
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املواصفات الفنية التفصيلية لربنامج

 امليزان دوت نت للمحاسبة واملستودعات 
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 الواجهة الرئيسية للبرنامج

 بت( 64، 32:  8َو  ويندوز   7)توافقية مع ويندوز  
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 :ميزات أساسية مشرتكة

 وإمكانية إنشاء شجرة هرمية تصنيفية)مواد, حسابات...اخل( إمكانية تعريف عدد غري حمدد من البطاقات , 

هلذه البطاقات بأي عدد من املستويات مبا يتالءم مع حاجات الشركة. وميكن االستفادة من البنية اهلرمية 

 يف البحث ويف التقارير.

  بشكل يدوي أو استخدام ميزة الرتقيم التلقائي حبيث يقوم الربناام  تلقائيااب بطعطااء     قاتالبطاإمكانية ترميز

 .املعرفةيف البنية اهلرمية  البطاقةيتناسب وموقع هذا  ةاجلديد للبطاقةرمز مناسب 

         واساتخدام هاذين اال ا  يف الاواجات  العربياة       بطاقاة إمكانية إدخاا  اسام عرباي واسام التاي  لكال

 يزية للربنام .واالنكل

  أو ااإمكانية فرز البطاقات حبيث ميكننا تصفحاا مرتبة حبسب رمز البطاقة, أو أجبدياب حبسب ا ,

 .....اخل. الالتي  ااا 

    إمكانية البحث عن أي بطاقة وذلك اعتماداب على معلومة مميزة خمزنة يف أي حقل من احلقاو  املوجاودة يف

( مع إمكانية التنقال  يشبه ,حيوي,  ينتاي با عامالت )يساوي, يبدأ با ,، وباستخدام أي من املهذه البطاقة

 بساولة ب  نتائ  البحث يف حا  وجود أكثر من نتيجة.

  ومؤلفة من عدة شروط وباحتماالت غري منتاياة وباساتخدام أي   البطاقاتإمكانية تطبيق تصفية فورية على ،

, فاار,, غاري فاار,(. مثاا       حيوي, ال حيويا , ال يبدأ با, من املعامالت التالية )يساوي, ال يساوي, يبدأ ب

 ".1تصفية لعرض احلسابات اليت حساباا اخلتامي "ميزانية" ورمزها حيوي "

       إمكانية وضع خاصية "افرتاضي" ألي حقل من حقو  البطاقات أو السجالت حبياث أناه عناد فاتا بطاقاة

ل موجود يتم جلب قيمة احلقل يف السجل الساابق  جديدة أو سجل جديد انطالقاب من بطاقة موجودة أو سج

 بشكل تلقائي إىل السجل اجلديد ) كطحضار حقل تاريخ الفاتورة إىل الفاتورة اجلديدة من الفاتورة السابقة(.

    ذا احلقال عناد فاتا    إمكانية تثبيت الرتكيز يف أي حقل من حقو  البطاقة حبيث يبقى مؤشار الكتاباة يف ها

 بطاقة جديدة.

  عمل اختصار ألي بطاقة وربطاا مبامة ضمن قائمة املاام.إمكانية 

  بشكل سريع ومباشر من خال  إجراء عملية نسخ ولصق يف حاا  وجودهاا    البطاقاتإمكانية إضافة وتعريف

 .Excelيف ملف 

  املوجاودة   البطاقةبطاقة ويف أيقونة الحبيث يتم عرض هذه الصورة يف  بطاقةإمكانية وضع صورة خاصة لكل

 .بنية اهلرمية للبطاقاتاليف 

  مع إمكانية التحكم بطريقة األرشفة حمددةإمكانية إرفاق أو أرشفة أي ملفات هلا عالقة أو مرتبطة ببطاقة ،

إما بالتخزين على قاعدة البيانات أو بالتخزين على األقراص الصلبة للحاسب وفتا امللف املخزن من خاال   

 بطاقة.شريط أدوات هذه الزر املرفقات يف 



  

 

 

  أو  بطاقاة بطاقات بشكل جدو ، مما يسال عملية اساتعراض ومقارناة وتعاديل معلوماات أي     الإمكانية فتا

بطاقاات الايت   المن هذا اجلدو  بشكل مباشر, كما ميكنناا أيضااب أن ياري تصافية علاى       بطاقاتجمموعة 

يف اجلادو  فقاط   حتقق شروط معينة كما ذكرنا سابقاب، ومن ثم نعرض نتائ  التصفية كجادو  حبياث يراار    

 اليت نتجت عن التصفية. البطاقات

   إمكانية تصميم منوذج طباعي خاص من خال  برنام  "املصمم الطباعي" املرفق مع الربنام ، مما ميكننا مان

 وفق أي منوذج حنتاجه. البطاقةطباعة 

       حبياث حنادد لكال     ,والساجالت  اتبطاقا الإمكانية حتديد صالحيات على مستوى كال حقال مان حقاو

 مستخدم احلقو  اليت ميكنه أن يشاهد حمتوياتاا، أو احلقو  اليت يسما له بتعديلاا.

    وجود نرام متميز للتحكم بتزامن إدخا  أو تعديل أو حذف البيانات من قبل املستخدم  حبيث ياتم تنبياه

علياه  املستخدم أو منعه من إجراء أي عملية على سجل مفتوح من قبله يف حا  كان مساتخدم خخار أجارى    

 أي تعديل يف الوقت ذاته.

   وجود خلة حاسبة متميزة ومرتبطة بكافة احلقو  الرقمية حبيث ميكننا أن نستخدم هذه اآللة مبجرد الضاطط

ومتكننا هذه اآللة أيضاب مان إدراج نتيجاة العملياة احلساابية يف     , / , × (  -على أي إشارة حسابية ) + , 

 .  Enterاحلقل مبجرد الضطط على زر 

 

 تعريف احلسابات:

      وجود أربع مفاتيا للتصنيف يف بطاقة احلساب ميكننا من خالهلا تصانيف احلساابات املوجاودة يف شاجرة

احلسابات حبسب هذه التصانيف مع إمكانية تطيري اسم هذه التصانيف لتاتالءم ماع حاجاة الشاركة هلاذه      

 التصانيف.

  تصفيتاا وفق القايم املوضاوعة يف حقاو  التصانيف     إمكانية طلب تقرير ميزان املراجعة حلسابات حمددة يتم

 السابقة.

      إمكانية حتليل احلساب إىل عدد من البنود وذلك من خال  صفحة التحليل اخلااص حبياث ميكنناا معرفاة

حركة هذا احلساب بشكل تفصيلي بالنسبة هلذه التحليالت اخلاصة دون احلاجة لتفصيل هذا احلسااب يف  

 الشجرة.شجرة احلسابات وتضخيم هذه 

      إمكانية حتديد موقع احلساب يف احلسابات اخلتامية من خال  حتديد طبيعاة احلسااب مادين أو دائان أو

 كالهما.

 أو تقريار   طلب تقرير دفرت األستاذوميكن االستفادة من هذا التاريخ ب ، إمكانية وضع تاريخ مطابقة للحساب

 يدوياب. هتلسابق دون احلاجة لكتابهلذا احلساب ابتدءا من تاريخ املطابقة ا كشف حساب عميل

      

 



  

 

 

 تعريف املواد:

  ترميز املواد إما بشكل بسيط حبيث يكون رمز املادة الكلي هاو نفاا الرماز ا ادد يف بطاقتااا، أو      إمكانية

بشكل مركب، حبيث يصبا رمز املادة الكلي مؤلف من جزأين، جزء يولد خلياب حبساب موقاع املاادة ضامن     

للمواد، واجلزء الثاني املتمم حبسب الرمز املساجل يف بطاقاة املاادة، ماع إمكانياة وضاع       الشجرة التصنيفية 

حمرف افرتاضي اختيارياب للفصل ب  اجلزأين، مما يعطاي مروناة كابرية يف الاتحكم برتمياز املاواد، ويقلال        

تطلبات العمال،  احتماالت اخلطأ يف الرتميز، ويتيا إمكانية إعادة هيكلة الشجرة التصنيفية للمواد حبسب م

 دون احلاجة إىل إعادة ترميز املواد بشكل يدوي.

          ،إمكانية إدخا  عدد كبري من ا ددات اإلضاافية لكال ماادة وبشاكل اختيااري )الفملاة، املصادر، املنشاأ

املوديل، الشركة الصانعة، الطو ، العرض، االرتفاع، اللون، القياس، ...(، مع إمكانية تعديل تسمية هذه 

 حبيث ميكن إعادة تسميتاا مبا يتالئم وطبيعة عمل الشركة.ا ددات 

    ،إمكانية تعريف أي عدد إضايف من اخلصائص اإلضافية للمادة، والتحكم بنوع هذه اخلاصية )ناص، تااريخ

 رقم صحيا، رقم كسري، قائمة منسدلة خبيارات حمددة، ...(.

 إمكانية وضع شرح خاص بكل صورة. إمكانية ختزين عدد غري حمدد من الصور املرفقة بكل مادة، مع 

     إمكانية تعريف حتى ثالث وحدات متوازية لكل مادة وحتديد معامل التحويل بيناا، ماع إمكانياة حتدياد

الوحدة االفرتاضية اليت يتم حتريك املادة باا بشكل افرتاضي، مع إمكانية حتريك املادة بأي من الوحادات  

جارد املاادة باأي مان هاذه الوحادات حبياث ياتم حتويال           األخرى حسب احلاجة، إضافة إلمكانية طلب

 الكميات إلياا يف التقرير بشكل خلي.

         ،)إمكانية ختزين عدة أسعار للمادة )مستالك، مساتالك خااص، نصاف ،لاة، ،لاة، توزياع، تصادير

ولكل وحدة من الوحدات، مع إمكانية ربط أي سعر من هذه األسعار مع زبون مع  أو مع ناوع حمادد مان    

 فواتري، حبيث يرار تلقائياب عند إدراج املادة يف الفاتورة.ال

       إمكانية تسعري املواد يدوياب بشكل مباشر أو ربط التسعري خلياب بنسبة معتمدة علاى كلفاة املاادة، أو خخار ساعر

 شراء، أو أعلى سعر شراء للشركة ككل أو لكل فرع على حدا.

