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وظائف Optimum إلدارة التقارير الذكية:

Optimum إلدارة التقاريــر الذكيــة هــي منظومــة متكاملــة ألتممــة تقاريــر 
  Optimum واستفسارته بحيث يمكن ربط قاعدة بيانات نظام Optimum نظام
كل  اســتخراج  يمكنــه  المســتخدم  ثــم وحســب صالحيــات  ومــن  باإلكســل 
التقاريــر حســب احتياجتــه وبالطريقــة التــي يرتإيهــا.  ولقــد تــم اختيــار اكســل كأداة 
وقــدرة  إســتخدامة  ســهولة  لســبب  وذلــك  الذكيــة  التقاريــر  إلســتخراج 

المستخدم العادي على إنتاج اي تقرير يرغب في خلقة وإستخراجه.

أن لمنظومــة Optimum إلدارة التقاريــر الذكيــة  نظــام أمــان  من خالله يمكن 
تحديد صالحيات المستخدمين على كل المستويات.

١. إستخراج التقارير اآلنية.
٢. إستخراج التقارير الدورية.

.Optimum ٣. خلق تقارير ذكية داخل نظام
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إستخراج التقارير اآلنية

ــر اآلنيــة فــي منظومــة Optimum إلدارة  يشــتمل تطبيــق إســتخراج التقاري
التقارير الذكية على التالي من التطبيقات:

إستخراج التقارير اآلنية

√ الدخول على المنظومات المصرح إستخدامها.
√ الدخــول مــن خــالل اإلكســل علــى مجموعــة حقــول مصــرح للمســتخدم 

   اإلطالع عليه وذلك حسب:
- المؤسسة.

- الفرع.
- اإلدارة.

√ إضافة الحقول على أكسل.

√ استخراج التقارير او اإلحصائية حسب الحاجة.
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إستخراج التقارير الدورية

يشــتمل تطبيــق إســتخراج التقاريــر الدوريــة فــي منظومــة Optimum إلدارة 
التقارير الذكية على التالي من التطبيقات:

إستخراج التقارير الدورية

√ الدخول على المنظومات المصرح إستخدامها.
√ الدخــول مــن خــالل اإلكســل علــى مجموعــة حقــول مصــرح للمســتخدم 

   اإلطالع عليه وذلك حسب:
- المؤسسة.

- الفرع.
- اإلدارة.

√ تصميم التقارير واإلحصائيات حسب الحاجة.

√ حفــظ صفحــة اإلكســل ومــن ثــم تغييــر التاريــخ وإعــادة التحديــث للحصــول 
   على المعلومة المطلوبة.
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خلق تقارير
ذكية داخل النظام

 Optimum يشــتمل تطبيــق خلــق تقاريــر ذكيــة داخــل النظــام فــي منظومــة
إلدارة التقارير الذكية على التالي من التطبيقات:

خلق تقارير ذكية داخل النظام

√ الدخول على المنظومات المصرح إستخدامها.
√ الدخــول مــن خــالل نظــام Optimum علــى مجموعــة حقــول مصــرح 

   للمستخدم اإلطالع عليه وذلك حسب:
- المؤسسة.

- الفرع.
- اإلدارة.

√ تصميم التقارير حسب الحاجة.

√ تصريح المستخدمين على الدخول على التقرير المعد.

√ طباعة التقرير كجزء من تقارير النظام.





مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


