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ايــنــمــــا تــكـــــون
 فهنـاك ثـم سحابـة لتخـبرك

نظام متكامل �دارة المخزون والمخازن
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ما هـو نظــام خمزوين؟

نظام خمزوين هو احد انظمة نظام فولكا والذي مت ت�صميمه بعناية فائقة 
لإدارة خمزون وخمازن املوؤ�ص�صات �صواء كان هذا املخزون لإعادة البيع اأو كمواد 

اأولية للت�صنيع او لإ�صتخدام املوؤ�ص�صات الداخلي.  كما اإنه نظام �صامل لإدارة عدد 
غري حمدود من املخازن و عدد غري حمدود من املتاجر و عدد غري حمدود من 

نقاط البيع.
يعمل نظام خمزوين على كل انواع ح�صابات التكلفة �صواء اأكان هذا الإحت�صاب 

بطريقة معدل املخزون )Average(  اأو الداخل اأول - خارج اأول  )FIFO(اأو 
الداخل اأخري - خارج اول )LIFO( . كما ان لديه القدرة على الإحتفاظ  بقيمة 

املخزون وبعمالت متعددة والتحكم بكمية املخزون وكمية اإعادة الطلب على م�صتوى 
املخازن والأرفف واملواقع �صواء كان هذا التحكم كمية ومبلغ او كمية فقط. ومن 

اهم مميزات هذا النظام هو حتديث املخزون من خالل اذون الت�صليم والإ�صافة 
والإ�صتقطاع املبا�صر والتحويل بني املخازن واملواقع وما�صابه.

       الإ�ضافة والإ�ضتقطاع املبا�رش
       املناقالت والتحويالت بني املخازن واملواقع
       التحديث من خالل اأذون الت�ضليم والإ�ضتالم

       ملف متكامل بكل ا�ضناف املخزون
       ح�ضاب اأ�ضتاذ م�ضاعد لإ�ضتخراج ك�ضوفات املخزون

       نظام تقارير واأ�ضتف�ضارات مو�ضع

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا الإختيارية التى ميكن تركيبها على 
نظام خمزوين بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ل يتجزء من النظام وذلك 

ح�صب رغبات العميل. هذه الربجميات كالتي :

         نظام ح�ساباتي
        نظام موظفيني
        نظام �أوقاتـــــي

        نظام مبيعاتي
        نظام �أ�سويل

        نظام مدفوعاتي

أنظمة فولكا مرنة 

بشكل ال يصدق نظراً

لمزاياها المتعددة. 

ما الذى يقدمـه نظــام خمزوين؟

        ي�صتخدم نظام خمزوين املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�صتخدامه
        عربال�صبكات الداخلية والإنرتنت اأو عرب تكنولوجيا ال�صحاب.

        التحديث الآين والفوري لكل عملية والذي من خالله ميكن ا�صتخراج كل 
        التقارير املالية يف اأي وقت.

        ثنائية اللغة : العربية والإجنليزية، اإذ با�صتطاعتك ت�صجيل دخولك باللغة التي 
        ترغب.

        جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.

        خيار الطباعة للم�صتندات بعد اإمتام اأية عملية.

        ت�صاريح الدخول للنظام متعددة امل�صتويات مع نظام اأمان مركزي حمكم.

ماذا ي�ضتخدم نظــام خمزوين؟

        ي�صتخدم نظام خمزوين املت�صفحات الإلكرتونية ب�صكل كلي ومتكامل 
)Thin client Technology(  �صواء كان الدخول عرب ال�صبكات الداخلية اأو عرب 

الإنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�صتخدم الدخول يف اأي وقٍت ومن اأي مكان بكل ي�صٍر 
و�صهولة.

        ي�صتخدم نظام خمزوين قاعدة بيانات مايكرو�صوفت اك�صرب�س وذلك 
ملا تتمتع به هذه القاعدة من اأمان ومرونة وموثوقية و�صهولة اإ�صتخدام وتبادل 

املعلومات مع اأكرث الأنظمة واأكرث قواعد البيانات اإ�صتخدامًا.

        ي�صتخدم نظام خمزوين تكنولوجية RDBMS وهى تكنولوجيا قواعد 
البيانات املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�صها ببع�س بحيث ت�صهل على 

امل�صتخدم اإدخال واإخراج والبحث عن اأية معلومة يف اأ�صرع وقت ممكن.

        مت ا�صتخدام Asp.Net  و C# فى برجمة نظام خمزوين وهى اأحدث لغات 
احلا�صوب من قبل مايكرو�صوفت.

