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مقدمة

 هل أنت بحاجة لتطبيق رؤية جديدة متكاملة إلدارة شركتك لتظهر الشركة بمظهر مختلف أمام العمالء. هل انت بحاجة ألداة تمكنك من التحكم بكافة مفاصل شركتك ومتابعة نشاطاتها المختلفة. هل أنت بحاجة لرؤية نتائج نشاطات الشركة من مكان واحد. هل انت بحاجة لنظام تستطيع أتمتته ليتناسب مع متطلبات العمل دون الرجوع للشركة المطورة. هل انت بحاجة إلى نظام يوفر لك حلول تتوافق مع أعمالك مهما كان حجم نشاطك. -هل تريد أن ترقى بموظفيك لمستوى تحديات العمل.
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مهمــتنا

3

إيجاد منتجات متطورة ومتوافقة مع تطورات العصر وتقديمها لرواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة
لمساعدتهم في مواكبة األسواق العالمية ومساعدتهم في تطوير اإلنتاج والتوظيف واالنتعاش.

من نحن؟
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نشأت شركة ألفا سوفت على يد عدد من مهندسين الحاسب اآللي بالتعاون مع عدد من المحاسبين والمدققين
الماليين وكانت البداية من العام  2000وبعد إتمام الدراسات و وضع المخططات البرمجية و دراسة حاجة السوق
على المدى القريب والبعيد للشركات الصغيرة و الشركات الكبيرة حيث تمت والدة أول منتج لها وهي الفا للمحاسبة
والمستودعات بنسختها القياسية و بعد ذلك بعدة سنوات و إكمال الدراسات المرافقة لحاجة السوق تم توليد نسخة
ألفا لخدمات األعمال  ERPو بعدها ألفا كالود و بعدها ألفا موبايل.
وكانت انطالقة الشركة من سوريا ومن ثم انتقلت إلى تركيا إسطنبول حيث يتوزع كادرها حاليا بين سوريا ومصر و
تركيا.
حيث حصلت على العديد من الجوائز واإلشادات من كبرى الشركات خالل مسيرتها في عالم األعمال.

االنتشار
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حققت منتجات ألفا سوفت انتشارا واسعا خالل الفترة الماضية واستطاعت الوصل إلى زبائنها المنتشرين في كل
من ماليزيا وهولندا ومالطا ومصر و ليبيا و السعودية و قطر و األردن و سوريا و تركيا.

مبادئنا
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لماذا ألفا سوفت

7

الوحدات الرئيسية للبرنامج
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برنامج ألفا لمن؟
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يعتبر نظام ألفا األداة األمثل إلدارة الشركات الصغيرة والكبيرة منها سواء كانت شركات تجارية أو صناعية أو خدمية
وهي تغطي نشاطات مختلفة كنشاط شركات التوزيع وشركات المقاوالت والمصانع والشركات االستيراد والتصدير
والصيدليات ومحالت السمانة وباإلضافة إلى العديد من النشاطات األخرى
ونسرد فيما يلي بعض هذه المجاالت:
 – 1التصنيع بمختلف مجاالتها من تصنيع األلبسة واألقمشة والفوط الصحية واألجهزة الكهربائية ومواد البناء وغيرها
 – 2مبيعات الجملة والتجزئة.
 - 3الخدمات الطبية.
 – 4الصيدليات.
 – 5شركات مبيعات االنترنيت
 – 6شركات خدمات العمالة
 – 7خدمات البيع وما بعد البيع للسيارات
 – 8شركات خدمات التبريد والتكييف
 – 9شركات المقاوالت.
 – 10شركات السياحة والسفر
 – 11المطاعم والكافيهات.
 – 12شركات االستيراد والتصدير.
 – 13شركات الشحن.
 – 14شركات مبيعات أجهزة الكمبيوتر و الموبايالت.
 – 14وغيرها الكثير.

