شرح خطوات آلية العمل على النظام الجديد للعمرة ملوسم 1441هـ
سوف يكون هناك  3منصات للعمل عليها من قبل الوكالء الخارجيين لحجز الفنادق والمواصالت.
الخطوات :








يقوم الوكيل الخارجي بعمل حجز للخدمات (فنادق مكة المكرمة /فنادق المدينة المنورة/المواصالت)
عبر المنصات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة ،و كل حجز يعتمد ويؤكد من قبل الوكيل
الخارجي وتقوم المنصة بإرسال رقم للحجز يسمى (Booking Reservation Number )BRN
لكل من فنادق مكة المكرمة وفنادق المدينة المنورة والمواصالت كل منها له رقم حجز ()BRN
مختلف عن اآلخر مثال :
يتم عمل حجز فنادق في مدينة مكة المكرمة لفترة معينة بتواريخ معينة وبعدد الغرف المطلوبة ،بعد
استكمال عملية الحجز ،تقوم المنصة بإرجاع رقم حجز Booking Reservation Number
( )BRNلفنادق مكة المكرمة التي حجزها فقط ،يقوم الوكيل بدفع الخدمة بالطرق المعتمدة من قبل
وزارة الحج باستخدام رقم الحجز ( ،)BRNوحين استكمال إجراءات الدفع يتم حفظ رقم هذا الحجز
لدى الوكيل الستخدامه الحقا.
يقوم الوكيل بعمل حجز خدمات لنفس المجموعة واختيار فنادق المدينة المنورة من المنصة حيث
تقوم المنصة بإرجاع رقم للحجز الجديد الخاص بفنادق المدينة المنورة ( )BRNوحين استكمال
إجراءات الدفع يتم حفظ رقم هذا الحجز لدى الوكيل الستخدامه الحقا.
يقوم الوكيل بعمل حجز لنفس المجموعة واختيار المواصالت وتقوم المنصة بإرجاع رقم للحجز
الجديد خاص بالمواصالت ( )BRNوحين استكمال إ جراءات الدفع يتم حفظ رقم هذا الحجز لدى
الوكيل الستخدامه الحقا.
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 بعد عملية الحجز والدفع ،يقوم الوكيل باستدعاء أرقام الحجوزات الخاصة به على نظام طريق
العمرة من القائمة الرئيسية للنظام باختيار قائمة المجموعات ومن ثم اختيار التحكم في المجموعات
لفتح شاشة التحكم بالمجموعات ومن ثم الضغط على زر

حسب الشكل التالي:

ليتم فتح شاشة ربط المجموعة بالخدمات حسب الشكل التالي:

هنا يقوم الوكيل الخارجي باختيار طريقة القدوم للمجموعة ،ويتم بعدها إدخال رقم الحجز للخدمات
الستدعاء الخدمة التي تم حجزها من المنصات في الحقل (رقم حجز الفندق  )BRNوالضغط بعدها
على االمر (استعالم) باللون األخضر الموضح في النموذج.
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يقوم النظام بإ دراج الفنادق التي تم حجزها من المنصة وليكن مثال فنادق مكة المكرمة كما هو
موضح في النموذج التالي :

بعد ذلك نقوم بنفس الطريقة وبنفس الشاشة بإستدعاء بقية الخدمات من فنادق المدينة المنورة
والمواصالت وذلك بادخال أرقام الحجوزات وعمل )استعالم( وسوف تظهر الخدمات بهذا الشكل
كما هو موضح بالنموذج أدناه:
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بعد ذلك نقوم بالضغط على األمر (عر
موضح بالنموذج أدناه:

المعتمرين) أسفل النموذج لجلب بيانات المجموعة كما هو

بعدها ،يتم توزيع الغرف على المعتمرين واختيار باقة الخدمة االرضية المطلوبة ،وفي حال طلب
خدمات إ ضافية ،يمكن اختيار خدمة من قائمة الخدمات اإلضافية .وبعد اإلنتهاء من التوزيع ،نضغط
زر (ربط الخدمات) مثل الشكل التالي:

لتصبح المجموعة جاهزة لإلرسال في لوحة التحكم في المجموعات.
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في حال الرغبة بفك الخدمات من مجموعة ما تم ربطها بخدمات إلضافة خدمات جديدة للمجموعة،
نضغط زر

في شاشة التحكم في المجموعات كالتالي:

لتظهر الرسالة التالية:

نضغط تأكيد " "OKلفصل الخدمات من المجموعة ،ويمكن حينها إضافة خدمات بديلة حسب توفر
الحجوزات.
استعالم عن حجز :يمكن من هذه الشاشة معرفة سعات حجوزات الفنادق والنقل ،ويمكن كذلك معرفة
المعتمرين الذين تم ربطهم بحجز ما ،وذلك من شاشة المجموعات > استعالم عن حجز BRN
يتم ادخال رقم الحجز  BRNفي حقل رقم حجز الفندق أو النقل ثم الضغط على (إستعالم) لتظهر التفاصيل
كما يلي:
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