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�ص ٢

نظام ح�ساباتي

�ص ٤

منظومة اال�ستاذ العام

�ص ٦

منظومة امل�رصوفات
والذمم الدائنة

�ص 8

منظومة املتاجرة
والذمم املدينة

�ص 10

منظومة املخزون

�ص 12

منظومة الإعدادات واحلماية

سرعة في النتائج		

ما الذى يقدمـه نظـام ح�سـاباتى؟

ما هـو نظــام ح�ساباتي؟

أنظمة فولكا مرنة
بشكل ال يصدق نظراً
لمزاياها المتعددة.

و سهولة في التطبيق

نظام ح�ساباتى هو احدى املنظومات التجارية من باقة فولكا للربجميات والتى
ت�ضم العديد من االنظمة واحللول التى مت اعدادها ملختلف العمليات التجارية.

ي�ستخدم نظام ح�ساباتى املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�ستخدامه
عربال�شبكات الداخلية واالنرتنت او عرب تكنولوجيا ال�سحاب.

نظام ح�ساباتى هو نظام حما�سبى متكامل يعمل على ا�سا�س نظام امل�شاريع
والتكاليف ويغطى جميع الدورات املحا�سبية امل�ستندية املعمول بها .يعمل نظام
ح�ساباتى على اخر �صيحات التكنولوجيا وي�صلح لأن يكون النظام اال�سا�س
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فى كل القطاعات التجارية .يغطى نظام
ح�ساباتى االحتياجات اال�سا�سية للمنظومات التالية :

التحديث االنى والفورى لكل عملية والذى من خالله ميكن ا�ستخراج كل
التقارير املالية فى اى وقت.

منظومة اال�ستاذ العام
منظومة امل�صروفات والذمم الدائنة
منظومة املتاجرة والذمم املدينة
منظومة املخزون

ثنائية اللغة  :العربية واالجنليزية فت�سجل دخولك باللغة التى ترغب.
جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.
خيار الطباعة للم�ستندات بعد امتام اى عملية.
ت�صاريح الدخول للنظام متعددة امل�ستويات مع نظام امان مركزى حمكم.

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا االختيارية التى ميكن تركيبها على
نظام ح�ساباتى بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ال يتجزء من النظام وذلك ح�سب
رغبات العميل .هذه الربجميات كالأتى :
نظام موظفينـى
نظام مبيعاتــى
نظام م�شرتياتى
نظام اوقاتـــــى
نظام توظيفـــى

ماذا ي�ستخدم نظام ح�ساباتى؟

ي�ستخدم نظام ح�ساباتى املت�صفحات الإلكرتونية ب�شكل كلى ومتكامل
(� )Thin client Technologyسواء كان ذلك الدخول عرب ال�شبكات الداخلية او
عرب االنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�ستخدم الدخول فى اى وقت ومن اى مكان
بكل ي�سر و�سهولة.
ي�ستخدم نظام ح�ساباتى قاعدة بياتات مايكرو�سفت اك�سرب�س وذلك ملا تتمتع
به هذه القاعدة من امان ومرونة وموثوقية و�سهولة اال�ستخدام وتبادل املعلومات مع
اكرث االنظمة واكرث قواعد البيانات ا�ستخداما.
ي�ستخدم نظام ح�ساباتى تكنولوجية  RDBMSوهى تكلوجليا قواعد البيانات
املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�ضها ببع�ض بحيث ت�سهل على امل�ستخدم
ادخال واخراج والبحث عن اى معلومة فى ا�سرع وقت ممكن.

�ص ٢

مت ا�ستخدام  Asp.Netو  #Cفى برجمة نظام ح�ساباتى وهى احدث لغات
احلا�سوب من قبل مايكرو�سفت.

