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 تساج
  ونس
 بال توقف متصل عبر اإلنترنت

 حسابات تذاكر الطیرانبرنامج فعال یدیر بعنایة كل األنشطة المختلفة لإلدارة المالیة وكذلك كافة معلومات  ونس جاتس
وإھالك اإلصول  وحسابات النقل السیاحي ء والموردینوحسابات العمالحساب ملفات الرحالت وحسابات ملفات السیاحة و

 .الحسابات الختامیةتقاریر و وحسابات التذاكرالثابتة وحسابات الموازنة التقدیریة 

مصمم لیسمح باستخدامھ في شركات السیاحة وفروعھا أو مجموعة شركات شقیقة ومتداخلة من خالل عدة  ونس جاتس
دامھ في أفرع المنشأة المتباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا إدارات ومستخدمین إضافة إلى إستخ

  .وتنظیمھا وإخراج التقاریر والمیزانیات المفصلة والمجمعة دون جھد یذكر من المستخدم
  :ء إضافیةأجزا تسعةى باألضافة إل الحسابات المالیة وقیود الیومیة: جزء أساسي وھو مكون منبأنھ  ونس الجاتسیتمیز 
  حسابات ملفات الرحالت. ٣    حسابات ملفات السیاحة. ٢    حسابات تذاكر الطیران. ١
  إھالك األصول الُثابتة. ٦    حسابات النقل السیاحي. ٥  حسابات العمالء والموردین. ٤
  الحسابات الختامیة. ٩      حسابات التذاكر. ٨  حسابات الموازنة التقدیریة. ٧

طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجزاء التي تناسبھا دون أن تتحمل  وقد روعي في ھذا التقسیم
أي تكلفة اضافیة لألجزاء التي لن تستخدمھا وذلك مع امكانیة اضافة أي جزء منھا الى النظام في أي وقت الحق دون 

  .مع إمكانیة زیادة عدد المستخدمین في أي وقت تعدیالت في البیانات الموجودة
 

  مرونة االستخدام 

صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم  ونس الجاتسنظام 
بمعالجة بیانات  ونس الجاتسالنظام ولیس العكس ویقوم 

عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات مالیة دون مجھود 
  .یذكر

التي تخدم جمیع  ونس الجاتسكما أن جمیع تقاریر 
ة قبل المستویات اإلداریة یمكن استعراضھا على الشاش

طباعتھا وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من 
التقریر وذلك لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة باإلضافة إلى 

د وعلى أي إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواح
  .داخلیةطابعة 

وأیضا یمكن للمستخدم العمل على أكثر من سنة مالیة في 
 الجاتست المتاحة في نفس الوقت وذلك بإستخدام اإلمكانیا

والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات المالیة  ونس
في النظام وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات 
السابقة سواء للعمالء أو الموردین أو المصروفات أو 

  .اإلیرادات
  متعدد اللغة

بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة  ونس الجاتسیتمیز 
  .نجلیزیة سواء في الشاشات أو في التقاریرواللغة األ

  محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني

تتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق  
  .المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أستفسارات

  سریة البیانات
الحمایة والسریة التامة للبیانات  ونس الجاتسیكفل 

التشغیل المختلفة وذلك من خالل نظام  والمعلومات ووظائف
أمن وسریة محكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو 

 الھاإدخددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا وبیانات مح
 الجاتسكما أن  .وتعدیلھا وإلغاءھا وعرضھا أو طباعتھا

للمعایر العالمیة  PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس
  .لتأمین البیانات

  الفروعمتعدد 
 یعمل على أساس تعدد الفروع وذلك یتم ونس الجاتسنظام 

ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق األنترنت دون 
  .الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال

  دعم فني فوري
ویتم عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن طریق األنترنت 

النظام  وذلك لموضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم
  .النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فياالستفادة و

  أرسال األخطاء ألیا
وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة 
ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت العمیل الي 

  .إدارة الدعم الفني
  أرسال برید الكتروني ألدارة الدعم الفني

تتیح إمكانیة أرسال  سون الجاتسوضع میزة جدیدة في  
  .برید الكتروني الي الدعم الفني لألستعالم واألستفسار
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 تساج
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  تسجیل فوري للمستندات
ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة 
عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ بھا وإستدعاء الصورة 

