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مقدمة عن نظام الرسائل:
يهتم هذا النظام بإدارة الرسائل النصية لكل جهة حسب الصالحيات املعطاه لكل مستخدم يتبع هذه اجلهة .
وهي صفحة تندرج داخل ( نظام مارز ) وال ميكن الوصول هلا إال عن طريق صفحات اإلشراف الرئيسية للموقع.
وتوفر هذه األدوات اخلصائص التالية:
-1

إمكانية ارسال الرسائل النصية .

-2

إضافة جمموعات االتصال وادارهتا .

 .aاستبدال ونسخ ونقل جهات االتصال بني اجملموعات .

 .bمعرفة التكرار بني جهات االتصال وحذفه.
 .cمعرفة االخطاء وحذفها.
-3

توزيع النصاب اخلاص باملستخدمني من قبل املسؤول عن املوقع االلكرتوين للجهة.

-4

زيادة رصيد الرسائل.

الفئة المستخدمة:
 اجلهات التابعة جلامعة امللك عبدالعزيز ممثلة كل جهة باسم املستخدم اخلاص هبا على برنامج مارز.
 أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبدالعزيز ويتم احلصول على الصالحية بالتواصل مع منسق املوقع االلكرتوين للجهة.
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كيفية االستخدام:

يتم الدخول اىل نظام الرسائل عن طريق نظام مارز من خالل الرابط التايل :
http://marz.kau.edu.sa/
يظهر لنا كما هو موضح أدناه شاشة الدخول املوحد لالنظمة عن طريق كتابة اسم املستخدم و كلمة املرور

بعد التأكد من صحة اسم املستخدم و كلمة املرور يتم الدخول على نظام مارز ويتم الدخول على الصفحة
الرئيسية مث يتم اختيار املوقع املراد العمل عليه من القائمة املنسدلة ( )1و الذي مت مسبقا أخذ الصالحية للتعامل
معه مث اختيار لغة االستخدام ( )2مث الضغط على زر " عرض" ( )3كما موضح بالشكل التايل:

1
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فتظهر لنا األنظمة الرئيسية للموقع واليت من خالهلا يتم التحكم يف املوقع وفقا للصالحيات املعطاه كما ذكر مسبقا ،وللدخول على صفحة
نظام الرسائل خنتار "الرسائل " من القائمة وتظهر قائمة منسدلة "ارسال رسائل  ،اجملموعات  ،توزيع النصاب "
كمايظهر بالشكل التايل:

أوال :كيفية ارسال رسائل : SMS

عند الضغط على " ارسال رسائل " من القائمة املنسدلة،

تظهر الشاشة التالية:

1
2

4

3

5
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 -1يوضح معلومات رصيد الرسائل :رصيد املستخدم "  ،"100العدد املستخدم من الرصيد " ،"0عدد املتبقية من الرصيد"،"100
املتاح من رصيد اجلهة "."100
 -2يتم حتديد موعد االرسال االن او الحقا.
 -3يتم حتديد لغة نص الرسالة :اما اختيار اللغة عريب ويتيح للمستخدم"70حرف " للرسالة الواحدة ،او اختيار اللغة اجنليزي ويتيح
للمستخدم "160حرف " للرسالة الواحدة ايضا.
يتم ادخال نص الرسالة يف مربع االدخال مع مراعاة اللغة املستخدمة وعدد االحرف ،فما زاد عن عدد االحرف احملدد للرسالة
الواحدة زاد عدد الرسائل كما يتضح من مربع النص (مثال 1=8:رسالة).
مث ألرسال الرسالة يتم الضغط على" ارسال" ،وذلك بعد حتديد االشخاص اليت سيتم ارسال الرسالة إليهم.

