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نظام مدفوعاتي

الوظائف

الميزات األساسية

االستفسارات وتحليل البيانات

المكاتب اإلقليمية



ما هـو نظــام مدفوعاتي؟

نظام �أوبتمم للمدفوعات و�مل�سرتيات هو برنامج م�سمم لي�سمل جميع �لعمليات 
�ملتعلقة ب�سل�سلة �ملوردين و�مل�سرتيات من خالل �إد�رة �لنفقات بعمالت متعددة، و 

تب�سيط طلب �الإد�ر�ت �أو �الأق�سام، وت�سجيل �الإقتبا�سات، و�إد�رة عملية �ملناق�سات 
و طلبات �ل�سر�ء، و توثيق مذكرة �لت�سليم و �لفاتورة، و�مل�ستحقات غري �ملدفوعة و 
�ملدفوعات �لنقدية من خالل ح�سابات م�سرفية متعددة. كما يتيح للم�ستخدمني 
تتبع �أي من �لوثائق �ملذكورة و حالتها �سو�ء كانت يف �إطار �مل�ساهمة، �ملو�فقة، �أو 

�مل�ستلم، �ملرجع �أو �مل�ستقر جزئيًا �أو كليًا.

        اإدارة طلبات الق�سم 
        اإدارة طلبات البائع للت�سعرية 

        اإدارة املناق�سات
        اإدارة طلب ال�رشاء )الوحدات املخزون اأو غري املخزون(

        اإدارة ت�سليم املذكرات
        اإدارة الفاتورة ) الت�سليم املبا�رش و ال�سد(

        اإدارة املدفوعات )ح�ساب اىل ح�ساب/ حتويل/�سيكات(
        اإدارة عالقات العمالء و موردين

        اإدارة تقارير امل�سرتيات و ال�ستف�سارات§

كما �ن هناك �لعديد من برجميات باقة فولكا �الإختيارية �لتى ميكن تركيبها على 
نظام مدفوعاتي بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ال يتجزء من �لنظام وذلك 

ح�سب رغبات �لعميل. هذه �لربجميات كالتي :
         نظام ح�ساباتي
        نظام موظفيني
        نظام �أوقاتـــــي

        نظام مبيعاتي
        نظام �أ�سويل

أنظمة فولكا مرنة 

بشكل ال يصدق نظراً

لمزاياها المتعددة. 

ما الذى يقدمـه نظـام مدفوعاتي؟

        ي�ستخدم نظام مدفوعاتي �ملت�سفحات �الإلكرتونية ولذلك ميكن 
��ستخد�مه

        عرب�ل�سبكات �لد�خلية و�الإنرتنت �أو عرب تكنولوجيا �ل�سحاب.

        �لتحديث �الآين و�لفوري لكل عملية و�لذى من خالله ميكن ��ستخر�ج كل 
        �لتقارير �ملالية يف �أي وقت.

        ثنائية �للغة : �لعربية و�الإجنليزية، �إذ با�ستطاعتك ت�سجيل دخولك باللغة �لتي 
ترغب.

        جمموعة متكاملة من �لتقارير �ملالية و�الإد�رية باللغتني.

        خيار �لطباعة للم�ستند�ت بعد �إمتام �أية عملية.

ماذا ي�ستخدم نظام  م�سرتياتي؟

        ي�ستخدم نظام مدفوعاتي �ملت�سفحات �الإلكرتونية ب�سكل كلي ومتكامل 
)Thin client Technology(  �سو�ء كان �لدخول عرب �ل�سبكات �لد�خلية �أو عرب 

�الإنرتنت وبذلك يتيح �لنظام للم�ستخدم �لدخول يف �أي وقٍت ومن �أي مكان بكل ي�سٍر 
و�سهولة.

        ي�ستخدم نظام مدفوعاتي قاعدة بيانات مايكرو�سوفت �ك�سرب�ض وذلك 
ملا تتمتع به هذه �لقاعدة من �أمان ومرونة وموثوقية و�سهولة �إ�ستخد�م وتبادل 

�ملعلومات مع �أكرث �الأنظمة و�أكرث قو�عد �لبيانات �إ�ستخد�مًا.

