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نظام إستاذي

الوظائف

الميزات األساسية

االستفسارات وتحليل البيانات

المكاتب اإلقليمية



ما هـو نظــام �أ�شتاذي؟

نظام �أ�شتاذي هو اأحد املنظومات التجارية من باقة فولكا للربجميات، وهو 
برنامج متكامل ي�صمل اإدارة الدفاتر املحا�صبية بالكامل واإ�صدار التقارير املالية. 

يقوم نظام اأ�صتاذي بح�صاب التكلفة على اأ�صا�ض نظام امل�صاريع وم�صادر الربح 
والتكلفة املتعددة. ويغطي جميع الدورات املحا�صبية امل�صتندية املعمول بها. وي�صمح 

النظام بتعدد املراكز الربحية ومراكز التكلفة وكذلك تعدد العمالت. وعند 
اإدخال القيود املحا�صبية يف الأ�صتاذ العام يقوم النظام بتحديث تقارير احل�صابات 

وك�صوفات الدخل والتدفقات النقدية وميزان املراجعة اإالكرتونيًا.

وظائف �لنظام:
   �إعد�د وترحيل �لقيود �ليومية

   �لقيود �ملعدة م�شبقًا
   �لقيود �ملعدة م�شبقًا للعمالء و�ملوردين

   �إعد�د وترحيل �لقيود �ليومية �آليًا
   �لك�شوفات �ملالية

   �لأ�شتاذ �مل�شاعد للموردين و�لعمالء
   �لتقارير �ملالية و�لإ�شتف�شار�ت

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا الإختيارية التى ميكن تركيبها على 
نظام مدفوعاتي بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ل يتجزء من النظام وذلك 

ح�صب رغبات العميل. هذه الربجميات كالتي :

         نظام ح�ساباتي
        نظام موظفيني
        نظام �أوقاتـــــي

        نظام مبيعاتي
        نظام �أ�سويل

أنظمة فولكا مرنة 

بشكل ال يصدق نظراً

لمزاياها المتعددة. 

ما �لذى يقدمـه نظــام �أ�شتاذي؟

        ي�صتخدنظام �أ�شتاذي املت�صفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�صتخدامه
        عربال�صبكات الداخلية والإنرتنت اأو عرب تكنولوجيا ال�صحاب.

        التحديث الآين والفوري لكل عملية والذى من خالله ميكن ا�صتخراج كل 
        التقارير املالية يف اأي وقت.

        ثنائية اللغة : العربية والإجنليزية، اإذ با�صتطاعتك ت�صجيل دخولك باللغة التي 
ترغب.

        جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.

        خيار الطباعة للم�صتندات بعد اإمتام اأية عملية.

        ت�صاريح الدخول للنظام متعددة امل�صتويات مع نظام اأمان مركزي حمكم.

ماذ� ي�شتخدم نظــام �أ�شتاذي؟

        ي�صتخدم نظام �أ�شتاذي املت�صفحات الإلكرتونية ب�صكل كلي ومتكامل 
)Thin client Technology(  �صواء كان الدخول عرب ال�صبكات الداخلية اأو عرب 

الإنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�صتخدم الدخول يف اأي وقٍت ومن اأي مكان بكل ي�صٍر 
و�صهولة.

        ي�صتخدم نظام �أ�شتاذي قاعدة بيانات مايكرو�صوفت اك�صرب�ض وذلك ملا تتمتع 
به هذه القاعدة من اأمان ومرونة وموثوقية و�صهولة اإ�صتخدام وتبادل املعلومات مع 

اأكرث الأنظمة واأكرث قواعد البيانات اإ�صتخدامًا.

        ي�صتخدم نظام �أ�شتاذي تكنولوجية RDBMS وهى تكنولوجيا قواعد البيانات 
املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�صها ببع�ض بحيث ت�صهل على امل�صتخدم 

اإدخال واإخراج والبحث عن اأية معلومة يف اأ�صرع وقت ممكن.

        مت ا�صتخدام Asp.Net  و C# فى برجمة نظام �أ�شتاذي وهى اأحدث لغات 
احلا�صوب من قبل مايكرو�صوفت.

المحاسبية  بدفاترك  تحكم 
وحذر بدقة 
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ئف ظا لو ا
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ي�شمح لك نظام �أ�شتاذي برتحيل جمموعة من �ملدخالت ذ�ت �لعمالت �ملختلفة و�إ�شد�ر تقارير 
مالية تتبع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية

طلبات �لدو�ئر

من خالل قيود الت�صوية، يتم ترحيل املدخالت ب�صكل مبا�صر 
اإىل الأ�صتاذ العام اأو الأ�صتاذ امل�صاعد. وميكن ترحيل القيود اإىل 

مراكز الربح ومراكز التكلفة واحل�صابات اأو العمالء واملوردين.