-4لتحديد االشخاص التي سيتم ارسال الرسالة إليهم هناك طريقتين:
 ان يتم ادخال ارقام جواالت االشخاص املرسل اليهم يدويا مع مراعاة وضع الفاصلة " "،بني االرقام عند ادخال اكثر من رقم وجيب
ادخال كود البلد بدون اصفار بالصيغة التالية على سبيل املثال "."9665xxxxxxxx
 كما ميكنك اضافة بعض االرقام من جمموعات مت انشاؤها مسبقا وذلك بالضغط على رابط " اختيار من جمموعة " ،فتظهر الشاشة
التالية:
خنتار من القائمة املنسدلة اجملموعة املطلوبة مث بالضغط على " اظهار" يظهر جدول باألشخاص املوجودين يف هذه اجملموعة.
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يتم حتديد االشخاص املطلوب اضافتهم اىل قائمة ارقام اجلواالت املرسل إليهم ،مث الضغط على " اختار" .وعليه يتم اضافته يف خانة "ارقام
اجلواالت " يف التحديد السابق رقم (.)4
-5ميكن اختيار جمموعة اشخاص ليتم ارسال الرسالة إليهم عند حتديد " جمموعات ثابتة او جمموعات الطالب او جمموعات املوظفني " مث
اختيار اجملموعة املطلوبة من القائمة املنسدلة.

ثانيا :التحكم في المجموعات:

عند الضغط على " المجموعات" من القائمة املنسدلة

تظهر شاشة التحكم يف اجملموعات ويتم التعامل مع

اجملموعات واالشخاص كسجالت كما يف جداول االكسيل.
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ميكنك اجراء العمليات التالية على اجملموعات:
-1اضافة مجموعة جديدة.
لإلضافة يتم ذلك عن الضغط على "  "Add new recordمث تظهر الشاشة التالية:

مث يتم ادخال اسم اجملموعة وحتديد اذا ما كانت مشرتكة ألكثر من مستخدم يف اجلهة ،مث الضغط على "  " Insertألدراجها او
"  "Cancelإللغاء االجراء.

التحكم في دفتر العناوين :
 عند الضغط على " التحكم يف دفرت العناوين" فتظهر الشاشة التالية :
 ميكن حتميل بيانات االشخاص اىل اجملموعة احملددة من جدول
اكسل معد مسبقا بصيغة ()CSV

1

مث الضغط على "حتميل" كما يف يظهر يف التحديد ( )1ليتم اضافة احلقول من جدول االكسل مجيعها اىل اجملموعة .
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طريقة اعداد ملف االكسل :
 -1انشاء ملف جديد  ،ثم بإستخدام عمودين :
 Aالعمود االول حيتوي على امساء االشخاص .
 Bالعمود الثاين حيتوي على ارقام جواالت االشخاص بالصيغة". "9665xxxxxxxx
طريقة تحويل العمود الثاني ارقام الجواالت الى الصيغة""9665xxxxxxxx
 -1ان يتم حتديد العمود الثاين مث حتويل التنسيق اىل ارقام  .كما يظهر يف الصورة ( )1ادناه .
 -2بالضغط على تعديل تنسيق العمود .كما يظهر يف الصورة( )2ادناه.

2

1

 -3يف تبويب ( ارقام  ( Numberيتم اختيار التصنيف ( مخصص ، )Customكما يظهر يف الصورة ( )3ادناه.
يف خانة ) النوع  ) Typeيتم ادخال الصيغة ( )9660000000حيث ان املفتاح  ، 966عدد خانات رقم اجلوال  9اصفار
 -4ستتحول ارقام اجلواالت اىل الصيغة املطلوبة.
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 -5اخلطوة االخرية ان يتم حفظ امللف بصيغة CSV :comma delimited

 -2التعديل على معلومات مجموعة او حذف مجموعة منشأه مسبقا.
يتم حتديد اجملموعة من شاشة "التحكم يف اجملموعات" مث الضغط على "تعديل" ليتمكن من تعديل بيانات اجملموعة  ،او حذف اجملموعة
بالضغط على "حذف".

