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 أي ماس
  ونس

IMAS ONCE Fact Sheet 
  خصائص عامة

ü  نترنت.ویعمل عن طریق اإل 2019 دیسمبرصدر في  ونس أي ماسصدار لنظام إأول 
ü  ع من مكن عرضھا على الشاشة أو طباعتھا مع امكانیة طباعتھا على أي نویُ  ونس أي ماسجمیع تقاریر نظام

 .الطابعات
ü  ات والتي تتضمن تحسینات والتطویر ینایر ویولیو مرتین كل عام في ونس أي ماسیتم عمل إصدار جدید من

وتقاریر  على األقل من شاشات %١٠صدار السابق بـ صدار جدید عن اإلإتقل في كل  الواإلضافات الجدیدة والتي 
 .النظام

ü  ونس سأي ماا أن كم الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة. ونس أي ماسیكفل نظام 
 .ر العالمیة لتأمین البیاناتیللمعای PCI-DSSمتوافق مع متطلبات 

ü نت نترذلك عن طریق اإلشركات وفروعھا أو مجموعة شركات شقیقة الستخدامھ في إمصمم لیسمح ب ونس أي ماس
خراج تنظیمھا وإومیعھا تباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجـنشأة المُ ـع المُ إضافة إلى إستخدامھ في أفرُ 

 .ذكر من المستخدمجمعة دون جھد یُ فصلة والمُ ـالمُ  حصائیاتاإلالتقاریر و
ü  لتي وا نسو أي ماسیمكن للمستخدم العمل على أكثر من سنة في نفس الوقت وذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في

أو اف لألصن ارنة بالسنوات السابقةتسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات في النظام وذلك إلستخراج إحصائیات مق
 .الموردین

ü بیانات  معالجةب ونس أي ماس یقوموكذلك  ولیس العكس النظام مم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدمصُ  ونس أي ماس
 .ذكردون مجھود یُ  عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات

ü  ُللعملة  عار الصرفمالت المستخدمة وتعدد أسیعمل على أساس تعدد الع ونس أي ماسوأسعار التحویل  تعدد العمالتـم
 ما دعت الحاجة الى ذلك.لالواحدة في أوقات مختلفة كما یمكن للمستخدم تغییرھا ك

ü  ُي عن طریق فروع بالمركز الرئیسیعمل على أساس تعدد الفروع وذلك یتم ربط كل ال ونس أي ماس الفروعتعدد ـم
اللغة  تیار بینخبإمكانیة اإل ونس أي ماسز یتمیّ و ج إضافیة لعمل األتصالنترنت دون الحاجة إلي أجھزة أو براماإل

 .غة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو في التقاریرالعربیة والل
ü اسمأي عن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم  ویتم للنظام دعم فني فوري 

 .نترنتوذلك عن طریق اإل النظام انیات المتاحة فيمكالقصوي من اإلستفادة لإل ونس
ü آرسال األخطاء إ ً ھت التي واج اصیل المشكلةلیة ویحتوي علي تفآرسال برید الكتروني بصورة إوذلك عن طریق  لیا

 الدعم الفني.إدارة لي إالعمیل 
ü النظام وضع میزة جدیدة في  لدعم الفنيدارة اإل لكترونيإرسال برید إ ُ ني ي الدعم الفلإلكتروني إرسال برید اإتیح إمكانیة ت

  .ونس أي ماسستفسار عن ستعالم واإللإل
ü ونس ماس أيلي إزة دخال ھذه المیإفي مجال تكنولوجیا المعلومات تم التطور  مع إدارة الدعم الفني ومع محادثة فوریة 

 ُ  تفسارات.سإأي  رنت للرد علينتریق المحادثة الفوریة عن طریق اإلتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طوت
ü حتفاظ ا مع اإلالھامة عند تسجیل بیاناتھصورة ضوئیة لكل المستندات  ویتم عن طریق إرفاق تسجیل فوري للمستندات

  .بھا وإستدعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
ü تقریر. 950جمالي التقاریر الموجودة بالنظام أكثر من إ 
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 أي ماس
  ونس

