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هــي مــن احــدث 
ــة  ــف مــنــظــومــات االرش

االلكترونية و امتتة العمل االداري 
في  جناحها  اثبتت  التي  و  الورقي 

احلكومية  الدوائر  و  املؤسسات 
بتوفير  متتاز  والتي  العراقية 
مالئمة  امكانيات  و  خصائص 

لبيئة العمل العراقية 

حزمة الوصول إلدارة و ارشفة وثائق المؤسسات

شركة الوصول لتكنولوجيا المعلومات و  التقنيات

Small Business Edition

5 Users

ارشفة الكتباالضابير و االستمارات

+



حزمة الوصول إلدارة و ارشفة وثائق المؤسسات

او  النص  او  املوضوع  اي كلمة من  مبجرد معرفة 
و االسترجاع  البحث  يتم  تاريخه  او  الكتاب  رقم 
و االضابير،  الوثائق  و  امللفات  و  الرسمية  للكتب 
املستند  اليجاد  كافي  املعلومة  من  جزء  اي 
املطلوب البحث عنه  و استرجاعهة مع اولياته 

و متعلقاته.

فيما  متكاملة  و  مترابطة  انظمة  احلزمة  توفر 
تستخدم  (التي  املستفيدة  اجلهة  متكن  بينها 
احلزمة) من التطبيق املثالي لألرشفة االلكترونية 
عملية  تسهل  التي  اخلصائص  كل  توفير  و 
في  املوجودة  البيانات  و  للمعلومات  الوصول 
مشاركة  خالل  من  القياسية  بالسرعة  احلزمة 

املعلومة املوجودة في احلزمة بني انظمتها.

االمنية  اخلصائص  من  الكثير  على  احلزمة  حتتوي 
الرسمية  البيانات  حماية  اطاري  في  تأتي  والتي 
مستخدمي  حماية  و  العبث  و  الضياع  من  للدائرة 

املنظومة من خالل:
- تشفير كلمات املرور

- حماية هيكلية الدائرة باكثر من 65 صالحية
- قفل كل مستخدم على حاسبة واحدة فقط

- عرض فعاليات املستخدمني للمشرف

البحث و االسترجاع امنية عالية تكاملية بين االنظمة
Search and Retrieve High Security High Integration



تجارب ناجحة

من اهم مستخدمي احلزمة:
     وزارة التعليم العايل و البحث العلمي - دائرة البحث و التطوير

     وزارة التعليم العايل و البحث العلمي - الدائرة القانونية و االدارية
     ديوان حمافظة كركوك

     وزارة النقل - مكتب الوزير / دوائر مقر الوزارة
     وزارة النفط - شركة خطوط االنابيب النفطية

     وزارة الشباب و الرياضة - مكتب الوزير
     وزارة التربية - مكتب املفتش العام

     وزارة اخلارجية - بعض دوائر مقر الوزارة

Seccessful Stories

متتلك شركتنا خبرة واسعة في مجال انظمة احلوكمة االلكترونية و قواعد البيانات ، اعتمدت الشركة في انشاء هذه احلزمة على احدث التكنولوجيا املقدمة من اكبر 
الشركات في العالم في هذا اال  حيث تعتمد على:

- قاعدة بيانات اوراكل (            ) او بوستجرس (                ) 
- خادم التطبيقات (                                 )  ،(        )  او  (        ) من شركة مايكروسوفت (                   ).

و باالمكان جتهيز احلزمة بقواعد بيانات اوراكل (              ) او قواعد بيانات (                 ) اانية و حسب رغبة الزبون.

التكنولوجيا المعتمدة في الحزمة

Oracle

Oracle

Postgres

Postgres

Microso! IIS8IIS7 Application Server



نظام ارشفة الكتب الرسمية يخلق حالة من الثورة الرقمية في االجراءات و السياقات الوظيفية في اي وزارة او 
دائرة حكومية بحيث يتم حتويل العمل الورقي الى الكتروني مما يوفر على الدائرة او الوزارة

نظام ارشفة الكتب الرسمية
Archiving



توفير ارشيف الكتروني متكامل للكتب الرسمية الصادرة والواردة.  -
عرض مفصل وحسب اقسام الدائرة وحسب حالة الكتاب الرسمي.  -

امكانية استعراض الكتب ازونة داخل النظام وفق صالحية.  -

امكانية التعديل على الكتب ازونة وفق صالحية.  -
.(PDF) زونة على شكل صور أو ملفامكانية استخراج نسخة من الكتب ا  -

امكانية الربط بني الكتب الرسمية ازنة مع بعضها البعض.  -

ارفاق ملف او مجموعة ملفات مع كل كتاب مخزون.  -
االطالع على النسخ االصلية للكتاب والنسخة املهمشة داخل النظام.  -

متابعة الكتب الرسمية وحتديد أوقات خاصة للمتابعة مع اصدار تقارير     -
عنها (املنجز، غير املنجز، املتأخر، غير املتأخر).  

