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 : عامةنظرة
  

وإدارة  المتكاملة تهدف إلى المساعدة المرنة والفعالة في تسجيل وضبط الوظائفعبارة عن مجموعة من  لوجيك نظام
  .  والتصنيع في المخازنالمواد اليومية وتجهيز كشوف وتقارير الحسابات العامة والزبائن والموردين وحركة الحساباتعمليات 
  .      الالتينيةب البيانات  كافة إمكانية إدخالمع  ،بواجهة عربية Oracleعلى قواعد بيانات أوراكل  يعمل
 على  والحصول  وتنظيم العمل   من استثمار النظام    والمدراء  مما يمكن أصحاب األعمال    ينيةالروت النظام بأداء العمليات المحاسبية      يقوم

  .نتائج ثمينة وعالية الدقة من عمليات تسجيل الحركة اليومية
 في التدقيق وتجهيز الكشوف والتقارير المحاسبية، ويوفر لهـم وسـائل التحليـل              وقتهم يؤدي للمحاسبين المختصين خدمة توفير       كما
  . إلعطاء أكبر قدر من المعلومات من أقل كم من البيانات المسجلةقارنةوالم

  
 عـام  التأثير التلقائي في الحسابات ذات العالقة كما في الشكل التالي الذي يبـين بـشكل                 إلى تسجيل الحركة اليومية في النظام       يؤدي

  :لوجيكمخطط عمل نظام 
  
  

  لوجيكمخطط عمل نظام 
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  : النظام وظائف
  

 الحركات اليومية المحاسبية للمنشآت المختلفة النشاط والحجـم، سـواء           أنواع التعامل مع مختلف     إمكانية لوجيكنظام   يوفر
 الوظائف التي تهـم منـشأته وتـرك          أن يتعامل مع   للمستثمر حيث يمكن    .)مقاوالت ( أو تجارية أو خدمية أو إنشائية      صناعيةكانت  

  : يقوم بها النظامالتيوفيما يلي شرح موجز عن المهام  . للنظامة دون أن تتأثر الفعالية العامهال حاجةند عدم العالوظائف األخرى 
  

  
حركة الشراء، والدفعات    وتشمل الحركات اليومية     بعمالت متعددة   للمشتريات اليومية تسجيل الحركة    إمكانية النظام يوفر :المشتريات  

.  وتسجيل طلبات الشراء واألسـعار      ومرتجعات المشتريات، والتصنيع لدى الغير     والدائنة، المدينة   والتسوياتن،  للموردي
بشكل تفصيلي  ( مع الموردين من خالل االستعالمات العديدة والتقارير المتنوعة          الماليلحصول بشكل آني على الوضع      وا
  وتطـور حركـة    كشوف حسابات المـوردين ومـستحقاتهم      حركة المشتريات اليومية و     والتحليالت لكشوف  ) مختصر أو

  .المشتريات
  

  المتعددة لحركات المشترياتالوظائف 
  

  
  

  نموذج عن فاتورة الشراء بالدوالر األمريكي
  

  



 4 

  
 والقبض من الزبـائن، والتـسويات المدينـة         البيع، مثل حركة     لحركة اليومية للمبيعات  لوبعمالت مختلفة   إمكانية تسجيل    :المبيعات  

للحصول بشكل آنـي علـى      . روض األسعار  وتسجيل طلبات التوريد وع     للغير والتصنيعوالدائنة، ومرتجعات المبيعات،    
  والتحلـيالت  )بشكل تفصيلي أو مختـصر    ( والتقارير المتنوعة    العديدةالوضع المالي مع الزبائن من خالل االستعالمات        

  . وتطور حركة المبيعات حسابات الزبائن والمستحقات المترتبة عليهموكشوفلكشوف حركة المبيعات اليومية 
  

  
  لمبيعاتاالمتعددة لحركات الوظائف 

  

  
  
  
  

  الريال السعوديبلبيع انموذج عن فاتورة 
  

  
  

، مع العلم أن التصميم لشركةاوذج المطلوب من محسب النتصميم الشكل الطباعي لفاتورة البيع يمكن 
  . في أي وقت من قبل المستخدم نفسهمرن ويمكن تغييره
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والتصنيع  األصناف،   و بيع أ شراء  مثلوأثناء تسجيل أي من الحركات المتعلقة باألصناف         مباشرة بالمخازن التأثير   يكون  :المخازن  
 وإخراج المواد ككميات ومبالغ أو كميـات  كإدخالالتصنيع للغير، ومن خالل تسجيل حركة مخازن مباشرة       وأ  الغير لدى

 لألصـناف ي إلى معرفة مباشرة بالوضع الحالي       مما يؤد .  أو تصنيع مواد   مخزنين،فقط، أو حركة نقل مواد مباشرة بين        
 حركة األصناف  وتحليالت لكشوف)مختصربشكل تفصيلي أو (في المخازن من خالل استعالمات عديدة وتقارير متنوعة        