�ص ٣

منظومة االستاذ العام
تقوم منظومة اال�ستاذ العام فى نظام ح�ساباتى بت�ستجيل كل العمليات املحا�سبية الكرتونيا وذلك من خالل
العمليات التى تنفذ داخل النظام .يقوم نظام ح�ساباتى بتقيد هذه العمليات على ا�سا�س نظام ح�ساب امل�شاريع
ومراكز التكلفة .كما يوفر منظومة ح�ساب اال�ستاذ امليزات التالية:
عدد غري حمدود من اق�سام الهيكل املحا�سبى
عدد غري حمدود من احل�سابات
عدد غري حمدود من احل�سابات التحليلية
اال�ستاذ امل�ساعد للموردين والعمالء

عدد غري حمدود من امل�شاريع ومراكز
الربحية
عدد غري حمدود من مراكز التكلفة
التقارير والإ�ستف�سارات

ان لدى نظام ح�ساباتى قاعدة بيانات �شاملة للموردين ان لدى منظومة اال�ستاذ العام فى نظام ح�ساباتى
والعمالء مربوطة بنظام ا�ستاذ عام م�ساعد .يتمتع
نظام �شامل للتقارير والإ�ستف�سارات خا�صا بها ميكنك
اال�ستاذ العام امل�ساعد باملميزات التالية:
للو�صول اىل اى معلومة ترغب بها فى �أي وقت ت�شاء.
كما ان نظام ح�ساباتى للإ�ستاذ العام يقوم بتجميع
حتويل القيود املحا�سبية تلقائيا اىل اال�ستاذ العام البيانات املالية فى خم�س جمموعات رئي�سية وهى
ا�ستخراج ك�شوفات املوردين والعمالء ،بالعميل او كاالتى:
ح�سب امل�شروع او الن�شاط
امليزانيات العمومية
ك�شوفات الدخل
التدفقات النقدية
ميزان املراجعة
ك�شوفات احل�سابات
اخرى

�ص ٤

�ص ٥

�سجل �سندات ال�رصف

يقوم �سجل �سندات ال�صرف فى منظومة ح�ساباتى بت�سجيل كل املدفوعات �سواء كانت �صكوك او نقدية او حتويالت م�صرفية وغريها ثم
ترحيل القيود تلقائيا اىل ح�ساب اال�ستاذ العام واال�ستاذ امل�ساعد على ا�سا�س نظام امل�شاريع والتكاليف وميكن درج وظائف �سجل �سندات
ال�صرف حتت امل�سميات التالية:
�سجل �سندات ال�صرف
ار�شفة ن�سخ من الوثائق اال�صلية مع كل �سجل
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا
ا�صدار �سند ال�صرف وملحقاته

منظومة المصروفات والذمم
الدائنة

التقارير والإ�ستف�سارات

امل�رصوفات والذمم الدائنة

نظام ادارة الفواتري

تقوم منظومة امل�صروفات والذمم الدائنة فى نظام
ح�ساباتى بتقييد كل حركات ال�صرف وذلك عن طريق
الوظائف التالية:

يقوم �سجل الفواتري فى منظومة ح�ساباتى بت�سجيل كل امل�صاريف والفواتري ثم
ترحيل القيود تلقائيا اىل ح�ساب اال�ستاذ العام واال�ستاذ امل�ساعد على ا�سا�س نظام
امل�شاريع والتكاليف وميكن درج وظائف �سجل الفواتري حتت امل�سميات التالية:

�سجل الفواتري
�سجل �سندات ال�صرف

�سجل الفواتري
ار�شفة ن�سخ من الفواتري الوثائق اال�صلية مع كل �سجل
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا
�ص ٦

ان لدى منظومة املدفوعات وال�صرف فى نظام ح�ساباتى نظام �شامل للتقارير والإ�ستف�سارات خا�صا بها ميكنك لل�صو�صول اىل اى معلومة
ترغب بها فى اي وقت ت�شاء .كما ان نظام ح�ساباتى املدفوعات وال�صرف يقوم بتجميع بيانات ال�صرف فى ثالث جمموعات رئي�سية وهى
كاالتى:
�سجل الفواتري
�سجل �سندات ال�صرف
تقارير اعمار املدينوية واملوردين
�ص ٧

