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حساباتي® ERP
العرض التفصيلي للبرنامج المحاسبي المالي االداري المتخصص (حساباتي  )ERPالذي يوفر كل ما تحتاجه من تطبيقات
محاسبية وادارية باستخدام احدث التكنولوجيا لضبط عملك وتطويره.
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حساباتي هو برنامج محاسبة متعدد التخصصات والمجاالت ،يقدم حلوال محاسبية ومالية وادارية متقدمة ومتخصصة للمنشئات المختلفة النشاط
والحجم ،سواء كانت صناعية ،تجارية ،خدماتيه أو إنشائية (كبيرة ،متوسطة او صغيرة).


يتميز بمرونة عالية في تحديد هدف وتخصص اي منشئة او عمل من خالل العديد من االنظمة والبرامج االضافية التي يمكن اضافتها له
للوصول الى افضل الحلول المالية واالدارية والتي تعمل بشكل متكامل.



يعالج كافة عمليات المنشأة من شراء وبيع ومراقبة المخزون باإلضافة إلى عمليات المحاسبة العامة من قيود يومية وسندات قبض وصرف
وإشعارات دائنة ومدينة.



يوفر كافة التقارير المالية من موازين مراجعة وقوائم الدخل والمراكز المالية.



يمكن للنظام التعامل مع أكثر من مستودع أو معرض لكل فرع من فروع المنشأة.

يتوفر حساباتي في ثالثة اصدارات :
 -1حساباتي السحابي :يعمل عبر االنترنت ضمن حماية وكفاءة عالية.
 -2حسابتي بدون انترنت :نسخة من برنامج حساباتي يمكن تنصيبها على أي جهاز كمبيوتر وتعمل دون الحاجة لإلنترنت ويمكن تشغيلها عبر
الشبكة المحلية او االنترنت وغير محدودة بمدة زمنية وال تحتاج لتجديد سنوي (كفالة خدمات اختيارية فقط).
 -3تطبيق حساباتي موبايل  :Androidوهي نسخة ت عمل على األجهزة اللوحية والموبايل ومرتبطة بجميع إصدارات حساباتي و يمكن ان تعمل
بدون الحاجة لالنترنت.
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خصائص عامة


خدمة دعم فني  16ساعة يوميا على مدار العام من خالل الهاتف واالنترنت ونظام الدردشة  Chatالمتوفر بشكل مجاني داخل البرنامج.



حماية عالية :تم االهتمام بشكل كبير بموضوع حماية المستخدم وبيانته وسريتها من خالل تشفير البيانات وكلمات السر.



سهولة االستخدام :صمم البرنامج للتعامل معه بكل سهولة دون الحاجة لخبرة في مجاالت المحاسبة او اإلدارة المالية او غيره.



التكامل  :ERP & Entegrationتم ربط جميع سندات البرنامج بالحسابات الخاصة بكل سند بحيث يتم التأثير على الحسابات بشكل
مباشر ،كما وتعمل جميع االنظمة المتخصصة بشكل متكامل مع جميع حسابات البرنامج دون الحاجة إلجراء قيود للتأثير على الحسابات.



متعدد العمالت :التعامل مع أكثر من عملة أجنبية عند تسجيل المستندات



حركات المستخدمين ) :(Log Fileيعمل على تسجيل أي عملية تتم على البرنامج ضمن قاعدة بيانات ضخمة وتقرير متعدد الخيارات.



التشغيل عبر الشبكة واالنترنت :إمكانية فتح البرنامج عبر الشبكة المحلية او االنترنت.



بحث متقدم ( :)Filtering Capabilitiesسهولة الوصول ألي معلومة ضمن العديد من الخيارات والمعايير المختلفة.



تقارير وفق معايير عالمية  :IFRSبنيت معظم تقارير البرنامج المالية وفقا للمعاير الدولية إلنشاء التقارير ).(IFRS



متعدد التطبيقات واللغات :يوفر البرنامج واجهة عمل باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية والتركية وأخرى ،مع إمكانية ادخال البيانات بجميع
لغات العالم وفتح أكثر من شاشة في نفس الوقت.



نظام المساعدة االلكتروني ( :)Helpتم تزويد بنظام مساعدة متخصص بالرسم والكتابة والفيديو مع سهولة البحث عن أي معلومة.



الصالحيات والمستخدمين  :Users &Authoritiesامكانية انشاء مستخدمين ومنحهم صالحيات عديدة ومتخصصة.