 كما يمكن القيام بعملية االستالم والتسليم األولي في المخازن بالكميات فقط قبل             . األصناف في المخازن   ولسجالتاليومية  
  .تمادها في محاسبة المواد بعد تسجيل المبالغ فيهااع

  
  

  لعمل مع المخازن واألصنافلالمتعددة الوظائف 
  

  
  

  
  يوضح التصنيفات الفرعية ووحدات القياس الثانويةكرت الصنف 
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التـصنيع  / لدى الغيـر   التصنيع(وظائف   التصنيع أو التجميع أو التفكيك بشكل تكاملي من خالل           عملية النظام بخدمة    يقوم   :التصنيع
الناتجة مادة واحـدة أو      وسواء كانت المواد     سواء كانت عملية التصنيع من مرحلة واحدة أو أكثر        ) الداخليالتصنيع  /للغير
 األوليـة   المـواد  تركيبة المواد المصنعة من المواد األولية لتسهيل التسجيل التلقائي في إخـراج              تعريف مع إمكانية    أكثر

 كما يمكن استخراج كشوف تكلفة كل مادة        .بالتصنيعوإدخال المواد المصنعة من وإلى المخازن ومعرفة الكلفة قبل القيام           
 األولية وساعات العمل واألجور والمصاريف الثابتة والمتغيرة خالل فترة زمنية متغيرة من يوم إلـى                مصنعة من المواد  

   .سنة أو لطاقة إنتاجية محددة كما يمكن ربط التصنيع بنماذج تكاليف معيارية ومعرفة االنحرافات بين المعياري والفعلي
  

تتفاعل هذه الوظيفة مع حركات التصنيع المختلفة من أجل متابعة تكاليف التـصنيع الفعليـة قياسـاً للتكـاليف                    :التكاليف المعيارية   
/ تعريـف المـصاريف المتغيـرة       / تعريف اليد العاملـة وأجورهـا       ( ئف  المعيارية وتتضمن استخدام العديد من الوظا     

وذلك لكل أنواع التصنيع مع إمكانية تحديد مدة اإلنتاج المعيارية سواء لسنة أو شهر أو لطاقة إنتاجية                 ) المصاريف الثابتة   
ين واالستعالم عن االنحرافات التي     وبالتالي يوفر البرنامج إمكانية حساب نقطة التعادل  للسعر مع الكلفة عند حد إنتاج مع              

   . بين التكلفة الفعلية والمعياريةتحدث ما
  
  

  المواد األولية بنموذج التصنيع وتحديد المواد الناتجة مع تحميل كافة التكاليف على الناتج تحديد 
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 والتـصنيع، ومـن خـالل       والمخازنن خالل حركة قيود المبيعات والمشتريات        حسابات األستاذ العام مباشرة م     تتأثر :األستاذ العام   

 علـى   الحـصول  ذلك إلـى     ويؤدي.   وسندات القيد  الصرفحركة القيود اليومية المباشرة مثل سندات القبض وسندات         
ت الهامة  وعلى التقارير والسجال  ) مختصربشكل تفصيلي أو    (استعالمات مباشرة عن الحركة اليومية وكشوف الحسابات        

   . وكشوف األرباح والخسائر والميزانية العموميةالمراجعةمثل سجالت اليومية واألستاذ العام وموازين 
  

  حسابات األستاذ العام والمساعدلعمل لالمتعددة الوظائف 
  

  
   
  

  القيد المركب مع إمكانية تعريف قوالب لسندات تتكرر باستمرارسند 
  

  
  

األقـسام أو خطـوط      (:مثل  العدد،غير محدودة   ) تكلفة وربحية  (كلفة النظام إمكانية التعامل مع مراكز       يقدم : والربحية الكلفةمراكز  
تتأثر ).  من المواضيع اإلدارية المختلفة    غيرها أو   -صنف واحد أو مجموعة من األصناف     - أو األصناف  اإلنتاج المختلفة 

 وكـشوف  الحركة اليومية ويمكن متابعة كشوف حساباتها التفـصيلية،            مستنداتحسابات هذه المراكز بشكل تلقائي من       
الخاصة بها ) بح والخسارة كشف صافي الر- كشف متاجرة   -كشف تشغيل -كليكشف أرباح وخسائر    (األرباح والخسائر   

   . األرباح والخسائر الكليةكشوفبشكل مستقل وضمن 
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 محدودة العدد، تتأثر حسابات هـذه المـشاريع         غير عأو فرو  النظام إمكانية التعامل مع مشاريع       يقدم :المشاريع أو الفروع المتعددة   
 التفـصيلية، وتقـارير مـوازين المراجعـة          ويمكن متابعة كشوف حـساباتها     اليوميةبشكل تلقائي من مستندات الحركة      

