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    انتربرایس ونس جاتس
 بال توقف متصل عبر اإلنترنت

حسابات وكافة معلومات  ة كل األنشطة المختلفة لإلدارة المالیةییدیر بفاعل لمتكامحسابات  نظام انتربرایس ونس جاتس
  .تقاریر الحسابات الختامیةو الموازنات التقدیریة

م النظام ومع ھذا الكم من المعلومات یقووفروعھا شركات مجموعة مصمم لیسمح باستخدامھ في  انتربرایس ونس جاتس
  بتجمیعھا وتنظیمھا وإخراج التقاریر المفصلة والمجمعة دون جھد یذكر من المستخدم.

  :التالیةء اجزاأل مكون منبأنھ  انتربرایس ونس جاتسیتمیز 
  . الحسابات الختامیة٢    تقدیریةحسابات الموازنة ال .١

زء منھا فة أي جوقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة اضا
  في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودة.

 ونس جاتسال نظام یقوموكذلك  ولیس العكس النظام لخدمة مستخدمصمم لكي یطوع نفسھ  انتربرایس ونس الجاتس مرونة االستخدام
لتي ا ربرایسانت ونس الجاتسكما أن جمیع تقاریر  .مالیة دون مجھود یذكر بمعالجة بیانات عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات انتربرایس

لتوفیر  قریر وذلكطباعة صفحة واحدة أو أكثر من الت وكذلك یمكنیمكن استعراضھا على الشاشة قبل طباعتھا  تخدم جمیع المستویات اإلداریة
یضا وأ األنترنت أو خلیةباإلضافة إلى إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواحد وعلى أي طابعة متصلة بالشبكة الدا وقت وتكلفة الطباعة

ي تسمح والت یسانتربرا ونس الجاتسنیات المتاحة في وذلك بإستخدام اإلمكا مالیة في نفس الوقت ةیمكن للمستخدم العمل على أكثر من سن
صروفات أو أو الم بوجود عدد ال نھائى من السنوات المالیة وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات السابقة سواء للعمالء أو الموردین

  .اإلیرادات

خالل نظام  تلفة وذلك منوالمعلومات ووظائف التشغیل المخ الحمایة والسریة التامة للبیانات انتربرایس ونس الجاتسیكفل  سریة البیانات
ضھا لغاءھا أو عرھا أو إأمن وسریة محكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو بیانات محددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا أو إدخالھا أو تعدیل

  البیانات. للمعایر العالمیة لتأمین PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  انتربرایس ونس الجاتسكما أن  أو طباعتھا.

لة للعمسعار الصرف أتعدد والمستخدمة تعدد العمالت على أساس یعمل  انتربرایس ونس الجاتس یعملوأسعار التحویل  متعدد العمالت
اء عند لمستخدم سولیمكن دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل السابقة للعمالت بحیث یرھا كما یلمستخدم تغلیمكن الواحدة كما 

 تحصیل فاتورة العمیل أو عند سداد فاتورة المورد بمتابعة سعر الصرف ویقوم النظام بحساب فرق العملة تلقائیا.

نت ي عن طریق األنترالفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیستعدد على أساس یعمل  انتربرایس ونس الجاتسنظام  الفروعمتعدد 
 .ة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصالدون الحاج

  تقاریر.لشاشات أو البإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في ا انتربرایس ونس الجاتس یتمیز متعدد اللغة
ات ن األمكانیالقصوي متفادة السل النظامویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  دعم فني فوري

  .وذلك عن طریق األنترنت النظام المتاحة في

الدعم دارة إمیل الي وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت الع أرسال األخطاء ألیا
  .تیباسالفني في 

 لتیباسني لي الدعم الفالكتروني ا تتیح إمكانیة أرسال بریدالنظام میزة جدیدة في  وضع لتیباس لدعم الفنيدارة اأرسال برید الكتروني أل
  لألستعالم واألستفسار عن النظام.

لنظام وتتیح یزة الي اومع التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه الم لتیباس محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني
  لفني عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفسارات.للمستخدمین التواصل مع الدعم ا

تدعاء بھا وإس ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ تسجیل فوري للمستندات
 الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات.
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