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 أي ماس
  ونس

ONCE 
Version 

وكافة المخازن ختلفة إلدارة ة كل األنشطة المُ یدیر بفاعلیُ  لمتكامكمبیوتر  نظام ونس أي ماس
رتجاع األصناف لمخازن ومراكز التكلفة وإستالم وإومتابعة تحویالت ا الموردین واألصناف معلومات

 .وحساب متوسط السعر وجرد المخازن
إضافة نترنت ذلك عن طریق اإلوعھا أو مجموعة شركات شقیقة شركات وفرالستخدامھ في إصمم لیسمح بمُ  ونس أي ماس

تباعدة ومع ھذا الكم من المعلومات یقوم النظام بتجمیعھا وتنظیمھا وإخراج التقاریر نشأة المُ ـع المُ إلى إستخدامھ في أفرُ 
  .ذكر من المستخدمجمعة دون جھد یُ فصلة والمُ ـالمُ  حصائیاتاإلو

إلضافات والتي تتضمن تحسینات والتطویرات وا مرتین كل عام في ینایر ویولیو ونس أي ماسیتم عمل إصدار جدید من 
  .النظامعلى األقل من شاشات وتقاریر  %١٠صدار السابق بـ صدار جدید عن اإلإتقل في كل  الالجدیدة والتي 

 

  ستخدام مرونة اإل
صمم لكي یطوع نفسھ لخدمة مستخدم  ونس أي ماس

بمعالجة بیانات  ونس أي ماسم النظام ولیس العكس ویقو
عدة شركات وفروعھا وعدة سنوات مالیة دون مجھود 

  ذكر.یُ 
م جمیع التي تخد ونس أي ماسكما أن جمیع تقاریر 

ستعراضھا على الشاشة قبل إالمستویات اإلداریة یمكن 
طباعتھا وكذلك یمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من 

 اعة باإلضافة إلىالتقریر وذلك لتوفیر وقت وتكلفة الطب
ي إمكانیة طباعة أكثر من نسخة من التقریر الواحد وعلى أ

  طابعة متصلة بالشبكة الداخلیة.
 ً یمكن للمستخدم العمل على أكثر من سنة في نفس  وأیضا

 أي ماسالوقت وذلك بإستخدام اإلمكانیات المتاحة في 
والتي تسمح بوجود عدد ال نھائى من السنوات في  ونس

لك إلستخراج إحصائیات مقارنة بالسنوات النظام وذ
  .لألصناف أو الموردینالسابقة سواء 

  تعدد اللغةمُ 
بیة بإمكانیة األختیار بین اللغة العر ونس أي ماسز یتمیّ 

  واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو في التقاریر.

  سریة البیانات
الحمایة والسریة التامة للبیانات  ونس أي ماسل یكفُ 

لومات ووظائف التشغیل المختلفة وذلك من خالل والمع
ة حكم یمكن من خاللھ تحدید وظیفة معیننظام أمن وسریة مُ 
لھا مكن للمستخدم الوصول إلیھا أو إدخاأو بیانات محددة یُ 

أي طباعتھا. كما أن وأو تعدیلھا أو إلغاءھا أو عرضھا 
ر یایللمع PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس ماس

  .أمین البیاناتالعالمیة لت

  متعدد الفروع
یعمل على أساس تعدد الفروع وذلك  ونس أي ماسنظام 

نترنت فروع بالمركز الرئیسي عن طریق اإلیتم ربط كل ال
  تصال.ي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل اإلدون الحاجة إل

  تعدد العمالت وأسعار التحویلمُ 

خدمة ستیعمل على أساس تعدد العمالت المُ  ونس أي ماس
ا وتعدد أسعار الصرف للعملة الواحدة في أوقات مختلفة كم

  ما دعت الحاجة الى ذلك. لیمكن للمستخدم تغییرھا ك

  دعم فني فوري

نترنت ریق عرض أسئلة وأجوبة عن طریق اإلویتم عن ط
وذلك لموضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم النظام 

  .النظام مكانیات المتاحة فيالقصوي من اإلستفادة اإلو

ً آ رسال األخطاءإ   لیا

لیة آلكتروني بصورة إرسال برید إوذلك عن طریق 
ویحتوي علي تفاصیل المشكلة التي واجھت العمیل الي 

  إدارة الدعم الفني.

  دارة الدعم الفنيرسال برید الكتروني إلإ
ُ  ونس أي ماسوضع میزة جدیدة في   رسال إتیح إمكانیة ت

  ستفسار.ستعالم واإلني لإللي الدعم الفإلكتروني إبرید 

  محادثة فوریة مع إدارة الدعم الفني
  ُ تیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق ت

حادثة الفوریة عن طریق اإلنترنت للرد علي أي المُ 
  ستفسارات.إ

  تسجیل فوري للمستندات
ویتم عن طریق إرفاق صورة ضوئیة لكل المستندات 

حتفاظ بھا وإستدعاء مع اإل الھامة عند تسجیل بیاناتھا
   .الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیانات
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 أي ماس
  ونس

  زنـخـن مـرف مـذن صإ
 من مخزن فرص ذنإتسجیل  ونس أي ماسیعمل 

لمجموعة من األصناف مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي 
  .من الحركات وطبقا لتاریخ الحركة

