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 سمارت إلدارة و تخطیط الموارد
نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد Smart ERP ھو نظام الكترونى يھدف الى إنشاء قاعدة 

بیانات قوية لكافة إدارات المؤسسة بجمیع فروعھا محققاً مبدأ تكامل البیانات و المعلومات. 

االھداف العامة للنظام
• إنشاء قاعدة بیانات قوية للربط بین اى عدد من الفروع للمؤسسة داخل أو خارج المحافظة على ان تكون ھذه 

القاعدة متاحة للحصول على تقارير تفصیلیة و اجمالیة فورية من البیانات المدخلة . 
• استخدام أحدث أدوات تطوير نظم المعلومات الحديثة لمسايرة ركب التطور الذي حدث في تكنولوجیا المعلومات.
• توفیر قاعدة متكاملة من البیانات والمعلومات بین كل ادارات المؤسسة تساعد مسئولى اتخاذ القرار على اتخاذ 

القرار المناسب في الوقت المناسب .
آلیات و خالفه  الثابتة للشركة من ممتلكات و عقارات و ماكینات و أجھزة و  • تعريف كافة الموجودات واألصول 

بالنظام و ربطھا بكافة اجزاء النظام فى دائرة تكاملیة واضحة.
• توفیر تقارير تفصیلیة و اجمالیة لإليرادات و المصروفات و التحصیالت بسواء إن كانت بیانات مكتوبة او رسوم بیانیة 

توضیحیة لمیزانیة المؤسسة خالل فترة .
• توفیر تقارير تفصیلیة و اجمالیة عن حسابات العمالء و التعاقدات معھم و حاالت التحصیل و حركة المبیعات لھم 

.
• متابعة توصیل طلبات العمالء و حساب قیم الفقد او الھالك فیھا و تسجیلھا .

• ھیكلة المخازن بمختلف انواعھا و مراقبة المخزون بھا بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة .

• الرقابة على المستندات الصادرة و الواردة إلى قسم المحاسبة ، و التأكد من صحتھا.
• إعــداد دلیل (شجــرة) الحســابــات الخــاصــة بالمؤسسة.

الي . ترحیلھا  قبل  مراجعتھـا  و  الیومیـة  القیود  تسجیل   •
الحسـابـات الرئیسیـة.

ثم   ، الدورية  المالیة  التقارير  و  المراجعة  موازين  إعداد   •
رفعھا للمدير المالي. 

• إعداد التقارير المالیة في نھاية كل فترة زمنیة .
للنقدية و متابعة  • تسجیــل عملیـات صــرف و استــالم 

الخزينة.
بالتقارير  مراجعتھا  و  الشیكــات  حســابــات  مراقبة   •

التفصیلیة و االجمالیة .
مراجعتھا  و  بالبنــوك  المؤسسة  حســابــات  مراقبة   •

بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة . 
• مراقبة التحويل بیـن مختلف الحسـابـات النقدية .

• توفیر التخطیط لالنتاج وفقاً لتوقع المبیعات و المستخرج 
من بیانات فعلیة لتعامالت العمالء خالل فترة .

• تعريف و تخطیط و ھیكلة بنیة العمل داخل المصنع و ربطھا بطبیعة الدورة االنتاجیة بدءاً من توريد المواد الخام وصوالً 
الى المنتجات النھائیة.

• حساب اجمالى تكالیف العملیة االنتاجیة و تحديد اسعار المنتجات النھايئة و عمل قوائم االسعار الخاصة بالعمالء 
• ربط نقاط البیع ان وجدت بقاعدة بیانات واحدة و االستعالم عن حركة البیع ألى نقطة منھم بالتقارير التفصیلیة و 

االجمالیة



المواصفات الفنیة للنظام
• يدعم النظام اللغة العربیة دعماً تاماً على كافة مستويات النظام

 (و اجھة التطبیق، الطبـاعة ، التقارير، و الشاشات المساعدة).
• النظام مبنى للعمل على قاعدة بیانات Microsoft SQL Server و المعروفة عالمیاً .

• يوفر النظام قاعدة متكاملة من البیانات و المعلومات بین كافة إدارات المؤسسة.
• يوفر النظام االستعالمات اللحظیة لدعم نظم اتخــاذ القــرار سواء بالتقارير او بالبحث .

• يوفر النظام خطة واضحة ألخذ النسخ االحتیاطیة من البیانات بشكل 
دورى تلقائى لضمان حفظ البیانات و النظام ككل . 

• يوفر النظام اشكاالً متعددة من التقارير متعددة مستويات التفصیل و األبعاد.
.Excel يتیح النظام استیراد أو استخراج البیانات من او الى ملف •

• يتمیز النظام بمعدل جید لزمن االستجابة سواء فى حفظ البیانات او استخراجھا كتقارير او نتائج بحث او 
لملفات اكسیل.

ناحیة  (من  المختلفة  خارجیة)  و  (داخلیة  اإلدارية  المســتويات  بحــاجة  تفي  التي  التقارير  النظام  يوفر   •
المحتــوى و الشــكل) باإلضافة إلى التقارير القیاسیة سواء ان تم ذلك فى اشكال بیانات مكتوبة او رسوم 

بیانیة.
• يوفر النظام  تقارير مراقبة حركة المستخدمین موضحاً اسم المستخدم ، اسم الجھاز ، وقت الحركة ، تاريخ 

الحركة و نوعھا.
• يدعم النظام عملیات البحث و االختیار و الفرز باستخدام بیانات أى حقل بسھولة . 

• يوفر النظام اشكاالً متعددة من التقارير باستخدام محددات و تصمیمات مختلفة. 
البريد  للمسئولین من خالل  تلقائى  و  زمني بشكل دورى  آلیا حسب جدول  التقارير  ارسال  النظام  يوفر   •

االلكترونى.
• يوفر النظام وظائف السرية و التحكم في صالحیات المستخدمین كالتالى:

-وجود أدوات تعريف مجموعات المستخدمین و تحديد صالحیاتھم.
-وجود أدوات تعريف المستخدمین الفرديین مع اتاحة عمل االستثناءات من صالحیات المجموعة 

التى ينتمى لھا.
-اتاحة اعطاء صالحیة الشاشة الواحدة للمستخدم .

•يوفر النظام عمل ملفات مراقبة للمستخدمین لبیان:
-وقت وتاريخ الدخول

-البرامج التي تم تشغیلھا
-الملفات التي تم تحديثھا

-تكوين ملف خاص بأنواع وقیود الحركات التي
 تمت عن طريق المستخدم

السماحیه  مستويات  و  وظائف  الموارد  تخطیط  و  إلدارة  سمارت  نظام  يوفر   •
والسلطات:

 -إمكانیة التحكم في الدخول بالنسبة للنظام الفرعي
على  حتى  أو  الفرعي  النظام  لقوائم  بالنسبة  الدخول  في  التحكم  -إمكانیة   

مستوى مواد القائمة.
مستوى  في  التحكم  إمكانیة  الموارد  تخطیط  و  إلدارة  سمارت  نظام  يوفر   •

السماحیه للوظائف داخل كل برنامج
-التنوع في مستوى السماحیه بالنسبة, للبیانات (عدم السماح/ إطالع فقط/ 

إطالع وتعديل/ إضافة/ حـذف)
-ربط مستويات السماحیه للمستخدمین بالھیكل الوظیفي أو بمستويات قیمة 

القید تحت التشغیل.
(الضرائب  المصرية  المحاسبیة  المقايیس  مع  الموارد  تخطیط  و  إلدارة  سمارت  نظام  يتوافق   •

والقوانین). 
• يسمح النظام بالتوسع لیشمل اى تطبیقات مطلوبة فى مراحل مستقبلیة للمؤسسة بدون 

عمل تعديالت جوھرية.
• توافق تقارير النظام معايیر ومقايیس المحاسبة والمراجعة العالمیة.



نظام
المدفوعات 

إدارة النقدية

الحسابات
 العامة 

التحلیل المالى نظام األصول

يدعم نظام الحسابات العامه والموازنه بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد اآلتى:
تحضیر و تجھیز القوائم المالیه وفقاً الى القواعد المتعارف علیھا طبقا لمعايیر المحاسبة المصرية 

والمعايیر الدولیه.
تحضیر القوائم المالیه التالیه :

• میزان المراجعه.
• العملیات التجارية بأنواعھا .

• المیزانیة العمومیة .
• قائمة التدفق النقدى .

• الحساب الختامى و ملحقاتة.
• قائمة مصادر االموال واستخدماتھا .

• الموازنات االستثمارية والسلعیة .

 مكونات التطبیق االول لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد

التطبیق األول (الحسابات):

المواصفات الفنیة و اإلطار 
العام للتطبیق االول ( الحسابات) 

أوال: الحسابات العامه والختامیه : 

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد تعريف الھیكل المحاسبى للمؤسسة الذى يحتوى على :
العملة االساسیة (الجنیه المصرى).