�سجل �سندات القب�ض واال�شعارات الدائنة

التقارير والإ�ستف�سارات

يقوم �سجل �سندات القب�ض واال�شعارات الدائنة فى منظومة
ح�ساباتى بت�سجيل كل املبالغ امل�ستلمة �أو امل�ستقطعة �سواء كانت
�صكوك او نقدية او حتويالت م�صرفية وغريها ثم ترحيل
القيود تلقائيا اىل ح�ساب اال�ستاذ امل�ساعد والعام على ا�سا�س
نظام امل�شاريع والتكاليف وميكن درج وظائف �سجل �سندات
القب�ض حتت امل�سميات التالية:

ان لدى منظومة املبيعات فى نظام ح�ساباتى نظام �شامل للتقارير
والإ�ستف�سارات خا�صا بها ميكنك للو�صول اىل اى معلومة ترغب بها
فى اى وقت ت�شاء .كما ان نظام ح�ساباتى للمبيعات يقوم بتجميع
بيانات املبيعات فى ثالث جمموعات رئي�سية وهى كاالتى:

�سجل �سندات القب�ض
�سجل اال�شعارات الدائنة
ار�شفة ن�سخ من الوثائق اال�صلية مع كل �سجل
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا
ا�صدار �سند القب�ض وملحقاته

�سجل الفواتري
�سجل �سندات القب�ض
تقارير عمر املدينوية والعمالء

منظومة المتاجرة والذمم المدينة
ادارة املتاجرة الذمم املدينة

ادارة الفواتري

تقوم منظومة املبيعات فى نظام ح�سابتى
بتقييد كل حركات املبيعات �سواء كانت هذه
املبيعات خمزون او خدمات وذلك عن طريق
الوظائف التالية:

يقوم �سجل الفواتري فى منظومة ح�ساباتى بت�سجيل كل فواتري
البيع واملتاجرة �سواء كانت هذه الفواتري فواتري خدمية او فواتري
خمزون كما يقوم النظام بالتحديث االنى للمخازن ثم ترحيل
القيود تلقائيا اىل ح�ساب اال�ستاذ امل�ساعد والعام على ا�سا�س
نظام امل�شاريع والتكاليف وميكن درج وظائف �سجل الفواتري حتت
امل�سميات التالية:

�سجل الفواتري
�سجل �سندات القب�ض

�سجل الفواتري
ار�شفة ن�سخ من وثائق الفواتري اال�صلية مع كل �سجل
التحديث االنى للمخزون
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا
�ص ٨

�ص ٩

منظومة المخزون
ادارة املخزون

تقوم منظومة املخازن فى نظام ح�ساباتى بتعريف كل انواع املخزون والتحكم التام
باملخزون و بتقييد كل حركات املخازن بالطرق املتعارف عليها وهو الداخل اوال
خارجا اوال او الداخل اخرا خارج اوال او طريقة معدل املخزون ثم ترحيل القيود
املحا�سبية اىل اال�ستاذ امل�ساعد واال�ستاذ العام تلقائيا وذلك عن طريق الوظائف
التالية:
�سجل تعريفات املخزون
�سجل ا�ضافات املخزون
�سجل ا�ستقطاعات املخزون
�سجل ا�شعارات الت�سليم

�إعـداد املخـزون:

تتيح لك الإعدادات فى منظومة املخزون بنظام ح�ساباتى ب�إعداد كل احتياجات
املخزون من م�سميات الب�ضاعة و ت�صانيفها و املخازن وطريقة التخزين وطريقة
البيع و �شفرة الب�ضاعة ورقم الب�ضاعة الخ من معلومات ا�سا�سية وفرعية وميكن
درج عمليات اعداد املخزون حتت امل�سميات التالية :

