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  برنامج المحاسبة و مسك الدفاتر .1
 

 و طلب كشف حساب ألي مستوى : السهولة  بالتعامل مع شجرة الحسابات و سهولة طباعتها و التنقل داخلها   شجرة الحسابات 

 : ر , دمج حسابين , مرونة عالية بالتعامل مع شجرة الحسابات ( نقل حساب من مستوى الخ اعادة ترتيب شجرة الحسابات
تبديل مستويين , نقل مستوى مع حركاتة الى مستوى اخر , امكانية تغير ارقام الحسابات , امكانية اعادة ترقيم شجرة الحسابات 

 تلقائيا بعد اجراء عمليات النقل و الدمج ) مع العلم بانة يتم التعامل مع حركات الحساب تلقائيا كما يتم التعامل مع الحساب .

 نية ادخال بيانات الذمة و تصنيف الذمم الى مجموعات و طلب التقارير الخاصة ببيانات الذمم.امكا 

 ( سندات القيد اليومية , سندات القبض , سندات الصرف , الفواتير , االيدعات البنكية , الصندوق ) مع  الحركات اليومية :
نية طباعة حركات كل سند او فاتورة بتقرير منفصل و مع امكانية امكانية انشاء اكثر من نوع من نفس السند او الفاتورة و امكا

 و اظهار او اخفاء الشعار. التحكم بشكل و خصائص السند أو الفاتورة وتسلسل االرقام  واضافة التواقيع اسفل السند او الفاتورة

 ئيا من خالل الفواتير و حلول و : ترحيل قيود أمانات ضريبة المبيعات و مردودات ضريبة المبيعات تلقا ضريبة المبيعات
 تقارير متكاملة لضريبة المبيعات.

  امكانية التعامل مع اكثر من نسبة ضريبة مبيعات داخل فاتورة المبيعات و المشتريات , و يقوم النظام بترحيل قيود ضريبة
ما و يقم النظام باصدر االقرارات المبيعات لكل نسبة عل على حدى بعد ان يتم ربط كل نسبة بحسابها داخل شجرة الحسابات , ك

 الضريبية بشكل شهري  .

  امكانية اصدار الفواتير ويمكن تعرف الخدمات او المواد و التي يتم اختياريها اثناء عملية البيع و يمكن ربط كل فاتورة مع اسم
عة الرقم الضريبي و اصدار قيد البائع في حالة الحاجة الستخدام نظام العموالت , كما ويمكن اصدار فاتورة ضريبة يتم طبا

الضريبة تلقائيا كما و يمكن استخدام الخصم على الفاتورة كما و يمكن ربطها مع المخزون و نقاط البيع في حالة استخدام نظام 
 المستودعات .

 . يتميز النظام بمولد التقارير من خالل شجرة الحسابات الذي يسمح بإنشاء تحاليل مالية حسب الطلب 

 ة التنقل داخل الحركات بسهولة من خالل شاشة القيود و السندات و الفواتير مع إمكانية فتح اكثر من شاشة بنفس الوقت. إمكاني 

 المشاريع, الدوائر و االقسام , المجموعات سياحية  مثال: والتي تستخدم الثبات ايرادات و مصاريف و ارباح  مراكز الكلفة )
ت مع امكانية طلب تقارير حسب مركز الكلفة او حسب المستويات اجمالة و تفصيلية و يمكن ......) و تتكون من ثالثة مستويا

 اصدار ميزانية حسب مراكز الكلفة ) .

 إمكانية ربط الشيكات الواردة مع القبوضات  و الفواتير و الشيكات الصادرة مع سندات الصرف  ليتم تخزينها داخل  الشيكات :
 باعة الشيكات الصادرة و تصميم ابعاد خانات الشيك من قبل المستخدم مهما كان نوع الطابعة .مع امكانية ط تمحفظة الشيكا

  نموذج للشيكات التي يتم تحصيلها و التي تكون مرتبطة مع محفظة الشيكات ويتم انشاء القيد المحاسبي اليا  :االيداعات البنكية
 عند انتهاء عملية االيداع .

  البنكية و التي يتم ربط الشيكات الموجودة بمحفظة الشيكات داخلها .شاشة اإليداعات النقدية و 

 سهولة استخدمها و مع إمكانية تطبيق فكرة التسوية البنكية على أي ذمة أو أي حساب . :  التسوية البنكية 

 ا على القيود التي تم : و الذي يصدر من خالل ادخال الموجودات الثابتة داخل نموذج ( ك ) أو يصدر اليا اعتماد اتالستهالكا
 ادخالها على حسابات الموجودات الثابتة .



