يقوم نظام الربط بين النظام المصرفي ونظام إصدار الشيكات المركزي بتوفير واجهة ربط تمكن
من إتمام عم لية إصدار دفتر الشيكات للعميل بصورة توفر الكثير من الوقت والجهد وتقلل من حدوث
األخطاء.

 .1تقليل نسبة األخطاء في إدخال البيانات الى الصفر:
إدخال بيانات الحسابات وطلبات الدفاتر كان يتم في السابق على مرحلتين ،مرحلة فتح
الحساب ،ثم مرحلة إرسال الحساب إلى قسم الشيكات حيث يتم إدخال بيانات الحساب مرة
أخرى في نظام إصدار الشيكات المركزي لفتح حساب جديد بالنظام.
وكذلك الحال عند إرسال كل طلب يتم إرسال الطلبات الى قسم الشيكات إلدخالها .مما
يتسبب في حدوث الكثير من األخطاء في اإلدخال.
 .2تقليل كبير للزمن المستغرق في استخراج الشيك:
أحد أهم مميزات الربط هي اإلختصار الكبير جداً للزمن المستغرق في استخراج الشيكات،
حيث يتم تلقائياً إرسال طلبات الدفاتر بعد عدة ثواني من طلب العميل ،بحيث يصل الطلب
الى المطبعة في غضون عدة دقائق وطباعة الدفتر على األغلب يتم في نفس اليوم ،على
عكس ما كان يتم في السابق حيث يستغرق طلب العميل للدفتر أكثر من عشرة أيام ،وذلك
لطول إجراءات الطلب حيث يقوم العميل بطلب الدفتر وينتظر الفرع إكتمال عدد معين من
الطلبات ليقوم بإرسالها لقسم الشيكات وتنتظر الشيكات أيضاً لفترة من الزمن ليتم إدخالها في
نظام إصدار الشيكات .بعد ذلك يتم اإلنتظار لفترة أخرى حتى يتم إدخال الدفاتر الواردة من
المطبعة في النظام المصرفي مرة أخرى.

 .3توفير الجهد :
جميع المراحل كانت تتم على مرحلتين .Double Work
 .4تقليل األيدي العاملة :
يساعد الربط من االستفادة من عدد كبير من الموظفين في عمل آخر مما يمثل مكسب كبير
جداً لإلنتاج الكلي للموظفين وللبنك.
 .5امكانية متابعة حالة الدفتر من النظام المصرفي:
كما ذكر سابقاً فإن جميع حاالت الشيك يتم تحديثها في النظام المصرفي اوالً بأول مما يمكن
موظف البنك من تمليك المعلومة للعميل عند الطلب.
 .6الربط مع الخدمات االلكترونية:
تمكن هذه الخدمة البنك مستقبالً من ربط العديد من الوسائط تمكن العمالء من إتمام جميع
مراحل طلب الدفاتر ومعرفة حالة الدفاتر إلكترونياً ،على سبيل المثال (عبر البنك اإللكتروني،
عبر ماكينات الخدمة الذاتية ،عبر الرسائل القصيرة  ...وغيرها).

A\ Web Service Server Specifications (Head Office):1- Hardware:
Minimum Specification
CPU
Hard Disk

Dual Core 2.x GHZ or more
80 GB

Memory

4 GB or more

2-Software

Minimum Specification
Operating System
Database
Middleware

Windows Server 2003 or later
Oracle database client connected to VBS HO server
.Net framework 2.x or later

. يجب توفر مستخدم بصالحيات تمكن من تنصيب الجداول واإلجراءات المخزنة:* مالحظة