 أرباح كل مـشروع أو  ومعرفة العمومية لكل مشروع أو فرع على حدة أو كل المشاريع أو الفروع مجتمعة،      والميزانيات
الفروع / كما يمكن تحديد مراكز تكلفة داخل المشاريع . مجتمعةالفروع/فرع على حدة أو األرباح اإلجمالية لكل المشاريع

   .المشروع سوية/المشروع أو لكل مراكز الفرع/اج تقارير األرباح والخسائر لكل مركز داخل الفرعواستخر
  

  خيارات متعددة لربط المشاريع ومراكز الكلفة وبعمالت متعددةالحسابات دليل يقدم 
  

  
  

  
  
 يقـوم حيـث    ،)حسب الرغبة  (بشكل شهري أو سنوي   ،  بسهولة و بدقة كاملة   الك األصول   هإبحساب   البرنامج   يقوم :ألصول الثابتة   ا

 األصـل ليقـوم     بهذا  الخاصـــةالمستخدم بتعريف األصل عنـد شرائه ومن ثم تحديد طريقة االحتساب والحسابات            
مـن  و الالزمة   المحاسبيةلكتابة القيود   ب االهتالكات الخاصة باألصول و     التلقائيـة الالزمة الحتسا   بالمعالجـةالبرنامـج  

  .ثم الترحيل للحسابات العامة
  

    مع تحديد المشروع ومركز الكلفة عند الحاجةهتالك لكل أصل ثابتاختيار نسبة اإليمكن 
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 والمصروفات من   اإليرادات النظام إمكانية العمل بشكل اختياري مع الموازنة التقديرية السنوية لحسابات            يعطي :الموازنة التقديرية   
د، ومراقبة النتائج على ضوء الحركـة        الصرف واإليرا  مواسم/لشهورأجل االهتداء بها، والقيام بعمليات التخطيط المسبقة        

   . اإليرادات والمصروفاتحساباتالفعلية التي تتم على 
  

 بشكل اختياري، مما يمكن المحاسبين بشكل سهل        الستخدامها) التحليل المالي ( النظام وظيفة    يوفر    :التحليل المالي و القوائم المالية    
نـسب  (و) نسب الـسيولة  (و  ) نسب المديونية (اء مثل    المالي ومؤشرات تقييم األد    التحليلومرن وممتع من بناء عالقات      

 المالية بما يتوافق مع كل منشأة إلعطاء صورة دقيقة وعلميـة عـن   اإلدارة الوضع المالي أو     من نسب وغيرها  ) الربحية
 ضـمن ) األفقية والرأسية  (المالي من الممكن إنشاء عالقات التحليل       حيث.  أي لحظة يتطلب األمر ذلك     فيالوضع المالي   

 وليس من الضروري التتالي في السنوات المختارة موضـوع          متعددةالسنة الواحدة لفترات مختلفة من األشهر أو سنوات         
 بين المبالغ الفعلية والمبالغ التقديرية للموازنة ضمن السنة الواحـدة           المالي يمكن أيضا إنشاء عالقات التحليل       كما. التحليل

  . المختلفةالسنواتأو 
  

   يدوياًب الوقت والجهد إلعدادهالالتحليل المالي تقارير كانت تتطيوفر 
  

  
  

  
  

  بياني للحسابات لتقارير أكثر فاعليةتحليل 
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يمكن للنظام أن يولد فواتير الشراء بشكل كامل أو جزئي من طلبات الشراء ويقوم بعملية متابعة لرصـيد                   :طلبات الشراء والتوريد    
توريد بشكل كامل أو جزئي مع بيان رصيد كـل          كل طلب شراء على حدا كما يمكن أن تسجل فواتير البيع من طلبات ال             

   .طلب توريد
  
  

 من خالل توفير بطاقات الجرد وإعطاء الفروقات بعد إدخال نتائج عمليات            للمخازنيوفر النظام إمكانية تنظيم عمليات الجرد        :الجرد  
   .نتائج الجرد الفعليةفي المستودعات حسب ) كميات وتكاليف (  والتصحيح التلقائي ألرصدة المواد الجرد

  
  

  .تحتوي الوظائف التي تحتاجها نقاط البيع فقط) رئيسية أو فرعية( نسخة خاصة من البرنامج للعمل في نقاط البيع يوجد :نقاط البيع
  
  
 كود من قبل     إمكانية تسجيل حركة استالم وتسليم أولي للكميات في المخازن يدويا أو بواسطة البار             : وتسليم أولي في المخازن    ستالما

 مع طباعة مستندات استالم وتسليم دون التأثير في المخزون حتـى يـتم التـسجيل                ،دون تسجيل المبالغ  ) أمين المخزن (
 مع االستفادة اآللية في التسجيل في محاسبة المواد مما تم تسجيله في المخـازن مـن                 ،لنهائي للمبالغ في محاسبة المواد    ا

