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بعد شراء العميل للبرامج تتولى الحلول النهائية كجزء من التزام تعاقدها تثبيت البرامج
للعميل في الوقت المحدد لذلك.
ولتنفيذ التثبيت هناك عدد من المتطلبات التحضييييييييرية من قبل العميل كتوفير أجهزة
الكمبيوتر بالمواصيييييفات المطلوبة والمميزةف وتوفير مصيييييادر الطاقة وجهاز ضيييييمان
اسيييييتمرارية التشيييييقيل عند انةطاو الطاقةف وترتيبات متعلةة بشيييييبكة العملف ومتطلبات
أخرى لضمان تثبيت أفضل.
ثم يتولى مهنيييدل الحلول النهيييائيييية المختص تثبييييت البرامج في أجهزة مةر العمييييل
بإشييرام مدير النمام الذي يمثل العميلف حسييف اتفات التعاقد مع العميلف وباءجراءات
خاصييييية للتثبيت من فحص تجهيز المتطلبات حتى توقيع العميل على اسيييييت م البرامج
بحالة تشقيل وتفعيل في أجهزة كل المستخدمين.
 1توفير األجهزة المحددة لتثبيت البرامج فيها وأن تكون األجهزة بمواصيييييييفات
ممتازة وحديثة وملبية الحتياجات تثبيت البرامج فيها.
 2يفضيييل أن يكون للعميل اتفات مع مزود أجهزة الكمبيوتر وخدماتها ومتطلباتها
للحصول على الخدمات ال زمة ألجهزته.
 3أن تكون األجهزة المحددة لتركيف األنممة في مواقع عملها بمكاتف المومفين
الذي سيعملون عليها.
 4ننصح أن تكون األجهزة مزودة بنسخ أصلية ألنممة التشقيل في كل جهاز.
 5ننصيييييييح أن تكون أجهزة الكمبيوتر مزودة بنسيييييييخة أصيييييييلية لبرنامج مكافح
الفيروسات بنوو ممتاز في كل جهاز.
 6ننصيييييح أن يةوم العميل بتوفير نسيييييخة أصيييييلية من قاعدة البيانات المسيييييتهدفة
 ORACLأو  MS SQLلكل جهاز مستهدم بتثبيت برنامج فيه.
 7في حالة تثبيت البرامج بشييييبكة العمل ف بد أن تكون شييييبكة العمل جاهزة بكل
متطلبات تشيييييقيلها األسييييياسيييييية في كدارة الشيييييبكة وفي األجهزة الطرفية التي
سيستخدمها المومفين.
 8ننصح أن يكون للعميل مسئوالً متخصصا في كدارة شبكة العمل لديه.
 9ننصيييييييح أن يكون العميل محددا ً للمهام التي يؤديها كل مومم سييييييييتم تثبيت
البرنامج في جهاز مكتبه.
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 11ضييرورة توفير مصييادر طاقة قريبة من األجهزة لتشييقيلها بسييهولةف وضييمان
الشكل المرتف وتفادي أي كعاقات للحركة في المكتف.
 11ننصيييييييح بتوفير أجهزة الطاقة اءضيييييييافة أو الموقتة ) (UPSفي حالة وجود
انةطيياعييات للتيييار الكهربييائي لتحييافم على طيياقيية األجهزة وأداء البرامج عنييد
انةطاو التيار واالنتةال من مصدر طاقة كلى آخر كخطوط أو مولدات.
 12ننصييح بضييبط تشييقيل شييبكة العمل المحاسييبية بعيدا ً عن شييبكة اءنترنتف وفي
حالة دمج الشبكتينف ف بد من ضبط أدائهما وص حيات كل مومم.
 13ننصيييييييح أن يتم تثبيت البرامج للعميل بعد انتهاء مومفي العميل من برنامجهم
التدريبيف وبالذات مدير النمام الذي ستكون مهمته توزيع ص حيات ا ستخدام
البرامج على المومفين.
 1االط و على تجهيزات العميل وتةديم أي م حمات ضرورية بشأنها.
 2تكليم العميل لمختص يكون مع مهندل تثبيت البرامج ومسييييئوالً عن متطلبات
التثبيت واالسييت م وأي احتياجات أخرىف وننصييح أن تسييند المهمة لمن سيييكون
مدير النمامف وكضافة مسئول الشبكة للعم ء الذين يديرون شبكة عمل.
 3االتفييات مع المختص على خطيية تثبيييت البرامج وفق العةييد الموقع مع العمي يل
بتحديد األجهزة والبرامج التي ستركف في كل جهاز.
 4تحديد الوقت ال زم لتثبيت البرامج واالتفات مع المختص على جدولة اسييييتخدام
المكاتف واألجهزة وتهيئة ذلك ءنجاز التثبيت والتشقيل.
 5عمل نسييخة احتياطية لبيانات العميل في حالة تثبيت برامج كضييافيةف واالحتفام
بها ضمن النسخ االحتياطية اليومية للعميل أو في ذاكرة خارجية.
 6مباشرة تثبيت البرامج في األجهزة المحددة وفق الجدول المحدد.
 7تأكيد مهندل التثبيت على تشيييييييقيل البرامج في أجهزة المسيييييييتخدمين وتفعيلها
برمز الترخيص الخاص الممنوح للعميلف وفق خطة التثبيت المبينة ل حت ياج
المحدد لكل مستخدم في جهاز مكتبهف ووفق العةد الموقع مع العميل.
 8يعتبر مدير النمام هو المسيييييييئول عن تمكين كل مومم السيييييييتخدام مهامه في
البرامج بالتنسيييييق والتعاون مع خدمة التنفيذ التي سيييييتم تةديمها للعميل أو وفق
مسئوليته وخبرته المسبةة في ذلك.
 9توقيع مختص العميل على محضييييييير تثبيت البرامج في األجهزة المسيييييييتهدفة
واست مه لها بحالة تشقيل فاعلة.
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