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 نقاط البيع برنامج إدارة 

  ات ال�� لديها� نظام ادارة نقاط البيع هو نظام مناسب لل��
�ات بيع  �ات الس��رماركت و�� نقاط بيع متعددة مثل ��

. نظام ادارة نقاط البيع  و المصانعالمال�س واالحذ�ة 
مصمم �الش�ل الذى �ضمن �عة االداء والسهولة التامة �� 

ظام التعامل وهذا مراعاة لطب�عة عمل ال�اش�� . هذا الن
 . مرت�ط ارت�اط تام بنظام ادارة المخازن 

نامج   مدخالت ال��

 ات (ما�ينات البيع النقدى). ت  ع��ف اسماء و��انات ال�اش��
  .  تحد�د صالح�ات البيع الخاصة ��ل �اش��
  ��ع� المخزن الخاص �ه ح�� يتم ر�ط �ل  ر�ط �ل �اش

ة ع� هذا المخزن.   حر�ات ال�اش�� م�ا��

نامج مرت�ط بنظام المخازن  مراجعة المدخالت  �جبو هذا ال��
 الخاصة بنظام المخازن من الصفحة الخاصة �ه. 

نامج   الحر�ات اليوم�ة لل��

  فوات�� المب�عات�سج�ل 
 سج�ل مرتجعات البيع� 
 كة الرئ�س�ة لل�اش�� الضافة ارصدة جد�دة لالصناف  استالم التح��الت من مخازن ال��
   اش�� للمخزن لتح��ل اصناف لل�اش�� �س�ب انتهاءها�سج�ل طلب� 
  ��اغالق ورد�ة ال�اش�� و �سل�م الم�لغ لمسئول عن ال�اش 
 فتح ورد�ة جد�دة ل�دء �سج�ل فوات�� المب�عات 

نامجمخرجات    ال��

  دء بها و ال�م�ة الم�اعة و تقار�ر� � لجرد ال�اش�� حسب المستخدم يوضح ف�ه ال�م�ة ال��
 ال�م�ة الحال�ة

  تق��ر اغالق الورد�ة اليوم�ة 
 تق��ر �حالة طل�ات ال�اش�� من المخزن 
 كة � ال�اش�� و مخازن ال��  تق��ر �التح��الت ب��
  تق��ر اجمال�ات المب�عات 
  تق��ر اجمال�ات المرتجعات 
 ع�� النظام �  .  تق��ر عمل�ات المستخدم��
  ة  محددة. تق��ر يوضح مب�عات �ل �اش�� والم�الغ المحصلة منه خالل ف��
  .ة محددة ات خالل ف��  تق��ر يوضح مب�عات �ل ال�اش��
  .ات  تق��ر يوضح �افة التحص�الت الخاصة ��ل ال�اش��
  .تق��ر يوضح مب�عات �ل موظف مب�عات ع� حدة 
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العمل عل�ه �دون وجود نظام المخازن  هذا �االضافة ا� التقار�ر الخاصة بنظام المخازن ( ح�ث ان هذا النظام مرت�ط ارت�اط تام بنظام المخازن وال�مكن
 معه) �ما �ا�� 

  .تق��ر �ارت صنف ل�ل صنف ع� حدة 
  .(مثال جرد المخزون ع� مستوى مخزن واحد أو مجموعة مخازن) مجموعة تقار�ر متعددةعن جرد المخزون ع� مست��ات مختلفة 
  ع� مستوى مجموعة مخازن او ع� مستوى �ل األصناف.  مجموعه تقار�ر متعددة عن حركه االصناف ع� مستوى �ل مخزن ع� حدة أو 
  . مجموعة إحصائ�ات متعددة موضحة �الرسومات الب�ان�ة 
  .ائها أو إنتاجها  تق��ر يوضح األصناف المطلوب ��

ة جدا �صعب ذكرها �� هذا الوصف الملخص عن النظام.   �اإلضافة إ� مجموعة تقار�ر أخرى كث��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات برنامج إدارة نقاط البيع  �  أهم مم��

  .إم�ان�ة تع��ف عدد ال نها�� من األصناف والمخازن 
  .إم�ان�ة التعامل مع األصناف �ال�اركود 
  حسب وحدة الق�اس إم�ان�ة تع��ف أ��� من �ار كود للصنف الواحد . 
  .ات المتعددة الفروع� كة �� حالة ال��  إم�ان�ة إدارة مخازن �افة فروع ال��
  ة ل�سع�� المخزون المن�ف مثل ط��قة الوارد أوال ��ف أوال وط��قة�� ال�ف حسب تار�ــــخ تدع�م �افة الس�اسات المحاس��ة وال��

 . الصالح�ة
  مختلفة للصنف الواحد.  وحدات ق�استدع�م إم�ان�ة إسخدام 
 الممكن ان يتم بيع نفس الصنف �� منافذ بيع مختلفة  تدع�م إم�ان�ة تع��ف أ��� من سعر بيع للصنف الواحد . ح�ث أنه �� �عض الحاالت من

 ول�ن �أسعار مختلفة. 
  .ق�م المنفصل حسب �ل مخزن او مستخدم ع� حدة ق�م الموحد أو ال��  تدع�م إم�ان�ة ال��
  ة اهمها ال�ود و ال�اركود واالسم ورقم القطعة �مجرد كتا�ة اول رقم او حرف من ب�انات الصنف يتم إم�ان�ة ال�حث عن األصناف ب��انات كث��

 .  است�مالها تلقائ�ا�
 �انات وصور األصنافتدع�م إم�ان�ة عرض ب  . 
  ة��  . ال�اش�� المب�عات الخاصة �تدع�م إم�ان�ة تع��ف �س�ة ��
  يتم الت�ب�ه ق�ل حفظ �

� ال�اش�� او ال�م�ة المسجلة ال تك��
� ل�س له رص�د �� � عند اخت�ار صنف مع��

 الفاتورة . تدع�م الت�ب�ه التلقا��
  ة معينة ال �ستطيع أى مستخدم خاللها االضافة او الحذف او التعد�ل.  غلقتدع�م إم�ان�ة  ف��
  .ة نامج م�ا��  تدع�م إم�ان�ة سحب الب�انات والحر�ات من ملف إ�س�ل إ� داخل ال��
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ات عامة �  مم��

  .ات  ام�ان�ة تع��ف عدد النها�� من ال�اش��
 هذا النظام أنه من ال � نت من الممكن العمل عل�ه �دون اى مشا�ل و�مجرد أهم ما �م�� ممكن العمل عل�ه �� �ل االحوال ح�� �� حالة انقطاع االن��

نت �قوم �ارسال الب�انات ا� قاعدة الب�انات الرئ�س�ة.   وجود الن��
  .تدع�م ام�ان�ة استخدام ما�ينة قراءة ال�اركود ل�سج�ل االصناف 
 ب � صناف ح�ث انه �مجرد تغ�� اسعار اال المختلفة وهذا �سهل التعامل مع  و قوائم االسعار رنامج نقاط البيع تدع�م ام�ان�ة ال��ط الم�ا�� ب��

نامج تتغ�� ع�   . ال�اش�� االصناف ع� ال��
  تدع�م ام�ان�ة استخدامTouch Screen . 
 ) ��تدع�م ام�ان�ة ر�ط حركة تحص�ل النقد�ة �خاز�نة ال�اشCash Drawer ��ح�ث انه �مجرد حفظ حركة السداد يتم فتح خ��نة ال�اش� ( �

 تلقا��
 لوضع النقود بها. 

  .ام�ان�ة ر�ط �ل حركة بيع ع� موظف المب�عات المسئول عنها وهذا لمعرفة مب�عات �ل موظف مب�عات ع� حدة 
  .ة محددة  إم�ان�ة عمل عروض وخصومات ع� اصناف محددة خالل ف��
 موظف المب�عاتوقت وهذا لمنع التالعب من ق�ل ال مع توضيح اسم ال�اش�� و تتم حر�ات ال�� �ل ال  ا�عةوجود شاشة لمراق�ة ومت . 

 