 -3نسخ او نقل االشخاص من مجموعة الى اخرى او حذفه من المجموعة.
ميكنك استرياد ارقام من خالل الضغط على "التحكم يف دفرت العناوين" بعد انشاء اجملموعة ،
مالحظة :نوع اجملموعة (اجملموعات املشرتكة) تظهر جلميع مستخدمي اجلهة.
 من شاشة " التحكم يف اجملموعات " يتم حتديد اجملموعة املطلوب النقل او النسخ منها او اليها .
 كما ميكنك نقل او نسخ معلومات اشخاص وذلك بتحديد االشخاص ،مث اختيار اجملموعة املراد نقل او النسخ اليها من القائمة
املنسدلة ،مث الضغط على اجلراء املطلوب (نسخ او نقل او مسح).

(مالحظة  :تظهر مجيع اجملموعات املشرتكة اخلاصة باجلهة لكل املستخدمني باالضافة اىل اجملموعات اخلاصة باملستخدم احلايل للنظام)

2
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-4لمعالجة التكرار في معلومات االشخاص:
يتم حتديد اجملموعة املطلوبة من شاشة " التحكم يف اجملموعات " مث الضغط على " التكرارات " فيظهر اجلدول التايل :

يظهر يف اجلدول اعاله بيانات االشخاص املكررة من حيث ارقام اجلواالت بغض النظر عن االسم  ،وميكن عمل االجراءات التالية :
 -1نقل املعلومات من اجملموعة احلالية اىل جمموعة اخرى منشأة مسبقا ،وذلك بتحديد الشخص مث اختيار اجملموعة املراد نقل التكرارات اليها
والضغط على " نقل " .
 -2مسح معلومات كل التكرارات وذلك بالضغط على " مسح كل التكرارات ".
 -3مسح معلومات شخص معني  ،وذلك بتحديد الشخص مث الضغط على " مسح ".

 -5لمعالجة االخطاء في معلومات االشخاص:
يتم حتديد اجملموعة املطلوبة من شاشة " التحكم يف اجملموعات " مث الضغط على " االرقام اخلطأ " فيظهر اجلدول التايل :
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ميكن من خالل هذا النافذة عمل احد االجرائني :

 -1نقل معلومات شخص معني اىل جمموعة اخرى منشأة مسبقا ،وذلك بتحديد الشخص مث الضغط على " نقل ".
 -2او مسح املعلومات اخلطأ للمجموعة او شخص معني يتم حتديده  ،وذلك بالضغط على " مسح ".

ثالثا :توزيع النصاب وزيادة رصيد الرسائل :
يقصد بتوزيع النصاب إضافة األشخاص الذين هلم صالحية الستخدام نظام الرسائل اخلاص باجلهة ،ويتم الوصول اليه بالضغط على
"الرسائل" مث اختيار " توزيع النصاب" من القائمة كما هو موضح بالشاشة التالية:

فتظهر الشاشة التالية:

1

5
3

2

4

 -1رصيد اجلهة  :يوضح رصيد الرسائل االمجايل للجهة .
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 -2التوزيع  :يوضح اجلدول عدد املوزع وعدد املتبقي من الرصيد .
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 -3االستخدام  :يوضح اجلدول عدد املستخدم وعدد املتبقي من الرصيد .
 -3رقم املستخدم  :نقوم بكتابة الرقم الوظيفي للشخص املراد اعطائه صالحية إلرسال الرسائل مث نضغط زر "عرض" .
 -4أرصدة املستخدمني  :يوضح اجلدول معلومات تفصيلية عن مستخدمي النظام للجهة .
 -5طلب زيادة رصيد  :يف حالة رغبة اجلهة يف زيادة رصيد الرسائل.
وبالضغط على طلب زيادة رصيد تظهر الشاشة التالية:

يتم كتابة عدد الرسائل املطلوبة وسبب الزيادة ومن مث عمل ارسال.
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