تعريف العمالت االجنبیة .
الدلیل المحاسبى.

الفترة المحاسبیة (شھرياً).
دفتر االستاذ المساعد.

موازين المراجعة.
دفاتر الیومیة.

الدفاتر المحاسبیه: 

 نظام
المقبوضات المیزانیة



الدلیل المحاسبى:

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد إنشاء دلیل محاسبى واحد يتسم بالمرونة وإنشاءه يتم 
بشكل شجري مرن بدون حد أقصى للتفرعات لیتناسب مع جمیع المستويات اإلدارية مع استخدام 
كل النظم او التطبیقات الفرعیة لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد نفس الدلیل المحاسبى و يتم 

ذلك كالتالى : 
• تعريف قائمة من الحسابات التي تستخدمھا الشركة لتقید حساباتھا و صفقاتھا المحاسبیة.

• تحــديد المجمــوعــات الرئیسیــة و تكـويدھـا (ألیاً او يدويا) .
• إنشاء مجمــوعــات فــرعیــة داخل المجمــوعــات الرئیسیـة الي عـدد من التفـرعـات و تكـويدھـا 

يتم بنـاء علي كـود المجمـوعـة الرئیسیة.
• انشـاء اي عـدد من الحسـابـات داخل المجمـوعـة الرئیسیـة او المجمـوعـة الفرعیة و تكـويدھـا 

يتم بنـاء علي كـود المجمـوعـة المنتمي لھا الحسـاب.
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد تعريف مقاطع متعددة للكود المحاسبى الواحد مثل :

• المؤسسة.
• االدارة .

• فرع نظم التكلفة .
• ادلة الحساب الرئیسى .

• ادلة الحساب الفرعى.
كود  داخل  حروف  او  ارقام  تعريف  الموارد  تخطیط  و  إلدارة  سمارت  بنظام  الحسابات  دلیل  يدعم 

الحساب.
يدعم نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد عدد من اختبارات الصالحیة عند االكواد لضمان مطابقتھا 

لقواعد تركیب الكود المحاسبى.
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تعريف نوع الحساب (اصول – خصوم – ايراد – 

مصروفات – رأس مال ....) .
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تعريف الحساب على مستويین :

• المستوى التفصیلى للحسابات الفرعیة لتسجیل الحركات .
• المستوى التجمیعى للحسابات الفرعیة لحساب مجموع الحسابات الفرعیة بصورة آلیة .

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تسجیل بنود الموازنة على الحسابات واالستعالم 
عن الحسابات ايا كان نوعھا .

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة االستعالم عن رصید الحساب لكل من :-
• الموازنة والحسابات .

• االرتباطات المطلوبة على الحساب .
• البیانات االحصائیة لحركة الحساب .

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تعديل الكود المحاسبى اثناء عمل النظام حسب 
مستويات السلطة:

• اضافة دلیل محاسبى جديد.
• حذف ادلة حسابات .

• تعديل وصف الحسابات .
• ايقاف ادلة حسابات .

• اعادة تشغیل ادلة.
• تعديل قواعد دلیل تركیب الحساب .

السنة المالیه :  

يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تعريف السنة المالیه 
المحاسبیة  الفترة  تكون  ان  اتاحة  مع  عملھا  لطبیعة  وفقاً  للمؤسسة 

شھرية و يتم التجمیع على المستوى الشھري.



فتح الفترة المحاسبیة:

• يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة دعم عدد من الفترات المحاسبیة المفتوحة.
• يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة دعم عدد من الفترات المحاسبیة المستقبلیة.

• يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة فتح فترات محاسبیة للتعديالت .
فترة محاسبیة تم اغالقھا (حسب  اعادة فتح  امكانیة  الموارد  و تخطیط  يتیح نظام سمارت إلدارة   •

السلطة).
• يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تحديد تواريخ مختلفة القفال الحسابات الفرعیة 

والحسابات العامة.
العمالت االجنبیة:

• يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تسجیل اسعار التحويالت للعمالت باستخدام :
• اسعار تحويالت منصوص علیھا فى العقود .

• اسعار تحويالت السوق المصرفیة.
• امكانیة تسجیل سعر التحويل لكل العمالت .

• امكانیة استخدام تمثیل رقمى مختلف لكل عملة (عدد االرقام العشرية لكل عملة).
• دعم توحید اسعار التحويل على مستوى النظم و التطبیقات بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد ككل.
التحصیل  او  التقییم  التحويل عند اعادة  الربح والخسارة من اعمال  العالمیة فى تسجیل  النظم  • دعم 

(فروق عملة).
• يتم التحويل بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد طبقا للقواعد العالمیة من تسجیل :

• المتوسط المحاسبى .
• نھاية الفترة.

• تاريخ سعر التحويل.
• حفظ معدالت سعر التحويل لمدة سنتین على االقل غیر السنة الحالیة .

القیود المحاسبیة : 

•يتیح النظام تسجیل القیود الیومیـة ومراجعتھـا قبل ترحیلھا الي الحسـابـات الرئیسیـة و يتم ذلك كالتالى : 
•يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد تعريف دفاتر القیود بطريقة سھلة ومیسرة .

•تسجیــل القیـود الیــومیــة – و يمكن تسجیل قیـود بتـواريخ مختلفـة حسب صالحیات المستخدمین.
•عـرض القیـود و البحث عنھـا بطـرق مختلفــة مثل فترة زمنیة او برقم القید او بقیمـة القید.

•اتاحة ترحیل القیـود تلقائیا للحسابات او مراجعتھـا و اعتمـادھـا قبـل الترحیل للحسـابات.
•اتاحة طبـاعـة قید او قـائمـة قیود.

. EXCEL اتاحة طلب استخـراج القیـود لملفات•
•إنشاء قوالب القیود و ھي القوالب الثابتـة للقیـود المتكـررة و التي يمكن حفظھـا و اعـادة استخـدامھـا دوريـاً.

.( BATCHES) ادخال القیود مفردة او عن طريق مجموعات•
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد ادخال رقم القید بـــــ:

• صورة يدوية.
• ترقیم متسلسل حسب تصنیف نوع مجموعة االدخال .

• امكانیة تعريف شكل تسلسل رقمى الرقام القیود .
وحساب  االدخال  مجموعة  برقم  المجموعة  مدخالت  وتتبع   (  BATCHES) االدخال  مجموعة  تعريف  امكانیة   •

االرصدة.
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد امكانیة تعريف التالى عند ادخال القیود :

• رقم المجموعة .
• نوع المجموعة .

• نوع القید .
• نوع دفتر االستاذ .

• الفترة المحاسبیة .
• دلیل الحساب .

• كود العملة .



• امكانیة تعريف القید المحاسبى بصورة تمنع التكرار وذلك لمتابعة القید فى اى وقت .
• امكانیة تعريف تصنیفات مختلفة للقیود المحاسبیة ( مصروفات ، اھالك، تعديالت ....).

• امكانیة تحديد ارقام للقیود داخل كل مجموعة صنف .
يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد دعم االنواع التالیة من اشكال القیود المحاسبیة .

• قیود ھیكلیة .
• قیود متكررة .

• قیود اعادة توزيع التكالیف .
توزيع رصید الحسابات (بالنسبة للمصروفات العامه) بناء على :

• نسب موازنة محددة.
• دعم تعديل شاشات االدخال لتناسب مسئولیات المستخدم النھائى .

• دعم اضافة بیانات ايضاحیة لشاشة ادخال القیود .
• دعم ادخال القیود بالعمالت االجنبیة مع التحويل اللحظى حسب اسعار التحويالت .

• دعم الحفاظ على قیمة القید بالعملة االساسیة والعملة االجنبیة لعملیات التقرير واالستعالم .
الترصید للقیود المحاسبیة حیث يتیح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد دعم الترصید لكل من :

• الفترة الحالیة .
• الفترات السابقة المفتوحة فى نفس السنة .

• الفترات السابقة المفتوحة فى سنوات سابقة .
امكانیة الفصل بین إدخال القیود المحاسبیة والترصید للحسابات مع الفصل بین مسئولیات المستخدمین :

• التعديل واالستعالم عن القید قبل الترصید.
• امكانیة االختیار بین مجموعات االدخال المختلفة عند الترصید.

الترصید اللحظى يكون :
.BATCH آلیا حسب نوع القید •

• امكانیة الغاء القیود بعد الترصید و إعادة إدخالھا بنفس القید االصلى حسب مستوى الصالحیة .

ثانیاً : الموازنة : 
تعمل الموازنة بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد كالتالى : 

۱-  الموازنة الجارية:
مصادرھا  من  المقدمة  للموازنة  الالزمة  البیانات  إدخال  الموارد  تخطیط  إلدارة  سمارت  نظام  يتیح 

المختلفة بالشركة (التقسیمات التنظیمیة المختصة) .
يتیح نظام سمارت إلدارة تخطیط الموارد اعداد الموازنة الجارية لمدة سنة قادمة :

   • شھريا .
   • ربع سنوى .