 اخلاص لكل مادة، مع إمكانياة إساناد بااركود خااص      دعم كامل للباركود، حيث ميكن ختزين رمز باركود

لكل وحدة من وحدات املادة، وإمكانية توليد البااركود بشاكل خلاي يف حاا  عادم حتدياده بشاكل يادوي،         

إضافة إلمكانية ختزين عدد غري حمدد من رموز الباركود البديلاة يف حاا  ت تطاري رماز بااركود املاادة مان        

 املصدر.

 جموعة حماسبية معينة مما يتيا التحكم بالرتحيل ا اس ي لكل مادة على حدا، ماع  إمكانية ربط املادة مب

 إمكانية التحكم باذا الرتحيل بشكل مشرتك لعدة مواد من خال  البنية اهلرمية لشجرة املواد.



  

 

 

    ،رقام  إمكانية تفعيل أي من اخليارات التالية لكل مادة )أرقام تسلسلية ، تاريخ الصالحية، تااريخ اإلنتااج

 الطبخة(.

      إمكانية تعريف املواد احلقيقية املستودعية أو اخلدمية اليت ليا هلا وجاود حقيقاي يف املساتودع )خادمات

 صيانة، أجور تركيب، ...(.

  إمكانية حتديد كمية هدية(Bonus) .يتم إدراجاا تلقائياب عند بيع كمية معينة من املادة 

 ئية للمادة يف كل مستودع مثال )موقاع املاادة يف املساتودع،     إمكانية إدخا  معلومات تسجيلية وحدود إحصا

احلد األدنى، احلد األعلى، حد الطلب، الكمياة املثالياة(، حبياث ميكان االساتفادة مان هاذه احلادود يف         

املاواد  العديد من التقارير مثل تقرير "املواد اليت بلطت احلد األدنى"، أو "املواد اليت بلطت حاد الطلاب"، "  

 ... ت احلد األعلى"اليت جتاوز

     إمكانية مشاهدة معلومات إحصائية سريعة يف بطاقة املادة تشمل )الكمية املتوفرة، الكلفاة الوساطية، الكمياة

املطلوبة، الكمية ا جوزة(، وميكن مشاهدة هذه املعلومات إما بشكل إ،الي على مستوى الشاركة ككال،   

ة أو بشاكل دقياق علاى مساتوى كال مساتودع مان        أو بشكل تفصيلي على مستوى كل فرع من فروع الشارك 

مستودعات الشركة، وميكن احلصو  على هذه املعلومات اعتمااداب علاى أي وحادة مان الوحادات ا اددة       

 للمادة.

   إمكانية تعريف مادة جديدة انطالقاب من بطاقة مادة مشاباة هلا يف معرم املعلومات معرفة مسبقاب، مما يعطاي

 واد املتشاباة دون احلاجة ملعاناة إعادة إدخا  ،يع املعلومات املتشاباة.سرعة كبرية يف تعريف امل

 

  

 تعريف الفواتري:

       إمكانية تعريف عدد غري حمدد من الفواتري على قاعدة البيانات وذلك حساب حاجاة الشاركة ماع احلرياة

 الكاملة يف تسمية هذه الفواتري حسب طبيعة عمل الشركة.

  السابق  ليتم عرض هذه االختصارات يف التقارير بدالب من األ اء الكاملة.ميكننا وضع اختصارات لال   

   ميكننا فرز الفواتري ضمن جمموعات وكل جمموعة توضع ضمن قائمة فرعية يف شريط "فواتري" حيدد ا ااا

 املستخدم حسب طبيعة الفواتري املوجودة ضمن هذه القائمة.

 تورة فيتم إنشاء هذه الفاتورة وفاق مساتوى السارية االفرتاضاي ماع      إمكانية وضع مستوى سرية افرتاضي للفا

 إمكانية تعديل هذا املستوى ألي سجل من سجالت الفواتري.

       إمكانية وضع حساب مواد افرتاضي للفاتورة فيتم ترحيل قيد هذه الفاتورة علاى حسااب املاواد الساابق ماع

 وذلك انطالقاب من نافذة هذا السجل.إمكانية تعديل هذا احلساب ألي سجل من سجالت الفواتري 

 علاى   أو ياتم ترحيلاه   ،رتاضي للفاتورة فيتم ترحيل احلسم على هذا احلسابإمكانية وضع حساب حسم اف

 حساب املواد عند عدم وضع هذا احلساب.



  

 

 

   إمكانية وضع حساب إضافة افرتاضي للفاتورة فيتم ترحيل اإلضافة على هذا احلساب أو يتم ترحيلاا علاى

 املواد عند عدم وضع هذا احلساب. حساب

   النرام يدعم طريقيت اجلرد املستمر واجلرد الدوري)الناائي( مع إمكانية إدخا  احلسابات اخلاصة بااجلرد

 املستمر عند استخدامه.

    إمكانية وضع العديد من احلقو  االفرتاضية حبيث يتم جلباا إىل سجل الفاتورة اجلديد بشكل تلقاائي ماع

لاا ومن هذه احلقو   ) العميل, حساب النقدي, املستودع, العملة, طريقاة الادفع, مركاز كلفاة     إمكانية تعدي

 مدين, مركز كلفة دائن(.

    إمكانية اختيار السعر الذي سيتم إدراجه بشكل تلقائي بالنسبة لكل مادة يف الفاتورة حيث يوفر لناا النراام

خااص, ،لاة, نصاف ،لاة, ماوزع, تصادير,        جمموعة كبرية من األسعار وهي  )سعر املستالك, مساتالك 

الكلفة للفرع, الكلفة للشركة, خخر شراء للفرع, خخر شراء للشركة, خخر مبيع للزبون, سعر بطاقاة العميال, أو   

 ال شيء(.  

        إمكانية اختيار األلوان املتناوبة ألسطر الفاتورة مع إمكانية حتديد أساطر متناوباة خمتلفاة اللاون لكال ناوع

 من أجل ساولة متييز املستخدم هلذه الفواتري من خال  ألوان أسطرها. فاتورة وذلك

 .إمكانية التحكم بآلية تثبيت الفاتورة هل يتم بشكل يدوي أم بشكل خلي عند حفظ الفاتورة 

     .إمكانية االختيار ب  وجود أثر حماس ي للفاتورة )متمثالب بالقيد ا اس ي( أو عدم وجود هذا األثر 

 حكم بآلية توليد القيد ا اس ي النات  عن الفاتورة هل يتم عند تثبيت الفااتورة أم عناد حفرااا    إمكانية الت

 مما مينا املستخدم رقابة على القيود املولدة.

    إمكانية التحكم بآلية ترحيل القيد ا اس ي املولد حبيث تتم بشكل خلي عند توليد القيد أو بشاكل يادوي

 ام لتدقيق القيود ا اسبية الناجتة عن الفواتري قبل ترحيلاا.مما ميكن املستخدم من وضع نر

    يوفر النرام إمكانيات عالية يف التحكم بتفصيل القيد ا اس ي فيمكننا أن نولد قيد لكل قلم ماواد مادرج يف

 الفاتورة, ومن جاة أخرى ميكننا أن ندم  القيد النات  عن الفاتورة ليرار بشكل إ،الي.

 حة للمصاريف املدفوعة على الفاتورة مع وجود خيار ميكننا من خاللاه حتدياد ماا إذا كاان     إمكانية فتا صف

 هلذه املصاريف أثر حماس ي أم ال.

  إمكانية فتا صفحة للقيد املرفق مع الفاتورة لتسجيل أي قيد مرتبط باذه الفاتورة مع وجود خيار ميكننا من

 أم ال.خالله حتديد ما إذا كان هلذه القيد أثر حماس ي 

       ميكننا أن حندد احلقو  اليت ترار يف الفاتورة حيث يوفر لنا النرام جمموعة كابرية ومتنوعاة مان احلقاو

اليت ميكننا أن نفعلاا لترار يف الفاتورة من جاة وميكننا أيضاب أن ناتحكم برتتياب وااور هاذه احلقاو  يف      

 الفاتورة.

 كننا من خالهلا التحكم بطعدادات الفاتورة ومناا )تاؤثر  يوفر لنا النرام جمموعة كبرية من اخليارات اليت مي

 على الكمية, تؤثر على سعر الكلفة, املصاريف تؤثر على سعر الكلفة, تؤثر على الربا........اخل(.



  

 

 

   إمكانية التحكم بتوليد الرقم الفرعي للفواتري حيث ميكننا ترقيم كل نوع فاتورة بشكل مستقل أو ميكننا رباط

 من الفواتري على سلسلة رقمية واحدة. نوع  أو أكثر

     وجود نوافذ إلدراج بنود من فاتورة حمددة أو إدراج بنود من عدة فواتري يف ذات الوقت وحتاوي كال نافاذة

جمموعة من اخليارات وشروط التصفية اليت ميكننا تطبيقاا إما على عدة فواتري أو على البناود املوجاودة يف   

بنود املطلوبة وإدراجاا. مع املرونة الكاملة يف حتديد احلقو  اليت يتم إدراجاا أو الفواتري ليتم الوصو  إىل ال

 طريقة اإلدراج.

     والاتحكم بناوع هاذه اخلاصاية )ناص،      للفااتورة إمكانية تعريف أي عدد إضايف مان اخلصاائص اإلضاافية ،

قايم افرتاضاية    مع إمكانياة وضاع   تاريخ، رقم صحيا، رقم كسري، قائمة منسدلة خبيارات حمددة، ...(.

 هلذه اخلصائص حبيث يتم إدراجاا بشكل مباشر عند فتا فاتورة جديدة.

 

 تعريف القيود:

     إمكانية تعريف عدد غري حمدد من القيود املخصصة على قاعدة البيانات وذلك حسب حاجاة الشاركة ماع

 احلرية الكاملة يف تسمية هذه القيود حسب طبيعة عمل الشركة.

 لال   السابق  ليتم عرض هذه االختصارات يف التقارير بدالب من األ اء الكاملة. ميكننا وضع اختصارات 

       إمكانية وضع العديد من احلقو  االفرتاضية حبيث يتم جلباا إىل سجل القياد اجلدياد بشاكل تلقاائي ماع

 إمكانية تعديلاا ومن هذه احلقو  ) احلساب, الفرع, مستوى السرية(.

  الرقم الفرعي القيود املخصصة حيث ميكننا ترقيم كل قيد خمصص بشكل مساتقل أو  إمكانية التحكم بتوليد

 ميكننا ربط نوع  أو أكثر من القيود املخصصة على سلسلة رقمية واحدة.

