
Smart enterprise
resource planning (erp)p

Information Technology House

سمارت لتخطیط و إدارة الموارد

www.smart-itbusiness.com



Information Technology House

1

؟ما ھى ERPاألستفادة من

01

02

تحسین األنتاجیة

 األلیة و تبسیط العملیة

03
 مراقبة المخازن

 بصورة جیدة

تقديم أفضل التقارير زيادة عائد األستثمار

04
 تقلیل تكلفة التشغیل

من خالل برنامج      يتم األنتاج بشكل
  اسرع ويسھل العملیة األنتاجیة 

05

06

 تحسین الموارد و
البنیة التحتیة

ERP

 من خالل االعتماد على االلة نتفادى
    األخطاء البشرية ويسرع من االنتاج

من خالل البرنامج نستطیع مراقبة
     المخازن من واردات و صادرات 

 من خالل البرنامج يتم زيادة االنتاج
     و بالتالى يزيد فرصة جذب االستثمار

من خالل البرنامج يتم تحلیل أفضل
     للبیانات و تقديم الكثیر من التقارير

دمج السلسلة المتكاملة
 من (المخازن -مبیعات مشتريات
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من خالل البرنامج نستطیع تقلیل
      العمالة و تقلیل نسبة الھادر 



Information Technology House نظرة عامةنظرة عامة

الھدف الرئیسى للبرنامج

 يھدف البرنامج الى عمل قاعدة بیانات قوية الدارة موارد اى مؤسسة من
 مبیعات و مشتريات و مخازن و حسابات و نقاط بیع و انتاج صناعي وحسابات وتكالیف

 على ان تكون ھذه القاعدة متاحة و متجددة باستمرار و قابلة للتعديل و االضافة وفقاً الى
 متطلبات اى مؤسسة مع امكانیة االستفادة من ھذه البیانات فى شكل تقارير تفصیلیة 

 و اجمالیة و رسائل تنبیھیة خاصة بكل جزء 

نظرة عامةاقسام البرنامج

ينقسم البرنامج الى :ي

 مخازن المنتج النھائى : تشمل على كل ما يخص فئات و اصناف المنتجات النھائیة و حركاتھا تفصیلیة 
 مدعمة بتقارير تفصیلیة و اجمالیة لكل حركة

مخازن الخامات و تحت التصنیع :  تشمل على كل ما يخص فئات و اصناف المواد الخام و حركاتھا تفصیلیة 
مدعمة بتقارير تفصیلیة و اجمالیة لكل حركة 

مخازن قطع الغیار و مستلزمات االنتاج :  مخزنى منفصلین االول لقطع الغیار الخاصة بصیانة الماكینات 
بكل حركاتھا تفصیلیة و الثانى يشمل على كل ما يخص اصناف و فئات مستلزمات االنتاج ان وجدت 

و حركاتھا تفصیلیة و اجمالیة مدعمة بتقارير تفصیلیة و اجمالیة لكل حركة

االنتاج الصناعى : قسم خاص بكل ما يخص عملیة االنتاج بدأ من تعريف الماكینات وصوالً الى تحويل 
المنتجات الى مخازن المنتجات النھائیة 

المبیعات : كل حركة اضافة ألى صنف معرف بأى مخزن من المخازن السابق عرضھا يتم ربطھا بفواتیر 
المبیعات مع متابعة تفصیلیة لحركة البیع للعمالء مدعماً ذلك بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة لكل حركة تتم 

 المشتريات : كل حركة شراء تتم داخل البرنامج يتم ربطھا بفواتیر المشتريات و حساب التكالیف 
 و المصروفات االضافیة

 الحسابات  : كل قسم مما سبق مربوط بالحسابات و تشمل الحسابات فى البرنامج على حسابات 
  بسیطة و حركة الخزينة الیومیة و حسابات ضريبیة وتكالیف التشغیل واالنتاج الصناعي

E.R.P مبیعات

مخازن
 حسابات

نقاط بیع

 انتاج
صناعى

 حسابات
و تكالیف

مشتريات
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نظرة عامةتحديد الصالحیات و

المستخدمین متابعة 

نظرة عامةلغات البرمجة

 نظرة عامةالشروط الالزمة الستخدام النظام

 • كل حركة تتم داخل البرنامج يتم تسجیلھا بالوقت و التاريخ   
    واسم المستخدم و اسم جھاز الكمبیوتر

    لمتابعة المستخدمین بشكل وافى مع االستفادة من ھذه 
   البیانات بشكل تقارير تفصیلیة و اجمالیة للحركات

