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 ® POS حساباتي

عمليات  عملية إلدارة تطبيقات من تحتاجه ما كل لك يوفر الذي، و(  POSحساباتي) نقاط البيع للبرنامج التفصيلي العرض

 . االهداف المتعددة التقارير الى وصوال مبيعاتك ضبطو البيع
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  ع، نقاط البيPOSحساباتي 

 بيع على تركز التي المنشآت لخدمة متخصص نظام وهو ،مستقل بشكل يعمل ان ويمكن متكامل بشكل معه ويعمل حساباتي محتويات أحد هو

 . مختلفة جغرافية أماكن في بيع نقطة من أكثر من لديهمو الخ،... المالبس وشركات محالت ،ماركت السوبر ،الصيدليات ،المطاعم مثل التجزئة

 . العمل ازدواجية لتوفير حساباتي في الحركات جميع دمج خالل من والمال الوقت توفير على رنامجالب ويعمل

ي 
فة ضمن ثالثة اصدارات:  POSيشمل حسابات   عىل شاشة مبيعات محت 

نت وبكفائة وخيارات عديدة ومناسبة العمال بيع التجزئة ا: Web POSاوال:  ة شاشة مبيعات متخصصة تعمل عتر اي متصفح انت  لصغتر

 والمتوسطة. 

ة. Windows POSثانيا:  ي بيئة ويندوز ضمن تطبيق ويندوز خاص ومتخصصة العمال التجزئة المتوسطة والكبتر
 
 : شاشة مبيعات تعمل ف

ي بيئة Android POSثالثا: 
 
ة والمتوسطة  Android: شاشة مبيعات تعمل ف ضمن تطبيق خاص ومتخصصة لجميع اعمال بيع التجزئة الصغتر

 ة. والكبتر 

 

 System architectureبنية النظام 

  :متخصصة تحتوي على العديد من الخيارات مبيعات فاتورةفاتورة مبيعات متخصصة. 

  :يمكن تعريف حساب خاص بكل مستخدم للنظام باسممستخدم وكلمة مرور خاصة به باإلضافة لمنحه نظام إدارة المستخدمين والصالحيات

 .او حجب الصالحيات التي ترغب

 يتوفر هذا النظام بشكل افتراضي في حساباتي، فمن خالله تستطيع تعريف األصناف والمخازن والكميات وضبطها ظام معالجة المخزون: ن

 من خالل العديد من السندات والخيارات.

  له تستطيع تعريف العمال  يتوفر هذا النظام بشكل افتراضي في حساباتي، فمن خالالعمالء:  \الذمم الدائنة والمدينة ومعالجة نظام إدارة

 )الذمم الدائنة والمدينة( وضبطها من خالل العديد من السندات والخيارات.

  إمكانية تعريف عدد غير محدود من حسابات الصناديق النقدية ضمن شجرة حسابات متعددة المستويات : الصناديق النقديةومعالجة إدارة

 مع ربط كامل بجميع سندات وحسابات البرنامج.

 (فواتير مبيعات، مردودات) متكامل بشكل معه ويعمل حساباتي االساسية محتويات أحد هوفوترة متخصص:  نظام . 

 مع حساباتي  يعمل : الباركود طباعة نظامPOS وطباعته صنف لكل باركود رقم إنشا يعمل على  منفصل، بشكل يعمل وال متكامل بشكل 

 .متعددة واوراق وطابعات متعددة خيارات ضمن

 ال معالجة نظامSerial Number . :ال أرقام إدخال عملية ويضبط ويعالج منفصل، بشكل يعمل وال متكامل بشكل مع حساباتي يعمل 

Serial No. إلى باإلضافة ،البضائع من بيع وشرا  وحركات على المخزون على تتم التي العمليات جميع خالل من وذلك قطعة بكل الخاصة 

 .النظام بهذا الخاصة التقارير

 مع حساباتي  يعملالتكلفة:  مراكز نظامPOS بأي السندات والفواتير والقيود جميع ربط على ويعمل منفصل، بشكل يعمل وال متكامل بشكل 

 .تكلفة مركز لكل وختامية شاملة تقارير إلى وصوال تكلفة مركز

 ضبط تواريخ  ويعمل منفصل، بشكل يعمل وال تكاملم بشكل معه ويعمل حساباتي محتويات أحد هو :نظام معالجة تواريخ الصالحية