   • سنوى .
   • مقارنة خمس سنوات .

حساب الموازنة من كمیات واسعار المواد المطلوبة .
امكانیة تحمیل بیانات الموازنة من البیانات المتاحة عن طريق اى برامج موجودة بالمؤسسة .  

حساب الموازنة على اساس الزيادة أو النقصان للحسابات فى السنوات السابقة فعلى / مخطط / 
مستقبلى.

استخدام شكل الموازنات السابقة كمجموع لالسترشاد بھا عند اعداد موازنة السنة الحالیة.
ربط موازنات االدارات المختلفة بالموازنة العامه للشركة.

تعريف عدد من الموازنات (قبل التعديل / االساسیة/ بعد التعديل...).
امكانیة متابعة تعديل الموازنة .

عمل الموازنة المستھدفة على اساس:
   • المحقق الفعلى للسنة الحالیة.

   • المتبقى من الموازنة.
   • معدل االنحراف عن الموازنة.

   • تعديل المستھدف على اساس شھرى.
۲-  الموازنة الرأسمالیة : 

• تعريف المصاريف الرأسمالیة لكل نوع من انواع االصول الثابتة .
• امكانیة تحديد االنحراف بین المنصرف الفعلى والمخطط بالموازنة .



التقارير لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد 
للتطبیق األول ( المجموعة المالیة- الحسابات العامة - المیزانیة) 

• االستعالمات المیاشرة عن رصید الحسابات (مدين/ دائن).
• امكانیة الوصول الى تفاصیل الحسابات من داخل التقرير نفسة .

استخراج التقارير الخاصة بــــ :
• التقارير المالیه طبقا للنظام المحاسبى الموحد والمعايیر المحاسبیة الدولیة .

• تقارير الضرائب .
 القدرة على تشغیل التقارير: 

• على الشاشة لحظیا .
• بطريقة مجمعة .

القدرة على استخراج التقارير على مستوى :
• الشاشات. 

• الطابعة.
.  Excel ملفات •

• عن طريق الرسوم البیانیة .

• تقارير مراجعة مدخالت .
• تقارير قیم البیانات المدخلة .

• تقارير الحركة التفصیلى .
• تقارير المیزانیات للحسابات .

• تقارير االخطاء والتعديات .
• تقارير تعريفات النظام الدلیل المحاسبى ، الموردين ...

 تقارير حركة الحساب:
• تقارير مراجعة الحركة التفصیلى.

• امكانیة تحديد مكونات البحث عن طريق اختیار:
• مصدر البحث (االدارة – نوع الحساب - ......).

• نوع القید .
• نوع الحساب .

• رقم مجموعة االدخال .
• تاريخ الحركة .
• تاريخ الترصید.

• تاريخ الحساب .
• عملة الحركة .

• التقدير بالعملة المطلوبة بعد التحويل .
• رقم الحساب او مجموعة ارقام الحساب .

• ارقام الحساب التجمیعى  .

تقارير الحسابات العامه والختامیة والموازنه:

التقارير القیاسیة :

و ھى تغطى جمیع التقارير التى تتطلبھا طبیعة نشاط المؤسسة وتشمل على سبیل المثال :
• میزان المراجعة .

• العملیات التجارية بانواعھا .
• المیزانیة العمومیة .

• قائمة التدفق النقدى .
• الحساب الختامى وملحقاتة .

• قائمة مصادر االموال واستخداماتھا .
• الموازنة التخطیطیة .

• مقارنة الموازنة مع المنصرف .
• تقارير المحقق من الموازنة .

• تقارير االخطاء واالنحرافات.

تقارير المیزانیة :  



الربط مع نظام الحسابات العامه و الختامیة و الموازنة .
امكانیة تعديل االنواع المختلفة للحركة عن طريق المستخدم .

امكانیة الترصید وجدولة المديونیة لفترات محاسبیة حالیة او سابقة او مستقبلیة .
متابعة التحصیل .

المراجعة قبل االصدار وتشمل :
• مراجعة المستند .

• مراجعة سماح البند .
• مراجعة تاشیرة المدينین والدائنین .

• مراجعة سلطات االعتماد الخاص باالصدار والمراجعة المستندية والفنیة .

ثالثاً : نظام المقبوضات:  

الربط مع االنظمة الفرعیة االخرى .
• الحسابات العامه والختامیة والموازنه .

• االصول .
• المشتريات. 

• المخازن .
المراجعة قبل الصرف وتشمل على سبیل المثال :

• مراجعة المستند .
• مراجعة سماح البند.

• مراجعة تاشیرة المدينین والدائنین. 
• مراجعة سلطات االعتماد الخاص بالصرف .

تحديد شروط الدفع على مستوى :
• النظام ككل .

• المورد.
• الفاتورة .

التعامل مع حسابات بنكیة مختلفة فى بنوك مختلفة .
امكانیة تحمیل المصاريف بصور مختلفة فى الحسابات العامه .

الربط مع نظام المشتريات لمتابعة اوامر الشراء الخاصة بالفواتیر .

رابعاً : نظام المدفوعات:  

يسمح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد فى إدارة النقدية بما يلى: 
اعداد تدفق نقدية الشركة .

الربط مع النظم الفرعیة االخرى فیما يتعلق بتحديد النقدية (دائن / مدين) .
امكانیة حساب تدفق النقدية المتوقع .

امكانیة تحديد التقديرات النقدية لكل عملة. 
امكانیة تحلیل توافر العملة .

تسوية البنك .
• تسجیل كشوف حسابات البنك آلیا او يدويا .

• تصحیح بیانات كشوف حسابات البنك مباشرة. 
• تسوية كشوف حسابات البنك آلیا او يدويا .

• تسوية المدفوعات والمقبوضات .
• تسوية كشوف الحسابات المحصلة مقابل كشوف الحسابات التى لم تحصل .

• تكوين القیود المحاسبیة للتسوية آلیا .
• تسجیل ارباح وخسائر العملة الخارجیة آلیا (فرق العملة).

• الحفظ والشطب لجدول كشوف حسابات البنك .

خامساً: ادارة النقدية : 



سادساً : حسابات التكالیف :
• يسمح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد فى حساب التكالیف بما يلى: 

• انشاء دلیل مراكز التكالیف على اى مستوى من المستويات .
• ادخال المصروفات الخاصة بالخامات والمواد وقطع الغیار موزعة على مراكز التكلفة المختلفة .

• ادخال المصروفات الخاصة باالجور والمكافآت والحوافز والبدالت والمزايا العینیة موزعة على مراكز 
التكلفة المختلفة .

النشر   – والتجارب  لالبحاث  الصیانة  مصروفات   ) المشتراة  بالخدمات  الخاصة  المصروفات  ادخال   •
المصالح  وخدمات  الثابتة  االصول  وايجار  والمواصالت  واالنتقاالت  والنقل  واالتصال  والدعاية  واالعالن 

والمؤسسات والمصروفات الخدمیة المتنوعة موزعة على مراكز التكلفة .
والضرائب  وااليجارات  بالقروض  الخاصة  والفوائد  واالستھالك  باالھالك  الخاصة  المصروفات  ادخال   •

العقارية والضرائب غیر المباشرة موزعة على مراكز التكلفة .
• ادخال المصروفات الخاصة باالعباء المتنوعة مثل التبرعات وغیرھا موزعة على مراكز التكلفة .

• ادخال االيرادات المختلفة موزعة على مراكز التكلفة المختلفة.
• استخراج صافى الربح او الخسارة لمراكز التكلفة .

سابعاً : نظام االصول :
• يتضمن االصول التى تملكھا الشركة .

• الربط مع الحسابات العامه لتعديل القیود بقیم االھالك لالصول .
• الربط مع االنظمه الفرعیه االخرى .

• ترقیم االصول  (يدويا / آلیا ).
• امكانیة تعريف شجرة االصل وربط االصول بعضھا ببعض .

تقسیم االصول الى مجموعات على حسب : 
• طريقة االھالك .

• دلیل الحساب المربوط على االھالك.
امكانیة دعم العملیات التالیة على االصول.

• استبعاد االصل نتیجة التكھن .
• االضافة .

• تعديل قیمة االصل. 
• اعادة تقییم االصول. 

• تحويل االصول .
• بواسطة فرع نظم التكلفة. 

• متابعة االصل عن طريق .
• مجموعة االصل .

• تخريد االصل .
• حساب الربح والخسارة عند بیع االصل .

• تخريد جزء من االصل .
• تعديل وصف االصول .

• تعريف العالقات بین االصول .
دعم قواعد االھالك حسب : 
• تاريخ الدخول فى الخدمة .

