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نظام األمن والسرية :
يحتوى النظام على أحد أقوى نظم األمن والسرية بالبرامج المقارنة فنحن ال نتعامل مع النظام ككتلة واحدة ولكن كل
وظيفة بالنظام بما فيھا التقارير تعتبر عنصر منفصل يمكن لمدير النظام إلعطاء المستخدم حق الدخول عليھا أو منعه
من التعامل معھا ،وذلك لإلعطاء مدير النظام أكبر قدر من المرونة لمنح الصالحيات لمستخدمي النظام حسب حاجة
العمل لديه .ويمكنه أيضا من نسخ خصائص مستخدم لمستخدم آخر إذا توحدت الصالحيات لھم بدال من إدخاله مرة
أخري .كما يتيح له إيقاف أي مستخدم عن العمل في أي وقت إذا دعت الضرورة إلي ذلك كما يتيح لك النظام بالتحكم
الكامل فى كل شاشه على حده من حيث االضافه والتعديل والحذف والبحث او معرفه االسعار فى شاشه االصناف او
التعامل معھا باى شكل من االشكل وذلك حسب صالحيات كل مستخدم

نظام التكامل :
يعمل النظام ببرامجه كنظام متكامل يؤثر كل منه في األجزاء األخرى حسب القواعد المحاسبية فعملية الشراء تؤثر في
حسابات الموردين وكذلك زيادة البضاعة بالمخازن

قاعدة

البيانات :

النظام يعمل على قاعده بيانات SQLSERVERوحيث ان الحسابات والمخازن نفس قاعده البيانات ويتم اقفال العام
المالى مع ترحيل ارصده العمالء والموردين والمخازن االفتتاحيه الى العام التالى اتوماتيكيا مع امكانيه العمل فى اكثر
من عام مالى )عمل تسويات لعام ماضى ثم ترحيل القيد االفتتاحى فقط للعام الحالى مع االحتفاظ بالحركه فى العام
الحالى (

أنظمه التشغيل :
كل اصدارات الشركه يمكن العمل تحت اى نظام تشغيل
windows 8 , windows 7, windows xp, windows server2003
,windows 2008,windows server 2012 32bit Or 64bit

الشبكات :
يمكن للنظام العمل من خالل نظام المستخدم الواحد أو نظام الشبكات متعددة المستخدمين وباستخدام احدث تقنيات الربط
بين الفروع ومناداه السيرفرات البعيده عبر االنترنت وكذلك فى وجود Domain Controller

إدارة شئون الموظفين
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سھولة التعامل مع جميع الشاشات من خالل لوحة المفاتيح لتحقيق السرعة في ادخال البيانات
تسجيل االجازات وتصنيفھا ما بين اعتيادي ومرضي وعارضة
تسجيل االذون
امكاينه وضع القواعد الوظيفيه لكل شركه وذلك طبقا لالئحه الخاصه بھا )الغياب – التاخير -االضافى(
التكامل مع تحويل المرتبات على البنك عن طريق تسجيل ارقام حسابات الموظفين واصدار تقارير وملفات
اكسل بالبيانات الكاملة عن المرتب مع ارقام الحسابات الرسالھا للبنك.
امكانية تطبيق اكثر من قاعدة لحساب التأخيرات واالضافي وتقسيم الموظفين على ھذه القواعد .فمثال من
الممكن تطبيق قواعد حضور وانصراف للمديرين وقواعد اخرى او بالساعه او باليوم للموظفين وھكذا
امكانية خصم التأخيرات من رصيد االجازات أو من المرتب.
متابعة رصيد كل نوع من انواع االجازات على حدة لكل موظف.
امكانية استيراد ملف بتوقيتات الحضور واالنصراف من أي جھاز خارجي مثال ) Txtأو  Card Readersأو
(... Finger print reader
البحث عن أو عرض بيانات الموظفين ومفردات المرتب والحضور واالنصراف بشكل يومي أو شھري أو
سنوي أو أي فترة يحددھا المستخدم
السماح بمستويات مختلفة من الصالحيات للمستخدمين.
التعامل مع اكثر من مدخل بيانات على شبكة محلية في نفس الوقت
جميع التقارير الموجودة بالنظام توجد بھا امكانية الطباعة أو التصدير لملف اكسل أو وورد
استخراج التقارير المتعددة مثل-:
تقرير عن الموظفين مصنفين باالدارات  /القطاعات  /اإلقسام ويعرض البيانات االساسية للموظف ،البيانات
الوظيفية له ،وارصدة االجازات.
البيانات التفصيلية للمرتبات مصنفة لكل شھر ولكل ادارة .ويعرض مفردات المرتب وتجميع االستحقاقات
واالستقطاعات والتأمينات المدفوعة من الشركة وصافي المرتب لكل موظف.
تقرير بالتأمينات المطلوب دفعھا خالل شھر معين لجميع الموظفين
تقرير بالسلف المخصمة خالل شھر معين لجميع الموظفين
تقرير بالمكافآت المدفوعة او المستحقة خالل شھر معين لجميع الموظفين
تقرير لمراجعة الحضور واالنصراف
تقرير باالجازات خالل فترة لكل موظف أو لجميع الموظفين

