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كلمة الرئيس التنفيذي

 .Natejsoft كثــرًا مــا تــ�تدد إلــى ذهنــي تلــك اللحظــات التــي راودتنــي فيهــا للمــرة االولــى فكــرة ت�أســيس شــركة ناتــج لت�كنولوجيــا المعلومــات
وبالرغــم مــن تلــك التفاصيــل الدقيقــة التــي لــم تغادرنــي، فإننــي ال أذكــر أبــدًا أن ورد إلــى خاطــري مــدى النجــاح الــذي حققتــه شــركتنا اليــوم.

فلقــد خاضــت رحلــة طويلــة غلــب عليهــا العمــل الجــاد والجهــود الحثيثــة التــي لــم تحبــط، بالرغــم مــن التحديــات والمصاعــب العديــدة التــي 
واجهتهــا. وت�كللــت هــذه الجهــود بنجــاح كبــر علــى مســتوى االردن، لتصبــح الشــركة واحــدة مــن رواد مــزودي حلــول الربمجيــات. وتخطــت 
Natejsoft حــدود النجــاح المحلــي لت�تمكــن مــن تحقيــق نجاحــات مماثلــة علــى المســتوى االقليمــي. وحافظــت علــى مســتواها الرفيــع، وتمكنــت 
مــن الوصــول إلــى أهــداف أعظــم، مــع أنــه ال يخفــى علــى المتمرســن فــي هــذه الصناعــة مــدى التحديــات التــي تواجههــا شــركات قطــاع 

ــا المعلومــات بســبب المنافســة الشــديدة التــي تطغــى علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات. ت�كنولوجي

منــذ بداياتهــا، ســعت Natejsoft إلــى التوســع فــي نطــاق الخدمــات التــي تقدمهــا لتوائــم احتياجــات الســوق المحلــي واالقليمــي الــذي يتميــز 
بســرعة النمــو، فعملــت علــى تصميــم ونشــر العديــد مــن حلــول الربمجيــات التــي اســتقطبتها قاعــدة واســعة مــن العمــاء. واقــتن هــذا النمــو 
المتزايــد فــي خدمــات الشــركة بارتفــاع فــي حجــم مبيعاتهــا وإي�راداتهــا وقاعــدة عمائهــا، ممــا دعــا إلــى الحاجــة إلــى اســتقطاب أعــداد أكــرب مــن 
الخــربات، وزيــادة حجــم طاقــم العمــل بهــدف تلبيــة أهــداف وطموحــات الشــركة. وتمكنــت Natejsoft مــن تحقيــق الكثــر مــن تطلعاتهــا، وبينمــا 
تحتفــل بقيمــة ونوعيــة االنجــازات التــي حققتهــا لغايــة االن، إال أننــي شــخصيًا أؤمــن بأننــا مــا زلنــا فــي المراحــل االولــى مــن طاقــة العمــل التــي 

نســتطيع تقديمهــا، فهدفنــا هــو التطــور المســتمر، بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجهنــا والتــي ســتواجهنا مســتقبا.

ت�تبنــى رســالة Natejsoft تطويــ�ر وتنميــة أحــدث حلــول الربمجيــات والخدمــات المت�كاملــة لعمائهــا مســتخدمة أســهل طــرق التنفيــذ الممكنــة، 
ــا وخدمــات مــا  ــع الجهــود لضمــان جــودة الخدمــات التــي نقدمهــا لعمائن بحيــث توجــه هــذه القيــم مســرة مســاعيها. كمــا يتــم ت�كثيــف جمي
بعــد البيــع وخدمــات الصيانــة ونوعيــة التدريــب الموجــه لطاقــم العمــل، علــى قمــة نظرائهــا فــي المنطقــة، يدعمهــا فــي ذلــك فريــ�ق متميــز 
ــديد علــى العمــل. ومــن هنــا، عملــت الشــركة علــى تبنــي شــعار Results are Talking وذلــك لنعــرب عــن مــدى إرتباطنــا  بخرباتــه وبإقبالــه الشـــ

وتواجدونــا وتعاملنــا مــع مختلــف األعمــال وحلولهــا المختلفــة بنــاء علــى النتائــج الحقيقيــة.

وفــي ظــل مــا تواجهــه بيئــة االعمــال مــن صعوبــات ناتجــة عــن تقلبــات االوضــاع االقتصاديــة وعــن المتطلبــات المتزايــدة مــن قطــاع االعمــال 
بمختلــف تفرعاتــه وقطاعاتــه التابعــة، لــم يشــكل هــذا بالنســبة لشــركة Natejsoft ســوى دافعــًا لتضــع لنفســها توجــه ســوقي يتميــز بكونــه 
األمثــل مــن ناحيــة طبيعــة الحلــول والخدمــات التــي تختــص بهــا، حيــث حثهــا مــدى اإلقبــال علــى منتجاتهــا علــى وضــع حلــول أكــر ابتــ�كارًا وذكاء 
وفاعليــة، إضافــة إلــى تطبيقــات الحاســوب التــي تعتمــد فــي أدائهــا علــى شــبكة االنتنــت والحلــول الســحابية باإلضافــة الــى التطبيقــات 
والحلــول الذكيــة المختلفــة. وبعــد مضــي عــدة ســنوات علــى ت�أســيس الشــركة، يمكننــي القــول بأننــي علــى ثقــة كبــرة بمــدى جاهزيتهــا 
لتخطــي عتبــة المســتقبل. ومــع الدعــم الكبــر الــذي ت�تلقــاه الشــركة مــن عمائهــا وطاقــم عملهــا والخــرباء المتخصصــن فــي هــذا المجــال، 
أعتقــد بــأن Natejsoft فــي طريقهــا لتصبــح العامــة التجاريــة االولــى للحلــول المبت�كــرة والناجحــة علــى كا المســتوي�ن، المحلــي واالقليمــي.

أدعوكــم فــي رحلــة لنقلــب معــًا صفحــات هــذا الكتيــب لت�تعرفــوا معنــا علــى الخدمــات التــي تقدمهــا لكــم شــركة Natejsoft وعلــى االنجــازات 
التــي تمكنــت مــن تحقيقهــا لغايــة االن.

مصطفى أبو شري�خ
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ت�تمثــل رســالة الشــركة فــي تطويــ�ر وتنميــة أحــدث حلــول الربمجيــات والخدمــات المت�كاملــة لعمائهــا مســتخدمة أســهل طــرق التنفيــذ الممكنــة. 
ومــع اســتخدامها لحلــول متطــورة لتخطيــط المــوارد المؤسســية )ERPs(، تعمــل الشــركة علــى تصميــم وتطويــ�ر برمجيــات خاصــة توفــر لعمائهــا 
مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والمعلومــات واالنشــطة المدمجــة فــي أنظمــة مت�كاملــة، والتــي تســهم بشــكل كبــر فــي رفــع إنتاجيتهــم 

وفاعليتهــم وفــي زيــادة حجــم أرباحهــم.

توفــر Natejsoft لعمائهــا حاليــًا العديــد مــن الحلــول المكتبيــة والحلــول المعتمــدة علــى شــبكة االنتنــت واألجهــزة الذكيــة، ضمــن نظــام كامــل 
ــر وشــبكات االتصــال. ومــع اختــاف قطاعــات االعمــال التــي ينتمــي إليهــا العمــاء  يوفــر التطابــق فيمــا بــن هــذه الحلــول وأجهــزة الكمبيوت
ومــع تعــدد احتياجاتهــم التــي ت�تفــاوت وفقــًا لطبيعــة أنشــطتهم؛ تفخــر الشــركة بمــدى المرونــة التــي اكتســبتها خرباتهــا فــي هــذا المجــال، 
ممــا مكنهــا مــن توفيــق منتجاتهــا لت�تناســب مــع االحتياجــات والمتطلبــات التــي يحددهــا العميــل. وفيمــا يتعلــق بالرؤيــا المســتقبلية للشــركة، 
ســتبقى Natejsoft دائمــة الســعي نحــو التوســع فــي قائمــة منتجاتهــا، إضافــة إلــى تطويــ�ر الحلــول التــي يتــم تصميمهــا وتوفيقهــا لتخــدم 

مختلــف القطاعــات.

ــات المتقدمــة علــى  ــا المعلومــات لحلــول الربمجي ــح مــن رواد مــزودي قطــاع ت�كنولوجي تســتمد Natejsoft رؤيتهــا مــن التزامهــا الدائــم لتصب
مســتوى االردن والمنطقــة، ولتوظــف هــذا االلتــزام والخــربات التــي ت�تمتــع بهــا لــتوج لهــذا القطــاع فــي االردن عالميــًا وتدعــم خطــاه، 

متماشــية فــي ذلــك مــع التوجيهــات والرؤيــة المطلوبــة إلحــداث التقــدم الشــامل والنوعــي فــي هــذا القطــاع.