المميزات العامة لنظام ألفا؟
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منصات التشغيل:

يعمل نظام الفا على بيئة نظام التشغيل ويندوز لإلصدارات
من ويندوز  7إلى ويندوز  11وويندوز سيرفر من النسخة
 2012وما بعدها باإلضافة إلى إمكانية تشغيله على مختلف
أنظمة التشغيل ماكنتوش أو أندرويد ضمن بيئة الكالود

البنية الهيكلية:
يعتمد نظام ألفا في تعريف بطاقاته إلى البنية الشجرية
الهرمية حيث كل مجموعة من البطاقات تنتمي إلى
األخرى وهي بالتالي بطاقات أب لغيرها كشجرة
الحسابات وشجرة مراكز التكلفة وشجرة المستودعات
وشجرة المجموعات وعند طلب تقرير للبطاقة األب فإنه
يجلب كافة البيانات الخاصة باألبناء أيضا مما يعطي
المستخدم مرونة عالية في برمجة أعماله من خالل
البرنامج والحصول على تقارير تفصيلية متنوعة

تعدد العمالت:
يعتبر نظام ألفا نظام متعدد العمالت حيث يتيح
لمستخدميه تعريف عمالتهم المختلفة وتحديث نشرة
أسعار الصرف بشكل يومي حسب أنماط أسعار الصرف
المتعددة حسب السوق السوداء او حسب البنك
المركزي مثال وكما يمكن نظام ألفا مستخدميه من
إدخال قيد واحد بعمالت مختلفة مما تسهل من إدخال
حركات الصرف بين الحسابات بعمالت مختلفة.
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تعدد السنوات المالية:
ي عتبر نظام ألفا نظام متعدد السنوات المالية وذلك
إلمكانية إدخال أكثر من سنة مالية واحدة ضمن ملف
واحد دون الحاجة لتدوير الملفات كل سنة حيث يتم
االحتفاظ ببيانات أكثر من سنة مالية ضمن ملف واحد.
باإلضافة إلى إمكانية تدوير األرصدة إلى ملف مستقل
جديد في كل نهاية فترة مالية جديدة حيث يصبح لكل
ملف قاعدة بيانات منفصلة.

تخصيص أنماط الحركات:
باإلضافة لألنماط القياسية للحركات كأنماط الفواتير
والسندات والمناقالت كسند قبض وسند دفع أو فاتورة
بيع أو فاتورة شراء يوفر لك نظام ألفا إمكانية تخصيص
نمط ما حسب حاجة العمل مثال كفاتورة شراء خارجية
أو فاتورة مبيعات المندوب فالن أو سند قبض صندوق
الدوالر وهكذا حيث تتيح هذه الخاصية للمستخدمين
إمكانية برمجة النظام ليتناسب مع نشاط الشركة وأيضا
يعطي النظام مرونة في استخراج التقارير
كما يمكن بناء األنماط وفق البنية الهرمية كدليل
الحسابات وذلك ليسهل ترتيبها والوصول إليه

متعدد اللغات:
نظام ألفا نظام متعدد اللغات حيث يدعم حاليا ثالث
لغات حسب األسواق المستهدفة كال من اللغة العربية
والتركية واإلنكليزية حيث يستطيع المستخدم بناء
تصميم لفاتورة بثالثة لغات أو أكثر وهو بواجهة اللغة
العربية مثال .حيث جاري العمل حاليا على أضافة لغتين
أخريين وهما اللغة الفرنسية واأللمانية.
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طرق الجرد المستخدمة:
عند بدء تطبيق النظام يجب تحديد طريقة الجرد التي
ستستخدم لحساب قيمة المستودع حيث هناك
طريقتين معتمدتين لتقييم المستودع في نهاية الفترة
وهما
طريقة الجرد النهائي وطريقة الجرد المستمر
نظام ألفا يدعم الطريقتين حيث يمكن المستخدم من
توجيه حسابات الفواتير حسب نمط الجرد ليناسب كال
الطريقتين

نظام صالحيات:
يوفر نظام ألفا آلية إلدارة النظام من خالل التحكم
بكافة مفاصل البرنامج لمستخدميه بدءا من كلمات
السر إلى كافة فقرات البرنامج حيث يخصص لكل
مستخدم مستوى صالحيات معين يحدد له إمكانيات
استخدامه للبرنامج