• يتم تحديد الصالحیات للمستخدمین و عمل كلمة سر خاصة بكل مستخدم مع امكانیة 
  غلق بعض الشاشات او عدم فتحھا اال من خالل كلمة سر 

• يمكن اعطاء المستخدم صالحیة العمل على شاشة واحدة فقط  
 

• IOS platform : "Objective C" language using "XCode" IDE 
• Android Platform: “Java” language using “Android Studio” IDE 
• Windows Platform: Microsoft Visual Studio.net (C# and ASP.Net) 
  & Embarcadero Firemonkey IDE (Delphi Based) 
• Database : Microsoft SQL Server 

 يجب توفر االمكانیات الفنیة االتیة

• Microsoft SQL Server ۲۰۱۲ 
• Computer Server with Minimum Ram of ٤ GB; preferred ۸ GB 
• Windows Server Operating System – minimum Windows Server ۲۰۰۸ 
• Windows ۷ – Terminal PC: Minimum 
• Internal Network 
• Static IP Address – Connect multiple locations 
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المخازن
 أنواع المخازن

 نقاط أساسیة لكل أنواع المخازن

تنقسم المخازن بالبرنامج الى : ل

 تعريف المخازن

 تعريف الفئات

• مخازن المنتجات النھائیة 
• مخازن منتجات نھائیة مجمعة 

• مخازن خامات 
• مخازن تحت التصنیع

• مخازن قطع الغیار
• مخازن مستلزمات االنتاج

• منافذ البیع

• يتم اوالً تعريف المخزن من خالل دلیل المخازن مع تحديد نوعه
• يتم تحديد حالة المخزن (مفتوح / مغلق) ثم تحديد سیاسة الصرف منه كالتالى

o الوارد أوالً يصرف أوالً 
oالصرف من اجمالى الرصید المتاح 

o الصرف بعد اختیار المورد 
• اتاحة السماح بصرف االرصدة بدون رصید فعلى عند الحاجة الى ذلك لمن له الصالحیة فقط

• ربط المخزن بدلیل الحسابات
• إدخال كافة بیانات المسئول عن المخزن و بیانات التواصل مع المخزن

 • تقسم البضائع داخل كل مخزن – حسب نوعة – الي فئـات (لسھولة تصنیف البضائع 
 • يمكن استیراد فئات االصناف من ملف اكسیل او إدخالھا يدوياً

 • يمكن عمل فلترة للفئات المدخلة و ترتیبھا وفقاً الى الكود أو تاريخ اإلدخال أو ترتیبھا ابجدياً
 •يمكن عمل اى تفريعات للفئات – علي شكل شجري (مستويات رئیسیة وفرعیة

 •اتاحة تطبیق حد ادنى للفئة لكل شھر من شھور السنة على حدة حیث مالئمة مواسم البیع
  او تطبیق الحد االدنى على كل شھور السنة 

 •اتاحة تحديد مـدة صالحیة الفئة 

تعريف االصناف
• االصنـاف – المقصود بھا البضائع داخل كل مخزن – حسب نوع المخـزن

• يمكن استیراد أصناف المنتجات النھائیة من ملف اكسیل او إدخالھا يدوياً 
• يمكن عمل فلترة لألصناف المدخلة و ترتیبھا وفقاً الى الكود أو المخزن أو الفئة  أو ترتیبھا ابجدياً

•  ربط االصناف بالمخزن مع اتاحة تعین مجموعة اصناف لمخزن بشكل مجمع
•امكانیة ربط الصنف بأكثر من مخزن

• ربط الصنف بالمورد مع امكانیة ربطه بأكثر من مورد
•ربط االصناف بالفئات 

• تحديد مـدة صالحیة الصنف مع التنبیه قرب انتھاء الصالحیة (حسب تاريخ دخول الشحنة للمخزن 
  في اوامر االضافة او فواتیر المشتريات او اوامـر االنتاج

• امكانیة تكويد الصنف وإعداد باركود لكل صنف – يدويا او تلقائیا ومن ثم البحث عن الصنف بالكود 
  او االسم او كود البحث السريع او الباركود

• ادخال البیانات المالیة للصنف من سعر التكلفة و سعر البیع و حساب السعر بالعملة المحلیة 
• إدخال صورة للصنف

4



Information Technology House

 خصائص االصناف 

 وحدات القیاس

 ارصدة أول المدة

أذون األضافة

يمكن إدخال اى بیانات اضافیة اخرى لألصناف مثل االطوال و المقاسات و االوزان او االلوان
او المقاسات  و يتم ذلك بمرونة شديدة فى تعريف البیان كرقم او حرف أو رقم عشرى او اختیار