وتعمــل الشــركة، التــي ت�تخــذ مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية مقــرًا رئيســيًا لممارســة أعمالهــا، علــى اســتقطاب المتميزيــ�ن مــن خري�جــي 
تخصــص ت�كنولوجيــا المعلومــات فــي المنطقــة، موســعة بذلــك قاعــدة موظفيهــا مــن المبدعــن والموهوبــن، ممــا يمنحهــا ميــزة إضافيــة 
مقارنــة مــع نظرائهــا فــي الســوق االقليميــة. ويســاعدها فــي تحقيــق طموحهــا للتوســع فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال إفريقيــا، بــل 

والعالــم أجمــع.

وفــي ســبيل الوفــاء بعهودهــا بمــا يتعلــق بتقديــم حلــول برمجيــات شــاملة، واســت�كماال لمهمتهــا لكســر حاجــز اللغــة بــن لغــة الخدمــات 
التــي تقدمهــا ولغــة المســتخدمن النهائيــ�ن، تقــدم  Natejsoft مجموعــة مت�كاملــة مــن الحلــول وملحقاتهــا بمختلــف اللغــات التــي تشــمل 
االنجليزيــة والعرب�يــة ولغــات أخــرى، لتصــل بذلــك إلــى قطاعــات أكــرب مــن المســتخدمن. إضافــة إلــى ذلــك، ســتعمل الشــركة علــى مــد عمائهــا 
بخدمــة االتصــال المجانــي لتســتقبل استفســاراتهم وتقــدم لهــم الدعــم الــازم وخدمــات مــا بعــد البيــع، محققــة رؤيتهــا للرقــي بمســتوى 

العنايــة بالعمــاء.

ووضعــت الشــركة رؤيــا محــددة تقودهــا فــي مســرتها وإســتاتيجية مؤسســية واضحــة المعالــم، بــأن ت�كــون المحــرك الرئيســي لابــداع 
واالبتــ�كار فــي حقــل أعمالهــا، مــع إدراكهــا الدائــم بــأن النجــاح مــا هــو إال عمليــة تبادليــة، تنالــه بــذات القــدر الــذي ترتبــط بــه مــع عمائــك.
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وكمــا يوحــي اســم الشــركة والــذي هــو مــن معنــى النتائــج المنشــودة الحقيقيــة مدمــوج بكلمــة الت�كنولوجيــا والتــي تعنــي الكثــر للبشــرية 
ويعــد هــذا االســم مدمــوج مــع الحكمــة هــو المســمى الرئيســي للنظــم التــي لــدى شــركة ناتــج لت�كنولوجيــا المعلومــات.

حيــث أهلتهــا العديــد مــن ســنوات الخــربة لتنــال هــذه المكانــة، ولتمتلــك قاعــدة قويــة مــن العمــاء الذيــن يســتمدون إنجازاتهــا. ولقــد تغلبــت 
الشــركة علــى مصاعــب وتحديــات عــدة منــذ بدايــات ت�أسيســها، ولجــأت فــي ذلــك إلــى توفــر تقنيــات مبت�كــرة وعصريــة ســاعدتها علــى مواكبــة 
حقــل األعمــال هــذا الــذي يمتــاز بســرعة نمــوه. ومــا زادتهــا هــذه التحديــات إال إيمانــًا بــأن الســبيل إلــى تحقيــق النجــاح ضمــن هــذه البيئــة 
التنافســية محليــًا وإقليميــًا، هــو تقديــم حلــول تحقــق ثنائيــة صعبــة ت�تمثــل فــي توفــر أحــدث مــا توصلــت إليــه المعرفــة والت�كنولوجيــا، إال أنهــا 

فــي ذات الوقــت يجــب أن ت�كــون ســهلة االســتخدام والتنفيــذ مــن قبــل مســتخدميها، وهنــا يكمــن ســر مــن أســرار نجاحنــا.

يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي عمــان- االردن، حيــث تعتــرب Natejsoft نفســها رائــدة فــي مجــال توفــر الربمجيــات المتقدمــة ومجموعــات 
الحلــول المت�كاملــة والذكيــة والقابلــة للتعديــل والت�كيــف بمــا يتوافــق مــع احتياجــات عمائهــا.

كمــا تمتــد قائمــة منتجــات Natejsoft لتشــمل كامــل االنظمــة المتطــورة لتخطيــط المــوارد المؤسســية )ERPs( وحلــول خاصــَة لمحطــات الوقــود، 
وتوفــر أنظمــة المراقبــة والحمايــة وت�تميــز أيضــًا بتقديــم حلــول االنتنــت الســحابية الشــاملة والمتعــددة باإلضافــة الــى توفــر العديــد مــن 
الحلــول والتطبيقــات الذكيــة, وتعتــرب الشــركة مــن كبــار مــزودي االجهــزة والقطــع المختلفــة بكافــة أنواعهــا وذلــك يعــود للــوكاالت العالميــة 

التــي تمثلهــا، وجميــع الحلــول االخــرى التــي صممــت خصيصــًا لت�تناســب مــع احتياجــات وأعمــال العمــاء.

ولتحقيــق ذلــك، تعتمــد Natejsoft فيــا يخــص هــذه االنظمــة علــى فريــ�ق مؤهــل وخبــر مــن الفنيــ�ن ومطــوري االنظمــة والخــرباء المختصــن 
فــي مجــال تحليــل النظــم. إال أن مرجعيتهــا االولــى والرئيســة تبقــى التغذيــة الراجعــة والماحظــات التــي تســعد باســتقبالها دائمــًا مــن عمائها 
المخلصــن. وممــا ال شــك فيــه أن أعمــال ونشــاطات الشــركة موجهــة لخدمــة بيئــة أعمــال معقــدة لهــا متطلبــات فوريــة، تحتــاج لتلبيتهــا إلــى 
ــا اكتســبت الشــركة مهــارة خاصــة فــي توفــر أنظمــة ت�توافــق مــع االحتياجــات األساســية  ــذات المســتوى. ومــن هن ــاكل أعمــال ترتقــي ل هي
لمؤسســات االعمــال. فمنــذ بدايــات عــام 1999, شــهدت Natejsoft قفــزة نوعيــة فــي مســار أعمالهــا تمثلــت فــي تحقيــق مبيعــات وإيــ�رادات 
عاليــة إضافــة إلــى االرتفــاع الكبــر فــي أعــداد عمائهــا وبالقيــاس فــي قطاعــات المســتخدمن النهائيــ�ن الذيــن تســتهدفهم. ولت�تمكــن مــن 

مواكبــة هــذه النجاحــات، قامــت الشــركة بزيــادة أعــداد موظفيهــا مــن المطوريــ�ن ومحللــي النظــم ومســؤولي المبيعــات وخدمــة العمــاء.

لقــد أثبــت النهــج الــذي ت�تبعــه الشــركة مــدى مســاهمته فــي تحقيــق إنجازاتهــا، حيــث ت�تعامــل مــع عمائهــا بوصفهــا مستشــارًا ملتزمــًا بفهــم 
طبيعــة احتياجاتهــم والمشــاكل التــي يواجهونهــا فــي تنفيــذ أعمالهــم اليوميــة، ومــن هنــا ينطلــق فريقنــا المتخصــص الــذي يضــم مــدراء 
المشــاريع ومطــوري النظــم والخــرباء االخريــ�ن لتصميــم حلــول متخصصــة تناســب هــذه االحتياجــات، ممــا يســهم فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة علــى 

مســار أعمــال العمــاء والتــي تنعكــس علــى حجــم إي�راداتهــم بالزيــادة وعلــى التقليــل مــن نســب الت�كاليــف االجماليــة.
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هوية Natejsoft  المؤسسية

تفخــر Natejsoft بأغلــى ثرواتهــا التــي تدعمهــا فــي مواصلــة مســرتها، حيــث ت�تمثــل هــذه الــروة فــي موظفيهــا المحتفــن مــن مطــوري 
النظــم والربمجيــات المدربــ�ن ومــدراء المشــاريع ومســؤولي المبيعــات وموظفــي خدمــة العمــاء. حيــث أن أهــم مــا يميــز طاقــم العمــل 
النزاهــة واالمكانــات المحتفــة والرغبــة الدائمــة فــي التطــور والنمــو والدافعيــة والحمــاس نحــو تقديــم أحــدث التقنيــات لعمائنــا فــي هــذا 
ــ�ن فــي الشــركة علــى  المجــال. ولتقديرهــا الشــديد لمــا يســهم بــه طاقــم العمــل فــي تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا، تعمــل هيئــة المديري
منحهــم امتيــازات ومكافــأت ت�تناســب وهــذه الجهــود، لتضمــن اســتمرارية دافعيتهــم وحماســهم لبــذل المزيــد نحــو الوصــول إلــى مســتوى 

عــال مــن الرضــا الوظيفــي.

