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سيطرة كاملة من دورة التداول الخاص
بك مع نظام مبيعاتي
ما الذى يقدمـه نظـام مبيعاتي؟

ما هـو نظــام مبيعاتي؟

نظام مبيعاتي هو �أحد املنظومات التجارية من باقة فولكا للربجميات ،وهو
برنامج متكامل ي�شمل دورة التداول بالكامل؛ من �إدارة ت�سعريات متعددة العمالت،
طلبات العمالء ،تو�صيل الب�ضائع� ،إعداد فواتري للعمالء �ضد الت�سليم �أو �إعداد
فواتري مبا�شرة و�ضمان ت�سجيل التجميع وحتديث الت�سويات.
�إدارة الت�سعريات

�إدارة التو�صيل

�إدارة الفواتري ( مبا�رشة /مقابل �إ�شعار اال�ستالم)
�إدارة التجميع و التح�صيل

جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.

�إدارة مذكرة النقد

�إدارة عالقات العمالء

خيار الطباعة للم�ستندات بعد �إمتام �أية عملية.

�إدارة ا�ستف�سارات و تقارير املبيعات

ت�صاريح الدخول للنظام متعددة امل�ستويات مع نظام �أمان مركزي حمكم.

بشكل ال يصدق نظراً
لمزاياها المتعددة.

التحديث الآين والفوري لكل عملية والذى من خالله ميكن ا�ستخراج كل
التقارير املالية يف �أي وقت.
ثنائية اللغة  :العربية والإجنليزية� ،إذ با�ستطاعتك ت�سجيل دخولك باللغة التي
ترغب.

�إدارة الطلب

أنظمة فولكا مرنة

ي�ستخدم نظام مبيعاتي املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�ستخدامه
عربال�شبكات الداخلية والإنرتنت �أو عرب تكنولوجيا ال�سحاب.

ماذا ي�ستخدم نظام مبيعاتي؟

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا الإختيارية التى ميكن تركيبها على
نظام �أ�صويل بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ال يتجزء من النظام وذلك ح�سب
رغبات العميل .هذه الربجميات كالتي :
نظام ح�ساباتي
نظام موظفيني
نظام �أوقاتـــــي
نظام م�شرتياتي
نظام �أ�صويل

ي�ستخدم نظام مبيعاتي املت�صفحات الإلكرتونية ب�شكل كلي ومتكامل
(� )Thin client Technologyسواء كان الدخول عرب ال�شبكات الداخلية �أو عرب
ي�سر
الإنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�ستخدم الدخول يف �أي ٍ
وقت ومن �أي مكان بكل ٍ
و�سهولة.
ي�ستخدم نظام مبيعاتي قاعدة بيانات مايكرو�سوفت اك�سرب�س وذلك
ملا تتمتع به هذه القاعدة من �أمان ومرونة وموثوقية و�سهولة �إ�ستخدام وتبادل
املعلومات مع �أكرث الأنظمة و�أكرث قواعد البيانات �إ�ستخدام ًا.
ي�ستخدم نظام مبيعاتي تكنولوجية  RDBMSوهى تكنولوجيا قواعد
البيانات املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�ضها ببع�ض بحيث ت�سهل على
امل�ستخدم �إدخال و�إخراج والبحث عن �أية معلومة يف �أ�سرع وقت ممكن.

my sales

�ص ٢

مت ا�ستخدام  Asp.Netو  #Cفى برجمة نظام مبيعاتي وهى �أحدث لغات
احلا�سوب من قبل مايكرو�سوفت.
my sales

�ص ٣

الوظا ئف
يعتني نظام مبيعاتي بدورة البيع ب�أكملها ابتدا ًء من الت�سعرية وانتها ًء باملبيعات النقدية �أو على احل�ساب .ي�شتمل النظام على �إعداد
متكامل ل�سري امل�ستندات والت�صريحات .ميكن حتديد اخل�صم امل�سموح به بالزبون� ،أو بالب�ضاعة� ،أو بالبائع� ،أو بالثالثة جمتمعني .يقوم
النظام بتحديث الب�ضاعة تلقائي ًا حال القيام ب�أي عملية.

�إدارة الت�سعريات

�إدارة الطلبيات

ي�سمح نظام مبيعاتي ب�إ�صدار عدد ال حمدود من الت�سعريات
لكل زبون بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إ�صدار الت�سعريات العامة .ميكن
�إ�ضافة عنا�صر من املخزون ومن اخلدمات يف ذات الت�سعرية
كما ميكن حجز املواد عند ا�صدار الت�سعرية والتي ميكن �إلغائها
تلقائي ًا عند مرور تاريخ �صالحيتها.

ميكن ت�سجيل الطلبيات يف نظام مبيعاتي كما ميكن حتويل
�أكرث من ت�سعرية �إىل طلبية واحدة .و�أي�ض ًا ،ميكن حجز مواد
الطلبية كما ميكن ا�ستالم الدفعات املقدمة و�إ�صدار الأر�صدة لها.