من متعدد او اجابة بنعم او ال مثال مع اتاحة ترتیب االصناف او إظھار اسمائھا شاملة على ھذه البیانات 

 يتمیز برنامج سمارت إلدارة الموارد بالمرونة الشديدة فى امكانیة التعامل مع اى وحدة قیاس
 لالصناف حیث حساب االرصدة بالطول او الوزن او الحجم ... مع اتاحة عمل التحويالت بین وحدات القیاس

• يتاح للمستخدم إدخال ارصدة المخازن بدءأ من وقت العمل على البرنامج 
• اتاحة إدخال ارصدة اكتر من مورد لنفس الصنف 

• إدخال االرصدة بشكل اجمالى أو إدخالھا كشحنات 
• غلق التعديل فى ارصدة أول المدة فى حالة حدوث حركة علیھا 

•اتاحة استیراد االرصدة من ملف اكسیل 
•اتاحة تصدير االرصدة لملف اكسیل 

• تسجیل اى حركة إضافة تتم لالصناف برقم االذن و التاريخ و رقم الشحنة و تاريخھا 
• فلترة االصناف وفقاً الى المورد 

• اختیار االصناف من خالل الفلترة بالفئات او البحث عنھا بالكود او البارود او االسم او كود البحث السريع 
• يقم البرامج بحساب اجمالى عدد االصناف المدخلة فى االذن و اجمالى الكمیات و اجمالى 

  التكلفة و اجمالى القیمة 
• يمكن عمل فلترة ألذون االضافة التى تمت خالل فترة او اذون االضافة من مورد معین او 

  اذون االضافة لمخزن معین 
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• تسجیل اى حركة صرف تتم لالصناف برقم االذن و التاريخ
• فلترة االصناف وفقاً الى العمیل  

•  اتاحة صرف كمیات كعینة 
اختیار االصناف من خالل الفلترة بالفئات او البحث عنھا بالكود او الباركود 

• او االسم او كود البحث السريع 
• يمكن اختیار الصرف من اجمالى الكمیة الموجودة فى المخزن او الصرف من شحنة بعینھا 

• يقم البرامج بحساب اجمالى عدد االصناف المدخلة فى االذن و اجمالى الكمیات 
 و اجمالى التكلفة و اجمالى القیمة 

• يمكن عمل فلترة ألذون الصرف التى تمت خالل فترة او اذون الصرف لعمیل 
 معین او اذون الصرف من مخزن معین

 أذون مرتجع المبیعات

• تسجیل اى حركة مرتجع مبیعات تتم برقم االذن و التاريخ
• اتاحة ارتجاع فاتورة أو اذن بأكملھم او ارتجاع اصناف بعینھا منھم 

• توضیح بیانات مسئول البیع   
•فلترة االصناف وفقاً الى العمیل 

• يمكن عمل فلترة ألذون مرتجع المبیعات التى تمت خالل فترة او اذون المرتجع من عمیل 
 معین او اذون المرتجع لمخزن معین

• تسجیل اى حركة مرتجع مشتريات تتم برقم االذن و التاريخ 
• اتاحة ارتجاع فاتورة أو اذن بأكملھم او ارتجاع اصناف بعینھا منھم 

• توضیح بیانات مسئول المشتريات 
• فلترة االصناف وفقاً الى المورد 

• يمكن عمل فلترة ألذون مرتجع المشتريات التى تمت خالل فترة او اذون المرتجع من 
  مورد معین او اذون المرتجع من مخزن معین

 

• تسجیل اى حركة تحويل لالصناف بین المخازن برقم االذن و التاريخ  
• اتاحة اختیار عمیل ألذن التحويل عند الحاجة الى ذلك (تجھیز الطلبیات مثالً 

• اختیار االصناف من خالل الفلترة بالفئات او البحث عنھا بالكود او الباركود 
  او االسم او كود البحث السريع 

• يقم البرامج بحساب اجمالى عدد االصناف المدخلة فى االذن و اجمالى الكمیات 
•يمكن عمل فلترة ألذون التحويل التى تمت خالل فترة سواء من مخزن معین  

  او الى مخزن معین او كتجھیز طلبیه لعمیل معین 
 

 أذون مرتجع المشتريات

 أذون التحويل

 أذون الھالك

• تسجیل اى حركة ھالك لالصناف برقم االذن و التاريخ 
• اختیار االصناف من خالل الفلترة بالفئات او البحث عنھا بالكود او الباركود او االسم او كود البحث السريع 

