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 مقارنة ومراجعة برامج

 إداره أعمال الصيانه بالحاسب األلي

 العديد MaintSmart  أن لبرنامج برامج إداره أعمال الصيانه بالحاسب األلي يتضح من العديد عند مقارنة

الميزات الغير متواجده بالبرامج األخري باإلضافة إلي إمكانياته المتعدده وتواجده منذ فتره طويله كل هذا  من

علي  المجاني لكشخصي التعريفي ال كلترتيب عرض اليوم بنا اتصلبسعر منخفض عن البرامج المثيله. 

 . البرنامج والتأكد بنفسكاإلنترنت لإلطالع علي 

علي مواصفات بعض برامج إداره أعمال الصيانه بالحاسب األلي مع مقارنتها  يحتوي الجدول أدناه

 .MaintSmartبمواصفات برنامح 

حيث السعر  MaintSmartبرنامح ل المكافئة الميزةأي مؤشر عن مواصفات المذكورة أدناه تعطي ال ال

 مناسب مع العديد من الخصائص المهمه. 

 النظام األساسي للبرنامجعند شراء  إلي ما يعود علي  شركتك النظر جدا المهم البرامج فمن هذه مقارنة عند

أعمال الصيانه بالحاسب األلي تكلفه إضافية لشراء المزيد والعديد من  إدارة برامج حيث تتطلب معظم

 .الكاملة للبرنامج  القدرة إذا أردت تحقيق اإلضافيهالبرامج  وحدات

 الوحدات جميع على MaintSmartلبرنامج إداره أعمال الصيانه بالحاسب األلي  النظام األساسييحتوي 

والتي تكلف دائما الكثير من الوقت  الحاجة إلي أي برامج إضافيه الكاملة للبرنامج دون القدرة لتحقيق الالزمة

 جميعشمل في معظم الحاالت وب MaintSmartإن السعر الكامل لبرنامج  .الحق وقت في إضافتهاعند  والمال

 المتضمنه به أقل من جزء من ثمن النظام األساسي ألى من البرامج المنافسه.  الوحدات

 :  MaintSmart النظام األساسي لبرنامج المتضمنه في للوحدات قائمة يلي فيما 

 البيانية. والرسوم الصيانة أعمال إدارة تحليل وحدة • .المعداتأصول  إدارة وحدة •

 .أداء وجاهزيه المعدات وحده تحليل • .أوامر الشغل إدارة وحدة •

 .المعدات فعالية وحدة • .الوقائية وجدولة أعمال الصيانة إدارة وحدة •

 .المعلومات التنبيه باالحداث مع أداة وحدة • .المخزون إدارة وحدة •

 .التحكم في التقارير وأداة األعمال تلقائيا وجدولة إدارة وحدة • .والمشتريات الشراء أوامر إدارة وحدة •

 البيانية. والرسوم الصيانة أعمال إدارة تحليل وحدة • .المعدات تعقب ودراسه أعطال وحدة •

 بأكمله(. البرنامج في لعرض جميع محتويات البيانات المستخدم قبل من معرفة تقارير) التقارير وحدة •

خبره وتاريخ الشركه في أعمال برامج إداره أعمال عند مقارنه البرامج إلختيار األمثل يجب اإلهتمام ب

بتاريخ مشرف وخبره طويله فقد تأسست الشركه عام  MaintSmartتتمتع شركه  الصيانه بالحاسب األلي.

بلدا ويتمتع البرنامج بميزه  40 في عاما الماضيه حيث انها متواجده االن 20 ونمت يثبات خالل الـ 1997
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للغه التي ا إستخدامدم خللمست فإن البرنامج يوفر الترجمة خدمات إلى باإلضافة ،القابليه للترجمه الي لغه

 .البرنامج فتره تقييميختارها خالل 

 وصيانة والجامعات والمدارس والمصانع المباني وصيانة المرافق في MaintSmart استخدام برنامج يتم

يقوم  مكان أي وبالقوات المسلحه وفي األغذية وتجهيز والمخابز الطاقة وتوليد والبلديات والفنادق المستشفيات

الصغيرة علي حد  والمنشأت الكبيرة المنشأت في جيد بشكل يعمل البرنامج بأعمال صيانه المعدات حيث أن 

 مما واحدة بيانات قاعدة في محدود من المعدات غير التعامل مع عدد سواء باإلضافه إلي قدره البرنامج على

 لتحديد المنشأة أداء لتقييم أو الالزمة الغيار قطع عن للبحث االقسام المختلفه بين التنقل الصيانة لمدير يسهل

 األماكن التي تتطلب عنايه ومجهود أكثر إلتمام أعمال أعمال صيانه المعدات علي أحسن وجه.