إضافــة إلــى مــا ســبق، تفتخــر الشــركة بمشــاركة طاقــم عملهــا فــي الهــدف الســاعي إلــى متابعــة ومواكبــة أحــدث مــا يتوصــل لــه قطــاع 
ت�كنولوجيــا المعلومــات علــى المســتوي�ن المحلــي والدولــي، ممــا مدهــا بفريــ�ق مبت�كــر يظهر حماســًا منقطع النظر لتحقيــق رؤى وطموحات 

الشــركة، االمــر الــذي أهلهــم ليلعبــوا دورًا أساســيًا فــي قصــة نجاحهــا.

وفــي المقابــل تدعــم الشــركة هــذه التوجهــات مــن خــال تقديــم فــرص التعليــم المســتمر، مشــجعة بذلــك جميــع موظفيهــا علــى اســت�كمال 
مســاعيهم التعليميــة والحصــول علــى الشــهادات الدوليــة، وعلــى حضــور ورش العمــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة، 
إضافــة إلــى أن إدارة الشــركة تحثهــم علــى المشــاركة فــي الــدورات التدري�بيــة المحليــة والعالميــة لتضمــن ت�أهيلهــم فــي مختلــف مجــاالت 

ــًا علــى مســتوى أدائهــم وعلــى مســتوى خدمــات الشــركة. المعرفــة ذات العاقــة، ممــا ينعكــس إي�جابي
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خدمات مميزة لعمالء مميزي�ن 

تؤمــن Natejsoft بضــرورة اقــتان النظــم المقدمــة بخدمــات رائــدة تســتهدف العمــاء خــال وبعــد عمليــة البيــع، بحيــث تضمــن حصولهــم علــى 
حلــول مت�كاملــة ومســتدامة تســاعدهم فــي ممارســة وتنفيــذ أعمالهــم. وبذلــك حرصــت Natejsoft علــى أن ت�كــون الرائــدة فــي مجــال العنايــة 
بالعمــاء، فقدمــت الخدمــات الخارجيــة التــي يحتاجونهــا الســت�كمال تنصيــب الربمجيــات واالنظمــة فــي أجهزتهــم. حيــث أن بإمــكان مســتخدمي 
برمجيــات Natejsoft االعتمــاد بســهولة علــى المســاعدة التــي تقدمهــا مجموعــة مــن الخــرباء المدربــ�ن والمؤهلــن والمســتعدين أبــدًا 

لتقديــم المســاعدة والمعرفــة.

كما تطبق Natejsoft خدمات العناية بالعماء على مختلف برمجياتها وحلولها التي تعتمد على شبكة االنتنت، بحيث تشمل:

تدريــب العمــالء الجــدد: تقــدم شــركة Natejsoft خدمــات التدريــب للعمــاء الجــدد، وتشــرف علــى عملية نشــر وتنفيــذ برمجياتها 
علــى أســاس فــردي. كمــا توفــر كافــة التســهيات لتضمــن التفاعــل المباشــر فيمــا بــن فريــ�ق الدعــم لديهــا وبــن العمــاء/

المستخدمن.

مراكــز اتصــال العمــالء: يضمــن مركــز االتصــال المجانــي فــي الشــركة تقديــم المســاعدة للعمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم بمجــرد 
االتصــال مــع فريــ�ق العمــل.

الدعــم الفنــي: عمــدت Natejsoft علــى تشــكيل فريــ�ق جديــر بالثقــة مــن الفنيــ�ن المختصــن ليشــكلوا جــزءًا مــن الفريــ�ق العامل 
فــي مركــز اتصــاالت العمــاء، حيــث يملــك هــذا الفريــ�ق الخــربة الضروريــة لإلجابــة علــى االستفســارات الفنيــة واالســتجابة 

لمتطلبــات العمــاء ضمــن فــتة زمنيــة قياســية.

مركــز الدعــم المباشــر: تضمــن الشــركة تحديــث جميــع المعلومــات بشــكل دائــم لتجيــب عــن استفســارات العمــاء المتعلقــة 
بكيفيــة اســتخدام الربمجيــات والطــرق المســتخدمة فــي حــل المشــكات التــي تواجههــا.

والمســتقبلي�ن  الحاليــ�ن  الشــركة  لعمــاء   www.Natejsoft.com الشــركة  موقــع  يوفــر  للشــركة:  االلكرتونــي  الموقــع 
ســهولة الوصــول إلــى قائمــة منتجاتهــا ومعلومــات حــول آخــر المســتجدات والنشــرات االخباريــة إضافــة إلــى نمــاذج التقي�يــم 

واالستفســار باإلضافــة الــى الحصــول علــى الدعــم الفنــي مــن خــال نظــام التذاكــر اإللكتونــي.

وظائــف المســاعدة: تــم تجهيــز جميــع نظــم وبرمجيــات Natejsoft ومدهــا بوظائــف المســاعدة التلقائيــة، والتــي تعتــرب عنصرًا 
رئيســيًا للربمجيــات متعــددة اللغــات، فــي تقديــم المســاعدة لغايــات حــل المشــكات والمصاعــب التــي قــد يواجههــا العمــاء 

خــال اســتخدامهم أنظمــة وبرمجيــات الشــركة.





09

 ,)ERPs( مــن نظــام موحــد مــن أنظمــة وحلــول تخطيــط المــوارد المؤسســية المتطــورة Natejsoft ت�ت�ألــف ت�كنولوجيــا الربمجيــات التــي توفرهــا

ومــن تشــكيلة واســعة مــن الحلــول المت�كاملــة والمتابطــة والتــي ت�تناســب بشــكل أكــر تخصيــص  مــع قطاعــات االعمــال المختلفــة، والتــي يمكــن 

اســتخدامها كنمــاذج منفصلــة أو كأنظمــة معلومــات مت�كاملــة تخــدم علــى مســتوى المؤسســة ككل، وتوفــر الدعــم الكافــي لتنفيــذ أنشــطة 

األعمــال. وتضمــن حلولنــا الربمجيــة ســهولة االســتخدام فيمــا يتعلــق بإدخــال وتحديــث وتخزيــ�ن ومشــاركة واســتجاع المصــادر والبيانــات 

واالنشــطة مــن قبــل العمــاء. 

ومــن هنــا، فــإن خدماتنــا تغطــي نطــاق واســع مــن حلــول الربمجيــات التــي يمكــن تطبيقهــا علــى مختلــف االعمــال والقطاعــات، حيــث تســعى 

الشــركة إلــى تقديــم حلــول مرنــة يســهل تخصيصهــا وتصميمهــا وت�كي�يفهــا لت�تناســب مــع مختلــف احتياجــات ومتطلبــات عمائنــا. ولتضمــن ت�كامــل 

هــذه الخدمــات توفــر الشــركة العديــد مــن الحلــول الخاصــة المت�كاملــة والمتابطــة والتــي يفتقــر لهــا الكثــر مــن غرهــا. كمــا شــهدت قطاعــات 

االعمــال والت�كنولوجيــا تطــورات واضحــة فــي النطاقــات والحــدود الجغرافيــة التــي تمكنــت مــن تخطيهــا، فتجــاوزت حــدود المكاتــب التقليديــة 

لتنتقــل إلــى فضــاءات أرحــب. ومــن هنــا، عمــدت Natejsoft علــى تطويــ�ر أنظمــة برمجيــة ارتقــت بمســتواها لتواكــب االســتخدام الحديــث للتقنيــات 

ــ�ر  والتطبيقــات المعتمــدة علــى شــبكة االنتنــت  واألجهــزة الذكيــة. وتميــزت الشــركة بخــربات رائــدة فــي هــذا المجــال، فســاهمت فــي تطوي

وتقديــم تطبيقــات لحلــول الربمجيــات التــي تعتمــد فــي أدائهــا علــى االنتنــت واألجهــزة الذكيــة. ونجحــت فــي ربــط خدمــات الرســائل القصــرة 

وتقنيــات االتصــال الاســلكية وموجــات الراديــو التعريفيــة باإلضافــة الــى الخرائــط الجغرافيــة واألجهــزة الذكيــة والعديــد مــن المعــدات واألدوات 

مــع القواعــد المركزيــة للبيانــات .إضافــة إلــى ذلــك نجحــت فــي تطويــ�ر حلــول قواعــد البيانــات واألنظمــة الســحابية. 

ــث  ــال حيـــ ــع مــن االعمــــــ ــدم نطــاق واســـــــ ــات التــي تخــــــ ــول الربمجيــــــ ــة مــن حلــــ تضــم المنتجــات التــي تقدمهــا Natejsoft مجموعــات مت�كاملــ

يتميــــــز NATEJ ERP بميــزات عامــة يشــتك بهــا جميــع أنظمتــه الفرعيــة مثــل:

 متعدد الفروع.