 .الصالحية لالصناف التي لها تواريخ صالحية بحيث يتم ربط تاريخ صالحية لكل حبة من كل صنف
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  يمكنك انشا  العديد من انواع الحمالت التحفيزية لزبائنك سوا ا بمنحهم خصم على حجم المشتريات او جوائز او غير بطاقات: الحملة نظام

 ك من خالل هذا النظام.ذل

 من خالل هذا النظام يمكنك انشا  عدد غير محدود من الحمالت التحفيزية لزبائنك مثل اشتري اثنين واحصل على : نظام الحمالت الشاملة

 .الثالث مجانا، اشتري بمبلغ كذا واحصل على خصم كذا ...الخ

 الخارجية الطلبيات نظام  Delivery System & Take Away  :عدةاعدك هذا النظام على ضبط المبيعات الخارجية من خالل يس 

 عملية انها  بمجرد تسديدها ويتم( خارجي) التسليم خيار وتحديد مبيعات فاتورة انشا  خالل من الخارجية الزبائن طلبيات لعمل أساليب

 .التوصيل عملية انها  مجردب فاتورة الى تحويلها ويتم الطلبيات نظام خالل من طلبية انشا  خالل من او التوصيل،

 خالل من الوقت وتعديل الطاولة، تحديد امكانية مع للزبائن الحجوزات من العديد انشا  نظام خاص بالمطاعم حيث يمكن :الحجوزات نظام 

 . الحجوزات جميع عن االستعالم وامكانية واالسقاط، السحب

 من خالل شاشة ال : يمكن من خالل هذا النظام جرد البضائع الجزئي الجرد نظامPOS .بكل سهولة ومن خالل قارى  الباركود 

 االلكترونية القوائم نظام Menus : خالل من الطلبية/  الطاولة/  للفاتورة واضافتها لها الزبون طلب لدى األصناف الختيار كطريقة تستخدم 

 وربط باختصار صنف كل ربط خاصية مع صنافاال بجميع الكترونية قوائم انشا  يمكن حيث ،بالصنف الخاص االختصار على الضغط

 االختصار داخل صنف لكل صورة اضافة ويمكن ، العصائر. الخ(،الحلويات ،الرئيسية )الوجبات مثل به خاصة رئيسية بقائمة االختصار

 . اللمس شاشات في استخدامها خالل من مفيدة القوائم هذه وتعتبر ،به الخاص

 الطاوالت نظام System Tables :أسمها، الطاولة، برقم ربط مع المطعم في طاولة لكل اختصار ام خاص بالمطاعم، حيث يمكن انشا نظ 

 للطاوالت، االلي التلوين نظام خالل من( شاغرة ام فارغة) الطاولة حالة معرفة ويمكن بها، طلبية او فاتورة أي ربط امكانية مع وجودها، مكان

 . مابينه والدمج الطاوالت بين التحويل ويمكن

 الداخلية الطلبيات نظام Orders Inside  :مبيعات فاتورة انشا  خالل من الداخلية الزبائن طلبيات لعمل أساليب نظام خاص بالمطاعم، عدة 

 تموي الطلبيات نظام خالل من طلبية انشا  خالل من او للزبون، الخدمة تقديم او البيع عملية انها  بمجرد تسديدها ويتم( ذمة) خيار وتحديد

 عليها الزبون طلب وإدخال جديدة طاولة فتح :الطاوالت نظام خالل من او للزبون، الخدمة تقديم او البيع عملية انها  بمجرد فاتورة الى تحويلها

 .الخدمة تقديم او البيع عملية انها  بمجرد اقفالها ويتم

 حساباتي نظام يتميز :حساباتي مع ربط POS من تمت التي الفواتير حفظ يتم حيث المحاسبي حساباتي امجبرن عن مستقلة بيانات بقاعدة 

 حساباتي نظام مع ربط مع عام بشكل البرنامج بيانات قاعدة حجم وتقليل عليها الحفاظ بهدف مستقلة بيانات بقاعدة POS ال فاتورة خالل

 تتم التي والحركات الفواتير ترحيل المكانية ضافةباال البيع لنقطة والموظفين والعمال  االصناف معلومات سحب امكنية خالل من المحاسبي

 او الفواتير تجميع امكانية مع سهلة بطريقة المحاسبي حساباتي لبرنامج بعيد مكان في او الجهاز نفس على كانت سوا  البيع نقطة على

 هي. كما ترحيلها

 شكل آلي وكل ما تحتاجه هو تفعيل النظام وتحديد قيمة يحتوي حساباتي على نظام احتساب الضريبة المضافة ب :الضريبة المضافة معالجة

 الضريبة المضافة سوا ا بشكل عام او على كل صنف.