• عمر االصل .
• التكلفة او القیمة التقديرية. 

• القیمة المتبقیة .
• طريقة االھالك لنوع االصل. 

• حساب االھالك بطريقة القسط الثابت .
• يدعم النظام حسابات االھالك حسب جدول الشركة ( شھرى – ربع سنوى – سنوى).

• حساب تعديالت مصاريف االھالك.
• امكانیة تقدير مصاريف االھالك خالل الفترات القادمة. 

• امكانیة تحديد تاريخ االھالك لالصول .
• اعادة حسابات االھالك عند تغییر بیانات االصل والتى تؤثر فى قواعد حساب االھالك. 



ثامناً : التحلیل المالى:  
• الربط مع كل االنظمة السابق ذكرھا للمجموعة المالیة .

• القدرة على دعم التحلیالت متعددة االبعاد والزوايا.
• القدرة على تصنیف التقسیمات االدارية المختلفة .

حسب   Key performance Indicators االداء  ومؤشرات  معدالت  تلبیة  على  القدرة   •
طلبات االدارة العلیا .

• تحلیل البیانات الحالیة والتاريخیة والمتوقعة .
اجراء تحلیالت مختلفة مثل :

• ربحیة المنتج .
• تحلیل عناصر المنتج .

• تحلیل التباين ومعدالت التجاوز .
• تحلیل توزيع التكلفة والموازنة و االيراد (لكل منتج / ادارة).

• تحلیل نموذج استنباطى (بناء على معايیر او مقترحات).
• الربط مع البرامج الفرعیة للمراجعة والمحاكاة.

• عمل سیناريوھات .
• دمج بیانات الحسابات العامه والموازنة مع البیانات االخرى .

• تحلیل الموازنة التخطیطیة والتقديرية .
• التنبؤ بناء على بیانات سابقة .

• عرض البیانات بطريقة متعددة االبعاد .
• تكوين وحفظ الرسوم البیانیة والتقارير الشخصیة .

• امكانیة ادراج عملیات حسابیة اضافیة داخل صفوف واعمدة التقرير .
• امكانیة دعم فرع نظم ية البیانات مع توزيع العملیات  .

تقارير الحسابات
• تقرير دفتر االستاذ المساعد

• تقرير دفتر االستاذ العام
• تقرير میزان المراجعة
• تقرير حساب التكلفة

• تقرير حساب المتاجرة
• تقرير حساب االرباح و الخسائر

• تقرير قائمة الدخل
• تقرير المیزانیة

• تقرير المركز المالي
• تقرير سجل القیود الیومیة مجمع

• تقرير سجل القیود الیومیة
• تقرير انواع المصروفات و القیمة التقديرية

• تقرير انواع المصروفات و القیمة الفعلیة
• تقرير البنوك المفنوح لديھا حسابات

• بیان االرصدة االجنبیة بالبنوك
• بیان االرصدة المحلیة بالبنوك

• تقرير عملیات المستخدمین علي النظام
.  



التطبیق الثانى (المبیعات):
مكونات التطبیق الثانى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد : 

الموردين و معاماالتھمالعمالء ومعامالتھم

أوالً : العمالء و معامالتھم:
العمالء

• توفیر المعلومات التالیة عن العمیل.
   رقم العمیل .

   اسم العمیل .
   عنوان المرأسلة .

   عنوان الشحن .
   عناوين اخرى .

   اخر تعامل تم مع العمیل .
   طريقة االتصال .

   المديونیة ومدة السداد .
• امكانیة تعريف اكثر من موقع للعمیل الواحد.
• امكانیة الربط بین مواقع العمیل المختلفة .

 فواتیر العمالء

• إصدار رقم موحد لكل فاتورة يضمن عدم التكرار.
• دعم اصدار الفواتیر المتكررة (المطالبات الدورية).

• دعم الغاء الفواتیر بعد االصدار .
• تقرير بكل الفواتیر الموقوفة بواسطة العمالء او الشركة وسبب االيقاف .

• ربط الفواتیر بااليراد (االيراد الدفترى).
• امكانیة تعريف مستويات عديدة لتقادم الفواتیر (مدة زمنیة).

• دعم امكانیة اصدار اشعار دائن لتصفیة فواتیر او اجزاء الفواتیر (عكس القید).
• دعم امكانیة اصدار اشعار مدين .

• دعم اصدار الفواتیر طبقا لتعاقدات الشركة .
• دعم اضافة مواد خاصة لكل فاتورة غیر المعلومات االصلیة .

• دعم العمالت المختلفة على نفس الفاتورة .
• امكانیة حساب الضريبة على الفاتورة بصورة آلیه.

• امكانیة اصدار الفاتورة آلیا اذا ما تم ربطة بنظام المبیعات .
• متابعة الفاتورة (ملف مطالبات العمالء ).



• يتضمن االصول التى تملكھا الشركة .
• الربط مع الحسابات العامه لتعديل القیود بقیم االھالك لالصول .

• الربط مع االنظمه الفرعیه االخرى .
• ترقیم االصول  (يدويا / آلیا ).

• امكانیة تعريف شجرة االصل وربط االصول بعضھا ببعض .
تقسیم االصول الى مجموعات على حسب : 

• طريقة االھالك .
• دلیل الحساب المربوط على االھالك.

امكانیة دعم العملیات التالیة على االصول.
• استبعاد االصل نتیجة التكھن .

• االضافة .
• تعديل قیمة االصل. 

• اعادة تقییم االصول. 
• تحويل االصول .

• بواسطة فرع نظم التكلفة. 
• متابعة االصل عن طريق .

• مجموعة االصل .
• تخريد االصل .

• حساب الربح والخسارة عند بیع االصل .
• تخريد جزء من االصل .
• تعديل وصف االصول .

• تعريف العالقات بین االصول .
دعم قواعد االھالك حسب : 
• تاريخ الدخول فى الخدمة .

• عمر االصل .
• التكلفة او القیمة التقديرية. 

• القیمة المتبقیة .
• طريقة االھالك لنوع االصل. 

• حساب االھالك بطريقة القسط الثابت .
• يدعم النظام حسابات االھالك حسب جدول الشركة ( شھرى – ربع سنوى – سنوى).

• حساب تعديالت مصاريف االھالك.
• امكانیة تقدير مصاريف االھالك خالل الفترات القادمة. 

• امكانیة تحديد تاريخ االھالك لالصول .
• اعادة حسابات االھالك عند تغییر بیانات االصل والتى تؤثر فى قواعد حساب االھالك. 

استالم مدفوعات العمالء

مراسالت العمالء 

المديونیة  حساب  تحت  (مبالغ  فواتیر  تسوية  دون  العمیل  لحسلب  المدفوعة  المبالغ  تسجیل  امكانیة   •
االجمالیة).

• امكانیة ادخال وتعديل بیانات اشعار االضافة .
• امكانیة تسوية مدفوعات العمالء مع الفواتیر التى تم تحصیلھا فیما بعد.

• امكانیة تسوية الفواتیر جزئیا .
• امكانیة تعريف جدولة المدفوعات على اساس :

   تقسیم االصناف - شروط الدفع و النسب - الخصومات المتعددة
• دعم خاصیة االدخال والمطالبات للمبالغ المستلمة .

• متابعة التحصیل مع مكاتبات العمالء .
• دعم خاصیة الديون المعدومة وتسجیلھا يدويا مع ربطھا بنظام الحسابات العامه .

• دعم تكوين خطابات العمالء آلیا بالنسبة للفواتیر المستحقة.
• تصنیف الرسائل طبقا لتقادم الديون.

• تقدير المصاريف االدارية والمالیه  الناشئة عن تقادم الديون .
• طباعة سجل مطالبات العمالء .

الموردين 

• تسجیل وتعديل سجل الموردين على ان يحتوى السجل على :
     رقم المورد.

     اسم المورد .
    كل البیانات الخاصة بتصنیف المورد.

• امكانیة ايقاف الموردين لفترات قادمة مع تسجیل االسباب .
• امكانیة تعريف جداول السداد للموردين .

• امكانیة تحديد حد اقصى لفاتورة المورد طبقا لصنف التوريد.
• البیانات الخاصة باالرتباطات .

• امكانیة االستعالم عن الفواتیر لمورد محدد.
• امكانیة االطالع واالستعالم عن الموردين .

• ضمان عدم تكرار المورد فى السجل .
• امكانیة تعريف عقود التوريد طويلة االجل للموردين .

فواتیر الموردين:

• تصنیف فواتیر الموردين على اساس نوع المنتج (غاز / ماء / كھرباء ....إلخ) .
• منع السداد المكرر لنفس الفاتورة.  

• االستعالم عن الفواتیر المسددة خالل فترة معینة .
• دعم الفواتیر التالیة : 

 فواتیر عادية .
 فواتیر دفع مقدمة .

