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ما هـو نظــام موظفيني؟

نظام موظفيني هو نظام متكامل لدارة البيانات ال�سخ�سية و الرواتب اخلا�سة 
باملوظفني و الذي يغطي جميع اجلوانب اخلا�سة باملوارد الب�سرية امل�ستقاة من قبل 

املوؤ�س�سة لدارة املوظفني و بياناتهم بال�سافة 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�سخ�سية 

حتفظ ب�سكل منظم يف النظام، و بالمكان العمل على اجناز الرواتب بال�سهولة 
التامة و حتوليها مبا�سرة اىل احل�سابات البنكية للموظفني. نظام موظفيني 

يغطي جميع اجلوانب اخلا�سة باملوظفني و الرواتب و يقوم بحفظها بنف�س الطريقة 
امل�ستخدمة يف نظام امللفات اليدوي على النحو التايل :

         ملف التعيني
         ملف البيانات ال�سخ�سية

         ملف التوظيف
         ملف احل�سور
         ملف الرتقيات

         امللف البنكي
         الرواتب

         حتويل الرواتب
         امل�ستندات

         انهاء اخلدمة
         عمل التقارير.

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا الإختيارية التى ميكن تركيبها على 
نظام اأ�سويل بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ل يتجزء من النظام وذلك ح�سب 

رغبات العميل. هذه الربجميات كالتي :
         نظام ح�ساباتي

        نظام �أ�سويل
        نظام �أوقاتـــــي

        نظام م�سرتياتي
        نظام مبيعاتــي

أنظمة فولكا مرنة 

بشكل ال يصدق نظراً

لمزاياها المتعددة. 

ما الذى يقدمـه نظـام موظفيني؟

        ي�ستخدم نظام موظفيني املت�سفحات الإلكرتونية ولذلك ميكن ا�ستخدامه
        عربال�سبكات الداخلية والنرتنت اأو عرب تكنولوجيا ال�سحاب.

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

        ثنائية اللغة : العربية والجنليزية، اإذ با�ستطاعتك ت�سجيل دخولك باللغة التى 
ترغب.

        جمموعة متكاملة من التقارير املالية والإدارية باللغتني.

        خيار الطباعة للم�ستندات بعد اإمتام اأية عملية.

        ت�ساريح الدخول للنظام متعددة امل�ستويات مع نظام اأمان مركزي حمكم.

ماذا ي�ستخدم نظام  موظفيني؟

        ي�ستخدم نظام موظفيني املت�سفحات الإلكرتونية ب�سكل كلى ومتكامل 
)Thin Client Technology(  �سواء كان الدخول عرب ال�سبكات الداخلية اأو عرب 

الإنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�ستخدم الدخول يف اأي وقٍت ومن اأي مكان بكل ي�سٍر 
و�سهولة.

        ي�ستخدم نظام موظفيني قاعدة بيانات مايكرو�سوفت اك�سرب�س وذلك 
ملا تتمتع به هذه القاعدة من اأمان ومرونة وموثوقية و�سهولة اإ�ستخدام وتبادل 

املعلومات مع اأكرث الأنظمة واأكرث قواعد البيانات اإ�ستخدامًا.

        ي�ستخدم نظام موظفيني تكنولوجية RDBMS وهى تكنولوجيا قواعد 
البيانات املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�سها ببع�س بحيث ت�سهل على 

امل�ستخدم ادخال واإخراج والبحث عن اأية معلومة يف اأ�سرع وقت ممكن.

        مت ا�ستخدام Asp.Net  و C# فى برجمة نظام موظفيني وهى اأحدث لغات 
احلا�سوب من قبل مايكرو�سوفت.

قم بإدارة أثمن ممتلكاتك مع
نظام موظفـيني 
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   تاريخ الرتقيات
   الزيادات

   زيادات الراتب

يقوم النظام ب�سكل ا�سا�سي بادارة و حفظ كل بيانات التوظيف 
املهمة اخلا�سة باملوظفني بناءا على الهيكل الداري للموؤ�س�سة، 

ال�سيا�سات و الجراءات املتبعة. نظام موظفيني يقوم بحفظ 
البيانات الكاملة اخلا�سة بالتوظيف لكل موظف و التي تت�سمن:

   االدارة
   عقد العمل

   عطالت نهاية اال�سبوع
   اي بيانات اخرى

 يتم ا�ستخدام ا�ستمارة التعيني و مبلء اخلانات املطلوبة للمر�سح 
يف وقت التعيني حلفظ بيانات املوظف يف ملفه ال�سخ�سي. نظام 
موظفيني يحتوي على ا�ستمارة التوظيف املبا�سر و التي تت�سمن 

جميع البيانات ال�سخ�سية للمر�سح يف وقت التعيني مثل:

   البيانات ال�سخ�سية
   بيانات التوظيف

   الدرجة
   االإدارة

   امل�سمى الوظيفي
   املن�سب

   الت�سنيف
   باقة الراتب و اىل اخره

ميكن حفظ البيانات ال�سخ�سية و ادارتها و ا�ستعادتها ب�سهولة لأي موظف من النظام. حتديث البيانات 
ال�سخ�سية هو جزء �سهل جدا مما ميكن من ا�ستعادة البيانات املحدثة يف اي وقت. نظام موظفيني يقوم 

بحفظ ملف اإلكرتوين لكل موظف و الذي يغطي:

   البيانات ال�سخ�سية       امل�ستندات
   بيانات العناوين        اللغات

   اخلربة        املواهب و الهوايات
   العائلة            املراجع  

ئف ظا لو ا
ملف التوظيف ملف التعيني 

ملف البيانات ال�سخ�سية
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 يتم اإدارة و حفظ احت�ساب ح�سور املوظفني ب�سكل فردي لكل 
موظف ح�سب ال�سيا�سات و الإجراءات اخلا�سة باملوؤ�س�سة.

نظام موظفيني يتيح اإمكانية اإدارة احل�سور لكل املوظفني مثل:

ملف التوظيف 



�ص   ٧ �ص   ٦

ئـــف ظـــا لو ا
حفظ تاريخ الرتقيات و الزيادات اخلا�سة باملوظفني يتم من خالل النظام بكفاءة. اإية زيادة او ا�ستقطاع من 

الراتب ح�سب ال�سيا�سة و الجراء املتبع يكون جزء ل يتجزء من احت�ساب الرواتب. نظام موظفيني يقوم 
بحفظ البيانات اخلا�سة بالرتقيات و التي تغطي:

   تاريخ الرتقيات
   الزيادات

   زيادات الراتب

موظفيني يقوم بادارة جمموعة احل�سابات اخلا�سة باملوظف لتحويل الراتب بعد اأن 
يتم اإجناز الرواتب ب�سكل كامل. يتيح امكانية اإعادة الحت�ساب للرواتب يف اأي وقت 

و احت�ساب الرواتب من خالل النظام. 

نظام موظفيني يتيح اإمكانية التحويل البنكي ل�سايف الراتب للح�ساب 
البنكي للموظف بعد اإجناز الرواتب. ميكن طباعة ر�سالة التحويل البنكي 

مبا�سرة و ار�سالها اإىل البنك لكي تتم معاجلة حتويل الراتب.

ملف الرتقيات 

حتويل الرواتب امللف البنكي 



نظام موظفيني يغطي جميع امل�ستندات اخلا�سة باملوظفني و يقوم بالتنبيه لتجديد امل�ستندات قبل ان تنتهي 
�سالحيتها:

   امل�ستندات ال�سخ�سية ) البطاقة ال�سخ�سية وجواز ال�سفر(     
   طلب الر�سائل )مثل �سهادة الراتب و�سهادة اخلربة(
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األساسية الميزات 

قم بطباعة التقارير
في أي وقت تريد

امل�ستندات 

 نظام موظفيني يتيح اإمكانية احت�ساب الدفعة الأخرية للموظفني يف حال 
اإنهاء خدماتهم. مدفوعات نهاية اخلدمة بالإمكان احت�سابها مثل منفعة 

التقاعد او عالوة اإعادة التمو�سع.

انهاء اخلدمات 
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األساسية الميزات 
نظام موظفيني يتيح امكانية احت�ساب الدفعة الأخرية للموظفني يف حال انهاء خدماتهم. مدفوعات نهاية 

اخلدمة بالإمكان احت�سابها مثل منفعة التقاعد او عالوة اإعادة التمو�سع.

جمموعة التقارير اخلا�سة باملوارد الب�سرية مثل جدول الرواتب و تقارير الرواتب الأخرى اخلا�سة بالبيانات 
PDF ال�سخ�سية للموظفني و الإجازات و ر�سائل التحويل البنكي ميكن طباعتها من خالل النظام على �سيغة

انهاء اخلدمات

عمل التقارير 
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