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   :متطلبــات النظـام 

قبل من المنتجة البيانات قواعد أنواع جميع على يعمل 

 . أوراكل و مايكروسوفت شركة

Server : تشغيل نظام مع Windows7  أو    

Windows Server2008).) 

Client  :الـ من تشغيل نظام أي مع Microsoft)) . 

 

 

 

 

 

     
 

 .مجاور مستشفى ابن الهيثم   –شارع النضال  –بغداد 

 Info@uoitc.edu.iq or uoitc@uoitc.edu.iq: البريد االلكتروني 

 www.uoitc.edu.iq: الموقع االلكتروني 

 والواردة الصادرة الكتب أرشفة إلى النظام هذا يهدف       

 بنفس للنظام المستخدمين من العديد اطالع إمكانية مع الكترونيا

 لكل المعالج كفاءة على التأثير دون اكبر وكفاءة فعاليةوب الوقت

 الغير والواردة الصادرة الكتب عن تلقائي التنبيه وان ,حاسوب

 حصول حالة في احتياطيه نسخ توفير  يمكن كما  عليها مجاب

 مستندات ضياع مثل بشريه  أو طبيعيه لعوامل نتيجة تلف إي

 والواردة الصادرة للكتب التخزين قابلية .الخ ...  التلف أو

 خالل  كتاب مرفق 500 من أكثر تخزين يمكن بحيث جدا كبيرة

 . كتاب  كل في  ثانية 40

 ذلك إلى إضافة المرفقات لصور معالج على النظام يحتوي

 , PDF , Doc منها مختلفة بصيغ البيانات تصدير آلية يتضمن
Excel , Rpt , Jpg  . وبتقنية متطورة بحث طرق وهناك 

 فان للتقارير بالنسبة أما . محدود وغير ديناميكي وبشكل حديثة

 .التقارير أنواع جميع على يحتوي النظام

   : النظام امكانيات
 توفير تم حيث وبنوعين  آلي بشكل شبكة على العمل 

 عند حيث المباشر وغير المباشر االتصال خاصية

 Server name الـ  اسم في تغيير حدوث

(Instance)  في خطا أي ظهور أو الخادم اسم أي 

 ضمن أليا ذلك معالجة سيتم التنفيذ عملية أثناء االتصال

   . البرنامج

 تعدد  منها حديثة برمجية تقنيات على يحتوي 
  التزامن أو (Multi thread) المسارات

Synchronization في المستخدم تساعد التي 

 . الوقت نفس في برمجية عملية من أكثر إجراء

يقوم حيث المرفقات لصور معالج على النظام يحتوي 

 , دقتها على يؤثر ان دون المرفق صورة حجم بتقليل

 زيادة مع المساحة تقليل على تساعد المعالجة هذه

 . الكفاءة

 منها مختلفة بصيغ البيانات تصدير الية على يحتوي  

PDF , Doc , Excel , Rpt , Jpg  . 

 

 : النظام لغة
 

 visual هي النظام بناء في المستخدمة اللغة       
studio.net  هي المستخدمة البيانات قاعدة أما  SQL 

2008 . 
  


