دولة الكويت
اإلدارة املركزية لإلحصاء

املهام الوظيفية ملراقبة الدعم الفين
ادارة النظم و اجليومعلوماتية

مراقبة الدعم الفين
تقوم بإعداد اخلطة السنوية ألعمال املراقبة مع حتديد األهداف املراد حتقيقها وتقدميها ملدير اإلدارة،
ووضع مؤشرات األداء ألقسام املراقبة املختلفة ،باإلضافة إلعداد التقارير واإلصااييات ال ي توض
مستوى اإلجناز احملقق وبيان أي صعوبات متت مواجهتها.
كذلك تقوم من خالل املؤشرات بقياس اصتياجات اإلدارة من مواد التشغيل واحلاسبات وملحقاتها
وغريها .وإعداد امليزانية التقديرية السنوية إلدارة النظم واملعلومات اجليومعلوماتية ،بالتنسيق مع
مراقبة تطوير النظم ومراقبة الشؤون املالية واإلشراف على أي من األمور الفنية يف املمارسات واملناقاات
لتوريد اصتياجات اإلدارة.
أيضا تقوم بتاميم وتطوير النماذج والسجالت واإلجراءات واألساليب الالزمة ألصكام سري العمل داخل
املراقبة ومتابعة أداء أقسامها .و تشكل فرق العمل لتنفيذ خطط املشروعات بالتعاون مع مسؤول املشروع
املختص وصسن استخدام املوارد املتاصة لتنفيذ النظم اآللية املدرجة يف سجل اإلنتاج واملتابعة التحليلية
للمشروعات حتت التطوير.
تنقسم مراقبة الدعم الفين إىل ثالثة أقسام كاآلتي:

قسم الشبكات اإللكرتونية واالتااالت
 املهام الوظيفية :
.1

تشغيل الشبكات وأجهزتها امللحقة وحمطات االتاال واحلاسبات الرييسية واخلادمات لتنفيذ
العمليات اآللية وضمان استمرار كفاءة تشغيلها

.2

متابعة أعمال الايانة الدورية هلا ومللحقاتها

.3

معاجلة أي مشكالت قد تواجه املستفيدين يف الشبكات واألنظمة اآللية

.4

تنفيذ إجراءات األمن املتعلقة بالشبكات

.5

متابعة تنمية الكوادر الفنية املختاة وتزويد املراقبة باملراجع الفنية.

 اإلجراءات العملية واملستندات املطلوبة إلمتام املهمة :
 .1عند صاجة املستخدم لتوصيل اإلنرتنت أو تركيب نقطة أو عطل بالشبكة يقوم
باالتاال على رقم الدعم الفين التالي ()1691
 .2يقوم موظف الدعم الفين بتعبئة منوذج ( )3يف صالة وجود مشكلة يف الشبكة أو منوذج
رقم ( )4إذا كانت النقطة جديده ويف صال مل يتمكن املوظف من صل املشكلة يتم تبديل
الكيبل أو حتويلها للخدمات الفنية لفحاها.
 .3يقوم مسؤول الدعم باستالم النموذج بعد االنتهاء من صل العطل وإدخال بياناته بنظام
الدعم الفين

قسم احلواسيب واألجهزة
 املهام الوظيفيه:
.1

تركيب وتشغيل األجهزة واآلالت اجلديدة وصيانتها وتوفري وسايل تأمينها وسالمتها،

.2

معاجلة أي مشكالت ياادفها املستفيد باألجهزة.

.3

تنفيذ إجراءات األمن املتعلقة باحلواسيب واألجهزة

.4

متابعة تنمية الكوادر الفنية املختاة وتزويد املراقبة باملراجع الفنية.

.5

إعداد ومتابعة أوامر الشراء ملعدات واصتياجات اإلدارة من أجهزة وملحقاتها.
 اإلجراءات العملية واملستندات املطلوبة إلمتام املهمة :
 .1يف صال تركيب أو عطل يف االجهزة وملحقاتها يقوم املستخدم باالتاال على رقم الدعم الفين
(.)1691
 .2يقوم موظف الدعم بتعبئة الطلب بنموذج رقم ( )4ومعاينة العطل لدى املستخدم.
 .3يقوم مسؤول الدعم باستالم النموذج بعد االنتهاء من صل العطل وإدخال بياناته بنظام الدعم
الفين

قسم التشغيل واخلدمات الفنية
 املهام الوظيفية:
.1

تشغيل اخلادمات املتوفرة بالقسم وملحقاتها وضمان استمرارية كفاءة العمل من
خالهلا ومتابعة أعمال الايانة الدورية هلا.

.2

إعداد برامج خاصة بتسجيل البيانات وجتهيز إجراءات التشغيل اخلاصة بالعمليات.

.3

تقييم أداء اخلادمات وبرامج نظم التشغيل والربامج اجلاهزة وقواعد البيانات.

.4

تقديم التوصيات الفنية إلجراء التعديالت االزمة فيها وال ي من شأنها رفع مستوى
األداء.

.5

تلقي طلبات ومشكالت اجلهات املستفيدة وتسجيلها وإخطار الوصدات املعنية باإلدارة
ملتابعة تنفيذها والعمل على صلها.

.9

متابعة تنمية الكوادر الفنية املختاة وتزويد املرقبة باملراجع الفنية.

 اإلجراءات العملية واملستندات املطلوبة إلمتام املهمة :
 .1يف صال وجود أي مشكله يقوم املستخدم باالتاال عل الدعم الفين رقم (. )1691
 .2يقوم موظف الدعم بتعبئة الطلب بنموذج رقم ( )3وتسجيله.
 .3يتم توزيع املشكلة على موظفي الدعم و يف صال مل يتمكن املوظف من صل املشكلة يقوم
باالستعانة والتعاون مع من هم أكثر خربة بالفريق الفين حللها.
 .4يقوم مسؤول الدعم باستالم النموذج بعد االنتهاء من صل العطل وإدخال بياناته بنظام
الدعم الفين