إدارة المخازن وحسابات العمالء والموردين

 يتيح البرنامج متابعة جميع الحركات المخزنية واالدارية من مشتريات ومرتدات المشتريات والمبيعات ومرتجعات
المبيعات .
 الى جانب تواجد دورة مالية ومحاسبية متكاملة )مستندات مالية تسديد وتحصيل – حسابات بنوك – خزينة عمومية
– اوراق تجارية متمثلة فى الشيكات – متابعة للشيكات – جدولة الشيكات عند التعثر فى الدفع من العميل ( .
 يستطيع النظام اجراء العديد من العمليات على حزم مختلفة من السجالت فى نفس الوقت )معامالت عديدة( و يمكن
المستخدم من تغيير رأيه اذالم يضغط على زر حفظ .
 تقوم الشاشة برفض البيانات المدخلة غير الصالحة وذلك مثل بيع صنف بكمية اكبر من التى موجودة فى المخزن
 معالجه الفك والكرتنه لالصناف التى تحتوى على اكثر من عبوه٠
 امكانيه متابعه كل حسابات العمالء الموردين ٠
 امكانيه متابعه الخزينه لحظه بلحظه .
 امكانيه ربط االفرع البعيده.
 متابعه شامله ودقيقه لكل الحركات الماليه .
 ترحيل االرصده االفتتاحيه الخاصه بالعمالء والموردين والمخازن كل عام اتوماتيكيا٠
 البرنامج به مجموعه من التقارير السھله والبسيطه والتى تمكنك من معرفه موقفك المالى فى اى لحظه سواء مع
الموردين او مع العمالء او متابعه المخزون او متابعه الخزينه ٠
 التكيف مع حجم المؤسسة يمكن زيادة او انقاص مدى الخدمات الذى يقدمھا ھذا النظام بحيث يتالئم مع حجم
األنشطة التى تمارسھا المؤسسة و ليسد احتياجاتھا الحالية و المستقبلية ھذا النظام يمكن استخدامه لمؤسسة صغيرة
ولمؤسسة كبيرة تضم اى عدد من األقسام ،و كذلك لمؤسسة ضخمة تضم اى عدد من القطاعات واألدارات و األقسام
 النظام يقوم بتقييم المخزون باكثر من شكل فھناك تقييم المخزون بمتوسط السعر او بأخر سعر شراء واكثر من
ساسيه بيعيه كالوارد اوال يصرف اوال والوارد اخيرا يصرف اوال  .......الخ .
 لالستفادة القصوى من النظام يمكن االعتماد على انظمة
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االخرى الدارة الحسابات العامة.

إدارة الحسابات العامه
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إمكانية إدخال أكواد وبيانات الحسابات العامة على الطريقة الشجرية وذلك لعدد غير
محدد من المستويات.
امكانيه العمل بنظام اليوميه االمريكيه
امكانيه العمل بنظام اليوميه االيطاليه
امكانيه العمل بنظام اليوميه الفرنسيه
امكانية إدخال وتحليل مراكز التكلفه
امكانية إدخال واستعراض المصروفات وااليرادات وتحليلھا
شاشة لتسجيل ومتابعة حركة النقدية.
نستطيع أيضا من النظام استخراج العديد من التقارير الھامة لمتابعة العملية المحاسبيه
ومن اھمھا :
موازيين المراجعه بكافه اشكالھا بالمستويات
قائمه الدخل بالمستويات
قائمه المركز المالى بالمستويات
تقرير الحركة.
تقرير الصندوق
تقرير البنوك.
تقرير الحسابات الختامية )حسابات التشغيل/حسابات المتاجرة/حساب األرباح والخسائر(.
إدارة المقبوضات والمدفوعات
إمكانية تسجيل ومتابعة أوراق القبض بجميع بياناتھا