مصمم تقارير:
يوفر نظام ألفا لمستخدميه مصمم تقارير عالي
المستوى يمكن المستخدمين من بناء تصاميمهم
الخاصة أو التعديل على التصاميم المتوفرة االفتراضية
بشكل سلس وسهل وتمكنه من إضافة تصاميمه
الخاصة و بلغات متعددة

قاعدة البيانات المستخدمة:
لما كان ألداء وفاعلية محرك قاعدة البيانات دور كبير
البرامج
وسرعة
أداء
على
وارتباطها به فقد تم اعتماد محرك قواعد البيانات
إسكيوإل سيرفر إلدارة قاعدة البيانات في نظام ألفا
حيث تعتبر محرك إدارة القواعد البيانات إسكيوإل سيرفر
من أقوى محركات قواعد البيانات على مستوى العالم
من ناحية التكاملية واألداء حيث يستطيع إدارة قواعد
بيانات بحجوم ضخمة تصل إلى ماليين التيرابيات وعدد
مستخدمين يصل إلى الماليين.
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متوافق مع نظام :Ms Bower BI
ولما كان إلظهار البيانات الدور الكبير في تحليل البيانات
واتخاذ القرارات في الشركة فإن شركة ألفا اعتمدت
على برنامج مايكروسوفت بور بي أي كأداة إلظهار
البيانات بشكل تخطيطي تستطيع من خاللها إظهار
البيانات بشكل مخططات واجماليات تظهر نتائج
األعمال بشكل دقيق وسريع ألصحاب القرار في
الشركة حيث يمكن نشر هذه النتائج أيضا على حساب
الشركة ليكون متاحا لألصحاب القرار أينما كانوا

متوافق مع شروط الهيئة العامة للزكاة والدخل
في السعودية:
نظام ألفا متوافق تماما مع شروط ومتطلبات نظام هيئة
الدخل في السعودية من تصميم الفاتورة المعتمدة
على  QRوشروط نظام األمان من صالحيات
المستخدمين وملف تسجيل الحركات و غيرها...

مزامنة البيانات:
يوفر نظام الفا لعمالئه أيضا إمكانية مزامنة البيانات ألكثر
من فرع و تجميع بيانات الفروع في مكان واحد إلسخراج
ميزانية واحدة.
باألضافة إلى إتاحة إمكانية العمل مباشرة على بيئة
الكالود حيث يستطيع أكثر من فرع العمل على نفس
النظام في نفس الوقت أون الين حيث توفر هذه الميزة
الحصول على بيانات محدثة عن الفروع بشكل مباشر

ميزات نظام المحاسبة

14

يعتبر جزئية الحسابات برنامج حسابات كامل متكامل حيث يمكنك من إدارة الحسابات بشكل كامل بدأ من القيود
اليومية وصوال إلى القوائم الختامية بغض النظر عن نشاطك كان تجاريا أو صناعيا أو خدميا حيث يمكن أن يعمل
بشكل مستقل عن باقي أجزاء البرنامج وقد تم تصميم النظام بشكل احترافي ليكون سهال و بسيطا وقويا بنفس
الوقت

ومن أهم ميزات وحدة المحاسبة على الشكل التالي:
 – 1دليل الحسابات/الشجرة المحاسبية:
يأتي مع نظام ألفا عند إنشاء ملف جديد دليل حسابات قياسي حيث تم تصميمه بحيث يغطي معظم
األنشطة التجارية والصناعية والخدمية هو يعتمد على البنية الهرمية الشجرية غير محددة المستويات
مفروزة حسب القوائم المالية الحديثة

