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  ®®IInnffiinniitteeEECCMM إنفينيتي إي سي إم  إنفينيتي إي سي إم ما هو نظامما هو نظام  --11
 

ام   شكل نظ ال®InfiniteECMي ا  ح امال   عربي دد متك ائق ات اللغ ومتع فة الوث ستندات   إلدارة وأرش  والم
شر  استرجاع،  تخزين،   تنظيم ، فهرسة ،يتيح النظام لمستخدميه إدخال   . والمحتوى اإللكتروني  واع      ون  مختلف أن

ائق يالوث وى اإللكترون ل والمحت ات مث ة   ا ملف وم البياني ة والرس ات اإللكتروني ات الكلم ات معالج صور وملف ل
  .والخرائط وملفات الصوت والفيديو وغير ذلك

  
ام   ®InfiniteECMتشمل قائمة المرشحين لالستفادة من مزايا        معظم المؤسسات والدوائر من القطاعين الع

ا  شرآات التأمين، الوزارات، مراآز األ المستشفيات، والخاص مثل البنوك،   ة وغيره . بحاث، الشرآات التجاري
ا  ائق        آم ك بالوث تبدال ذل ة واس ائق الورقي ع الوث ل م ات التعام ن عملي تخلص م ستخدميه ال ام لم ضمن النظ  ي

وى يوالمحت فة   اإللكترون اليف المخصصة ألغراض األرش د والتك ي الوقت والجه ائال ف وفيرا ه ي ت ا يعن  مم
 نسخ احتياطية   الحصول على ي مجاالت األرشفة وإدارة الوثائق و     إضافة  إلى المزايا ف    . والفهرسة واالسترجاع 

ة          أيوفر النظام   آما  من الوثائق الهامة،     حدث تقنيات االتصال مثل البريد  اإللكتروني والفاآس، إضافة  إلى تقني
OCRأو ما يسمى بالتمييز الضوئي للحروف و االستفادة من محرآات البحث العربية . 

  
ي،    ®InfiniteECMألرشفة اإللكترونية لقد تم تطوير نظام ا   ستخدم العرب  مع األخذ باالعتبار احتياجات الم

م تطويره   ®InfiniteECM ربط نظام يمكن  .حيث أن جميع شاشات وأوامر النظام معربة بالكامل والذي ت
ة   البيانات واعد أدوات التطوير مع جميع برامج ق أحدثباستخدام تخدام ت   العالمي ق اس ة عن طري  Imageقني

Enabling الحديثة .  
  

  : حلول فرعية متعددة لتغطية آافة متطلبات العمل االحترافي منها®InfiniteECMيوفر نظام 
  

 InfiniteECM HV Captureنظام المسح الضوئي لحزم األوراق  -
  
 InfiniteECM Auto-Indexingنظام الفهرسة اآللية باستخدام تقنية البارآود  -

  
 InfiniteECM Publisherمن أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني العالمية نظام النشر إلى العديد  -

  
  InfiniteECM OCR Server/Full Text Searchنصي الشامل النظام البحث  -
 
 InfiniteECM Fax/Email Serverالفاآس والبريد اإللكتروني أرشفة نظام  -

  
 InfiniteECM Office Suiteنظام أرشفة ملفات طاقم أوفيس  -

  
 InfiniteECM EDMSكترونية  اإلل الوثائق وتراسلم إدارة وأرشفةنظا -

  
 InfiniteECM Portal & Workflowنظام البوابة اإللكترونية وتسلسل العمل  -

  
  InfiniteECM Records Manager  ثالثية األبعاد/نظام تخزين الملفات في مستودعات ثنائية -
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  BBaarrccooddeeد د ما هي تقنية البارآوما هي تقنية البارآو  --22

  
  
ية وأشهرها    أفرة مكونة من أنماط مختلفة على شكل نقاط أو مربعات أو         يهي ش  بارآودال ية هندس شكال سداس

  .لها عرض مختلف وتفصل بينها مسافات مختلفة متوازية  طوليةيأتي على شكل خطوط
  

  
  

قارئ البارآود هو عبارة عن ماسحة ضوئية أو قارئ ضوئي يسلط شعاع من الليزرعليه ثم يرتد مرة أخرى      
وم  . من خالل األعمدة البيضاء فقط حيث أن األعمدة السوداء تمتص الضوء وال تعكس الشعاع مرة أخرى        يق

شعه المنعكسه و من خاللها يقوم بأرسال هذه البيانات إلى جهاز آاشف الضوء الموجود في القارئ بتحليل األ 
ذه  آمبيوتر يعمل على مطابقة هذه الشفرة على الشفرات المخزنة لديه فيستخلص آافة ال   معلومات المرتبطة به

  ...وهكذا إلخمثال رقم متسلسل أو اسم معلومة معينة ن أرقام وأحرف تمثل الشفرة م
  

دال من              في حالة استخدام القارئ      الضوئي يتم ادخال القيمة التي يمثلها البارآود مباشرة إلى شاشة الكمبيوتر ب
بيانات عند نقاط البيع وإدارة المخزون أو الاستخدام لوحة المفاتيح وهذه الطريقة تستخدم مثال في أتمتة إدخال 