   إمكانية اختيار األلوان املتناوبة ألسطر القيود املخصصة مع إمكانية حتديد أسطر متناوبة خمتلفة اللون لكال

 صصة وذلك من أجل ساولة متييز املستخدم هلذه القيود من خال  ألوان أسطرها.نوع من القيود املخ

    ميكننا أن نتحكم بأ اء حقلي املدين والدائن الراهرين يف نافذة القيد املخصص فمثالب ميكنناا أن نساتبدهلما

 مبصطلحي املبلغ املدفوع واملبلغ املقبوض وذلك يف حا  إنشاء قيد حركة الصندوق.

  النرام جمموعة كبرية من اخليارات اليت ميكنناا مان خالهلاا الاتحكم بطعادادات القياد املخصاص        يوفر لنا

 ومناا ) منع تطيري احلساب االفرتاضي, منع تطيري الفرع االفرتاضي, السماح بالرتقيم اليدوي ........اخل(.

 

 

 

 

 تعريف األوراق التجارية:



  

 

 

 ة على قاعدة البيانات وذلك حسب حاجة الشاركة ماع   إمكانية تعريف عدد غري حمدد من األوراق التجاري

 احلرية الكاملة يف تسمية هذه األوراق حسب طبيعة عمل الشركة.

            ميكننا وضع اختصارات لال ا  الساابق  لياتم عارض هاذه االختصاارات يف التقاارير بادالب مان األ ااء

 الكاملة.

 إىل سجل الورقة اجلديد بشاكل تلقاائي ماع     إمكانية وضع العديد من احلقو  االفرتاضية حبيث يتم جلباا

إمكانيااة تعديلاااا وماان هااذه احلقو  )حساااب القاابع, حساااب الاادفع, الفاارع, مسااتوى الساارية,           

 العملة......اخل(.

     إمكانية التحكم بالرقم الفرعي لألوراق التجارية حيث ميكننا ترقيم كل ورقة بشكل مساتقل أو ميكنناا رباط

 ى سلسلة رقمية واحدة.نوع  أو أكثر من األوراق عل

        يوفر لنا النرام جمموعة كبرية من اخليارات اليت ميكننا مان خالهلاا الاتحكم بطعادادات الورقاة التجارياة

 ومناا ) منع تطيري حساب الورقة االفرتاضي, منع تطيري الفرع االفرتاضي,........اخل(.

   تعريفااا, فيمكنناا أن نعارف أوراقااب جتاريااب      يوفر النرام إمكانات واسعة للتحكم بالورقة التجارية اليت ياتم

ابتداًء بأبسط حالة واليت تكون فياا الورقاة التجارياة عباارة عان إيصاا  للقابع أو الادفع انتاااًء بالورقاة          

التجارية النرامية اليت ميكننا أن ياري عليااا العدياد مان العملياات كعملياة اإلرساا  للبناك للتحصايل          

لى الورقة التجارية مبختلف الوسائل كالتسديد والتراري كما ميكننا أيضاب إلطاء وعمليات اإلغالق اليت تتم ع

 الورقة التجارية.

   ميكننا عند تعريف الورقة التجارية أن حندد ما إذا كان هلذه الورقة التجارية أثر حماس ي متمثل بتوليادها

 هذا األثر. لقيد حماس ي يؤثر على احلسابات أو إذا كانت الورقة التجارية ليا هلا

 

 :العامة اإلعدادات

 من اللطت  العربية واالنكليزية، مع إمكانية التحويل الفوري بيناما. يدعم الربنام  بشكل كامل كل 

        إمكانية التحكم براور الفواصل العشرية وفواصل اآلالف يف النوافذ وحتدياد عادد األرقاام الايت تراار بعاد

 بة لألرقام اليت متثل كمية أو عملة أو معاد  عملة أو كلفة.الفاصلة العشرية وذلك بشكل منفصل بالنس

   دعم كامل لعدة مناذج للتقويم ميكننا إتباعاا على النرام, كالتقويم امليالدي العربي والتقويم امليالدي الطرباي

 والتقويم اهلجري أو ميكننا أن نعتمد التقويم املتبع على النرام.

  التنقل با  الساجالت لتنبياه املساتخدم بضارورة حفاظ الساجل قبال         إمكانية واور رسائل للمستخدم عند

 التنقل أو واور رسالة عند إغالق الربنام  للتأكد بأن املستخدم يريد إغالق الربنام .

     ميكننا من خال  استخدام ميزات الربنام  أن خنفي احلقو  غري الضرورية واليت ال حتتاجااا الشاركة مماا

ن نوافذ الفواتري والقيود...اخل مماا ياوفر للمساتخدم سااولة يف التعامال ماع       يؤدي إىل حذف هذه احلقو  م



  

 

 

النوافذ السابقة. فمثالب ميكننا حذف حقو  الفروع ومراكز الكلفة من النوافذ يف حا  عدم تعامل الشاركة ماع   

 فرع واحد ويف حا  عدم وجود تعدد يف مراكز الكلفة على قاعدة البيانات.

  لبطاقات املواد بشكل تلقائي عند إنشاء بطاقاة املاادة ماع إمكانياة اختياار طاو  هاذا        إمكانية توليد باركود

 الباركود وبادئته وإعطاء تنبيه قبل توليد هذا الباركود.

  ميكننا التحكم بشكل كامل بآلية حساب احلسم واإلضافة يف الفواتري والعالقة اليت تربط بيناما حيث يتوفر

ب احلسم وحتسب اإلضاافة بشاكل مساتقل, حتساب اإلضاافة بعاد تطبياق        لدينا اخليارات التالية ) حيس

 احلسم, حيسب احلسم بعد تطبيق اإلضافة(.

             ميكننا أن ندخل نصوص ترحيبياة فياتم عرضااا علاى شاشاة الزباون يف حاا  تاوفر هاذه الشاشاة ملحقاة

 باحلاسب.

 املستخدم أن يبياع بساعر    ميكننا أن نضع حد أدنى للسعر الذي يبيع به كل مستخدم حبيث ال ميكن هلذا

يقل عن السعر ا دد, وميكننا أن خنتار هذا السعر من أحد اخليارات التالية ) سعر املساتالك, مساتالك   

خاص, ،لة, نصف ،لة, موزع, تصدير, الكلفة للفرع, الكلفة للشركة, خخر شراء للفرع, خخر شراء للشركة, 

 خخر مبيع للزبون, سعر بطاقة العميل(.

 ة إنشاء صيغ رياضية لبعع احلقو  املوجودة يف الفاتورة حبيث يتم إدراج قيمة هذه احلقو  كنتيجاة  إمكاني

من عمليات تتم على احلقو  األخرى, فماثالب ميكنناا أن ننشاع معادلاة حلقال املسااحة ياتم مبوجاب هاذه          

ري أي تعاديالت  املعادلة إدراج نات  ضرب حقلي الطو  والعرض يف هذا احلقل, كماا ميكنناا أيضااب أن يا    

 على املعادلة املنشأة كالضرب بقيمة أو التقسيم على قيمة أو التقريب .....اخل.

     يوفر النرام رسائل تنبيه تلقائية للمستخدم عند القيام ببعع العمليات اليت حتتاج هلاذه الرساائل كاطخراج

مننع املستخدم من القيام بااات   كمية غري موجودة يف املستودع والبيع بسعر أقل من الكلفة. كما ميكننا أن 

 العمليت .

  إمكانية التحكم باحلقو  اليت ترار يف نافذة سند القيد اليدوي مع التحكم بطريقة ترحيل هذا القيد هل تتم

 بشكل يدوي أم خلي عند حفظ هذا القيد.

 عرفة.إمكانية تعريف أكثر من فرتة حماسبية مما يتيا للمستخدم العمل على أي من الفرتات امل 

      ميكننا حتديد حسابات بضاعة خخر املدة واليت ستندرج حتتاا قيمة بضاعة خخر املادة يف كال مان امليزانياة

 وحساب املتاجرة.

     إمكانية التحكم بآلية ترقيم إيصاالت نقطة البيع حيث يتوفر لدينا اخليارين التاالي  )ترقيم علاى مساتوى

 البيع(.قاعدة البيانات, ترقيم على مستوى نوع نقطة 

          إمكانية إواار نافذة تدعى املعلومات املرافقاة تزودناا مبعلوماات خمتصارة وهاماة عان احلساابات أو املاواد

املوجود يف الفاتورة أو الورقة التجارية أو القيد أو شجرتي املاواد أو احلساابات دون احلاجاة لفاتا أي مان      

 ات اليت ترار يف هذه النافذة.تقارير املواد أو احلسابات, وميكننا أيضا التحكم باملعلوم



  

 

 

       ميكننا التحكم باأللوان املتناوبة ألسطر اجلداو  املوجودة يف الربنام  كماا ميكنناا أن ناتحكم بالصاورة الايت

 سترار يف النافذة الرئيسية للربنام  والتحكم بطريقة عرض وإعدادات هذه الصورة.

 نام  حبيث يتم الوصو  إىل هاذه النافاذة مان خاال      ملعرم النوافذ املوجودة يف الرب تإمكانية وضع اختصارا

للوصو  إىل فاتورة الشراء فيتم فتا هذه الفاتورة  Ctrl+ F5هذا االختصار. فمثالب ميكننا أن نضع اختصار 

 عند الضطط على هذين الزرين.

   وناة كابرية يف   ميكننا تطيري معرم املصطلحات املوجودة يف الربنام  لتتالءم وطبيعة عمل الشركة مماا ياوفر مر

 تعديل النوافذ مما يوفر ساولة يف تعامل املستخدم  مع هذه النوافذ.

         إمكانية كبرية للتعامل مع العديد من األجازة الايت ميكان أن تساتخدم ماع نراام ا اسابة واملساتودعات

 كطابعة إيصاالت نقطة البيع وشاشة الزبون ودرج النقود وامليزان االلكرتوني.

 عدم طباعاة األلاوان   بنمط طباعة األلوان على الطابعة حيث يتوفر لدينا اخليارات التالية ) إمكانية التحكم ,

 (.طباعة اللون كتدرج رمادي ,طباعة األلوان

 

 الصالحيات:

 .إمكانية تعريف أكثر من مستخدم لقاعدة البيانات وحتديد كلمة مرور لكل مستخدم 

 احلاجة حبيث ترار هذه الصورة يف النوافذ اليت يوجاد   إمكانية وضع صورة لسجل املستخدم وتطيريها عند

 فياا اسم هذا املستخدم.