 متعدد العمات.

 ثنائي لغة واجهة التطبيق )عربي-انجليزي( كما يتيح التنقل بن لغات التطبيق بكل سهولة.

 ثنائي التقويم واالجندة )هجري- ميادي( كما يتيح التحكم بشكل ظهور التاري�خ.

 يخدم عدد ال محدود من المستخدمن.

 يعمل ضمن أي بيئة نظام تشغيل.

 يعمل من خال الشبكات المحلية أو العالمية أو األجهزة الذكية.

 توحيد االدوات والوظائف واالشكال المستخدمة في جميع الشاشات مع إمكانية استخدام اختصارات لتلك الوظائف.

نظام تخطيط موارد المؤسسات
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 المرونة في ترتيب البيانات المعروضة على الشاشة بشكل آلي تصاعدي أو تنازلي بناء على الحقل المحدد.
 التابط الكامل بن جميع االنظمة الفرعية.

.)Oracle( يعمل على أقوى قواعد البيانات العالمية 
 متوافق مع المعاي�ر المحاسبية العالمية.

 توفر نظام تدفق العمل )Workflow( مع إمكانية بناء تسلسل تدفق العمل بشكل ديناميكي وربطه بنظام الموافقات.
 بناء التقاري�ر بشكل آلي ومتخصص من قبل المستخدم بشكل ديناميكي واستعراضها بعدة طرق.

.)HTML-EXCEL-PDF( إمكانية تصدير التقاري�ر إلى صيغ ملفات مختلفة 
 وجــود أنظمــة االعمــال الذكيــة ولوحــات األعمــال )Dashboards( وأنظمــة أعمــال االحتمــاالت مــع إمكانيــة اســتعراض البيانــات 

علــى شــكل رســوم بيانيــة تحليليــة.
 إمكانية التابط والتواصل بن األنظمة واألجهزة الميكانيكية والمعدات المختلفة الخارجية التي تسهل من سر العمل.

 توفر جميع خيارات ترحيل الحركات المالية إن كانت بشكل آلي أو يدوي أو عند توفر موافقة محددة.
 توفــر نظــام مراســات )Mails(علــى مســتوى مســتخدمي النظــام بكامــل وظائفــة وربطــه بنظــام تدفــق العمــل ونظــام 

الموافقــات.
 تمكن المستخدم من بناء القائمة المفضلة له لتحوي جميع الشاشات والتقاري�ر واالنظمة التي يستخدمها باستمرار.

 توفر قائمة بمجمل االدوات الخارجية التي قد يحتاجها المستخدم أثناء االستخدام دون الحاجة للخروج من النظام.
 توفر قائمة تحوي جميع االمور التذكرية أو التحذيرية للمستخدم مما يسهل عليه عملية متابعتها.

 ظهــور اســم المســتخدم واســم الشــركة والفــرع ومركــز الكلفــة والســنة الماليــة التــي يعمــل عليهــا المســتخدم علــى جميــع 
الشاشات.

 توفــر أدوات أرشــفة وتصويــ�ر وتوثيــق علــى جميــع الحقــول التــي تحتــاج ذلــك مــع إمكانيــة ربــط الوثيقــة االلكتونيــة بالحقــل 
المعنــي.

 وجود نظام للمساعدة الفورية وباللغتن )العرب�ية واالنجليزية(.
 يوفــر النظــام شاشــات اســتعام مرنــة وســهلة باالضافــة لكونهــا عمليــة مــع إمكانيــة متابعــة المعلومــات المتاحــة علــى 

ــات. الشاشــة نــزوال الدنــى مســتوى تفصيلــي مــن الحــركات الموجــودة فــي قاعــدة البيان
 توفر نظام حمأية وصاحيات بعدة مستويات بداية من النظام نزوال إلى مستوى الحقل الواحد.

 توفــر نظــام حمايــة للبيانــات المدخلــة أو الموجــودة علــى الشاشــة فــي حــال مغــادرة المســتخدم لجهــازه دون لزومــه إغــاق 
النظام.

 ت�تبــع دخــول وخــروج المســتخدمن للنظــام حيــث يتــاح معرفــة تاريــ�خ ووقــت الدخــول والخــروج واســم المســتخدم واســم 
جهــازه وموقعــه.

 ت�تبــع إجــراءات المســخدمن للنظــام علــى البيانــات حيــث يتــاح معرفــة تاريــ�خ و وقــت االجــراء واســم المســتخدم واســم جهــازه 
وطبيعــة االجــراء الــذي تــم )إضافة-حذف-تعديل-طباعــة( والحركــة والحقــل الــذي تــم عليــه االجــراء والقيــم التــي نتجــت عــن 

االجــراء إن كانــت قبــل أو بعــد االجــراء.
 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج متابطة مع النظام بشكل فوري.
 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية متابطة مع النظام.
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يخــدم نظــام المحاســبة العامــة متطلبــات االدارة الماليــة فــي الشــركة بحيــث يعمــل النظــام بحالــة التابــط الكامــل حيــث أن تدفــق و انســياب 

المعلومــات بــن مختلــف االنظمــة يصــب فــي النهايــة فــي االســتاذ العــام. إن مثــل هــذا الت�كامــل يعنــي إن قيــود االثر المـــالي لمختلف الحركـــات 

مثــل المدفوعــات، المقبوضــات والصناديــق وغرهــا ســتنعكس بشــل آلــي وبصــورة تلقائيــة علــى حســابات االســتاذ العــام المعــرف مســبقًا 

مــن قبــل المعنيــ�ن فــي االدارة الماليــة دون الحاجــة الدخــال تلــك القيــود يدويــًا . كمــا يوفــر النظــام شاشــات اســتعام مرنــة وعمليــة لكافــة 

التقاريــ�ر والكشــوفات الســابقة باإلضافــة الــى التقاريــ�ر التحليليــة ولوحــات األعمــال التفاعليــة مــع االســتفادة مــن ميــزة متابعــة المعلومــات 

المتاحــة علــى الشاشــة نــزوال الدنــى مســتوى مــن الحــركات الموجــودة فــي قاعــدة البيانــات الماليــة.

 سهولة و مرونة بناء دليل الحسابات.

 توفر عدد ال محدود من المستويات الخاصة بهيكلية دليل الحسابات.

 التحكم في عدد خانات أرقام الحسابات وآلية ترقيمها وهيكلية ترابط المستويات.

 مرونة إدخال االرصدة االفت�تاحية للحسابات.

 إمكانية تسجيل القيود آليومية بسيطة كانت أو مركبة بأكر من نوع للقيد المحاسبي.

 المرونة في آلية ترقيم القيود آليومية بشكل شهري أو سنوي.

 الحصــول علــى أيــة معلومــة ت�تعلــق بالحســابات المذكــورة فــي القيــد مــن خــال شاشــة القيــد وبشــكل فــوري دون الحاجــة 

إلغاقهــا.

 ربط القيد آليومي ببيانات المرجع الذي يستند عليه لتسهيل عملية الرجوع إليه.

 إمكانيــة حفــظ القيــود مت�كــررة االســتخدام فــي المفضلــة ممــا يســهل اســتدعائها وبالتالــي اســتخدامها مــرات عــدة دون 

إعــادة كتابتهــا.

 إمكانية عكس أي قيد محاسبي بقيد آخر منفصل مباشرة من خال شاشة القيد وبشكل فوري.

 إمكانية ت�كرار بيانات قيد حالي باالعتماد على بيانات قيد سابق دون الحاجة العادة كتابتها مرة أخرى.

 تعريف عدد ال محدود من المستويات لمراكز الت�كلفة والربحية.

 إمكانية ربط الحسابات بمراكز الت�كلفة والربحية التي تخصها فقط.

 تخصيص حصة كل مركز ت�كلفة بنسبة محددة من القيمة االجمالية مع إمكانية توزيعها بشكل آلي عند إنشاء القيد.

 تعريف هيكلية الحسابات المرتبطة بالتدفق النقدي مع طبيعة ت�أثرها عليه بشكل آلي.

 طلب كشوفات التدفق النقدي خال أي فتة للحركات الحالية أو المتوقعة مستقبا.

 تعريــف الحســابات المرتبطــة بالكشــوفات الختاميــة إن كانــت قائمــة دخــل أو ميزانيــة مــع تحديــد طبيعتهــا وتصنيفهــا بشــكل 

آلــي.

االستاذ العام



12

 تعريــف االيضاحــات والــرأي للحســابات المرتبطــة بالكشــوفات الختاميــة إن كانــت قائمــة دخــل أو ميزانيــة وربطهــا بالحســابات 

ذات العاقــة لظهورهــا بالقوائــم الختاميــة بشــكل آلــي.