حيث يتم ربط الحسابات ذات العالقة بالبنوك ببطاقة بنك وذات العالقة بالزبائن و الموردين ببطاقة زبون/مورد
 – 2دليل مراكز التكلفة:
يأتي أيضا مع نظام ألفا دليل مراكز تكلفة قياسي يغطي بشكل عملي بعض النشاطات التجارية والصناعية
والمقاوالت وله بنية هرمية شجرية غير محدودة المستويات وتستخدم كدليل مساعد لدليل الحسابات
الرئيسي
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 – 4القيود واألنماط القياسية للسندات:
يأتي مع النظام عند إنشاء ملف جديد أنماط سندات قياسية مثل سند القيد االفتتاحي وسندات القبض
وسندات الدفع وسندات اليومية وحركة صندوق وكلها تهدف إلى تسجيل الحركات اليومية ضمن دفاتر
مستقلة مرتبة بتسلسل معين
 – 3تخصيص الحركات اليومية:
باإلضافة إلى أنماط السندات اليومية القياسية يوفر نظام ألفا آلية تعريف نمط سند جديد أو نمط حركة
صندوق جديدة حيث تعطي هذه الميزة مستخدمين النظام ليونة في برمجة تدفق المستندات اليومي
ليغطي كافة الحركات اليومية للشركة مثل سند قبض دوالر وسند دفع دوالر في حال كانت هناك عمليات
خاصة بصندوق الدوالر
 – 5تقارير الحركات:
لم يكن الحصول على التقارير اليومية سهال ومبسطا كما في نظام ألفا حيث يزود نظام ألفا مستخدميه
إمكانية الوصول السريع للتقارير من أي نافذة إدخال ذات العالقة حيث هناك العديد من التقارير نذكر منها
 دفتر أستاذ لحساب معين. كشف حساب. دفتر استاذ مركز تكلفة معين. القيود اليومية. ميزان مراجعة (المجاميع-األرصدة-أرصدة األرصدة). ميزان مراجعة بعملة. أرصدة الحسابات. أرصدة الحسابات المجمعة. تحليل حركة الحسابات. تحليل حركة مركز تكلفة. الرصيد التراكمي للحسابات. أرصدة الزبائن. الزبائن األكثر حركة. – 6تقارير النتائج/الختامية:
بناء البنية الهرمية للحسابات وتبعيتها للحسابات الختامية يمكن نظام ألفا مستخدميه من بناء حسابات
ختامية هرمية وإتباع الحسابات بناء على هذه الحسابات الختامية ليعطي البرنامج غنى و تنوع في معرفة
نتائج األعمال حسب نشاطات تفصيلية مفصلية.
مثال :الحسابات الختامية للمتاجرة تتبع للحساب الختامي األرباح و الخسائر و تصب نتائجه فيه و صافي
الحساب الختامي األرباح و الخسائر تصب نتائجه في حسابات الميزانية .وفي مثال آخر ممكن إنشاء
حسابات ختامية لنشاطات فرعية مثل متاجرة األلبسة و متاجرة اإلكسسوارات و متاجرة الهدايا و كلها تصب
في أرباح و خسائر الشركة.
بشكل عامل تنحصر الحسابات الختامية على الشكل التالي:
 الميزانية األرباح والخسائر -المتاجرة
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 التشغيلوحسب القوائم المالية الحديثة يمكن دمج حسابات األرباح والخسائر و المتاجرة و التشغيل في
حسابات قائمة الدخل.
 – 7عمليات التسوية لنهاية الفترة:
حساب استهالكات األصول الثابتة :حيث يوفر نظام ألفا وحدة خاصة إلدخال األصول الثابتة و ربطها بحسابات
األصول الثابتة في دليل الحسابات و بناء على تواريخ الشراء و مجمعات االستهالك ونسب االستهالك
تحسب قيم االستهالك و توليد قيود االستهالك بناء عليه.
حساب فروقات أسعار الصرف :في نهاية فترة محاسبية يتم إعادة حساب فروقات أسعار الصرف لحسابات
األصول والتي تم تحريكها بغير العملة الرئيسية للملف وتولد قيد تسوية مناسب.
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ميزات نظام المستودعات

