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هدف النظام

حاالت االستعمال
اليومية

ٓٚ ذف انُظاو إنٗ ضثظ ٔيشاقثح كهف انثُاء ٔرنك يٍ خالل إدخال قٕائى انكًٛاخ ٔ ، BoQsجذأل انذفؼاخ انًرٕقؼح
يٍ انضتٌٕٔ ،ػًهٛاخ االسرالو يٍ انًٕسدٔ suppliers ٍٚانًقاتهح نقٕائى انكًٛاخٔ ،قٕائى انذفؼاخ انفؼهٛح انر ٙسذدْا
انضتٌٕ حرٗ انهحظحٔ ،أخٛشاً أٔايش انششاء .PO
ٔachievementػٍ
 يٍ خالل يقاسَح انًذخالخ انًخرهفح ٚسرغٛغ انُظاو ذقذٚى ذقاسٚش ْايح ػٍ ذقذو انًششٔع
انرذفق انُقذ٘ انًرٕقغ ٔ cash forecastingػٍ انرذفق انُقذ٘ انفؼهٔ cash flow ٙػٍ أداء انًٕسدٔ ٍٚكزنك ػٍ
فٕاذٛشْى انًسرحقحٚٔ .سرغٛغ انُظاو اكرشاف األخغاء يٍ خالل يقاسَح انفؼه ٙيغ انًرٕقغ ٔيقاسَح أداء انًٕسدٍٚ
انًخرهف .ٍٛكًا ٚقذو انثشَايج ذقاسٚش ذجًٛؼٛح نكهفح تُذ يؼ ٍٛأٔ نًجًٕػح تُٕد ضًٍ فرشج يحذدج أٔ نكايم انًششٔع.


إدخال قائمة الكميات  :BoQذرى ْزِ انؼًهٛح تإدخال انـ( BoQدفؼح ٔاحذج أٔ ػهٗ يشاحم) انًٕافقح نًششٔع يؼٔ ٍٛفقاً
نًؼٛاس ٚحذد يٍ خالل اإلػذاداخ .كًا ٚرضًٍ كم سغش يٍ انـ BoQانكًٛح انًرٕقؼح ٔانكهفح انًرٕقؼح ٔانضيٍ انًرٕقغ.
(CSI for example, Construction
استكمال قائمة الكمياتٚ :سرغٛغ انُظاو يقاسَح انًؼٛاس انًسرخذو
) Specification Institute or any other systemيغ قائًح انكًٛاخ انفؼهٛح نًساػذج انًسرخذو ف ٙاسركًال
قائًح انكًٛاخ.
إدخال الدفعات المتىقعة :حٛث َقٕو تإدخال انذفؼاخ كًا ذى جذٔنرٓا يغ انضتٌٕ.
BoQ
االستالم  ْٙٔ :Receiptػًهٛح ٕٚيٛح حٛث َقٕو تإدخال األػًال انًُفزج َٔشتغٓا تسغش انًٕافق نٓا يٍ
َٔحذد انكًٛح انًُفزج ٔانجٓح انر ٙقايد تانرُفٛز (ٔ )supplierانكهفح انفؼهٛح.
إدخال الدفعات الفعلية :حٛث َقٕو تإدخال انذفؼاخ انر ٙقاو انضتٌٕ فؼالً ترسذٚذْا.
إدخال أوامر الشراء/المهام  :POحٛث َقٕو تإدخال أٔايش انششاء نهًضٔد( ٍٚأٔ انًٓاو نهًٕظف )ٍٛانًشذثغح تقائًح
انكًٛاخ ذثاػاً نٛصاس السراليٓا فٔ ٙقرٓا ٔفقاً نهخغح ٔنهرأكذ يٍ ػذو ٔجٕد عهثاخ يكشسج أٔ َاقصحٚٔ .حذد ضًٍ أيش
انششاء اسى انًٕسد ٔانكًٛح انًغهٕتح ٔانراسٚخ انًرٕقغ.