 طلب الكشوفات الختامية إن كانت قائمة دخل أو ميزانية عمومية خال أي فتة.

 إمكانيــة بنــاء اي قائمــة ماليــة بشــكل آلــي باالعتمــاد علــى حســاب فرعــي، حســاب اجمالــي، مركــز ت�كلفــة فرعــي، مركــز ت�كلفــة 

إجمالــي، معادلــة أو قيمــة ثابتــة.

 تحديــد الميزانيــات التقديريــة علــى مســتوى الحســاب أو مركــز الت�كلفــة مــع إمكانيــة إجــراء المقارنــات وحســاب نســب التجــاوز 

وتحليلهــا.

 مقارنة الفتات المالية على مستوى السنوات أو االشهر أو فتات محددة للحسابات ومراكز الت�كلفة والربحية.

 التابط المت�كامل مع االنظمة المالية االخرى من رواتب وأصول وغرها.

 التبليغ عن االحداث المالية أو طلب الموافقات أو إرسال أرصدة الحسابات وغرها عن طري�ق الرسائل القصرة.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.
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يهــدف نظــام إدارة النقــد والبنــوك إلــى المتابعــة الحثيثــة لجميــع الحــركات البنكيــة التــي يتــم اجرائهــا مــن إيداعــات، ســحوبات  ســواء كانــت 

نقديــة أو عــن طريــ�ق شــيكات بنكيــة بنــاء علــى تاريــ�خ االيــداع أو تاريــ�خ الحــق. كمــا ويســهل االســتعام عــن بيانــات أي شــيك مــن خــال أي 

معلومــة قــد ت�توفــر عنــه باإلضافــة الــى المتابعــة الكاملــة للصناديــق وحركاتهــا.

تعريف عدد ال محدود من البنوك و ربطها باالفرع وربط االفرع بالحسابات التي تخصها.

تحديد ماهية الحسابات التي يتم فتحها من حيث نوع الحساب وفئة العملة وغرها من المعلومات.

الربط المت�كامل بن كل حساب على مستوى الفرع والبنك مع نظام المحاسبة.

ــر وعــدد  ــر الشــيكات المصروفــة للحســاب علــى مســتوى الفــرع والبنــك ورقــم الحســاب مــن حيــث أرقــام الدفات تعريــف دفات

االوراق وأرقــام الشــيكات لغايــات المتابعــة والتدقيــق.

التعامــل مــع عــدد ال محــدود مــن الشــيكات المقبوضــة والمصروفــة مــن خــال شاشــة ســند القبــض أو الصــرف وربطهــا بمحفظــة 

الشــيكات الخاصــة بكل حســاب.

المتابعــة  لغايــات  المتوفــرة  االرشــفة  أدوات  باســتخدام  المصروفــة  أو  المقبوضــة  الشــيكات  عــن  صــورة  حفــظ  إمكانيــة 

والتدقيــق.

إدارة الحركات البنكية الازمة من خال الشاشات المخصصة لذلك مع إنشاء القيد المحاسبي بشكل آلي مثل:

إيداع شيك فوري. إيداع أو سحب نقدي.      

إيداع شيك برسم التحصيل. تحصيل شيك فوري.     

سحب شيك برسم التحصيل. تحصيل شيك برسم التحصيل.     

معالجة شيك معاد. إعادة شيك.      

تسديد شيكات آجلة الدفع. دفع شيكات آجلة الدفع.     

الغاء الشيكات. إرجاع شيكات آجلة الدفع.     

تخصيص أي حركة بنكية )حوالة - عمولة - قيد مدين - قيد دائن - أخرى(.

سجل بالشيكات المعادة وتصنيف القائمة السوداء على مستوى العميل الساحب أو العميل الجرو.

توفر آلية ديناميكية لعمل التسوية البنكية بشكل آلي دون الحاجة الدخال البيانات بشكل يدوي.

توفر آلية لمعالجة الشيكات المعادة بعدة طرق.

إمكانية تسجيل حركات التحوي�ل بن الحسابات على مستوى الفرع الواحد أو الفروع أو البنوك.

ربط الشيكات المحصلة و المدفوعة بالصناديق.

إدارة تحوي�ل الشيكات بن الصناديق.

إدارة النقد والشيكات
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 ربط الشيكات المحصلة و المدفوعة بمندوبي المبيعات.

 التذكر بالشيكات المستحقة للشركة أو المستحقة عليها قبل موعد االستحقاق لغايات المتابعة والتدقيق.

 إمكانية طباعة الشيك بشكل آلي من خال النظام.

 إمكانيــة طلــب موافقــة المفــوض بالتوقيــع )بغــض النظــر عــن مــكان تواجــده( علــى كتابــة شــيك محــدد عــن طريــ�ق الربيــد 

االلكتونــي أو الرســائل القصــرة أو التطبيقــات الذكيــة مــع اســتقبال نتيجــة الموافقــة بــذات الطريقــة وبســرية تامــة مــع 

إمكانيــة طباعــة الشــيك.

 الربط المت�كامل لمجمل الحركات مع أنظمة المحاسبة والمدفوعات والمقبوضات وأعمار الذمم.

 إمكانية الربط االلي بن النظام والبنوك المتعامل معها الرسال أو استقبال البيانات بشكل آلي وبسرية تامة.

 تعريف عدد ال محدود من الصناديق والتعامل معها بشكل سهل.

 تحوي�ل الحركات بن الصناديق وإنشاء القيود بشكل الى.

 تعريف عدد ال محدود من القروض البنكية وربطها بالحسابات ذات العاقة.

 تسديد القرض البنكي بشكل آلي مع احتساب الفوائد والعموالت وترحيل القيود بشكل آلي.

 المعالجة الكاملة لاعتمادات البنكية ومصاريفها وإنشــاء القيود بشــكل الي.

 توفر الية ديناميكية لفتح وإغاق وجرد الصناديق من خال النظام أو التطبيقات الذكية.

 إمكانية ت�تبع التدفق النقدي للصناديق والبنوك بشكل مباشر من خال اللوحات التفاعلية المتوفرة.
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يهــدف هــذا النظــام إلــى إدارة بيانــات العمــاء والمورديــن الذيــن يتــم التعامــل معهــم ممــا يســهل طــرق اســتجاع ومتابعــة أمــور عــدة مثــل 
أســقف الذمــم النقديــة والشــيكات وفــتات الســماح للعمــاء والمورديــن باالضافــة للبيانــات الشــخصية لــكا النوعــن باالضافــة الــى االدارة 
الكاملــة لعمليــات القبــض والصــرف كمــا ويهــدف النظــام إلــى إدارة ضوابــط الذمــم ممــا يزيــد مــن نســب المبيعــات والتحصيــل ويقلــل مــن نســب 

الذمــم المتعــرة.

 تعريــف بطاقــة العميــل والمــورد ببيانــات وافيــة عــن العميــل أو المــورد مــن بيانــات شــخصية أو تجاريــة أو أرشــفة الوثائــق 
الثبوتيــة التــي تخــص العميــل أو المــورد.

 تقسيم العماء والموردين إلى عدد ال محدود من الفئات وعلى شكل مستويات.

 تصنيف العماء والموردين إلى عدد ال محدود من التصنيفات من حيث االهمية.

 تحديد السقف االعلى للعماء والموردين  نقدية كانت أم شيكات مع فتات السماح.

 تحديد آلية الدفع الخاصة بالعماء والموردين.

 إدارة وافية اللية احتساب عمر الدين للقيم النقدية أو الشيكات أو شيكات برسم التحصيل.

 تصنيف العماء والموردين حسب المناطق لغايات تحليل النتائج والتدقيق.

 ربط العماء والموردين بمندوبي المبيعات و موظفي التحصيل.

 تحديد سياسة الخصومات الخاصة بكل عميل أو مورد على مستوى المادة أو المجموعة.

 تحديد فئات االسعار الخاصة بكل عميل على مستوى المادة .

 متابعة أعمار الديون وتواري�خ استحقاق الدفعات المتتبة.

 إمكانية إيقاف التعامل مع أي عميل أو مورد.

 متابعة المبالغ المتتبة للموردين واستخراج الكشوفات المالية الخاصة بها.

 متابعة حد التسهيل الممنوح للعماء والتجاوزات عليه.

 متابعة الفواتر المسددة وغر المسددة للعماء.

 التذكر باالرصدة والدفعات المستحقة عن طري�ق الربيد االلكتوني أو الرسائل القصرة أو التطبيقات الذكية.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

 معالجة المصاريف المدفوعة مسبقًا  وااليرادات المقبوضة مقدما مع إنشاء القيود بشكل آلي.

 تسجيل أوامر الصرف والقبض الصادرة مع إمكانية اعتمادها لتسجيل سندات الصرف والقبض.