إدارة المستودعات في نظام ألفا تضم في ثناياها اإلدارات التالية إدارة عمليات التصنيع وإدارة المشتريات وإدارة
المبيعات وإدارة المواد بكل تفاصيله المختلفة
من عروض أسعار الشراء إلى طلبات الشراء إلى مذكرات استالم البضاعة إلى فواتير الشراء ومنه إلى عروض أسعار
المبيع طلبات المبيع و مذكرات التسليم إلى فواتير المبيعات من بضاعة أول المدة إلى أذونات الصرف واالستهالك
والتسويات الجردية و المناقلة بين المستودعات من تف كيك وتجميع مادة مجمعة و من طلبات التصنيع إلى عمليات
التصنيع وانحرافاتها و حساب الكلفة وتفاصيلها ويمكن تفصيلها على الشكل التالي:
 إدارة المواد: oبضاعة أول المدة.
 oمناقلة بين المستودعات.
 oمذكرة صرف.
 oمذكرة استهالك.
 oتسوية جردية إدخال.
 oتسوية جردية إخراج.
 إدارة المشتريات: oطلب شراء
 oمذكرة استالم
 oفاتورة شراء
 إدارة المبيعات: oطلب مبيعات
 oمذكرة تسليم
 oفاتورة مبيعات
 -إدارة التصنيع:

o
o

نماذج عمليات التصنيع ()BOM
أوامر عمليات التصنيع

حيث تبدأ عمليات إعداد إدارة المستودعات(المخزون) من تعريف المستودعات و من ثم المجموعات و إنشاء بطاقات
المادة:
 دليل المستودعات:يوفر نظام ألفا أيضا لمستخدميه القدرة على بناء مستودعات الشركة بشكل هرمي بحيث يستطيع
بناء مستودعات هرمية تناسب النشاط ألخذ تقارير أكثر فاعلية وكفاءة على سبيل المثال
 oمستودعات الشركة

▪

مستودعات الفرع1

•
•
▪

مستودع عام للفرع 1
مستودع الهدر للفرع 1

مستودعات الفرع2

•
•
•

مستودع المواد األولية
مستودع المواد المصنعة
مستودع الهدر
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•

المستودع العام للفرع2

-

دليل أماكن التواجد:
في نظام ألفا يتم بناء دليل أماكن التواجد حسب كل مستودع حيث لكن مستودع دليل أماكن التواجد
الخاص به و له بنية هرمية يمكن المستخدم من بناء أماكن التواجد بدقة حسب الرف و العامود

-

دليل المجموعات والمواد:
وهي اللبنة األساسية في إدارة المستودعات حيث يتم فرز المواد إلى مجموعات وبشكل بنية هرمية
أيضا حسب سمات المواد المنتمية إليها على سبيل المثال مجموعة المواد األولية و مجموعة المواد
المصنعة و هكذا..

حيث هذه البنية الشجرة تغني تقارير البرنامج حيث كافة تقارير حركة المواد فيها فلتر بناء على
المجموعة.
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بطاقة المادة:
يعتمد جودة نظام المستودعات بشكل عام على غنى بطاقة المادة فبقدر ما كانت غنية وتعبر بشكل
تفصيلي عن المادة كان أفضل ،وعليه فإن بطاقة المادة في نظام ألفا يحوي على معلومات تفصيلية
تحقق حاجة أكبر عدد من النشاطات والزبائن:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