 دعم عقد على المستخدمين جميع يحصل بأن نوصي ونحن للغاية، ني للبرنامج مهمفال لدعمالحصول علي ا إن

 .تحديثات البرنامج خالل فتره الدعم مع الحق في الحصول مجانا علي جميع الهاتف عبر الدعم لتوفير موسع

 من واألهم. كندا أو األمريكية المتحدة الواليات داخل من خالل رقم التليفون المجاني موسعال الدعم يتوفر 

 البرنامج مستخدمي لجميع المجاني اإللكتروني البريد على دعم للحصول دعم عقد إلى نحتاج نل كأن ذلك

 .أخرى تقدمه أي شركة والذي ال الحياة مدى

المثبته والمستخدمه من علي الحاسب و الثانيه  ثالثة أنواع من النسخ األولي هي النسخة MaintSmartلـ 

من اإلنترنت إلنهاء بعض  شبكة من على لإلستخداموالثالثه نسخه مثبته  asedB-loudCتعتمد علي حلول الـ 

 .عن طريق اإلنترنت أو الموبايلتقارير الصيانة أعمال 

 

 

 *** الدوليين للمستخدمين عن التسعير هامة معلومات ***

القوة الشرائية للبلد ومؤشر   )GDP( المحلي جمالي الناتجتسعير دولي للبرنامج يعتمد علي إللشركه جدول 

 تخفيض في سعر البرنامج.عن هذه الطريقة في التسعير  وينتج,.(PPP) المتماثلة

لخدمه مستخدم واحد مع  2017فعلى سبيل المثال مصر فإن سعر بيع البرنامج في مصر اعتبارا من أكتوبر  

 1,595دوالر أمريكي ال غير مقابل  530( أجهزة كمبيوتر هو 3إمكانيه التثبيت على ما يصل إلى ثالثة )

  دوالرعند البيع بالواليات المتحده األمريكيه.
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 MaintSmartة ببرنامج مقارنرامج المختلفه للبالنظام األساسي أسعار ومواصفات 
 (  داخل الواليات المتحده األمريكيه فقط)

 

Max**o SA* Mai****ion Big***t MaintSmart  البرنامجإسم 

 تاريخ بدايه عمل  الشركه 1997 2002 1999 1972 2000

 دوالر 2,990

 سنويا/مستخدم
 باهظ الثمن

  12,500    

 دوالر

 دوالر 456

 سنويا/مستخدم

1,595 

 دوالر أو أقل 
 السعر

 سنوي إشتراك خمس تراخيص متغير سنوي إشتراك
 أجهزه 3دائم لـ 

 مستخدم واحدو
 نوع التعاقد

 الالزمة الوحدات كل علي األساسي البرنامج يشتمل يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الحياه مدي مجاني األلكتروني بالبريد فني دعم يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أبعاد ثالثه ذو هرمي تسلسليمكن ربط المعدات عل هيئة  يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 أومهام المخزون أوبنود المعدات ألعداد أقصي حد يوجد ال

 الصيانه

 العمل طلبات يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

 العمل طلبات نماذج يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 المعدات أعطال ودراسه تعقب يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الوقائية الصيانة أعمال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 المعدات وموثوقية فعالية تحليل يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 (الشاملة المعدات فعالية) OEE يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 المخزون يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

 المشتريات يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

 المخزون مراقبة يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد

 البرنامج بيانات جميع في بحث طلبات منشئ يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد

 OPC المعدات بيانات دوائر مع الربط يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 MS Project ل مماثله  جدوله وحدة يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الجدوله لتقارير اإللكتروني البريدب إرسال/  طباعة يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 لغة أي إلى يترجم يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ويب صفحة أو إكسيل إلى البيانات كافة تحويل يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 التفصيلية والتعليمات المرفقات لملفات محدود غير عدد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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