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شاشة الدخول



شاشة الدخول

الموظفة حيث يتم من خالل هذه الشاشة الدخول الى نظام الديوان واالرشفة االلكترونية من خالل الرقم الوظيفي و كلمة السر الخاصة ببواب.

 ةالنظام للمستخدم على اكثر من دائرة من خالل منحه صالحيات عليها و يختار الجهة المراد العمل عليها عند الدخول الى الشاشيتيح.



الشاشة الرئيسية



الشاشة الرئيسية

تظهر هذه الشاشة بعد الدخول الى النظام و يظهر فيها اسم المستخدم الذي يستخدم النظام حاليا.

اسماء المستخدمين كافة ممن لديهم صالحيات على نظام الديوان.

المعامالت المرفوضة هي المعامالت المرسلة من الديوان إلحدى الجهات وقامت الجهة برفض المعاملة مع بيان السبب.

جهةخ الى اي المعامالت العالقة هي المعامالت التي تم االنتهاء من المرحلتين االولى والثانية لتجهيز الكتاب الصادر و لكن لم يتم ارسال نس.

المعامالت المطلوب متابعتها هي معامالت مرسلة من جهات مختلفة لهذا الديوان و تم ادخال تاريخ اخر رد.







معالجة الملفات



معالجة الملفات

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف ارقام الملفات و وصفها مع امكانية ادخال الرقم القديم ان وجد حسب الملفات الورقية.

على شاشة المعالجةكذلك هناك حقل حالة الملف بحيث تظهر الملفات الفاعلة فقط.

هناك كشف لتدقيق المعلومات.



معالجة الصادر













معالجة الصادر

تعد هذه الشاشة من الشاشات االساسية في نظام الديوان و االرشفة االلكترونية.

 وهيحسب الترتيبمراحل أساسية3يمكن تقسيم عملية تجهيز الكتاب الى:

مرحلة ادخال معلومات الكتاب. 1  .

مرحلة االرشفة االلكترونية للكتاب. 2  .

مرحل ارسال النسخ للجهات المعنية. 3  .

2300001مثال . خانات5يتم اعطاء ارقام الصادر بشكل الي و يتكون الرقم من خانتين للسنة ومتسلسل من :مرحلة ادخال معلومات الكتاب







معالجة معلومات الوارد



معالجة  معلومات الوارد

لمعامالتتتم في هذه الشاشة استالم الكتب من الجهات المختلفة وتوريدها على النظام وهي المرحلة االولى لدخول المعاملة ضمن نظام سير ا.

 يتم توريد الكتب بإحدى الطريقتين:

من شاشة معالجة الوارد باختيار رقم الوحدة التنظيمية للصادر باإلضافة الى اختيار رقم الصادر

من خاللهامن خالل الدخول الى شاشة متابعة البريد الوارد اليومي و هي شاشة تظهر فيها جميع الكتب المرسلة للديوان وتمكن موظف الديوان

استالم المعامالت وتوريدها . 1.

استالمها دون توريدها للحاجة الى المرفقات الورقية مثال. 2.

رفضها مع ابداء االسباب للجهة المرسلة للمعاملة . 3.

استالمها و توريدها من خالل الدخول الى شاشة معالجة الوارد بالضغط على زر توريد الكتاب بهذه الحالة يتم ادخال رقم الصادر. و الوحدة 4

.التنظيمية بشكل الي
من ثم يتم اعطاء رقم وارد للمعاملة وادخال الحقول االجبارية و هي:

رقم الوارد. 1

تاريخ الوارد. 2

االجراء. 3





















قائمة استطالعات

الواردة ومتابعة البريد اليومي واستطالع عام للكتب الواردة/يتم من خالل قائمة استطالع ديوان االستطالع عن الكتب الصادرة.



استطالع الكتب الصادرة



استطالع الكتب الصادرة



استطالع الكتب الواردة



استطالع الكتب الواردة







االرشفة االلكترونية

 الضغط على زر الى الشاشة من خاللالدخول حيث يتم واردلل/ للصادرمرحلة االرشفة االلكترونية للكتاب تتيح الشاشة امكانية اضافة ارشفة

.  الوارد/الصادرتظهر معلومات حيث االلكترونيةاالرشفة 

 الملفاتالنظام تحميل نوعين من يتيح(PDF/JPG)
 يمكن ادخال الصور من خالل جهاز الماسح الضوئي وهناك مجموعة من االعدادات وبحسب نوع الماسح الضوئي مثل خيار قراءة اوراق

.او القراءة من وجهين للورقةمتعددة 

 الملفاتنوعي لمن المكان المخزن فيه على الجهاز قارئتها خالل من  .

 االوراقاعادة ترتيب يمكن  .

 واعطائها وصف او االبقاء على االسم الصفحة مع رقمهااالوراق النظام امكانية تسمية يتيح.



مالحظات

 لواردمعالجة ا/لكل من معالجة الصادرلهاكتاب بمجرد توريد الكتاب من الجهة المرسل ألي ال يمكن التعديل على االرشفة االلكترونية.