اعدادات الطباعة :يمكن تحديد خيارات طباعة كل سند وفاتورة في البرنامج من حيث تحديد ما سوف يتم طباعته والترويسة والتذييل والتوقيع.



نظام الرسم البياني المتخصص ( :)Charts Systemنظام رسم بياني لجميع تقارير البرنامج مع تحكم متخصص بجميع االحداثيات والشكل
وخصائص اخرى متعددة.



استيراد وتصدير البيانات والحسابات :امكانية استيراد وتصدير جميع حسابات البرنامج من ملف اكسل ( )Excelبكل سهولة وتحكم
متخصص.
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بنية النظام System architecture







































نظام إدارة المستخدمين والصالحيات :عدد غير محدود من المستخد مين مع إمكانية تحديد الصالحيات لجميع أجزاء البرنامج
شجرة حسابات :شجرة مفتوحة ومتعددة المستويات وتدعم جميع أنواع العمالت
نظام معالجة المخزون :ادخال األصناف ومواصفاتها وربطها بتصنيفات عديدة وحسابات مختلفة
نظام إدارة ومعالجة الذمم الدائنة والمدينة \ العمالء :ادخال معلومات العمالء وخصائصهم وربطهم بتصنيفات وحسابات مختلفة
نظام ادارة ومعالجة البنوك والشيكات  :ضبط الحسابات البنكية الشخصية والتسوية البنكية والشيكات الواردة والصادرة
إدارة ومعالجة الخدمات المقدمة :إمكانية انشاء شجرة حسابات متعددة المستويات للخدمات المق دمة واستخدامها داخل الفواتير والسندات
إدارة ومعالجة المصاريف بجميع أنواعها
إدارة ومعالجة الصناديق النقدية
نظام فوترة متخصص (آلي & يدوي) :مبيعات ،مشتريات ،مردودات ،عرض سعر ...
نظام السندات متعددة األهداف والتأثيرات :سندات قبض ،دفع ،صرف ،قيد محاسبي ،تحويل بين الحسابات
نظام التحكم بخصائص البرنامج :خصائص وخيارات عامة وخاصة ،اظهار واخفاء ،الطباعة ،الخطوط ...
نظام النسخ االحتياطي :نظام تحكم بالنسخ االحتياطي من حيث ضبط الوقت والمكان والتأكد من سالمة البيانات
نظام االقتراحات :يمكن من خالله طلب أي تعديل على البرنامج مجانا ومتابعة الطلب بكل سهولة
نظام التقارير التفصيلية والحركات :عدد ضخم من التقارير المتعددة الخيارات لجميع حسابات البرنامج وجميع السندات والفواتير
نظام التقارير المالية والمحاسبية والتحليلية :قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ،ميزان المراجعة ...الخ
نظام حفظ المرفقات :نظام المرفقات في جميع سندات وفواتير البرنامج حيث يمكن ارفاق اكثر من صورة او ملف WORD , EXCEL , DOC, PDF
نظام الرسائل القصيرة  :SMSالنظام ال يشمل رصيد وتحتاج لدفع ثمن الحزمة التي ترغب
نظام ارسال البريد االلكتروني  :Emailالنظام يشمل عبى رصيد  5ايميالت فقط للتجريب وتحتاج لدفع ثمن الحزمة التي ترغب
حساباتي POS
حساباتي HR
طبيق Hesabate Check Time
إدارة ومعالجة االصول الثابتة  /الموجودات الثابتة
نظام ادارة االرساليات والطلبيات
نظام طباعة الباركود
نظام معالجة الSerial Number .
نظام االستيراد
نظام اإلنتا والتصنيع
نظام مراكز التكلفة
نظام الصيانة والكفاالت
نظام التأجير
نظام ادارة العدادات والبلديات
الموازنة التقديرية
نظام إدارة األقساط
تطبيق حساباتي موبايل Android
نظام وتطبيق Menu APP
نظام طباعة الشيكات
الطباعة المميزة
القاموس
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نظام إدارة المستخدمين والصالحيات
يمكن تعريف حساب خاص بكل مستخدم للنظام باسممستخدم وكلمة مرور خاصة به باإلضافة لمنحه او حجب الصالحيات التي ترغب.

شجرة حسابات
بمجرد فتح حساب جديد سوف تحصل على شجرة حسابات افتراضية تستطيع البدا بالعمل عليها من خالل السندات المرتبطة بها بشكل آلي ،مع
إمكانية التعديل على الشجرة سواءا بتغيير ارقام الحسابات او الغاء او إضافة أي حسابات جديدة مع ربط كامل بجميع سندات البرنامج.