 فواتیر ايداع .
 فواتیر سداد مقدم.

 فواتیر اشعار مدين / دائن .
• دعم توزيع قیمة الفاتورة على حسابات مختلفة .

• دعم مقارنة الفاتورة بامر التوريد ومحضر الفحص واذون االضافة (الغراض المراجعة).
• التحقق من صالحیة بیانات الفاتورة عند االدخال .

• دعم دورة عمل الموافقة على صرف الفاتورة .
• تسجیل ضرائب المبیعات وضرائب الخصم من المنبع واى استقطاعات للفواتیر تحت الصرف ( الغراض المراجعة).

• امكانیة االطالع على امر الشراء الخاص بالفاتورة .
.

ثانیاً : الموردين – االرصدة الدائنة:



 سداد الفواتیر

• متابعة الشیكات الصادرة للسداد (صادر الشیكات).
• امكانیة الربط مع حوافظ الشیكات للحسابات البنكیة المختلفة بالشركة .

• امكانیة ادخال وتعديل بیانات اشعار الخصم .
• امكانیة السداد الجزئى الوامر الشراء واالستعالم الجزئى الوامر الشراء  .

• امكانیة توزيع السداد على عدد من الحسابات المعرفة بالشركة .
• امكانیة موائمة الموافقات المطلوبة الصدار شیك السداد على النظام .

• امكانیة ايقاف الفواتیر او الغاء االيقاف مباشرة بعد الموافقة .
• دعم الحد االقصى واالدنى لقیم للشیكات المصدرة .

• دعم الخصومات على الفواتیر .

دعم اسالیب السداد المختلفة 

• الشیكات الیدوية .
• اوامر الدفع .

• دعم تسجیل الشیكات الصادرة والمعتمدة يدويا .
• دعم اعدام الفواتیر الملغاة من قبل المورد .

• دعم سداد الفواتیر المتكررة .
• دعم االطالع على الفواتیر الغیر مسددة بكامل بیاناتھا (اوامر الشراء،عقود .....) .

• امكانیة االستعالم عن الفواتیر المسددة .
• امكانیة التعامل مع الخصم النقدى فى اى وقت .

• امكانیة االطالع على موقف السداد فى اى وقت .
• امكانیة اجراء التسوية المباشرة مع البنك. 

• امكانیة تحديد المدفوعات بحیث ال تزيد عن مجموع الفواتیر المقدمة .

• امكانیة منع سداد اى مدفوعات للموردين طالما كان حسابھم مدين .
• السماح بالسداد الجزئى للفاتورة او على اقساط بحد اقصى قیمة الفاتورة .

• السماح بسداد الدفعات المقدمة بدون فواتیر .
• تسجیل اعادة المدفوعات من الموردين واضافتھا لقیمة الفاتورة وحساب الشركة / المورد.

• السماح بالسداد مقابل استالم البضاعة .
• السماح بسداد فواتیر االيجار المتكرر (التنبیة بالسداد).
• السماح بسداد الفواتیر المتكررة (قسط ثابت / متغیر) .

• امكانیة تحديد فترة السداد للفواتیر المتكررة .
• امكانیة تحديد البنك الصادر منة الشیك عند السداد .

فاتورة المبیعات



• تقارير خاصة بكل تسجیل في الحركات الیومیة للنظام
• تقرير كشف حسابات العمالء تفصیلي و اجمالي

• تقرير مديونیة العمالء اجمالیة
• تقرير مديونیة العمالء تفصیلیة

• تقرير خطابات العمالء
• تقرير عقود العمالء

• تقرير متابعة طلبات العمالء
• تقرير العمالء التي لم تطلب خالل فترة

• تقرير العمالء االكثر طلبا
• تقرير العمالء االقل طلبا

• تقرير بمیعاد اخر طلبیة لكل عمیل اجمالي
• تقرير بمیعاد اخر طلبیة لكل عمیل تفصیلي

المنتجة  بالشركة  الخاصة  االصناف  كل  و  العمیل  اسم  (توضح  تفصیلیة  العمالء  طلبات  تقرير   •
بالكمیات المطلوبة)

الخاصة  االصناف  كل  و  يومي   بشكل  الفترة  تواريخ  (توضح  فترة  خالل  العمالء  طلبات  تقرير   •
بالشركة المنتجة بالكمیات المطلوبة)

• تقرير طلبات االصناف تفصیلیة علي مستوي العمالء او طلبات العمالء او طلبات المنافذ (كل 
االصناف الخاصة بالشركة المنتجة بالكمیات المطلوبة)

• تقرير طلبات االصناف خالل فترة علي مستوي العمالء او طلبات العمالء او طلبات المنافذ (توضح 
تواريخ الفترة بشكل يومي  و كل االصناف الخاصة بالشركة المنتجة بالكمیات المطلوبة)

• تقرير ارباح االصناف حسب تكلفتھا و اسعارھا
• تقرير مقارنة المبیعات خالل فترتین

• تقرير مبیعات االصناف
• تقرير ايداعات العمالء

• تقرير عملیات المستخدمین علي النظام
          

تقارير ( التطبیق الثانى- المبیعات) 



التطبیق ثالث (المشتريات):
ھدف النظام 

• امكانیة میكنة اعمال دورة اعمال المشتريات (المشتريات السلعیة والخدمات).
• امكانیة الربط مع النظم الفرعیة التالیة:
    الحسابات العامه و الختامیه و الموازنه .

    نظام االصول .
    نظام المدفوعات. 

    المخازن.
• تسجیل طلبات الشراء محتوية على : 

     رقم طلب الشراء .
     نوع طلب الشراء .

    وصف طلب الشراء .
    االدارة الطالبة .

    بیان المورد (او الموردين ).
    بیان االصناف المطلوبة .

    التحمیل المحاسبى .
    العملة .

• تسجیل اوامر الشراء محنوية على : 
 رقم امر الشراء .

 موقف امر الشراء. 
 وصف امر الشراء. 

 نوع امر الشراء .
 بیان االصناف.

 التحمیل المحاسبى. 
 المستخدم النھائى .

 العملة .
 شروط السداد.

ايصال صرف



• انشاء خطابات االئتمان ومتابعتھا.
• امكانیة اضافة تكالیف اضافیة (التعريفة الجمركیة ، المقاصة، ....) .

المعرفة للمستخدم (خطة  العام  التكلفة على حسابات االستاذ  • يمكن للمستخدم تخصیص 
حسابات االستاذ العام).

تحديد  عملیة  لتحسین  وذلك  الفعلیه   بالقیم  اتباعھا  ثم  المقدرة  التكالیف  استخدام  يمكن   •
التكالیف .

• تقوم وحدات النظام بتخصیص التكالیف االضافیة آلیا عند استالم اى عنصر .
• تنعكس التكالبف على عناصر المخزون التى تم استالمھا بالفعل .

• اصدار حركات االستاذ العام والفواتیر آلیا .
• التكامل التام مع ( االستاذ العام، حسابات الدائن ، المخزون ، والشراء) .

• تعدد امكانیات اصدار التقارير وذلك لمتابعة مختلف انشطة خطابات االئتمان

 خطاب االئتمان :

تقارير ( التطبیق ثالث- المشتريات) 

• تقارير خاصة بكل تسجیل في الحركات الیومیة للنظام
• تقرير دلیل الموردين

• تقرير كشف حسابات الموردين تفصیلي و اجمالي
• تقرير خطابات ضمان الموردين

• تقرير عقود الموردين
• تقرير قوائم تكلفة االصناف 

• تقرير اجمالي مشتريات الموردين
• تقرير اجمالیات اذون االضافة الوامر المشتريات

• تقرير االصناف الجديدة من الموردين
• تقرير ارصدة كافة الموردين فى تاريخ محدد

• تقرير مدفوعات الفواتیر للموردين
• تقرير عملیات المستخدمین علي النظام

متابعة اوامر الشراء : 

• حجز المبالغ الخاصه بامر الشراء عند ادخال االمر .
• تحمیل حجز المبالغ لصالح حساب االدارة الطالبة عند االستالم. 

• تحمیل بیانات امر الشراء من طلب الشراء مباشرة لتقلیل اعادة ادخا ل البیانات. 
• امكانیة االستعالم عن اوامر الشراء بالنسبة للجھه الطالبة له فى اى وقت .

• امكانیة اتاحة بیانات االسعار، احجام االصناف ، وقت التسلیم الى المخازن حتى يتم االستعداد 
لدخولھا الى المخازن. 

• امكانیة تعريف الشروط فى بند العقود مع الموردين الدائمین واالشارة الیھا عند صدور امر التوريد 
.

• امكانیة تعريف عدد من مراحل االعتماد بناء على نوع االصناف او على نوع المورد او قیمة التوريد. 
• يدعم نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد االستعالم الجزئى الصناف اوامر التوريد.