ي، حيث يحول مستند االستالم أو التسليم األولي بشكل آلي إلـى المـستندات المناسـبة                مستندات االستالم والتسليم األول   
عار أو الكلفة   بعد أن يتم تسجيل األس    ) تصنيع/مرتجع مبيعات /مرتجع مشتريات /فواتير شراء /فواتير بيع /نقل/إخراج/إدخال(

ألولي في المخازن بعد اعتمادها فـي محاسـبة    وعدم إمكانية التغيير في مستندات االستالم والتسليم ا،في محاسبة  المواد 
  .المواد

  
  

يمكن طباعة أوامر االستالم من فواتير الشراء ومرتجع المبيعات وأوامر التسليم من فواتير البيع ومرتجع                :أوامر التسليم واالستالم    
ى ورق أبيض أو ورق     الشراء كما يمكن تخصيص نماذج طباعة خاصة بهذه األوامر بشكل مستقل عن الفواتير سواء عل              

مسبق الطبع كما تطبع بشكل يتناسب مع الغرض منها حيث يمكن تجنب طباعة المبالغ واالكتفاء بالكميات لتوجيهها إلـى                   
   .أمين المستودع
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  : النظاممزايا
  
  

 قدر ممكن من السرعة والمرونـة والدقـة فـي           أكبر والوسائل إلعطاء    والتسهيالت من الخدمات     بوفرة لوجيكنظام   يتميز
  : يلي بعض منهاوفيماالعمل، 

  
ل     لحفظ ومعالجة البيانات مما يعطي أداء سريعا في الشبكات وموثوقية عالية            Oracleاستخدام قواعد بيانات أوراكل      :Oracleاوراآ

حيث تعالج كل عمليات التحديث الالحقة لتسجيل الحركة اليوميـة بأنواعهـا            . استقرار البيانات من األعطال المفاجئة    في  
في مخدم أوراكل   ) الخ  ..القيود المحاسبية التلقائية  ، تحديث أرصدة المخازن، الزبائن، الموردين، الحسابات     : مثل(المختلفة  

Oracle_Server     ،حيث يخفف العبء في حركة الشبكة بـين المخـدم             مما يزيد من سرعة العمل Server   والمحطـة 
كما يعطي موثوقية في تكامل العمليات الالحقة لتسجيل البيانات حيث ال تكتمل أي عمليـة               .  بشكل كبير  Clientالطرفية  

   .تسجيل في الحركة اليومية إال بعد اكتمال كل حركات التحديث الالحقة المتعلقة بها
  

 إمكانية االتصال مع بيانات العمل عن بعد سواء في المركز الرئيسي أو في الفروع ونقاط البيع بواسـطة االتـصال                     :داتصال عن بع  
   .ADSL realIP أو leased line أو الخطوط المؤجرة ISDN: بـالـ

  
 أم طريقة الجرد    المستمرة الجرد    النظام بتأدية األعمال المحاسبية للمنشأة حسب المالئم لها سواء طريق          يقوم :جرد دوري /جرد مستمر 

  .م المستثمر في استخدامه للنظاهما يحددالدوري وفق 
  

  .بينها فتح ملفات محاسبية متعددة غير محدودة العدد لمنشآت مختلفة دون أي ارتباط يمكن :ملفات محاسبية لمنشآت متعددة
  

حيـث يمكـن   .  للنظامالعامةاألخرى دون أي تأثير على الفعالية    استخدام أجزاء من النظام دون األجزاء        يمكن :استخدام جزئي مرن  
كما يمكن البدء باسـتخدام     .  المشتريات أو المبيعات   فعالياتاستخدامه ألغراض المخازن فقط أو حسابات األستاذ العام أو          

  . استخدام الوظائف األخرى فيما بعد بسهولة ومرونةمتابعةجزء من النظام أو أكثر ثم 
  

 يمكـن حيـث  .  النظام بقدرته على التطور في أشكال العمل مع تطور المنـشأة واتـساعها     يتميز :ء بالعمل مع تطور المنشأة    االرتقا
 يمكن التنويع في المستندات ذات      وأيضاالتسجيل بشكل مستند لكل نوع في الحركة اليومية مع توزيع لمسؤوليات العمل،             

كما يمكن لنوع المـستند      بيع من عدة أنواع ولكل نوع مسلسل خاص به           يرفواتالطبيعة الواحدة واألغراض المختلفة مثل      
  .الواحد أن يشمل على عدة نماذج من القيود المحاسبية التلقائية

  
 نمط عمله على النظام، وأن يحدد أنواع اليوميات المحاسبية المالئمة           يفرض المستخدم أن    يستطيع : نمط العمل وقيود تلقائية      فرض 

  .اليومية قيودها المحاسبية القياسية التي تنشأ تلقائيا في كل أنواع الحركة  نماذج تحديدويستطيعله، 
  