  . من التطبيقاتالمستودعات وغيرها الكثير
  

  
  

ل أن تمر من خالل                     ائق أوال قب ولغايات أرشفة الوثائق إلكترونيا فيتوجب استخدام ماسحة ضوئية لمسح الوث
ا ألغراض               ارآود الحق ستخرج معلومات الب صورة وت صنيف أو  ا برمجيات خاصة تحلل ال ة  فهرس ال لت ة األلي

  . أو المتابعةللوثائق
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  AAuuttoo--IInnddeexxiinngg تقنية الفهرسة اآللية  تقنية الفهرسة اآللية ®®IInnffiinniitteeEECCMMآيف يوفر نظام آيف يوفر نظام   --33
  
 
  :Scanning  مرحلة المسح الضوئي–أ 
زم األوراق   صوير ح ام ت وفر نظ زم InfiniteECM HV Captureي ضوئي لح سح ال ة الم  إمكاني

ل   س ع من الما نو300األوراق من خالل أآثر من  ضوئية مث  Canon وKodak   و Fujitsuحات ال
  العالمية و تقنية معالجة الصور العالمية ISISدعم تقنية التصوير من خالل محرآات يو العديد غيرها و
Kofax VRS.  

  

  
  
  

  :Auto-Indexing  مرحلة الفهرسة اآللية-ب
ر  ات حيث تم ن خالل برمجي ة InfiniteECM Auto-Indexing الحزم المصورة م  للفهرسة اآللي

ة                  البارآود باستخدام تقنية  ارآود هي الفاصل، ومن خالل قيم ى ب وي عل ي تحت صفحة الت ر ال  حيث تعتب
  :نها م عمليةالبارآود يتم فهرسة الصفحة والمرفقات التابعة لها، وهناك أمثلة

  
 :أرشفة ملفات شؤون العاملين -

صفحة ومرف                      ى ال ا عل تم التعرف آلي م الموظف ي ل رق ارآود يمث ا قفي حالة آون الب ثال    اته ين    م طلب تعي
ل                 من   وشهادات وغيرها  اقي المعلومات مث تم استخراج ب ه ي ين ومن خالل رقم ملفات تابعة لموظف مع

 وسيطة تحتوياالسم، تاريخ التعيين وغيرها من نظام شؤون العاملين مباشرة أو من خالل قواعد بيانات 
 . المعلومات المطلوبةعلى

 
 :أرشفة ملفات عمالء شرآات االتصاالت -

صفحة ومرف                   ى ال ا عل تم التعرف آلي ا  قفي حال آون البارآود يمثل الرقم المتسلسل لشريحة المشترك ي اته
سل  ملفات من  وغيرهاشخصيةالبطاقة ال ومثال طلب االشتراك   تابعة لعميل معين ومن خالل الرقم المتسل

 مباشرة أو من Billingيتم استخراج باقي المعلومات مثل االسم، تاريخ التفعيل وغيرها من نظام الفوترة 
  . المعلومات المطلوبة علىخالل قواعد بيانات وسيطة تحتوي
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 :المواطنين في الدوائر الحكوميةأرشفة ملفات  -

ا    صفحة ومرف  في حال آون البارآود يمثل الرقم الوطني للمواطن يتم التعرف آلي ى ال ا  ق عل ثال  اته طلب  م
ة صيةبطاق ا  و  شخ فر وغيره واز س ن ج ات م ة لملف واطنتابع رقم  م الل ال ن خ ين وم وطني مع تم ال  ي

اريخ ال        م، ت ل االس يالد استخراج باقي المعلومات مث ا من نظام األ   م ة   وغيره  مباشرة أو من   حوال المدني
  .خالل قواعد بيانات وسيطة تحتوي المعلومات المطلوبة

  
 :الحرآات اليومية الموقعة من العمالء في البنوكأرشفة ملفات  -

سل        رقم المتسل ة ال اتحرآ للفي حال آون البارآود يمثل ال ة من العمالء   عمالء البنك   ليومي ل   والموقع  مث
ا      ل وغيره تم التعرف    ،سحب، إيداع، تحوي صفحة   ي ى ال ا عل ا   ومرفق آلي ثال صورة ال  اته ة م ة  حرآ   الموقع

ةالوصورة  ا شيكصورة ال وشخصية البطاق ن  وغيره ة لم ات تابع ة ملف رقم ةمعينحرآ ن خالل ال  وم
ل  ات مث اقي المعلوم تخراج ب تم اس سل ي لالمتسل م العمي م الحساب، اس اريخ ال رق رع، ت ز الف ة، رم  حرآ

وي      Core Banking  البنكينظام الوغيرها من  ات وسيطة تحت ى مباشرة أو من خالل قواعد بيان   عل
  .ةالمعلومات المطلوب

  
  