متابعة عمل املوظفني واصدار التقارير عن االجناز.  -
سهولة استرجاع الكتب الرسمية من خالل توفير ألية للبحث داخل     -

االرشيف و استرجاع كتب ضمن سنوات قدمية.  

سرعة تناقل البيانات ربط الكتب باالضابير تشارك الموارد
Transmition Speed Link ! en Docs with Folders Resources Sharing



نظام االضابير و االستمارات
Folders & Forms

خزن االضابير داخل قاعدة بيانات مركزية تسمح للمستخدمني تشارك امللفات و     -
االطالع والتعديل عليها وفق صالحيات املوظف في النظام.  

تعريف عدد غير محدد من القوالب التي تستخدم في عملية خزن امللفات وفتح     -
االضابير خلزن امللفات بداخلها.  

تعريف وفتح عدد غير محدد من االضابير وفق صالحيات تعطى للموظف لتوافق     -
املوقع الوظيفي للموظف وصالحياته االدارية.  

خزن اي نوع من انواع امللف داخل االضبارة وحتميلها الى النظام.  -
استعراض محتويات االضابير والتعامل مع امللفات ورفعها اليها.  -

أستخراج اي ملف من اي اضبارة الى احلاسوب الطرفي وفق    -
صالحيات املوظف في النظام.  

تناقل امللفات بني االضابير في النظام حسب صالحيات املوظف في    -
النظام.  

امكانية  و  للموظف  عمل  مساحة  توفري 
توليد اضابري املشاريع او االضابري الشخصية 

و املختصة

البحث على االضابير املوجودة.  -
التعديل على معلومات االضابير املوجودة.  -

.(Scaner feeder) التعامل مع املاسح الضوئي السريع  -
تعريف عدد غير محدد من االستمارات االلكترونية وخزنها     -

في النظام وحسب املتطلبات.  



االستمارة االلكترونية ربط اي كتاب بمنظومة االرشفة االضابير الشخصية و المختصة

اضافة  يتم  حبيث  استمارة  اضافة  باالمكان 
او  كاستطالع  تكون  لالستمارة  معينة  معلومات 

كاستمارة ترفيع او اجازة و لكل وحدة ادارية معينة.

يف  موجود  رمسي  كتاب  اي  اختيار  باالمكان 
و  العمل  سري  او  الوارد  الربيد  او   االرشفة  منظومة 
ترتيل نسخة منه يف االضبارة و حبيث يكون رابط بني 
الكتاب و االضبارة حبيث عند مسحه من االضبارة ال 

يتم حذفه فعالً.

من  نوع  اي  اضافة  امكانية  النظام  يوفر 
مساحة  للمستخدم  يوفر  مما  االضبارة  اىل  امللفات 
حىت  معني  مشروع  بيانات  و  كتب  الضافة  عمل 
فباالمكان  اليومي  العمل  سري  ضمن   تكن  مل  لو 

تصعيد صور الكتب بواسطة املاسح الضوئي



Mobile: + (964) 7700230800
Mobile: + (964) 7805910290

بعض منتجات شركة الوصول

Email: info@alwusool.com
Website: www.alwusool.com

Facebook: www.facebook.com/alwusool

نظام الوصول إلدارة المخازن 
للقطاع الحكومي

نظام الوصول الدارة نقاط البيع

نظام الوصول إلدارة المختبرات 
الطبية

نظام الوصول إلدارة العيادة 
الطبية

نظام الوصول للدراسات 
االستشارية 

نظام الوصول لمتابعة حضور 
الموظفين

اازن  اجــراءات  مبعاجلة  النظام  هذا  يقوم 
احلكومية من ادخال مخزني و اخراج مخزني و 

تناقل  مواد و سيطرة مخزنية.

احملالت  معامالت  كافة  مبعاجلة  النظام  يقوم 
ديون  و  وصوالت  و  وشراء  بيع  من  الشركات  و 
ادارة  من  متكنك  بطريقة  مخازن  و  حسابات  و 

العمل و سحب التقارير انيا

و يعنى هذا النظام بادارة عيادة الطبيب وتنظيم 
طابور املراجعني و التاريخ الطبي للمرضى.

يقدم هذا النظام امكانية ادارة اتبر الطبي و 
تنظيم املراجعني و التحليالت املرضية و مواعيد 
ظهور النتائج و تقارير شاملة و احصائية لكل 

مفاصل اتبر.

الكترونية على  النظام بعمل استبيانات  يقوم 
جمع  ويتم   ، بالنظام  اخلاص  االنترنت  موقع 
عرض  و  النتائج  حتليل  و  معاجلتها  و  البيانات 

التقارير االحصائية الى متخذي القرار

يتم قراءة حضور و انصراف املوظفني من جهاز 
قارئ بصمة االصبع و يحتوي النظام على كافة 
حضور  و  الشهري  و  اليومي  للحضور  التقارير 
موظف معني و التأخيرات و الغيابات و االجازات.