دائنـة  / مدينة  تلقائيا على بنود محاسبية متعددة     المبالغ تحديد نمط قيود محاسبية تتوزع فيها        يمكن  :قيود محاسبية حسب نسب مئوية    
  . بنسب مئوية تحدد حسب الرغبة

  
 المـستخدم أي    مـن التعامل مع السنوات المالية والحسابات الختامية حيث ال يطلب           النظام بسهولة    يتميز :سهولة الحسابات الختامية  

وتتـوفر فـي    .  السابقة بشكل كامل   للسنواتقيود أو إجراءات خاصة لذلك، ويحتفظ بإمكانية استخراج كشوف الحسابات           
  .ني وألي فترة مالية والخسائر والميزانية العمومية بشكل آاألرباحالنظام في أي وقت إمكانية استخراج كشوف 

  
ليس بالضرورة تتـالي    ( طباعة كشوف األرباح والخسائر والميزانية العمومية بشكل مقارنة بين السنوات            يمكن :مقارنة بين السنوات  
 بين كل بند من بنودها مع النسب المئوية         والفرق حيث يعطي معلومات السنوات المطلوبة       ،بشكل سهل وسريع  ) السنوات
  .للفروق

  
  .تصنيف أفقية لألصناف)  مستويات٨( وجود :تصنيف أساسي

  
فـي  : أمثلة: تصنيف فرعية لألصناف مما يخفف من عدد األصناف األساسية المطلوب تعريفها          )  مستويات ٣(وجود  : تصنيف فرعي 

 وصـناعة وتجـارة   ) عرض وطـول وسـماكة    (وصناعة المفروشات أو المنجور أو األحجار         ). لون ومقاس (األلبسة  
/ العبوة  (وصناعة وتجارة المواد الغذائية       ) لون وعرض  وطول   (البياضات، فرشات، أغطية، وقطع البياضات المختلفة         

  ).الحجم أو الوزن
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بثالث وحدات قياس مع عالقة تحويل سهلة وعملية جداً مع إمكانية البيـع              التعامل مع األصناف     يمكن : قياس بثالث وحدات أصناف  
ة من الوحدات الثالث وبشكل مختلف بين عملية وأخرى مع بقاء البرنامج متابعاً للكميات الثالث بشكل                والشراء بأي وحد  

  .دقيق وبتسهيالت في الحركة كبيرة جداُ
  

يمكن توليد رقم داخلي لدفعات المشتريات أو ادخاالت المخزون أو التصنيع ممـا يـوفر                : )Batch-No(التعامل مع أرقام الدفعات     
ية إدخالها للمستودعات ومبيعاتها من أين أتت ولمن بيعت مع بيانـات كاملـة عـن           متابعة دقيقة لحركة كل دفعة من ناح      

  كميتها وكلفتها وحركتها
  

 التصنيع، وفي سجل وحركة التعامل مع تواريخ الصالحية لكميات األصناف في حركة الشراء، وحركة البيع،             يمكن :تاريخ الصالحية 
  . باالرتباط مع أرقام الدفعاتمنفصل

  
Serial No : إمكانية االستعالم عن حركة األرقام المسلسلة و  ضبط األرقام المسلسلة للقطع اإلفراديةSerNo   من ملـف تـاريخي 

لألرقام المسلسلة يخص السنوات السابقة أثناء العمل في ملف السنة الحالية دون الحاجة للـدخول إلـى ملفـات بيانـات                     
  .السنوات السابقة

  
FIFO/LIFO/  الـداخل أوال خـارج أوال     / معدل الكلفة الوسطي    ( إمكانية متابعة المخزون حسب      :لوسطيمعدل الكلفة اFIFO / 

  ).LIFOالداخل أخيرا خارج أوال 
  

 طباعة تقارير خاصة بنماذج التكاليف المعيارية، وأوراق عمل اإلنتاج، وكشوف تكاليف التصنيع الفعلي،              :طباعة التكاليف المعيارية  
 .ن المعياري، لتستخدم كأوراق عمل أو أرشيف أو لمناقشة النتائج في اإلدارةوانحرافات الفعلي ع

  
 معرفة كلفـة  في وظيفة التصنيع يمكن االستفادة من تعريف تركيبة المواد األولية للمادة المصنعة في :تركيبة التصنيع وحساب الكلفة 

 على كلفة المادة المصنعة بشكل آني، مما يساعد         مكوناتالالمادة المصنعة مباشرة أثناء التعريف، ومعرفة أثر تغيير كمية          
 .اقتصاديةعلى تحديد أفضل تركيبة 

  
 التعريـف فـي   مسبقة االستفادة من وظائف التصنيع في تسجيل عمليات تصنيع أو تجميع أو تفكيك لمواد   يمكن :تركيبة تصنيع مرنة  