 نظام اإلضافات Options : مع ،كاتشب مع ،حار) مثل باألصناف خاصة خيارات انشا  يعتبر هذا النظام خاص بالمطاعم حيث تستطيع 

 الطلبية تحويل بمجرد التحضير لقسم اإلضافات هذه اثنا  عمل الطلبية او الفاتورة وتظهرحيث يمكن استخدام هذه الخيارات ( الخ...  ميونيز

 .له
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 الطلبيات طباعة Orders Printing : يقوم حيث معينة فواتير بطابعة اصناف مجموعة ربط خالل من او ،مباشرة الطلبيات طباعة يمكن 

 . (فقط بها المرتبطة األصناف تطبع طابعة )كل ،االصناف هذه تخص طابعة كل على محتوياتها بتوزيع وطباعتها طلبية أي عمل بمجرد النظام

 الورديات ادارة Handover: الوردية تسلمه عند للصندوق أخر موظف تسليم الموظف خالله من يستطيع والذي العهدة تسليم سند خالل من 

 المبيعات قيمة وتظهر ،أخرى مالحظات وأي والوقت للتاريخ توثيق إلى باإلضافة عهدته في استالمها تم التي المبالغ توثيق ويتم ،به الخاصة

 ،التفاصيل بجميع السند طباعة إمكانية مع للفروق توثيق إلى باإلضافة الصندوق في توفره الواجب والمبلغ الموظف وردية خالل تمت التي

 .التقارير من العديد لىإ باإلضافة ،ورديته خالل الموظف بها يقوم التي الحركات جميع يتم توثيقو

 قاموس يحتوي على جميع مسطلحات وكلمات البرنامج التي تظهر في جميع سندات وفواتير وتقارير البرنامج وبكل اللغات : القاموس

ير المتوفرة بحيث يمكنك تعديل أي مسطلح او كلمة بكل سهولة لتظهر في البرنامج كما يتم تعديلها ويشمل ذلك أسما  السندات والفوات

 والتقارير ومحتوياتها.

 تختلف الحاجات والرغبات بنا  على التخصصات، وعليه صمم نظام خصائص البرنامج للتحكم في : نظام التحكم بخصائص البرنامج

 .البرنامج من حيث الشكل والمضمون والطباعة، فالعديد من المميزات التي يمكن تفعيلها او ايقافها في البرنامج من خالل هذا النظام

 ان اخطر ما يمكن ان تقع به لدى استخدامك برنامج محاسبة هو ان تفقد بياناتك، وعليه فان برنامج حساباتي يحتوي : نظام النسخ االحتياطي

على نظام دقيق وفعال لحفظ البيانات سوا  بشكل آلي او يدوي، باإلضافة لطاقم من المختصين المسؤولين عن متابعة عمليات النسخ في 

 السحابي.اإلصدار 

 تعديل على البرنامج مجانا ومتابعة الطلب بكل سهولة أييمكن من خالله طلب االقتراحات:  نظام 

 عدد ضخم من التقارير المتعددة الخيارات لجميع حركات البرنامج وجميع السندات والفواتيرالتقارير التفصيلية والحركات:  نظام 

  نظام الرسائل القصيرةSMS :فر في معظم سندات وأنظمة البرنامج، فكل ما تحتاجه هو شرا  حزمة رسائل بأسعار نظام مجاني يتو هو

منخفضة الرسال الرسائل القصيرة لعمالئك او لموظفيك والتي قد تكون ارصدة حسابات او تذكير بالتسديد او ما اال ذلك، كما ويتسخدم هذا 

صيرة بكود تفعيل للدخول للبرنامج في حال تم تسجيل الدخول من جهاز النظام في نظام الحماية من االختراق بحيث يتم ارسال رسالة ق

 اخر.

