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نظام إدارة األصول الذي ال تنخفض
قيمته أبد ا ً
ما الذى يقدمـه نظـام �أ�صويل؟

ما هـو نظــام �أ�صويل؟

نظام �أ�صويل هو �أحد املنظومات التجارية من باقة فولكا للربجميات ،ب�إمكان
النظام التحكم بحركة �أ�صول ال�شركة �سواء كانت �أ�صو ًال ملمو�سة �أم �أ�صو ًال غري
ملمو�سة .وهو برنامج يقوم باحت�ساب الإ�ستهالك وفق ًا حلياة الأ�صول :القيود
املحا�سبية املرتبطة بعملية ال�شراء بعمالت خمتلفة ،التخل�ص من الأ�صول الثابتة،
احت�ساب الربح /اخل�سارة يف عملية التخل�ص من الأ�صول حيث يتم تدوين القيود
تلقائي ًا.

أنظمة فولكا مرنة
بشكل ال يصدق نظراً

�إدارة الأ�صول
متويل الأ�صول
�صيانة الأ�صول
حركة الأ�صول
توثيق الأ�صول
ت�أمني الأ�صول
تتبع الأ�صول
تدوين وبحث الأ�صول

ي�ستخدم نظام �أ�صويل املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�ستخدامه
عربال�شبكات الداخلية واالنرتنت �أو عرب تكنولوجيا ال�سحاب.
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 التى
ترغب.
جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.
خيار الطباعة للم�ستندات بعد �إمتام �أية عملية.
ت�صاريح الدخول للنظام متعددة امل�ستويات مع نظام �أمان مركزي حمكم.
ماذا ي�ستخدم نظام �أ�صويل؟

لمزاياها المتعددة.
كما �أن 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 مبيعاتــي

ي�ستخدم نظام �أ�صويل املت�صفحات الإلكرتونية ب�شكل كلي ومتكامل
(� )Thin Client Technologyسواء كان الدخول عرب ال�شبكات الداخلية �أو عرب
وقت ومن �أي مكان بكل
الإنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�ستخدم الدخول فى �أي ٍ
ي�سر و�سهولة.
ٍ
ي�ستخدم نظام �أ�صويل قاعدة بيانات مايكرو�سوفت �إك�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 �أ�صويل تكنولوجية  RDBMSوهى تكنولوجيا قواعد البيانات
املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�ضها ببع�ض بحيث ت�سهل على امل�ستخدم
ادخال واخراج والبحث عن �أية معلومة يف �أ�سرع وقت ممكن.

�ص ٢

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

�ص ٣

ا لو ظا ئف
يهدف نظام �أ�صويل �إىل ت�سجيل وحفظ بيانات الأ�صول الثابتة التي متتلكها ال�شركة �سواء كانت �أ�صو ًال
ملمو�سة �أم �أ�صو ًال غري ملمو�سة .ويقوم النظام مبتابعة حركة الأ�صول وانتقالها من موظف لآخر �أو من دائرة
لأخرى �أو من موقع لآخر.
�إدارة الأ�صول

ي�شتمل نظام �أ�صويل على ملف بجميع بيانات كل �أ�صل حيث يتم فيه االحتفاظ بجميع التفا�صيل املتعلقة بالأ�صل
واملو ّرد وبت�صنيف الأ�صل وبالدائرة واملوقع.

ال�شئون املالية

يتكفل نظام �أ�صويل بجميع النواحي املالية للأ�صل كقيمة ال�شراء ،القيمة الدفرتية ،وجمموع مرتاكم اال�ستهالك،
وقيمة م�صروف الإ�ستهالك ال�شهري ويهتم كذلك بالقيود املحا�سبية .كما ميكن القيام ب�إلغاء �أو التخل�ص من الأ�صل
و�سيقوم النظام �أي�ض ًا بالإهتمام بالقيود املحا�سبية املرتتبة على ذلك.

فح�ص و�صيانة الأ�صول
ليكتمل ملف بيانات الأ�صل ،ميكنك �إدخال واالحتفاظ بتفا�صيل �صيانة الأ�صل يف نظام

ال�صيانة ،واملبلغ ،ومقدم اخلدمة بالإ�ضافة للو�صف.

�ص ٤

�أ�صويل مثل نوع

�ص ٥

ا لو ظـــا ئـــف
نقل الأ�صول

مف�صل عن حركة الأ�صل يف ال�شركة �سواء نقله من موقع لآخر �أو من
يقوم نظام �أ�صويل باالحتفاظ ب�سجل ّ
عهدة موظف لعهدة موظف �آخر� ،أو من دائرة لأخرى� ،أو تغيري مركز ربحيته �أو مركز تكلفته .ومن مميزات
النظام �إنه ميكن حتديد م�سارات ت�صديق كل م�ستند من امل�ستندات مع �إر�سال الر�سائل الإلكرتونية للأ�شخا�ص
املخ ّولني بالت�صديق.