 نظام التدقيق على جميع السندات و الفواتير و التي تظهر على كشوفات الحساب ، وتكون مرتبطة مع صالحية  التدقيق :
 للمستخدم .

 الحسابات ,موازنة تقدرية سنوية , : و التي يصدر عنها تقارير شاملة للموازنة ( حسب مراكز الكلفة , حسب شجرة الموازنة 
 موازنة تقدرية لفترة , مقارنات بين الموازنة المقدرة و الحقيقية ).

 إمكانية البحث داخل جميع حركات المحاسبة و التي تسمح بالبحث عن أي حركات داخل الحسابات و تتم عملية  البحث السريع :
الحركة أو القيمة أو الفترة على حدا أو مع بعض مع إمكانية طباعة البحث عن حركات تخص اسم الحساب أو البيان أو نوع 

 نتيجة البحث .

 . امكانية طلب تقرير تفصيلي الي رقم يظهر على الشاشات و التقارير بمجرد الضغط مرتين على الرقم 

 ت المرحلة و غير : إمكانية التحكم بشكل و خصائص كشف الحساب (للحركات المرحلة فقط ,الحركا كشف الحساب التفصيلي
المرحلة ,كشف الحساب على شكل رسومات بيانية , اظهار تعمير الذمم اسفل كشف الحساب للذمة , الحركات المدينة و الدائنة 

 او المدينة او الدائنة , طباعة كشف حساب الكثر من حساب ) .

 من السنة مع امكانية طلب اكثر من شكل لميزان : طلب موازين المراجعة و الميزانية في أي وقت  ميزان المراجعة و الميزانية
 المراحعة و الميزانية.

 و الذي يظهر كشف حساب تفصيلي الي مستوى داخل شجرة الحسابات . : حركة اليومية 

 ينة , كما و يمكن طلب الذمم المد: تقارير شاملة و مفصلة للذمم المدينة و الدائنة و كشف تعمير كل ذمة  الذمم المدينة و الدائنة
 . و الدائنة حسب التصنيف او حسب الرصيد

 و الذي يظهر فية جميع الحركات التي تمت خالل يوم او فترة . التقرير اليومي  : 

 امكانية اصدار قائمة االرباح و الخسائر تفصيلي او اجمالي مع امكانية اصدارها مربوطة مع مركز  قائمة االرباح و الخسائر :
 كلفة او مع الموزانة .

 و التي تظهر تقارير اجمالية لسنة مالية على شكل رسومات بيانية كاظهار رسم  - :اليل مالية على شكل رسومات بيانية تح
 بياني لمصاريف او ايرادات الشركة السنوية لكل شهر على حدى على شكل رسم بياني .

 يورو أو أي عملة  رللحساب ( دينار , دوال: ربط كل حساب بشجرة الحساب مع العملة األصلية  الحسابات بالعمالت االجنبية ,
..... ) بعد إدخال سعر التحويل لكل عملة مع إمكانية طباعة القيود و التقارير بالعملة المحلية و األجنبية معا أو بشكل منفرد مع 

 امكانية إنشاء تقرير العمالت األجنبية و المحلية معا أو بشكل منفرد ألي حساب أجنبي .

 عملية التفقيط تلقائيا عند االنتهاء من أي حركة . يقوم بأجراء 

 .إمكانية الوصول ألي تقرير تفصيلي من خالل التقارير اإلجمالية بمجرد الضغط مرتبن على الحركة االجمالية  

 . إمكانية الوصول ألي حركة من خالل أي تقرير أو الوصول للتقارير من خالل السندات و الفواتير  

 ترحيل أي سند في حال الرغبة في التعديل أو إلغاء الترحيل و التي تكون مربوطة بصالحية . إمكانية فك أو إلغاء 

 . إمكانية تكرار أي  سند أو فاتورة 

 .إمكانية ربط المحاسبة مع المخزون و نقاط البيع أو فصلهم عن بعض 

 خسائر مثال. شاشة وسيطة لربط أي حسابات من شجرة الحسابات ألي مستوى للوصول لنتائج أرباح أو 

 



 إمكانية إغالق السنة المالية وإصدار األرصدة الختامية وإنشاء األرصدة االفتتاحية  االغالق السنوي و االرصدة االفتتاحية :
 تلقائيا في أي وقت من السنة .