  نظام البريد االلكترونيEmail :نظام مجاني يتوفر في معظم سندات وأنظمة البرنامج، فكل ما تحتاجه هو شرا  حزمة بأسعار منخفضة  هو

  .ارصدة حسابات او تذكير بالتسديد او ما اال ذلكالرسال بريد الكتروني لعمالئك او لموظفيك والذي قد يكون كشف حساب او 
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 POS حساباتي في المبيعات شاشة

حيث من شاشة المبيعات على ثالثة إصدارات  POS، ويشمل حساباتي هي شاشة مبيعات تم تصميمها لتسهيل وتسريع عملية بيع التجزئة

  :وهي POSتحصل عليها مجانا بمجرد شرائك نظام حساباتي 

بما  الحجم المتوسطة والصغيرة العمال بيع التجزئة)مناسبة بر اي متصفح انترنت ومتصلة بحساباتي : تعمل ع Web POS: حساباتي أوال

 فيها المطاعم بشتى احجامها(.

لجميع  )مناسبةن انترنت فقط ويمكن ان تتصل بحساباتي السحابي او بحساباتي بدون انترنت : تعمل بدو Windows POSثانيا: حساباتي 

 المتوسطة والكبيرة والكبيرة جدا( والسوبر ماركت احجام محال بيع التجزئة بما فيها الموالت

ويمكن ان تتصل بحساباتي السحابي او بحساباتي  فقط Androidعلى نظام تشغيل  : تعمل بدون انترنتAndroid POSثالثا: حساباتي 

 وخاصة البقاالت والمطاعم ومحال بيع األلبسة واالحذية واالكسسورات وغيره( لكبيرةوا بدون انترنت )مناسبة لالعمال المتوسطة والصغيرة

 بالعديد من الميزات ومنها: POSتتميز شاشة مبيعات حساباتي 

 التحكم بعدد الطاوالت والقوائم في السطر الواحد. 

 في السطر الواحد األصناف التحكم بعدد. 

 على واجهة عربية اإلبقا  عم اإلنجليزية باللغة األصناف أسما  اظهار. 

 على واجهة عربية اإلبقا  مع اإلنجليزية باللغة األصناف أسما  طباعة. 

 التحويل دمج او عدم الدمج للفواتير عند  . ي
 اىل حسابات 

 الفواتير. على مالحظات ادخال امكانية :الفواتير على مالحظات 

 عمليات فتح الصندوق بالتاريخ والوقت وحسب المستخدم.: مفتاح خاص بفتح صندوق الكاش مع خاصة تسجيل الصندوق فتح 

 يمكن اضافة بيان او مالحظة لكل صنف مع اظهارها في التقارير.نظام البيان : 

 حال في الميزة هذه تستخدم حيث لزبون كبيع تسجيلها دون حساباتي في استعمال كسند وترحيلها مبيعات فاتورة انشا  يمكن :استعمال فواتير 

 خاص. بشكل شي  يا استعمال

 موظف. حساب على وتسجيلها فاتورة انشا  يمكن الموظفين: بيع 

 ال مبيعات شاشة ربط يمكن :الميزان قرا ة POS البيع. عملية اثنا  بسطية بطريقة الوزن وسحب الكتروني بميزان 

 يمكن دمج طاولة او اكثر بفاتورة واحدة عند الرغبة بعمل ذلك.دمج طاولة : 

 حساباتي فاتورة في الباقي شاشة تحتوي :مالتالع وصور فئات POS بدال الصور واستخدام المتداولة العمالت صور اظهار امكانية على 

 الباقي. ارجاع او الزبون من القبض عند الكتابة من

 الشخصية. طلباته تسديد االفراد من مجموعة رغبة حال في لطاولة التابعة الفاتورة قيمة من جزى  تسديد يمكن :جزئي تسديد 

 صفر كميات بيع 

 .امكانية بيع االصناف بسعر صفر  

 المبيعات. مردودات عن بديلة كطريقة سالب بكميات االصناف بيع امكانية 

 العديد من الصالحيات الخاصة بالمستخدمين لضبط عمليات التسديد والتعديل على الفواتير والطباعة..الخ  

 طرق. وبعدة سهولة بكل الزبون اختيار امكانية خالل من محدد لعميل فاتورة اي يعب يمكن :)عميل( زبون عن والبحث االستعالم 

 تعالج فاتورة ال : معالجة الوحداتPOS .وحدات االصناف حيث يمكن اختيار وتعديل الوحدة لالصناف التي لها وحدات اثنا  عملية البيع 
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 المحتويات. او الشكل بتحديد سوا ا الفاتورة بطباعة التحكم لهاخال من يمكن التي الخيارات من العديد :الفاتورة بطباعة التحكم 

 طرق متعددة لتسديد الفواتير )نقدي، ذمم، بطاقة ائتمان(تسديد الفواتير :  