  ونس أي ماسم اخصائص نظ
 أكواد النظام 
ü ھامع إمكانیة عمل عدد ال نھائي من المخازن ومراكز التكلفةعلى أساس  یعمل النظام. 
ü تفصیالً  حصائیاتاإلستخراج إ مكنیحتي  مجموعات إلي األصنافبتقسیم  النظاممح سی 

ً  وإجماالً    .صنفجموعة المل طبقا
ü ع رتجف مُ للصنمع إمكانیة أن یكون  األصنافعدد ال نھائي من بإمكانیة تعریف  یتمیز النظام

 .مستھلك وتاریخ صالحیة
ü دعت الحاجةما لك رھاأسعا ریتغی مع ھاأسعاروالعمالت تعدد على أساس  النظام یعمل. 

  وتشمل على:
  بیان الموردین
  بیان المخازن
  بیان مراكز التكلفة

  بیان مجموعات األصناف
  بیان األصناف

 ذن صـرف مـن مـخـزنإ 
ü  لمجموعة من األصناف مع إمكانیة  ذن صرف من مخزنإتسجیل  النظامیعمل

 ً   .لتاریخ الحركة تسجیل عدد ال نھائي من الحركات وطبقا
ü  ّال  ل عددمكن تسجیبإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یُ  النظامز ویتمی

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

  وتشمل على:
  نصرف من المخازنبیان المُ 

  نصرف من المخازنإجمالي المُ 
  م المخازنستالإإجمالي 

  قائمة مسحوبات األصناف

  حـركـة األصـنـاف 
ü  یة نصرف والتحویالت مع إمكانلكل من المُ  حركة األصنافتسجیل  النظامیعمل

 ً   .لتاریخ الحركة تسجیل عدد ال نھائي من الحركات وطبقا
ü  اتحصائیاإلستخراج إ مكنیمجموعات حتي  بتقسیم األصناف إلي النظاممح سیكما 

ً  االً وإجم تفصیالً   .جموعة األصنافمل طبقا
ü  ّال  ل عددمكن تسجیبإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من األصناف كما یُ  النظامز ویتمی

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

  وتشمل على:
  یومیة حركة المخازن

  الم المخازنستإیومیة 
  بیان الوارد إلي المخازن
  إجمالي الوارد إلي المخازن
  من مورد إجمالي الوارد إلي المخازن
  رصید األصناف

 ملخص حركة المخازن

  إسـتـالم وإسـتـرجـاع األصـنـاف 
ü  یل نیة تسجمن وإلي المورد مع إمكا إستالم وإسترجاع األصنافتسجیل  النظامیعمل

ً عدد ال نھائي من الحركا   .لتاریخ الحركة ت وطبقا
ü كما یمكن إستالم األصناف على المخزن الرئیسي أو مخزن فرعي أو على مركز 

 .التكلفة مباشرة
ü  یاتحصائاإلستخراج إ مكنیُ مجموعات حتي  بتقسیم األصناف إلي النظاممح سیكما 

ً  وإجماالً  تفصیالً   .جموعة األصنافمل طبقا
ü  ّال  ل عددمكن تسجینھائي من األصناف كما یُ  بإمكانیة تعریف عدد ال النظامز ویتمی

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

  وتشمل على:
  صید دفترير –تقییم األصناف 
  صید فعلير –تقییم األصناف 

  إجمالي تقییم المخازن
  مرصید األصناف باألیا
  حد إعادة الطلب
  األصناف الراكدة
  صالحیة األصناف
  لغاةـحركة األصناف المُ 

  ألصنافلشتریات الشھریة إجمالي المُ 
  شتریاتإجمالي المُ 
  شتریاتتحلیل المُ 

 شتریاتإستالم وإرتجاع المُ 

  جـرد الـمـخـازن 
ü  ودة وذلك لكل األصناف الموج مركز تكلفةوجرد مخزن على تسجیل  النظامیعمل

 .وحساب ما تم إستھالكھ في مركز التكلفةبالمخزن ك لحساب فرق الجرد وذل
  وتشمل على:
  قائمة الجرد
 فروق الجرد

 