�إدارة ت�سليم الطلبيات

ميكن �إ�صدار �إ�شعارات الإ�ستالم مقابل املذكرات النقدية �أو مقابل الطلبيات .ميكن �إ�صدار �إ�شعارات الإ�ستالم ب�شكل مربمج بنا ًء على التاريخ
املتوقع للإ�ستالم .وكذلك ميكن برجمة �إ�صدار الفواتري عن طريق �إعدادات ملف الزبون .يرتبط نظام مبيعاتي مع نظام �إدارة املخزون
وتوفر املواد ب�إ�صدار الطلبيات للتّمكن من مراقبة كميات املواد املتوفرة واملحجوزة يف جميع الأوقات.
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ا لو ظـــا ئـــف
�إدارة الفوترة

(املبا�رشة /مقابل �إ�شعار الإ�ستالم)

ميكنك مع نظام مبيعاتي �إ�صدار ثالثة �أنواع من الفواتري :فواتري مبا�شرة ،وفواتري مقابل اخلدمات ،وفواتري مقابل �إ�شعار الإ�ستالم .ي�سمح
النظام ب�إعطاء اخل�صومات والتي ميكن التحكم بن�سبها �أو مبالغها بالبائع �أو بالب�ضاعة� ،أو بالإثنني مع ًا.

�إدارة التح�صيل والت�سويات

مع نظام مبيعاتي ،ميكنك ت�سوية الفواتري بطريقتني :الر�صيد� ،أو �إ�شعار املدين.
وميكن �إ�صدار نوعني من الأر�صدة :ر�صيد عام� ،أو مقابل الفاتورة.

�إدارة املذكرات النقدية

ي�شتمل نظام مبيعاتي على ق�سم خمت�ص بالبيع النقدي املبا�شر حيث ميكن
بيع الب�ضاعة وت�سليمها حا ًال للزبون� ،أو ت�سليمها مع �إ�شعار ا�ستالم يف تاريخ الحق.
وميكن �إ�صدار املذكرات النقدية مقابل بيع الب�ضاعة �أو مقابل تقدمي اخلدمات..
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الميزات األساسية في نظام مبيعاتي
متعدد ال�رشكات

متعدد الفروع

متعدد مراكز الربحية ومراكز التكلفة
متعدد العمالت

عدد ال حمدود من املخازن /املواقع /الأرفف
عدد ال حمدود من ت�صنيفات الب�ضائع
�إعداد متكامل لت�رصيحات امل�ستندات

حتديد اخل�صومات

الربط املربمج مع نظام املخزون

الميزات األساسية
�إن نظام مبيعاتي هو نظام �إلكرتوين متكامل لتخطيط و�إدارة موارد
امل�ؤ�س�سة التجارية� .إنه نظام متعدد ال�شركات ،متعدد الفروع ،ومتعدد املواقع
ميكن معه احل�صول على عدد ال حمدود من ت�صنيفات الب�ضائع ،وعدد ال
حمدود من ت�صنيفات املخازن ،واملواقع والأرفف.

نظام مبيعاتي هو نظام متعدد العمالت على م�ستوى الإلتزامات وم�ستوى
الت�سويات ،كما �أنه ي�شتمل على خا�صية حتديد الت�صاريح لإ�ستخدام النظام ولعملية
ت�صديق امل�ستندات� .إن ميزات اال�ستف�سار عن البيانات وتعقبها بالإ�ضافة �إىل تنوع
التقارير ي�ساهم يف ت�سهيل وت�سريع العمليات التي تقوم بها ،ما يجعل �شركتك �أقدر
على التناف�س يف ال�سوق.

�إدارة ملف الزبائن

ي�شتمل النظام على �أ�ستاذ فرعي متكامل للمو ّردين ميكن الو�صول له من داخل ال�شركة من خالل �شبكة االنرتانت الداخلية �أو من خالل
�شبكة الإنرتنت للم�ستخدمني من اخلارج .كما يحتوي النظام على العديد من امليزات الأخرى مثل الربيد الإلكرتوين و�إدارة امل�ستندات التي
ت�ساعدك على تنظيم وحتديث بيانات الزبائن والتوا�صل معهم فيجعلهم جزء من م�ؤ�س�ستك.
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إدارة االستفسارات والتقارير
مع نظام مبيعاتي ،ميكنك ا�ستعرا�ض وطباعة العديد من التقارير املالية والإدارية والإح�صائية .جلميع التقارير وللإ�ستف�سارات نافذة
خا�صة ميكن للم�ستخدم فيها �إدخال املعايري التي مت ّكنه من ت�صميم التقرير واحل�صول عليه بال�شكل املطلوب وباملعلومات املحددة.

ا�ستعرا�ض البيانات
�إن قدرة نظام مبيعاتي الفائقة يف اال�ستف�سارات وا�صدار التقارير تعترب �أداة ف ّعالة يف �إدارة املبيعات وحتليل البيانات .ي�شتمل نظام

مبيعاتي للتجارة على اال�ستف�سارات التي مت ّكنك من ا�سرتجاع املعلومات املطلوبة لإدارة املبيعات مثل تعقب الطلبيات والبحث بالت�سعرية
�أو برمز الطلبية كما ميكن اال�ستف�سار عن الأر�صدة ومعرفة املبالغ امل�ستلمة .هذا بالإ�ضافة �إىل تقرير التقادم ملعرفة املبالغ امل�ستحقة من
الزبائن والذي ميكن البحث فيه مبركز الربحية �أو باملدين� ،أو بالفاتورة .يتوفر كذلك اال�ستف�سار عن ح�سابات اال�ستاذ ال�ستعرا�ض القيود
الناجتة عن عمليات نظام البيع والتجارة كما ميكن متابعة حركة مواد املخزون بالتف�صيل ويوفر النظام خا�صية الرت�شيح والت�صنيف جلميع
عمليات اال�ستف�سار و�إ�صدار التقارير.
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