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وظائف Optimum إلدارة توزيع المطبوعات:

منظومــة متكاملــة لهيكلــة طريقــة  Optimum إلدارة توزيــع المطبوعــات 
ان  المــوزع والمنطقــة والمطبوعــة وكمــا  التوزيــع حســب  التوزيــع وجدولــة 
للمنظومــة نظــام ذكــي يســاعد علــي تحديــد كميــة الطباعــة المــراد توزيعهــا 
كذلــك كيفيــة توزيــع الكميــة الزائــدة مــن المطبوعــة وكذلــك فــإن المنظومــة 
الثــالث  التوزيــع  خدمــات  لتقديــم  كاملــة  مســتندية  دورة  علــى  تشــتمل 

المتعارف عليها وهي للمشتركين والمتاجر والبائعين المتجولين.

أمــان و نظــام  نظــام  Optimum إلدارة توزيــع المطبوعــات  أن لمنظومــة 
اعتمــاد مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين 
ــات  ــة كل مســتند حســب الصالحي ــد حرك ــك تحدي ــى كل المســتويات وكذل عل

المالية واإلدارية لكل مستخدم.

١. إعداد وهيكلة التوزيع.
٢. إدارة المبيعات والمشتركين.

٣. إدارة خدمات العمالء.
٤. إدارة الفوترة والعقود.
٥. إدارة سندات القبض.

٦. إدارة التحصيل.
٧. إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات.
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إعداد وهيكلة التوزيع

يشــتمل تطبيــق إدارة إعــداد وهيكلــة التوزيع مــن منظومة Optimum إلدارة 
توزيع المطبوعات على التالي من التطبيقات:

إعداد وهيكلة التوزيع

√ ارسال التنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ إعداد المطبوعات.

√ إعداد  المسارات.

√ إعداد الموزعين.
√ إعداد سياسات التعامل بالنقد وعلى الحساب.

√ اإلستفسارات وطباعة التقارير إلكترونيًا.
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 إدارة المبيعات
والمشتركين

يشتمل تطبيق إدارة المبيعات والمشتركين من منظومة Optimum إلدارة 
توزيع المطبوعات على التالي من التطبيقات:

إدارة المبيعات والمشتركين

√ إعداد العمالء من المتاجر والمؤسسات:

√ إصدار العقود إلكترونيًا للمشتركين.

√ إصدار سندات القبض إلكترونيًا للنقد.

- نقدًا.
- على الحساب.

√ إعداد العمالء من األفراد المستركين:
- نقدًا.

- على الحساب.

√ تغيير وقت التوزيع إلكترونيًا.

√ ايقاف التوزيع.
√ اإلستفسارات وطباعة التقارير إلكترونيًا.

√ ارسال التنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة الفوترة والعقود

توزيــع  إلدارة   Optimum منظومــة  مــن  الفواتيــر  إدارة  تطبيــق  يشــتمل 
المطبوعات على التالي من التطبيقات:

إدارة الفوترة والعقود

√ إصدار الفواتير إلكترونيًا حسب العقد.

√ مقارنتهم بالعقد.
√ إصدار الفواتير المباشرة.

√ إلغاء الفواتير.

√ طباعة الفواتير إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات عن الفواتير إلكترونيًا.
√ ارسال الفواتير والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة سندات القبض

يشــتمل تطبيــق إدارة ســندات القبــض منظومــة Optimum إلدارة توزيــع 
المطبوعات على التالي من التطبيقات:

إدارة سندات القبض

√ طباعة سندت القبض.

ــن  ــًا ع ــل إلكتروني ــة التحصي ــات ومتابع ــض والتنبيه √ إرســال ســندات القب
   طريق البريد اإللكتروني.

√ اصدار سندات القبض.

√ إلغاء سندات القبض.
√ استفسار عن سندات القبض والمتابعة والتحصيل.
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إدارة التحصيل

يشــتمل تطبيــق إدارة التحصيــل مــن منظومــة Optimum إلدارة توزيــع 
المطبوعات على التالي من التطبيقات:

إدارة التحصيل

√ اإلستفسارات إعمار المديونية ومعدل التحصيل إلكترونيًا.

البريــد  طريــق  عــن  إلكترونيــًا  والتنبيهــات  والرســائل  الفواتيــر  ارســال   √
   اإللكتروني ورسائل الهواتف وتطبيقات الهواتف.

√ جدولة التحصيل إلكترونيًا.

√ متابعة التحصيل إلكترونيًا.
√ طباعة رسائل التحصيل إلكترونيًا.
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إدارة اإلستفسارات 
وتقارير المبيعات

منظومــة  مــن  المبيعــات  وتقاريــر  اإلستفســارات  إدارة  تطبيــق  يشــتمل 
Optimum إلدارة توزيع المطبوعات على التالي من التطبيقات:

 إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات

√ تقارير واستفسارات العقود.

√ تقاريرإستفسارات  المبيعات.

√ تقارير وإستفسارات التحصيل.

√ تقارير واحصائيات عامة.





مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