  يف نفاا   اليت ميكن أن يقوم بااا كال مساتخدم    الدخو  تسجيل ملرات املسموح قصىاألد احلإمكانية وضع

 على قاعدة البيانات. الوقت

  لادخو  املساتخدم علاى قاعادة     إمكانية وضع فرتة لصالحية كلمة املرور حبيث ال تكون هذه الكلمة صاحلة

 البيانات بعد انقضاء هذه الفرتة.

       إمكانية تفعيل هذا احلساب أو إلطاء تفعيله عند احلاجة كما ميكننا أن نبقاي علاى حسااب املساتخدم ماع

 إخفاءه من شاشة تسجيل الدخو  اليت ترار عند فتا الربنام .

  واحدة مما يسال عملية حتديد الصالحيات  إمكانية جتميع عدد من املستخدم  ضمن جمموعة مستخدم

حيث ميكننا أن حندد صالحيات اجملموعة دفعة واحدة دون احلاجة إىل حتديد صالحيات كال مساتخدم   

 .حداعلى 

    الربنام  مزود بنرام صالحيات واسع جداب يتضمن ،يع العمليات والبيانات والنوافذ والتقاارير املوجاودة يف

 الربنام .

 حيات للمستخدم على مستوى النافاذة ككال فنحادد ماا إذا أردناا أن نفاتا هاذه النافاذة         إمكانية وضع صال

للمستخدم أم ال فمثالب ميكننا أن نفتا للمستخدم فاتورة الشراء وأن مننعه من الوصو  إىل فاتورة املبياع. كماا   



  

 

 

ا أن نساما للمساتخدم   ميكننا أن نصمم الصالحيات على مستوى العمليات اليت تتم على النافذة فمثالب ميكنن

بفتا فاتورة الشراء ولكن ميكنه إضافة فاتورة جديدة وال ميكنه حاذف فااتورة ساابقة أو اساتعراض الفاواتري      

السابقة. كما ميكننا أن نضع الصالحيات علاى مساتوى البياناات الايت تراار يف النافاذة فماثالب ميكنناا أن         

قدرته على رؤية أ اء املواد الواردة يف هذه الفواتري أو نسما للمستخدم باستعراض الفواتري السابقة مع عدم 

 أ اء احلسابات املوجودة يف الفواتري.

     ميكننا أن ننشع عدة مستويات للسرية ونربط هذه املستويات بسجالت املواد واحلساابات والفاواتري والقياود

  علاى هاذه الساجالت    واألوراق التجارية والعمليات التصنيعية حبيث ياتم وضاع صاالحيات علاى الادخو     

حسب مستويات السرية اليت ميلكاا كل سجل. فمثالب ميكننا أن نضع صالحيات ملساتخدم ماا باساتعراض    

الفواتري اليت  مستوى سريتاا عام وبذلك فطن هذا املستخدم ال يساتطيع االطاالع علاى أي فااتورة مبساتوى      

 سرية غري مستوى العام.

      اا بالنسابة ملساتخدم خخار دون احلاجاة لتكارار إنشااء هاذه        إمكانية نساخ صاالحيات مساتخدم ماا ولصاق

 الصالحيات مما يوفر على الشخص املسؤو  الوقت واجلاد.

       وجود نافذة لسياسات التقييد ميكننا من خالهلا وضع بعع ا اددات لعمال املساتخدم  املعارف  علاى

كلفة أو إخراج كمياة غاري متاوفرة أو    قاعدة البيانات, كتسجيل بطاقة بتاريخ الحق أو البيع بسعر أقل من ال

   أن يبيع وفقه أو األسعار اليت ميكنه مشاهدتاا ...اخل.أقل سعر ميكن للمستخدم 

     وجااود نرااام متميااز ومتقاادم لصااالحيات احلقااو  يف النوافااذ, ميكننااا هااذا النرااام ماان وضااع صااالحيات

مكانية حتديد العمليات اليت ميكن للمستخدم  على مستوى كل حقل من احلقو  املوجودة يف النوافذ, مع إ

 للمستخدم أن يقوم باا يف هذه احلقو  من استعراض أو تعديل أو حذف.

        إمكانية تفعيل تأكيد تسجيل دخو  املستخدم عند قيامه باأي عملياة علاى الساجالت كاإلضاافة والتعاديل

ذ الربناام  كبطاقاة ماادة أو    والتصدير, وميكننا تفعيل هذه امليزة على أي نافاذة مان نوافا    واحلذف والطباعة

بطاقة حساب أو فاتورة ...اخل مع ربط هذه امليزة مبستويات السرية مما يعطي هذه امليزة مروناة أكارب عناد    

 تطبيقاا على املستخدم .

 

 

 

 :ميزات إضافية

       إمكانية تعريف عدد غري حمدد من فروع الشركة وتعريف عدد غري حمادد مان املساتودعات ومراكاز الكلفاة

ن هاذه الفاروع ماع إمكانياة اساتخالص التقاارير املطلوباة ماع مراعااة البنياة اهلرمياة للفاروع ومراعااة              ضم

 املستودعات اليت تقع يف هذه الفروع.



  

 

 

           دعم كامل لتعدد العمالت حيث ميكننا تعريف عادد غاري حمادد مان العماالت علاى قاعادة البياناات ماع

هاذا املعااد  يف نافاذة أي عملياة )فااتورة, قياد, ورقاة        إمكانية وضع معاد  هلذه العماالت وميكنناا تطايري    

جتارية...اخل( ودعم إلدخا  املبالغ بعدة طرق فطما يتم إدخا  ملبالغ بالقطع األجن ي ومن ثم وضاع املعااد    

 أو يتم إدخا  املبلغ بالعملة األساسية فيتم حساب املعاد  بشكل تلقائي.

 ء املندوب  مبسارات حمددة جطرافية ماثالب وكال مساار حياوي     إمكانية تعريف مندوب  للمبيعات وربط هؤال

عدد من العمالء مما يساعد يف إدراج املندوب على الفااتورة بشاكل تلقاائي وذلاك بعاد إدراج العميال الاذي        

 اشرتى هذه الفاتورة. وميكننا أيضاب استخالص معلومات من التقارير ملبيعات وأرباح هؤالء املندوب .

  موازنة تقديرية للحسابات حبيث يتم إصدار رسالة تنبيه للمستخدم عناد إجاراء أي عملياة    إمكانية تعريف

تؤدي إىل جتاوز هذا احلساب للموازنة التقديرية ا دد ويعطيناا مقادار هاذا التجااوز. كماا ميكنناا يف أي       

 حلرة طلب تقرير عن املوازنة التقديرية للحسابات.

 خالهلا أن نعد  أي حقل من احلقو  املوجاودة يف بطاقاة املاادة وذلاك      وجود نافذة لتعديل املواد ميكننا من

 بالنسبة جملموعة من املواد دفعة واحدة مما يوفر الوقت واجلاد على املستخدم.

          وجود نافذة لتعديل األسعار ميكننا من خالهلا أن نعد  أي حقال مان حقاو  الساعر املوجاودة يف بطاقاة

من املواد دفعة واحدة وذلك باستخدام املعادلة الايت حيتاجااا املساتخدم ماع     املادة وذلك بالنسبة جملموعة 

 إمكانية تقريب النات  بعدة خيارات للتقريب.

       وجود نافذة ملعاجلة سندات القيد تلعب هذه النافذة دوراب هاماب يف البحاث عان أي قياد حيتاجاه املساتخدم

رخيه أو نوعه ...اخل. كما ميكننا من خال  هذه النافاذة  بداللة أي معلومة تتعلق بسند القيد كرقم القيد أو تا

أن نقوم بعدة عمليات على جمموعة من القيود دفعة واحدة دون احلاجة إىل إجراء هذه العملية على كل قيد 

مما يوفر الوقت واجلاد على املستخدم. ومن هذه العمليات )ترحيل, فك ترحيال, طباعاة, طباعاة     حداعلى 

 وى السرية(.خمصصة, تطيري مست

        وجود نافذة ملعاجلة سندات القيد املخصصة متكن املستخدم مان البحاث عان أي قياد خمصاص بداللاة أي

معلومة تتعلق بسند القيد كرقم القيد أو تارخيه أو نوعه ...اخل. كما ميكننا من خال  هاذه النافاذة أن نقاوم    

حلاجة إىل إجراء هذه العملياة علاى كال    بعدة عمليات على جمموعة من القيود املخصصة دفعة واحدة دون ا

مما يوفر الوقت واجلاد على املستخدم. ومن هاذه العملياات )ترحيال, فاك ترحيال, طباعاة,        حداقيد على 

 طباعة خمصصة, تطيري مستوى السرية(.

           وجود نافذة ملعاجلة الفواتري متكن املساتخدم مان البحاث عان أي فااتورة بداللاة أي معلوماة تتعلاق بااذه

ورة كرقم الفاتورة أو تارخياا أو حساب العميل أو املندوب...اخل. كما ميكننا من خال  هاذه النافاذة أن   الفات

نقوم بعدة عمليات على جمموعة من الفواتري دفعة واحادة دون احلاجاة إىل إجاراء هاذه العملياة علاى كال        

تثبيات, إلطااء تثبيات, تولياد     مما يوفر الوقت واجلاد على املستخدم. ومن هذه العمليات ) حدافاتورة على 

 قيد, إلطاء القيد, طباعة, طباعة خمصصة, حذف, تطيري مستوى السرية(.



  

 

 

       وجود نافذة ملعاجلة األوراق التجارية متكن املستخدم من البحث عان أي ورقاة جتارياة بداللاة أي معلوماة

خاال  هاذه النافاذة أن نقاوم      تتعلق باذه الورقة كرقم الورقة أو تاريخ استحقاقاا أو...اخل. كما ميكنناا مان  

بعدة عمليات على جمموعة من األوراق التجارية دفعة واحدة دون احلاجة إىل إجراء هذه العملية علاى كال   

مما يوفر الوقت واجلاد على املستخدم. ومن هذه العمليات )توليد قيد, إلطااء القياد,    حداورقة جتارية على 

  فرة بنكية, إغالق بتسديد, إغالق بتراري, إغالق بطلطاء (.طباعة, حذف, تطيري مستوى السرية, إرسا  

       وجود نافذة ملعاجلة أرباح وخسائر الصرف متكننا من حساب فروق الصارف لكال حسااب مان احلساابات

 الفروق وتسجيلاا بشكل يدوي.  لي دون احلاجة حلساب هذهوتوليد قيود التسوية بشكل خبشكل دقيق 

  جرد املاواد علاى قاعادة البياناات واجلارد الفعلاي للماواد وتولياد فاواتري تساوية            إمكانية إجراء مقارنة ب

 املستودع بشكل أوتوماتيكي وحبسب نوع الفاتورة الذي خيتاره املستخدم.