• يسمح نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد بمدد سماحیة للموردين مع اعطاء انذار فى حالة 
تجاوز المورد لفترة السماح .

• امكانیة اضافة المواد مخزنیا فور االنتھاء من االستالم .
• امكانیة مطابقة االصناف المسلمة مع امر التوريد المصدر .



ادوات ضبط ومتابعة
حركة المخزون 

ھیكلة المخازن
و تقسیمھا 

انواع المخازن

التطبیق الرابع (المخازن):
المواصفات الفنیة و اإلطار 

العام للتطبیق الرابع ( المخازن) 
• تدعیم تعريف اكواد االصناف حسب كود تصنیف الشركة .

• دعم اكثر من مخزن رئیسى ومخازن فرعیة .
• دعم حسابات االرصدة لالصناف اآلتیة :

o الكمیات الموجودة .
o لكمیات تحت الصرف .

o المتاح للحجز .
o حد اعادة الطلب. 

• دعم حسابات تقییم االصناف طبقا لـــ : 
o التكلفة االساسیة .
o التكلفة المتوسطة .

• دعم تخطیط االستعواض من المخازن باستخدام طرق : 
o حد اقصى / حد ادنى .

o حد اعادة الطلب .
• دعم تخطیط وتقدير المطلوب من االصناف المخزنیة للفترات القادمة .

• تسجیل بیانات االصناف المخزنیة .
• دعم انظمة حسابات المخازن المتعارف علیھا .

• دعم متابعة صنف بواسطة الموقع ، االدارة ، بالمجموع الكلى لالصناف.
• دعم االستعالمات الفورية عن اصناف التخزين .

• دعم تحلیالت الشركة فیما يخص حركة المخزن .
• دعم جدولة الجرد الفعلى للمخازن .

• دعم استخراج تقارير التجاوز والتعارض بین الحساب الدفترى والحساب الفعلى للرصید .
• اتاحة حجز االصناف فى المخزن .

• متابعة تكلفة االصناف خالل الفترات الزمنیة المختلفة .
• الربط مع نظام المشتريات وحسابات الموردين .

• دعم الجرد الفعلى لمجموعة من االصناف او على اى صنف. 
• دعم متابعة الصنف عن طريق: 

o رقم الرف .

o رقم اللوت.
o الرقم المسلسل. 

مكونات مجموعة المخازن لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد : 



أوالً : انواع المخازن:

تنقسم المخازن بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد الى : 
• مخازن المنتجات النھائیة.

• مخازن منتجات نھائیة مجمعة. 
• مخازن خامات .

• مخازن تحت التصنیع.
• مخازن قطع الغیار .

• مخازن مستلزمات االنتاج. 

ثانیاً: ھیكلة المخازن و تقسیمھا:

تعريف المخازن :
• تعريف كافة بیانات المخزن و المسئول عنه مع تحديد نوعه وفقاً الى طبیعة المخزون.

• ربط المخزن بدلي الحسابت.
• تحديد حالة المخزن (مفتوح / مغلق) ثم تحديد سیاسة الصرف منه كالتالى: 

o الوارد أوالً يصرف أوالً .
o الصرف من اجمالى الرصید المتاح.

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

۲- تعريف الفئات:

• تقسم البضائع داخل كل مخزن – حسب نوعة – الي فئـات (لسھولة تصنیف البضائع).
• 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.

۳- تعريف االصناف :

• االصنـاف – المقصود بھا البضائع داخل كل مخزن – حسب نوع المخـزن وھى تعد مستوى فرعى 
من الفئات.

• إدخال البیانات التالیة للصنف المخزنى :
o رقم الصنف .
o وصف الصنف.

o مكان التخزين .
o وحدة القیاس المختلفة. 

o مجموعة التخزين .
o المورد الرئیسى .

o رقم تصنیف المورد.
o رقم ربط المؤسسة .

o حد اعادة الطلب .
o كمیات اعادة الطلب .



ثالثاً: ادوات ضبط و متابعة المخزون:

• يمكن عمل فلترة لألصناف المدخلة و ترتیبھا وفقاً الى الكود أو المخزن أو الفئة  أو ترتیبھا ابجدياً .
• امكانیة ربط الصنف بأكثر من مخزن.

• ربط الصنف بالمورد مع امكانیة ربطه بأكثر من مورد. 
• 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 تلقائیاً و من ثم البحث عن الصنف بالكود او 

االسم او كود البحث السريع او الباركود .
• إدخال البیانات المالیة للصنف من سعر التكلفة و سعر البیع و حساب السعر بالعملة المحلیة .

• إدخال صورة للصنف .
• االصناف المجمعة .

o 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 - ...... ) .

o يقوم النظام بمراجعة ارصدة االصناف المكونة للصنف المجمع و حساب الكمیة المتاح انتاجھا منه .
الى مجموعة اصناف  اضافة  االختیارية  المجمع بمجموعة من االصناف  الصنف  النظام صرف  يتیح   o

اساسیة مكونة له.
o كل صنف مجمع يصرف يقوم النظام بحساب ارصدة االصناف االساسیة المكونة له .

٤- خصائص االصناف:
 

• اتاحة إدخال اى بیانات اضافیة اخرى لألصناف مثل االطوال و المقاسات و االوزان او االلوان 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.

٥- وحدات القیاس: 
التعامل مع اى وحدة  الموارد بالمرونة الشديدة فى امكانیة  • يتمیز نظام سمارت إلدارة و تخطیط 
بین  التحويالت  اتاحة عمل  ... مع  الحجم  او  الوزن  او  بالطول  االرصدة  قیاس لالصناف حیث حساب 

وحدات القیاس .

۱- ارصدة أول المدة:
• 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 .

۲- أذون األضافة:

• 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 .

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



۳- أذون الصرف:

• 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 بالكود او الباركود او االسم او كود البحث السريع. 

• يمكن اختیار الصرف من اجمالى الكمیة الموجودة فى المخزن او الصرف من شحنة بعینھا .
• يقم النظام 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 .

٤- 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

٥- أذون مرتجع المشتريات :

• 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.

٦- أذون التحويل :

• 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  .

۷- 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 النظام 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.



۸- 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.

۹- كارت الصنف:

• 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 

۱۰- 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 .

۱۱- طباعة الباركود:  

• 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

۱۲- أوامر التوريد:

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

۱۳- 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 

۱٤- التغلیف – التعبئة – التقطیع :

• 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 .



تقارير ( التطبیق الرابع- المخازن) 

• تقارير خاصة بكل تسجیل في الحركات الیومیة للنظام
• تقرير كارت الصنف

• تقرير جرد المخزن في اي لحظة
• تقرير ارصدة اول المدة لالصناف

• تقرير االصناف و االرصدة
• تقرير الحد االدني لالصناف

• تقرير صالحیات االصناف خالل فترة
• اجمالیات الكمیات من المبیعات لالصناف اجمالي

• اجمالیات الكمیات من المرتجعات لالصناف اجمالي
• اجمالیات الكمیات من المبیعات لالصناف تفصیلي

• اجمالیات الكمیات من المرتجعات لالصناف تفصیلي
• تقرير االصناف الراكدة

• تقرير االصناف االكثر حركة
• تقرير اجمالي لمبیعات المنافذ اعداد و مبالغ

• مجموعة إحصائیات متعددة موضحة بالرسومات البیانیة .
 مثل إحصائیة توضیح أكثر األصناف حركة واألصناف الراكدة 

إحصائیة عدد المستندات المخزنیة.
• تقرير عملیات المستخدمین علي النظام



مكونات مجموعة االنتاج و حساب التكالیف لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد : 

.تكالیف االنتاج.تخطیط االنتاج .مراقبة الجودة.االنتاج

أوالً : تخطیط االنتاج:
يشمل شق تخطیط االنتاج بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد على : 

تعريف الماكینات

•  تعريف أى عدد من الماكینات .
• تحديد العدد الموجود من كل نوع .

• كتابة وصف للماكینة و اى مالحظات عنھا و سنة التركیب .
• تعريف معامالت الفقد للماكینة سواء ھوالك او مرتجعات .

• تحديد قیمة الفقد لكل معامل فى حالة ثباته لكل المنتجات او تحديد قیمة 
معامالت الفقد لكل صنف على حدة .

• يقم البرنامج بضبط حسابات قیم الفاقد للماكینة من ارصدة الخامات المصروفة 
وقت التشغیل .

• تعريف االدوات المستخدمة مع الماكینة و قطع غیارھا.
• تربط االدارة فیما بعد بخط االنتاج إن وجد و تربط بمراحل االنتاج 

تعريف خطوط االنتاج 

•تعريف أى عدد من خطوط االنتاج.
•تعريف مراحل العمل داخل الخط و ربط كل مرحلة منھم بماكینة

التطبیق الخامس  (اإلنتاج):

مراحل االنتاج:

• تعريف اى عدد من مراحل االنتاج.
• إدخال بیانات المرحلة تفصیلیة من الكود – االسم – ترتیب المرحلة فى عملیة االنتاج 

– اسم االدارة – مدخالت المرحلة – مخرجات المرحلة .
• تعريف اسماء العاملین القائمین بالعمل فى كل مرحلة موضحا وظیفة كل منھم .

