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المكاتب اإلقليمية

تحكم بدفاترك المحاسبية
بدقة وحذر
ما الذى يقدمـه نظــام �أ�ستاذي؟

ما هـو نظــام �أ�ستاذي؟

نظام �أ�ستاذي هو �أحد املنظومات التجارية من باقة فولكا للربجميات ،وهو
برنامج متكامل ي�شمل �إدارة الدفاتر املحا�سبية بالكامل و�إ�صدار التقارير املالية.
يقوم نظام �أ�ستاذي بح�ساب التكلفة على �أ�سا�س نظام امل�شاريع وم�صادر الربح
والتكلفة املتعددة .ويغطي جميع الدورات املحا�سبية امل�ستندية املعمول بها .وي�سمح
النظام بتعدد املراكز الربحية ومراكز التكلفة وكذلك تعدد العمالت .وعند
�إدخال القيود املحا�سبية يف الأ�ستاذ العام يقوم النظام بتحديث تقارير احل�سابات
وك�شوفات الدخل والتدفقات النقدية وميزان املراجعة �إالكرتوني ًا.
وظائف النظام:

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.
جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.

�إعداد وترحيل القيود اليومية

أنظمة فولكا مرنة

ي�ستخدنظام �أ�ستاذي املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�ستخدامه
عربال�شبكات الداخلية والإنرتنت �أو عرب تكنولوجيا ال�سحاب.

القيود املعدة م�سبق ًا

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

القيود املعدة م�سبق ًا للعمالء واملوردين

�إعداد وترحيل القيود اليومية �آلي ًا

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

الك�شوفات املالية

الأ�ستاذ امل�ساعد للموردين والعمالء

ماذا ي�ستخدم نظــام �أ�ستاذي؟

التقارير املالية والإ�ستف�سارات

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

ي�ستخدم نظام �أ�ستاذي 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 �أ�ستاذي 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.

نظام ح�ساباتي
نظام موظفيني
نظام �أوقاتـــــي
نظام مبيعاتي
نظام �أ�صويل

ي�ستخدم نظام �أ�ستاذي 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.

�ص ٢

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

�ص ٣

الوظا ئف
ي�سمح لك نظام �أ�ستاذي برتحيل جمموعة من املدخالت ذات العمالت املختلفة و�إ�صدار تقارير
مالية تتبع معايري التقارير املالية الدولية

طلبات الدوائر

القيود املعدة م�سبقاً:

من خالل قيود الت�سوية ،يتم ترحيل املدخالت ب�شكل مبا�شر
�إىل الأ�ستاذ العام �أو الأ�ستاذ امل�ساعد .وميكن ترحيل القيود �إىل
مراكز الربح ومراكز التكلفة واحل�سابات �أو العمالء واملوردين.

من خالل القيود املعدة م�سبق ًا ،ميكن �إعادة �إعداد وجتهيز
وترحيل القيود �إىل الأ�ستاذ العام عند احلاجة �إىل ذلك.

القيود املعدة م�سبق ًا للعمالء واملوردين

من خالل القيود املعدة م�سبق ًا للعمالء واملوردين ،تتم �إعادة �إعداد القيود لكل عميل /مورد مع تاريخ التنفيذ ليتم ترحيلها �إىل الأ�ستاذ العام

�ص ٤

�ص ٥

املميزات اال�سا�سية لنظام �أ�ستاذي:
�ضبط احل�سابات وهيكلتها ب�شكل ال متناهي
قيود ت�سوية بعمالت متنوعة
تقارير على �صيغة ملفات بي دي �إف،
�إك�سل� ،إت�ش تي �إم �إل

�سحب وا�سرتجاع املعلومات لكل عملية �إدخال
�إدخال مرفقات لكل معاملة وقيد

ا لو ظـــا ئـــف
�إعداد وترحيل للقيود اليومية �آلي ًا

من خالل �إعداد وترحيل للقيود اليومية �آلي ًا ميكن ترحيل القيود ب�شكل دوري عرب �إعداد م�سبق.

ك�شوف احل�سابات

الأ�ستاذ امل�ساعد للعمالء واملوردين

ميتلك نظام �أ�ستاذي �إعداد خا�ص للتقارير املالية ،حيث يظهر جميع التقارير
بنا ًء على معايري التقارير املالية الدولية .وتقع هذه التقارير �ضمن �أربع جمموعات
هي :تقارير املوازنة العامة ،وتقارير الأرباح واخل�سائر ،وتقارير ميزان املراجعة
وك�شوف احل�سابات املقارنة.

نظام ح�ساباتي نظام متكامل يربط العمالء واملوردين بالأ�ستاذ امل�ساعد .ومي ّكن
النظام �أي�ض ًا على �إر�سال الربيد الإلكرتوين� ،إدارة الأوراق وت�سجيل الدخول عرب
الإنرتنت.

�ص ٦

�ص ٧

الميزات االختيارية
امليزانية التقديرية

ت�سوية احل�سابات

ي�سمح نظام �أ�ستاذي بو�ضع ميزانية تقديرية لعدة م�ستويات� ،سواء �أكان ذلك يف
احل�ساب �أو مركز الربح و�/أو مركز اخل�سارة ،وميكن ا�ستخراج تقارير امليزانية.

يوفر نظام �أ�ستاذي خا�صية ت�سوية احل�سابات لإمتام عملية ت�سوية احل�سابات
البنكية ،حيث يتم ربط ح�ساب الأ�ستاذ العام مع احل�ساب املقابل لتتم الت�سوية
ب�شكل تلقائي.

�ص ٨

�ص ٩

التقارير المالية واالستفسارات
ي�سمح لك نظام �أ�ستاذي با�ستعرا�ض تفا�صيل كل قيد يتم ترحيله عرب النظام كالتايل
ك�شف املوازنة العامة لأي فرتة زمنية معينة �أو ك�شف مقارنة عرب
ال�سنوات
ك�شف ح�سابات الربح واخل�سائر لأي فرتة معينة �أو ك�شف مقارنة
عرب ال�سنوات
ميزان املراجعة لأي فرتة معينة واملح�صلة الإجمالية لل�سنوات ال�سابقة
امل�صاريف احلقيقية والتقديرية
بناء على احل�ساب و الن�شاط و رمز
تقارير العمالء واملوردين
ً
التحليل� ،أو خليط من جميع ما�سبق
كما تتوفر �آليات بحث وت�صفية متنوعة ت�سمح ب�إ�ستخراج التقارير
بناء على احتياجات كل م�ؤ�س�سة
ً

ومن �أجل احل�صول على �أق�صى درجات الأ�ستفادة من نظام �أ�ستاذي� ،سيكون هناك دائم ًا نظام م�ساعدة يظهر لك
مل�ساعدتك يف جميع املراحل وعند االحتياج ،بالإ�ضافة �إىل كتيبات دليل امل�ستخدم التي ت�شمل تفا�صيل دقيقة
و�شاملة للم�ستخدمني.

�ص 10

�ص 11
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