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  ونس جاتس
 بال توقف متصل عبر اإلنترنت

 تذاكر الطیرانحسابات وكافة معلومات  ة كل األنشطة المختلفة لإلدارة المالیةییدیر بفاعل لمتكامحسابات  نظام ونس جاتس
 وإھالك األصول الثابتة حسابات النقل السیاحيو الموردینو العمالء حساباتو رحالتملفات الحسابات و ملفات السیاحةحسابات و

  .تقاریر الحسابات الختامیةو وحسابات الموازنات التقدیریة وحسابات التذاكر
ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وفروعھا مصمم لیسمح باستخدامھ في شركات السیاحة  ونس جاتس

  .فصلة والمجمعة دون جھد یذكر من المستخدموتنظیمھا وإخراج التقاریر الم
  :أجزاء إضافیة تسعةباألضافة إلى  الحسابات المالیة وقیود الیومیة: أساسي وھو جزء مكون منبأنھ  ونس جاتسیتمیز 

  حسابات ملفات الرحالت .٣    حسابات ملفات السیاحة. ٢    حسابات تذاكر الطیران. ١
  إھالك األصول الُثابتة. ٦  ت النقل السیاحيحسابا .٥  حسابات العمالء والموردین. ٤
  الحسابات الختامیة. ٩      الحسابات التذاكر. ٨    حسابات الموازنة التقدیریة .٧

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

بمعالجة  ونس الجاتس نظام یقوموكذلك  ولیس العكس النظام صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم ونس الجاتس نظام مرونة االستخدام
 ات اإلداریةالتي تخدم جمیع المستوی ونس الجاتسكما أن جمیع تقاریر  .مالیة دون مجھود یذكر بیانات عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات

باإلضافة  لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من التقریر وذلكیمكن استعراضھا على الشاشة قبل طباعتھا 
لعمل على وأیضا یمكن للمستخدم ا أو األنترنت إلى إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواحد وعلى أي طابعة متصلة بالشبكة الداخلیة

والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات المالیة  ونس الجاتسوذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في  مالیة في نفس الوقت ةأكثر من سن
  .وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات السابقة سواء للعمالء أو الموردین أو المصروفات أو اإلیرادات

الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة وذلك من خالل نظام أمن وسریة  ونس جاتسالیكفل  سریة البیانات
 .طباعتھامحكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو بیانات محددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا أو إدخالھا أو تعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا أو 

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

للعملة الواحدة كما أسعار الصرف تعدد والمستخدمة تعدد العمالت على أساس یعمل  ونس الجاتس یعملوأسعار التحویل  متعدد العمالت
قة للعمالت بحیث یمكن للمستخدم سواء عند تحصیل فاتورة دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل السابیرھا كما یلمستخدم تغلیمكن 

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

الحاجة  الفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دونتعدد على أساس یعمل  ونس الجاتسنظام  الفروعمتعدد 
 .إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال

  .بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو التقاریر ونس الجاتس یتمیز متعدد اللغة
القصوي من األمكانیات ة الستفادل النظامویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  دعم فني فوري

  .وذلك عن طریق األنترنت النظام المتاحة في

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

 لتیباستتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم الفني النظام ة جدیدة في وضع میز لتیباس لدعم الفنيدارة اأرسال برید الكتروني أل
  .لألستعالم واألستفسار عن النظام

ومع التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات تم ادخال ھذه المیزة الي النظام وتتیح  لتیباس محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني
  .عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفسارات للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني

ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ بھا وإستدعاء  تسجیل فوري للمستندات
 .الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
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  ونس جاتس
 بال توقف متصل عبر اإلنترنت

ویتم استخراج  القید المزدوجعلى أساس  ونس الجاتسیعمل  الیومیة وقیود المالیة الحسابات
یسمح وسویة البنك وإستخراج كشف ت مطابقة الحساباتمع إمكانیة  الیومیة الفرنسیةو الیومیة االمریكیة

بإمكانیة فتح  ونس الجاتسویمكن استخراجھا تفصیال وإجماال ویتمیز  بالیومیات المساعدة ونس الجاتس
أذون عدد ال نھائي من الخزائن وذلك حسب نوع النشاط أو العملة أو النشاط والعملة مع امكانیة تسجیل وعرض وطباعة 

على أساس تعدد  ونس الجاتسیعمل و بیاناتھا بطریقة آلیة لقیود الیومیة وترحیل ایصاالت العھدو أذون التوریدو الصرف
  .إعادة تقییم أرصدة فواتیر العمالء والموردینالعمالت وتعدد أسعار الصرف للعملة مع إمكانیة 

بمتابعة  ونس الجاتسیقوم  حسابات تذاكر الطیران
 إجمالي المبیعات :تذاكر الطیران واستخراجومبیعات حركة 