• تعريف اقسام كل مرحلة و ترتیبھم واى مالحظات عنھم .
• ربط كل قسم بالماكینات المستخدمة .

• تحديد ما إذا كانت المرحلة اساسیة فى االنتاج ام ال لظھورھا بشكل تلقائى وقت 
التشغیل فیما بعد .

الى  منھا  تلقائى  بالتحويل بشكل  البرنامج  لقیام  االنتاج  االنتھاء من  تحديد مرحلة   •
مخازن المنتج النھائى 

.



•معادالت التصنیع

• اختیار المواد الخام الالزمة لتصنیع كل منتج نھائى .
• تحديد الكمیة او القیمة (وفقاً الى وحدة القیاس المعرفة) الالزمة من كل مادة خام النتاج 

وحدة واحدة من المنتج النھائى .
• اختیار مستلزمات االنتاج و قیمھا (إن وجدت) الالزمة النتاج وحدة واحدة من المنتج النھائى 

• اختیار مراحل التصنیع التى يمر بھا المنتج النھائى .
المنتج  واحدة من  وحدة  النتاج  الخاصة  الخام  للمادة  الماكینات  فاقد  معامالت  قیم  تحديد   •

النھائى
• يمكن ادخال معادالت التصنیع للمنتجات النھائیة مسبقاً وقبل بدء العمل باالنتاج او يمكن 

إدخال اثناء العمل.
• سھولة االستعالم عن المنتجات النھائیة الغیر مدخل لھا معادالت تصنیع .

•إمكانیة تسجیل طلبات االنتاج.

• تقسم طلبات االنتاج فى النظام الى : 
فلترة  و  بالنظام  مسبقاً  المعرفة  العمالء  قائمة  من  العمیل  اسم  اختیار  عمیل:  طلب   •

االصناف وفقاً له .
• طلب مخازن: ربط طلبات االنتاج من المخازن بالحد االدنى المعرف لالصناف. 

• توقع مبیعات: تسجیل طلبات االنتاج من مسئولى المخازن و المبیعات وفقاً الى مواسم 
البیع و المربوطة بالحد االدنى المعرف لالصناف على مدار السنة .

• اختیار مقدم الطلب من قائمة العاملین و ارفاق مستدنات الطلب إن وجدت. 
• تسلسل ارقام طلبات االنتاج تلقائیا او ادخالھا يدويا .

• اتاحة اختیار االصناف المطلوبة بفلترة الفئات او البحث عن الصنف بالكود – الباركود – كود 
البحث السريع. 

• يظھر رصید المنتج المطلوب فى المخازن و رصیده تحت التصنیع كمرجع وقت تسجیل 
طلب االنتاج مع قیام البرنامج بحساب كمیة الفرق عن المخزن .

•إعداد الخطه السنويه لإلنتاج و تشمل  

• اإلحتیاجات من الخام .
• اإلحتیاجات من المیاه .

• اإلحتیاجات من الكھرباء .
• اإلحتیاجات من المواد الكیماويه.
• اإلحتیاجات من الموارد البشريه.

• توزيع اإلحتیاجات على فترات السنه
• التكامل مع الصیانه بجمیع أنواعھا 

• امكانیة تكوين امر الشراء خاص بكل طلبیة او مجموعة طلبیات .
• امكانیة تولید خطط االحتیاجات من الموارد المختلفة آلیا .

•  امكانیة تولید خطط التحمیل آلیا .
•  امكانیة تسجیل ايام العمل الرسمیة واالجازات .

• امكانیة تسجیل الورديات وازمنتھا .
• امكانیة تعريف البیانات االساسیة لالصناف (منتج نھائى – مجمع....).

• امكانیة تنمیط وحدة االنتاج للمنتج التام لتحديد كمیات المواد الخام المطلوبة واستھالكھا 
آلیا من الكمیات الموجودة بالمخازن



 ثانیاً : االنتاج:
يشمل شق االنتاج بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد على :

• ملفات االنتاج :

التأكد من كفايتھا يقم  و  النھائیة  المنتجات  الالزمة لتصنیع  الخامات  •بعد مراجعة ارصدة 
النظام بتقسیم أمر االنتاج الى ملفات لكل منتج نھائى داخل الطلب ملف خاص الستكمال 

خطوات االنتاج  .

• خطة التشغیل:

• ضبط و مراجعة مراحل االنتاج و ماكیناتھا لكل ملف .
• اتاحة اعادة ترتیب مراحل االنتاج  او الغاء بعضھا .

•إصدار أوامر االنتاج :

•  كل طلب انتاج يتم تسجیله يظھر فى الخطوة التالیة لعملیة االنتاج و ھى إصدار اوامر االنتاج 
.

• يظھر رصید كل منتج نھائى مطلوب فى المخازن و رصیده تحت التصنیع كمرجع .
• تظھر المواد الخام و كمیاتھا المطلوبة لتصنیع المنتج النھائى .

• تظھر ارصدة المخازن من المواد الخام المطلوب الصرف منھا كمرجع .
المادة  المطلوبة من  الكمیات  و  الفعلیة  االرصدة  بین  الفرف  البرنامج بحساب كمیات  يقم   •

الخام.

• طلب صرف الخامات لالنتاج 

• مراجعة ارصدة المواد الخام المتاحة بالمخازن .
• قیام البرنامج بترشیح أفضل شحنات للصرف بعد مراجعته تاريخ الشحنة و تاريخ الصالحیة 

و حسابه للكمیات الھالكة و المرتجعة بعد مراجعة فاقد الماكینة .
• حساب البرنامج للكمیة المتوقع انتاجھا من كل شحنة مختارة للصرف. 

• حساب البرنامج للكمیة المتوقع ارتجاعھا من كل شحنة مختارة للصرف .
• ارسال طلب اذن صرف المادة الخام الى المخازن .

•صرف الخامات فعلیاً لألنتاج: 

اتاحة  االنتاج مع  تلقائى من  االتى بشكل  الصرف  اذن  بمراجعة  المخازن  يقم مسئول   •
رفضه او تعديله او صرفه فعلیا .

أوامر التشغیل :

•  التشغیل الفعلى لكل مرحلة على حدة من مراحل االنتاج محدداً الوقت و التاريخ. 
• توزيع المادة الخام للعاملین .

• ضبط و مراجعة الكمیات المنصرفة للتشغیل و الكمیات المرتجعة أو الھالكة منه موضحاً اسم 
العامل المسئول. 

• تحويل الصنف المصنع الى مخازن المنتج النھائى .
• مراجعة مسئول مخازن المنتج النھائى اذن االضافة األتى بشكل تلقائى من االنتاج .

• مراجعة الكمیات المنتجة مع الكمیات المتوقع انتاجھا .
• مراجعة الكمیات المرتجعة و الھاكلة من المواد الخام مع الكمیات المتوقع ارتجاعھا او ھالكھا 

وفقاً الى معادالت التصنیع و معامالت فقد الماكینات 
• امكانیة تسجیل االعطال والتوقفات التى قد تحدث عند تنفیذ امر شغل .

• امكانیة تكوين امر الشراء خاص بكل طلبیة او مجموعة طلبیات .ً 



ثالثاً : تكالیف االنتاج:
يشمل  شق تكالیف االنتاج بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد على : 

• امكانیة توزيع مراكز التكلفة الرئیسیة على مراكز تكلفة فرعیة باى عدد من المستويات 
فى شكل شجرى .

• امكانیة حصر وتحلیل بنود التكالیف بغرض تقلیل المصروفات والرقابة علیھا .
• امكانیة تحديد عناصر التكالیف وتبويبھا  الى عناصر رئیسیه وعناصر فرعیة مثل: 

• تكلفة استخدام العمل البشرى وتتمثل فى االجور وما فى حكمھا .
• تكلفة المواد (المستلزمات السلعیة).

• تكلفة المصروفات الخدمیة.

 تقارير التطبیق الخامس  (اإلنتاج):
• تقرير بقائمة العجز فى مكونات امر الشغل. 

• طباعة تقرير بكارت تشغیل الجزء (قائمة مواد الجزء – مراحل التشغیل للجزء).
• طباعة اذن صرف قائمة المواد المر التشغیل .

• عملیات امر الشغل – موارد امر الشغل وتخصیص العمالة للموارد على امر الشغل .
• االستعالم عن تحمیل االقسام االنتاجیة – اعادة جدولة موارد امر الشغل وتخصیص العمالة و 

المعدات
• حالة امر التوريد (المنفذ والمتبقى).

