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مـوارد  وتخطيـط  إدارة  نظـام 
Cloud ERP السحابي  املؤسسات 

يلبى كافة احتياجات األنشطة التجارية ويشمل أنظمة 
والحسابات  الفني  والدعم  البشرية  الموارد  إدارة 
وأذونات  األصناف  وتعريف  المخازن  وأنظمة  العامة 
والشراء  البيع  وفواتير  الباركود  وطباعة  المخازن 
والموردين  العمالء  وتعريف  والشراء  البيع  ومرتجع 
واألصناف  والمخزون  البيع  لعمليات  شاملة  وتقارير 
ربحًا. واألكثر  مبيعا  األكثر  واألصناف  الراكدة 

اإلضافة  أو  التعديل  إمكانية  مع  كاملة  حسابات  شجرة 
على الحسابات الموجوده بشجرة الحسابات.

صرف  سندات  عمل  يمكن  حيث  كاملة  مالية  دورة 
وسندات قبض وقيد يومية ومراجعتهم.

الوظيفة  حسب  الموظفين  عمولة  احتساب  إمكانية 
واإلعدادات التى خصصت لها ونسبة العمولة. 

إمكانية تحصيل أوراق القبض ودفع أوراق الدفع.
إمكانية عرض تقارير الدفع حسب كل طريقة دفع ) نقدي 

.) ATM - شيك - كمبيالة - تحويل -
إمكانية عرض التقارير المالية مع امكانية عمل التقرير 
على مستوى الشركة او الفرع من :) دفتر يوميه – دفتر 
استاذ – ميزان المراجعة – قائمة الدخل – قائمة المركز 
المالى – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغير فى 

حقوق الملكية (.
إمكانية  ومع  الشيكات  بدفاتر  البنوك  ربط  إمكانية 

تحصيل الشيك أو تغطيته أو تظهيره.
إمكانية عمل كشف حساب للخزينة وللعمالء وللموردين 

وللحسابات.
يتيح لك النظام العمل على أكثر من عملة مع إمكانية 
من  بأكثر  التقارير  وإظهار  عملة  تحويل  سندات  عمل 

عملة.
تقارير خاصة بالسندات المعدلة والمحذوفة  مع إمكانية 

استرجاعها مرة أخرى .

بدون  شجرى  بشكل  األصناف  وتعريف  إضافة  يتم 
وذلك  واألفقيه  الرأسيه  للتفرعات  أقصى  حد 
التصنيفات  من  النهائي  عدد  إضافة  إمكانية  مع 

وكذلك األصناف.
إمكانية ) إضافة / تعديل / حذف / عرض خصائص / 

بحث ( بالنسبة لـ ) صنف أو تصنيف (.
بصيغ  األصناف  شجرة  إستيراد   / تصدير   ( إمكانية 

.) PDF - Excel - CSV
) إضافة / تعديل / حذف / عرض تفاصيل  إمكانية 
) بخدمتها  يقوم  بمناطق  المخزن  ربط   / المخزن 
تقسيم المخزن حتي 3 مستويات ) رئيسي - فرعي 

- رف ( بدون حد أقصى.
بواسطة  المخزنيه  الحركات  أنواع  جميع  تعريف 

المستخدم.
أو  اإلضافه  عند  لتستخدم  الصنف  خصائص  تعريف 

الصرف.
تعريف األصناف التجميعيه المكونه من مجموعة 
المكونات  كمية   / نسبة  تحديد  مع  أخرى  أصناف 

لكل صنف رئيسي.
مع  المختلفه  القياس  لوحدات  النهائي  تعريف 
أخرى  ووحدات  أساسيه  قياس  بوحدة  الصنف  ربط 

فرعيه.
لتحديد  بالمخزن  الموجوده  لألصناف  جرد  عمل 
على  والدفتري  الفعلى  المخزون  بين  الفرق 
مواصفات  وعرض  والقيمه  الكميه  مستوى 

الصنف وإمكانية تسوية المخزون.
أو  العمالء  او  الفروع  او  االصناف  معرفة  إمكانية 