نظام معالجة المخزون
يتوفر هذا النظام بشكل افتراضي في حساباتي ،فمن خالله تستطيع تعريف األصناف والمخازن والكميات وضبطها من خالل العديد من السندات
والخيارات.

نظام إدارة ومعالجة الذمم الدائنة والمدينة \ العمالء
يتوفر هذا النظام بشكل افتراضي في حساباتي ،فمن خالله تستطيع تعريف العمالء (الذمم الدائنة والمدينة) وضبطها من خالل العديد من السندات
والخيارات.

نظام معالجة البنوك والشيكات
هو أحد محتويات حساباتي االفتراضية ويعمل معه بشكل متكامل ويعالج جميع العمليات التي تتم على الشيكات الصادرة والواردة وجميع العمليات
التي تتم على الحسابات البنكية الشخصية مع ربط كامل بجميع السندات والحسابات البنكية وصوال إلى التسوية البنكية.

إدارة ومعالجة الخدمات المقدمة
إمكانية انشاء شجرة حسابات متعددة المستويات للخدمات المقدمة واستخدامها داخل الفواتير والسندات

إدارة ومعالجة المصاريف بجميع أنواعها
شجرة حسابات افتراضية لمعظم أنواع المصاريف (اإلدارية عمومية ،المدفوعة مقدما ،التاسيسية ،العموالت ..الخ) مع إمكانية التعديل عليها
واستخدامها في العديد من السندات والتقارير.

إدارة ومعالجة الصناديق النقدية
إمكانية تعريف عدد غير محدود من حسابات الصناديق النقدية ضمن شجرة حسابات متعددة المستويات مع ربط كامل بجميع سندات وحسابات
البرنامج.
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نظام فوترة متخصص (آلي & يدوي)
هو أحد محتويات حساباتي االساسية ويعمل معه بشكل متكامل (فواتير مبيعات ،مشتريات ،مردودات) ،باإلضافة المكانية تفعيل خاصية اصدار
الفواتير اآللي و هو مهم لمن يحتاجون الى اصدار فواتير مبيعات دورية لزبائنهم ويحتاجون الى إصدارها بشكل آلي.

نظام السندات متعددة األهداف والتأثيرات
يشمل حساباتي بشكل افتراضي على العديد من السندات التي تسهل وتسرع العمل على البرنامج (سندات قبض ،دفع ،صرف ،قيد محاسبي ،من
صندوق الى صندوق ،تحويل عملة ،ادخال وإخراج بضاعة ..الخ)

نظام التحكم بخصائص البرنامج
تختلف الحاجات والرغبات بناءا على التخصصات ،وعلي ه صمم نظام خصائص البرنامج للتحكم في البرنامج من حيث الشكل والمضمون
والطباعة ،فالعديد من المميزات التي يمكن تفعيلها او ايقافها في البرنامج من خالل هذا النظام.

نظام النسخ االحتياطي
ان اخطر ما يمكن ان تقع به لدى استخدامك برنامج محاسبة هو ان تفقد بياناتك ،وعل يه فان برنامج حساباتي يحتوي على نظام دقيق وفعال لحفظ
البيانات سواءا بشكل آلي او يدوي ،باإلضافة لطاقم من المختصين المسؤولين عن متابعة عمليات النسخ في اإلصدار السحابي.

نظام االقتراحات
فريق متخصص يستقبل اقتراحات الزبائن حول طلبات التعديل والتطوير على البرنام ج من خالل نظام متخصص يمكن من خالله الي زبون
ارسال اقتراحه ومتابعته لحين تنفيذه.

نظام التقارير
يوفر حساباتي عدد ضخم من التقارير التفصيلية للحركات باإلضافة لتقارير محاسبة متعددة الخيارات ،باإلضافة المكانية ارسال معظم التقارير
كبريد الكتروني او رسالة نصية . SMS

نظام حفظ المرفقات
نظام حفظ المرفقات يتوفر في جميع سندات وفواتير البرنامج حيث يمكن ارفاق اكثر من صورة او ملف WORD , EXCEL , DOC,
 PDFوالرجوع لها في أي وقت.
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نظام الرسائل القصيرة SMS
هو نظام مجاني يتوفر في معظم سندات وأنظمة البرنامج ،فكل ما تحتاجه ه و شراء حزمة رسائل بأسعار منخفضة الرسال الرسائل القصيرة
لعمالئك او لموظفيك والتي قد تكون ارصدة حسابات او تذكير بالتسديد او ما اال ذلك ،كما ويتسخدم هذا النظام في نظام الحماية من االختراق
بحيث يتم ارسال رسالة قصيرة بكود تفعيل للدخول للبرنامج في حال تم تسجيل الدخول من جهاز اخر.

