إنزال وتثبيت وبدء إستخدام برنامج
يمكن إنزال وتثبيت برنامج  MaintSmart 5.0لإلختبار مجانا لمده  30يوما من الرابط التالي:
https://www.maintsmart.com/cmms/MaintSmartEnterprise50.exe
يمكن توفير واحدة من أهم و أقوي وسائل التواصل الشخصيه للتعريف بالبرنامج حيث يمكن عقد جلسات نقاش تفاعلي
بالفيديو علي شبكه الويب باإلستعانة ببرنامج ( )Go To Meetingوتتضمن الجلسات شروحات ومناقشات عن برنامج
 MaintSmartوردود مباشره من خبراء الشركه علي أسئله المشاركين وتعقد الجلسات عند طلب المهتمين بالبرنامج
وبحد أقصي  25مشاركا بنفس الوقت.
ولتيسير التعرف علي البرنامج والبدء بإستخدامه توفر الشركه مجانا على موقعها األلكتروني
 https://www.maintsmart.comالعديد من الوسائل التدريبيه لتسهيل وتجربه البرنامج حيث توجد كمية كبيرة من
المعلومات المفيدة وأشرطة فيديو للتدريب علي الروابط التاليه  http://cmms-university.com/و
https://www.maintsmart.com/cmms-software-training/
روابط لبعض أشرطة الفيديو المتاحه للتدريب :


أساسيات أوامر الشغل



طباعة أمر شغل



أساسيات الصيانة الوقائية



تتبع تعطل المعدات



تقارير البيانات المتقدمه



تصدير البيانات إلى إكسيل



تحليل توقف (فشل) المعدات

بعد تثبيت التطبيق يمكنك تشغيل واحدة من قواعد بيانات االختبار ويوصي بقاعدة البيانات (.)manufacturing DEMO
عند بدء تشغيل البرنامج الفعلي حدد قاعدة البيانات ديمو (إما تصنيع أو بناء زر الراديو) من علي شاشة . Tip of the Day
يتم الدخول للبرنامج بعد تثبيتة بإدخال ' 'adminوكلمة المرور '.'1234
طريقة أخرى الختبار برنامج  MaintSmartهي استخدام  MaintSmart Cloudحيث تجد البرنامج يعمل بكامل
محتوياته .وعند الطلب سنقدم لكم التفاصيل الالزمه للدخول ألغراض االختبارحيث يمكنكم اإلستفاده من توجيهاتنا قبل
البدء .ويوجد لدينا على شبكة اإلنترنت تطبيقات مساعده إضافيه لتقديم طلبات العمل ،وأوامر العمل ،وتوقف المعدات
والبحث بالمخزون.
يوجد لدينا بعض مقاطع فيديولشرح ” “How Toوالتي قد تكون مفيدة عند تقييم البرنامج .يرجى عدم التردد في طلب
المشورة إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية حيث أن لدينا العديد من الوثائق التي يمكن أن نرسلها إليك لتفيدك في
التقييم.
تذكر تتمتع شركة  MaintSmartبخبره  20عاما في هذا المجال.
يتم استخدام  MaintSmartحاليا في ما يقرب من  40دوله ،ويسهل ترجمة البرنامج إلى أي لغة.
يأتي برنامج  MaintSmartكامال شامل جميع وحداته.
.إضغط هنا لترتيب موعد لجلسة نقاش مجانية شخصية تفاعلية بالفيديو علي شبكه الويب