 ثابتة التركيب من المكونات يتم تحديد مكوناتها أثنـاء          غيرواد  تركيبتها من أجل االحتساب والتأثير التلقائي السريع، أو لم        
  .التسجيل

  
أو ) المخـازن المواد التي تباع أو تشترى أو تصنع دون أن تؤثر في            ( أصناف غير مخزنية مثل      استخدام يمكن  :مواد غير مخزنية  

فواتير البيع والتصنيع للغير والتصنيع      و الشراءفي فواتير   .) .نقل/ضمان/تدريب/استشارات/صيانة/تركيبالخدمات مثل   (
  .لدى الغير

  
 تسهيل عملية الجرد حيث يمكن الجرد بأجهزة البار كود مع ضبط جرد األرقام المسلسلة للقطع الفردية لألصـناف   :جرد بالبار كـود   

  .Serial Noالتي لها 
  

 مئوية أو مبالغ محـددة مـع التـأثير          وذلك لمجال معين من األصناف أو كل األصناف حسب نسب          :زيادة أو إنقاص كلفة األصناف    
  التلقائي في الحسابات نتيجة التغيير

 
يمكن تحميل مصاريف اضافية على األصناف المشتراة بشكل تلقـائي سـواء كانـت هـذه                  : على الشراء  إضافيةتحميل مصاريف   

برنـامج بتوزيـع هـذه      المصاريف تكاليف استيراد أم مصاريف شحن أو أي نوع من المصاريف اإلضافية حيث يقوم ال              
  .المصاريف اإلضافية حسب نسبة كل صنف في فاتورة الشراء

 
 مـن خـالل      مـن الكلفـة    أقل عند تسجيل سعر بيع لألصناف       عدة اختيارات من التنبيه    النظام   يعطي  :مراقبة البيع بأقل من الكلفة    

  .خصائص تحدد على مستوى فئات األصناف
  

ش الربح وسعر البيع من خالل تحديـد        إمكانية مراقبة هام   النظام    يعطي :لألصنافنسبة المئوية لهامش الربح وسعر البيع       مراقبة ال 
  .مجال لهما مع إمكانية تحديد تصرف النظام عند تجاوز هذا المجال بعدة اختيارات وذلك على مستوى فئة الصنف

  
 يعطي  كما.  النظام تنبيها عند وصول مخزون مادة لمستوى أقل من الحد األدنى بشكل تلقائي             يعطي : للمخزون حدود الكميات مراقبة  

  . والتي تتجاوز الحد األعلىحة حسب الطلب لألصناف التي تقل عن الحد األدنىالئ
  

  . التي وصلت لحد إعادة الطلب والكمية الالزم طلبهاباألصناف النظام الئحة يعطي :إعادة الطلب
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كميات /نسبة خصم /سعر بيع خاص  ( تعريف أساليب خصم وأسعار متنوعة       يمكن :المجانيةتنوع أساليب األسعار والخصم والكميات      
 أصناف، وربط كل أسلوب مع تصنيف الزبائن مـن أجـل        مجموعةلكل صنف أو    ) مجانية اعتمادا على الكميات المباعة    

  .وب المحدد للتعامل معه حسب األسلللزبوناالحتساب التلقائي عند البيع 
  

، وعلـى مـستوى الفـاتورة       )شراء أو بيع  ( تطبيق الخصم على كل صنف في الفاتورة         يمكن :خصم على مستوى الصنف والفاتورة    
  .الكلي

  
  النظام القيام بتسديد الدفعات على ما يخـصها مـن فـواتير            في يمكن   :على الحساب حسب األسبقية الزمنية أو     تسديد انتقائي أو    

 مما يفيد في تحليل أعمار الـديون         حسب األسبقية الزمنية    تلقائي  أو  المالية بشكل انتقائي   السنداتالموردين أو الزبائن أو     
  .التعامل على الحساب دون تسديديمكن كما . للزبائن والموردين

  
طة سيارات المندوبين وما شـابه      يفيد في حال البيع بواس    ( يمكن تحديد مخزن افتراضي لكل مندوب مبيعات         :مخزن مندوب المبيعات  

  ).ذلك
  

 العامة األخرى بعمالت غير العملة األساسية للمنشأة، وإنـشاء          الحسابات التعامل مع الموردين والزبائن وكافة       يمكن  :عمالت أجنبية 
الزبـائن   القبض من    وأ كما يمكن التسديد للموردين       تلقائيا بعملة المنشأة الرئيسية وبالعملة األجنبية      المحاسبيةقيود البنود   

  .عملة التعامل الرئيسية معهمبعمالت مختلفة عن 
  
  

 وهي استخراج كشف واحد تفصيلي فـي  والموردين لكشوف الزبائن    إضافية إمكانية النظام   فريو  :مورد مشترك / حساب زبون  كشف
عطاء الرصيد لنتيجة عمليات البيع والشراء والدفع والقبض التي تمـت           إ و الوقتحال كان الزبون موردا للمنشأة في نفس        