�سجل ا�ضافة وا�ستقطاع املخزون:

�سجل ا�شعارات الت�سليم:

يقوم �سجل ا�ضافة وا�ستقطاع املخزون فى منظومة ح�ساباتى
بت�سجيل كل حركات اال�ضافة والإ�ستقطاع من املخزون كما
يقوم النظام بالتحديث االنى للمخازن ثم ترحيل القيود تلقائيا
اىل ح�ساب اال�ستاذ امل�ساعد والعام على ا�سا�س نظام امل�شاريع
والتكاليف وميكن درج وظائف �سجل اال�ضافة/الإ�ستقطاع حتت
امل�سميات التالية:

يقوم �سجل ا�شعارات الت�سليم فى منظومة ح�ساباتى بت�سجيل كل
حركات �صرف الب�ضاعة من املخزون كما يقوم النظام بالتحديث
االنى للمخازن ثم ترحيل القيود تلقائيا اىل ح�ساب اال�ستاذ
امل�ساعد والعام على ا�سا�س نظام امل�شاريع والتكاليف وميكن درج
وظائف �سجل ا�شعارات الت�سليم حتت امل�سميات التالية:

�سجل الإ�ضافات
�سجل ال�صرف واال�ستقطاعات
ار�شفة ن�سخ من الوثائق اال�صلية مع كل �سجل
التحديث االنى للمخزون
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا

الت�صانيف
املخازن
موا�صفات الب�ضاعة واملخزون
التحكم فى املخزون واعدادته

�ص ١٠

�سجل الإ�ضافات
�سجل ال�صرف واال�ستقطاعات
ار�شفة ن�سخ من الوثائق اال�صلية مع كل �سجل
التحديث االنى للمخزون
ترحيل القيود املحا�سبية الكرتونيا

�ص ١١

منظومة اإلعدادات
والحماية:
ادارة الإعدادات واحلماية

الإعدادات االدارية

تقدم منظومة الإعدادات واحلماية فى نظام ح�ساباتى نظام متكامل �سل�س و
�سهل اال�ستخدام للإعدادات واحلماية يتم اعداده من قبل امل�ستخدم وذلك ح�سب
مايراه منا�سب للعمل وامل�ؤ�س�سة املراد امتتتها وميكن درج وظائف منظومة الإعداد
واحلماية حتت امل�سميات التالية:

يقدم نظام ح�ساباتى منظومة متكاملة لإعداد النظام
ح�سب الهيكلة الإدارية واملحا�سبية للم�ستخدم وميكن
درج وظائف اعدادات الهيكلة الإدارية واملحا�سبية
حتت امل�سميات التالية:

�إعدادات احلماية
الإعدادت الإدارية
الإعدادت املحا�سبية
اعدادات احلماية

�إعداد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
�إعداد امل�شاريع واالن�شطة التجارية
�إعداد مراكز التكلفة
�إعداد ح�سابات التحليل
�إعداد الهيكل املحا�سبي

تقدم منظومة احلماية والتحكم فى نظام ح�ساباتى الكثري من ال�صالحيات املرنة
وال�سهلة اال�ستخدام ملدير النظام لتعريف امل�ستخدمني و�إعطاء ال�صالحيات
للم�ستخدمني كال على ح�سب عمله وميكن درج وظائف منظومة احلماية والتحكم
حتت امل�سميات التالية:
تعريف امل�ستخدمني
�صالحيات الدخول على النماذج
�صالحيات القراءة/التحديث/الإلغاء
�صالحيات الدخول على التقارير
امكانية ربطه بنظام دخول برنامج الويندوز
نظام قفل مركزي
نظام دخول حمدد لكل م�ستخدم
نظام �أمان خا�ص بكل نظام على حده
ختم وتوقيت وتاريخ العمليات
خا�صية مراجعة ومتابعة املدخالت
مراقبة ا�ستخدام النظام

�ص ١٢

�ص ١٣

املكاتب الإقليمية