نظام البريد االلكتروني Email
هو نظام مجاني يتوفر في معظم سندات وأنظمة البرنامج ،فكل ما تحتاجه هو شراء حزمة بأسعار منخفضة الرسال بريد الكتروني لعمالئك او
لموظفيك والذي قد يكون كشف حساب او ارصدة حسابات او تذكير بالتسديد او ما اال ذلك.

حساباتي  ،HRنظام ادارة الدوام والرواتب واالجور
يمكن ان يعمل هذا النظام بشكل متكامل مع حساباتي ويمكن ان يعمل بشكل منفصل ،وهو الوسيلة االمثل لكافة المنشئات التي تحتوي على أكثر من
موظف وتحتاج إلى نظام يساعدها على إدارة موظفيها بطريقة علمية ومنظمة وشاملة من معالجة مصاريف ورواتب واستحقاقات الموظفين ،ويعالج
دوام الموظفين واالجازات االسقتطاعات الضريبية.

طبيق )Android & IOS( Hesabate Check Time
يوفر التطبيق حال مثاليا لضبط دوام الموظفين التي تكون طبيعة عملهم تحتاج للتنقل وال يستطيعون التواجد بشكل يومي في مكان واحد ،فكل
موظف يستطيع تحميل التطبيق على الموبايل الخاص به وتسجيل عملية الدخول والخروج في المكان الذي يتاوجد به حيث يقوم التطبيق بتسجيل
موقع الموظف اثناء تسجيله لحركة الدخول او الخروج وارسالها لحساباتي بهدف تدقيق مكانوجود الموظف وقت بدأ العمل ووقت االنتهاء منه.
كما ويوفر هذا التطبيق عدة تقارير مهمة للموظف مثل كشف حسابه وكشف الدوام ..الخ.

حساباتي  ،POSنقاط البيع
يمكن ان يعمل هذا النظام بشكل متكامل مع حساباتي ويمكن ان يعمل بشكل منفصل ،وهو نظام متخصص لخدمة المنشآت التي تركز على بيع
التجزئة مثل المطاعم ،الصيدليات ،السوبر ماركت ،محالت وشركات المالبس...الخ ،ومن لديهم أكثر من نقطة بيع في أماكن جغرافية مختلفة.
ويعمل البرنامج على توفير الوقت والمال من خالل دمج جميع الحركات في حساباتي لتوفير ازدواجية العمل.

نظام إدارة ومعالجة االصول الثابتة  /الموجودات الثابتة
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وهو نظام خاص باألصول الثابتة بكافة بياناتها وتصنيفاتها ،يحتوي على منهجية منظمة إلنشاء ملف لكل أصل
ثابت يتم من خالله تسجيل كافة البيانات الخاصة باألصل ومنها البيانات العامة وطريقة االهالك وتحديد الحسابات المرتبطة به والصورة
والمالحظات عليه .كما يحتفظ النظام ببيانات االهالك الشهرية والسنوية التي تتم على األصل بما فيها االهالك المتراكم والقيمة الدفترية.
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نظام ادارة االرساليات والطلبيات
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويوفر العديد من السندات التي تعالج المخزون ماليا واداريا ومنها :عرض سعر ،طلبية
مبيعات ،طلبية مشتريات ،إرسالية مبيعات ،إرسالية مشتريات ،إرسالية داخلية ،سند إدخال بضاعة ،سند إخراج بضاعة ،سند استعمال ،سند إتالف،
طلبيات عاجلة ،طلبيات متوقعة الوصول ،سند التعبئة ،سند التفريغ و نظام الوكيشن او المواقع.

نظام طباعة الباركود
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،يعمل على إنشاء رقم باركود لكل صنف وطباعته ضمن خيارات متعددة وطابعات
واوراق متعددة.

نظام معالجة الSerial Number .
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعالج ويضبط عملية إدخال أرقام ال  Serial No.الخاصة بكل قطعة وذلك من خالل
جميع العمليات التي تتم على البضائع من بيع وشراء وحركات على المخزون ،باإلضافة إلى التقارير الخاصة بهذا النظام.

