اﻳــﻨــﻤــــﺎ ﺗــﻜـــــﻮن

ﻓﻬﻨـﺎك ﺛـﻢ ﺳﺤﺎﺑـﺔ ﻟﺘﺨـﺒﺮك

ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ دارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ

�ص ٢

نظام موظفيني

�ص 5

الوظائف

�ص 8

الميزات األساسية

�ص 11

المعالجة

�ص 12

المكاتب اإلقليمية

قم بإدارة أثمن ممتلكاتك مع
نظام موظفـيني
ما الذى يقدمـه نظـام موظفيني؟

ما هـو نظــام موظفيني؟

نظام موظفيني هو نظام متكامل الدارة البيانات ال�شخ�صية و الرواتب اخلا�صة
باملوظفني و الذي يغطي جميع اجلوانب اخلا�صة باملوارد الب�شرية امل�ستقاة من قبل
امل�ؤ�س�سة الدارة املوظفني و بياناتهم باال�ضافة اىل الرواتب املدفوعة .با�ستطاعة
النظام ان يتاقلم و يقوم بالعمل املطلوب حتت اي قانون من قوانني العمل املعمول
بها يف اي دولة ،ليتوافق مع القانون املطلوب تطبيقه .بيانات املوظفني ال�شخ�صية
حتفظ ب�شكل منظم يف النظام ،و باالمكان العمل على اجناز الرواتب بال�سهولة
التامة و حتوليها مبا�شرة اىل احل�سابات البنكية للموظفني .نظام موظفيني
يغطي جميع اجلوانب اخلا�صة باملوظفني و الرواتب و يقوم بحفظها بنف�س الطريقة
امل�ستخدمة يف نظام امللفات اليدوي على النحو التايل :

أنظمة فولكا مرنة
بشكل ال يصدق نظراً
لمزاياها المتعددة.

ملف التعيني

ي�ستخدم نظام موظفيني 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 واالجنليزية� ،إذ با�ستطاعتك ت�سجيل دخولك باللغة التى
ترغب.
جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.
خيار الطباعة للم�ستندات بعد �إمتام �أية عملية.

ملف البيانات ال�شخ�صية
ملف التوظيف

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

ملف احل�ضور

ملف الرتقيات

ماذا ي�ستخدم نظام موظفيني؟

امللف البنكي
الرواتب

ي�ستخدم نظام موظفيني املت�صفحات الإلكرتونية ب�شكل كلى 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.

حتويل الرواتب
امل�ستندات

انهاء اخلدمة

عمل التقارير.

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 �أ�صويل
نظام �أوقاتـــــي
نظام م�شرتياتي
نظام مبيعاتــي
�ص ٢

ي�ستخدم نظام موظفيني 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 موظفيني تكنولوجية  RDBMSوهى تكنولوجيا قواعد
البيانات املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�ضها ببع�ض بحيث ت�سهل على
امل�ستخدم ادخال و�إخراج والبحث عن �أية معلومة يف �أ�سرع وقت ممكن.
مت ا�ستخدام  Asp.Netو  #Cفى برجمة نظام موظفيني وهى �أحدث لغات
احلا�سوب من قبل مايكرو�سوفت.

�ص ٣

ا لو ظا ئف
ملف التعيني

ملف التوظيف

يتم ا�ستخدام ا�ستمارة التعيني و مبلء اخلانات املطلوبة للمر�شح
يف وقت التعيني حلفظ بيانات املوظف يف ملفه ال�شخ�صي .نظام
موظفيني يحتوي على ا�ستمارة التوظيف املبا�شر و التي تت�ضمن
جميع البيانات ال�شخ�صية للمر�شح يف وقت التعيني مثل:

يقوم النظام ب�شكل ا�سا�سي بادارة و حفظ كل بيانات التوظيف
املهمة اخلا�صة باملوظفني بناءا على الهيكل االداري للم�ؤ�س�سة،
ال�سيا�سات و االجراءات املتبعة .نظام موظفيني يقوم بحفظ
البيانات الكاملة اخلا�صة بالتوظيف لكل موظف و التي تت�ضمن:
االدارة
عقد العمل
عطالت نهاية اال�سبوع
اي بيانات اخرى