 

 في إي وقت من  إمكانية استيراد القيد االفتتاحي و بضاعة اول المدة و االستهالكات و شجرة الحسابات و ارصدة الحسابات
  السنة الحالية من السنوات السابقة.

  
 
  
  المستودعات و نقاط البيع برنامج .2

  

 : فواتير المبيعات , فواتير المرتجعات , فواتير , سندات االخراج , سند بضاعة اول المدة , سندات ادخال (  الحركات اليومية
مؤقتة , عروض اسعار , طلبات الشراء الخارجية , مستودعات المشتريات ,  سندات التحويل  ,  سندات التصنيع , السندات ال

مع امكانية انشاء اكثر من نوع من نفس السند و الفاتورة و امكانية طباعة حركات كل سند او فاتورة بتقرير منفصل و البوندد ) 
 . السند او الفاتورة التحكم بشكل و خصائص السند أو الفاتورة وتسلسل االرقام  واضافة التواقيع اسفلمع امكانية 

 : بيانات كاملة و مفصلة للعمالء والموردين . العمالء والموردين 

 . امكانية استخدام اكثر من مستودع و ربط كل مستودع مع حسابة و حساب كلفة مبيعاتة مع شجرة الحسابات 

  يتم احتساب الكلف بسندات االخراج يتم ادخال كلفة المواد من خالل سندات االدخال و فواتير المشتريات وطلبات الشراء و
 و فواتير المبيعات تلقائيا حسب سياسة معدل الكلفة.

 : و التي يتم تصنيف المواد داخلها على شكل شجرة مكونة من ثالثة مستويات . شجرة المواد 

  يتم تعريف بيانات المادة داخل كرت المادة ويمكن ادخالة ثالثة اسعار لكل مادة جملة و مفرق وVIP   كما و يمكن ربط ,
المادة بحساب المصروف داخل سندات االخراج , كما و يمكن تحديد نوع المادة ان كانت مادة مستودع او مادة مستهلكة او 

 خدمة .

 .امكانية التعديل على اسعار اليبع لمجموعة كاملة اعتمادا على نسبة او مبلغ 

 ورة مبيعات.امكانية تحويل سندات االخراج و عروض االسعار الى فات 

 : امكانية اصدار فاتورة مبيعات تشمل مبيعات من مواد مستودع لها ادخاالت و اخراجات او مواد ليس لها  فواتير المبيعات
و احتسالب قيود )  ( Bar Codeادخاالت و اخراجات ( مواد مستهلكة ) او خدمات بنفس الفاتورة و تكون مرتبطة مع ال 

 يرادات و ضريبة المبيعات اليا .كلفة البضاعة والمستودع و اال

 .امكانية اصدار فواتير مرتجعات من نفس فاتورة المبيعات 

 .سهولة التحكم بنقاط البيع 

  ) نظام الBar Code.(   

 يتم من خاللها بتحويل مجموعة من المواد ( بموجب سند اخراج ) الى مادة او مجموعة مواد ( بموجب  : سندات التصنيع
 م هذة العملية بحركة واحدة من سند التصنيع .سند ادخال ) و تت

 : امكانية تحويل طلبات الشراء الخارجية الى سندات ادخال او فواتير  طلبات الشراء الخارجية و مستودع البوندد
مشتريات او سندات ادخال بوندد بعد احتساب مصاريف الشحن و الجمارك واضافتها على الكلفة االجنبية و تحويلها الى 

 فة المحلية .الكل

 . سندات ادخال واخراج وتقارير خاصة لمستودعات البوند 



 .امكانية السيطرة على المواد الخارجة من المستودع بحيث ال يمكن اخراج اي مادة ليس لها ادخال 

 .امكانية اضافة ضريبة المبيعات لفواتير المبيعات و المشتريات وترحل قيمتها الى حساب ضريبة المبيعات 

 نقل المواد من مستودع الخر امكانية 

 : و التي تظهر حركة الداخل و الخارج لكل مادة داخل مستودع او داخل جميع المستودعات للحركات المرحلة  بطاقة مادة
 او للحركات المرحلة و غير المرحلة .

  يمكن جرد مستودعات  و الذي يظهر فية الكميات المتوفرة في المستودعات مع كلفة كل مادة , كما و :جرد المستودعات
 البوندد مع العلم بان مستودع البوندد مفصول تماما عن المستودعات .