تقارير العمليات اليىمية  ْٙٔ :ذقاسٚش يثاششج ذؼغ ٙاألػًال انر ٙذًد ٕٚيٛاً تاسرؼًال حاالخ االسرؼًال انًخرهفح يغ
إيكاَٛح إضافح ششٔط ذرؼهق تانًششٔع ٔانراسٚخ ٔانًسرخذو انز٘ قاو تاإلدخال.
تقارير اإلنجاز ٔ :achievementانر ٙذقاسٌ األْذاف انرقذٚشٚح ضًٍ  BoQتاإلَجاص انفؼهٔ ٙرنك ػهٗ ثالثح
يحأس ْٔ ٙانكًٛح ٔانضيٍ ٔانكهفح.
تقارير األداء ْٙٔ :انر ٙذؼغ ٙاإلَجاص ٔفقاً نهًٕسد ٔذسًح تاسرخالص اسرحقاقاذّ انًانٛح ٔذقٛٛى أدائّ.
تقرير الكلف :ذقشٚش ذجًٛؼ ٙنكهفح تُذ يؼ ٍٛأٔ نًجًٕػح تُٕد ضًٍ فرشج يحذدج أٔ نكايم انًششٔع.








التقارير اليومية





كما يتميز الىظام بتقاريزي البياويت المتؼذدة ,والتي تؼطي مستخذمها صىرة شاملت ال تقذمها التقاريز الؼاديت ,فهي تقذم
الكثيز مه المؼلىماث بشكل بسيط وواضح وسزيغ ,فتؼامل الؼيه مغ الخطىط البياويت أسزع مه تؼامل الؼقل مغ
األرقام ,كما أوها تمىح إمكاويت المقاروت السهلت بيه المشاريغ مه ػذة وىاحي .وتتميز هذي التقاريز بما يلي:





ػزض البياواث بالطزيقت التقليذيت و التجميؼيت.
ػزضها بيه تاريخيه
إمكاويت ػزض بياواث مشزوع واحذ أو ػذة مشاريغ بآن واحذ
إمكاويت إخفاء الخطىط البياويت مه داخل التقزيز البياوي.

التقارير البيانية

ومه هذي التقاريز:
.1
.2
.3
.4
.5

ميزات النظام








الىفقاث المتىقؼت
تقذم المشزوع ػلى كل المحاور
أداء المىرديه
الىفقاث الفؼليت
الهذر

دػى نؼذج يؼاٛٚش ٔفقاً نإلػذاداخ :حانٛا ٕٚجذ إػذاداخ جاْضج نًؼٛاس  CSIأ٘ Construction Specification
 Instituteانز٘ ٚقذو ْشيٛح نرصُٛف جًٛغ إَٔاع انكهف انًرٕقؼح ف ٙيششٔع تُاء.
دػى ػذج نغاخ ف ٙآٌ ٔاحذ ٔفقاً إلػذاداخ انًسرخذو
دػى ػذج ػًالخ
دػى نهٕب :حٛث ًٚكٍ إسساؤِ نذٖ جٓح يسرضٛفح ٔانٕصٕل إن ّٛػثش اإلَرشَد يٍ أ٘ يكاٌ ٔأ٘ جٓاص ٚذػى يرصفح
ٔب.
األيٍ انٕظٛف :ٙحٛث ًٚكٍ نًذٚش انُظاو إػغاء صالحٛاخ يخرهفح نهًسرخذئ ٍٛفقاً ألدٔاسْى.
انًشاقثح ٔانرحزٚشٚ :سًح انُظاو تانرُصد ػهٗ ػًهٛاخ ٚحذدْا انًسرخذو يسثقاً ضًٍ اإلػذاداخ ٔإػغاء ذُثٓٛاخ إٌ
ذغهة األيش ٔنكُّ ال ٚقٕو تًُغ انًسرخذو يٍ إذًاو أػًانّ ذٕخٛاً نهثساعح ٔانًشَٔح.
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