  .الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
  متعدد الیومیات المساعدة

یقوم النظام بتعدد الیومیات المساعدة و ونس الجاتسسمح ی
وأیضا یسمح  لیومیات المساعدة تفصیال وإجماالبإستخراج ا

للمستخدم بتصمیم مستنداتھ المستخدمة بكثرة حتى یقوم 
بإنشاء  ونس الجاتسبإدخال نصف البیانات فقط ویقوم 
مثل الفواتیر وأذون (النصف اآلخر من قیود الیومیة 

  ).والتورید وغیرھا الصرف
  متعدد العمالت وأسعار التحویل

یعمل على أساس تعدد العمالت المستخدمة  ونس الجاتس نظام
وتعدد أسعار الصرف للعملة الواحدة في أوقات مختلفة كما یمكن 

وذلك مع اإلحتفاظ  تغییرھا كما دعت الحاجة الى ذلكللمستخدم 
للمستخدم سواء عند  بأسعار التحویل السابقة للعمالت بحیث یمكن

تحصیل فاتورة العمیل أو عند سداد فاتورة المورد بمتابعة سعر 
 الجاتسویقوم  النظام بحساب فرق العملة تلقائیاالصرف ویقوم 

بإظھار الفواتیر الغیر محصلة أو الغیر مسددة بالعملة  ونس
األصلیة والمعادل بالعملة المحلیة وسعر تحویل كل فاتورة على 

بطریقة  ونس الجاتسسعر التحویل الحالي ثم یقوم  حدا وكذلك
كلما دعت  آلیاآلیة بحساب فروق العملة وتوجیھھا محاسبیا 

  .الحاجة الى ذلك
  ة الخزینةركح

بإمكانیة فتح عدد ال نھائي من الخزائن  ونس الجاتسیتمیز 
خزینة السیاحة ، خزینة (وتقسیمھا حسب نوع النشاط 
أو تقسیمھا حسب العملة ...) الطیران ، خزینة نقل سیاحي 

أو تقسیمھا حسب النشاط ...) خزینة جنیھ ، خزینة دوالر ، (
  ...).خزینة سیاحة جم ، خزینة سیاحة دوالر ،  (والعملة 

یمكن تسجیل  ونس الجاتسبإستخدام اإلمكانیات المتاحة في 
وطباعة أذون الصرف والتورید وإیصاالت العھد مباشرة 

وم النظام بترحیل بیانات االذون ثم یق ونس الجاتسمن 
واألیصاالت بطریقة آلیة الي حركة الخزینة لستخراج تقریر 
حركة الخزینة ثم یتم ترحیل البیانات بطریقة آلیة أیضا الي 

  .قیود الیومیة وترحیلھا على الحسابات
  دلیل الحسابات

على إتاحة اإلمكانیة للمستخدم بتصمیم  ونس الجاتسیعمل 
 ٦خانة وحتى  ١٢حتى (الخاص بھ  دلیل الحسابات
وبالشكل الذي یناسب احتیاجات شركتھ ) مستویات شجریة

وذلك عن طریق تصنیف الحساب إلى حساب میزانیة أو 
  .حساب رئیسي أو حساب فرعي أو حساب فرعي الفرعي

  القیود النمطیة
ید النمطیة یمكن عمل عدد ال نھائي من الق ونس الجاتسفي 

إدخال القیود دون الحاجة إلى كتابة  دبحیث یتم إستخدامھ عن
القید كلھ بل یتم إدخال المبالغ فقط وبذلك یتم توفیر وقت 
إدخال والمراجعة البیانات وذلك بالضغط على مفتاح واحد 

  .فقط إلستدعاء القیود النمطیة
  حـسـابـات تـذاكـر الطـیــران

ركة تذاكر الطیران ومبیعات بمتابعة ح ونس الجاتسیقوم 
وإجمالي العموالت  التذاكر واستخراج إجمالي المبیعات

والخصم الممنوح للعمالء وكذلك استخراج مبیعات التذاكر 
للعمالء أو لعمیل معین وتقریر مبیعات التذاكر لشركات 

