
  برنامج سحابي متكامل يتعامل مع كل متطلبات الشركات

في األمور المحاسبية وإدارة الموارد البشرية

 واجهة الموقع والبرنامج مصممة بشكل متجاوب مع

مختلف أنواع األجهزة وتدعم اللغة العربية.

يدعم البرنامج تعدد المستخدمين مع إدارة الصالحيات

لمجموعات العمل (معاينة، إضافة، تعديل، حذف).

يحتوي البرنامج على إدارة محاسبية تشتمل على شجرة

الحسابات وقيود اليومية والميزانية العمومية وحساب

األرباح والخسائر، وهي مرتبطة بكافة أشكال المصروفات

واإليرادات التي تنجم عن ممارسة النشاط، كما يمكن عرض

كشف حساب ألي حساب مثل حساب الخزينة أو البنك أو

أحد بنود اإليرادات أو المصروفات خالل فترة زمنية

محددة.

يمكن تسجيل فواتير مشتريات وفواتير مبيعات (آجلة،

نقدية) مع تقارير عن المشتريات والمبيعات والمرتجعات.

يقدم النظام الفواتير االلكترونية حسب متطلبات هيئة

الزكاة والدخل.

       تعريف بالبرنامج:
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إدارة الصالحيات: (مجموعات العمل - بيانات المستخدمين -

الملف الشخصي)

 إدارة الحسابات: (الخزينة -البنوك-شجرة الحسابات-قيود

اليومية-الميزانية العمومية -األصول الثابتة -ميزان

المراجعة-األرباح والخسائر-المصروفات المتوقعة-اإليرادات

المتوقعة-مخاطر السيولة)

 إدارة المشتريات:(-بيانات الموردين-فواتير المشتريات-

مردودات المشتريات-عروض األسعار)

 إدارة المبيعات:(بيانات العمالء-فواتير المبيعات-مردودات

المبيعات-عروض األسعار -مندوبين المبيعات)

إدارة المخازن:(قائمة المخازن-نقل من مخزن إلى مخزن-

تصنيفات المنتجات-موديالت المنتجات-بيانات األصناف-

كميات األصناف)

إدارة شؤون العاملين:(إعدادات الموارد البشرية-الحضور

واالنصراف-اإلدارة المالية-بياناتالموظفين-وثائقالموظفين)

التقارير : (تقارير الحسابات - تقرير المشتريات - تقارير

المبيعات - تقارير المخازن  - تقارير الموارد البشرية )

        بعض وظائف البرنامج :
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accounting

software
What is the accounting

program?

Manage Permissions: (Workgroups - Users

Data - Profile)

Account Management: (Treasury - Banks -

Accounts Tree - Daily Entries - Balance

Sheet - Fixed Assets - Trial Balance - Profits

and Loss - Expected Expenses - Expected

Revenues - Liquidity Risks)

Purchasing Department:(-suppliers data-

purchasing invoices-purchase returns-

quotes)

Sales management: (customer data - sales

invoices - sales returns - quotations - sales

representatives)

Stores management: (stores list-transfer

from store to store-product classifications-

product models-item data-item quantities)

Personnel Management: (Human Resources

Settings - Attendance and Leave - Financial

Management - Personnel Data - Personnel

Documents)

Reports: (accounts reports - purchases

report - sales reports - warehouse reports -

human resources reports)

      Some functions of the program:
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  An integrated cloud program that deals with all

corporate requirements in accounting matters

and human resource management

The interface of the site and the program is

responsively designed with different types of

devices and supports the Arabic language.

The program supports multiple users with

managing permissions for workgroups (preview,

add, modify, delete).

The program contains an accounting department

that includes a tree of accounts, journal entries,

balance sheets, and profit and loss account,

which are linked to all forms of expenses and

revenues that result from the exercise of the

activity. It is also possible to display an account

statement for any account such as the treasury

account or the bank or an item of income or

expense during a period of time. 

Purchases and sales invoices (forward, cash) can

be recorded with reports on purchases, sales and

returns.

The system provides electronic invoices

according to the requirements of the Zakat and

Income Authority.

      Program definition:
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