أرباحك لزيادة  مخزونك  أعرف 
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ئف ظا لو ا
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ي�صتمل امللف الرئي�صى لإ�صناف املخزون على بيانات متكاملة كالإ�صم ورقم الت�صل�صل والنوع واملن�صاأ و�صقف اإعادة الطلب و�صقف كمية 
الطلب ومدة و�صول الطلب كما انه ميكن حتديد املخازن واملواقع والأرفف لكل �صنف وتثبيت ت�صل�صل �صنف الإحت�صاب )حبة، كارتون، 

مرت، مرت مربع وما �صابه( كما يوجد نظام تقارير للح�صول على كل بيانات املخزون.

الإ�ضافة والإ�ضتقطاع املبا�رش

ميكن منوذج الإ�صافة املبا�صر من الإ�صافة املبا�صرة اىل املخزون 
وذلك ب�صبب امل�صرتيات النقدية او اجلرد او ا�صتخدام النظام 

كوحدة منف�صلة عن نظام فولكا للم�صرتيات وعندها يقوم 
النظام بالتحديث املبا�صر للمخزون واملخازن والإ�صتاذ امل�صاعد. 
اما منوذج الإ�صتقطاع املبا�صر فيقوم بعملية الإ�صتقطاع املبا�صر 

وميكن ا�صتخدامة عند اجلرد او الإحتياج الداخلي او تكاليف 
امل�صاريع.

التحويالت بني املخازن واملواقع

يكمن منوذج التحويالت واملناقالت بني املخازن واملواقع حتويل 
املخزون بكل ي�صر و�صهولة كما ان النظام ياأخذ بعني الإعتبار اذا 

كان املخزون او الب�صاعة فى الطريق حيث يوجد منوذجني ت�صليم 
وا�صتالم.
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ئـــف ظـــا لو ا
ي�صتمل امللف الرئي�صى للمخزون على كل البيانات التف�صلية للب�صاعة مثل ال�صم وبلد املن�صاأ والنوع والت�صل�صل وال�صفرة وطريقة احت�صاب 

التكلفة والوثائق وال�صور كما ي�صتمل على تفا�صيل الب�صاعة من جتميع وتفكيك. كما ي�صمل على طريقة التخزين والكميات وا�صعارها 
ومواقعها.

ي�صتمل نظام خمزونى على مناذج لطباعة اذون الت�صليم ومناذج لإ�صتالم املرجتعات ومن ثم حتديث الكميات واملبالغ واملخازن اومتاتيكيا.

امللف الرئي�ضى لإ�ضناف املخزون

اذون الت�ضليم

مخزوني نظام  في  األساسية  الميزات 

ي�ضمح بعدد غري حمدود من املخازن واملواقع

ي�ضمح بعدد غري حمدود من ا�ضناف املخزون

   )PDF( طباعة التقارير عن طريق بي دي اف
)Excel( او اك�ضل

)Drill Down( طريقة البحث التفرعية

حتميل الوثائق وال�ضور املرفقة )ملف وثائقي 
مدمج مع كل حركة(
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األساسية الميزات 

بيانات املوّردين واال�ضتاذ امل�ضاعد
ي�صتمل نظام خمزوين على نظام ح�صابات )نظام ا�صتاذ خمزون م�صاعد( وذلك 

لإثبات كل حركة داخلة وخارجة من واىل املخزون وذلك ح�صب املخزن والكمية 
واملبلغ وبذلك ميكن ا�صتخراج كل التقارير املالية والكمية للمخزون.

ي�صتمل نظام خمزوين على نظام تقارير وا�صتف�صارات واح�صاءات مف�صل هرمي 
مبنى علي اختيارات امل�صتخدم بحيث ميكنه من ا�صتخراج ما يريد فى اي وقت بكل 

ي�صر و�صهولة.

التقارير والإ�ضتف�ضـاراتا�ضتاذ املخزون امل�ضاعد
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واإلستفسارات التقارير 

ا�صبحت ادارة املخزون ومن خالل ما يقدمه نظام خمزوين من تقارير 
والإ�صتف�صارات عملية �صهلة ومرنة ومن هذه التقارير: 

   تقارير مناقالت وحتويل املخزون

   تقارير ب�ضاعة فى الطريق

   تقارير املخزون وموقعها وكمياتها وا�ضعارها

   تقارير تعديل وجرد املخزون

   اذون الت�ضليم
 

   ملف متكامل بكل �ضنف من ا�ضناف املخزون

كلما اح�ص�صت بحاجة اىل م�صاعدة عليك بال�صغط على الزر ليقوم النظام باإر�صادك اىل ما ميكن عمله.  اإن الدليل الإر�صادي املف�صل واملوجود فى النظام �صوف يقوم 
باإر�صاد موظفينك  وبكل ي�صر و�صهولة بكيفية  اإ�صتخدام النظام والإ�صتفادة املثلى بكل ما فيه من مميزات.
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