  .الطیران أو شركة طیران محدد
 ءسوا(بأن كل تقاریر تذاكر الطیران  ونس الجاتسیتمیز 

مقسمة على حسب نوع ) تقاریر العمالء أو شركات الطیران
  BSP, Stock, & Voucherالتذاكر إلى 

قبل  BSPبإمكانیة معرفة قیمة فاتورة  ونس الجاتسیتمیز 
 BSPوصولھا كما یمكن إستخراج تقاریر لمقارنة فاتورة 

دون مجھود یذكر وبذلك یتم توفیر وقت المراجعة كما یمكن 
  .لتذاكر فور إدخال بیانات التزاكرطباعة فاتورة ا

  مقارنة فاتورة تذاكر الطیران
من على  BSPبمقارنة فاتورة الـ  ونس الجاتسیقوم 

األنترنت مع ما تم إدخالھ من بیانات على النظام وطباعة 
مع إمكانیة  ADMو ACMتقریر بالفروق وذلك لعمل 

  .تسجیل وترحیل قید سداد الفاتورة بطریقة آلیة

  وشركات الطیران نظم الطیران العالمیة الربط مع
كل بإمكانیة الربط بسھولة ویسر مع  ونس الجاتسیتمیز 

 وشركات الطیران العالمیة لحجز تذاكر الطیران نظامال
وذلك بحیث یتم ترحیل بیانات تذاكر الطیران مباشرة من 

وبطریقة ألیة  ونس الجاتسجھاز حجز تذاكر الطیران إلى 
أنشاء قید أستحقاق التذكرة وطباعة و فور طباعة التذكرة

بدون تدخل من موظف حجز التذاكر وبذلك یتم الفاتورة 
  .البیاناتتوفیر وقت إدخال ومراجعة 

  طباعة الفواتیر
  :عمل وعرض وطباعة كل من ھیمكن ونس الجاتس
  فواتیـر ملفـات السیاحـة )١
 فواتیـر تذاكـر الطیـران )٢
 فواتیـر النقـل السیـاحي )٣

ویتم ترحیل قیود الفواتیر بطریقة آلیة إلى النظام فور طباعة 
 .الفاتورة مما یوفر وقت إدخال ومراجعة القید
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  سـابـات الـنـقـل السـیـاحـيـح
بمتابعة كل مصروفات وإیرادات  ونس الجاتسیقوم 

المركبات سواء كان ذلك لشركات النقل السیاحي أو شركات 
لك مع وجود إمكانیة اللیموزین أو شركات التأجیر وذ

عرض أو طباعة تفاصیل المصروفات مقسمة حسب نوعھا 
لكل ... ) وقود ، زیوت ، إصالح وصیانة ، جراج ، (مثل 

مركبة على حدا أو مجمعة وكذلك یمكن مقارنة أنواع 
  .بین كل المركباتواإلیرادات المصاریف 

تحلیل ومقارنة موقف كل  ونس الجاتسكما یمكن بإستخدام 
لمعرفة كفاءة تشغیلھا مع توضیح تكلفة وربحیة  مركبة

الكیلو متر لكل مركبة على حدا أو اإلجمالى على مستوى 
  .كل المركبات

  حـسـابـات مـلـفـات الـرحـالت 
 عدد ال نھائي من ملفات الرحالت ونس الجاتسیستوعب 

   .سواء الرحالت األختیاریة أو رحالت المراكب النیلیة
 :حسب إحتیاجات كل شركة كاألتيملفات الیمكن ترقیم 

  أو XXX 000001نوع الرحلة  حسب )١
ي الشھر والعام یتم ترقیم الملفات علي مستو )٢

YYYY/MM/00001  أوالرحالت أنواع لكل   
والشھر  على مستوينوع الملف  یتم الترقیم لكل )٣

   أو XXX YY/MM/00001والعام 
على أساس الحد األقصي لرقم رغبة المستخدم  حسب )٤

 .حرف/رقم ١٥الملف 

  إھـالك األصـول الـثـابـتـة
للمستخدم بتقسیم األصول الثابتة الى  ونس الجاتسیسمح 

مجموعات حسب نسبة األھالك ویتم حساب اإلھالك دون 
إعادة إدخال أي بیانات أخري بل یعتمد النظام على ما تم 