 : و الذي يقوم باصدر جرد المستودعات اعتمادا على الكمية المتوفرة داخل البرنامج و يتم ادخال  نموذج الجرد اليدوي
بجانب كل مادة الكمية المتوفرة فعليا بشكل يدوي , حيث يقوم النظام باصدار تقرير بفروقات الجرد بين الجرد على النظام و 

بالمواد الزائدة , و سند اخراج بالمواد الناقصة للتتم عملية الجرد اليدوي , كما و يمكن اصدار بشكل تلقائي سند ادخال 
 مطابقة جرد البرنامج مع الجرد اليدوي .

 : تقارير مفصلة يظهر فيها اول واخر واعلى و ادنى ومتوسط الكلفة و سعر البيع لكل مادة  احتساب الكلف و اسعار البيع
 لعميل او مورد محدد او للجميع .

 ي يظهر فيها حركة المواد الداخلة و الخارجة حسب العائلة او حسب نوعها . و الت : قائمة المواد 

  و الذي يظهر فية فواتير البيع و المشتريات و لكن على شكل تفصيلي والذي  :كشف مشتريات او مبيعات مورد او عميل
 يظهر فيهة المواد و الكميات و االسعار .

  ت التي تمت على المستودعات خالل فترة , يمكن االستعالم عنة حسب نوع و الذي يظهر فيها جميع الحركا :حركة المواد
 الحركة او حسب المادة .

  و التي يظهر فية تقرير للمبيعات او المشتريات و ضريبة كل فاتورة على شكل اجمالي او  :تقارير المشتريات او المبيعات
 تفصيلي .

  حسب نسبة مبيعات كل موظفبيعات و الذي يظهر فية عمولة موظفين الم :نظام العموالت . 

 تقارير شاملة الرباح المبيعات ( حسب الفاتورة , حسب الفترة , حسب العميل , حسب المادة) . : ارباح المبيعات 

 : يقوم النظام بمراقبة كل مادة في حالة وصلها للحد االعلى او االدنى للطب عند اجراء اي  الحد االدنى و االعلى للطلب
 ل او اخراج للمستودع .عملية ادخا

 امكانية تدوير بضاعة اول المدة تلقائيا في اي وقت من السنة . بضاعة اول المدة : 

  
 
  

 برنامج المشتريات المحلية ( طلبات الشراء ) : .3
 

 مع نظام المحاسبة و المستودعات ةتبر نظام المشتريات المحلية نظام يمكن ربطعي.  

  داخل كرت المادة و التي ممكن ان تكون مادة مستودع او مادة مستهلكة او خدمة .يتم تعريف المواد التي يتم شرائها 

 حساب  على داخل طلب الشراء يتم ترحيل مواد المستودع الى المستودعات و المواد المستهلكة و الخدمات يتم تحميلها
 المصروف



 : تتم الية ادخال طلب الشراء على اربعة مراحل- 

 فيها اختيار المواد المراد شرائها و الكميات و التي يتم طباعة نموذها بشكل يظهر فيها جميع  و التي يتم : مرحلة الطلب
 المواد المراد شرائها .

 و التي يتم فيها تسعير المواد بعد الحصول عليها من الموردين و كما ويتم فيها تحديد اسم المورد  :  مرحلة طلب الشراء
دة  و التي يتم طباعة نموذها بشكل يظهر فيها جميع المواد المراد شرائها و اسعارها المراد شراء المادة منة بجانب كل ما

 لكل مورد على حدى .

 و التي يتم فيها التاكد من كمية و كلفة المواد التي تم شرائها من انها مطابقة لطلب الشراء:  مرحلة االستالم  . 

 تلقائيا و الذي يظهر فية اسم المورد : و التي يتم فيها انشاء الطرف الدائن مرحلة المحاسبة . 

  عند االنتهاء من مرحلة المحاسبة و ترحيل طلب الشراء فان النظام يقوم بشكل تلقائي باصدار سند القيد المحاسبي و الذي
 .يتم فية اثبات ذمة المورد و سند االدخال و الذي يتم فية اصدار سند االدخال بالكميات و الكلف الى المستودع

 والذي يظهر فية قائمة طلبات الشراء حسب احدى المرحل االربعة او لجميع المراحل . : ر الطلباتتقري 

  لمورد , عائلة المواد ,  ا,المادة ( الفترة ,  و الذي يتم االستعالم من خاللة عن المواد حسب :تقرير حركات المشتريات
 غير مرحل ) القسم , الموظف , المناسبة , حساب مصروف المواد , مرحل او

  و التي يظهر فيها كشف لمصاريف المواد المستهلكة التي تم شرائها حسب الفترة و عائلة  :حركات المواد المستهلكة
 المواد بشكل اجمالي او تفصيلي .