ن بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي م ونس أي ماسز ویتمیّ 
األصناف كما یمكن تسجیل عدد ال نھائي من المخازن 
ومراكز التكلفة بحیث یتم إستخراج التقاریر حسب الصنف 

  أو مجموعة الصنف أو المخزن أو مركز التكلفة.
  افـنـة األصـركـح

لكل من  حركة األصنافتسجیل  ونس أي ماسیعمل 
نصرف والتحویالت مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي المُ 

 ً   لتاریخ الحركة. من الحركات وطبقا
مجموعات  بتقسیم األصناف إلي ونس أي ماسمح سیكما 

ً  وإجماالً  تفصیالً  حصائیاتاإلستخراج إ مكنیحتي   طبقا
  .جموعة األصنافمل

بإمكانیة تعریف عدد ال نھائي من  ونس أي ماسز ویتمیّ 
یمكن تسجیل عدد ال نھائي من المخازن األصناف كما 

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

  افـنـاع األصـرجـتـالم وإسـتـإس
 إستالم وإسترجاع األصنافتسجیل  ونس أي ماسیعمل 

من وإلي المورد مع إمكانیة تسجیل عدد ال نھائي من 
ً ا   لتاریخ الحركة. لحركات وطبقا

مكن إستالم األصناف على المخزن الرئیسي أو كما یُ 
  مخزن فرعي أو على مركز التكلفة مباشرة.

مجموعات  بتقسیم األصناف إلي ونس أي ماسمح سیكما 
ً  وإجماالً  تفصیالً  حصائیاتاإلستخراج إ مكنیحتي   طبقا

  .جموعة األصنافمل
تعریف عدد ال نھائي من  بإمكانیة ونس أي ماسز ویتمیّ 

األصناف كما یمكن تسجیل عدد ال نھائي من المخازن 
ومراكز التكلفة بحیث یتم إستخراج التقاریر حسب الصنف 

  أو مجموعة الصنف أو المخزن أو مركز التكلفة.

  جـرد الـمـخـازن
مركز  أوجرد مخزن على تسجیل  ونس أي ماسیعمل 
المخزن أو مركز وذلك لكل األصناف الموجودة ب تكلفة

التكلفة وذلك لحساب فرق الجرد وحساب ما تم إستھالكھ 
  في مركز التكلفة.

  ونس أي ماستقاریر 
  ومقسمة إلى: جمیع المستویات اإلداریةالتقاریر تخدم 

م ستالإیومیة ،  یومیة حركة المخازن التقاریر المالیة:
نصرف بیان المُ ،  فروق الجرد،  قائمة الجرد،  المخازن

بیان ،  نصرف من المخازنإجمالي المُ ،  المخازنمن 
،  إجمالي الوارد إلي المخازن،  الوارد إلي المخازن

  من مورد. إجمالي الوارد إلي المخازن
،  صید دفترير –تقییم األصناف  حصائیة:التقاریر اإل

،  ستالم المخازنإإجمالي ،  صید فعلير –تقییم األصناف 
حد ،  األصناف باألیام رصید،  إجمالي تقییم المخازن

رصید ،  قائمة مسحوبات األصناف،  إعادة الطلب
،  صالحیة األصناف،  األصناف الراكدة،  األصناف

  لغاة.ـ، حركة األصناف المُ  ملخص حركة المخازن
 افألصنلشتریات الشھریة إجمالي المُ  :شتریاتتقاریر المُ 

جاع إرتإستالم و،  شتریاتتحلیل المُ ،  شتریاتإجمالي المُ ، 
  .شتریاتالمُ 

  وظائف عامة
حتفاظ بكل تفاصیل یمكن اإل ونس أي ماسبإستخدام 

 نتقال لسنةانتھاء السنة واإلالحركات التي تمت حتى بعد 
 ُ   خرى.أ

قوم مكن للمستخدم إدخال بیاناتھ في أي وقت من العام ویویُ 
ت بناء على المدخال األصنافالنظام تلقائیا بتعدیل أرصدة 

یخھا كما یمكن إدخال الحركات الخاصة وعلى حسب تار
بأكثر من سنة في نفس الوقت دون تعارض ویقوم النظام 

 .ھاتلقائیا بتوجیھ الحركات لكل سنة على أساس تاریخ

  خصائص عامة للنظام
أكثر أنظمة التشغیل بإمكانیة العمل على  ونس أي ماسز یتمیّ 

مع  Microsoft Windows نظام تشغیل نتشارا في العالم وھيإ
ز والتي تتمیّ  Microsoft SQL Serverستخدام قواعد البیانات إ
  .نھا متوافقة مع كل أنواع الملفاتأ

اء ختلفة سوستخدامھا یمكن تبادل البیانات ما بین األنظمة المُ إوب
  وفي الصور التالیة:  Import, Exportستیراد الملفاتإتصدیر أو 

Character Separated Values, Coma Separated 
Values (CSV), Data Interchange Format (DIF), 
Excel Sheet (XLS), HTML, Lotus 123, 
Paginated Text, Record Style, Rich Text Format 
(RTF), Tab Separated Test / Values, Text, 
Microsoft Word Document 

رة رسالھا مباشإمكن ستخراج البیانات في صورة ملف یُ إمكانیة إمع 
 لكتروني أو الفاكس.عن طریق البرید اإل

 