یومیة باألضافات أو  إدخالھ سواء أرصدة إفتتاحیة أو قیود
ما یمكن حساب إھالك األصول الثابتة عن ك األستبعادات

  . سنة كاملة أو نصف أو ربع سنوى أو حتي شھر واحد
كما یمكن حساب اإلھالل لألصول المشتراه خالل فترة 

  .حساب اإلھالك أو األصول المشتراه قبل فترة الحساب
بحساب إھالك األصول عن شھور  ونس الجاتسیقوم 

  .كاملة أو سنة أو ربع أو نصف سنة

  حـسـابـات الـتـذاكـر
بإمكانیة متابعة حركة عدد ال نھائي من  ونس الجاتسیتمیز 

تذاكر النقل البري  أوتذاكر المزارات السیاحیة  التذاكر سواء
بإمكانیة تسجیل  ونس الجاتسیتمیز و تذاكر البواخر أو

وترحیل قید یومیة ومتابعة حركة بیع التذاكر للعمالء 
 .لمتابعة التحصیالت

  ابـات مـلـفـات الـسـیـاحـةحـسـ
عدد ال نھائي من ملفات السیاحة  ونس الجاتسیستوعب 

 حسبیمكن ترقیم الملفات و وكروت المتابعة الخاصة بھا
 :إحتیاجات كل شركة كاألتي

أو حسب  IN - OUT- DOM(نوع الملفات  حسب )١
 XXX 000001 )اسم الوكیل أو اسم الدولة

الشھـر والعـام ي أو یتم ترقیم الملفات علي مستو )٢
YYYY/MM/00001  الملفاتأنواع لكل 

والشھر  على مستوينوع الملف  أو یتم الترقیم لكل )٣
 XXX YY/MM/00001والعام 

على أساس الحد األقصي رغبة المستخدم  حسب أو )٤
  .حرف/رقم ١٥لرقم الملف 

بمقارنة التكلفة التقدیریة لملف السیاحة  ونس الجاتسیقوم 
ین االنحرافات بین التكلفة التقدیریة على مستوى الحساب ویب

للملف من كارت المتابعة مقارنة مع المصروفات 
واإلیرادات الفعلیة التي تم تحمیلھا على الملف من قیود 

  .الیومیة في أي وقت سواء قبل انتھاء تنفیذ الملف أو بعده
یمكن إستخراج حركة ملفات السیاحة  ونس الجاتسمع 

جمالي ملفات السیاحة وكشوف وبیان بملفات السیاحة وإ
كما یمكن أیضا أستخراج تقریر بموقف ملفات . الخدمات

عمیل أو إجمالي ملفات لعمیل أو لكل العمالء مع مقارنة ما 
  .تم صرفھ بالمتوقع عند فتح الملف

  حـسـابـات الـعـمـالء والـمـوردیـن
: بمتابعة فواتیر العمالء مقسمة إلى ونس الجاتسیقوم 

عمالء سیاحة  -عمالء سیاحة عامة  -ر الطیران عمالء تذاك
عمالء النقل السیاحي ، ویتم ذلك بمتابعة التحصیالت  -دینیة 

بما فیھا المحصلة جزء وكذلك یمكن ومعرفة الفواتیر 
المستحقة السداد وأعمار الفواتیر والمتأخرات مقسمة إلى 

یوم والمعدل لھا  ١٢٠یوم واكثر من  ١٢٠و ٩٠و ٦٠و ٣٠
  .ربالدوال

بمتابعة فواتیر الموردین مقسمة  ونس الجاتسویقوم أیضا 
فواتیر شركات نقل  –فواتیر مطاعم  -فواتیر فنادق : إلى

ویتم ذلك بمتابعة السدادات بما فیھا المسددة جزء . سیاحي
وكذلك ومعرفة الفواتیر المستحقة السداد وأعمار الفواتیر 

واكثر  یوم ١٢٠و ٩٠و ٦٠و ٣٠والمتأخرات مقسمة إلى 
  .یوم والمعدل لھا بالدوالر ١٢٠من 
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  الـحـسـابـات الـخـتـامـیـة
للمستخدم بتصمیم شكل تقاریر  ونس الجاتسیسمح 