  :Data Review & Verification )اختياري (مراجعة النتائج/ مرحلة تنقيح-جـ

ة   ة اآللي صوير والفهرس ائج الت ة نت ن مراجع ستخدم م ة الم ذه المرحل ن ه ثال تمك ة م ك حسب الحاج   وذل
  .إلخوهكذا  البطاقة، جواز السفر  مثال لكل مرفق المرفقة حسب نوع الوثيقةالصفحاتلتصنيف 

روء  مثال لتدقيق الصفحات التي  ستخدام هذه المرحلة    يمكن أيضا ا   ا تحتوي بارآود غير مق دة  لنتيجة    آلي ع
  : أسباب منها

  . التخزين في ظروف سيئة مثال بسبباالهتراء بتقادم الزمن أو -
 .بسبب نفاذ الحبرمثال ة الجودة سيئ طباعة -
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  :Search & Retrieval  البحث واالسترجاع من خالل متصفح االنترنت-د
سح ا   ة الم ن مرحل اء م د االنته ائق    بع ام إدارة وث ى أي نظ ائج إل شر النت تم ن ة ي ة اآللي ضوئي والفهرس ل

ائج من   InfiniteECMومحتوى إلكتروني عالمي مثال نظام إنفينيتي إي سي إم          بحيث يمكن تصفح النت
صفح     الذي يتميز بالسرعة واألمان العاليين وقابلية العملWeb light viewerخالل   من خالل أي مت

  .عدادت مسبقة على جهاز المستخدمإ رنت بدون أية مشاآل وبدون الحاجة إلى أيةانت
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  SSuucccceessss  SSttoorriieessقصص نجاح قصص نجاح   --44

  
  

 : Shareco Brokerageالفهرسة اآللية لملفات العمالء في شرآة شيرآو لألوراق المالية -
  

  
 

 :الدولة •
  المملكة األردنية الهاشمية

  
 :السنة •

2008   
 
 :عدد األوراق •

 يوميا 500ومعدل  المتراآم، 2,000,000
  

 : المشروعتنفيذ مدة •
  شهرا12

  
 :تقنية الفهرسة اآللية •

  باستخدام رقم العميل آبارآود على الصفحة األولى لملف العميل
   فهارس من ملفات التفاويض الموقعة من العمالء5 الستخراج OCRباستخدام تقنية 

  
 :ملخص المشروع •

 بتزويد الشرآة بنظام األرشفة اإللكترونية E-FILEت  لتنفيذ المشروع قامE-FILEبعد اختيار 
InfiniteECM® بمكوناته:  

 InfiniteECM HV Captureنظام المسح الضوئي لحزم األوراق  
 InfiniteECM Auto-Indexingنظام الفهرسة اآللية باستخدام تقنية البارآود  
 InfiniteECM Publisherإدارة المحتوى اإللكتروني نظام نظام النشر إلى  
 InfiniteECM EDMSكترونية  اإلل الوثائق وتراسلنظام إدارة وأرشفة 
 . مليون ورقة خالل سنة واحدة2خدمات المسح الضوئي والفهرسة لعدد  

 
  :مدير المشروع •

  فيصل التكروي: السيد
  00962795344987: جوال

   com.yahoo@takrouri_lFaisa: بريد إلكتروني
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 :MTN Yemenالفهرسة اآللية لملفات العمالء في شرآة إم تي إن اليمن  -

  

  
 
 :الدولة •

  اليمن
  

 :السنة •
2009 

 
 :عدد األوراق •

  يوميا 9,000  المتراآم، ومعدل9,000,000
  

 : المشروعتنفيذ مدة •
  أسابيع4

  
 :تقنية الفهرسة اآللية •

 كود على الصفحة األولى لطلب االشتراآبارآشريحة المشترك باستخدام رقم 
  

 :ملخص المشروع •
 بتزويد الشرآة بنظام األرشفة اإللكترونية E-FILE لتنفيذ المشروع قامت E-FILEبعد اختيار 

InfiniteECM® بمكوناته:  
 InfiniteECM HV Captureنظام المسح الضوئي لحزم األوراق  
 InfiniteECM Auto-Indexingنظام الفهرسة اآللية باستخدام تقنية البارآود  
 InfiniteECM Publisherإدارة المحتوى اإللكتروني نظام نشر إلى نظام ال 
 InfiniteECM OCR Server/Full Text Searchنصي النظام البحث  
 InfiniteECM EDMSكترونية  اإلل الوثائق وتراسلنظام إدارة وأرشفة 
 InfiniteECM Fax-Email Serverنظام أرشفة الفاآس والبريد اإللكتروني  
 InfiniteECM Office Suiteملفات طاقم أوفيس نظام أرشفة  
 .E-FILEخدمات االستشارة والتدريب لتنفيذ المشروع حسب توصيات  

 
  :مدير المشروع •

  صالح النخالني: السيد
  00967733111913: جوال

  ye.com.mtn@snakhlani: بريد إلكتروني
 

  