          وجود نافذة لنقل حركات حساب ميكننا مان خالهلاا نقال حركاات أي حسااب إىل حسااب خخار بشاكل

يت يتم مناا نقل احلركات وذلك يط  املستخدم عان عملياة النقال    أوتوماتيكي مع إمكانية حتديد النوافذ ال

 اليدوي للحركات واليت تستالك الكثري من الوقت واجلاد.

    وجود نافذة لنقل حركات مادة ميكننا من خالهلا نقل حركات أي مادة إىل مادة أخرى بشاكل أوتومااتيكي

ك يطا  املساتخدم عان عملياة النقال اليادوي       مع إمكانية حتديد النوافذ اليت يتم مناا نقل احلركات وذلا 

 للحركات واليت تستالك الكثري من الوقت واجلاد.

 .إمكانية تعريف أكثر من حساب ختامي وتسمية هذه احلسابات حسب حاجة وطبيعة الشركة 

 .إمكانية فحص قاعدة البيانات بشكل خلي واصالح األخطاء املوجودة يف قاعدة البيانات بشكل تلقائي 

 ية تفريغ قاعدة البياناات مان ساجالت العملياات الايت متات وذلاك بشاكل إ،االي دون العاودة إىل           إمكان

 السجالت وحذفاا بشكل منفصل.

 

 

 

 

 التقارير:

         النرام مزود بتقارير كثرية ومتنوعة تل ي معرام احتياجاات الشاركات يف خمتلاف القطاعاات, وتتمياز هاذه

ط املتقدمة اليت متكن املستخدم من الوصو  ألي معلومة ميكان أن  التقارير مبرونتاا وغناها باخليارات والشرو

 حيتاجاا.

     إمكانية تزويد املستخدم بتقارير رقمية أو مبخططات بيانية ميكن أن تكون أكثر فائادة للمساتويات اإلدارياة

 العليا.



  

 

 

 املخطط ببعدين  إمكانية التحكم بشكل املخطط البياني )قرص, أعمدة, نقاط...اخل( كما ميكننا أن نعرض هذا

أو بثالثة أبعاد وغياا من اخلصائص اليت ميكننا أن نعدهلا لنصل إىل خمطط بياني يتمتع بدرجة كبرية مان  

 احلرفية يف التصميم ودرجة عالية من الفائدة للمستخدم .   

 .إمكانية تفعيل الكثري من احلقو  يف التقارير والتحكم برتتيب واور هذه احلقو  يف التقرير 

 كامل لطباعة هذه التقارير على خمتلف أنواع الطابعات ومبقاسات خمتلف أنواع الورق. دعم 

  دعم كامل لتصدير هذه التقارير مبلفاتWord, Excel, HTML     عارب  برساالة  مباشرة إرساله أو

 الربيد االلكرتوني.

 

 التخاطب مع اإلكسل:

      اإلكسال  برناام   ئم مالياة أو إحصاائية علاى    إنشااء قاوا  يوفر برنام  امليازان دوت نات للمساتخدم إمكانياة

(Excel)، من أرصادة احلساابات املوجاودة يف قاعادة البياناات الايت       معلوماتاا وأرصدتاا مباشرة  ستمدت

, وباذلك ميكنناا   وذلك حسب الشكل والتنسيق الذي يرغاب باه املساتخدم    ،نعمل علياا على برنام  امليزان

نات أم  ف من شركة ألخرى حسب نشاط الشاركة صاناعية كا   ختتلإنشاء عدد غري منتاي من التقارير واليت

 الربنام . يفلتقارير املوجودة إضافة لتكون مساعدة للمستخدم  ،اقتصادية أم خدمية ... اخل

 

 املراقبة:

      يوفر برنام  امليزان دوت نت للمستخدم إمكانية مراقبة معرم العمليات اليت تتم علاى قاعادة البياناات مان

يتضمن النافذة اليت متت علياا العملية وتوصيفاا )كفااتورة البياع رقام     ،سجل تارخيي مفصلخال  إنشاء 

اليت متات )إضاافة, تعاديل, حاذف, معايناة, طباعاة, تساجيل دخاو , تساجيل          هي العملية  مامثالب( و 5

 .وتاريخمن أي جااز كمبيوتر، ومن املستخدم الذي قام باا، ويف أي وقت خروج,....اخل( و

  واليت ميكننا من خالهلا استعراض احلركات اليت ت تسجيلاا يف نراام املراقباة   افذة سجل املراقبة ن وجود

)كالفاتورة أو القياد أو   يت متت علياا العمليةواليت هي النافذة ال احلركة اليت ت تسجيلااإىل أصل  والعودة

ة فلرته على سجالت املراقبة تعتمد هاذه  كما متكننا نافذة سجل املراقبة من إجراء عملي(، بطاقة املادة...اخل

الفلرته على العديد من الشروط كالتاريخ ونوع البيانات واسم املستخدم واسام الكمبياوتر وناوع العملياة الايت      

 متت.

  حتديد جما  زم  مع إمكانية حتديد  ،يف حا  عدم احلاجة إليااالسابقة حذف سجالت املراقبة إمكانية

 يتم حذف سجالت املراقبة اليت تقع ضمن تارخي  حمددين. حبيثكأن  ،لعملية احلذف

  صافحة خاصاة    "اإلعداداتنافذة "إمكانية التحكم بعملية املراقبة من خال  إعدادات الربنام  حيث حتوي

, وميكنه من خاال  هاذه النافاذة    راقبتااالبدء مبحتديد العمليات اليت يرغب بمن ملستخدم متكن ا ،راقبةبامل

 ية املراقبة إذا مل تعد ضرورية.ف عملأيضاب أن يوق



  

 

 

 

 :صفحة البداية

إمكانية تفعيل صفحة بداية ترار على الواجااة األساساية للربناام  وحتاوي الكاثري مان املعلوماات الايت ميكان أن          

 يستفيد مناا املستخدم واليت ميكنه أيضاب أن يتحكم باا وبطريقة واورها وأهم هذه األمور 

 .التقويم والساعة 

 احلسابات  ميكننا أن نضع فيه أهم احلسابات فيرار رصايدها وميكنناا طلاب دفارت أساتاذها       صندوق

 بشكل مباشر.

       صندوق االختصارات  ميكننا أن نضع فيه اختصارات للنوافذ اليت يتكارر فتحااا مان قبال املساتخدم

 فيصل إلياا بشكل سريع من خال  هذه الصندوق.

     فاة املااام املضاافة مان قبال املساتخدم أو املرسالة لاه مان          صندوق املااام  يراار يف هاذا الصاندوق كا

 مستخدم  خخرين واليت مل يتم تنفيذها بعد.

 .صندوق التحذيرات  يرار فيه رسائل تنبيه للمستخدم عن وضع النسخ االحتياطي...اخل 

 .صندوق املعلومات العامة  يرار فيه معلومات عن املخدم وقاعدة البيانات 

   يرار فيه معلومات عامة متنوعة تتعلق بالعمل على الربنام .صندوق تلميا اليوم 

 .صندوق أوقات الصالة 

        

 النص التلقائي:

             ميكننا من خال  نافذة الانص التلقاائي تعرياف عادد غاري حمادد مان النصاوص التلقائياة الايت ميكنناا أن

حراات بناد املاواد يف الفااتورة, بياان      )بيان الفاتورة, بيان بند الفااتورة, مال  حنتاجاا يف أحد احلقو  التالية

سند القيد, بيان البند يف سند القيد, نوع وثيقة البند يف سند القيد, بياان الورقاة التجارياة, حقال اجلااة يف      

الورقااة التجاريااة, اساام وفاارع البنااك وبيااان اإلغااالق يف الورقااة التجاريااة, بيااان بنااد املصاااريف يف العمليااة 

 ملة احلقو  السابقة بالنصوص التلقائية اليت عرفناها سابقاب.التصنيعية( حبيث ميكننا تعب

 

 النسخ االحتياطي:

      إمكانية إنشاء نسخة احتياطية يدوياب يف الوقت الذي يريده املستخدم مع إمكانية حتدياد اسام ملاف النساخ

 ومسار هذا امللف ووصف للنسخة االحتياطية اليت متت.

 ملية النسخ االحتياطي حياث ميكنناا حتدياد مساار ملاف النساخة       دعم كامل لعملية النسخ األوتوماتيكي لع

االحتياطية وعدد مرات النسخ وهل هذا العدد يتم يف اليوم أم يف األسبوع )مع حتديد أيام األسبوع الايت ياتم   

فياا النسخ( أم يف الشار )مع حتديد اليوم الذي سيتم فيه النسخ يف هذا الشار( وتاريخ بداية عملياة النساخ   

 حتياطي األوتوماتيكي.اال



  

 

 

           إمكانية عرض سجل تارخيي لعمليات النساخ االحتيااطي الايت مان املفارتض أن تكاون متات علاى قاعادة

 البيانات مع توضيا أي عملية نسخ يحت وأي عملية فشلت وذلك بالتفصيل لكل نسخة.

 تفااو بعادد حمادد مان     عملية جدولة النسخ االحتياطي تدعم إمكانية حذف النسخ االحتياطية القدمية واالح

النسخ االحتياطية احلديثة حبيث يتم حذف أقدم نسخة احتياطياة موجاودة عناد تولياد نساخة احتياطياة       

جديدة وذلك إذا وصل عدد النسخ االحتياطية إىل احلد األقصى املسموح به لعدد النسخ االحتياطية املوجودة 

 .، لتجنب امتالء القرصيف مسار النسخ االحتياطي

 استعادة النسخ االحتياطية مع احلرية الكاملة يف حتديد االسم اجلديد لقاعدة البياناات الايت سايتم     إمكانية

 استعادتاا.