  
 
 
 الرواتب و شؤؤن الموظفين . برنامج .4

 

 : حفظ بيانات الموظفين بالتفصيل. بيانات الموظفين 

 موظف داخل النظام او ربطها مع اي ملف خارج النظامادخال السيرة الذاتية لل. 

 :  إمكانية إنشاء كشف الرواتب مع احتساب الضمان االجتماعي وضريبة الدخل و الخدمات تلقائيا حسب  كشف الرواتب
 الدائرة او القسم او الفرع او الجميع .

 :  تفصيلي لجميع حركات الموظف. إصدار بطاقة صرف الراتب للموظف أو ألي قسم و كشف بطاقة صرف الراتب 

 يتم ا حتساب ضريبة الدخل و الخدمات حسب نسب الضريبة و الشرائح و االعفاءات مع :   ضريبة الدخل و الخدمات
 امكانية تغير النسب و الشرائح بسهولة في حالة تغير القانون .

 :  متابعة  السلف و القروض. السلف و القروض  

 :  ابعة العالوات و االقتطاعات مهما كان نوعها.مت العالوات و االقتطاعات 

 : مع احتساب الضمان االجتماعي تلقائيا وفقا لقانون العمل حسب النسب مشاركة الشركة و الموظفين  الضمان االجتماعي
 امكانية تغير النسب بسهولة في حالة تغير القانون .

 : اإلضافات المرتبطة بنسبة معينة.آلية احتساب التامين الصحي و االقتطاعات و  التامين الصحي 

 ......... إمكانية إضافة رواتب الثالث عشر و الربع عشر 



 : من غياب و عمل إضافي و اقتطاعات و عالوات. كشف تفصيلي لحركات موظف 

 .تقارير شاملة ل الرواتب الشهرية و السنوية 

  اضهار جميع التقارير المتعلقة بالضمان االجتماعي. 

 3, أ.ر 2, أ.ر 1أ.ر  جكانية إصدار نموذإم أ.ر :  جنماذ. 

 : امكانية اصدار نموذج وزارة العمل . نموذج وزارة العمل 

 اإلجازات والغياب و ساعات العمل اإلضافي وساعات المغادرة . ةمتابع 

 .التحكم باإلعفاءات و شرائح ضريبة الدخل 

 . احتساب الرواتب لجميع األقسام و لكل قسم أو دائرة أو الفرع 

 احتساب اإلجازات السنوية و المرضية  تلقائيا من بداية السنة حتى التاريخ الحالي و :  و المرضية إلجازات السنويةا 
 معالجة دقيقة الحتساب بدل اإلجازات السنوية.

 : إمكانية التعامل مع نظام المياومة و بطاقة العامل. نظام مياومة العمال  

 .إمكانية إصدار اإلنذارات و لفت نظر  

 : كإمكانية تحويل الراتب إلى حساب بنكي و إصدار تقارير البنو كشف البنك.  

 .آلية احتساب القروض الشهرية  

 .إمكانية إضافة أي نوع عالوة أو اقتطاع و تحديده إذا كان خاضع للضريبة أو ال  

 .إمكانية تغير مسميات كشف الرواتب  

 و تحويل على البنك.إمكانية تحديد طريقة دفع الراتب إن كان نقدا أو شيك أ  

 .التحكم بإعفاءات الموظف من خالل صفحة الموظف  

 . شاشة االستعالم عن الموظفين حسب اي خانة داخل شاشة الموظف  

 .إمكانية الخصم أو الزيادة بالساعات أو األيام  

 .إمكانية تكرار الحركات المتشابهة لجميع الموظفين  

 و ضريبة الدخل. يجتماعمدعم بكشوفات و تقارير و استمارات الضمان اال 

 و التي تظهر سنويا . مصدقة الرواتب :  

  النهائية و التي يظهر فيها اجمالي الحركات الشهرية و يتم اصدارها شهرياإصدار الخالصة  :النهائية الخالصة. 