رمز المادة ال يتكرر له قيمة فريدة
إمكانية إدخال وصف بطاقة المادة بأكثر من لغة
يمكن تعقب حركة المادة حسب نمط الكمية العادي و حسب تاريخ الصالحية و حسب الرقم
التسلسلي و حسب القياس و الحجم
يمكن إنشاء مواد بأنماط مختلفة مواد تجارية و مواد خدمية و مواد أولية و مواد نصف مصنعة و
مواد مصنعة.
تحديد نظام الضريبة إما ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة إضافية يمكن بناء طريقة حسابها
يكن ربط بطاقة المادة بحسابات المتاجرة الخاصة بها
فرز المواد حسب الترميز اإلضافي إلى خمس أكواد مثال المواد السريعة الحركة والمواد البطيئة
الحركة وهكذا وذلك إلضافة غنى على تقارير البرنامج.
إمكانية تفعيل ربط أو عدم ربط المادة مع المتجر اإللكتروني الخاص بالشركة.
إمكانية ربط المادة مع الميزان في نقطة البيع يحث يقرأ الوزن من الميزان المرتبط بنقطة البيع
مباشرة
إمكانية ربط المادة مع مطبخ معين في حال تفعيل وحدة المطاعم في البرنامج
ربط المادة بمجموعة خصائص حسب المجموعة حيث يمكن تعريف عدد من الخصائص و السمات
المرتبطة بالمادة و وضعها ضمن مجموعات و من ثم اسنادها للمجموعة و من ثم حسب
المجموعة تسند لبطاقة المادة مثل اللون والقياس
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o

وبناء على المواصفات المحددة يمكن حتى بناء مواد فرعية كمثال عن األلبسة يمكن إنشاء مواد
فرعية حسب اللون والقياس كما في الشكل التالي:

o

الوحدات في بطاقة المادة في نظام ألفا ديناميكية حيث يمكن المستخدم من بناء وحدات متعددة
غير مرتبطة بعدد معين يربط كل وحدة مع األخرى بعامل تحويل ولكل وحدة باركود خاص به:
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o

المواد البديلة حيث توفر في نظام ألفا أيضا ربط المواد األساسية بمواد بديلة يمكن عرضها أثناء
عمليات البيع ليتسنى للبائع إمكانية معرفة المواد البديلة للمادة ومطابقة للمواصفات ،ولكن من
شركة ثانية حيث تستخدم هذه الميزة في الصيدليات و مبيعات قطع الغيار بشكل أساسي.

o

الصور :يتيح نظام ألفا ربط المادة بعدة صور صورة صغيرة مناسبة لنقطة البيع باإلضافة لمسارات
عدد من الصور حسب الموديالت أو حسب األلوان بالنسبة لأللبسة على سبيل المثال:

22

o

األسعار :يوفر نظام الفا مرونة هائلة بالنسبة لتسعير بطاقة المادة حيث يمكن تعريف أكثر من سعر
حسب المستودع ،أو حسب الزبون ،أو حسب طريقة الدفع أو حسب مجموعات السعر جملة
ونصف جملة ومفرق وتوزيع ويمكن تعريف السعر لكل وحدى بشكل منفصل و بعمالت مختلفة حيث
يمكن أيضا ربط السعر بضريبة القيمة المضافة إما مع القيمة المضافة أو بدون

كما يمكن تحديد صالحية تغيير السعر لكن مستخدم حسب ثالثة مستويات إما بنسبة أو بقيمة.
مالحظة " كما يتيح نظام ألفا الربط مع نظام الفا موبايل في عمليات ضبط الجرد بشكل مستمر و توليد
مذكرة بالنواقص و الزوائد مباشرة.
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 -التقارير :بتوفر في نظام ألفا العديد والعديد من التقارير ذات العالقة وهي على الشكل التالي:

•

تقارير عامة :وهي التقارير الخاصة بالبطاقات الرئيسية إلدارة المستودعات مثل:
 oقائمة المواد :وهي تعرض كافة المواد مع الجرد واألسعار حسب المجموعات وحسب النمط
وحسب المستودع.
 oقائمة المجموعات :وهي تعرض قائمة ببطاقات المجموعات
 oقائمة المستودعات :وهي تعرض قائمة ببطاقات المستودعات.

