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  ونس ماس أى
  بال توقف متصل عبر اإلنترنت

عن ذلك أو مجموعة شركات شقیقة شركات وفروعھا الستخدامھ في إمصمم لیسمح ب ونس أي ماس
تباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم ـنشأة المُ ـع المُ إضافة إلى إستخدامھ في أفرُ نترنت طریق اإل

ذكر من جمعة دون جھد یُ فصلة والمُ ـالمُ  حصائیاتاإلر والنظام بتجمیعھا وتنظیمھا وإخراج التقاری
  .المستخدم

صناف نات األناف وبیاعلي تسجیل بیانات الموردین وبیانات المخازن ومراكز التكلفة ومجموعات األص ونس أي ماسیعمل 
ً  فتتاحیة لألصناف وكما یوجد إمكانیة لنسخ األصناف للمخازنواألرصدة اإل وسط ساب متیمكن ح ومراكز التكلفة وأیضا

 ً   مع إمكانیة إقفال نھایة الفترة. السعر یدویا

تسجیل علي  ونس أي ماسیعمل 
لمجموعة  ذن صرف من مخزنإ

من األصناف مع إمكانیة تسجیل 
عدد ال نھائي من الحركات وطبقا 

 أي ماسلتاریخ الحركة ویتمیز 
بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي  ونس

دد من األصناف كما یمكن تسجیل ع
ال نھائي من المخازن ومراكز 
التكلفة بحیث یتم إستخراج التقاریر 
حسب الصنف أو مجموعة الصنف 

  أو المخزن أو مركز التكلفة.

نصرف والتحویالت مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي من من المُ  لكل حركة األصنافتسجیل علي  ونس أي ماسیعمل 
 حصائیاتاإلستخراج إ مكنیمجموعات حتي  بتقسیم األصناف إلي ونس ماسأي مح سیالحركات وطبقا لتاریخ الحركة كما 

مكن بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یُ  ونس أي ماسجموعة األصناف ویتمیز مطبقا ل وإجماالً  تفصیالً 
تسجیل عدد ال نھائي من المخازن ومراكز التكلفة بحیث یتم إستخراج التقاریر حسب الصنف أو مجموعة الصنف أو المخزن 

  أو مركز التكلفة.

ركات ائي من الحمن وإلي المورد مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھ إستالم وإسترجاع األصنافتسجیل علي  ونس أي ماسیعمل 
رة كما ة مباشا یمكن إستالم األصناف على المخزن الرئیسي أو مخزن فرعي أو على مركز التكلفوطبقا لتاریخ الحركة كم

جموعة مطبقا ل تفصیال وإجماالً  األحصائیاتستخراج إ مكنیمجموعات حتي  بتقسیم األصناف إلي ونس أي ماسمح سی
 ن المخازنمكن تسجیل عدد ال نھائي بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یم ونس أي ماساألصناف ویتمیز 

  ومراكز التكلفة بحیث یتم إستخراج التقاریر حسب الصنف أو مجموعة الصنف أو المخزن أو مركز التكلفة.

لتكلفة وذلك اوذلك لكل األصناف الموجودة بالمخزن أو مركز  مركز تكلفة أو جرد مخزنعلى تسجیل  ونس أي ماسیعمل 
  تم إستھالكھ في مركز التكلفة.لحساب فرق الجرد وحساب ما 

  
  
  
  

  