       ,إن تنفيذ عملية النسخ االحتياطي اآللي يف موعدها ا دد تتم خلياب علاى املخادم احلااوي لقاعادة البياناات

ر عن كون برناام  امليازان دوت نات مفتوحااب     وهي بالتالي غري مرتبطة حبالة احلواسب الطرفية وبطع النر

 علياا أم ال.

 

 قائمة املهام:

        إمكانية إنشاء ماام لتذكري املستخدم بأمور يتوجب عليه فعلااا الحقااب أو مبشااكل يتوجاب علياه حلااا أو

 لتذكريه بأمور معينة.

 ياب االنتقا  هلذا السجل ميكن ربط املامة بسجل من السجالت املوجودة على قاعدة البيانات حبيث يتم تلقائ

 من قائمة املاام.

 .النرام يدعم إمكانية إنشاء املامة من قائمة املاام أو من السجل الذي أنشأنا املامة لإلشارة إليه 

          ميكننا إنشاء املاام وتبادهلا ب  املستخدم  فتشكل باذلك وسايلة للتخاطاب با  املساتخدم  مان خاال

 أي وسيلة خارجية.الربنام  ودون احلاجة استخدام 

 مكانية فرز املامات بناًء على أهميتاا.، وإمتوسطة، عالية( ،ية للمامة )منخفضةوإمكانية حتديد أول 

 .إمكانية إغالق املامة وذلك لتذكري املستخدم أنه قام باملامة وال داعي للعودة إلياا الحقاب 

 ا وتاريخ خخر تعديل ت علياا وذلاك بشاكل   ميكننا استعراض املستخدم الذي أنشأ هذه املامة وتاريخ إنشائا

 .حداإ،الي لكافة املاام أو بشكل تفصيلي لكل مامة على 

 

 املصمم الطباعي:

 وحاجة يتالئم مبا ، وتعديلاا عند احلاجةالطباعية والنماذج األشكا  من كبري عدد تصميم إمكانية 

 .املؤسسة، ودون احلاجة للشركة املربجمة



  

 

 

 جااز التأشري قوية جداب وسالة جداب، حيث تتم عملية التصميم باستخدام  يتميز  بواجاة رسومية

 (.الفأرة)

  إمكانية إنشاء عدة أشكا  طباعية لنفا الوثيقة وختزيناا، ومن ثم تتم الطباعة باختيار أحدها حسب

 احلاجة.

 إمكانية التحكم حبجم الورق املرغوب بطباعة النموذج الطباعي عليه 

  النموذج بشكل اختياري، والتحكم مبوقع كل حقل وحجمه، وشكل اخلط وحجمه  حقو  إدراجإمكانية

 وصفاته حماذاته.

 واحلجم إمكانية إضافة ترويسة املؤسسة وشعارها حبرية كاملة ومبرونة عالية جداب من ناحية التنسيق ،

 واملوقع.

 إمكانية إضافة أية عبارات ثابتة تطبع مع الوثيقة. 

 ع بشكل أفقي، أو مائل، أو حتى عمودي.إمكانية إدراج عناصر تطب 

  حتديد فيما إذا كان العنصر سيطبع على الصفحة األوىل فقط، أو الصفحة األخرية فقط، أو على كل

 صفحة، وذلك يف حا  كانت الوثيقة املطبوعة متتد على أكثر من صفحة.

 او على التصميم إمكانية تكرار منوذج طباعي باسم جديد إلجراء بعع التعديالت عليه مع احلف

 .األساسي

  إمكانية نقل النماذج املصممة بساولة ب  الفروع، حيث ميكن تصدير النماذج املصممة إىل ملف

 خارجي، ومن ثم استريادها على حاسب خخر.

  خيارات خاصة للتحكم بالفاصلة العشرية، من ناحية واورها أو عدمه، والتحكم بعدد األرقام املرغوبة

 تحكم براور الفاصلة األلفية.بعد الفاصلة، وال

 إمكانية حتويل أي حقل رقمي إىل تفقيط بشكل خلي وبلمسة واحدة. 

 إمكانية لف النص على أكثر من سطر يف حا  كان عرض احلقل أقل من املعلومات اليت جيب طباعتاا 

 صطري إمكانية حتديد خيار حتجيم حجم اخلط، لضمان طباعة كامل معلومات احلقل، حيث يتم خلياب ت

 حجم اخلط عند الطباعة.

 ب  يف تنسيق العناصر يف النموذج لتحقيق ا اذاة أو املساواة يف احلجم  ةوجود شريط أدوات للمساعد

 سرعة.بساولة وهذه العناصر 



  

 

 

 . يدعم هذا املصمم تصميم لصاقات الباركود بشكل كامل ومبختلف القياسات واألشكا 

 لية ليتم طباعتاا تلقائياب عند طباعة النموذج )اسم املستخدم، اسم إمكانية إدراج أي من املعلومات التا

 .الكمبيوتر، تاريخ الطباعة، وقت الطباعة، رقم الصفحة احلالية، العدد الكلي للصفحات(

  إمكانية إدراج نصوص متطرية يتم من خالهلا إدراج النص املتطري املراد طباعته عند الضطط على زر

 جالت.طباعة يف أي سجل من الس

  التحكم بالعناصر اليت تكون بشكل جدو  من حيث 

 .اختيار األعمدة اليت نرغب براورها أو إخفاؤها 

 .التحكم بالرتتيب العرضي لألعمدة 

 .التحكم بعرض كل عمود مبا يتناسب وحجم املعلومات اليت سترار فيه 

 .التحكم بالتباعد العمودي ب  األسطر 

 عمود على حدا. التحكم حبجم وشكل وصفات اخلط لكل 

  إمكانية وضع خصائص لتجميع وفرز البنود الراهرة يف اجلدو  حبيث يري عملية فرز للبنود على

حقل مع  أو نقوم بتجميع هذه البنود بداللة حقل مع  حبيث ينت  جدو  جديد يل ي احتياجات 

 املستخدم.

 يتم وضع شرط للتصفية على البنود  إمكانية تطبيق شروط للتصفية على البنود الراهرة يف اجلدو  حبيث

 فيتم إواار فقط البنود اليت ينطبق علياا هذا الشرط.

  التصاميم وجود نافذة إلدارة جمموعات التصاميم ميكننا من خالهلا تعريف تصميم عبارة عن جمموعة من

من املختلفة, وميكننا طباعة أي سجل وفق هذا التصميم اجملمع فنحصل على طباعة للسجل بأكثر 

 تصميم أو شكل من خال  الضطط على زر طباعة واحد هو الطباعة املتعددة.

 حبسب عرض السعر أنظمة إضافية اختيارية

  ميزة إضافية اختيارية(:األرشفةنظام( : 

  مع إمكانية التحكم بطريقة األرشفة حمددةإمكانية إرفاق أو أرشفة أي ملفات هلا عالقة أو مرتبطة ببطاقة ،

على قاعدة البيانات أو بالتخزين على األقراص الصلبة للحاسب وفتا امللف املخزن من خاال   إما بالتخزين 

 بطاقة.شريط أدوات هذه الزر املرفقات يف 



  

 

 

       وجود نافذة متميزة ملعاجلة الوثائق أو املرفقات متكننا هذه النافذة من البحاث عان أي ملاف مرفاق ماع أي

ب نوعاا مع إمكانية فتا السجل األصلي املارتبط مبلاف مرفاق    سجل أو استعراض كافة امللفات املرفقة حبس

 ما.

  إمكانية وضع تنبيه أو منع عند جتاوز امللف املرفق حجم حمدد مما ميكننا من التحكم حبجم امللفات املرفقة

 وختفيف الضطط عن قاعدة البيانات.

 

  ميزة إضافية اختيارية( نقطة البيع:نظام(: 

 ع والتحكم خبياراتااإمكانية توصيف عدة نقاط بي. 

 يتيا تصميم نافذة نقطة البيع االستفادة من شاشات اللما. 

   تعريف عدة أنواع من طرق الدفع وبعدة عمالت مع حتديد احلسابات اليت سرتحل إلياا مع إمكانية وضاع

ة عمولة على بعع أنواع طرق الدفع، مماا يتايا إمكانياة الادفع بعادة عماالت يف وقات واحاد )رياا           نسب

 ودي، دوالر،...( وبعدة طرق )نقدي، بطاقة ائتمان(.سع

          إمكانية منع احلذف الناائي ملادة بعد تسجيلاا يف نقطاة البياع، وإمناا تبقاى خمزناة وياتم متييزهاا بلاون

 .خاص داللة على أناا حمذوفة

 إمكانية إرجاع مادة يف نفا عملية البيع إذا كانت سياسة الشركة تسما بذلك. 

 ج املعدني حبيث يتم فتحه خليابإمكانية ربط الدر. 

      إمكانية التحكم بشكل اإليصا  النات  مبرونة كبرية جداب، وذلك من خال  وجاود مصامم للنمااذج الطباعياة

 مدم  مع الربنام  يتيا تصميم أي شكل تقريباب وبطمكانيات كبرية جداب.

  زرار الوصاو  الساريع للماواد    إمكانية تعريف جمموعات أزرار وترتيباا ضمن عدة جمموعات، تتيا هاذه األ

 الكثيفة البيع حبيث تكون يف واهرة على الشاشة.

 وجود نافذة ملعاجلة جلسات نقطة البيع، تتيا إمكانية استعراض ومراقبة اجللسات ضمن شروط متنوعة. 

 .تقرير يتيا استعراض اإليصاالت الصادرة عن نقطة البيع وضمن شروط متنوعة 

  كالتحكم بكمية املادة وساعرها   ،ري معلومات املادة بعد إدراجاا يف نافذة نقطة البيعأزرار لتطيإمكانية إضافة

 ووحدتاا ورقماا التسلسلي واحلسم علياا وحذفاا.

 مما يتيا ملدير النرام حتديد األزرار املتاحة لكل مساتخدم   ،ربط كامل لألزرار السابقة مع نرام الصالحيات

 مليات اليت ميكن أن يقوم باا كل مستخدم.وبالتالي حتديد الع ،من املستخدم 

  إمكانية تطيري حساب العميل خال  عملية البيع مما ميكن املستخدم من ترحيل ايصاالت نقطة البيع بشكل

 خجل فال تقتصر نقطة البيع بذلك على ترحيل املبيعات النقدية.



