نظام همم ﻹدارة المراكز النهارية
SAFE Hemm
www.SafeHemm.com
 .1ما هو نظام همم SafeHemm
هو نظام على بيئة اﻻنترنت السحابية  ،Cloud Applicationﻹدارة جميع اقسام المركز وتقييم المستفيدين واﻻخصائيات ومساعدة المركز في
تلبية متطلبات الوزارة ولجان اﻹشراف والتواصل مع أولياء اﻷمور لتطوير الخدمة المقدمة من المركز ومساعدة المركز في الحصول على
تقييم مرتفع من قبل لجان اﻹشراف.

 .2المواصفات
نظام همم SafeHemm
 يعمل النظام على تقنية أنظمة اﻻنترنت السحابية  Cloud Applicationلﻼستفادة من المزايا المتعددة للتقنية
 واجهة النظام باللغة العربية واﻹنجليزية
 مصمم ومطور باستخدام أحدث اﻷدوات وطرق البرمجة
 ثمرة مجهود أكثر من  20ألف ساعة عمل من فريق محترف من المصممين والمبرمجين والخبراء في مجال العمل
وكذلك مسؤولي الجودة.
 أفضل مستوى من اﻷمن واستمرارية عمل اﻷنظمة
 سهولة اﻻستخدام من خﻼل الواجهة المعبرة وتوفر شرح طريقة اﻻستخدام في كل شاشة
 .aطباعة استمارة بيانات للمستفيدين وبطاقة اشتراك مدعومة بالبار كود
 إدارة تسجيل المستفيدين
 إدارة حضور وخروج المستفيدين بطريقة آلية
 جدولة وإدارة جلسات اﻻخصائيات العﻼجية
 جدولة وإدارة جلسات اﻻخصائيات التربية الخاصة
 جدولة وإدارة اﻷهداف
 تسجيل جلسات التمريض ومتابعة صرف اﻷدوية للمستفيدين
 متابعة جلسات اﻻرشاد العائلي
 متابعة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز
 متابعة خدمة النقل وخطوط سير الباصات
 نظام تنبيه داخلي آلي لمدير المركز وللمشرفة بالعمليات المعلقة Notifications
 اﻻهتمام بسﻼمة المشترك عن طريق:
 oتسجيل بيانات اﻷشخاص المخول لهم استﻼم المشترك
 oإمكانية ارسال رسالة ﻷولياء اﻷمور فور حضور وفور خروج المشترك
 oإمكانية ارسال جدول الجلسات وتقارير اﻹنجاز لولي اﻷمر
 oمتابعة جلسات التمريض وارسال تنبيهات صحية لولي اﻻمر
 oمتابعة صرف اﻻدوية للمشترك في موعدها

 .3اﻷنظمة اﻻدارية

 .aنظام إدارة المصاريف
نظام متكامل مع انظام همم  SafeHemmويوفر هذا النظام تصنيف وحصر جميع مصروفات المركز
 تصنيف وادخال دليل المصاريف وفقا لمتطلبات المركز
 تعريف مسؤولي المشتريات وحاملي العهد
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 ادخال فواتير المصروفات والمشتريات
 توليد تقارير وإحصاءات تفصيلية وإجمالية بالمصاريف
 مقارنة بنود المصاريف
 .bنظام إدارة العهد والمستلزمات
نظام متكامل مع نظام همم  SafeHemmلمتابعة العهد من أجهزة ومستلزمات في المركز وحصرها وترقيمها ومتابعة
تسليمها للقاعات والعيادات.
 تصنيف العهد
 إضافة عهد جديدة
 إدارة العهد وتنقﻼتها بين القاعات وبين اﻻخصائيات
 طباعة مستند استﻼم وتسليم عهدة
 اصدار نموذج إتﻼف عهدة وفقا للصﻼحيات
 الحصول على قائمة جرد العهد
 الحصول على سجل تاريخي لكل عهدة
 .cنظام شؤون الموظفين
نظام متكامل مع نظام همم  SafeHemmلمتابعة الموظفين وصرف الرواتب
 فتح ملف لكل موظف
 ادخال حضور وانصراف الموظفين
 معالجة تأخير وغياب الموظفين
 تسجيل إضافات وخصومات الموظفين
 اصدار مسير الرواتب
 اعداد تقييم الموظفين لكل فصل دراسي

 .4المزايا التي تحصل عليها.
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k

معنا تمارس مرونة اﻹدارة والتميز
متابعة العمل من خﻼل اﻻنترنت لﻸشخاص المخولين من أي مكان
الحصول على تقييم أفضل عن طريق اثبات أنشطة المركز وبيانها بطريقة فعالة
تابع عملك عن بعد ومن خﻼل بيانات في صورة مخطط بياني جذاب
تشغيل النظام بالمركز دون الحاجة الي خوادم وشبكات داخلية
النظام يدعم جميع أجهزة الكمبيوتر واﻷجهزة اللوحية والهواتف الذكية
الحصول على قاعدة معلومات كاملة ومؤمنة دون تكبد أعباء اضافية
بناء جسر تواصل دائم مع أولياء اﻷمور مما يزيد ثقتهم وشعورهم باﻷمان
امكانية التواصل مع المشتركين الحاليين والمشترين السابقين
الرقابة على المصاريف والمشتريات
إدارة المستخدمين وتوزيع المهام والصﻼحيات بواسطة مدير النظام بالمركز

 .5طريقة اﻻشتراك.
 .aفقط يتطلب من المركز دفع قيمة اﻻشتراك في بداية كل فصل دراسي ليحصل على جميع خدماتنا والتي تشمل
 .iاﻻستفادة من النظام
 .iiالحصول على نسخة من البيانات
 .iiiدليل مستخدم وشروحات النظام
 .ivالتطويرات والتحديثات
 .vالدعم الفني والرد على اﻻستفسارات
 .bنقدم استشارات في هيكلة البيانات الخاصة بالدار وإدخال البيانات المتوفرة للحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت.
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