البيانات ال�شخ�صية
بيانات التوظيف
الدرجة
الإدارة
امل�سمى الوظيفي
املن�صب
الت�صنيف

باقة الراتب و اىل اخره

ملف البيانات ال�شخ�صية

ميكن حفظ البيانات ال�شخ�صية و ادارتها و ا�ستعادتها ب�سهولة لأي موظف من النظام .حتديث البيانات
ال�شخ�صية هو جزء �سهل جدا مما ميكن من ا�ستعادة البيانات املحدثة يف اي وقت .نظام موظفيني يقوم
بحفظ ملف �إلكرتوين لكل موظف و الذي يغطي:
			
البيانات ال�شخ�صية
		
بيانات العناوين
				
اخلربة
		
العائلة

امل�ستندات
اللغات
املواهب و الهوايات
املراجع

ملف التوظيف

يتم �إدارة و حفظ احت�ساب ح�ضور املوظفني ب�شكل فردي لكل
موظف ح�سب ال�سيا�سات و الإجراءات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
نظام موظفيني يتيح �إمكانية �إدارة احل�ضور لكل املوظفني مثل:

�ص ٤

تاريخ الرتقيات
الزيادات
زيادات الراتب

�ص ٥

ا لو ظـــا ئـــف
ملف الرتقيات

حفظ تاريخ الرتقيات و الزيادات اخلا�صة باملوظفني يتم من خالل النظام بكفاءة� .إية زيادة او ا�ستقطاع من
الراتب ح�سب ال�سيا�سة و االجراء املتبع يكون جزء ال يتجزء من احت�ساب الرواتب .نظام موظفيني يقوم
بحفظ البيانات اخلا�صة بالرتقيات و التي تغطي:
تاريخ الرتقيات
الزيادات
زيادات الراتب

امللف البنكي

موظفيني يقوم بادارة جمموعة احل�سابات اخلا�صة باملوظف لتحويل الراتب بعد �أن
يتم �إجناز الرواتب ب�شكل كامل .يتيح امكانية �إعادة االحت�ساب للرواتب يف �أي وقت
و احت�ساب الرواتب من خالل النظام.

حتويل الرواتب

نظام موظفيني يتيح �إمكانية التحويل البنكي ل�صايف الراتب للح�ساب
البنكي للموظف بعد �إجناز الرواتب .ميكن طباعة ر�سالة التحويل البنكي
مبا�شرة و ار�سالها �إىل البنك لكي تتم معاجلة حتويل الراتب.

�ص ٦

�ص ٧

قم بطباعة التقارير
في أي وقت تريد

الميزات األساسية
امل�ستندات

نظام موظفيني يغطي جميع امل�ستندات اخلا�صة باملوظفني و يقوم بالتنبيه لتجديد امل�ستندات قبل ان تنتهي
�صالحيتها:
امل�ستندات ال�شخ�صية ( البطاقة ال�شخ�صية وجواز ال�سفر)
طلب الر�سائل (مثل �شهادة الراتب و�شهادة اخلربة)

انهاء اخلدمات

نظام موظفيني يتيح �إمكانية احت�ساب الدفعة الأخرية للموظفني يف حال
�إنهاء خدماتهم .مدفوعات نهاية اخلدمة بالإمكان احت�سابها مثل منفعة
التقاعد او عالوة �إعادة التمو�ضع.

�ص ٨

�ص ٩

الميزات األساسية
انهاء اخلدمات

نظام موظفيني يتيح امكانية احت�ساب الدفعة الأخرية للموظفني يف حال انهاء خدماتهم .مدفوعات نهاية
اخلدمة بالإمكان احت�سابها مثل منفعة التقاعد او عالوة �إعادة التمو�ضع.
عمل التقارير

جمموعة التقارير اخلا�صة باملوارد الب�شرية مثل جدول الرواتب و تقارير الرواتب الأخرى اخلا�صة بالبيانات
ال�شخ�صية للموظفني و الإجازات و ر�سائل التحويل البنكي ميكن طباعتها من خالل النظام على �صيغة PDF

�ص 10

�ص 11
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