  

 

 

 ماع مراعااة تعادد    قيماة الفااتورة   رب من، يف حا  كان املدفوع أكلمبلغ الواجب إعادته للزبونخلي لد يحتد ،

 .عمالت أو طرق الدفع )جزء نقدي بأكثر من عملة، وجزء ببطاقة دفع الكرتوني( أو اإلعادة

             إمكانية إضاافة مالحراات للماواد يف بطاقتااا فتراار بشاكل أزرار يف نافاذة نقطاة البياع ميكان إدراجااا

 وطباعتاا على إيصا  نقطة البيع مقابل كل مادة.

  ماع  إجراء نوع  من احلسم إما حسم على بند مع  من املواد أو حسم عام علاى جممال الفااتورة   إمكانية ،

 .اململوية قيمة أو بالنسبةما بالإمكانية حتديد احلسم إ

       وجود نافذة متميزة إلغالق نقطة البيع متكننا من إغالق املبالغ الناجتة عن كافاة طارق الادفع بطريقاة خلياة

ع بقدر عالي من املرونة متكننا من معاجلة حاالت النقص والزيادة مع مرونة حتدياد  وتلقائية من جاة وتتمت

         احلسابات اليت يتم الرتحيل مناا وإلياا.   

 

  تصنيع: )ميزة إضافية اختيارية(:النظام 

  وحتدياد احلساابات الفعلياة واحلساابات التقديرياة       إمكانية تعريف عدد غري حمدد من مصاريف التصانيع

 املصاريف.هلذه 

    إمكانية تعريف مناذج معيارية لعملية التصنيع حيث حيوي كل منوذج كمية خمتارة من املادة املصانعة وماا

 يلزم هذه الكمية املختارة من مواد أولية ومصاريف لتصنيعاا وذلك يف الرروف املثالية.

 ا يف هذه الشجرة حبساب  وجود شجرة لنماذج العمليات التصنيعية حبيث يتم ترتيب هذه النماذج وفارستا

 حاجة املستخدم.

 حبيث ميكننا اختيار إعدادات خمتلفة لكل عملياة تصانيعية    إمكانية تعريف عدة أنواع للعمليات التصنيعية

 من حيث الفواتري والقيود اليت تتولد عناا والطريقة اليت تتم فياا عملية التوليد.

 وياتم التصانيع إماا باطدراج      .فة مسبقاب والتصانيع وفقااا  إمكانية اختيار أي عملية من عمليات التصنيع املعر

منوذج تصنيع من النماذج املوجودة مع اختيار معامل الضارب الاذي ميكنناا مان مضااعفة هاذا النماوذج أو        

وذلك حسب الكمية اليت ت تصنيعاا فعالب, أو باطجراء عملياة التصانيع دون إدراج مناوذج     تصنيع جزء منه 

 اد اجلاهزة واملواد األولية واملصاريف بشكل يدوي وحبسب ما ت فعالب.تصنيع وذلك بتحديد املو

            ميكن للمستخدم بعاد إدراج معلوماات مناوذج التصانيع ضامن عملياة التصانيع أن جياري أي تعاديل ياراه

ضرورياب يف البيانات املدرجة حيث أنه ويف معرم األحيان ختتلف بيانات عملية التصنيع الفعلية عن بيانات 

متاوفرة  التصنيع حيث أن بيانات النموذج تعتمد على شروط تصانيع مثالياة مان املمكان أن ال تكاون      منوذج 

إىل أن اهلادف األساساي مان إجاراء عملياة التصانيع       وجتدر اإلشارة هناا   دائماب عند القيام بعملية التصنيع.

   ملية التصنيع.  على منوذج التصنيع هو توفري الوقت الذي يستطرقه إدراج ،يع بيانات عاعتماداب 



  

 

 

     يوفر نرام التصنيع إمكانية إدراج أكثر من مادة مصنعة يف ذات الوقت يف كل من مناوذج التصانيع والعملياة

التصنيعية ويتحقق ذلك من خال  السماح للمستخدم بتوجيه املادة األولياة إىل ماادة مصانعة حماددة وأيضااب      

 توجيه مصروف التصنيع إىل مادة مصنعة حمددة.

 اختيار طريقة تسعري املواد األولية اليت يتم استخداماا يف التصانيع مان ضامن عادة خياارات منااا        إمكانية

 أسعار مستالك, مستالك خاص, نصف ،لة, ،لة, موزع, تصدير, كلفة الشركة, كلفة الفرع..اخل.

  لايت متات ماع    وجود نافذة ملعاجلة العمليات التصنيعية ميكننا من خالهلا استعراض العمليات التصانيعية ا

إمكانية إجراء عملية تصفية على هذه العمليات ضمن عدة شروط مناا  الفرتة الزمنياة, املساتودع, النماوذج,    

 البيان, الفرع, العملية التصنيعية...اخل.

        إمكانية التحكم بأكثر من سجل من سجالت العمليات التصانيعية يف ذات الوقات وذلاك مان خاال  نافاذة

عمليات مثل طباعة عدة عمليات تصنيعية, حاذف   نيعية واليت متكننا من القيام بعدةمعاجلة العمليات التص

 الفواتري, حذف القيد.....اخل.

      إمكانية وضع عدد غري حمدود من اخلطط التصنيعية للعمليات التصنيعية اليت جياب القياام بااا يف الفارتة

 املقبلة.

 اخلطة التصنيعية السابقة حيث ياتم إدراج املاواد األولياة     إمكانية التحكم باملواد األولية واملصاريف يف نافذة

 واملصاريف إما بناء على مناذج العمليات التصنيعية أو حسب رغبة املستخدم.

        إمكانية تنفيذ اخلطة التصنيعية بشكل خلي انطالقاب من نافذة اخلطاة التصانيعية ماع األخاذ بعا  االعتباار

 الكمية املنفذة بشكل خلي سابقاب.

 العملية التصنيعية. منوذجنية تنفيذ اخلطة التصنيعية على مراحل ويعتمد تنفيذ كل مرحلة على إمكا 

 .إمكانية توليد عملية تصنيعية مطابقة متاماب للخطة التصنيعية بدون إجراء أي تعديالت علياا 

     ملساتخدم باطغالق   وجود خلية تلقائية إلغالق اخلطة التصنيعية اليت ت تنفيذها بالكامال ماع إمكانياة قياام ا

 اخلطة التصنيعية بشكل يدوي.

   وجود خلية تلقائية للربط ب  اخلطة التصنيعية والعملية التصنيعية املتولدة عناا حبيث ميكننا متييز اخلطاة

التصنيعية املرتبطة باأي عملياة تصانيعية بشاكل ساريع مان خاال  حقال واضاا يراار يف نافاذة العملياة             

 التصنيعية.

 كن املستخدم من ربط العملية التصنيعية مع خطة تصنيعية ماا, ماع وجاود خلياة تلقائياة      وجود خلية مرنة مت

لتعديل ،يع احلقو  اليت جيب تعديلاا يف نافذة اخلطة التصنيعية نتيجة هذا الربط كحقل الكمية املنفاذة  

 وحقل اإلغالق.

  ماع إمكانياة    املسجلةلتصنيعية ا اخلططالتصنيعية ميكننا من خالهلا استعراض  اخلططوجود نافذة ملعاجلة

ضمن عدة شاروط منااا  الفارتة الزمنياة, املساتودع, النماوذج, البياان,         اخلططإجراء عملية تصفية على هذه 

 العملية التصنيعية...اخل. نوع الفرع,



  

 

 

               إمكانية إجاراء عملياات علاى جمموعاة مان اخلطاط التصانيعية باذات الوقات مان نافاذة معاجلاة اخلطاط

هذه العمليات طباعة أكثر من خطة تصنيعية أو رفع مستوى سرية أكثر مان خطاة تصانيعية    التصنيعية ومن 

 يف ذات الوقت.

       وجود تقرير للمواد األولية الالزمة للخطط التصنيعية ميكننا من خالله معرفاة املاواد األولياة الالزماة لتنفياذ

 هاذا التقريار والايت متكنناا مان      اخلطط التصنيعية اليت مل يتم تنفياذها, ماع وجاود العدياد مان الشاروط يف      

 استخالص معلومات حمددة ومن هذه احلقو   التاريخ, املادة األولية, املادة املصنعة, املستودع ...اخل.

      إمكانية التحكم بشكل واور املواد األولية الالزمة لتنفيذ اخلطط التصنيعية يف التقريار الساابق حياث ميكان

معاة  الالزمة لتنفيذ كل خطة تصنيعية على حدى أو ميكنه أن يرارها جمللمستخدم أن يرار املواد األولية 

بالنسبة لكل اخلطط التصنيعية, ويف حا  كانت املواد األولياة جممعاة فايمكن للمساتخدم أن يراار معلوماة       

هامة وهي جرد املستودع حبيث يرار جرد املادة ومقادار الانقص يف املاادة يف حاا  كانات كمياة اجلارد ال        

 فيذ ،يع اخلطط التصنيعية.تكفي لتن

  .إمكانية التحكم باحلقو  اليت ترار يف تقرير املواد األولية الالزمة للخطط التصنيعية حسب رغبة املستخدم   

 

 ميزة إضافية اختيارية(:نظام األصول الثابتة( : 

  اضاية ياتم   أنواع األصو  الثابتاة ورباط هاذه األناواع ماع حساابات افرت      إمكانية تعريف عدد غري حمدد من

 إدراجاا بشكل تلقائي يف بطاقة األصل عند تعريف أصل ثابت ضمن نوع حمدد.

 نوع األصل الثابت حبيث يتم إدراجه بشكل تلقاائي يف بطاقاة األصال    مع  إمكانية ربط العمر املتوقع لألصل

 املعرف ضمن هذا النوع.

  طبيعاة األصاو  الثابتاة    اا حبساب  وفارسات األصاو  الثابتاة   ترتياب  فياا يتم وجود شجرة لألصو  الثابتة

 .وحبسب حاجة املستخدم

  وجود بطاقة لألصل الثابت حتوي الكثري من احلقو  املفيدة واملتنوعة وأهماا 

 .اسم األصل العربي واالسم الالتي  ورمزه 

 .نوع األصل 

 .طريقة االهتالك والعمر املتوقع 

 املوجود فيه األصل. ا اس ي الفرع 

 خ الوضع باخلدمة.تاريخ الشراء وتاري 

 .حسابات األصل االفرتاضية 

          معلومات شاملة عن االهتالك من حيث  مادور جمماع االهاتالك, اهاتالك السانة احلالياة, إقفاا

 جممع السنة احلالية, جممع االهتالك الكلي.

