الجمارك – دليل االستخدام
خدمة الكيمياء الشرعية – (الجمارك)
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 .1التحكم بالوثيقة
.1.1

سجل التغييرات
الوصف
انشاء النسخة 0011

.1.1

التاريخ
 01ديسمبر 1104

قائمة التوزيع
اللقب
المالك
مدير المشروع
مدير المشروع
فريق تطبيق الخدمات

.1.1

االسم
المركز االقليمي لمراقبة السموم بالدمام
مكتب ادارة المشاريع بوزارة الصحة
مكتب ادارة المشاريع بشركة اجادة للنظم المحدودة
الفريق التقني بشركة اجادة للنظم المحدودة

الوثائق ذات الصلة
شرح الصلة
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المحرر
شركة اجادة للنظم المحدودة

التاريخ

عنوان الوثيقة

 .1المقدمة
.1.1

خلفية الخدمة

مراكز مراقبة السموم في كل منطقة تقدم خدمات معينة لجميع المستشفيات والوكاالت الحكومية ،و المؤسسات األخرى مثل الجامعات في المملكة،
والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو اتمتة العملية بالكامل وتحسين انطالق العملية برمتها من قبل الطرف الطالب وكذلك مراكز مراقبة السموم في
جميع أنحاء المملكة.
نطاق الخدمة يغطي جميع الطلبات الواردة من جميع مراكز الشرطة والجمارك وهيئة األمر بالمعروف ومكافحة المخدرات والجهات األخرى .تم
تصميم هذه الخدمة لفحص حاالت االشتباه في وجود مواد سامة أو مخدرة بناء على الطلبات المقدمة من الجهات المعنية.

.1.1

االشكال االرشادية

الوصف
يعرض كلما كان هناك معلومات هامة يجب على المستخدم مراجعتها.

يعرض كلما كان هناك طريقة أسهل إلستخدام النظام من المفيد للمستخدم مراجعتها.
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الشكل

 .1الصفحة الرئيسية لبوابة أوتار
.1.1

نظرة عامة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية ألوتار هي الشاشة الرئيسية التي سيتم عرضها مباشرة بعد تسجيل الدخول إلى بوابة أوتار (لجميع المستخدمين) ،والشاشة الرئيسية تحتوي
فعالة.
بطريقة
النظام
استخدام
في
المستخدم
تساعد
التي
المكونات
من
العديد
على
هنا أدناه ،سوف نسلط الضوء ونشرح كل عنصر من عناصر الصفحة.
سيتم عرض الصفحة الرئيسية بنفس العناصر لجميع المستخدمين ،والخيارات المعروضة داخل العناصر سوف تتغير بناء على
امتيازات المستخدم الشخصية.

الصفحة الرئيسية مجهزة بعدة أدوات للوصول السريع:
 البحث السريع عن الطلبات :من خالل هذه األداة يمكن للمستخدم البحث عن طريق رقم الطلب بين جميع
الطلبات المسموح له باإلطالع عليها .كما تعطى للمستخدم مرونة البحث باستخدام جزء من رقم طلب دون
الحاجة إلدخاله كامال .سيتم استرجاع معلومات طلب في وضع القراءة حيث لن يستطيع النظام استعادة
مهمات الطلب ،وبالتالي لن يتم منع المستخدمين اآلخرين من الوصول لمهمات الطلب ولن تكون هناك
حاجة إلى اإلفراج المهمة.
 البحث السريع عن المهمات :توفر هذه األداة مرونة كبيرة للمستخدم حيث تصفي بين جميع المهام الموكلة
اليه .وعالوة على ذلك ستستخدم األداة معايير التصفية المقدمة لمطابقة جميع معلومات المهمة؛ على سبيل
المثال رقم الطلب ،اسم المريض ،رقم الملف ،الخ ...
 البحث السريع بالباركود و ال :RFIDتوفر هذه األداة وصول سريع لمهمة فحص العينة من خالل رقم
العينة أو  RFIDالمقدم.
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.1.1