• يقم البرامج بحساب اجمالى عدد االصناف المدخلة فى االذن و اجمالى الكمیات 
• يمكن عمل فلترة ألذون الھالك التى تمت خالل فترة سواء من مخزن معین او ألصناف محددة 

6



Information Technology House  أذون التسوية
• تسجیل اى حركة تسوية سواء بالخھصم او االضافة لالصناف برقم االذن و التاريخ  

• اختیار االصناف من خالل الفلترة بالفئات او البحث عنھا بالكود او الباركود او االسم او كود البحث السريع 
• يقم البرامج بحساب اجمالى عدد االصناف المدخلة فى االذن و اجمالى الكمیات 

• يمكن عمل فلترة ألذون التسوية التى تمت خالل فترة سواء من مخزن معین او ألصناف محددة 
 

كارت الصنف

التغلیف – التعبئة – التقطیع

• االستعالم عن حركة صنف تفصیلیة خالل فترة (االضافة – الصرف – التحويل – المرتجع – الھالك – التسوية 
• االستعالم عن رصید الصنف فى تاريخ معین 

• االستعالم عن رصید الصنف لمورد معین 
• االستعالم عن رصید الصنف من شحنة معینة 

• اتاحة تصدير كارت الصنف لملف اكسیل او طباعته من داخل البرنامج 

جرد المخزن
• االستعالم عن ارصدة االصناف بالمخازن خالل فترة  

• اتاحة االستعالم عن اصناف مخزن محدد او فئة محددة 
• فلتر باالصناف التى لھا رصید فقط 
• فلتر باالصناف التى لیس لھا رصید 

• اتاحة تصدير جرد المخزن لملف اكسیل 

 تشمل مخازن المنتجات النھائیة على شق خاص باالصناف المجمعة و ھى عبارة عن 
• منتج نھائى مكون من اكثر من منتج نھائى أخر مثال جھاز الكمبیوتر مكون من ( ھارد – رامات – باور

• يقوم البرنامج بمراجعة ارصدة االصناف المكونة للصنف المجمع و حساب الكمیة المتاح انتاجھا منه 
• يتیح البرنامج صرف الصنف المجمع بمجموعة من االصناف االختیارية اضافة الى مجموعة 

  اصناف اساسیة مكونة له 
• كل صنف مجمع يصرف يقوم البرنامج بحساب ارصدة االصناف االساسیة المكونة له 

 االصناف المجمعة

طباعة الباركود

 نقاط خاصة بمخازن المنتج النھائى

 نقاط خاصة بمخازن الخامات

• يمكنك طباعة الباركود  لالصناف من داخل البرنامج مع امكانیة ارفاقھا بلوجو الشركة او سعر الصنف 
• لك الحرية فى اضافة الباركود لكل صنف أو ترك مھمة التسلسل للبرنامج 

• تحديد مكان الصنف داخل المخزن من خالل الباركود  

أوامر التوريد
• اتاحة عمل اوامر توريد لطلبیات االصناف الغیر متوفر كمیاتھا بشكل كامل مع متابعة الطلبیة لحین اكتمالھا 

العھد
• قسم خاص باالصناف المصروفة كعھدة للعمالء و كتابعتھا لحین تسويتھا 

• تسجیل طلبات العمالء فیما يسمى بـــ " طلب تشغیل عھدة" مع ربطھا بمسئول المبیعات 
•"بدء مراجعة ارصدة االصناف للعھدة المطلوبة و تنفیذ صرفھا فیما يسمى بــ " امر تشغیل عھدة 

• متابعة و تصفیة العھدة بعد استالمھا من العمیل مرة أخرى 
• عرض تفصیلى للھوالك – المرتجعات – االصناف المستدبلة بأصناف أخرى – االصناف المباعة 

• تقارير تفصیلیة للعھد لكل عمیل او كل العھد خالل فترة او عھدة اصناف بعینھا 

• اتاحة صرف اصناف المواد الخام الى قسم التعبئة / التغلیف/ التقطیع  حیث تقطیع الموارد الخام 
  الى قطع متساوية او غیر متساوية مع معامالت فقد الماكینات 

• اتاحة تحويل المادة الخام بعد التقطیع الى مادة خام اخرى معرفة بالمخزن 
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CONTACT US

  sVillaVVilla 66 ,28th St.4th District  

www.smart-itbusiness.com

info @smart-itbusiness.com
-

(New Cairo)5TH Settlement

25657097 25657098 01000703594