 يمكن اجرا  خصم قيمة او نسبة على اي صنف او على مجموع فاتورة بكل سهولة وحسب الخصومات على الصنف والفاتورة :

 .الصالحيات

 يمكن نقل محتويات فاتورة تمت على طاولة معينة لطاولة اخرى عند الحاجة.لةنقل الى طاو : 

 يمكن تحديد قيمة الخدمة على الفواتير وتثبيتها ليتم احتسابها على اي فاتورة بشكل آلي.احتساب الخدمة : 

 .عداد الفواتير: يمكن انشا  عداد الرقام الفواتير يوميا يبدأ من رقم واحد 

 يمكن طلب تقرير مبيعات اليوم من داخل الفاتورة بكل سهولة وحسب الصالحية.يوملتقرير مبيعات ا : 

 يمكن حفظ اي فاتورة او طلبية بحالة )باالنتظار( دون التاثير على اي حسابات وذلك الكمال العمل عليها الحقا. طلبيات في االنتظار : 

 عملة كل صورة على الضغط خالل من الباقي وارجاع القبض عملية يقوتوث بصورها العمالت وحدات جميع تعريف امكانية: الباقي نظام . 

 

 (بالمطاعم خاص)Orders Screens  \Order -E االلكترونية الطلبيات شاشات

  .طريقة بديلة الستخدام دفاتر الطلبيات الورقية حيث يستطيع النادل انشاء طلبية الي طاولة بكل سهولة وتحويلها للتنفيذ 

 فح انترنت وتفتح عبر الشبكةتعمل على اي متص. 

 التعديل عى الطلبيات إمكانية . 

 (. والذمم النقدي) البيع انواع جميع تدعم 

 فاتورة أو صنف اي قيمة على التعديل او الحذف حيث من موظف أي بصالحيات التحكم إمكانية . 

 واألصناف العمال  بيانات عن سهلة بحث الية . 

 

 شاشة المطبخ

 عرض بشاشة أصناف مجموعة كل ربط يتم حيث المختلفة، المطبخ اقسام في التقليدية الفواتير طابعات ستخداما عن بديلة جديدة طريقة (LCD، 

TCR  )، لكل تم عمل ويمكن ،صنف بكل الخاص التصنيف على بنا  الشاشة على الطلبية تظهر المطبخ الى وتحويلها الطلبية عمل وبمجرد 

 .المطبخ موظفي خالل من الطلبية لكامل تم عمل امكانية مع ،اتمامه عند الطلبية اجزا  من جز 

 خاص بالمطاعم من خالل شاشة متخصصة بتجهيز الطلبيات يتم فتحها على اي متصفح بحيث تصل الطلبيات لكل جزى  من اجزا   نظام

 المطبخ لتجهيز الطلبيات بشكل منظم ودون اي اخطا .

 تي تم تحضيرها واصبحت جاهزة للتقديم كل على حدى.يستطيع الموظف تحديد االطباق او الطلبات ال 

 .يستطيع الموظف العمل على اكثر من طلبية بنفس الوقت 

 .يمكن ارسال الطلبية الواحدة الكثر من قسم للتحضير 
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 نقطة بيع مستقلة

  حساباتيصمم POS ى نفس جهاز الكمبيوتر او ليعمل بشكل متكامل مع برنامج حساباتي المحاسبي حيث يمكن ان يعمل مع حساباتي عل

 .يمكن فتح اكثر من نقطة بيع في اكثر من مكان جغرافي وربطهم بحساباتي المحاسبي من خالل االنترنت

  نقاط تعملPOS .المستقلة بدون الحاجة لالنترنت 

  صورة االصناف والقوائموجميع الحسابات المطلوبة باالضافة ل معلومات االصناف والعمال  والموظفينجميع سحب على تعمل كل نقطة 

 .لنقطة البيع

  لبرنامج حساباتي المحاسبي مع تمييز حركات كل نقطة عن االخرى من خالل امكانية ترحيل الفواتير والحركات التي تتم على نقطة البيع

 العديد من الطرق مع ضبط كامل للصناديق واالصناف.

