
  
 

التطبيق الخاص بتقارير الحالة 
 على الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية

اُكْـــتُبْ وصوGر وأضـــف شـــرح 
لـــلـــــــــصـــــــــورووقّـــع 
تــقاريــرك...بــاســتخدام أداة 

فريدة من نوعها 

اِســتفد مــن أداة محــمولــة 
تــمكنك مــن إعــداد تــقاريــرك 
الـكامـلة مـن األلـف إلـى الـياء 
وأنــت واقــف أمــام الــعمل 
الـفني. يـمكّنك الـتصميم اآللـي 

من توفير وقت ثمين.

إعداد تقارير دقيقة 

قــم بــإعــداد تــقاريــر كــامــلة 
ومــوضــحة بــصور حــديــثة 
لـــألعـــمال الـــفنية وبـــصور 
الــتفاصــيل وصــور األضــرار 
الـتي يـمكن تحـديـد مـوضـعها 

بخمس أدوات للرسم.

 أداة التوثيق واإلدارة 
قـم بـإعـداد تـقاريـر مـوجـزةأو مـفصلة مـن أجـل الـصيانـة والـدراسـات 
واإلعـارة والـمعارض بـأداة مشـتركـة. كـما يـمكنك إعـداد تـقاريـر 

المعالجة. 

يــمكنك تخــزيــن الــتقاريــر فــي األرشــيف وإدارتــها بــشكل أسهــل 
بـاسـتخدام أدوات اإلدارة المجـمعة: إنـشاء الـملفات واإلرسـال فـي 
مجـموعـات واسـتخدام بـرنـامـج zip واسـتيراد دلـيل ((JSON وإرسـال 
الـتقاريـر الـقابـلة لـلتعدبـل... كـما يـسمح االسـتيراد فـي .csv للجـميع 
بـدمـج الـمعلومـات الـصادرة مـن بـرامـج إدارة المجـموعـات أو جـداول 

 .Excel بيانات

الضمانات القانونية 

إن تــقاريــر الــحالــة تــراعــي 
الــمعيار األوروبــي لــتقريــر 

 .EN 16085 الحالة

يـتم تـوقـيع الـتقاريـر وتـأريـخها 
في كل مرحلة. 

بـــدون  الـــتـطـبـيـق  يـــعـمـل 
اســتخدام ســيرفــر خــارجــي 
وبـدون واي فـاي مـع ضـمان 

السرية التامة.

التنقل 

بـــفضل نـــموذج مبســـط 
إلدخــال الــبيانــات، يــمكنك 
تـوثـيق حـالـة المجـموعـات 
فـــي كـــل مـــرحـــلة مـــن 

مراحلنقلها . 

كـــمـا تـســـتـفـيـد مـــن أداة 
ترجمة إلى  7 لغات.



3 إصدارات وفقا الِحتياجاتك 
وميزانياتك

استخدم أداة مبتكرة 
 لتوثيق األعمال الفنية 

 Androidعلى الحواسیب اللوحیة والھواتف الذكیة
Appleو

الــتطبیق مــتاح فــي 8 لــغات: اإلنجــلیزیــة والــفرنســیة 
واأللــمانــیة واإلســبانــیة واإلیــطالــیة والــسویــدیــة 

والھولندیةوعربى.

 App store قـم بـاِخـتبار الـتطبيق بتحـميله مـن
.Google Playو

اِتــصل بــنا للشــراء مــباشــرة واالســتفادة مــن الــتدریــب 
والمساعدة وِالختبار اإلصدار التجریبي مجانا

لمزید من المعلومات:
horus-conditionreport.com

االتصال بنا:
horusappli@gmail.com

49  یورو / 
  یورو / السنة*

عدد صور غير محدود •
ميزة "تقارير المعالجة" •
• .csv االستيراد في
• (zip) تصدير في مجموعات
إرسال وتخزين التقارير القابلة للتعديل •
إمكانية المالءمة مع برنامجك االلكتروني •

الخاص بإدارة المجموعات 

االتصال بنا*

92 يورو دون احتساب 
الضريبة/ السنة

إضافة صور التفاصيل •
شرح الصور •
ميزة التقارير الالحقة •
مزيد من أدوات الرسم •
ترتيب تقاريرك حسب رقم القيد أو  التاريخ •

اليومي 

تقارير غير محدودة •
7 لغات متاحة •
حفظ ترسيم الخرائط •

والمقتطفات 

مطور

احترافي

41 يورو دون احتساب 
الضريبة/ السنة

أساسي

*سعر متناقص حسب عدد 
التراخيص

 "تطبيق حورس هو 
الحل إلعداد تقارير حالة احترافية 

بشكل مبسّط وفعّال "
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