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APPS 
  آبـس

  نظام الحضور والمرتبات واألفراد - ونس آبس
  Web Based بال توقف متصل عبر اإلنترنت

  APPS ONCE Fact Sheet    خصائص عامة ونس آبـس

ü بتقنیة الحاسبات السحابیةویعمل عن طریق االنترنت  2019 نوفمبر صدر في ونس آبـس أول أصدار لنظام. 
ü  طباعتھا على أي نوع من الطابعاتأو  یمكن عرضھا على الشاشة ونس آبـسجمیع تقاریر. 

ü  والتي تتضمن تحسینات والتطویرات  ینایر ویولیو مرتین كل عام في ونس آبـسیتم عمل إصدار جدید من
 .النظاممن شاشات وتقاریر  %١٠في كل اصدار جدید عن االصدار السابق بـ  تشملواإلضافات الجدیدة والتي 

ü كما أن  .یة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفةالحما ونس آبـسیكفل  سریة البیانات
  .للمعایر العالمیة لتأمین البیانات PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس الجاتس

ü  الفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق تعدد على أساس یعمل  ونس آبـس الفروعمتعدد
 .إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصالاألنترنت دون الحاجة 

ü بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو التقاریر ونس آبـس یتمیز متعدد اللغة. 

ü ونس آبـسعن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  ویتم دعم فني فوري 
 .وذلك عن طریق األنترنت النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فيتفادة االس
ü وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت  أرسال األخطاء ألیا

 .الدعم الفنيإدارة العمیل الي 
ü تتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم النظام وضع میزة جدیدة في  لدعم الفنيألدارة ال رسال برید الكترونيإ

  .ونس آبـسالفني لألستعالم واألستفسار عن 
ü ونس آبـسالتطور في مجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه المیزة الي  مع إدارة الدعم الفني ومع محادثة فوریة 

 .وریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفساراتوتتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق المحادثة الف
ü صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ  ویتم عن طریق إرفاق تسجیل فوري للمستندات

 .بھا وإستدعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
ü  تقریر 240أكثر من  ونس آبـسأجمالي التقاریر الموجودة.  

  : ةأضافیزئین جباألضافة إلى  المرتبات واألجور: جزء أساسي وھوكون من بأنھ م ونس آبـسیتمیز 
   شئون العاملین. ٢    الحضور واألنصراف. ١

وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع 
  .في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودةامكانیة اضافة أي جزء منھا 
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