 خة حساباتي التي تعمل بدون انترنت.يمكن ربط نقاط البيع المستقلة بحساباتي السحابي او بنس 

 .يمكن تحديد معلومات خاصة بكل نقطة بيع كمعلومات الطباعة واسم النقطة ومعلومات االتصال 

 .يمكن تحديد اصناف معينة واسعار خاصة بكل نقطة بيع 

 

  Menu APP منيو اب تطبيق

APPMenu  يمكن ربطه بنظام حساباتي  تطبيقPOS تشغيل يتوفر على نظامو Andrpid & IOS  نظام متخصص إلدارة الطلبيات وهو

الداخلية للمطاعم )المطاعم، محالت الحلويات، المشروبات والعصائر( التي تقدم الطعام والشراب داخل المطعم، حيث يستطيع المطعم ادخال 

 ع الزبون عمل أي طلبية يرغب دون الحاجة .قائمة وجباته التي يقدمها بكل سهولة وتظهر بشكل آلي على التطبيق الخاص بالنظام حيث يستطي

 :من خالل  يمكن تعريف األصناف واعداد القوائمMenu APP  األصناف التي يقدمها المطعم )وجبات، مشروبات، سندويشات تعريف جميع

وصول له من قبل المستخدم، وربط كل صنف بالقائمة التابعة له بهدف تسهيل اختياره والخاصة بالمطعم ...الخ( باإلضافة الى تعريف قوائم 

سهولة ليتم عرضها بطريقة  بكل  Menu APPاالندرويد نح كل قائمة صورة خاصة بها حيث يتم تحويلها الى تطبيقباإلضافة الى إمكانية م

 .سهلة االستخدام والتصفح من قبل زبائن المطعم

  يوفر  :للوجباتمواد توضيحيةMenu APP  التوضيحية لكل وجبة باإلضافة الى فيديو بحيث يستطيع أي إمكانية إضافة العديد من الصور

 .التشجيعي للزبونالتوضيحي وزبون باإلضافة الى التعرف على محتويات كل وجبة مشاهدة العديد من الصور والفيديو 

  دف تعريف الزبون ( وذلك بهومكونات اختياريةيمكن تعريف مكونات كل صنف ضمن مستويين )مكونات أساسية  :الوجباتمكونات اعداد

في بمكونات أي وجبة مع إمكانية ان يقوم الزبون باختيار )إضافة، الغاء، زيادة، تقليل( ألي مكون اختياري ألي صنف مما يمنح الزبون راحة 

 .اختيار الطعام الذي يرغب

 يمكن من خالل تطبيق: نظام الطلبيات االلكترونيةMenu APP  الخاصة به من خالل القوائم التي يوفرها منح أي زبون صالحية انشاء الطلبية

هذا التطبيق بكل سهولة، حيث يعمل التطبيق على انشاء طلبية خاصة بالزبون وارسالها للنادل او الموظف المسؤول عن الطلبيات في المطعم 

لعديد من الطرق المتوفرة انتهاء بتسكير تحويلها للمطبخ او طباعتها ومن خالل ا مع امكانية للتنفيذ والمحاسبةلتأكيد الطلبية وارسالها الى 

 .الفاتورة ماليا

  نظام الQRيوفر :Menu APP  نظام طباعة ليبل الQR  والذي يحتوي على معلومات المطعم )قائمة الطعام والوجبات والخدمات، رقم

ولة ومجانا من قبل أي شخص مما يمكن الحصول عليه بكل سه Menu APPالطاولة، اسم ومعلومات المطعم( فمن المهم معرفته ان تطبيق
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خاص بكل طاولة بحيث يستطيع أي زبون قراءة هذا الليبل  QRجعله ينتشر بشكل كبير لدى أجهزة الزبائن الذكية، حيث يمكن وضع ليبل 

 للحصول على قائمة المطعم والتمتع باختيار ما يرغب بكل سهولة مع ربط كل زبون بطاولة بكل سهولة.

 دل: يحتوي نظام استدعاء الناMenu APP  على ميزة استدعاء النادل من قبل زبون المطعم، فكل تطبيق يحتوي على مفتاح يمكن الضغط

 عليه من قبل الزبون ليقوم بتنبيه النادل بوجود زبون يحتاجه مع إعطاء النادل رقم طاولة الزبون الذي قام بطلبه.

 ية يحتوي نظام مالي متكامل: باإلضافة الى جميع الميزات اإلدارMenu APP  على نظام مالي متكامل يمكن اضافته للنظام ليعمل معه بشكل

 بحساباتي(. Menu APPمتكامل ابتداء من ضبط الكميات وانتهاء بقوائم مالية مميزة )ربط 

 

 