نظام االستيراد
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعالج احتساب التكلفة المضافة على البضائع بسبب عمليات االستيراد بطرق متعددة،
حيث يمكن تعريف عدد غير محدود من الصفقات وربط جميع المصاريف التي تتم على صفقة معينة بفاتورة مشتريات معينة وتوزيع المصاريف
على محتويات فاتورة المشتريات من خالل التوزيع العادل او المساحة والحجم او غير ذلك ،ويتم تنفيذ القيود االلية على المورد لموازنة فروق
االحتساب.

نظام مراكز التكلفة
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعمل على ربط جميع السندات والفواتير والقيود بأي مركز تكلفة وصوال إلى تقارير
شاملة وختامية لكل مركز تكلفة.

نظام الصيانة والكفاالت
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعالج عملية استالم أجهزة للصيانة وجميع العمليات التي قد يمر بها الجهاز مع ربط
كامل بالمحاسبة والمخزون والتقارير.

نظام التاجير
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويهدف إلى ضبط وتوثيق عملية التاجير الي شيء سواءا مركبة او معدات والمبالغ
الالزمة جراء عملية التأجير باإلضافة إلى التقارير الالزمة.
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نظام اإلنتا والتصنيع
يعمل مع حساباتي بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل  ،ومن اهم ميزاته:
 oمعادالت انتا دقيقة  :يشمل النظام على إمكانية انشاء معادلة انتاج لكل صنف يتم انت اجه من خالل ادخال الكميات الدقيقة لمكونات الصنف
في معادلة اإلنتاج الخاصة به.
 oاحتساب تكاليف اإلنتا  :تشمل معادلة اإلنتاج على جزئية مصاريف انتاج أخرى يمكن من خاللها إضافة تكاليف اإلنتاج األخرى غير المواد
الخام التي يتم صرفها على المنتج من خالل تحديد مصاريف و تكاليفها المتوقعه لكل عملية انتاج وبالتالي يتم احتساب التكلفة بناء على المواد
الخام والمصاريف اإلضافية عند عملية اإلنتاج.
 oمعالجة المخزون والتكاليف  :يعمل نظام اإلنتاج على معالجة تكلفة األصناف المنتجة من خالل احتساب تكلفة المواد الخام التي تدخل في
تصنيعها وت كلفة المصاريف اإلضافية ،ويعمل على تثبيت تكلفة لألصناف التي يتم انتاجها بشكل آلي ويعمل على اخراج كميات المواد الخام
التي تم استخدامها في عملية اإلنتاج عند تنفيذ أي امر انتاج باإلضافة لعمل القيود المحاسبية اللزمة على حسابات المصاريف التي تم تحديدها
كتكلفة اضافية.
 oانتا آلي حسب الطلب :يوفر النظام حال مميزا لمن يعملون على انتاج أصناف دون القدرة على تحديد الكميات الالزمة لإلنتاج قبل عملية
اإلنتاج ،أي ان عملية اإلنتاج تتم حسب الطلب ،مثال :المطاعم ،فالمطاعم تعمل على انتاج الوجبات مثال حسب طلب الزبائن ،ولن يكون من
العملي اصدار امر انتاج لكل طلب لكل زبون يحتوي على أصناف يتم انتاجها داخل المطعم ،وعليه فان نظام اإلنتاج يوفر آلية إلنتاج جميع
األصناف التي كميتها بالسالب وتم تحديد معادلة انتاج لها في أي وقت.
 oمعادلة المقاييس :يعتبر هذا الجزء وسيلة اخرى لإلنتاج ،فهي تعتبر ا لوسيلة االفضل لكتابة طريقة احتساب الوزن او المساحة او الحجم ألي
صنف بغض النظر عن المهنة ،فلكل مهنة طريقة في احتساب المقاييس المذكورة ،فعند ادخال الطول والعرض والسماكة في فاتورة
المبيعات او المشتريات تحتاج كل مهنة وكل صنف الى طريقة تعريف كيفية التعامل مع هذه االرقام للحصول على الكمية التي ستضرب
بالسعر.
أي انها سوف تقوم بتحديد ماذا يفعل البرنامج باألرقام التي سيتم وضعها في حقول الطول والعرض والسماكة الموجودة في
مثال :لو كان الزبون مشغل لصنيع االل منيوم فانه من الطبيعي سيحتاج للمعادلة التالية من اجل احتساب الكمية:
(الطول * العرض) للحصول على مساحة الشباك او الباب ،وعليه فانه يتوجب عليه تعريف المعادلة التالية في بطاقة الصنف )a*b( :أي ان
الكمية هي عبارة عن ناتج ضرب الطول في العرض.
مثال  :2لو كان الزبون مشغل تصنيع زجاج فانه سيحتاج للمعادلة التالية للحصول على الكمية:
(الطول * العرض * السماكة) وعليه فان المعادلة التي ستكتب في بطاقة الصنف هي (.)a*b*c
مثال  :3لو كان الزبون محجر فان المعادلة التي يحتاجها لمعرفة كمية حجر مربع أي محيط حجر مربع هي:
( *2الطول  *2 +العرض) وعليه ستكون المعادلة التي تناسبه هي
(()*a) + (2*b)2
ولو رغب بمعرفة حجم الحجر ستكون المعادلة هي (.)a * c*2
 oمراحل اإلنتا والتصنيع :صمم النظام ليلبي احتياجات المصانع التي إنتاجها يعتمد على عدت مراحل تصنيع للمنتج الواحد .وقد يكون المنتج
المراد تصنيعه منتج نهائي أو جزء مصنع يدخل في تصنيع منتج نهائي آلخر .ويغطي النظام كافة مراحل التصنيع (دورة التصنيع) من
إصدار أمر التشغيل إلى تكلفة المنتج النهائي وتسليمه إلى المستودع .ويمكن متابعة كل مرحلة من مراحل التصنيع ومعرفة حالة أمر تصنيع
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معين وصل إلى أي مرحلة وما سبب التوقف إن وجد .أيضا يمكن متابعة أوامر البيع الصادرة من ال مبيعات والتي بموجبها تم إصدار أمر
تصنيع وما المرحلة التي وصل إليه أمر التصنيع :جزء مسلم ،تحت التصنيع ،للفوترة ،تمت الفوترة أولم يتم البدأ في التصنيع.
 oادارة المواد الخام :يساعد النظام مدير االنتاج ومساعديه على معرفة إمكانية تصنيع منتج معين قبل إصدار أمر التصنيع وذلك بالتأكد من أن
المواد الخام اآلزمة للتصنيع متوفرة أم ال .وفي حالة عدم وجودها إصدار طلب شراء لكي تتولى ادارة المشتريات توفير المواد الخام قبل
الشروع في التصنيع.
 oطلبات تصنيع متعددة :كما أن النظام لديه إمكانية دمج عدت طلبات تصنيع في أمر تصنيع واحد.