 : طلب غياب ) إمكانية طباعة النماذج مثل ( استقالة , تعين , إجازة , إنذار , مخالصة , مغادرة , طباعة النماذج 

 : مدعم بالنماذج الرسمية و المذكرات و االنذارات الموجهة للموظف. النماذج الرسمية  

 ترحيل جميع الحركات تلقائيا عند إجراء عملية اإلغالق السنوي.  اإلغالق السنوي :  
  



  
 للبرنامج ميزات عامة

  

 متعدد المستخدمين  ) Multi User  : (جهاز بنفس الوقت . يمكن استخدام النظام من اكثر من  

 ) متعدد اللغات Language Multi : (  البرنامج ,  إلغالقويتميز بسهولة التحويل بين اللغتين دون الحاجة  إنجليزي –عربي
 ...... ) . , ألماني إسباني ,( فرنسي  اإلنجليزيبدل  أخرىلغة  أي إضافة إمكانيةمع 

 ) متعدد العمالت Multi Currency: (  ام اكثر من عملة إلدخال الحركات و االستعالم بأي عملة .يمكن استخد 

 ) متعدد الصفحات Multi Task ( : . يمكن فتح اكثر من شاشة بنفس الوقت 

 ) متعدد الشركات Multi Companies ( :  يمكن فتح اكثر من شركة من نفس البرنامج , و التعامل مع حسابات كل شركة على
 حدى .

 ) متوافق مع جميع أنظمة Microsoft Windows ( . 

 : إمكانية تحديد الصالحيات لكل موظف مع إعطاء تقرير كامل لجميع الحركات و التعديالت التي قام بها كل  الصالحيات
 موظف.

  ) النسخة االحتياطيةBackup : ( على أي جهاز داخل الشبكة . حفظ نسخة احتياطية تلقائيا إمكانية 

 : فتتاحية و بضاعة أول المدة تصدر آليا آخر السنة عند طلب احتسابها .و األرصدة اال اإلغالق السنوي 

 : سهولة التنقل بين السنوات السابقة و السنة الحالية . التنقل بين السنوات 

 : إمكانية ترحيل او إلغاء ترحيل جميع الحركات في آن واحد حسب نوع الحركة خالل فترة يتم تحديدها. مركز الترحيل  

 إمكانية تتبع جميع الحركات التي تمت على السندات و الفواتير من قبل المستخدمين و تحديد نوع الحركة و  : تتبع الحركات
 تاريخها و الوقت التي تمت به و اسم الجهاز التي تمت منة .

 الذي يمكن المستخدم للوصول ألي حركة : البحث السريع . 

 : إمكانية تصدير أي تقرير على شكل ( التصدير EXCEL , WORD , IMAGE,  EMAIL , PDF  ( 

 :  امكانية تحديد الوان الشاشات و لون الخط لكل مستخدم على حدى . الوان الشاشات 

 و بعد انتهاء السنة سنقوم بتقديم  تطوير و الصيانة المجانية  و  تدريب اقتراحات في هيكل الحسابات و من : خدمة ما بعد البيع
 .خدمتنا بموجب عقد صيانة سنوي 

 : ضمن نطاق  تعديل  أيأو تقرير  أيطلب  حالة م , وفيايعتبر النظام نظام كامل و متكامل و سهل االستخد نظام متكامل
 .خالل فترة الصيانة  تكاليف أيحسب الطلب دون   ةبإنشائيملزمين  فأننار موجود يغ  البرنامج

 : استخدام النظام بالشرح و الصور . للتعليم على كيفية ملف للمساعدة ويشمل النظام  ملف المساعدة  

 : دورة تدريبية كاملة على كيفية استخدام النظام التدريب. 

 : 500 و معتمد من حوالي)  1972/  7/  2006تحت رقم ايداع ( نظام مسجل لدى المكتبة الوطنية  نظام مجرب و معتمد 
والذي يتم فيه شرح  Helpإضافتا إلى ملف المساعدة , , سيتم تزويدكم بأسمائهم بحالة طلبهم شركة داخل المملكة وخارجها 

 النظام كامال مع الصور و األمثلة كما و يمكن االستعالم عن أي شاشة بمجرد الضغط على زر عالمة التعجب أعلى الشاشة .



 داخل المالحظات . :  التدقيق اإلمالئي 

 معلومة داخل أي تقرير و إمكانية ترتيب التقرير حسب أي  السهولة بالتعامل مع جميع التقارير من حيث إمكانية البحث عن أي
  عمود داخل التقرير تصاعدي و تنازلي .

 . سنكون على استعداد تام لتركيب النظام  و التدريب علية في اي وقت 

  لنظاممن تاريخ بيع ا و التدريب لمدة سنة  والنسخ المطورة التنقالت و  التركيب سعر النظام لشمي :المجانيةالكفالة. 

 من خالل  االغالقات السنويةاالعطال و بالصيانة و بعد انتهاء سنة الكفالة ستكون خدمتنا لديكم المتعلة : الكفالة  بعد السنة االولى
 ابرام عقد صيانة سنويا .

 


