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 Excelفي نظام إلعداد وإرشادات معلومات المستند هذا يقدم - الملخص
Microsoft  سيصف إلكتروني. نظام إلى الورقي التوثيق نظام لتحويل

الداخلية والشركة  Excel Microsoftباستخدام بسيطة طريقة المؤلف
بسيطة وبخطوات المحلية المنظمة للشركة اإللكتروني النظام إلكمال
البرمجية.التعليمات من أسطر وبضعة

للموافقة.الزر فوق انقر فقط المدير  )ه

للتنفيذ.إلكترونياً بريداً المسؤول الشخص يتلقى  )ز

]الضوئيللمسح حاجة ال [األرشفة سكرتير  )و

مقدمةأنا

التوثيق نظام في النظامين. بين الفرق فهم في سنبدأ البداية ، في

الورقي:

المستخدمين جميع وإبالغ الوثائق بتصميم ستقوم أوال ً،  )أ

الستخدامها.

التوثيق.نموذج بتعبئة المستخدم يقوم ثم  )ب

التوثيق.نموذج طباعة  )ج

باليد.والتوقيع عليه للموافقة المدير إلى أرسله  )د

التنفيذ.عن المسئول الشخص  ـ)ه

]إلكترونيةنسخة إلى يعود [واألرشفة الضوئي للمسح السكرتير  )و

الجديداإللكتروني للنظام انسيابي مخطط 2 الشكل

االنعكاسخطوات جثانياً.

عليك يجب . Excel Microsoftبرنامج إلى أكواد بإضافة للسماح

.Applications(  for Basic VBA )Visualالمطورتبويب عالمة تمكين

.Excel Microsoftمصنف افتح  )أ

الرئيسية.القائمة من  ]ملف[فوق انقر  )ب

.]خيارات[فوق انقر ثم  )ج
.]الشريطتخصيص [فوق انقر  )د
.]المطور[اختيار خانة حدد  ـ)ه

الورقيالنسخ لنظام انسيابي مخطط 1 الشكل

الجديد:المطور النظام في

المستخدمين جميع وإبالغ الوثائق بتصميم ستقوم أوال ً،  )أ

الستخدامها.

التوثيق.نموذج بتعبئة المستخدم يقوم ثم  )ب

المستندات.لطباعة حاجة ال  )ج

المستندات المستخدمون يرسل البرمجية ، التعليمات من أسطر بضعة باستخدام  )د

للشركة.اإللكتروني البريد باستخدام المدير إلى

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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على الحصول يمكنك المناسب ، اليدوية الكتابة خط باستخدام -

التالية.النتيجة

الجديداإللكتروني النظام نتائج 4 الشكلالعملورقة إلى  ]المطور[التبويب عالمة إضافة 3 الشكل

الكود وتحرير المصنف إلى جديد زر إضافة هي التالية الخطوة

به:الخاص

 .Dالتعديالتمن الورقة حماية
بأمرين.القيام عليك يجب تعديالت ، أي من الورقة لحماية

أضف فوقه. النقر بعد الزر إخفاء  )1

كود:

اإلضافةزر أ.

.المطورالتبويب عالمة فوق انقر )1

إدراج.فوق انقر )2

]التسميةإلعادة األيمن الماوس بزر انقر [الزر. رمز  )3

1"( ActiveSheet.Shapesالزر  .)"خطأ =المرئي

الزرإخفاء 3 الشكل

الزررمز تعديل ب.

أضف نفسها. الورقة احم ِ )2]الرمزعرض [فوق انقر المطور من ثم زر على األيمن الماوس بزر انقر

كود:

البرمجية:التعليمات منطقة في تحرير

 .)"ThisWorkbook.Sheets )"Sheet1حماية

()انقر 1_فرعي زر

Application.UserName = 
ThisWorkbook.Sheets )"Sheet1"(. Range )"E28"(. Value

 .Eأخرىمرة المصنف فتح عند بالظهور للزر السماح

أدناه:الشكل في موضح هو كما Sub End

الشخصي االسم  )("E28"الخلية في ويظهر اآلن الزر هذا يمثل

إلكتروني كتوقيع يعمل الذي الشركة. شبكة من للمستخدم الكامل

معتمد.

الموافقةتاريخ إظهار ج-

الحاليالموافقة تاريخ إظهار إلى التالي السطر إضافة ستؤدي

البرمجية:التعليمات منطقة في تحرير

()انقر 1_فرعي زر

Application.UserName = 
ThisWorkbook.Sheets )"Sheet1"(. Range )"E28"(. Value

المصنفكود منطقة 5 التين.

YYYY"(/  MM/  "DD(، Format )Now ) = 
ThisWorkbook.Sheets )"Sheet1"(. Range )"E30"(. Value

Sub End
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:رمز .Fالمديرإلى بالبريد المستند إرسال

() Save_As_PDFفرعيرمز:بالبريد. المستند إلرسال فرعي برنامج إنشاء
خافت كسلسلة االسم  pdfخافت

fileSaveName كسلسلة

ActiveWorkbook.Sheets )"WorkFlow"(. 1) = PURnumالخاليا ،
القيمة. )1

DIV
القيمة. )1

"yyyy"(، Format )Now = Year
PURnum & "-" & DIV & "-" & "PUR" & "-" &  السنة= 

pdfName

() Send_MailTo_MGRفرعي
مثل  objMail Dimككائن

objOutlook Dimكائن
 CreateObject )"Outlook.Application"(  = objOutlookاضبط

objOutlook.CreateItem )0(  = objMailاضبط
objMailمع

" MGR_name@company.com " =إلى .

"موافقة إلى بحاجة  )"التقريررقم (" =الموضوع .
" secretariat@company.com " = cc. 

_ & >br<" >br< ، MGR عزيزي" & "<" "Calibri" "= "face "3" "
= size ">font = HTMLBody. 

له" & ActiveWorkbook.Name & "أنعلم "

_ "& >B> <br<أثيرت.
هذا فوق انقر " _ & >B> "<br<موافقتك: اآلن هذا يتطلب "

 _ & :"التقريرنموذج إلى للوصول االرتباط
ActiveWorkbook.FullName>" & "file: //" "= HREF A

ActiveWorkbook.Sheets )"WorkFlow"(. 3)الخاليا ،=

'ActiveSheet.Name currentPURnum & "-" & currentDIV 

& "-" & "PUR" & "-" & currentYear = fileSaveName 

PDF_Files" "\ & ActiveWorkbook.Path ChDir

 ، = :xlTypePDF ActiveSheet.ExportAsFixedFormatنوع

_ =الملف: اسم
_ fileSaveName
و

_ IgnorePrintAreas ،  صحيحIncludeDocProperties: =
صحيح =: OpenAfterPublishخطأ ،  =:

 ،xlQualityStandard =الجودة:_ &

_ "& A>/<بالملف ارتباط  "">
font<"/> # Ext: Mobile: +  العائلة اسم>br< ">br< _ & "

>br< ">br<بـ االتصال يرجى البرامج ، تعليمات على :للحصول
إرسال.

بانتهت

 = Sub End Nothingاضبط
Set Nothing = 

objOutlook

 vbOKOnly ، ".PDF" & fileSaveName ، "النجاححفظ ..... "

& "\ PDF_Files "\ & <" ---- الملفحفظ تم" MsgBox

Sub End
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 Excel Microsoftاستخدام كيفية من عينة عن عبارة الورقة هذه

يمكنك صغيرة ، برمجية تعليمات أسطر باستخدام كاملة تطبيقات لتطوير
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