ٟثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ

 MISاٌّؼزّذح ػٍ ٝاٌٛة.


رسزط١غ اإلوس١ش أْ رٌٛذ ثشاِح ٚة ثالث١خ األسربي أطاللبً ِٓ ّٔبرج ِىزٛثخ ثٍغخ ٚ ، UMLرٌه ثخطٛر ٓ١فمط ٚطٍّف ٚأشش

ٚ Specify & Deployطّف ثبسزؼّبي لٛاػذ إخشاءاد اٌؼًّ ٚأشش ف ٟث١ئخ J2EE

فىائذ الٌظام

.1
.2
.3
.4
.5

هتطلباث
اإلرساء

لوارا
اإلكسير

ِزبثؼخ ٚضجط اٌؼًّ ٚردبٚص اٌزأخ١ش إٌبخُ ػٓ زدُ اٌطٍجبد ٚزدُ اٌّزبثؼخ
اٌزخف١ف ِٓ األػجبء اإلداس٠خ ٚسفغ أداء ٌّٛظف ٓ١ثشىً ٍِسٛظ ٚاٌزخف١ف ِٓ وٍف اٌّزبثؼخ
ضجط إٌٛػ١خ ٚاٌؼاللخ ِغ اٌضث ِٓ ْٛخالي إػذاداد اٌّزبثؼخ
إِىبٔ١خ إداسح ِٚزبثؼخ ػذد وج١ش ِٓ اٌضثبئٓ ثؼذد ألً ثىث١ش ِٓ اٌّٛظفٓ١
اسزخالص اٌزمبس٠ش اٌذاػّخ ٌٍمشاس

 ِٓ خٙخ اٌّخذَ Server side
Jboss application server o
MYSQL, Oracle, SQL Server, or post Gres Data Base o
 ِٓ خٙخ اٌضث ْٛأ ٚاٌّسزخذَ Client Side
Only a Web browser o

.1
.2
.3
.4
.5
.6

رّزٍه اإلوس١ش خجشح طٍ٠ٛخ ف ٟإٌظُ اٌّؤسسبر١خ ٔٚظُ اٌٛة
سشػخ ف ٟاٌزسم١ك ٚاٌزشغً١
وٍفخ ِٕخفضخ ٚد ْٚاسزثّبس
سٌٛٙخ ف ٟاٌزذس٠ت ٚاالسزؼّبي
رشبسو٠ ٟخفف ِٓ األػجبء اإلداس٠خ
ِشْ ٚس ًٙاٌزط٠ٛش د ْٚثشِدخ
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