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  الحلول المتقدمة للحسابات المالیة - سكور جاتس
 فبال توق عبر االنترنت التسجیل الذكي لكافة الصناعات – سكور

  الیومیة وقیود المالیة الحسابات
مع  الیومیة الفرنسیةو الیومیة االمریكیةویتم استخراج التقاریر بنظام  القید المزدوجعلى أساس  سكور الجاتسمل یع

استخراج  مكنوی بالیومیات المساعدة سكور الجاتسمح سیووإستخراج كشف التسویة البنك  لحساباتمطابقة اإمكانیة 
بإمكانیة فتح عدد ال نھائي من الخزائن مع امكانیة تسجیل  سكور الجاتسیتمیز و الیومیات المساعدة تفصیال وإجماال

  .تھا بطریقة آلیة لقیود الیومیةوترحیل بیانا ایصاالت العھدو أذون التوریدو أذون الصرفوعرض وطباعة 

على إتاحة  سكور الجاتسعمل ی دلیل الحسابات
ھ الخاص ب حساباتاللمستخدم بتصمیم دلیل اإلمكانیة ل

وبالشكل الذي  )ةشجری یاتمستو ٦خانة وحتى  ١٢حتى (
تھ وذلك عن طریق تصنیف یناسب احتیاجات شرك

حساب  أوحساب رئیسي  أوالحساب إلى حساب میزانیة 
  .فرعي

بإمكانیة فتح عدد ال  سكور الجاتسیتمیز  حركة الخزینة
سیاحة ، (نھائي من الخزائن وتقسیمھا حسب نوع النشاط 

جنیھ (تقسیمھا حسب العملة  أو...) طیران ، نقل سیاحي 
خزینة (تقسیمھا حسب النشاط والعملة  أو...) ، دوالر ، 

بإستخدام و ...)سیاحة جم ، خزینة سیاحة دوالر ، 
یمكن تسجیل  سكور الجاتساإلمكانیات المتاحة في 

ثم یقوم النظام بترحیل بیانات االذون  سكور الجاتسمباشرة من  العھدوإیصاالت  التوریدو أذون الصرفوطباعة 
ستخراج تقریر حركة الخزینة وترحیل البیانات بطریقة آلیة الي قیود الیومیة الواألیصاالت بطریقة آلیة الي حركة الخزینة 

 .والحسابات

  :ومقسمة إلىالتي تخدم كل المستویات األداریة بوفرة التقاریر  سكور الجاتسیتمیز  تقاریر الحسابات المالیة
بالعملة ، قید یومیة عامة ، كشف حركة حساب ، األستاذ المساعد ، األستاذ العام ، كشف حساب  :تقاریر مالیة

  .الیومیة األمریكیة
، حركة حساب فرعي ، عھد مسلسل قیود الیومیة مسلسل أذون الصرف والتورید ، : تقاریر إحصائیة تفصیلیة

  .العاملین ، تفاصیل حركة الخزائن ، مقارنة ترحیل حركة خزینة
  .إجمالي أرصدة الخزائن: تقاریر إحصائیة إجمالیة

بتعدد  سكور الجاتسمح سی یات المساعدةمتعدد الیوم
ستخراج الیومیات المساعدة تفصیال إ تمالیومیات وی

داتھ تنأیضا یسمح للمستخدم بتصمیم مسو وإجماال
المستخدمة بكثرة حتى یقوم بإدخال نصف البیانات فقط 

خر من قیود اآلبإنشاء النصف  سكور الجاتسویقوم 
 ).التورید وغیرھاوأذون الصرف والفواتیر  مثل(الیومیة 

  
 الجاتسبإستخدام اإلمكانیات الموجودة في  القیود النمطیة

یمكن عمل عدد ال نھائي من القید النمطیة بحیث یتم  سكور
إستخدامھ عن إدخال القیود دون الحاجة إلى كتابة القید 
بالكامل بل یتم إدخال المبالغ فقط وبذلك یتم توفیر وقت إدخال 

ذلك بالضغط على مفتاح واحد فقط وھو والمراجعة البیانات و
F6 إلستدعاء القیود النمطیة. 
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