
 

Copyright © 2019-2020 , all rights reserved - www.tebas-inc.com  TeBAS_IMAS_Once_00_Cover_AR_02.doc 

www.tebas-inc.com  

 
  
 

imas-once.tebas-inc.com 

  ونس  ماس أى
  بال توقف متصل عبر اإلنترنت 

وكافة معلومات المخازن ة كل األنشطة المختلفة إلدارة ییدیر بفاعل لمتكامكمبیوتر  نظام ونس أي ماس
حساب متوسط و ألصنافرتجاع اإستالم وإو متابعة تحویالت المخازن ومراكز التكلفةو األصنافو الموردین

  .جرد المخازنو السعر

ضافة إنترنت طریق اإلعن ذلك أو مجموعة شركات شقیقة شركات وفروعھا الستخدامھ في إصمم لیسمح بمُ  ونس أي ماس
ر اج التقاریا وإخرنشأة المتباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وتنظیمھـع المُ إلى إستخدامھ في أفرُ 

  جمعة دون جھد یذكر من المستخدم.فصلة والمُ ـالمُ  حصائیاتإلاو
معالجة ب ونس أي ماسمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم النظام ولیس العكس ویقوم صُ  ونس أي ماس ستخداممرونة اإل

م جمیع التي تخد ونس أي ماسكما أن جمیع تقاریر و بیانات عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات مالیة دون مجھود یذكر
سخة نكثر من أأو المستویات اإلداریة یمكن استعراضھا على الشاشة قبل طباعتھا وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر 
  ة.لداخلیامن التقریر وذلك لتوفیر وقت وتكلفة الطباعة باإلضافة إلى إمكانیة طباعة على أي طابعة متصلة بالشبكة 

 ً التي و ونس سأي ماعلى أكثر من سنة في نفس الوقت وذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في  لمكن للمستخدم العمیُ  وأیضا
 أو افألصنتسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات في النظام وذلك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات السابقة ل

  .موردینال
ن خالل ملفة وذلك ختات والمعلومات ووظائف التشغیل المُ الحمایة والسریة التامة للبیان ونس أي ماسیكفل  سریة البیانات

أو لھا و إدخاأحكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معینة أو بیانات محددة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا نظام أمن وسریة مً 
ر العالمیة لتأمین یلمعایل PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس أي ماسطباعتھا. كما أن وتعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا 

  .البیانات
لة لصرف للعمستخدمة وتعدد أسعار ایعمل على أساس تعدد العمالت المُ  ونس أي ماسوأسعار التحویل  متعدد العمالت

 ما دعت الحاجة الى ذلك.لالواحدة في أوقات مختلفة كما یمكن للمستخدم تغییرھا ك

ریق طفروع بالمركز الرئیسي عن عدد الفروع وذلك یتم ربط كل الیعمل على أساس ت ونس أي ماس الفروعتعدد مُ 
 تصال.ي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل اإلنترنت دون الحاجة إلاإل
  لتقاریر.الشاشات أو انجلیزیة سواء في یار بین اللغة العربیة واللغة اإلختبإمكانیة اإل ونس أي ماسز یتمیّ تعدد اللغة مُ 

دة ستفاإللنظام الق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم ویتم عن طری دعم فني فوري
  .نترنتوذلك عن طریق اإل النظام مكانیات المتاحة فيالقصوي من اإل

ً آرسال األخطاء إ عمیل ي واجھت الشكلة التلیة ویحتوي علي تفاصیل المُ آلكتروني بصورة إرسال برید إوذلك عن طریق  لیا
  .تیباسلدعم الفني في اإدارة الي 
ُ النظام وضع میزة جدیدة في  لتیباس لدعم الفنيدارة الكتروني إلإرسال برید إ عم وني الي الدلكترإبرید  رسالإتیح إمكانیة ـت

  ستفسار عن النظام.ستعالم واإللإل لتیباسالفني 
 ولي النظام ذه المیزة إھات تم إدخال علومومع التطور في مجال تكنولوجیا الم لتیباس الدعم الفنيإدارة فوریة مع  حادثةمُ 
  ت.فساراستریق المحادثة الفوریة عن طریق اإلنترنت للرد علي أي إستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طللمُ  تیحت

ظ بھا حتفااإل الھامة عند تسجیل بیاناتھا معویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات  تسجیل فوري للمستندات
  دعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات.وإست
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