الموازنة التقديرية
هو أحد محتويات حساباتي ويعمل معه بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعمل على إنشاء موازنة تقديرية لجميع حسابات البرنامج ألكثر من
مستوى ولكافة أشهر السنة مع امكانية تحديد المبالغ الفعلية بنفس االسلوب و تحليل للفروقات.

نظام إدارة العدادات والبلديات
هو أحد محتويات حساباتي ويعمل معه بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويختص هذا النظام الدارة البلديات والمجالس القوية من حيث ضبط
قرائة العدادات للمياه والكهرباء باإلضافة الى ضبط الخدمات المقدمة وإصدار الفواتير الشهرية حسب الشرائح.

نظام معالجة تواريخ الصالحية
هو أحد محتويات حساباتي ويعمل معه بشكل متكامل وال يعمل بشكل منفصل ،ويعمل ضبط تواريخ الصالحية لالصناف التي لها تواريخ صالحية
بحيث يتم ربط تاريخ صالحية لكل حبة من كل صنف.

نظام إدارة االقساط
يستخدم هذا النظام النشاء طريقة دفع من خالل دفعات لفواتي ر المبيعات وهي عن طريق األقساط بحيث يتم جدولة المبلغ على أقساط مع إدارة
كاملة لهذا الموضوع.

نظام طباعة الشيكات
يستخدم هذا البرنامج للطباعة على الشيكات كبديل للكتابة اليدوية مع خيارات عديدة.

الطباعة المميزة
في حال الرغبة بتمييز طباعة الفواتير وخاصة فاتورة المبيعات يمكن من خالل هذا النظام تصميم شكل فاتورتك كما يحلو لك من خالل برنامج
 Microsoft Wordواعتماد التصميم ليصبح الشكل الذي يتم طباعة فواتيرك به.
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القاموس
قاموس يحتوي على جميع مسطلحات وكلمات البرنامج التي تظهر في جميع سندات وفواتير وتقارير البرنامج وبكل اللغات المتوفرة بحيث يمكنك
تعديل أي مسطلح او كلمة بكل سهولة لتظهر في البرنامج كما يتم تعديلها ويشمل ذلك أسماء السندات والفواتير والتقارير ومحتوياتها.

