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جمموعة أنظمة حماسبية وإدارية ،مطورة على قواعد بيانات
 MS SQL Serverتستوعب كافة املتغريات يف تختل قطاعات
وأنشطة سوق األعمال.
 1معاجلة األداء املالي واإلداري والفين يف مششتتتتتتات األعمال الت ارية والصتتتتتتشاعية
واخلدمية بفروعها ومششاتها املتعددة كما يف حالة الشركات القابضة.
 2العمل بكفاءة عالية مع كل بيئات األعمال يف تختل األنشتتتتتتطة والقطاعات،
حتى ذات اخلصتتتتتتويتتتتتتتية الا تعتمد األو ا واملقاييس ،أو كثرية األيتتتتتتتشاف
كمتاجر األدوية.
 3متعدد اللغات :إجنليزي ،عربي ،فرنسي ،تركي.
 4تستتتتوعب توستتتع الششتتتا مبرونة وأما وتطبق الستتتياستتتات ال مة يف البيع أو
الشراء أو التخزين أو الشقدية أو غري ذلك.
 5التحكم يف يت حيات املستخدمني يف األنشطة والفروع داخل املش شأة والرقابة
اآلنية لتفايتيل العمليات.
 6تقديم تقارير حلظية للفرص أو املخاطر ودعم اإلدارة باملعلومات ال مة ،وتقارير املقارنات
ألكثر من فرع أو مششأة خلدمة األداء العام.
 7احلصول على القوائم املالية والتقارير اإلمجالية والتحليلية.
 8ستتتتهولة استتتتتخدام أدوات الواجهات والويتتتتتول الستتتتريع لشتتتتا تتتتات استتتتتخدام متعددة،
والتحكم خبيارات األسلوب الشخصي للمستخدم.
 9مرونة التعامل مع العُم ت يف العمليات والتقارير بأكثر من عملة للحساب.
 11تقديم أكثر من تكلفة للصش بطرق احتساب تكاليفه حسب الفرع.
 11مرونة ربط احلستتاب أو الصتتش مع مراكز التكلفة يف تفايتتتيل العمليات احلستتابية
واملخزنية ،أو على مستوى العملية كاملة.
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1
2
3
4
5
6
7
8

إدارة احلسابات
املخا واجلرد
املشرتيات واملوردين
املبيعات والعم ء
نقا البيع
إدارة املعلومات MIS
األيتول الثابتة
املوارد البشرية

9
10
11
12
13
14
15
16

احلضور واالنصراف
املعامل اإلنتاجية
األر فة اإللكرتونية
إدارة عمليات الذهب
فشادق ب س
إدارة املطاعم
عمليات الشقل الربي
إدارة املشاريع

 1لتشظيم مششتتأتك حبلول آلية حتقق لك دقة األداء واالستتتفادة من الوقت ،وأفضتتل
نتائج استثمار جهودك وأموالك وأفكارك.
 2لتحقيق الشمو املتوا يف مؤستتتتتستتتتتتك فمع توستتت تع نشتتتتتاطك يف اخلارج يتطور البشاء
املؤسسي يف الداخل على أسس تشظيمية قوية.
 3المت ك برامج متكامل ب س املرونة يف التوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع والقوة يف األداء لتحقيق
أهدافك وخدمة مراحل انتشارك وتشوع أنشطتك.
 4أل برامج متكامل ب س تبدأ باحتياجات عملياتك احملاستتتتتتتبية وتتوستتتتتتتع معك
بربامج إدارية وختصصية متشحك قوة االستمرار.
 5أل كثري من العم ء يف عدد من الدول يفتخرو بش احاتهم املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرة يف
ركاتهم وبقوة ثقتهم حبلول متكامل ب س.
 6العتماد متكامل ب س املرونة يف تهيئة إعداداته والستتتتتتتتهولة يف استتتتتتتتتخدام و ائفه
واألما يف حفظ بياناته والسرعة يف تأثري نتائ ه.
 7خلربة فريق تقديم اخلدمات للعم ء وستتتترعة تلبية احتياجاتهم واستتتتتمرار تطوير
برامج متكامل ب س بإيتدارات مت ددة.
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