 تعريف لدفاتر سندات الصرف و القبض الفرعية وربطها بالمندوبن والمحصلن بشكل آلي منعا لحدوث تاعب أو سرقات.

 تســجيل ســندات القبــض وربطهــا ببيانــات المرجــع الــذي يســتند عليــه لتســهيل عمليــة الرجــوع إليــه كمــا يمكــن ربطهــا بدفاتــر 
قبــض المندوبــن أو المحصلــن مــع مجمــل المقارنــات بــن المقبــوض والمســلم للمنــدوب أو المحصــل.

 تســجيل ســندات القبــض والصــرف بأكــر مــن طريقــة دفــع نقــدي أو شــيكات أو بطاقــات ائ�تمــان وترحيــل القيــود بشــكل آلــي لــكل 
طريقــة دفــع بالحســابات المرتبطــة.

 إمكانية تسجيل فواتر المبيعات وعروض االسعار وطلبات الشراء وفواتر المشتيات الخاصة بقطاع الخدمات.

 الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة،النقد والبنوك، المبيعات والمستودعات.

المدفوعات والمقبوضات 
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يعمــل هــذا النظــام علــى إدارة االصــول الثابتــة التابعــة للمنشــأة ومتابعــة جميــع الحــركات التــي تجــري عليهــا كمــا ويقــوم علــى متابعــة 
العهــد المثبتــة لتلــك االصــول وحــركات التنقــل ممــا يتيــح لــإلدارة بالمراقبــة الشــاملة لمــا يتــم علــى تلــك االصــول و يعمــل علــى احتســاب قيــم 

االســتهاك الخاصــة بتلــك االصــول.

تعريف عدد ال محدود من مجموعات االصول.
تعريف عدد ال محدود من مواقع تواجد االصول.

تعريف عدد ال محدود من الحركات التي تجري على االصول بحيث يتم إعداد الحركة ومتغراتها بشكل ديناميكي.
تحديد خصائص االصول التي تفيد في تحديد مدى فعالية االصل بالنسبة للمنشأه.

تصنيف االصول ضمن مجموعات متنوعة، بحيث ت�تمتع كل مجموعة بحقول وميزات خاصة حسب نوع االصل.
توفر بطاقة تعريف خاصة باالصل تحوي معلومات االصل بالتفصيل.

إمكانية تعريف االصل بشكل يدوي.
إمكانية تعريف االصل من خال بطاقة مادة مستودعية.

إمكانية تعريف االصل من خال فواتر المشتيات الخاصة باالصول.
إعطاء تسلسل فرعي لكل بطاقة أصل.

تعريف مكونات االصل بحيث يتم تعريف االصول الفرعية المكونه لاصل.
سهولة إدخال االصول والتي تم اهاك جزء منها مسبقا على النظام عن طري�ق سجات االصول.

شاشات خاصة بسجات االصول الدفتية وترحيلها يؤدي إلى ت�كوي�ن بطاقات االصول آليا.
ســهولة التعامــل مــع االصــل فــي حالــة شــراء االصــول حيــث يقــوم النظــام بتحيــل االصــول إلــى بطاقــة أصــل مؤقتــة، وتــؤدي 

عمليــة ترحيــل بطاقــة االصــل المؤقتــة إلــى ت�كويــ�ن بطاقــة أصــل دائمــة وبشــكل آلــي.
سجات خاصة الثبات واخاء عهد االصول على الموظفن.

إمكانيــة تســجيل البيانــات الخاصــة باالصــل عنــد التصــرف فيــه عنــد طريــ�ق حــركات االصــول ويقــوم بتحيــل القيــد المحاســبي 
الــازم.

يوفر النظام إمكانية تحوي�ل االصل من خارج الخدمة إلى داخل الخدمة مما يؤثر على قيمة استهاكه.
يوفر النظام إمكانية نقل االصل من موقع إلى آخر ونقل العهده كذلك.

إمكانية بيع االصل سواء ربحا أو خسارة مع تسجيل كامل واقعة البيع وإنشاء القيد المحاسبي بشكل آلي.
توفر حركات خاصة بعمليات إتاف االصول بكافة تفاصيلها.

يتيح النظام من خال الحركات تعي�ن المصاريف التي ت�تتب من واقع استعمال االصل.
ت�توفــر فــي النظــام إمكانيــة إعــادة تقي�يــم االصــل فــي حالــة رغبــة إدارة المنشــأة القيــام بذلــك ســواء أكان االصــل بــدأ إهاكــه 

أو ال.
يتم احتساب االهاك الشهري لاصول ويمكن إلغاء هذا االهاك إذا لزم ذلك.

نستطيع من خال النظام تحديد موقع أي أصل وبعهدة من.
سهولة معرفة عدد االصول الثابتة بشكل عام أو لمجموعة محددة.

التعامــل مــع االصــول بكافــة حركاتهــا وت�تبعهــا عــن طريــ�ق الباركــود الخــاص بــكل أصــل عــن طريــ�ق النظــام أو التطبيقــات الذكيــة 
الخاصــة بذلــك.

الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة والمشتيات والمستودعات.

إدارة االصول الثابتة
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يعنــى هــذا النظــام بالمتابعــة الكاملــة والفوريــة لكافــة االجــراءات والحــركات والبيانــات الوظيفيــة واالداريــة والهيكليــة والتنظيميــة وآليــة 
عمــل الــدورات التدري�بيــة وتقي�يــم الموظفــن واالحــال الوظيفــي الداخلــي آليــًا ممــا يســاعد علــى رفــع االنتاجيــة وتقليــص الوقــت وتســريع آليــة 

العمــل وفــق طبيعــة عمــل محــددة ومنظمــة تعتمــد علــى معايــ�ر ثابتــة.

 تعريف الهيكل التنظيمي واالداري والمسميات الوظيفية. 
 تحديد الوصف الوظيفي لكل مسمى وظيفي بشكل تفصيلي.

  تعريف عدد ال محدود من االجراءات االدارية.
 تحديد صيغ الكتب الرسمية وربطها بقوالب نصية جاهزة.

 سجل خاص بطلبات التوظيف مع توفر أكر من آلية لتعبئة نموذج الطلب.
 توفر آلية لدراسة طلبات التوظيف من حيث الطلبات التي تم مشاهدتها أو أي تصنيف يتعلق بمقدم الطلب.

 توفر آلية لمتابعة المقابات التي ت�تم مع مقدم الطلب .
 توفر آلية لمتابعة االمتحانات التي يقدمها مقدم الطلب.

 إمكانية أرشفة وثائق مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر.
 وضع توصيات خاصة بلجنة التوظيف على طلب التوظيف.

 توفر بطاقة خاصة بالموظف تحوي جميع بياناته التفصيلية.
 متابعــة بيانــات الموظــف بشــكل تفصيلــي مثــل: المعلومــات االكاديميــة، الخــربات العمليــة، الــدورات التدري�بيــة، الشــهادات 

ــة، اللغــات وغرهــا. المهني
 المتابعة الحثيثة للموظفن الذين انتهت شهاداتهم الصحية مع توفر سجل تاريخي بحركات التجديد.

 االدارة الكاملة للعهد التي بحوزة الموظف.
 سجل باالجراءات المالية التي تخص الموظف مع ربطها بالكتب الرسمية ذات العاقة .

 سجل ببيانات الموظف المتعلقة بمكتب العمل.
 سجات خاصة لمتابعة الكفاء والمرافقن مع إدارة إقامتهم وما يلزمها من وثائق.

 سجل خاص بمتابعة الموظفن أوالمرافقن الذين انتهت إقامتهم مع توفر سجل تاريخي بعمليات التجديد.
 ســجل خــاص بــإدارة نظــام الت�أمــن الصحــي للموظفــن مــن حيــث درجــة الت�أمــن ونســب التغطيــة وغرهــا مــع توفــر ســجل خــاص 

بحــركات التجديــد.
 وجود نظام خاص بعملية تقي�يم الموظفن .

 سهولة تعديل المسمى الوظيفي للموظف مع االخذ بعن االعتبار الحركات المرتبطة بذلك.
 إدارة عمليات النقل واالنتداب للموظف .

 إمكانية تعديل الدرجة الوظيفية وحالة الموظف بشكل مرن.
 سجل خاص باالجراءات التي تخص الضمان االجتماعي للموظف .

 وجود نظام مت�كامل لمتابعة الدورات التدري�بية من حيث مراكز التدريب المعتمدة وجدولة مواعيد الدورات .

 إدارة الموارد البشرية



18

 متابعة مصاريف الدورات التدري�بية وآلية احتساب ت�كلفة الدورة.
 توفر نظام الدارة االجازات بكافة أنواعها بحيث يتم بناء أنواع االجازات بشكل ديناميكي.

