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وظائف Optimum للبيع بالتجزئة والجملة:

الــدورة  تشــمل  متكاملــة  منظومــة  والجملــة  بالتجزئــة  للبيــع   Optimum
ــداء مــن تســعيرات متعــددة  ــة بالكامــل إبت ــة والجمل ــع بالتجزئ المســتندية للبي
العمــالء  فواتيــر  إعــداد  البضائــع،  توصيــل  العمــالء،  طلبــات  العمــالت، 
مشــفوعة بــأذون التســليم كمــا يمكــن إعــداد فواتيــر مباشــرة نقديــة او غيــر 
نقديــة ومــن ثــم اصــدار ســندات القبــض وإدارة التحصيــل والمتابعــة حتــى 

استالم المبالغ.

أن لمنظومــة Optimum للبيــع بالتجزئــة والجملــة نظــام أمــان و نظــام اعتمــاد 
مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين علــى 
كل المســتويات وكذلــك تحديــد حركــة كل مســتند حســب الصالحيــات الماليــة 

واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة التسعيرات.
٢. إدارة الطلبات.

٣. إدارة التوصيل وأذون التسليم.
٤. إدارة الفواتير (مباشرة-نقدية-مشفوعة بأذون تسليم).

٥. إدارة سندات القبض.
٦. إدارة التحصيل.

٧. إدارة عالقات العمالء.
٨. إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات.
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إدارة التسعيرات

بالتجزئــة  للبيــع   Optimum فــي منظومــة  التســعيرات  تطبيــق  يشــتمل 
والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة التسعيرات

√ تحويل التسعيرات الى طلبات.

√ استفسار عن تسعيرة.

√ طباعة تسعيرة.

√ طلب التسعيرات إلكترونيًا عن طريق العميل مباشرة.

√ إضافة التسعيرات.

√ تنبيه العميل بقرب انتهاء التسعيرة.
√ تمديد مدة التسعيرة.

√ إلغاء التسعيرات اوتوماتيكيًا عند انتهاء الصالحية.

√ ارسال التسعيرات والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة طلبات العمالء

يشــتمل تطبيق  الطلبات من منظومة  Optimum للبيع بالتجزئة والجملة 
على التالي من التطبيقات:

إدارة طلبات العمالء

√ تحويل الطلبات إلى أذون تسليم إلكترونيًا.

√ استفسار عن الطلبات.

√ طباعة الطلبات.

√ طلب البضائع والخزمات إلكترونيًا عن طريق العميل مباشرة.
√ إضافة الطلبات.

√ إلغاء الطلبات.

√ ارسال الطلبات والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة التوصيل
وأذون التسليم

ــة  ــع بالتجزئ ــق اذون التســليم مــن منظومــة Optimum للبي يشــتمل تطبي
والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة التوصيل واذون التسليم

√ تحويل الطلبات الى اذون تسليم إلكترونيًا.
√ عمل اذون التسليم اوتوماتيكيًا حسب تاريخ التسليم.

√ إلغاء أذون التسليم.

√ تحويل اذون التسليم الى فواتير إلكترونيًا.

√ استفسار عن إذون التسليم.
√ طباعة اذون التسليم.

√ ارسال اذون التسليم والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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 إدارة الفوترة المباشرة
والمشفوعة بإذن تسليم

يشــتمل تطبيــق الفوتــرة والفوتــرة المباشــرة من منظومــة Optimum للبيع 
بالتجزئة والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة الفوترة المباشرة والمشفوعة بإذن تسليم

√ تحويل اذون التسليم فواتير إلكترونيًا حسب تاريخ الفوترة.
√ عمل فواتير مباشرة للخدمات والبضائع المقدمة.

√ إلغاء الفواتير.

√ استفسار عن الفواتير.

√ طباعة الفواتير.
√ إرسال الفواتير والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ جدولة اعمار المديونية بكل انواع التصانيف.
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إدارة سندات
القبض والتحصيل

يشــتمل تطبيق ســندات القبض والتحصيل في منظومة Optimum للبيع 
بالتجزئة والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة سندات القبض والتحصيل

√ جدولة التحصيل.
√ متابعة التحصيل.

√ اصدار سندات القبض.

√ إلغاء سندات القبض.

√ استفسار عن سندات القبض والمتابعة والتحصيل.
√ طباعة سندات القبض.

ــن  ــًا ع ــل إلكتروني ــة التحصي ــات ومتابع ــض والتنبيه √ إرســال ســندات القب
   طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة المذكرات النقدية

يشــتمل تطبيــق الفاتــورة النقديــة مــن منظومــة Optimum للبيــع بالتجزئــة 
والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة المذكرات النقدية

√ إضافة فاتورة نقدية مباشرة.
√ إضافة فاتورة نقدية واذن تسليم الحق.

√ إلغاء الفواتير النقدية.

√ استفسار عن الفواتير النقدية.

√ طباعة الفواتير النقدية.
√ إرسال الفواتير والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة عالقات العمالء

يشــتمل تطبيــق إدارة العمــالء فــي منظومــة Optimum للبيــع بالتجزئــة 
والجملة على التالي من التطبيقات:

إدارة عالقات العمالء

√ ملف متكامل بالبيانات الرئيسية للعميل.

√ ملف متكامل بجهات اإلتصال.

√ ملف متكامل من الوثائق.

√ ملف متكامل بالبيانات المالية.
√ حد اإلثمان.

√ تاريخ الفوترة.

√ تاريخ اصدار الكشوف.

√ عملة التعامل.

√ مسئول الحساب الخ..
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 إدارة اإلستفسارات
والتقارير

يشتمل تطبيق إدارة اإلستفسارات والتقارير من منظومة Optimum للبيع 
بالتجزئة والجملة على  التالي من التطبيقات:

إدارة اإلستفسارات والتقارير

√ مجموعة متكاملة من التقارير واإلحصاءات.

√ مجموعة متكاملة من اإلستفسارات.

√ نظــام تقاريــر ذكــي مبنــي علــى نظــام اكســل مربــوط بقاعــدة البيانــات 
   مباشرة يخول العميل بإستخراج التقارير حسب الطلب.



مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