إدارة التوكيالت التجارية

 يتيح البرنامج متابعة جميع الحركات المخزنية واالدارية من مشتريات ومرتدات المشتريات والمبيعات ومرتجعات
المبيعات .
 الى جانب تواجد دورة مالية ومحاسبية متكاملة )مستندات مالية تسديد وتحصيل – حسابات بنوك – خزينة عمومية
– اوراق تجارية متمثلة فى الشيكات – متابعة للشيكات – جدولة الشيكات عند التعثر فى الدفع من العميل –البوانص
–الخصومات( .
 يستطيع النظام اجراء العديد من العمليات على حزم مختلفة من السجالت فى نفس الوقت )معامالت عديدة( و يمكن
المستخدم من تغيير رأيه اذالم يضغط على زر حفظ .
 تقوم الشاشة برفض البيانات المدخلة غير الصالحة وذلك مثل بيع صنف بكمية اكبر من التى موجودة فى المخزن
 معالجه الفك والكرتنه لالصناف التى تحتوى على اكثر من عبوه٠
 امكانيه متابعه كل حسابات العمالء الموردين ومديونيه المناديب.
 امكانيه متابعه الخزينه لحظه بلحظه باليوم وخالل فتره
 متابعه شامله ودقيقه لكل الحركات الماليه وحركه المناديب
 ترحيل االرصده االفتتاحيه الخاصه بالعمالء والموردين والمخازن كل عام عند االقفال
 البرنامج به مجموعه من التقارير السھله والبسيطه والتى تمكنك من معرفه موقفك المالى فى اى لحظه سواء مع
الموردين او مع العمالء او متابعه المخزون او متابعه الخزينه ٠
 امكانيه متابعه الھدف الشھرى للمندوبين او للتوكيل ككل
 النظام يقوم بتقييم المخزون باكثر من شكل فھناك تقييم المخزون بمتوسط السعر او بأخر سعر شراء واكثر من
ساسيه بيعيه كالوارد اوال يصرف اوال والوارد اخيرا يصرف اوال  .......الخ .
 مصمم تقارير شامل يستخدم لعمل التقارير التحليليه والتى تخص مشرفى المبيعات
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ھذا البرنامج يعد من البرامج الواعدة فى مجال ادارة نقاط البيع حيث يتميز البرنامج
بتعدد مستويات الخدمة ليوائم جميع منافذ البيع كالسوبر ماركت او محالت المالبس
والمستحضرات وغيرھم
يمكن متابعة جميع الحركات التى تتم من خالل نقطة البيع حتى االصناف التى تم حذفھا
من البون قبل الدفع .
خدمة التوصيل الى المنازل وامكانية الرجوع الى اى بون سابق لمعرفة تفاصيلة
وطباعتة ايضا فى اى وقت .
يمكن طباعة االصناف واسعارھا ليتم لصقھا على ارفف البضاعة لتتيح للمستھلك معرفة
سعر البيع لكل منتج ويمكن استخدام ذلك من خالل ھاتف محمول يدعم االندرويد
امكانيه تسجيل اكثر من باركود للصنف الواحد مع امكانيه وضع شفره منتج سريعه
الستدعاء االصناف بسھوله.
اليمكن للمستخدم )للكاشير (حق فى انقاص الكميه اواستخدام شاشة المرتجعات او التغير
فى اى شيء االبصالحية محدده مسبقا .
تستطيع من خالل النظام طباعة ارقام االصناف الداخلية الـ  Bar codeلتسھيل عملية
البيع المباشر للجمھور او المستھلك.
يعمل النظام بشكل جيد الدارة االنظمة التجارية والمحاسبية الى منفذ بيع اوالمؤسسات
التى تتعامل مع المستھلك مباشرة عند البيع .
فى حاله انقطاع التيار الكھربائى عن الجھاز ويكون ھناك بون لم يتم اقفاله تفتح
الشاشه على ھذا البون فى حاله عوده التيار الكھربائى .
يمكن الحصول على ايصال دفع ) ريسيت ( غاية فى الدقة يشمل التاريخ والوقت –
المبلغ المطلوب – المدفوع – الباقى – طريقة الشراء – اسم البائع )الكاشير( .
يمكن تعليق البون او الفاتورة حتى يتيح للعميل او المستھلك استكمال بعض االصناف
التى نسيھا دون االضطرار الى ادخال جميع االصناف مرة اخرى وذلك للسھولة عند
ضغط الشغل .
من خالل نقطة البيع المتميزة لبرامج  NILE TECHNOالدارة نقاط البيع يمكن
البيع عن طريق البحث عن الصنف من خالل اسمة او رقم الصنف او الـ Bar code
او عمل اختصار لمجموعة من االصناف تكون لھا نفس الطباع .

