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�ص ٢

نظام مدفوعاتي

�ص 5

الوظائف

�ص 8

الميزات األساسية

�ص 11

االستفسارات وتحليل البيانات

�ص 12

المكاتب اإلقليمية

الحسابات الدائنة التي تدفع لك
ما هـو نظــام مدفوعاتي؟

ما الذى يقدمـه نظـام مدفوعاتي؟

نظام �أوبتمم للمدفوعات وامل�شرتيات هو برنامج م�صمم لي�شمل جميع العمليات
املتعلقة ب�سل�سلة املوردين وامل�شرتيات من خالل �إدارة النفقات بعمالت متعددة ،و
تب�سيط طلب الإدارات �أو الأق�سام ،وت�سجيل الإقتبا�سات ،و�إدارة عملية املناق�صات
و طلبات ال�شراء ،و توثيق مذكرة الت�سليم و الفاتورة ،وامل�ستحقات غري املدفوعة و
املدفوعات النقدية من خالل ح�سابات م�صرفية متعددة .كما يتيح للم�ستخدمني
تتبع �أي من الوثائق املذكورة و حالتها �سواء كانت يف �إطار امل�ساهمة ،املوافقة� ،أو
امل�ستلم ،املرجع �أو امل�ستقر جزئي ًا �أو كلي ًا.

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

�إدارة طلبات الق�سم

�إدارة طلبات البائع للت�سعرية

أنظمة فولكا مرنة
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.

�إدارة املناق�صات

�إدارة طلب ال�رشاء (الوحدات املخزون �أو غري املخزون)
�إدارة ت�سليم املذكرات

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

�إدارة الفاتورة ( الت�سليم املبا�رش و ال�ضد)

�إدارة املدفوعات (ح�ساب اىل ح�ساب /حتويل�/شيكات)

ماذا ي�ستخدم نظام م�شرتياتي؟

�إدارة عالقات العمالء و موردين

�إدارة تقارير امل�شرتيات و اال�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 :
نظام ح�ساباتي
نظام موظفيني
نظام �أوقاتـــــي
نظام مبيعاتي
نظام �أ�صويل

�ص ٢

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

�ص ٣

الوظا ئف
يعتمد نظام مدفوعاتي لإدارة املدفوعات وامل�شرتيات على احلركة امل�ستندية وي�شتمل على �إجراءات دقيقة ومرنة وم�ستويات متعددة
لت�صريح امل�ستندات� .إنه نظام �إليكرتوين متكامل يغنيك عن ا�ستخدام الأوراق وذلك بد�أً من طلبات الدوائر وانتها ًء ب�إ�صدار املدفوعات.

طلبات الدوائر

طلباتالت�سعريات

من خالل قائمة طلبات الدوائر يتم معاجلة جميع طلبات
الدوائر �سوا ًء �سيتم حتويلها للمخزن �أو لأمر �شراء .يتم �إعداد
الت�صريحات بكل �سهولة خلط �سري الطلب من بدايته حتى ي�صل
�إىل وجهته ا�أخلرية.

ميكن �إ�صدار طلب ت�سعرية من �أي مو ّرد م�سجل يف النظام ،كما
ميكن �إ�ضافة مو ّردين جدد يف �أي وقت �أو من خالل طلبات الدوائر.
ميكن كذلك حفظ قوائم �أ�سعار املو ّردين يف النظام وا�ستعرا�ضها
حني احلاجة لها.

�أوامر

ال�رشاء ( خمزون /مواد غري خمزونة)

ميكن �إ�صدار طلب ت�سعرية من �أي مو ّرد م�سجل يف النظام ،كما ميكن �إ�ضافة مو ّردين جدد يف �أي وقت �أو من خالل طلبات الدوائر .ميكن
كذلك حفظ قوائم �أ�سعار املو ّردين يف النظام وا�ستعرا�ضها حني احلاجة لها.

�ص ٤

�ص ٥

ا لو ظـــا ئـــف
�إ�شعارات لأ�ستالم

ميكن توثيق �إ�شعارات الب�ضائع امل�ستلمة ومطابقتها مع �أوامر ال�شراء التي �أ�صدرت لها يف ق�سم �إ�شعارات الأ�ستالم من نظام م�شرتياتي .ويتم
�أخذ القيود املحا�سبية وااللتزامات املالية وحجز مبالغ امليزانية و�صرفها.

الفواتري (املبا�رشة �أو املتعلقة ب�إ�شعارات ال�ستالم)

�إدارة املدفوعات

يف هذا الق�سم من النظام يتم �إدخال الفواتري املبا�شرة مثل فواتري الكهرباء
والهاتف� ،أو الفواتري املتعلقة ب�إ�شعارات اال�ستامل �آخذ ًا امليزانية التقديرية يف
االعتبار .كما ميكن �إرفاق ن�سخة م�صورة من فاتورة املورد بكل م�ستند.

