
 إنزال وتثبيت وبدء إستخدام برنامج       
 

 

 :يوما من الرابط التالي 30لإلختبار مجانا لمده    MaintSmart 5.0يمكن إنزال وتثبيت برنامج 

https://www.maintsmart.com/cmms/MaintSmartEnterprise50.exe 

البرنامج حيث يمكن عقد جلسات نقاش تفاعلي ب للتعريفتوفير واحدة من أهم و أقوي وسائل التواصل الشخصيه   يمكن

برنامج (  وتتضمن الجلسات شروحات ومناقشات عن Go To Meetingبالفيديو علي شبكه الويب باإلستعانة ببرنامج )

MaintSmart   خبراء الشركه علي أسئله المشاركين وتعقد الجلسات عند طلب المهتمين بالبرنامج من وردود مباشره

 مشاركا بنفس الوقت. 25وبحد أقصي 

األلكتروني  ولتيسير التعرف علي البرنامج والبدء بإستخدامه توفر الشركه مجانا على موقعها

https://www.maintsmart.com  العديد من الوسائل التدريبيه لتسهيل وتجربه البرنامج حيث توجد كمية كبيرة من

 و university.com/-http://cmms المعلومات المفيدة وأشرطة فيديو للتدريب علي الروابط التاليه

training/-software-https://www.maintsmart.com/cmms   

  :الفيديو المتاحه للتدريب أشرطة لبعض روابط

 أساسيات أوامر الشغل  طباعة أمر شغل  أساسيات الصيانة الوقائية  شل( المعداتتحليل توقف )ف 

 تتبع تعطل المعدات   المتقدمهتقارير البيانات  تصدير البيانات إلى إكسيل  

    

. (manufacturing DEMO) بياناتال قاعدةب يوصيو االختبار بيانات قواعد من واحدة تشغيل يمكنك التطبيق تثبيت بعد

.   Tip of the Day شاشة علي من (الراديو زر بناء أو تصنيع إما) ديمو بياناتال قاعدة حدد الفعلي البرنامج تشغيل بدء عند

 .'1234' المرور وكلمة 'admin' دخالبإ ة تثبيت يتم الدخول للبرنامج بعد

بكامل  عملحيث تجد البرنامج ي MaintSmart Cloud استخدام يه MaintSmart  برنامج الختبار أخرى طريقة

 هاتنا قبلتوجي مناده ستفحيث يمكنكم اإلاالختبار ألغراضالتفاصيل الالزمه للدخول  لكم نقدمعند الطلب سو. محتوياته

 المعدات توقفو العمل، وأوامر العمل، طلبات لتقديمتطبيقات مساعده إضافيه  اإلنترنت شبكة على لديناويوجد . لبدءا

 .المخزونب والبحث

عدم التردد في طلب  يرجى. البرنامج تقييم عند مفيدة تكون قدوالتي    ”How To“لشرح فيديو مقاطع بعضلدينا  يوجد

 في كفيدلت إليك نرسلها يمكن أن التي الوثائق من العديد لدينا معلومات إضافية حيث أن أي إلى بحاجة كنت إذا المشورة

 .التقييم

 .في هذا المجال عاما 20بخبره   MaintSmart تتمتع شركةتذكر 

 .إلى أي لغةالبرنامج ترجمة يسهل ، ودوله 40في ما يقرب من حاليا  MaintSmartاستخدام  يتم
 ه.جميع وحدات كامال شامل MaintSmart يأتي برنامج 

 .إضغط هنا لترتيب موعد لجلسة نقاش مجانية شخصية تفاعلية بالفيديو علي شبكه الويب
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