القائمة الرئيسية للمستخدم

القائمة الرئيسية توفر الخيارات التالية:







"طلب جديد" القائمة الفرعية :استنادا إلى ملف تعريف المستخدم ،سيكون المستخدم قادرا على بدء طلبات جديدة
للخدمات المختلفة باستخدام هذه القائمة الفرعية.
"البحث عن طلب"  :استنادا إلى ملف تعريف المستخدم ،سيكون المستخدم قادرا على البحث عن جميع الطلبات المتعلقة
به  /منظمته ،وسوف يكون قادرا على تنفيذ إجراءات مختلفة على أي طلب .
اشعاراتي " :سيتم استخدام هذا البند من القائمة لعرض كافة الإشعارات المتعلقة بالمستخدم في صفحة منفصلة.
"أيقونة جرس (اشعاراتي)" :عند النقر على هذا الرمز ،فإنه سيتم عرض جميع االشعارات المتعلقة بالمستخدم ،وسيكون
المستخدم قادرا على فتح االشعارات على النحو المطلوب ،وهذا سيوجه المستخدم إلى الصفحة المطلوبة .
“الرمز " :"Enعند النقر على هذا الرمز سيتم تغيير واجهة النظام من العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس.

 أيقونة "إعدادات" :سيتم استخدام هذا الرمز من قبل المستخدم لتمكينه من تغيير اإلعدادات المفضلة لديه بما في ذلك (اللغة ،نوع التقويم ،رقم
هاتف ،وعنوان)

.1.1

الصفخة الرئيسية "سلة العمل خاصتي"

 الصفحة الرئيسية ستعرض جميع الطلبات التي تتطلب اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المستخدم (يتم تعريف هذه الطلبات في النظام ب المهام).
 األيقونات المعروضة على الجانب األيمن من كل مهمة تعرض الوضع الراهن الطلب .سيتم عرض أداة تلميح تحتوي على حالة الطلب عندما يحوم
الماوس فوق الرمز.
 يمكن للمستخدم فتح أي مهمة من خالل النقر على أيقونة "صحيح" المعروضة بجانب كل مهمة ،سوف يتم عرض أداة تلميح عندما يحوم الماوس
فوق األيقونة ,تحتوي على بعض المعلومات األساسية المتعلقة بالطلب.
عندما يحوم الماوس فوق رابط المهمة ،سيتم عرض أداة تلميح تحتوي على بعض المعلومات األساسية المتعلقة بالطلب .و ستختلف المعلومات
المعروضة باختالف نوع الطلب.
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يمكن للمستخدم استخدام حقل البحث لتحديد المهام؛ سيقوم النظام بمحاولة مطابقة االدخال مع اسم المشتبه به أو رقم الطلب.
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.1.3

الصفخة الرئيسية "البحث السريع"

 منطقة البحث السريع يمكن استخدامها من قبل المستخدم للبحث بسرعة وعرض أي طلب ضمن امتيازات المنظمة.
 يمكن للمستخدم البحث عن طريق أي جزء من رقم الطلب
 وسيكون المستخدم قادرا على فتح الطلب من خالل النقر على أي رقم طلب يتم عرضه في نتائج البحث السريع.

سيتم تصفية النتائج اعتمادا على امتيازات دور المستخدم

توفر أداة امكانية الوصول إلى وضع البحث المتقدم ،حيث يمكن للمستخدم البحث عن طريق أكثر من معلومة ،وحيث سيتم عرض نتيجة
البحث يشكل أكثر تفصيال.
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.1.3

الصفخة الرئيسية "طلب فتح سريع"

 أي مستخدم يمتلك قارئ الباركود ،يمكنه تحديد مكان وفتح الطلب عن طريق مسح عينة طباعة الباركود أو فراءة ال.RFID

يتم استخدام هذه الميزة عادة من قبل مركز التحكم السموم  /استقبال.