تطبيق الموبايل Android Version
هو تطبيق  Androidمرتبط ببرنامج حساباتي ويتميز بالعديد من الميزات
 oتصمي م جذاب يعمل على معظم أنواع واحجام شاشات الموبايل واألجهزة اللوحية ويعمل بشكل افقي وعامودي.
 oيدعم التطبيق أجهزة المندوبين التي تحتوي على قارئ باركود.
 oيحتوي على العديد من السندات وهي فاتورة مبيعات ،مردودات مبيعات ،سند قبض ،طلبية مبيعات ،ارسالية مبيعات ،فاتورة مشتريات،
ارسالية مشتريات ،طلبية مشتريات ،مردودات مشتريات ،سند جرد
 oالتطبيق متصل بشكل دائم مع برنامج المحاسبة الرئيسي يعمل من خالل االنترنت ويعمل بدون انترنت في حال توقفت االنترنت ولكن يظهر
المستخدم ان التطبيق يعمل بدون انترنت وذلك من اجل معرفة ان المعلومات غير دقيقة او غير حديثة.
 oيدعم التطبيق حجم ضخم من البيانات دون ان تتاثر كفائته.
 oيدعم لغتين (العربية واالنجليزية).
 oيرتبط باي اصدار من إصدارات حساباتي ويعمل على ترحيل الحركات واستيراد البيانات بكل سهولة.
 oيدعم الوحدات للصناف.
 oعدة طرق لعرض األصناف مع الصور.
 oيدع م الطباعة على معظم أنواع طابعات الفواتير المحمولة  Mobile Printersباإلضافة لخيارات متعددة للطباعة.
 oيدعم نظام السيلاير  Serialلالصناف في جميع العمليات.
 oيدعم عدد غير محدود من العمالت وأسعار الصرف.
 oإمكانية طلب كشف حساب الي عميل مع إمكانية تحديث البيانات بحيث يظهر الكشف بجميع الحركات التي تمت من خالل التطبيق او
البرنامج او أي تطبيق فرعي اخر.
 oالعديد من التقارير والكشوف.
 oيدعم الخصم والبونص والبيع النقدي والذمم.
 oيدعم الصالحيات الخاصة بكل مستخدم بحيث يمكن حجب او منح المستخدم استخدام او مشاهدة معظم سندات وأجزاء التطبيق.
 oيمكن من خالله جرد البضائع من خالل سند جرد يتوفر داخله بحيث يقوم بقرائة البضاعة عبر الباركود والتجميع بشكل آلي او تعديل الكمية
يدوي باإلضافة المكانية البحث حسب ااالسم.
 oيدعم مسار العمل الخاص بكل مندوب عمل كما يلي
 يتم تعريف المسار في برنامج حساباتي وسحبه للتطبيق من خالل عملية استيراد البيانات.
 عند الدخول على عمليات الزبون تظهر الزبائن الخاصة بمسار اليوم فقط مع إمكانية اظهار الكل.
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 الزبون الذي تتم عليه حركة بتاريخ اليوم يتم تلوينه باللون االخضر او لون مناسب لتصميم التطبيق او إشارة لتمييز من تمت زيارته.
 في حال لم تتم على الزبون اي حركة يمكن تحديده بانه تمت زيارته دون أي حركات تجارية.
 إمكانية ترتيب عرض الزبائن حسب الرقم او االسم او الرقم اليدوي.
 oيعالج تواريخ الصالحية لالصناف من خالل عمليات البيع وغيره من عمليات مع تنبيه خاص باألصناف حيث يظهر التنبيه على الصنف في
حال اقترب انتهاء تاريخ الصنف حسب ما هو محدد سابقا من برنامج المحاسبة.
 oيشمل على حمالت ومنها
 حملة بونص على الصنف ومرتبطة بنوع الوحدة ويظهر بجانب الصنف انه عليه حملة ونوع الحملة
 حملة خصم على الصنف ومرتبطة بالوحدات وتكون محددة بنوع الوحدة وتظهر بجانب الصنف.
 oكشف حساب عميل تفصيلي للفواتير والطلبيات.
 oيوفر التطبيق تقرير لكل مستخدم يظهر ماذا نفذ على هذا التطبيق من طلبيات ومبيعات وسندات وعمليات.
 oنظام نسخ احتياطي مع صفحة تحتوي على عرض لجميع عمليات النسخ االحتياطي التي تمت وامكانية استرجاع اي واحد فيهم مع مراعاة
عمل تصدير بيانات بشكل آلي قبل اي عملة ترحيل للمعلومات.