�لقيود �ملعدة م�شبقًا للعمالء و�ملوردين

من خالل القيود املعدة م�صبقًا للعمالء واملوردين، تتم اإعادة اإعداد القيود لكل عميل/ مورد مع تاريخ التنفيذ ليتم ترحيلها اإىل الأ�صتاذ العام

�لقيود �ملعدة م�شبقًا:

من خالل القيود املعدة م�صبقًا، ميكن اإعادة اإعداد وجتهيز 
وترحيل القيود اإىل الأ�صتاذ العام عند احلاجة اإىل ذلك.
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ئـــف ظـــا لو ا
من خالل اإعداد وترحيل للقيود اليومية اآليًا ميكن ترحيل القيود ب�صكل دوري عرب اإعداد م�صبق.

ميتلك نظام اأ�صتاذي اإعداد خا�ض للتقارير املالية، حيث يظهر جميع التقارير 
بناًء على معايري التقارير املالية الدولية. وتقع هذه التقارير �صمن اأربع جمموعات 

هي: تقارير املوازنة العامة، وتقارير الأرباح واخل�صائر،  وتقارير ميزان املراجعة 
وك�صوف احل�صابات املقارنة.

نظام ح�صاباتي نظام متكامل يربط العمالء واملوردين بالأ�صتاذ امل�صاعد. وميّكن 
النظام اأي�صًا على اإر�صال الربيد الإلكرتوين، اإدارة الأوراق وت�صجيل الدخول عرب 

الإنرتنت.

�إعد�د وترحيل للقيود �ليومية �آليًا

�لأ�شتاذ �مل�شاعد للعمالء و�ملوردينك�شوف �حل�شابات

�شبط �حل�شابات وهيكلتها ب�شكل ل متناهي

قيود ت�شوية بعمالت متنوعة

تقارير على �شيغة ملفات بي دي �إف، 
�إك�شل، �إت�ش تي �إم �إل

�شحب و��شرتجاع �ملعلومات لكل عملية �إدخال

�إدخال مرفقات لكل معاملة وقيد

�ملميز�ت �ل�شا�شية لنظام �أ�شتاذي:
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االختيارية الميزات 

ي�صمح نظام اأ�صتاذي بو�صع ميزانية تقديرية لعدة م�صتويات، �صواء اأكان ذلك يف 
احل�صاب اأو مركز الربح و/اأو مركز اخل�صارة، وميكن ا�صتخراج تقارير امليزانية.

يوفر نظام اأ�صتاذي خا�صية ت�صوية احل�صابات لإمتام عملية ت�صوية احل�صابات 
البنكية، حيث يتم ربط ح�صاب الأ�صتاذ العام مع احل�صاب املقابل لتتم الت�صوية 

ب�صكل تلقائي.

ت�شوية �حل�شابات�مليز�نية �لتقديرية
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واالستفسارات المالية  التقارير 

ي�صمح لك نظام اأ�صتاذي با�صتعرا�ض تفا�صيل كل قيد يتم ترحيله عرب النظام كالتايل

   ك�شف �ملو�زنة �لعامة لأي فرتة زمنية معينة �أو ك�شف مقارنة عرب 
   �ل�شنو�ت

   ك�شف ح�شابات �لربح و�خل�شائر لأي فرتة معينة �أو ك�شف مقارنة 
   عرب �ل�شنو�ت

   ميز�ن �ملر�جعة لأي فرتة معينة و�ملح�شلة �لإجمالية لل�شنو�ت �ل�شابقة
   �مل�شاريف �حلقيقية و�لتقديرية

   تقارير �لعمالء و�ملوردين بناًء على �حل�شاب و �لن�شاط و رمز 
   �لتحليل، �أو خليط من جميع ما�شبق

   كما تتوفر �آليات بحث وت�شفية متنوعة ت�شمح باإ�شتخر�ج �لتقارير 
   بناًء على �حتياجات كل موؤ�ش�شة

ومن �أجل �حل�شول على �أق�شى درجات �لأ�شتفادة من نظام �أ�شتاذي، �شيكون هناك د�ئمًا نظام م�شاعدة يظهر لك 
مل�شاعدتك يف جميع �ملر�حل وعند �لحتياج، بالإ�شافة �إىل كتيبات دليل �مل�شتخدم �لتي ت�شمل تفا�شيل دقيقة 

و�شاملة للم�شتخدمني.
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