دراسة حالة مؤسسة الثقة  NHSشيفيلد لألطفال

مؤسسة الثقة  NHSشيفيلد
لألطفال مبثابة واحدة من أربع
مستشفياتالثقةلألطفاليف
اململكة املتحدة ،وهي متخصصة يف
عالج األطفال حتى سن  18عاماً،
وتوظف حوايل  3000موظف .وهم
يستخدمون كونفيني  Conveneمنذ
طباعتهم مبا يقرب من 50000
صفحة يف العام .

لقد أخربتنا آن جريفز  -مسؤولة االتصاالت الرقمية يف مؤسسة
الثقة  NHSشيفيلد لألطفال  -كيف خفض كونفيني  Conveneمن
طباعتهم مبا يقرب من  50000صفحة يف العام .
“ كان املحرك الرئييس للتحول إىل كونفيني  Conveneهو مقدار الوقت واملال الذي
نستنفذه عىل الطباعة .لقد بلغ متوسط عدد صفحات للمجلس 104صفحة،
وبوجود  14مشاركاً ،و  11اجتامعاً سنوياً ،بلغ عدد الصفحات  160000صفحة.
ثم  -بالنسبة ملجموعة الثقة التنفيذية ،التي لديها  12اجتامعاً سنوياً  -قمنا
بطباعة  32000صفحة أخرى .
كان شيئاً جنونياً ،فقد تعمل عىل الطابعة ملدة يوم كامل .وقد تتعطل الطابعة
وتنحرش األوراق بسبب السخونة الزائدة .إنه ملن املضحك بالفعل أن نفكر يف
األيام التي مل نتمكن فيها من استخدام الطابعة ألي يشء آخر ملدة أيام ألننا كنا
بصدد طباعة أوراق اللجان واملجلس!“

تقدم مميزات األمان املتقدمة
ملساعدتنا عىل االستمرار بال ورق ،قمنا بالكثري من األبحاث حول
املنتجات  Conveneقبل اختيار كونفيني  NHSحول املنتجات
املختلفة .ووضعنا يف االعتبار دروبكس وجوجل درايف ،ولكن ألننا يف
لدينا مستوى عا ٍل من األمان بحيث مل تكن هذه الخيارات مناسبة لنا .

“ It used to take around five hours to
prepare packs for a board meeting.
”Now it takes about 30 minutes.
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ثم قمنا بإجراء مقارنة وتباين مع القليل من املنتجات املتخصصة ،مبا فيها
كونفيني  ، Conveneوالتقينا بالرشكات املختلفة أيضً ا .كان هناك العديد من
العوامل التي رجحت لصالح كونفيني  ، Conveneاحداها كان التكلفة ،واآلخر
كان حقيقة كون كونفيني  Conveneعبارة عن منصة متعددة وتعمل عىل أنظمة
أندرويد ،وويندوز ،وآي أو إس أيضاً ،يف حني أن البعض اآلخر كان آيباد فقط.
باإلضافة إىل ذلك ،أدركنا أن هناك مرونة أكرث فيام يتعلق توجيه كونفيني
 Conveneمستقبالً وتكييفه وفقًا الحتياجاتنا ،وهو ما ال ينطبق بالرضورة عىل
الخدمة اآلخرينمقدمي .

وقد ثبت أن هذه هي الحالة .فعىل سبيل املثال ،سألنا أزياس Azeus
مؤخرا ً إذا كان بإمكاننا الحصول عىل مستويني مختلفني من املسؤولني.
حيث أردنا مستوى “املستخدم السوبر” للتحكم يف إنشاء الحسابات وتهيئة
اإلعدادات ،مع األمناء الذين يقومون بإنشاء االجتامعات وإضافة األوراق
“.
بصفتهم مسؤولني .وقد تم تنفيذ ذلك لنا وتقدميه لنا بالضبط كام كنا
.نريده .
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الوقت اإلداري الذي وفره التطبيق ال يصدق .حيث كان إعداد رزم األوراق
الجتامع مجلس اإلدارة يستغرق حوايل خمس ساعات .إال أنه اآلن يستغرق
حوايل  30دقيقة فقط .كام أن تجربة املستخدم مهمة للغاية والسحب
واإلفالت يشء عظيم جدا ً -فقط اسحب كل يشء داخل التطبيق من أجلك
ويتم تحويله إىل ملفات  PDFبرسعة فائقة أيضاً .وهذا مفيد بالفعل.
ويرى التنفيذيون أن قابلية النقل مفيدة للغاية أيضاً ،وبصفة خاصة إذا
كانوا مضطرين للتنقل هنا وهناك .وهم معجبون بأنهم مع كونفيني Convene
ميكنهم تنزيله ثم العمل دون اتصال ،بحيث ال تعتمد عىل الوصول إىل
“.
اإلنرتنت .ولقد ساعدنا ذلك بشكل أسايس عىل زيادة كفاءتنا ألننا نستطيع
.القيام بكل يشء برسعة أكرب وضجيج أقل .

حل للمؤسسة بأكملها
ويف مقابلة مع آن جريفز مسؤولة االتصاالت الرقمية يف مؤسسة الثقةNHS
شيفيلد لألطفال تقول“ :كانت خطتنا دامئاً البدء مبجلس اإلدارة وتطويره
أكرث قليالً شيئاً فشيئاً وهو ما نقوم به اآلن .فنحن نستخدم كونفينيConvene
لجميع اجتامعات مجلس اإلدارة واجتامعات اللجان الفرعية أيضاً ،كام يتم
استخدامه أيضاً ملجموعة الثقة التنفيذية  ، Executive Group Trustوالتي
تكون ألي شخص يف مستوى املدير التنفيذي أو املشارك ،بحيث يشبه
فريق اإلدارة العليا .ويبدأ األشخاص مبعرفته واالعجاب به .ونجد األشخاص
يقولون لنا “هل ميكنني استخدامه يف اجتامعايت أيضاً؟” حيث يتلقى
األشخاص مالحظاته ويريدونها ألنفسهم .وهناك الكثري من“.اإلمكانات

املميزات
منح جائزة األمن

مصادقة متعددة العوامل
تشفري املستندات بالخادم والجهاز
فك التشفري يف الوقت الفعيل
سح البيانات عن بعد باألجهزة املفقودة

إدارة جميع مراحل اجتامعك

خطة اجتامعاتك

إرفاق املستندات بعنارص جدول األعامل
التحكم يف الوصول واإلذن للملفات
تعديل وتوزيع حزم املجلس رقمياً

إرشاك املشاركني لديك

بدء االجتامعات عن بعد
لديك عروض تقدميية تفاعلية يف الوقت الفعيل
قفل شاشات املشاركني إىل العرض التقدميي
التصويت عىل البنود واملوافقة عىل املستندات

املتابعة بسهولة

إرسال ملخص االجتامع فورا ً
متابعة اإلجراءات بعد االجتامع
مراجعة االجتامعات واملستندات السابقة

التحديثات الفصلية

كل ثالثة أشهر ،ويتم التحديث عندما  Conveneيتم تحديث كونفيني
يكون ذلك مناسباً للعميل

إحجز العرض التجريبي املجاين الخاص بك ،قُم بزيارة :
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