•

تقارير الحركات:
 oحركة المادة :تعرض تفاصيل حركة المادة بين تاريخين إدخال إخراج مع الرصيد الدفتري والتكلفة
 oحركة إجمالي الفواتير :يعرض الفواتير حسب المصادر بأنماطها المختلفة مع اإلجماليات.
 oقائمة الفواتير مفصلة :يعرض الفواتير حسب المصادر مع تفاصيل المواد.
 oإجمالي حركة المواد :يعرض حركة المواد إدخال إخراج باإلجمالي حسب المصادر.
 oتحليل حركة مادة :يعرض حركة المادة باإلجمالي وفق مخططات بيانات وجدول أفقي.
 oحركة المواد حسب الكمية :يعرف حركة المادة فقط بالكمية بدون إجماليات.
 oتحليل حركة المادة حسب الكمية :يعرض بالمخططات البيانية حركة المادة بين تاريخين.
 oحركة نمط الكمية :يعرض تفاصيل حركة المادة حسب نمط التعقب بالرقم التسلسلي أو بالحجم.
 oتقرير ضريبة القيمة المضافة :يعرض تفاصيل عمليات البيع والشراء مع تفاصيل ضريبة القيمة
المضافة

•

تقارير الجرد:
 oجرد المواد التفصيلي :يعرض جرد المستودعات حسب التكلفة.
 oجرد المواد حسب الكمية :يعرض جرد المستودعات فقط حسب الكمية بدون تفاصيل التكلفة.
 oالمواد المنتهية الصالحية  :حسب تاريخ انتهاء الصالحية يعرض المواد التي صالحياتها قاربت على
االنتهاء او المنتهية الصالحية.
 oالمواد المنتهية فترة الضمان  :حسب تاريخ انتهاء فترة الضمان يعرض المواد التي قاربت أو انتهت
فترة الضمان لها.
 oتحميل المستودعات :يعرض هذا التقرير حركة المواد ضمن فترات خالل السنة لدراسة المخطط
البياني لحركها مع عرض قيم مقترحة للطلبية الواجب إتمامها للفترة القادمة.
 oالحركات السالبة :تعرض الحركات السالبة التي تمت أثنا العمل لضبط عمليات التكلفة.

•

تقارير األرباح:
 oأرباح المواد :يعرض باإلجمال ربح كل مادة حسب المجموعات بين تاريخين.
 oربح مادة :يعرض ربح المادة عند كل حركة حسب المستودعات.
 oأرباح الفواتير :يعرض ربح كل فاتورة مع التكلفة.
 oخالصة حركة مندوبي المبيعات :يعرض إجمالي مبيعات كل مندوب حسب المبيعات
 oعموالت المبيعات :تقرير تفصيلي لعموالت مبيعات المواد ،ولكن حسب المادة.
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 -العمليات  :يرافق عدد من الخدمات التي يمكن أن نسردها على الشكل التالي:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

استيراد المواد من مل إكسيل بشكل إجمالي.
استيراد فاتورة من ملف إكسيل
نسخ فاتورة إلى فاتورة.
تصدير واستيراد فاتورة من ملف إكس إم إل.
تعديل أسعار المواد بشكل إجمالي حسب الخيارات.
طباعة الفواتير من رقم إلى رقم حسب المصادر.
صيانة ملفات وإعادة حساب التكلفة.
نقل حركة مادة من مادة إلى أخرى.
لوحة التحكم بالمناقالت.

 التصنيع :يعتبر عمليات التصنيع في نظام ألفا من الفقرات األساسية فيه هي جزء من إدارة المواد حيث يتيملمستخدميه إمكانية تعريف نماذج عمليات التصنيع المبدئية والمعروفة ب  BOMمع تقدير التكلفة المبدئية للقطعة.
وبعدها بناء على النماذج القياسية إصدار أوامر تصنيع و تنفيذها ضمن إطار نماذج التصنيع و ضمن مراحل عمليات
التصنيع .ويرافق تنفيذ عملية التصنيع إصدار فواتير مناسبة من إخراج و إدخال و حسب التكلفة و الهدر.