.1.3

الصفخة الرئيسية "قائمة االيقونات الظاهرة على يسار الشاشة"

ايقونة الصفحة الرئيسية
ايقونة احصائيات الطلبات :عند النقر عليها ،سيتم فتح صفحة تعرض لوحة المعلومات اإلحصائية للمستخدم ومنظمة
المستخدم ,تحتوي على معلومات تتعلق بطلبات الخدمات المختلفة واألوضاع الحالية.
أيقونة سلة العمل :عند النقر عليها  ،فإنه سيتم فتح صفحة جديدة تعرض قائمة المهام كاملة على أساس دور
المستخدم ،وسيكون المستخدم قادرا على تنفيذ اإلجراءات المختلفة من خالل هذه الصفحة .
أيقونة دليل الفحوصات
أيقونة مضادات السموم
أيقونة االعالم التربوي
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.1.3







صفحة البحث عن طلب

من خالل هذه الصفحة ،سيكون المستخدم قادرا على البحث عن جميع الطلبات المتعلقة به  /منظمته ،وسيكون قادرا على تنفيذ إجراءات مختلفة
على أي طلب محدد.
يمكن للمستخدم البحث باستخدام المعايير التالية:
 رقم الطلب
 رقم المريض  /رقم الملف
 رقم الجوال
 درجة اهمية الحالة
 الهيئة
 اسم المنشئ
نتائج البحث يمكن أن تتم تصفيتها حسب الخدمة باستخدام زر نوع الخدمة المعروض في رأس جدول النتائج.
يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير الطبية باستخدام الرموز التالية المعروضة تحت عمود "تقارير".
عرض التقرير الطبي
طباعة التقرير الطبي

 يمكن للمستخدم عرض سجل الطلب بالضغط على األيقونة تحت عمود"التاريخ"
 يمكن للمستخدم فتح أي طلب من خالل النقر على رقم الطلب.

يمكن للمستخدم طباعة التقرير األخير مباشرة عن طريق النقر على زر الطباعة في الشبكة ،للوصول إلى تقرير آخر يمكن للمستخدم استخدام
الزر العرض.
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.1.3

صفحة اشعاراتي

 وسوف تستخدم لعرض كافة اإلشعارات المتعلقة بدور المستخدم في صفحة منفصلة.
 يمكن للمستخدم تصفية اإلشعارات من خالل النقر على الحروف المعروضة في رأس الجدول.

إجراء :يعني أن الطلب يحتاج إلى إجراء من المستخدم.
رفض :يعني أنه قد تم رفض الطلب من مركز مراقبة السموم.
معلق :يعني أن الطلب ظل معلقا من قبل مركز مراقبة السموم وارسل مرة أخرى إلى منشئ الطلب للتعديل
لن يتم استالم العينات من قبل مركز مراقبة السموم حتى يتم تعديل الطلب وإعادته.
غير مستخدم في هذه الخدمة
المعلومات :يعني أن هناك معلومات ينبغي النظر إلىها من قبل المستخدم .مثال :التقارير الطبية
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 .3شرح الخدمة
االدوار الفعالة :
منشئ الطلب (موظف الجمارك)

معتمد الطلب (مسؤول الجمارك)
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موظف الجمارك يفتح طلب جديد من النظام.
سوف يقوم موظف الجمارك باستكمال بيانات الطلب ،إدخال بيانات األحراز والعينات وتقديم الطلب من خالل
سوف يقوم موظف الجمارك بمراجعة الطلب وإرساله إلى مسؤول الجمارك لمراجعته قبل إرساله إلى مركز مراقبة السموم.
معتمد الطلب (مسؤول الجمارك) من قبل قسم الشرطة المسؤول لديه القدرة على إلغاء الطلب كله.
بعد اصدار التقرير النهائي ،سيصل اشعار الى قسم الشرطة بصدور التقرير سيقوم موظف الجمارك بطباعة التقرير النهائي ،وسيكون التقرير
متوفرا للعرض في اي وقت.
النظام .