  :الحسابات الختامیة الذي یناسب إحتیاجاتھ ولكل من
  مـیـزان الـمـراجـعـة  )١
 قـائـمـة الـدخـل  )٢
 الـمـركـز الـمـالـي  )٣
 قـائـمـة الـدخـل التـحـلـیـلـیـة )٤
 ئـمـة الـدخـل الـمـقــارنقـا )٥
 قـائـمـة الـتـدفـقـات الـنـقـدیـة )٦

مع إمكانیة عرض أو طباعة أي من التقاریر في أي وقت 
على وذلك  دون الحاجة إلى إجراء أي عملیات ترحیل

 ،طیران (إدارة  أوقسم  أو على مستوي الشركةكل مستوي 
 عالفروأو كل  فرع واحدأو على مستوي ...) نقل  ،سیاحة 

وذلك عن مدة سنة أو  إدارة وفرع أوقسم أو على مستوي 
 .أخرينصف سنة أو ربع سنة أو شھر أو أي مدة 

بمقارنة حسابات سنویة مالیة حتى  ونس الجاتسكما یقوم 
  .ثالثة سنوات سابقة سواء حسابات تفصیلیة أو إجمالیة

  ترحیل األرصدة اإلفتتاحیة
نھایة الفترة  یمكن ترحیل أرصدة ونس الجاتسبإستخدام 

بطریقة آلیة إلى السنة المالیة التالیة وذلك مع المحافظة على 
على حدا مثل حسابات العمالء فرعي رصید كل حساب 
 .وحسابات الموردین

  قید أقفال العام
بعمل قید أقفال العام بطریقة آلیة مع  ونس الجاتسیقوم 

إمكانیة أضافة األھالك واألحتیاطي والمخصصات على قید 
  .القفال عند األحتیاجأ

  قـدیـریـةـحـسـابـات المـوازنـة الت
یتم عمل موازنات تقدیریة لكل المصروفات واالیرادات 
ومقارنتھا مع المصروفات واإلیرادات الفعلیة مع بیان 

كما یمكن دمج أو تفصیل بعض الحسابات . االنحرافات
 .للوصول الى الشكل األمثل بما یناسب إحتیاجات شركة

تم حساب الموازنة دون حاجة الى إعادة إدخال أي كما ی
على ما تم إدخالھ من  ونس الجاتسبیانات أخري بل یعتمد 

  .بیانات سواء أرصدة إفتتاحیة أو قیود یومیة

  وظائف عامة

على أساس القید المزدوج ویتم  ونس الجاتسیعمل 
الیومیة و الیومیة االمریكیةاستخراج التقاریر بنظام 

  .الفرنسیة
یمكن االحتفاظ بكل تفاصیل  ونس الجاتسستخدام بإ

الحسابات والحركات التي تمت علیھا حتى بعد انتھاء السنة 
  .المالیة واالنتقال لسنة مالیة أخرى

ویمكن للمستخدم إدخال بیاناتھ في أي وقت من العام ویقوم 
النظام تلقائیا بتعدیل أرصدة الحسابات بناء على المدخالت 

ا كما یمكن إدخال الحركات الخاصة وعلى حسب تاریخھ
بأكثر من سنة مالیة في نفس الوقت دون تعارض ویقوم 
 .ھاالنظام تلقائیا بتوجیھ الحركات لكل سنة على أساس تاریخ

  خصائص عامة للنظام

بإمكانیة العمل على األكثر أنظمة  ونس الجاتسیتمیز 
 Microsoft نظام تشغیل التشغیل انتشارا في العالم وھي

Windows  مع أستخدام قواعد البیاناتMicrosoft SQL 
Server نھا متوافقة مع كل أنواع الملفاتوالتي تتمیز أ 

وبأستخدامھا یمكن تبادل البیانات ما بین األنظمة المختلفة 
وفي   Import, Exportسواء تصدیر أو أستیراد الملفات

  :الصور التالیة
Character Separated Values, Coma Separated 
Values (CSV), Data Interchange Format (DIF), 
Excel Sheet (XLS), HTML, Lotus 123, Paginated 
Text, Record Style, Rich Text Format (RTF), Tab 
Separated Test / Values, Text, Microsoft Word 

Document 

مع أمكانیة أستخراج البیانات في صورة ملف یمكن أرسالھا 
  .رة عن طریق البرید األلكتروني أو الفاكسمباش
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