الموظفين األكثر واألقل مبيعًا.
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التصنيع  إدارة  نظـام 
Manufacturing

ويشمل  االنتاجية  االنشطة  احتياجات  كافة  يلبى 
والمخازن  التصنيع  وانظمة  العامة  الحسابات  انظمة 
وتعريف ودورة كاملة للمخازن من شراء ومرتجع شراء 
وتصنيع وبيع ومرتجع بيع  وتعريف العمالء والموردين 
والتصنيع. والمخزون  البيع  لعمليات  شامله  وتقارير 

اإلضافة  أو  التعديل  إمكانية  مع  كاملة  حسابات  شجرة 
على الحسابات الموجوده بشجرة الحسابات.

صرف  سندات  عمل  يمكن  حيث  كاملة  مالية  دورة 
وسندات قبض وقيد يومية ومراجعتهم.

الوظيفة  حسب  الموظفين  عمولة  احتساب  إمكانية 
واإلعدادات التى خصصت لها ونسبة العمولة. 

إمكانية تحصيل أوراق القبض ودفع أوراق الدفع.
إمكانية عرض تقارير الدفع حسب كل طريقة دفع ) نقدي 

.) ATM - شيك - كمبيالة - تحويل -
إمكانية عرض التقارير المالية مع امكانية عمل التقرير 
على مستوى الشركة او الفرع من :) دفتر يوميه – دفتر 
استاذ – ميزان المراجعة – قائمة الدخل – قائمة المركز 
المالى – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغير فى 

حقوق الملكية (.
إمكانية ربط البنوك بدفاتر الشيكات ومع إمكانية تحصيل 

الشيك أو تغطيته أو تظهيره.
إمكانية عمل كشف حساب للخزينة وللعمالء وللموردين 

وللحسابات.
يتيح لك النظام العمل على أكثر من عملة مع إمكانية 
من  بأكثر  التقارير  وإظهار  عملة  تحويل  سندات  عمل 

عملة.
تقارير خاصة بالسندات المعدلة والمحذوفة  مع إمكانية 

استرجاعها مرة أخرى .

المصنعة(  )االصناف  التصنيع  عملية  متابعة  امكانية 
من  والهادر  التصنيع  فى  المستخدمة  الخام  والمواد 

التصنيع وحساب التكاليف المباشر والغير مباشر.
وجوده   كميات  من  المصنعة  االصناف  متابعة  امكانية 

وتحويلها لمخازن التخزين.
ربط العميلة االنتاجية )مراحل التصنيع( بالحسابات  حيث 

يتم حساب تكاليف كل مرحلة.
واضافة   المصنعة  االصناف  وتعريف  اضافة  يتم 
المباشرة  والتكاليف  )الخامات(  التصنيع  مواصفات 
والغير مباشرة بشكل شجري بدون حد اقصى للتفرعات 

الرأسية واالفقيـة.
تعريف مراحل الدورة االنتاجية  لكل صنف.

تعريف خطوط االنتاج وتحديد نقاط تجميع االنتاج.
تعريف اوامر االنتاج و مهام االنتاج.

عمل اوامر تشغيل  ومنها يتم عمل امر التصنيع.
تصنيع  امر  او  تشغل  امر  لكل  باركود  طباعة  امكانية 

وربطه بالصنف المصنع.
بواسطة  المخزنية  الحركات  انواع  جميع  تعريف 

المستخدم .
ربط  مع  المختلفة  القياس  لوحدات  نهائي  ال  تعريف 

الصنف بوحدة قياس اساسية ووحدات اخرى فرعية.
الفرق  لتحديد  بالمخزن  الموجودة  لألصناف  جرد  عمل 
الكمية  مستوى  على  والدفتري  الفعلي  المخزون  بين 
تسوية  وامكـانية  الصنف  مواصـفات  وعرض  والقيمـة 

المخزون.
ربط النظام باالبلكيشن الخاص بمبيعات المندوب.

المخازن(  تقارير   - التصنيع  تقارير  عرض)  فى  التنوع 
وانواعها.
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