 تصنيــف االجــازات وربطهــا بالموظفــن أصحــاب العاقــة ضمــن المتغــرات التــي تخــص تلــك االجــازة كعــدد ســنوات الخــربة،  
الوظيفــي وغرهــا. المســمى  الجنــس، 

 توفر آلية مرنة لعملية طلب االجازة )يدوي، الربيد االلكتوني، الموقع االلكتوني، الرسائل القصرة، التطبيقات الذكية(.
متابعــة طلبــات االجــازة وطلبــات المغــادرة وغرهــا مــن خــال نظــام الموافقــات الــذي يتــم بنائــه بشــكل الــي بنــاء علــى سياســة 

تسلســل الموافقــات المطلوبة.
متابعــة طلبــات االجــازات بشــكل مــرن وآلــي بحيــث يتــم إرســال بريــد إلكتونــي للمديــر المباشــر لطالــب االجــازة علــى أن يتــم إبــاغ 

الموظــف بحصولــة علــى الموافقــة بشــكل آلــي وبنفــس طريقــة طلــب االجــازة.
االدارة الكاملة الرصدة االجازات من حيث االرصدة االفت�تاحية واالرصدة المستهلكة خال العام .

تصنيــف المغــادرات وربطهــا بالموظفــن أصحــاب العاقــة ضمــن المتغــرات التــي تخــص تلــك المغــادرة كعــدد ســنوات الخــربة، 
الجنــس، المســمى الوظيفــي وغرهــا.

توفــر آليــة مرنــة لعمليــة طلــب المغــادرة )يــدوي، الربيــد االلكتونــي، الموقــع االلكتونــي، الرســائل القصــرة، التطبيقــات 
الذكيــة( .

متابعــة طلبــات المغــادرات بشــكل مــرن وآلــي بحيــث يتــم اســتخدام الربيــد االلكتونــي أو التطبيقــات الذكيــة للمديــر المباشــر 
لطالــب المغــادرة علــى أن يتــم إبــاغ الموظــف بحصولــة علــى الموافقــة بشــكل آلــي وبنفــس طريقــة طلــب المغــادرة.

االدارة الكاملة الرصدة المغادرات من حيث االرصدة االفت�تاحية واالرصدة المستهلكة خال العام .
توفــر نظــام لمتابعــة الســفريات وتذاكــر الطــران الممنوحــة للموظــف ومرافقيــه مــن حيــث درجــات الحجــز وعــدد الرحــات وعــدد 

التذاكر.
الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة، الرواتب، مراقبة الدوام وغرها .

شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .
حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.
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يديــر نظــام الرواتــب و يؤمــن المتابعــة الســليمة لجميــع حــركات الموظــف الماليــة المختلفــة منــذ بدايــة التعيــ�ن و لغايــة نهايــة الخدمــة بمــا 
فيهــا احتســاب مكافئــة نهايــة الخدمــة حســب القوانــن المختلفــة للشــركات. كمــا يتابــع قــروض وســلف الموظفــن كنظــام يدعــم ويت�كامــل مــع 

الرواتــب لتســهيل متابعــة أمــور الموظفــن الماليــة.

 متابعة بيانات الرواتب االساسية للموظفن. 
 إمكانية تعريف عدة أنواع للرواتب )شهرية ، يومية ، خاصة( وصرفها تبعًا لنوعها.

 إمكانية توزيع مكونات الرواتب على مراكز ت�كلفة مختلفة.
 تصنيف لوحدات العملة لدفـع الرواتب النقدية.

 إدارة ثوابت احتساب ساعات العمل آليومي، عدد الرواتب السنوية ، العمل االضافي وغرها.
 إدارة ثوابت احتساب الراتب، شرائح الضري�بة، عدد أشهر الراتب، قيم االعفاءات وغرها.

 متابعة الزيادات السنوية وتعديات الراتب للموظفن.
 متابعة كافة العاوات بمختلف أنواعها وتحديثها تبعًا للمتغرات والقرارات االدارية.

 تعريف عدد ال محدود من العاوات مع توفر آلية ديناميكية الحتساب العاوة.
 تعريف عدد ال محدود من االقتطاعات مع توفر آلية ديناميكية الحتساب االقتطاع.

 إدارة متغرات احتساب العمل االضافي وتعريف عدد ال محدود من أنواع العمل االضافي.
 تعريف عدد ال محدود من الحركات المالية مضافة أو مطروحة من الراتب.

 متابعة المعلومات الخاصة باالعفاءات الضري�بية الخاصة بالموظفن.
 احتساب الرواتب االضافية في حال وجودها حسب النظام الداخلي.

 احتســاب ضري�بــة الدخــل والضمــان االجتماعــي آليـــًا حســب القوانــن المعمــول بهــا ومتغــرات حــرة تبعــا للدولــة المطبــق بهــا 
النظــام.

 ترحيل الذمم الخاصة بالموظف والصادرة من نظام المبيعات بشكل آلي.
 إمكانية تسجيل فواتر وقبوضات وصروفات بشكل الي ومباشر على الموظف تؤثر على ذمته المالية.

 إصدار قسائم الرواتب الخاصة بالموظفن.
 متابعة الرواتب المحولة إلى البنوك.

 الربط االلي مع البنك المحول منه الرواتب.
 إصدار آلي للتقاري�ر الضري�بية وتقاري�ر الضمان االجتماعي.

 تعبئة النماذج الحكومية الخاصة بالرواتب بشكل آلي.
 إصدار آلي لمخالصة موظف ومكافئة نهاية الخدمة.

 متابعة أجور ورواتب العمال وعمال المياومة.
 التنبيــه والتذكــر للموظفــن بالحــركات الماليــة وإصــدار الرواتــب الخاصــة بهــم عــن طريــ�ق الربيــد االلكتونــي أو الرســائل 

القصــرة أو التطبيقــات الذكيــة.
 التابط والت�كامل مع أنظمة المحاسبة وشؤون الموظفن وغرها.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .
 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

 إدارة الرواتب
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يعمــل هــذا النظــام علــى المتابعــة الكاملــة لــدوام الموظفــن بكافــة جوانبــه مــن حضــور وانصــراف ومغــادرات وغيابــات كمــا وي�وفــر تقنيــات 
متعــددة للمراقبــة إن كان عــن طريــ�ق االدخــال آليــدوي للحــركات أو الربــط االلــي مــع ســاعات الــدوام المختلفــة ممــا يمنــح المنشــأة مراقبــة 

الــدوام لجميــع الموظفــن بغــض النظــر عــن موقــع الــدوام.

  تعريف عدد ال محدود من الموظفن .

 تعريف عدد ال محدود من ساعات الدوام.

 تعريف عدد ال محدود من حركات ساعة الدوام.

 شاشة خاصة للتحكم باالعددات التي تخص ساعة الدوام بشكل ديناميكي.

 التعامل مع الملفات الناتجة عن ساعة الدوام بغض النظر عن هيكلية الملف.

 الربط االلي المباشر مع ساعة دوام واحدة أو أكر.

 امكانيــة حفــظ بصمــات الموظفــن بشــكل مباشــر علــى النظــام ممــا يوفــر اليــة الســتدعائها مــرة اخــرى او نقلهــا الــى ســاعة 
دوام اخــرى.

 الربط مع ساعات الدوام المتواجدة في مواقع بعيدة عن موقع قاعدة البيانات بعدة طرق.

 إمكانية التعامل مع االجهزة الكفية في عمليات تسجيل حركات الدوام.

 التعامل مع عدد ال محدود من الورديات.

 بناء جدول الدوام الخاص بالموظفن بشكل سهل.

 مرونة التنقل بن الورديات للموظف أو جدولة الوردية لفتة زمنية أخرى.

 إمكانية تسجيل حركات الدوام بشكل يدوي.

 التابط الكامل مع نظامي الموارد البشرية والرواتب.

 الربط المباشر مع طلبات المغادرة واالجازات.

 التعامل مع أكر من موقع لسجل الدوام مع الربط بمراكز الت�كلفة.

 آلية ضبط الدوام بالدوائر واالقسام وربطها بمواقع الدوام الخاصة بالموظفن في تلك الدوائر واالقسام.

 إمكانية تسجيل حركات الدوام بمختلف أنواعها عن طري�ق استخدام الرسائل القصرة والتطبيقات الذكية.

مراقبة الدوام
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يهــدف هــذا النظــام إلــى ت�أمــن إدارة و مراقبــة قويــة للمســتودعات مــن خــال تحديــد الكميــات االمثــل للتخزيــ�ن ومتابعــة حركــة المــواد 
بأســلوب يضمــن تقديــم الخدمــة االفضــل وتحقيــق الربــح المرجــو ويتابــع نظــام إدارة المســتودعات عــددًا غــر محــدد مــن المــواد وكذلــك نفــس 
االمــر بالنســبة لعــدد المســتودعات الفرعيــة وأماكــن التخزيــ�ن ويتعامــل مــع وحــدات صــرف مختلفــة للمــواد أثنــاء االســتام، التخزيــ�ن ، والتســليم  

ومــن اهــم الميــزات التــي تؤمــن للمســتخدم اســتعماال ً ســها و مرنــًا لهــذا النظــام.

