MMS Software Solutions
حلول برمجية

حساباتي ® POS
العرض التفصيلي للبرنامج (حساباتي ) POSنقاط البيع ،والذي يوفر لك كل ما تحتاجه من تطبيقات عملية إلدارة عمليات
البيع لضبط مبيعاتك وصوال الى التقارير المتعددة االهداف.
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حساباتي  ،POSنقاط البيع
هو أحد محتويات حساباتي ويعمل معه بشكل متكامل ويمكن ان يعمل بشكل مستقل ،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.

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.



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.



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 حيث تحديد ما سوف يتم طباعته والترويسة والتذييل والتوقيع.
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بنية النظام System architecture



















فاتورة مبيعات متخصصة :فاتورة متخصصة تحتوي على العديد من الخيارات
نظام إدارة المستخدمين والصالحيات  :عدد غير محدود من المستخدمين مع إمكانية تحديد الصالحيات لجميع أجزاء البرنامج
نظام معالجة المخزون :ادخ ال األصناف ومواصفاتها وربطها بتصنيفات عديدة وحسابات مختلفة
نظام إدارة ومعالجة الذمم الدائنة والمدينة \ العمالء :ادخال معلومات العمالء وخصائصهم وربطهم بتصنيفات وحسابات مختلفة
إدارة ومعالجة الصناديق النقدية
نظام فوترة متخصص :مبيعات ،مردودات ،عرض سعر ...
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 حركات البرنامج وجميع السندات والفواتير
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
نظام طباعة الباركود
نظام معالجة الSerial Number .
نظام مراكز التكلفة
تطبيق حساباتي موبايل Android
نظام وتطبيق Menu APP
القاموس

شاشة المبيعات في حساباتي POS
هي شاشة مبيعات تم تصميمها لتسهيل وتسريع عملية بيع التجزئة


نظام الطاوالت  :Tables Systemانشاء اختصار لكل طاولة في المطعم مع ربط برقم الطاولة ،أسمها ،مكان وجودها ،مع امكانية ربط أي
فاتورة او طلبية بها ،ويمكن معرفة حالة الطاولة (فارغة ام شاغرة) من خالل نظام التلوين االلي للطاوالت ،ويمكن التحويل بين الطاوالت
والدمج بينهما.



انشاء وإدارة الحمالت :العديد من الحمالت التسويقية المستخدمة في أكبر مراكز البيع بالتجزئة ،مثل حملة خصم على صنف ،حملة نقاط ،حملة
اصناف مقابل شراء ،حملة خصم على كمية.



التسديد الجزئي  :Partial Paymentتسديد قيمة الفاتورة لزبون او لطاولة على مراحل وبعدة طرق.



اإلضافات  : Optionsتستطيع انشاء خيارات خاصة باألصناف مثل (حار ،مع كاتشب ،مع ميونيز ...الخ) حيث تظهر هذه اإلضافات لقسم
التحضير بمجرد تحويل الطلبية له.



نظام القوائم االلكترونية  : Menusتستخدم كطريقة الختيار األصناف لدى طلب الزبون لها واضافتها للفاتورة  /الطاولة  /الطلبية من خالل
الضغط على االختصار الخاص بالصنف ،حيث يمكن انشاء قوائم الكترونية بجميع االصناف مع خاصية ربط كل صنف باختصار وربط
االختصار بقائمة رئيسية خاصة به مثل (الوجبات الرئيسية ،الحلويات ،العصائر .الخ) ،ويمكن اضافة صورة لكل صنف داخل االختصار
الخاص به ،وتعتبر هذه القوائم مفيدة من خالل استخدامها في شاشات اللمس.
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نظام الطلبيات الخارجية  :Delivery Systemعدة أساليب لعمل طلبيات الزبائن الخارجية من خالل انشاء فاتورة مبيعات وتحديد خيار
التسليم (خارجي) ويتم تسديدها بمجرد انهاء عملية التوصيل ،او من خالل انشاء طلبية من خالل نظام الطلبيات ويتم تحويلها الى فاتورة بمجرد
انهاء عملية التوصيل.



نظام الطلبيات الداخلية  : Inside Ordersعدة أساليب لعمل طلبيات الزبائن الداخلية من خالل انشاء فاتورة مبيعات وتحديد خيار (ذمة) ويتم
تسديدها بمجرد انهاء عملية البيع او تقديم الخدمة للزبون ،او من خالل انشاء طلبية من خالل نظام الطلبيات ويتم تحويلها الى فاتورة بمجرد
انهاء عملية البيع او تقديم الخدمة للزبون ،او من خالل نظام الطاوالت :فتح طاولة جديدة وإدخال طلب الزبون عليها ويتم اقفالها بمجرد انهاء
عملية البيع او تقديم الخدمة.



طباعة الطلبيات  : Orders Printingيمكن طباعة الطلبيات مباشرة ،او من خالل ربط مجموعة اصناف بطابعة فواتير معينة حيث يقوم
النظام بمجرد عمل أي طلبية وطباعتها بتوزيع محتوياتها على كل طابعة تخص هذه االصناف( ،كل طابعة تطبع األصناف المرتبطة بها فقط).



