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مق التزاًذ املسخمش في حجم املؤسساث وما جحخىي ـليه مً مسدىذاث ووثائم هثيرة في شتى املجاالث ،وسغبت هزه
املؤسساث في جىؽيم بياهاتها بعشيلت آليت مما ًىفش ً
هثيرا مً الىكذ والجهذ واملاٌ ويضمً لها الحفاػ ـلى هزه البياهاث،
ؼهشث الحاحت لىحىد هؽام بيرفىذ لألسشفت إلالىتروهيت.

ملاذا يجب استخدام النظام؟
مً املفشوف أن وحىد الخلىياث املخلذمت جىفش ـليىا سهىلت ودكت الىصىٌ للمفلىمت ،هما أهه مً املفلىم بأن أسشيف
ً
ً
الششواث ًصفب حذا الىصىٌ اليه بالعشق الخلليذًت ورلً لىثرة ألاوساق والفاهساث وإلاـخماداث الخعيت التي هخذاولها ًىميا
بين مىؼفي الششواث.
ومً خالٌ هزا الىؽام أهذ جىفم بالمان والثلت املعللت بأن حميق ألاوساق وإلاـخماداث البىىيت والفاهساث وغيرها مىحىدة
بأمان ومً خالٌ  3حشواث مخخاليت ًمىىً الىصىٌ الى ماجحخاحه ومً أي ميان بالفالم ،هزا هى الشخاء املعلىب مً الخلىيت
وهىزا أهذ في ششهت/مؤسست هاجحت.
بيرفىذ لألسشفت هى هؽام ًلىم بجميق وؼائف ألاسشفت بصىسة سهلت ومخياملت كابلت للخفذًل بما ًدىاسب مق أوشعت أي
مؤسست مما ًؤدي إلى جيىيً أسشيف آلي مىثىق وكىي ًحل حميق إشيالياث ألاسشيف اليذوي وهزلً إشيالياث بفض بشامج
ألاسشفت إلالىتروهيت املخىفشة في السىق والتي جدسم بالجمىد والخفليذ.

الفئاث املستهدفت لالستفادة من بيرفكت لألرشفت
 البىىن.
 ششواث الاجصاالث.
 املؤسساث الحيىميت (وصاساث،بلذًاث.) ...،

 الششواث الخاصت (ألادويت،ألاغزًت،الصىاـيت)............،
 مياجب جذكيم الحساباث واملحاسبين.
 الجمفياث واملؤسساث مخفذدة ألافشؿ .
 إلاجحاداث والىلاباث املخخلفت واملؤسساث غير الشبحيت.
 الغشف الخجاسيت.

أهداف ألارشفت إلالكترونيت
 جىفير املساحاث املىخبيت املستهلىت لخخضيً امللفاث الىسكيت.
 جىفير وسخت احخياظيت مً الىثائم في حالت حفشض ألاصىٌ لي جلف هديجت لي ـىامل ظبيفيت أو بششيت مثل الحشائم،
السشكت ،ضياؿ مسدىذاث ،أو الخلف هديجت الخفشض لفىامل حىيت أو غيرها.
 سهىلت إسترحاؿ الىثائم املعلىبت ورلً بئسخخذام ظشق مخخلفت للبحث.
 سهىلت جبادٌ الىثائم داخل وخاسج املؤسست.
 إجاحت الىثائم لالظالؿ بىاسعت الفذًذ مً ألاشخاص في هفس الىكذ.
 صيادة ففاليت صالحياث إلاظالؿ ـلى الىثائم

خصائص نظام بيرفكت لألرشفت:
ً خميز البرهامج بسهىلت الاسخخذام لسشفت ـذد غير محذود مً الىثائم واملسدىذاث.
ً خفامل مق حميق اهىاؿ امللفاث وملحلاتها الصىجيت واملشئيت والشسائل إلالىتروهيت ( .) Emails
 حفشيف أسشيف خاص لخصييف الىثائم حسب اخخياس املسخخذم.
 إدخاٌ مفلىماث واملت ـً الىثيلت ضمً الخصييف املعلىب.
 إمياهيت جدبق الخفذًالث التي حصلذ ـلى وثيلت مفيىت مً حيث جاسيخ الخفذًل واملسخخذم الزي هفز الخفذًل.
 سحب الصىس ( أهثر مً صىسة ليل وثيلت ) مً املاسح الضىئي مباششة إلضافتها ضمً الىثيلت ويخم ضغغ الصىس
ً
لخخضينها بأكل حجم ممىً لسشـت استرحاـها الحل ــا.
 البحث ـً أي وثيلت حسب أي مً املفلىماث املخفللت بالىثيلت مثل:

 oجحذًذ الفترة الضمىيه التي جمذ ألاسشفت فيها
 oباسخخذام احذ صفاث امللف مثل (الاسم ،الذائشة ،اليىد,.الخ)
 oباسخخذام املفلىماث التي ًحخىيها امللف.
 إمياهيت الفشص والترجيب والعباـت.
ً مىً جصذًش جلً الىثائم إلى الىيىذوص ـلى شيل مجلذاث مىافلت لألسشيف وضمنها مفلىماث الىثيلت واسجباظاتها
مً ملفاث وصىس.
 إمياهيت حغيير أسماء (ـىاويً) حلىٌ حفشيف بياهاث الىثيلت حسب هىـيت الىثائم املعلىب جصييفها وأسشفتها.
 اسخفشاض الىثائم مً خالٌ ألاسشيف املفشف ويمىً حفذًل بياهاث الىثيلت.
 حفشيف مسخخذمين للبرهامج مق ولماث سش لهم وسماحياث للذخىٌ إلى ول ـمليت مً ـملياث البرهامج حسب سغبت
املسخخذم الشئيس ي ويمىً حجب جصييف ( أو أهثر ) مً ألاسشيف ـً مسخخذم ما لضمان الخصىصيت وما شابه.

ميزاث برنامج بيرفكت لألرشفت إلالكترونيت
 الخفامل مق كىاـذ البياهاث
 دـم جلىيت الشبياث
ً في باحخياحاث املؤسست
 سهل الاسخخذام
 ال ًحخاج لىثير مً الخذسيب
 مخفذد اللغاث.
 دـم الذخىٌ ـً بفذ للىؽام.
 جصذًش البياهاث الى ملف اهسل
 دـم البروجىوىالث الفامليت املشهىسة.

 دـم خاصيت مشاحل سير الفمل.
 الخيامل والاهذماج مق هؽم أخشي.
 كذسة ـلى حماًت الىثائم.
 كذسة ـلى جلذًم الخلاسيش.
ً خضمً محشن بحث كىي ًذـم البحث بجميق الحلىٌ.
ً خضمً البحث ـً محخىياث الىثائم والصىس.
 دـم البرًذ إلالىترووي .
 الخفامل مق حميق أهىاؿ امللفاث.
ً ذـم حفؾ الفاهساث الىاسدة.
 سهل الخعىيش والخحذًث.
ً ذـم بشامج الصىس والشسىماث.
 حفؾ والخلاط حميق امللاساث.
 دـم أسشفت الىسائغ ألاخشي.
 دـم استرحاؿ البياهاث الخالفت
 البحث الهيىلي.
ً يىن مضودا بذليل مشحعي مفصل .
ً ذـم امخذاد امللفاث املخىىـت.
 الذخىٌ املخفذد لهثر مً مسخخذم في هفس الىكذ السخفشاض وثيلت/وثائم مفيىت.