  . وكموردكزبونمعه 
  

تجرار من المورد وللزبائن لصنف محدد أو مجموعة أصناف خـالل فتـرة          يوفر النظام كشوف اس    :كشف استجرار للمورد والزبون   
  زمنية محددة مع كافة البيانات من الكمية والسعر والقيمة ومن خالل اختيارات تصنيف األصناف

  
 مـستوى    في وظيفة نقاط البيع يمكن تحديد مدة التنزيالت لكل نقطة بيع وتحديد الحسومات علـى               :مدة التنزيالت ونسب الحسومات   

فئات األصناف أو على مستوى األصناف مع إمكانية استثناء أصناف معينة من حسم التنزيالت أو تميزهـا عـن فئـات                    
  .األصناف التي تتبع لها بنسبة حسم مختلفة

  
  . الرغبة في رأس الكشوف المحاسبية والفواتيرحسب) ترويسة( إمكانية تعريف عناوين صفحات تتوفر  :ترويسة متغيرة

  
 إمكانية التحكم في محتوى وأسماء أعمدة البيانات المطبوعة للفـواتير           تتوفر  : الزبائن وكشوفتحكم في البيانات المطبوعة للفواتير      

  .والكشوف
  

 تطبـع على مستندات مسبقة الطباعة للمنشأة كي       مستندات المخازن والفواتير     برمجة طباعة    يمكن : مسبقة الطباعة    مستنداتطباعة  
  . المطلوبة في الحقول الفارغةالمستندبيانات 

  
) الـخ ..شـركة  :الـسادة /:السيدة:/السيد( تعريف مقدمة السم الزبون أو المورد مثل         يمكن  :الموردين/مقدمة وخاتمة أسماء الزبائن   

 ولتمكين) الخ..……المحترم  (  يمكن وضع خاتمة السم الزبون مثل        البحث،وكذلكوفصلها عن االسم إلعطاء سهولة في       
  . الزبوناسم كشوف للزبائن والموردين تحتوي أسماءهم مسبوقة بمقدمة االسم ومنتهية بخاتمة طباعة

  
 والمـوردين في نهاية كشوف حسابات الزبـائن       ) تفقيط المبالغ ( النظام بطباعة المبالغ كتابة      يقوم :لكل العمالت ) تفقيط(المبالغ كتابة   

كما يقوم النظـام    .  سليم لكل العمالت   لغويع للغير وعروض األسعار بشكل      والحسابات العامة والفواتير وكشوف التصني    
  .بشكل تلقائي) مستحق لكم/مستحق عليكم(بكتابة داللة رصيد الزبون أو المورد 

  
 أكثر   واحد أو  الزبائن اإلطالع على حركة المبيعات ومعرفة مبالغ الربح المباشر ونسبة الربح لمجال من              يمكن :معرفة الربح المباشر  

هذا باإلضافة إلى سهولة استخراج كـشوف       .  أكثر أوولمجال من األصناف واحد أو أكثر ولمجال من التاريخ يوم واحد            
  .األرباح والخسائر في أي وقت
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جاوزوا حـد    بالذين ت  كشفاكما يعطي   .  تنبيها تلقائيا عند تجاوز حد الدين للزبائن أثناء إدخال الفاتورة          النظام يعطي  :مراقبة حد الدين  

  .الدين عند الطلب
  

  . يمكن التحكم بهامتغيرة النظام إمكانية التحليل الزمني لديون الزبائن أو الموردين حسب فترات زمنية يوفر :تحليل زمني للديون
  

مراكـز  /صـافي /متـاجرة /تـشغيل ( النظام تمثيل حركة أي حساب أو مجموعة حسابات أو األرباح والخسائر             يوفر :التمثيل البياني 
حسب شهور السنة، كما ويوفر تمثيل بيـاني لحركـة          ) دوائر/خطوط/أعمدة(مختلفة بيانية بأشكال بشكل مخططات   )تكلفة

  . والموردين والمشتريات في تقارير تحليلية متنوعةوالمبيعاتاألصناف والزبائن 
  

عدد القيـود   /عدد الشركات :(لفة مثل عدم وجود حدود ل      المخت المحاسبية النظام بعدم المحدودية في المواضيع       يتميز  :عدم المحدودية 
عـدد  /المخـازن عـدد   /عدد العمالت /عدد مراكز التكلفة والربحية   /عدد المشاريع / بالمستند الواحد  األصنافالمحاسبية أو   

اع عـدد أنـو   / للـسنة الماليـة الجاريـة      والخسائرحسابات اإلقفال الختامية سواء لألرباح والخسائر المرحلة أو األرباح          
  ).عدد أنواع أساليب الخصم/ المالية موضوع المقارنةالسنواتعدد /عدد المستخدمين/المستندات واليوميات