 .اخلردة 



  

 

 

 .التكلفة التارخيية والقيمة الدفرتية 

  يف السنوات السابقة.معلومات إ،الية عن العمليات اليت متت على األصل 

  .معلومات إ،الية عن العمليات اليت متت على األصل يف السنة احلالية 

 .صفحة حتوي معلومات تفصيلية عن العمليات اليت متت على األصل 

    إمكانية إدراج احلسابات االفرتاضية املوضوعة يف بطاقة نوع األصل الثابت بشكل تلقائي عند تعرياف أصال

ع وذلك مبجرد اختيار الناوع يف بطاقاة األصال ماع إمكانياة تعاديل أي مان املعلوماات         ثابت ضمن هذا النو

 اضية املدرجة إن لزم األمر.رتاالف

   ,إمكانية إجراء العمليات األساسية على األصل كالشراء, تكاليف االقتناء, التطوير, الصيانة,االستبعاد, املبياع

 إعادة التقييم, التلف.

 املة عن عملية األصل الثابت من حيث رمزهاا وتارخيااا واألصال اجملارى علياه      إمكانية إدراج معلومات ك

 هذه العملية واحلساب املقابل هلذه العملية والقيمة والعملة واملعاد  والبيان الرئيسي للعملية والبيان الفرعي.      

  لى كل أصال بشاكل   عميكننا من خالهلا استعراض العمليات اليت متت  األصو  الثابتةوجود نافذة ملعاجلة

ضامن عادة    كانية إجراء عملية تصفية على األصو  الرااهرة يف هاذا التقريار   مع إمإ،الي وعلى سطر واحد 

 ...اخل.تاريخ شراء األصل, حساب األصل , نوع األصل, طريقة االهتالك, الفروعشروط مناا  

  علاى األصاو    العمليات اليت متت ميكننا من خالهلا استعراض  عمليات األصو  الثابتةوجود نافذة ملعاجلة

الفارتة  الارقم,  مع إمكانية إجراء عملية تصفية على هذه العمليات ضامن عادة شاروط منااا      بشكل تفصيلي 

 ...اخل.األصل , نوع األصل, نوع العملية, مستوى السريةالزمنية, 

 حتديد وجود نافذة لعمل مذكرة اهتالك لألصو  الثابتة تتمتع مبرونة عالية من حيث  

 .األصو  اليت سيتم اهتالكاا 

 .الفرتة الزمنية لالهتالك 

 .الفرع الذي سيتم االهتالك ضمنه 

 .رمز مذكرة االهتالك 

 .عملة مذكرة االهتالك ومعاد  هذه العملة بالنسبة للعملة األساسية 

 .بيان مذكرة االهتالك 



  

 

 

  ميزة إضافية اختيارية(:الطلبياتنظام( : 

 ت حبيث يططي كافة أنواع أنرمة الطلبياات اخلارجياة منااا كأنرماة طلبياات      مرونة عالية يف نرام الطلبيا

 و مستودعاتاا.لبيات الداخلية ب  فروع الشركة املشرتيات واملبيعات والداخلية أيضاب كأنرمة الط

  الطلبيات يف الشركة وأنرمة مبا يتناسبأنرمة الطلبيات إمكانية تعريف عدد غري حمدد من. 

  ميكان أن ميثال أي منااا مرحلاة     نرام طلبيات وفق عدد غاري حمادد مان املراحال والايت      بناء كل إمكانية

 غالق للطلب.إأي  ،هلذه املواد "تسليم"أو  ،للمواد "يت طلب"تثب

  ساواء كانات    ،فاتورة معرفة على قاعدة البيانات بأي مرحلة من مراحل نرام الطلبياتنوع إمكانية ربط أي

كفاتورتي الشراء واملبيع, أو ال تؤثر على الكمية كفاتورتي عرض السعر وطلاب   هذه الفاتورة تؤثر على الكمية

 الزبون.

  ساواء كانات فااتورة مناقلاة بقياد أو       ،إمكانية ربط فاتورة املناقلة مع أي مرحلة من مراحل نرام الطلبياات

 فاتورة مناقلة بال قيد.

  املشرتيات ضمن فروع من فروع الشاركة أو  إمكانية تعريف نرام طلبيات خارجي كنرام طلبيات املبيعات أو

مستودع من مستودعاتاا, ويتفرع عن هذا النرام اخلارجي نرام طلبيات داخلي لتلبية حاجاة هاذا الفارع أو    

 املستودع من املواد الالزمة له للتعامل مع الطلبيات اخلارجية الواردة من العمالء اخلارجي .

 لبيات من أنرمة الطلبيات املعرفة سابقاب وذلك عن طرياق نساخ أحاد    إمكانية االستفادة عند تعريف نرام الط

وإجراء التعديالت املطلوبة عليه حبيث يتولد نرام الطلبيات اجلديد  مة الطلبيات املوجودة ومن ثم لصقهأنر

 املطلوب.  

  لبياناتمتثل البنية اهلرمية ملختلف أنرمة الطلبيات املعرفة على قاعدة األنرمة الطلبيات وجود شجرة. 

          إمكانية تعديل أو حذف أي نرام طلبيات من األنرماة الايت ت تعريفااا يف حاا  مل يكان هاذا النراام قاد

 استخدم من قبل املستخدم.

        وجود أيقونات واضحة يف شجرة الطلبيات للتمييز ب  النرام من جااة واملراحال املكوناة هلاذا النراام مان

حال الايت   اواملر ،من جاة "طلب املواد"اليت متثل  احلاملر زا يوجد أيقونات واضحة لتمييجاة أخرى, كم

 من جاة أخرى. "تسليم املواد"متثل 

    د رماز كال   إمكانية إضافة عدد غري حمدد من سجالت الطلبيات للعمالء ضمن كل نرام ماع إمكانياة حتديا

 لبية.ومالحرات حو  هذه الطغالقاا والعميل املرتبط باذه الطلبية طلبية وتارخياا وتاريخ إ

    إمكانية حتديد حالة الطلبية هل هي مطلقة أي ت تسليم كافة موادها أم غري مطلقة أي مازالت بعاع املاواد

 اليت ت طلباا غري مسلمة.

     مان خاال    وذلاك  إمكانية إضافة عدد غري حمدد من الفواتري ضمن كل مرحلة من مراحال الطلبياة املدخلاة

 الفاتورة. لعودة إىلاشر ودون احلاجة لالطلبية بشكل مب نافذة



  

 

 

 حبياث ياتم اقارتاح املاواد خليااب يف     وجود خلية تلقائية مرحية جداب للمستخدم القرتاح املواد يف نافذة الطلبية ، 

من املواد اليت طلباا العميل مع األخذ بع  االعتبار أن يكاون طلاب الزباون قاد ت      ، انطالقابفاتورة التسليم

ليم العميل جزء من طلبيتاه ساابقاب،   اك فواتري تسليم سابقة ت فياا تسأو أن يكون هن ،على أكثر من مرحلة

 فيكون اقرتاح املواد هو تتمة للتسليمات السابقة اليت متت على هذه الطلبية.

  ماع إمكانياة البحاث عان هاذه       ماا،  طلبياة أي مرحلة من مراحل مسجلة سابقاب مع ورة ربط أي فاتإمكانية

تاحاة  إ ياتم بشاكل تلقاائي يف نافاذة الاربط     , ومن خال  رقام هاذه الفااتورة   الفاتورة وحتديدها بشكل مباشر 

 الفواتري اليت تنتمي لنوع الفاتورة ذاتاا املرتبطة باذه املرحلة.

  تسجيل فاتورة لعميال ماا   البدء بحبيث أنه عند  ،تفاعل مع نرام الطلبياتيفاتورة مع  نوع إمكانية جعل

لعميال الطاري مطلقاة ليقاوم     هذا ارض طلبيات يقوم الربنام  خلياب بعطلبية لفاتورة وليا من نافذة الا من نافذة

 املستخدم بربط الفاتورة املسجلة مع إحدى هذه الطلبيات.

  ماع إمكانياة إجاراء عملياة      ،الطلبيات املساجلة ميكننا من خالهلا استعراض  الطلبياتوجود نافذة ملعاجلة

حساب , رمز الطلبية, تاريخ إغالق الطلبية, تاريخ الطلبيةضمن عدة شروط مناا   الطلبياتتصفية على هذه 

 ...اخل.العميل 

       إمكانية التحكم باألعمدة اليت ترار يف نافذة معاجلة الطلبيات واليت متثال معلوماات الطلبياة ماع إمكانياة

 التحكم برتتيب األعمدة اليت ت اختيار واورها.

  اجلة الطلبيات وفق إعدادات الصفحة املطلوبة, مع إمكانياة  املعلومات اليت ترار يف نافذة معإمكانية طباعة

 تصدير املعلومات السابقة إىل الورد أو اإلكسل أو إىل الربيد اإللكرتوني بشكل تلقائي.

  حبياث  ت هامة جداب عن الطلبيات املسجلة، استعراض معلوماميكننا من خالله  جلرد الطلبياتوجود تقرير

ة الايت ت تساليماا   والكميا  ،والكمية املطلوبة من كل مادة ،املطلوبة يف كل طلبيةيرار يف هذا التقرير املواد 

ونسبة التنفيذ واليت متثل نسبة الكمية  ،والكمية املتبقية واليت يتوجب علينا تسليماا الحقاب ،من هذه املادة

 املسلمة من املادة إىل الكمية املطلوبة مناا.

 الطلبيات واليت ميكننا من خالهلا حتديد الطلبيات اليت ساترار يف   وجود العديد من الشروط يف تقرير جرد

 هذا التقرير, كالتاريخ وحساب العميل واملادة وأنرمة الطلبيات ... اخل.

  مع إمكانية التحكم برتتيب واورها. ,جرد الطلبياتترار يف تقرير سإمكانية التحكم باحلقو  اليت 

 ن نافذة الطلبية فيتم عرض جرد الطلبيات هلذه الطلبية فقط.إمكانية طلب هذا التقرير بشكل مباشر م 

  أخرى إضافية اختيارية : أنظمة 
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