جمالي العموالت وكذلك استخراج مبیعات التذاكر للعمالء وإ
أو لعمیل معین ومبیعات التذاكر لشركات الطیران أو شركة 

بترحیل بیانات تذاكر  ونس الجاتسیقوم كما  .طیران محدد
 أصداروذلك فور  GDSنظم حجز طیران أي  الطیران من

آلیة  التذكرة مع ترحیل قیود التذاكر وطباعة الفواتیر بطریقة
فور  BSPللمطابقة مع فاتورة ویتم إستخراج تقاریر 
مع البیانات  BSPمقارنة فاتورة انتھاء الفترة مع إمكانیة 

 ADMو ACMوأستخراج  ونس الجاتسالموجودة في 
 ,BSPوكل التقاریر مقسمة إلى  لفاتورةلوعمل قید سداد 

Stock & Voucher  
حسابات المصروفات واالیرادات ومقارنتھا مع المصروفات لت تقدیریة یتم عمل موازنا حسابات الموازنة التقدیریة

  .واإلیرادات الفعلیة مع بیان االنحرافات مع إمكانیة دمج أو تفصیل بعض الحسابات
  .آلیاوترحیل قیود العمالء والموردین  تذاكر المزاراتو تذاكر النقل البريو تذاكر البواخربمتابعة  ونس الجاتسیقوم حسابات التذاكر 

بإمكانیة  ونس الجاتسیتمیز  حسابات ملفات السیاحة
فتح عدد ال نھائي من ملفات السیاحة ویتم تقسیم 

 الجاتسالمصروفات طبقا إلحتیاجات المستخدم ویقوم 
كما یمكن ترقیم ملفات . ن االنحرافاتاوبی النتوقعبمقارنة 

حسب الشھر أو  حسب نوع الملفات: بما یناسب المستخدم كاألتي
حسب رغبة أو  حسب نوع الملف والشھر والعامأو  والعام

 .المستخدم

 ونس الجاتسبإستخدام  حسابات العمالء والموردین  
،  تذاكر الطیران، الملفات : فواتیریمكن استخراج كل من 

ویتم ترحیل قیود الفواتیر بطریقة آلیة ویقوم  النقل السیاحي
ومتابعة  الموردینو العمالء بمتابعة فواتیر الجاتس

التحصیالت والسدادات بما فیھا المحصلة والمسددة جزئیا 
 .ومتابعة أعمار الفواتیر والمعدل لھا بالدوالر

للمستخدم بتقسیم  ونس الجاتسیسمح  إھالك األصول الثابتة
األصول الى مجموعات حسب نسبة األھالك ویتم حساب اإلھالك 

على ما تم إدخالھ من ام دون إعادة إدخال أي بیانات بل یعتمد النظ
كما یمكن حساب إھالك األصول الثابتة عن سنة كاملة أو و بیانات

  .نصف أو ربع سنوى أو حتي شھر واحد

عدد  ونس الجاتسیستوعب  حسابات ملفات الرحالت 
السیاحة  ال نھائي من ملفات الرحالت سواء رحالت

ویمكن ترقیم ملفات المراكب  رحالتأو  األختیاریة
حسب نوع : سب إحتیاجات كل شركة كاألتيالرحالت ح

حسب نوع الرحلة أو  حسب الشھر والعام أوالرحلة 
  .حسب رغبة المستخدمأو  والشھر والعام

بمتابعة كل  ونس الجاتسیقوم  حسابات النقل السیاحي
مصروفات وإیرادات النقل السیاحي لكل سیارة على حدا 

روفات مكن عرض أو طباعة تفاصیل وإجمالي المصكما ی
طبقا إلحتیاجات المستخدم  مقسمة حسب نوع المصروف
سیارات أو على مستوي نوع لكل سیارة أو لمجموعة من ال

كما یمكن مقارنة أنواع المصاریف بین كل  المصروف
الكیلومتر لكل سیارة أو وربحیة السیارات لمعرفة تكلفة 

 .لمجموعة من السیارات

للمستخدم  ونس الجاتسیسمح  الحسابات الختامیة 
بتصمیم شكل التقاریر بما یوافق إحتیاجاتھ مع إمكانیة 

وقت دون الحاجة إلى إجراء عرضھا وطباعتھا في أي 
المركز  - قائمة الدخل - میزان المراجعة: ترحیل لكل من

 الدخل المقارنو قائمة الدخل التحلیلیةوكذلك  المالي
ة كما یمكن عرض الحسابات الختامی. التدفقات النقدیةو

 فرع أو مستوي قسم أو إدارةعلى  أوعلى مستوي الشركة 
 .وألي مدة إدارة وفرع/ مستوي قسم على  أو
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