  
 المستخدم في وضع بعض الـشروط البرمجيـة النتقـاء           مشاركة في عمليات استعراض البيانات إمكانية       تتوفر  :مشاركة بالبرمجة 

  . بعض المتطلبات الخاصة لمشاهدة بعض البياناتمعالبيانات المطلوبة كي تتالءم 
   
 والكـشوف كما يمكن إعادة بنـاء التقـارير        .  تعريف تقارير جديدة بشكل مرن وسريع وممتع       للمستخدم يمكن  :شاء تقارير جديدة  إن

 لتتوافق أكثر مع المسميات المباشرة      المحاسبية،المالية المتوفرة مسبقا مع النظام بشكل مختلف، وبمسميات مختلفة للبنود           
  .لطبيعة عمل المنشأة

  
إمكانية تحديد صـالحيات  ) تأمين النظام (وظيفة النظام للمسؤول عن العمل من خالل  يوفر : وقويـة    مرنة تأمين وتشغيل    صالحيات

 ومريحة في ضـبط مـسؤوليات       عالية يعطي إمكانية    مما ولكل مستخدم،      وظيفةتشغيل وظائف النظام بشكل فردي لكل       
  .العمل
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  :تبادل البيانات
  

رئيـسية أو مـستندات      يمكن القيام آليا بتصدير واستيراد شامل أو انتقائي للتعريفـات ال           :تصدير واستيراد شامل أو انتقائي للبيانات     
وتفيد في نقل البيانات تفصيليا بين المركز وبين الفروع ونقاط البيع، حيث يمكن االسـتفادة               . الحركة اليومية بين الملفات   

من التعريفات الرئيسية وتصديرها من المركز إلى الفروع، كما يمكن تصدير حركة الفروع أو نقاط البيـع واسـتيرادها                   
  . في المركز الرئيسي ألغراض المراقبة والتحليللتمثيلها بشكل تفصيلي

  
يوميـا أو  ( إمكانية تصدير خالصة حركة الحسابات العامـة   :دمج خالصة حسابات الشركات الفرعية مع حسابات الشركة المركزية        

نية االطالع على   وتفيد في إمكا  . من قبل الشركات الفرعية واستيرادها آليا في الشركة المركزية األم         ) مجال أيام أو شهريا   
خالصة حركة الحسابات يوميا أو شهريا في كل شركة فرعية، ومعرفة الوضع المـالي العـام لكـل شـركة فرعيـة،                      

  . ولمجموعة الشركات بشكل كامل دون التفاصيل الجزئية في الشركة المركزية
حتى لو كان هناك اخـتالف فـي        يمكن بهذه الوظيفة دمج حسابات الشركات الفرعية في حسابات الشركة األم المركزية             

  .العملة األساسية المتعامل بها في الشركات الفرعية عن الشركة األم بشكل آلي
  

 يمكن القيام بتصدير أسعار ونسب الحسومات من المركز الرئيسي إلى الفـروع ونقـاط               :تصدير واستيراد األسعار ونسب التنزيالت    
 عند التنزيالت، حيث يتم تجهيز نسب الحسومات واألسعار فـي المركـز ثـم    ويفيد عند أي تعديل لألسعار أو  . البيع آليا 

  .تصديرها آليا للفروع ونقاط البيع
  
 يمكن تصدير مستندات فردية من حركة اإلخراج أو نقـل المـواد مـن ملـف محـدد                   : الفردية  تصدير واستيراد حركة المخازن    –

 والعكـس   ،واد من مركز العمل الرئيسي إلى فرع أو نقطة بيع         وتفيد في نقل الم   . واستيرادها في ملف آخر كحركة إدخال     
  .أيضا يمكن تصدير حركة إخراج من فرع أو نقطة بيع واستقبالها كإدخال أو نقل مواد في المركز الرئيسي

  
ادها كفـواتير    يمكن تصدير مستندات فردية من حركة فواتير البيع من مورد واستير           : تبادل المستندات آليا بين الزبائن والموردين      –

مع إمكانية تعريف األصناف الجديدة تلقائيا حين االستيراد بشكل اختياري، أو يمكن االعتماد على              . شراء آليا عند الزبائن   
جدول مقارنة لألصناف بين الزبون والمورد يجهز لمرة واحدة لألصناف المتعامل بها ويمكن اإلضافة إليـه عنـد ورود                   

كما يمكن تصدير   . امل المتكرر بين الموردين والزبائن في حالة كثرة األصناف في الفواتير          وتفيد في التع  . أصناف جديدة 
  .مستند مرتجع شراء من الزبون واستيرادها آليا كمستند مرتجع بيع عند المورد

  
Word -و أ Excel:برامج إلى  جزء كبير من البيانات يمكن تصدير Word  و  Excel ختلفـة   مبأشـكال  منهااالستفادة إلعادة

  . المستخدمبما يرغحسب 
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