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 ونس  ماس أى
  متصل عبر اإلنترنت بال توقف 

ختلفة إلدارة المخازن وكافة دیر بفاعلیة كل األنشطة المُ نظام كمبیوتر متكامل یُ  ونس سأي ما
 رتجاع األصنافإإستالم وو متابعة تحویالت المخازن ومراكز التكلفةو األصنافو الموردین معلومات

  .جرد المخازنو حساب متوسط السعرو

ضافة إنترنت طریق اإلعن ذلك أو مجموعة شركات شقیقة شركات وفروعھا الستخدامھ في إمصمم لیسمح ب ونس اسأي م
ریر خراج التقامھا وإنشأة المتباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وتنظیـع المُ إلى إستخدامھ في أفرُ 

  من المستخدم.ذكر جمعة دون جھد یُ فصلة والمُ ـالمُ  حصائیاتاإلو

لحركات لمجموعة من األصناف مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي من ا ذن صرف من مخزنإتسجیل  ونس أي ماسیعمل 
 ً ئي من دد ال نھاعبإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یمكن تسجیل  ونس أي ماسلتاریخ الحركة ویتمیز  وطبقا

  .لتكلفةراج التقاریر حسب الصنف أو مجموعة الصنف أو المخزن أو مركز االمخازن ومراكز التكلفة بحیث یتم إستخ

 حركة األصنافتسجیل  ونس أي ماسیعمل 
مع إمكانیة لكل من المنصرف والتحویالت 

طبقا و الحركاتعدد ال نھائي من  تسجیل
 ونس أي ماسمح سیكما  لتاریخ الحركة

 مكنیمجموعات حتي  إلي األصنافبتقسیم 
طبقا  وإجماالً  تفصیالً  حصائیاتاإلستخراج إ
 ونس أي ماسز ویتمیّ  .األصنافجموعة مل

 األصنافبإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من 
 المخازنكما یمكن تسجیل عدد ال نھائي من 

بحیث یتم إستخراج التقاریر  مراكز التكلفةو
أو  مجموعة الصنفأو الصنف حسب 

  .المخزن أو مركز التكلفة

ت من الحركا من وإلي المورد مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي إستالم وإسترجاع األصنافجیل تس ونس أي ماسیعمل 
 ً رة كما فة مباشأو على مركز التكل المخزن الرئیسي أو مخزن فرعيلتاریخ الحركة كما یمكن إستالم األصناف على  وطبقا

ً  وإجماالً  تفصیالً  حصائیاتاإلستخراج إ مكنیمجموعات حتي  بتقسیم األصناف إلي ونس أي ماسمح سی جموعة مل طبقا
زن من المخا بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یمكن تسجیل عدد ال نھائي ونس أي ماسز األصناف ویتمیّ 

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

لتكلفة وذلك االموجودة بالمخزن أو مركز  وذلك لكل األصناف مركز تكلفة أو جرد مخزنتسجیل ى عل ونس أي ماسیعمل 
  .لحساب فرق الجرد وحساب ما تم إستھالكھ في مركز التكلفة

  ومقسمة إلى: تخدم جمیع المستویات اإلداریة ونس أي ماس تقاریر
بیان المنصرف من ،  لجردافروق ،  قائمة الجردكارت الصنف ، ،  زنستالم المخاإیومیة ،  یومیة حركة المخازن :التقاریر المالیة

  من مورد. لي المخازنإي الوارد إجمال،  إجمالي الوارد إلي المخازن،  بیان الوارد إلي المخازن،  إجمالي المنصرف من المخازن،  المخازن

،  خازنإجمالي تقییم الم،  المخازن ستالمإالي إجم،  د فعليرصی –ف تقییم األصنا ، رصید دفتري –تقییم األصناف  :حصائیةالتقاریر اإل
ص ملخ،  صنافالحیة األص،  األصناف الراكدة،  رصید األصناف،  قائمة مسحوبات األصناف،  حد إعادة الطلب،  رصید األصناف باألیام

  .لغاة، إستالم وإرتجاع األصناف المُ  لغاةـ، حركة األصناف المُ  حركة المخازن

، ورد ألصناف / مى مستوي اعل شتریاتتحلیل المُ ،  شتریاتإجمالي المُ ،  شتریات الشھریة األصنافإجمالي المُ  :شتریاتلمُ تقاریر ا
  .شتریاتإستالم وإرتجاع المُ 