ميزات نقطة البيع
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تتميز نقطة البيع في نظام الفا بالسرعة والمرونة و التنوع وسهولة إعداده ففي شاشة واحدة يستطيع
المستخدم إدخال مواد الفاتورة و تسديد قيمتها:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

إمكانية قراءة المادة من خالل الباركود المعرف في وحدة بطاقة المادة.
إمكانية البحث عن المادة من خالل اسم المادة.
إمكانية اختيار المادة حسب الصورة المدخلة في بطاقة المادة.
إمكانية تحديد الكمية المدخلة قبل قراءة الباركود أو بعد قراءته.
وحسب مستوى صالحيات المستخدم يمكن تغيير السعر
وحسب صالحيات المستخدم إمكانية تحديد نسبة الحسم الذي يمكن تطبيقه على إجمالي
الفاتورة.
يمكن تطبيق هدية على مادة مباعة.
يمكن زيادة الكمية مباشرة بدون الحاجة لقراءة الباركود
إمكانية سداد قيمة الفاتورة بثالثة طرق إما نقدا أو عن طريق الكريديت كارت أو عن طريق اآلجل
إمكانية االحتفاظ بالفاتورة لحين قبض ثمنها في وقت الحق حسب الطاولة
إمكانية تطبيق حسم خاص حسب العرض المطبق
عدم القدرة على بيع مادة استنفذت تاريخ الصالحية
تطبيق نظام تقريب على إجمالي الفاتورة مع تحميل الفروقات على حسابات خاصة
إمكانية بناء لكل نقطة بيع نمط خاص بها
إمكانية البيع حسب المواد الفرعية المرتبط بالمادة حسب اللون والقياس
إمكانية بدء نقطة البيع من تاريخ إلى تاريخ حسب وردية مندوب المبيعات
إمكانية تخصيص مندوب مبيعات لكل فاتورة أثناء عملية البيع
إمكانية إدخال رصيد افتتاحي للصندوق والقبض على صندوق نقطة البيع أو الدفع من خالل نقطة
البيع فورا
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o
o
o

الوصول إلى تقارير خاصة بنقطة البيع مباشرة الجرد و دفتر أستاذ صندوق نقطة البيع
إمكانية إغالق صندوق نقطة البيع وتحويل رصيد صندوق البيع إلى الصندوق الرئيسي مباشرة.
إمكانية تدقيق رصيد حساب الكريدي وتحويل رصيده إلى حساب البنك

مالحظة" كما يمكن ربط نظام نقطة البيع مع نظام الفا موبايل حيث يتوفر إمكانية البيع عن طريق الموبايل وربطها
بنقطة البيع مباشرة.

داش بورد – مخطط هيكلي
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نظام الفا متوافق في بنيته الهيكلية مع نظام مايكروسوفت  Bower BIحيث باإلضافة للنماذج القياسية يمكن
للمستخدم من بناء داش بورد خاص يستخلص منه نتائج أعماله ضمن مخططات و مستخلصات بشاشة واحدة

ميزات وحدة المطاعم
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تم تصميم نظام المطاعم كوحدة إضافية منفصلة حيث يتمتع نظام ألفا للمطاعم بأناقة الصميم و سهولة المداخل
والمخارج

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صمم النظام ليعمل على شاشة لمس
تعريف الوجبات بصورة أو بدون صورة
إمكانية تعريف أكثر من سعر للوجبة الواحدة حسب الوحدة مثال شاي (سكر وسط-بدون سكر)
تشكيل الطلبية حسب الطاولة أو الطلبات الخارجية
يمكن دمج أكثر من طاولة بنفس الطلبية
يمكن تعديل طلبية بأي مرحلة
ربط كل وجبة مع المطبخ المعني.
عند طباعة الطلبية توزع األكالت حسب المطبخ المخصص المرتبط به.
عدة طرق للتحصيل نقدا وآجل وكريدي أو مشترك
إمكانية إضافة مالحظة معينة على طلب الزبون
إمكانية تصميم وتوزيع طاوالت المطعم وفق الصاالت
إمكانية إنشاء طلبات خارجية وتنفيذها
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للتواصل

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل على األرقام التالية
مكتب إسطنبول-تركيا+905345703937 :
مكتب طرابلس -ليبيا+218-214834970:
مكتب دمشق – سوريا+963988900036:

أو عبر البريد اإللكتروني info@alfanewinsight.com
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