        ي�ستخدم نظام مدفوعاتي تكنولوجية RDBMS وهى تكنولوجيا قو�عد 
�لبيانات �ملرت�بطة و�لتى تتيح ربط كل �لبيانات بع�سها ببع�ض بحيث ت�سهل على 

�مل�ستخدم �إدخال و�إخر�ج و�لبحث عن �أية معلومة يف �أ�سرع وقت ممكن.

        مت ��ستخد�م Asp.Net  و C# فى برجمة نظام مدفوعاتي وهى �أحدث لغات 
�حلا�سوب من قبل مايكرو�سوفت.

لك تدفع  التي  الدائنة  الحسابات 

�ص   ٣�ص   2



ئف ظا لو ا
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يعتمد نظام مدفوعاتي الإد�رة �ملدفوعات و�مل�سرتيات على �حلركة �مل�ستندية وي�ستمل على �إجر�ء�ت دقيقة ومرنة وم�ستويات متعددة 
لت�سريح �مل�ستند�ت. �إنه نظام �إليكرتوين متكامل يغنيك عن ��ستخد�م �الأور�ق وذلك بد�أً من طلبات �لدو�ئر و�نتهاًء باإ�سد�ر �ملدفوعات.

طلبات الدوائر

من خالل قائمة طلبات �لدو�ئر يتم معاجلة جميع طلبات 
�لدو�ئر �سو�ًء �سيتم حتويلها للمخزن �أو الأمر �سر�ء. يتم �إعد�د 

�لت�سريحات بكل �سهولة خلط �سري �لطلب من بد�يته حتى ي�سل 
�إىل وجهته ��أخلرية.

اأوامر ال�رشاء ) خمزون/ مواد غري خمزونة(

ميكن �إ�سد�ر طلب ت�سعرية من �أي موّرد م�سجل يف �لنظام، كما ميكن �إ�سافة موّردين جدد يف �أي وقت �أو من خالل طلبات �لدو�ئر. ميكن 
كذلك حفظ قو�ئم �أ�سعار �ملوّردين يف �لنظام و��ستعر��سها حني �حلاجة لها.

طلبات الت�سعريات

ميكن �إ�سد�ر طلب ت�سعرية من �أي موّرد م�سجل يف �لنظام، كما 
ميكن �إ�سافة موّردين جدد يف �أي وقت �أو من خالل طلبات �لدو�ئر. 

ميكن كذلك حفظ قو�ئم �أ�سعار �ملوّردين يف �لنظام و��ستعر��سها 
حني �حلاجة لها.
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ئـــف ظـــا لو ا
ميكن توثيق �إ�سعار�ت �لب�سائع �مل�ستلمة ومطابقتها مع �أو�مر �ل�سر�ء �لتي �أ�سدرت لها يف ق�سم �إ�سعار�ت �الأ�ستالم من نظام م�سرتياتي. ويتم 

�أخذ �لقيود �ملحا�سبية و��للتز�مات �ملالية وحجز مبالغ �مليز�نية و�سرفها.

يف هذ� �لق�سم من �لنظام يتم �إدخال �لفو�تري �ملبا�سرة مثل فو�تري �لكهرباء 
و�لهاتف، �أو �لفو�تري �ملتعلقة باإ�سعار�ت ��ل�ستامل �آخذً� �مليز�نية �لتقديرية يف 

��لعتبار. كما ميكن �إرفاق ن�سخة م�سورة من فاتورة �ملورد بكل م�ستند.

ميكن يف هذ� �لق�سم �إ�سد�ر مدفوعات مبا�سرة �أو مدفوعات لت�سوية �لفو�تري بجميع 
�لطرق �سو�ء �إ�سد�ر �ل�سيكات، �أو �لتحويل �لبنكي، �أو �لتحويل من ح�ساب �آخلر. كما 

ي�ستمل �لنظام على تنبيه تلقائي عن �لفو�تري �مل�ستحقة �ل�سد�د.

يتميز نظام مدفوعاتي لــلمدفوعات باإمكانيـة طباعة كل م�ستند حال �إمتام معاجلته وت�سديقه با�إل�سافة �إىل �إمكانية ��ل�ستف�سار و�إ�سد�ر �لتقارير ��إلد�رية 
و�لت�سغيلية جلميع �لعمليات وكذلك تتبع �لعمليات و�لقيود �لتي متت معاجلتها يف �لنظام حتى �مل�ستويات ��ألولية. �إن هذ� �لنظام، وبكل ب�ساطة هو �أد�تك ل�سناعة 

�لكثري من �لقر�ر�ت.

