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  جاتس
  انتربرایس ونس

  بال توقف متصل عبر اإلنترنت
  GATS ONCE Fact Sheet    خصائص عامة ونس جاتس

ü  ت السحابیةبتقنیة الحاسباویعمل عن طریق االنترنت  2020 یونیوصدر في  انتربرایس ونس لجاتسلأول أصدار. 
ü  طباعتھا على أي نوع من الطابعاتیمكن عرضھا على الشاشة أو  انتربرایس ونس الجاتسجمیع تقاریر. 
ü  نات والتي تتضمن تحسی ینایر ویولیو مرتین كل عام في انتربرایس ونس الجاتسیتم عمل إصدار جدید من

 .تقاریرالو شاشاتالمن  %١٠في كل اصدار جدید عن االصدار السابق بـ  تشملوالتطویرات واإلضافات الجدیدة والتي 
ü لمختلفة.ف التشغیل اتامة للبیانات والمعلومات ووظائالحمایة والسریة ال انتربرایس ونس الجاتسیكفل  سریة البیانات 

  ات.للمعایر العالمیة لتأمین البیان PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس الجاتسكما أن 
ü عار أستعدد وخدمة المستتعدد العمالت على أساس یعمل  انتربرایس ونس الجاتس یعمل وأسعار التحویل متعدد العمالت

بقة تحویل السادعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار الیرھا كما یلمستخدم تغلیمكن  للعملة الواحدة كماالصرف 
اب حستم رف ویمتابعة سعر الصالمورد سداد فاتورة عند أو  فاتورة العمیل للعمالت بحیث یمكن للمستخدم عند تحصیل

  فرق العملة تلقائیا.
ü  المركز الرئیسيبالفروع وذلك یتم ربط كل الفروع تعدد س على أسایعمل  انتربرایس ونس الجاتسنظام  الفروعمتعدد 

 .عن طریق األنترنت دون الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال
ü و أي الشاشات یزیة سواء فبإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجل انتربرایس ونس الجاتس یتمیز متعدد اللغة

 التقاریر.
ü الجاتسام عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم نظ ویتمللنظام  دعم فني فوري 

 .وذلك عن طریق األنترنت النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فياالستفادة  انتربرایس ونس
ü اجھت لتي ومشكلة اوذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل ال أرسال األخطاء ألیا

 الدعم الفني.إدارة العمیل الي 
ü لفني لي الدعم الكتروني ااتتیح إمكانیة أرسال برید النظام وضع میزة جدیدة في  لدعم الفنيألدارة ال رسال برید الكترونيإ

  .انتربرایس ونس الجاتسلألستعالم واألستفسار عن 
ü سون الجاتس زة اليجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه المیالتطور في م مع إدارة الدعم الفني ومع محادثة فوریة 

لي أي عت للرد وتتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترن انتربرایس
 أستفسارات.

ü حتفاظ مع األ بیاناتھاصورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل  ویتم عن طریق إرفاق تسجیل فوري للمستندات
 .بھا وإستدعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات

ü  تقریر. 100أكثر من  انتربرایس ونس الجاتسبأجمالي التقاریر الموجودة  

  : جزاء التالیةاألكون من بأنھ م انتربرایس ونس الجاتسیتمیز 
  الحسابات الختامیة. ٢        ابات الموازنة التقدیریةحس .١

كانیة مع ام وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا وذلك
  اضافة أي جزء منھا في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودة.

  gats-enterprice.tebas-inc.com :                                        ن المعلومات أو لعرض البرنامجلمزید م 
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  انتربرایس ونس

  

  حسابات الموازنة التقدیریة 
ü فات یتم عمل موازنات تقدیریة لكل المصروفات واالیرادات ومقارنتھا مع المصرو

 اباتكن دمج أو تفصیل بعض الحسا یممك واإلیرادات الفعلیة مع بیان االنحرافات
 للوصول الى الشكل األمثل بما یناسب إحتیاجات كل شركة.

ü تمدل یعبب الموازنة التقدیریة دون حاجة الى إعادة إدخال أي بیانات أخري یتم حسا 
ود ة أو قیعلى ما تم إدخالھ من بیانات سواء أرصدة إفتتاحی انتربرایس ونس الجاتس
  یومیة.

 تقاریر. 10تقاریر حسابات الموازانة التقدیریة  

  وتشمل على:
Accounts Budget 

Budget Header 
Budget Generator Definition 

Budget Report Generator 
Budget and Actual Report 

Budget and Actual YTD 

  الحسابات الختامیة 
ü  امیة بما للمستخدم بتصمیم شكل تقاریر الحسابات الخت انتربرایس ونس الجاتسیسمح

إلى  یوافق إحتیاجاتھ مع إمكانیة عرض أو طباعة أي منھا في أي وقت دون الحاجة
 أي عملیات ترحیل وذلك لكل من: إجراء
  .المركز المالي - قائمة الدخل -  میزان المراجعة §
  .لنقدیةاقات قائمة التدفو قائمة الدخل المقارنو قائمة الدخل التحلیلیةباإلضافة الى  §
ü  لى بإمكانیة عرض وطباعة الحسابات الختامیة ع انتربرایس ونس الجاتسیتمیز

نقل سیاحي  –سیاحة  –(طیران  قسم أو إدارةمستوي على  أومستوي الشركة ككل 
 رعمستوي قسم / إدارة وفعلى  أوكل الفروع  أو مستوي فرع واحدعلى  أو...) 

  وذلك عن سنة أو نصف سنة أو ربع سنة أو شھر أو أي مدة أخري.

 تقریر. 70 أكثر من تقاریر الحسابات الختامیة 

  وتشمل على:
  میزان المراجعة
  قائمة الدخل

  الماليالمركز 
  قائمة الدخل التحلیلیة

  المقارن قائمة الدخل
  قائمة التدفقات النقدیة
  ترحیل األرصدة األفتتاحیة
 قید إقفال نھایة العام

  