م�ستندات الأ�صول

ت�أمني ومتابعة الأ�صول

ي�شتمل نظام ا�صويل على ق�سم خا�ص بامل�ستندات ،ميكن فيه حفظ ن�سخ
م�صورة جلميع امل�ستندات والوثائق وال�صور واملخططات التابعة لكل �أ�صل .كما
يقوم النظام بعد �إمتام الإعداد ب�إر�سال الر�سائل الإلكرتونية للتنبيه عن تاريخ
�إنتهاء �صالحية امل�ستند �أو انتهاء فرتة ال�ضمان.

لأهمية متابعة ت�أمني الأ�صول وجتديد الت�أمني قبل �إنتهاء �صالحية العقد ،ف�إن
نظام �أ�صويل ي�شتمل على ق�سم خا�ص بحفظ تفا�صيل ت�أمني كل �أ�صل حيث
يتم �إدخال جميع البيانات اخلا�صة بعقد ت�أمني الأ�صل مثل مبلغ الت�أمني وبيانات
ال�شركة امل�ؤ ّمنة ويقوم النظام ب�إر�سال التنبيه عندما يحني وقت جتديد الت�أمني هذا
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية حفظ ن�سخ م�ص ّورة من امل�ستندات اخلا�صة بذلك.

تتبع الأ�صول
لدي نظام

�أ�صويل قدرات فائقة يف كيفية متابعة اال�صول وجردها وميكنه حتويل الأ�صول من مكان �إىل �آخر على �أ�سا�س:

الن�شاط/الن�شاط الفرعي
التحليل
الإدارات
املوظفني

�ص ٦

�ص ٧

نظام أصولي يهتم
بممتلكاتك وينقل لك
التقارير في أي وقت.

الميزات األساسية
العديد من امليزات التي مت ّيز نظام

�أ�صويل عن بقية الأنظمة يف ال�سوق هي:

تعدد ال�رشكات
تعدد الفروع
تعدد العمالت
ّ
فتعقب الأ�صل (تكلفة الإ�ستهالك� ،صايف القيمة الدفرتية ،البيع ،الخ)
تكامل
ت�سهيالت بار-كودينغ (رمز الت�شفري)
نظام متكامل لتتّبع حركة الأ�صل
حقول بيانات قابلة للتغيري

الأ�ستاذ الفرعي للأ�صول

ي�شتمل نظام �أ�صويل على �أ�ستاذ فرعي متكامل يبني بالتف�صيل جميع القيود الناجتة عن �أية عملية من العمليات املتعلقة بكل
�أ�صل مثل قيود �شراء الأ�صل ،وقيود امل�صروف ومرتاكم اال�ستهالك ،وقيود �إلغاء الأ�صل .وميكن ا�ستعرا�ض هذه القيود مبركز
الربحية �أو مبركز التكلفة� ،أو باملو ّرد.

�ص ٨

�ص ٩

المعالجة و اإلستفسارات
املعاجلة
يقوم نظام

�أ�صويل باملعاجلة املربجمة للتايل:

معاجلة �رشاء �أو بيع �أو تقادم �أو التخل�ص من الأ�صل مع احت�ساب مبا�رش
لأية خ�سارة �أو ربح وتعيني احل�سابات التي �ستت�أثر بهذه العملية وب�أية ن�سبة.
حتويل مبا�رش للقيود �إىل نظام الأ�ستاذ العام عند ت�صديق العمليات
املختلفة
معاجلة �شهرية مربجمة للإ�ستهالك وترحيلها للأ�ستاذ العام عند �إعطا�ؤك
الأمر بذلك

اال�ستف�سارات والتقارير

ي�شتمل نظام �أ�صويل على العديد من التقارير واال�ستف�سارات املفيدة ،مثل تقارير نقل الأ�صول ،تقارير
الت�أمني ،الفح�ص وال�صيانة ،وتقارير ت�صنيف الأ�صول والتقارير املالية .وتتميز تقارير �أ�صويل باتّباعها
ملعايري املحا�سبة الدولية)IAS( .

عند احلاجة اىل امل�ساعدة يف �أي وقت ،ميكن احل�صول
عليها حا ً
ال على ال�شا�شة ،و�ستقودك خالل جميع
اخلطوات الأ�سا�سية من خالل �رشح مب�سط ووا�ضح .كما
ّ
يوفر جميع التفا�صيل للإ�ستخدام
�أن دليل امل�ستخدم
الأمثل لنظام �أ�صويل بجميع ميزاته

�ص 10

�ص 11
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