اإ�سعارات لأ�ستالم

اإدارة املدفوعاتالفواتري )املبا�رشة اأو املتعلقة باإ�سعارات ال�ستالم(

اإ�ستف�سارات وتقارير املدفوعات
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األساسية الميزات 
�سيقوم نظام مدفوعاتي للمدفوعات و�مل�سرتيات باإ�سد�ر جميع �مل�ستند�ت 

لها و�لتي قمت باإعد�دها. وعر�ض م�سمونها بناء على �ملعايري �لتي تف�سّ
كون �لنظام متعدد �لغات، �سوف ت�ستطيع �إدخال �مل�سرتيات باأي عملة و ثم �سوف 

يقوم �لربنامج بالتحويالت �الزمة يف وقت �إدخال �ملعاملة.

مشترياتي نظام  في  األساسية  الميزات 

يقوم بتنظيم عمليات ال�رشاء واملدفوعات 
الدفع مبختلف العمالت

عدد غري حمدود من م�ستويات الت�سديق 
وم�سارات امل�ستندات

مت�سل بامليزانية التقديرية على جميع 
امل�ستوات : م�ستوى احل�ساب، اأو م�ستوى 

مركز الربحية، اأو م�ستوى مركز التكلفة، اأو 
على جميع امل�ستويات جمتمعة.

اإدارة امل�ستندات ااأل�سلية التحويل 
ملايكرو�سوفت اإك�سل اأو وورد

ي�ستمل �لنظام على �أ�ستاذ م�ساعد متكامل للموّردين ميكن �لو�سول له من د�خل �ل�سركة من خالل �سبكة ��لنرت�نت �لد�خلية �أو من خالل �سبكة ��لنرتنت 
للم�ستخدمني من �خلارج. كما يحتوي �لنظام على �لعديد من �ملّيز�ت ��أخلرى مثل �لربيد ��للكرتوين و�إد�رة �مل�ستند�ت �لتي ت�ساعدك على تنظيم وحتديث بيانات 

�ملوّردين و�لتو��سل معهم فيجعلهم جزء من موؤ�س�ستك.

بيانات املوّردين واال�ستاذ امل�ساعد
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البيانات وتحليل  االستفسارات 

ي�سمح لك نظام م�سرتياتي با�ستعر��ض جميع �لقيود �لتي مت ترحيلها يف �أي وقت من 
�أجل �أغر��ض ��ل�ستف�سار وحتليل �لبيانات:

    الطلب، الت�سعرية، اأمر ال�رشاء، اإ�سعار اال�ستامل،

    املخزون، املرجتع اأو الفاتورة مع القدرة على تتبع اأدق التفا�سيل 
    اأيل منها.

   
    �سجل �سندات الدفع )متّكنك من تتّبع املبالغ امل�ستحقة الدفع و 

    تاريخ ا�ستحقاقها من اأجل اإدارة تدفق النقد(
    

    �سجل ال�سيكات
    

    �سجل الذمم املدينة
    

    يوفر النظام �سجل قابل للطباعة بجميع عمليات الدفع التي قام 
    النظام مبعاجلتها وذلك يف ق�سم التقارير من النظام.

وعند �حلاجة للم�ساعدة يف �أي وقت، ميكنك �حل�سول عليها حااًل على �ل�سا�سة 
و�ستقودك خالل جميع �خلطو�ت �الأ�سا�سية. كما �أن دليل �مل�ستخدم يوفر جميع 

�لتفا�سيل �الإ�ستخد�م �الأمثل لنظام م�سرتياتي للمدفوعات و�مل�سرتيات بجميع ميز�ته.

اإن التمكن من الرت�سيح والت�سنيف لأي حقل من احلقول والقدرة على تتبع اأمر ال�رشاء، وتوزيع املدفوعات،   
واملرحلة التي و�سل اإليها الطلب. يعطيك �سورة وا�سحة عن الو�سع يف اأي  وقت تريده.
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