 .3منشئ الطلب
انشاء الطلب

.3.1

يستطيع كل من منشئ الطلب أو معتمد الطلب انشاء الطلب.

 سوف ينقر المستخدم على طلب جديد من القائمة الرئيسية كما تم االيضاح من قبل ،ثم سوف يختار طلب الكيمياء الشرعية من القائمة الفرعية،
 سوف يقوم المستخدم بإدخال البيانات الرئيسية للطلب.

*

تعني حقول اجبارية

يتبع
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 ثم يقوم بإدخال بيانات ناقل العينة ثم بيانات االحراز والعينات الخاصة بكل حرز:
 ادخال بيانات ناقل العينة
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ادخال بيانات العينات
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ادخال بيانات العينات

 سيقوم المستخدم بإكمال إدخال البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على "إنشاء" ،سيتم إرسال الطلب إلى موظف قسم الشرطة المسؤول للمراجعة
والموافقة.
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 .3معتمد الطلب
انشاء الطلب

.3.1

يستطيع كل من منشئ الطلب أو معتمد الطلب انشاء الطلب.
 سوف ينقر المستخدم على طلب جديد من القائمة الرئيسية كما تم االيضاح من قبل ،ثم سوف يختار طلب الكيمياء الشرعية من القائمة الفرعية،
 سوف يقوم المستخدم بإدخال البيانات الرئيسية للطلب.

*

تعني حقول اجبارية

يتبع
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 ثم يقوم بإدخال بيانات ناقل العينة ثم بيانات االحراز والعينات الخاصة بكل حرز:
 ادخال بيانات ناقل العينة
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ادخال بيانات العينات
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ادخال بيانات العينات

 سيقوم المستخدم بإكمال إدخال البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على "إنشاء" ،سيتم إرسال الطلب إلى موظف قسم الشرطة المسؤول للمراجعة
والموافقة.

 سيقوم النظام بإعالم المستخدم برقم الطلب وسؤاله إن كان يريد الخطوة التالية ام ال.
 في حالة اإلجابة بنعم سيقوم النظام بفتح الطلب في خطوة المراجعة
 في حالة اإلجابة بال سيغلق الطلب
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.3.1

مراجعة الطلب

 بعد االنتهاء من جميع أقسام الطلب ،يجب القيام بخطوة المراجعة النهائية من قبل مسئول الجمارك قبل إرسال الطلب إلى مركز مراقبة السموم.
 سوف يجد المستخدم المهمة في سلة العمل الخاصة بع كما هو موضح هنا.

 سوف يقوم المستخدم بمراجعة الطلب كما هو مبين هنا.

 يستطيع المستخدم طباعة ملخص للطلب قبل ارساله لمركز مراقبة السموم.
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 بعد مراجعة الطلب ،المستخدم لديه مجموعة من اإلجراءات التي يمكن اتخاذها على طلب كما هو معروض أدناه.

سيرسل الطلب إلى مركز سحب العينات الذي تم اختاره
سوف يلغي الطلب كليا
سوف يعيد الطلب الى المنشئ للتعديل
سوف يفرج عن الطلب من المستخدم ،بحيث يمكن للمستخدمين اآلخرين مع دور مماثل العمل على نفس
الطلب
سوف يعرض سجل الطلب
 بعد االنتهاء من مراجعة الطلب ،انقر على "اتمام المهمة" ليقوم النظام بارسال الطلب إلى مركز مراقبة السموم.
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اتمام المهمة
الغاء الطلب
اعادة
افراج
االجراءات
السابقة

 .3عرض التقارير الطبية
 المستخدم سيكون قادرا على عرض كافة التقارير الطبية المتاحة سواء عن طريق فتح التقرير من االشعارات أو باستخدام الرموز تحت عمود
"تقارير" في صفحة البحث عن طلب.
التقرير النهائي
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التقرير المعدل

تقرير بناءا على شكوى
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