إدارة المطاعم والكوفى شوب
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عند بيع وجبة معينة يقوم البرنامج بخصم المواد الخام لھذة الوجبة وذلك لمتابعة
المستھلك من المخازن
يمكن لالدارة من متابعة المخزون ولذلك يمكن عمل جرد يومى للمطبخ ومعرفة مقدار
العجز والزيادة
اھم مايميز البرنامج عن غيرة من البرامج ان كل االصناف متواجدة امام الكاشير ولذلك
فانة ليس مضطر لحفظ اكواد االصناف او اسعارھا .
تعمل شاشة المبيعات اليومية باكثر من طريقة فھناك بيع للديلفرى وبيع اخر للصالة
وبيع ثالث للتيك اواى وبذلك يشتمل البرنامج على كل طرق البيع بالنسبة الى مطعم .
يمكن اضافة مالحظات على االصناف فى البون مثل زيادة سلطة او ان الوجبة تكون
حارة الخ…
وفى حالة الصالة يتم معرفة الطاوالت الفارغه والشاغره داخل المطعم وايضا ھناك
امكانية تقسيم الطاولة الواحدة ونقل طاوله الى اخرى او دمج طاولتين معا كحسابات
يمكن استرجاع الشيك )الريسيت ( الى بون تم حفظة فى اى وقت وطباعتة
يمكن ايضا العمل باستخدام التاب لعمل وھذا الرابط به شرح مبسط للعمل على التاب
http://www.youtube.com/watch?v=Qg0va4_sq44
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يتم طباعة ايصال المطبخ وبذلك يمكن تجھيز الوجبات وارسالھا من المطبخ الى المطعم
وفى حالة زيادة اى طلبات على البون يتم طباعة الزياده فقط وذلك من خالل ريسيت
يقوم بعرض جميع الطلبات باسماء االصناف وكميتھا.
كما يمكن متايعه المطبخ من حيث شاشه المطبخ حيث يتم التاكيد على االوردرات التى تم
تجھيزھا
يقوم البرنامج باظھار البيانات الخاصة للعميل اثناء البيع ويمكن ايضا طباعة ھذة
البيانات فى الشيك .
خاصية اطھار رقم الطالب  .Caller IDمن خالل استخدام الھاتف االرضى او ھاتف
محمول يدعم نظام اندرويد
امكانيه تسليم االوردر لطيار الذى يقوم بالتوصيل من نفس شاشه البيع او من شاشه
مستقله وذلك حسب صالحيات كل مستخدم.
اتباع نظام المركزيه فى تحديث االسعار ويمكن غير ذلك اى انه يمكن لالداره فقط التحكم
فى تغيير اسعار الوجيات بالفروع ويمكن عكس ذلك حسب السياسه المتبعه لكل عميل
امكانيه ربط الفروع باالداره

GpS traking
المميزات الرئيسية التي يتميز به نظام التتبع للسيارات عن غيره من الموجود في السوق
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النظام مجرد برنامج علي جوال عادي يمكن تغيره و تطويره في اي وقت و اضافة
مميزات مستقبلية عليه حسب احتياجات العميل
النتظام قام ببناءه مبرمجو الشركة و بالتالي ھم موجودون الي عطل طارئ أو تحديث
حسب رغبة العميل
يمكن للعميل شراء سيرفير خاص به و بالتالي تكون بياناته محمية وال أحد يعلم أماكن
سياراته اال ھو فقط عكس البرامج االخرى يقوم العميل بتأجير سيرفر لدى الشركه
المنفذه
يمكنك التعرف علي المسارات و األماكن من اي مكان و من اي جھاز
يمكن للعميل يغير من الوان المسارات و شكل السيارات حتى يميز كل سيارة من سياراته
علي حده
النظام يعرض المسار كامال يوميا و ليس المكان الحالي فقط
النظام يقوم بأرشفة البيانات السابقة حيث يمكن العميل من رؤية مسارات قديمة حسب
اليوم
يقوم النظام بالعمل عند الفصل و عدم و جود شبكة و يقوم بتمييز ھذا المسار بانه كان
مفصوا في ھذا الوقت وارسال الداتا عند الحصول على شبكه
يقوم النظام بتحديد الوقت المتحرك من كل نقطة الي نقطة حيث يمكن العميل من معرفة
اوقات الشحن و التفريغ علي سبيل المثال
يفيد النظام ايضا عند حدوث سرقه للسياره القدر  Vحيث يعلمك المكان و المسار