• االستعالم عن استخدامات المورد على مستوى كروت تشغیل منتجات الشركة. 
• تقرير عن استخدامات الصنف على مستوى شجر منتجات الشركة .

• تقرير باالقسام االنتاجیة ومواردھا .
• طباعة موارد الشركة .

• االستعالم عن خطة التحمیل المطلوبة من الموارد الحرجة لتنفیذ برامج االنتاج مقارنة بالطاقة 
المتاحة للموارد (ساعات العمل ) .

• تقرير تفصیلى لخطة تحمیل الموارد مقارنة بالطاقة المتاحة .
• االستعالم عن موقف المنصرف على امر الشغل .

• االستعالم عن موقف عملیة امر الشغل (كمیة مطلوبة – تامة – تالفة –متبقى) .
• االستعالم عن المنصرف – المرتجع على امر الشغل .

• االستعالم عن حركات تغذية الكمیات المنتھیة من عملیات تشغیل امر الشغل .
• االستعالم عن حركات تغذية الساعات الفعلیة المر الشغل.

 

• امكانیة تنمیط وحدة االنتاج للمنتج التام لتحديد كمیات المواد الخام المطلوبة واستھالكھا آلیا 
من الكمیات الموجودة بالمخازن .

• امكانیة تعريف اكواد لمجموعات الموارد (آالت ومعدات وعمالة) الالزمة لتنفیذ برامج االنتاج.
• امكانیة تكويد االقسام االنتاجیة .

• امكانیة تعريف افراد العمل / العمالة باالقسام االنتاجیة حسب تخصصاتھم .
• امكانیة تعريف المعدات واالالت وربطھا باالقسام االنتاجیة .

• امكانیة تعريف قائمة المواد لكل جزء مصنع – مجمع – منتج نھائى .
• امكانیة تسجیل تعلیمات التشغیل – رسومات- الخاصة بكارت التشغیل – خطوة التشغیل 

(العملیة) ثم ربطھا بكارت التشغیل / العملیة.
• إمكانیة إدخال قراءات بعض الوحدات اإلنتاجیة يدويا



رابعاً : مراقبة الجودة:
يشمل شق مراقبة الجودة بنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد على : 

• تخزين البیانات المعیاريه .
• تخزين بیانات جودة المنتج نتیجة التحلیالت المعـملیه.

• تخزين بیانات تحلیالت میاه الصرف .
• مقارنة بیانات جودة المنتج بالبیانات المعیارية والتعرف على اإلنحرافات.

• مقارنة بیانات تحلیالت میاه الصرف مع البیانات المعیارية والتعرف على اإلنحرافات.
• امكانیة تسجیل خطوات التشغیل لكل جزء مصنع – مجمع – منتج نھائى (كارت تشغیل).

• امكانیة تسجیل وتحديث نتائج الجودة .
• امكانیة توصیف البیانات الفنیة المستھدف جمعھا لنظام الجودة .

• امكانیة تعريف المواصفات القیاسیة للجودة وحدود السماحیة لھا. 
• امكانیة تعريف كود تصنیفى – تجمیعى لخطط الجودة مثال: واردات – تصنیع – معايرة.

• امكانیة نسخ خطه جودة من اخرى .
• امكانیة تعريف كود تجمیعى يستخدم فى تحديد صالحیة المستخدم فى التعامل مع خطط 

الجودة .
• امكانیة تعريف سماحیة مجموعة المستخدمین من تعديل – االستعالم  لخطط الجودة .

• امكانیة تسجیل خطة الجودة للمعايرة الذاتیة .
• امكانیة تسجیل الساعات الفعلیة الوامر الشغل – لمسئولى الجودة. 

• امكانیة تسجیل استالم البضاعة (تحت الفحص).
• امكانیة تسجیل نتائج الفحص للعینة وبیانات الجودة. 

• امكانیة تسجیل تكھین البضاعة فى حالة الجھاز غیر السلیم. 
• امكانیة تعريف خطط سحب عینات الفحص وكمیاتھا .

• امكانیة ربط خطة الجودة وخطة سحب العینات بالصنف / فئات الصنف.
• امكانیة االستعالم المرئى / المطبوع للتقارير التالیة – على سبیل المثال ال الحصر :

• االستعالم عن تحمیل الموارد مقارنة بالطاقة المتاحة.
• تسجیل بیانات نتائج اختبارات الجودة لخطط الجودة .

• االستعالم عن التسلیمات المتوقعة على اوامر الشراء خالل فترة يحددھا المستخدم .
• االستعالم عن الواردات على اوامر الشراء ةالتى تحت الفحص التخاذ اجراءات الجودة. 

• االستعالم عن االرصدة تحت الفحص التخاذ اجراءات الجودة .
• استخراج تقارير تحلیلیة لبیانات الجودة على مستوى الموردين – المنتجات .

• االستعالم عن بیانات خطط الجودة (واردات – منتجات....) على مستويات مختلفة يحددھا 
المستخدم فى شاشة البحث .

• االستعالم عن بیانات الجودة للوط (منتج – صنف مشترى).
• االستعالم عن خطط الجودة الرئیسیة وخطط الجودة الفرعیة لھا .
• استخراج رسومات تحلیلیة لبیانات الحودة لمحددات المستخدم .



المتطلبات الفنیة للتشغیل

قبل البدء فى مرحلة تنفیذ النظام بالمؤسسة يتعین أوالً تھیئة بیئة العمل له من خالل توفیر 
المتطلبات الفنیة األتیة لتشغیله: 

الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد:

۱- مسئول عام للنظام يقم بتنسیق المھام و االدوار بین كل أعضاء الفريق و ملم بحالة 
التعامل مع المؤسسة و ھو يمكن الرجوع الیه فى حالة الشكوى من أى عضو من أعضاء 

الفريق.
۲- مسئول مختص لكل تطبیق من تطبیقات النظام .

o مسئول للمجموعة المالیة .
o مسئول لمجموعة الموارد البشرية. 

o مسئول لمجموعة التوزيع (المبیعات – المشتريات ) .
o مسئول لمجموعة المخازن .

o مسئول لمجموعة االنتاج و حساب التكالیف .
o مسئول لمجموعة نقاط البیع .

الفريق المختص:

Server minimum requirements

User PC minimum requirements

Windows Server minimum ۲۰۱٦.
۱٦ GB Ram.
Processor core i۷ generation ۸. 
SQL express for OCR server.
SQL ۲۰۱۷.
Internet for installation. 
Hard ۲ terabyte.

Windows ۱۰.
۸ GB Ram.
Processor core i٥ generation ۸.
Screen resolution ۱۰۸۰ *۱۹۲۰.



يتم تقديم الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد من خالل ثالث طرق كالتالى : 
۱- الدعم من خالل التلیفون حیث :

o الرد على تساؤالت المستخدمین فیما يتعلق بطريقة تشغیل جزء من اجزاء
 نظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد. 

o الرد على تساؤالت المستخدمین فیما يتعلق بأخذ النسخ االحتیاطیة .
o الرد على تساؤالت المستخدمین فیما يتعلق بإيضاح اى جزء من اجزاء دلیل المستخدم . 
o فھم اى مشكلة قد تواجه المستخدم فى إدخال البیانات أو استخراجھا من النظام وحلھا .

۲- الدعم من خالل ادوات و برامج عن بعد مثل (Team Viewer – Any Desk – Remote Desktop) حیث  
o دخول مسئول الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد الى قاعدة بیانات المؤسسة و قیامه بحل 

المشكلة التى تواجه المستخدم و يتم ذلك بعد سماح المسئول من المؤسسة بذلك .
o دخول مسئول الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد لجھاز المستخدم و قیامه بإيضاح الشق 

المطلوب إيضاحه عملیاً و يتم ذلك بعد سماح المستخدم لذلك.
بتتبع خطوات  المستخدم و قیامه  الموارد لجھاز  الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط  الدعم  o دخول مسئول 

حدوث المشكلة عملیاً مع المستخدم و يتم ذلك بعد سماح المستخدم بذلك . 
۳- الدعم من خالل زيارة مسئول الدعم الفنى لمكان المؤسسة حیث: 

o دخول مسئول الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد الى قاعدة بیانات المؤسسة و قیامه بحل 
المشكلة التى تواجه المستخدم و يتم ذلك بعد سماح المسئول من المؤسسة بذلك .

o إعادة شرح و تدريب المستخدمین على اإلجزاء الغیر واضحة بالنسبة لھم عند الحاجة الى ذلك.
o قیام مسئولى الدعم الفنى لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد بمساعدة المستخدمین فى بدء التشغیل 

على الحركة داخل البرنامج . 

طرق تقديم الدعم لنظام سمارت إلدارة و تخطیط الموارد:

Information Technology House info@smart-itbusiness.com
www.smart-itbusiness.com

02/22913264 02/22913281Tel  :

Mail :
web :

-
 01006047084 - 01000716906