تطبيق منيو اب Menu APP
 Menu APPتطبيق يتوفر على نظام  Andrpid & IOSنظام متخصص إلدارة الطلبيات الداخلية للمطاعم (المطاعم ،محالت الحلويات،
المشروبات والعصائر) التي تقدم الطعام والشراب داخل المطعم ،حيث يس تطيع المطعم ادخال قائمة وجباته التي يقدمها بكل سهولة وتظهر بشكل
آلي على التطبيق الخاص بالنظام حيث يستطيع الزبون عمل أي طلبية يرغب دون الحاجة .
 oتعريف األصناف واعداد القوائم :يمكن من خالل  Menu APPتعريف جميع األصناف التي يقدمها المطعم (وجبات ،مشروبات ،سندويشات
...الخ) باإلضافة الى تعريف قوائم خاصة بالمطعم وربط كل صنف بالقائمة التابعة له بهدف تسهيل اختياره والوصول له من قبل المستخدم،
باإلضافة الى إمكانية منح كل قائمة صورة خاصة بها حيث يتم تحويلها الى تطبيق االندرويد  Menu APPبكل سهولة ليتم عرضها بطريقة
سهلة االستخدام والتصفح من قبل ببائن المطعم.
 oمواد توضيحية للوجبات :يوفر  Menu APPإمكانية إضافة العديد من الصور التوضيحية لكل وجبة باإلضافة الى فيديو بحيث يستطيع أي
ببون باإلضافة الى التعرف على محتويات كل وجبة مشاهدة العديد من الصور والفيديو التوضيحي والتشجيعي للزبون.
 oاعداد مكونات الوجبات  :يمكن تعريف مكونات كل صنف ضمن مستويين (مكونات أساسية ومكونات اختيارية) وذلك بهدف تعريف الزبون
بمكونات أي وجبة مع إمكانية ان يقوم الزبون باختيار (إضافة ،الغاء ،بيادة ،تقليل) ألي مكون اختياري ألي صنف مما يمنح الزبون راحة في
اختيار الطعام الذي يرغب.
 oنظام الطلبيات االلكترونية :يمكن من خالل تطبيق Menu APPمنح أي ببون صالحية انشاء الطلبية الخاصة به من خالل القوائم التي يوفرها
هذا التطبيق بكل سهولة ،حيث يعمل التطبيق على انشاء طلبية خاصة بالزبون وارسالها للنادل او الموظف المسؤول عن الطلبيات في المطعم
لتأكيد الطلبية وارسالها الى للتنفيذ والمحاسبة مع امكانية تحويلها للمطبخ او طباعتها ومن خالل العديد من الطرق المتوفرة انتهاء بتسكير
الفاتورة ماليا.
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 oنظام ال  :QRيوفر Menu APPنظام طباعة ليبل ال  QRوالذي يحتوي على معلومات المطعم (قائمة الطعام والوجبات والخدمات ،رقم
الطاولة ،اسم ومعلومات المطعم) فمن المهم معرفته ان تطبيق Menu APPيمكن الحصول عليه بكل سهولة ومجانا من قبل أي شخص مما
جعله ينتشر بشكل كبير لدى أجهزة الزبائن الذكية ،حيث يمكن وضع ليبل  QRخاص بكل طاولة بحيث يستطيع أي ببون قراءة هذا الليبل
للحصو ل على قائمة المطعم والتمتع باختيار ما يرغب بكل سهولة مع ربط كل ببون بطاولة بكل سهولة.
 oنظام استدعاء النادل :يحتوي  Menu APPعلى ميزة استدعاء النادل من قبل ببون المطعم ،فكل تطبيق يحتوي على مفتاح يمكن الضغط
عليه من قبل الزبون ليقوم بتنبيه النادل بوجود ببون يحتاجه مع إعطاء النادل رقم طاولة الزبون الذي قام بطلبه.
 oنظام مالي متكامل :باإلضافة الى جميع الميزات اإلدارية يحتوي  Menu APPعلى نظام مالي متكامل يمكن اضافته للنظام ليعمل معه بشكل
متكامل ابتداء من ضبط الكميات وانتهاء بقوائم مالية مميزة (ربط  Menu APPبحساباتي).
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