ميكن يف هذا الق�سم �إ�صدار مدفوعات مبا�شرة �أو مدفوعات لت�سوية الفواتري بجميع
الطرق �سواء �إ�صدار ال�شيكات� ،أو التحويل البنكي� ،أو التحويل من ح�ساب �آخلر .كما
ي�شتمل النظام على تنبيه تلقائي عن الفواتري امل�ستحقة ال�سداد.

�إ�ستف�سارات وتقارير املدفوعات

يتميز نظام مدفوعاتي لــلمدفوعات ب�إمكانيـة طباعة كل م�ستند حال �إمتام معاجلته وت�صديقه با�إل�ضافة �إىل �إمكانية اال�ستف�سار و�إ�صدار التقارير ا�إلدارية
والت�شغيلية جلميع العمليات وكذلك تتبع العمليات والقيود التي متت معاجلتها يف النظام حتى امل�ستويات ا�ألولية� .إن هذا النظام ،وبكل ب�ساطة هو �أداتك ل�صناعة
الكثري من القرارات.

�ص ٦

�ص ٧

الميزات األساسية في نظام مشترياتي
يقوم بتنظيم عمليات ال�رشاء واملدفوعات
الدفع مبختلف العمالت

عدد غري حمدود من م�ستويات الت�صديق

وم�سارات امل�ستندات

مت�صل بامليزانية التقديرية على جميع

امل�ستوات  :م�ستوى احل�ساب� ،أو م�ستوى

مركز الربحية� ،أو م�ستوى مركز التكلفة� ،أو
على جميع امل�ستويات جمتمعة.

�إدارة امل�ستندات ا�أل�صلية التحويل
ملايكرو�سوفت �إك�سل �أو وورد

الميزات األساسية
�سيقوم نظام مدفوعاتي للمدفوعات وامل�شرتيات ب�إ�صدار جميع امل�ستندات
وعر�ض م�ضمونها بناء على املعايري التي ّ
تف�ضلها والتي قمت ب�إعدادها.

كون النظام متعدد الغات� ,سوف ت�ستطيع �إدخال امل�شرتيات ب�أي عملة و ثم �سوف
يقوم الربنامج بالتحويالت االزمة يف وقت �إدخال املعاملة.

املوردين واال�ستاذ امل�ساعد
بيانات
ّ

ي�شتمل النظام على �أ�ستاذ م�ساعد متكامل للمو ّردين ميكن الو�صول له من داخل ال�شركة من خالل �شبكة االنرتانت الداخلية �أو من خالل �شبكة االنرتنت
للم�ستخدمني من اخلارج .كما يحتوي النظام على العديد من امل ّيزات ا�أخلرى مثل الربيد االلكرتوين و�إدارة امل�ستندات التي ت�ساعدك على تنظيم وحتديث بيانات
املو ّردين والتوا�صل معهم فيجعلهم جزء من م�ؤ�س�ستك.

�ص ٨

�ص ٩

االستفسارات وتحليل البيانات
ي�سمح لك نظام م�شرتياتي با�ستعرا�ض جميع القيود التي مت ترحيلها يف �أي وقت من
�أجل �أغرا�ض اال�ستف�سار وحتليل البيانات:
الطلب ،الت�سعرية� ،أمر ال�رشاء� ،إ�شعار اال�ستامل،
املخزون ،املرجتع �أو الفاتورة مع القدرة على تتبع �أدق التفا�صيل
�أيل منها.
تتبع املبالغ امل�ستحقة الدفع و
�سجل �سندات الدفع (متكّ نك من ّ
تاريخ ا�ستحقاقها من �أجل �إدارة تدفق النقد)
�سجل ال�شيكات
�سجل الذمم املدينة
يوفر النظام �سجل قابل للطباعة بجميع عمليات الدفع التي قام
النظام مبعاجلتها وذلك يف ق�سم التقارير من النظام.

وعند احلاجة للم�ساعدة يف �أي وقت ،ميكنك احل�صول عليها حا ًال على ال�شا�شة
و�ستقودك خالل جميع اخلطوات الأ�سا�سية .كما �أن دليل امل�ستخدم يوفر جميع
التفا�صيل الإ�ستخدام الأمثل لنظام م�شرتياتي للمدفوعات وامل�شرتيات بجميع ميزاته.

�إن التمكن من الرت�شيح والت�صنيف لأي حقل من احلقول والقدرة على تتبع �أمر ال�رشاء ،وتوزيع املدفوعات،
واملرحلة التي و�صل �إليها الطلب .يعطيك �صورة وا�ضحة عن الو�ضع يف �أي وقت تريده.

�ص 10

�ص 11
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