ادارة الورديات  :Handoverمن خالل سند تسليم العهدة والذي يستطيع من خالله الموظف تسليم موظف أخر للصندوق عند تسلمه الوردية
الخاصة به ،ويتم توثيق المبالغ التي تم استالمها في عهدته باإلضافة إلى توثيق للتاريخ والوقت وأي مالحظات أخرى ،وتظهر قيمة المبيعات
التي تمت خالل وردية الموظف والمبلغ الواجب توفره في الصندوق باإلضافة إلى توثيق للفروق مع إمكانية طباعة السند بجميع التفاصيل ،ويتم
توثيق جميع الحركات التي يقوم بها الموظف خالل ورديته ،باإلضافة إلى العديد من التقارير.



نظام الحجوزات :امكانية انشاء العديد من الحجوزات للزبائن مع امكانية تحديد الطاولة ،وتعديل الوقت من خالل السحب واالسقاط ،وامكانية
االستعالم عن جميع الحجوزات.



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



شاشات الطلبيات االلكترونية (Orders Screensخاص بالمطاعم) :طريقة جديدة بديلة عن استخدام طابعات الفواتير التقليدية في اقسام
المطبخ المختلفة ،حيث يتم ربط كل مجموعة أصناف بشاشة عرض ( ، ) TCR ،LCDوبمجرد عمل الطلبية وتحويلها الى المطبخ تظهر الطلبية
على الشاشة بناء على التصنيف الخاص بكل صنف ،ويمكن عمل تم لكل جزء من اجزاء الطلبية عند اتمامه ،مع امكانية عمل تم لكامل الطلبية
من خالل موظفي المطبخ.



متوافقة مع جميع أنواع أجهزة بيع التجزئة :جهاز قارئ شفرات الخطوط ( ،)Barcode Readerصندوق الكاش ،طابعة الفواتير ،ميزان
البضائع ،شاشة اللمس  ...الخ.



إمكانية عمل مردودات مبيعات.



إمكانية انشاء سند قبض من زبون بعدة اشكال (نقد ،شيكات ،بطاقة ائئتمان).



إمكانية فتح أكثر من فاتورة في نفس الوقت والبيع على نفس الجهاز او على أكثر من جهاز كمبيوتر.



التحكم بفتح صندوق النقد.



تدعم جميع انواع البيع (النقدي والذمم).



فحص تاريخ انتهاء صالحية البضائع بشكل الي.



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



الية بحث سهلة عن بيانات العمالء واألصناف.



التعامل مع مختلف العمالت (عملة البيع ،وعملة السداد).
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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.

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.

إدارة ومعالجة الصناديق النقدية
إمكان ية تعريف عدد غير محدود من حسابات الصناديق النقدية ضمن شجرة حسابات متعددة المستويات مع ربط كامل بجميع سندات وحسابات
البرنامج.

نظام فوترة متخصص (آلي & يدوي)
هو أحد محتويات حساباتي االساسية ويعمل معه بشكل متكامل (فواتير مبيعات ،مردودات) ،باإلضافة المكانية تفعيل خاصية اصدار الفواتير آللي
و هو مهم لمن يحتاجون الى اصدار فواتير مبيعات دورية لزبائنهم ويحتاجون الى إصدارها بشكل آلي.

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.
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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 الرسائل القصيرة SMS
هو نظام مجاني يتوفر في معظم سندات وأنظمة البرنامج ،فكل ما تحتاجه هو 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.

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 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.

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.
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تطبيق الموبايل Android Version
هو تطبيق  Androidمرتبط ببرنامج حساباتي ويتميز بالعديد من الميزات
 oتصميم 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.
 oيدعم 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 إمك انية 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
 oيتم تعريف المسا ر في برنامج حساباتي وسحبه للتطبيق من خالل عملية استيراد البيانات.
 oعند الدخول على عمليات الزبون تظهر الزبائن الخاصة بمسار اليوم فقط مع إمكانية اظهار الكل.
 oالزبون الذي تتم عليه حركة بتاريخ اليوم يتم تلوينه باللون االخضر او لون مناسب لتصميم التطبيق او إشارة لتمييز من تمت زيارته.
 oفي حال لم تتم على الزبون اي حركة يمكن تحديده بانه تمت زيارته دون أي حركات تجارية.
 oإمكانية 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
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 oحملة بونص على الصنف ومرتبطة بنوع الوحدة ويظهر بجانب الصنف انه عليه حملة ونوع الحملة
 oحملة 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 وا لشراب داخل المطعم ،حيث يستطيع 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 زبائن المطعم.
 oمواد توضيحية للوجبات :يوفر  Menu APPإمكانية إضافة العديد من الصور التوضيحية لكل وجبة باإلضافة الى فيديو بحيث يستطيع أي
زبون 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 ،زيادة ،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 زبون 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.
 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 زبون قراءة هذا الليبل
للحصول على قائمة المطعم والتمتع باختيار ما يرغب بكل سهولة مع ربط كل زبون بطاولة بكل سهولة.
 oنظام استدعاء النادل :يحتوي  Menu APPعلى ميزة استدعاء النادل من قبل زبون المطعم ،فكل تطبيق يحتوي على مفتاح يمكن الضغط
عليه من قبل الزبون ليقوم بتن بيه النادل بوجود زبون يحتاجه مع إعطاء النادل رقم طاولة الزبون الذي قام بطلبه.
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 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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