 تعريف عدد ال محدود من المستودعات.

 التعامل مع عدد ال محدود من المستويات لمجموعات المواد.

 تعريف عدد ال محدود من وحدات القياس للمادة ووحدات القياس الفرعية.

 تعريف عدد ال محدود من المستويات للمواقع داخل المستودعات.

 تخصيص عدد ال منتهي لمواصفات المادة وخصائصها مثل اللون والطول ودرجة الحرارة .

 تعريف بطاقة المواد من خال شاشة واحدة لتسهيل التعامل مع بياناتها.

 تخزي�ن المادة بشكل تلقائي في جميع المستودعات أو في مستودع محدد.

 التابط بن المستودعات وقاعدة البيانات المركزية بغض النظر عن تباعد المواقع.

والخارجــة  الداخلــة  المــواد  كميــات  مــع  للتعامــل  المتوفــرة  والاســلكية  الســلكية  الت�كنولوجيــا  خدمــات  أحــدث  اســتخدام   

للمســتودعات.

 تصنيف المواد من حيث طبيعة التعامل كمادة مستودعية أو خدمات أو أصل .

 تصنيف المواد من حيث خطورة التعامل إن كانت خطرة أم ال.

 ربط المادة بعدد ال محدود من المواد البديلة.

 تعريف عدد ال محدود من الرموز لنفس المادة.

 تعريف الموردين بشكل عام وربط المواد بالموردين المزودين لها.

 التحكم بطريقة احتساب ت�كلفة كل مادة )معدل الت�كلفة، الداخل أوال ً الخارج أوال(.

 ربط المواد بالصور التي تخصها.

 ربط المواد بدليل االستخدام الخاص بها.

 تحديد كميات الطلب للمادة كحد أدنى أو أعلى.

 تحديد كميات االمان التي يجب توفرها للمواد.

 تعريف عدد ال محدود من االسعار الخاصة بالمواد.

 تصنيف المواد الجاهزة )التجميعية( من حيث المواد المكونة لها كمية وسعرًا.

 توفر سندات لفرط أو تجميع المواد الجاهزة )التجميعية(.

إدارة المستودعات
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 التعامل مع الجرد الدوري والجرد المستمر.

 الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة والمبيعات واالصول والمشتيات واالنتاج وغرها.

 إمكانية التعامل مع المواد من حيث تاري�خ الصاحية و أرقام التشغيات إن كان باالرصدة أو الحركات.

 إدخال االرصدة االفت�تاحية للمواد بشكل سهل وبعدة طرق إن كانت يدوية أو الربط مع االجهزة الذكية.

 تحديد لجان خاصة لعمليات الجرد لغايات المتابعة والتدقيق.

 إدخال الجرد الفعلي الكر من فري�ق جرد وبعدة طرق إن كانت يدوية أو الربط مع االجهزة الذكية.

 مقارنة الجرد الفعلي بالجرد الخاص بالنظام مع تحديد الفروقات.

 توفر سندات طرح أو إضافة للكميات لمعالجة فروقات الجرد مع ذكر أسبابها.

 توفر الية ديناميكية لمتابعة طلبات الفروع والمستودعات الفرعية من المستودعات الرئيسية.

 المتابعــة الحثيثــة الليــة طلــب المــواد مــن المســتودعات الرئيســية مــن حيــث الكميــات المطلوبــة والكميات المجهــزة والكميات 

المدققــة باالضافــة الــى عمليتي التحميل والتســليم.

 إمكانية متابعة الكميات واالرصدة على مستوى المواقع بالتفصيل من حيث التفريغ وإعادة التعبئة.

 إمكانية متابعة الكميات الواردة والصادرة بكافة تفاصيلها كطرود إجمالية او كميات فرعية.

 إمكانية الجرد وإدخاله على مستوى المادة ككل أو تاري�خ الصاحية أو رقم التشغيلة.

 التابط مع نظام تحميل المواد مع احتساب حجم وسعة المواد وربطها مع نظام االسطول.

 توفر سندات مستودعية مثل الحجز، االدخال، االخراج، االتاف، الطرح،  االضافة وغرها.

 توفر خدمات للتذكر بالمواد التي وصلت حد الطلب أو التي تجاوزت تاري�خ الصاحية.

 استعامات تحليلية بحركات المواد االجمالية والتفصيلية وبالرسم البياني.

 الربط مع نظام المبيعات و حركات المندوبن ونظام توزيع المبيعات.

 التبليغ عن االحداث التي تخص حركات المستودعات أو التحذيرات عن طري�ق الرسائل القصرة او التطبيقات الذكية.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.
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يهــدف هــذا النظــام إلــى متابعــة طلبــات الشــراء مــع أوقــات التســليم مــع متابعــة كلفــة تلــك الطلبــات كمــا ويقــدم تحليــل شــامل الســعار 
وخصومــات وأداء المورديــن كمــا ويشــكل مدخــا أساســيًا وشــاما لنظــام إدارة المــواد فــي المســتودعات باالضافــة الــى متابعــة جميــع حــركات 

المشــتيات بكافــة انواعهــا محليــة كانــت او خارجيــة.

 تعريف عدد ال محدود من الموردين بكافة تفاصيلهم. 
 أرشفة الوثائق التي تخص المورد بشكل آلي ومباشر.

 تحديد الوثائق المطلوبة من كل مورد لكل مادة على حدى.
 تعريف شامل لبنود التخليص والجمارك .

 تصنيف شروط ووجهات الشحن.
 تعريف أنواع الت�أمن وشروط الدفع وشروط التسليم.

 تصنيف مسؤولي الشراء وربطهم بالمواد وأسماء مستخدمي النظام.
 تعريف عدد ال محدود من أنواع المصاريف.

 تعريف عدد ال محدود من مسارات ت�تبع أمر الشراء.
 توفر شاشة الدخال الطلبات الداخلية لكل قسم على حدى.

 متابعة الطلبات الداخلية لغايات الشراء من خال شاشة منفصلة .
 تصنيف المواد المطلوبة من حيث توفرها أو الموافقة عليها أو الموافقة على جزء منها.

 تحوي�ل الطلبات الداخلية للمواد الموافق عليها بالكميات الموافق عليها إلى طلب مواد من المستودعات.
 تحديد لجان مشتيات خاصة بطلبات المواد.

 متابعة طلبات المواد من خال شاشة منفصلة يتم من خالها تحديد الجهات الطالبة والمواد والكميات المطلوبة .
 توفر نظام لغايات استدراج عروض أسعار للحصول على معلومات عن االسعار.

 توفر نظام الستدراج عروض أسعار من الموردين بشكل عام.
 توفــر آليــة تعمــل علــى مقارنــة عــروض االســعار المقدمــة مــن المورديــن بنــاء علــى: أقــل ســعر، الخصــم، تاريــ�خ التســليم 

وغرهــا.
 عمل فلتة للعروض التي تم مقارنتها بشكل آلي مما يتيح تحوي�ل عروض االسعار النهائية إلى طلب شراء بشكل آلي.

 إمكانية تجهيز طلبات شراء مقتحة بناء على الكميات المستهلكة أو من واقع خطة مشتيات أو غرها بشكل آلي.
 وجود الية الحتساب معدل االستهاك للمواد بشكل الي.

 توفر آلية لمتابعة طلبات الشراء من حيث مراقبة المواد والكميات المطلوبة بأسعارها .
 إمكانية تحوي�ل طلب الشراء بشكل آلي إلى أمر شراء.

 توفر جميع المعلومات ذات العاقة على أمر الشراء كالمواد والكميات واالسعار وغرها .
 تحديد شروط الشحن التي ت�تعلق بأمر الشراء.

 تحديد معلومات وأحجام الحاويات على أمر الشراء .
 تحديد معلومات الت�أمن على أمر الشراء.

إدارة المشرتيات
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 ربط أمر الشراء بفواتر المورد وقيمها وتاري�خ استحقاقها .
 ربط أمر الشراء بدفعات المورد بتواريخها والحواالت المالية المرتبطة بذلك.

 ربط أمر الشراء بمصاريف التخليص بكافة بنوده .
 ربط أمر الشراء بالبيان الجمركي والقيم الجمركية .

 ربط أمر الشراء بأية مصاريف أخرى وتصنيفها من حيث الكلفة.
 ربط أمر الشراء بمسارات الت�تبع الخاصة به كا حسب تاريخه.

 ربط أمر الشراء بالقيم الضري�بية المدفوعة .
 أرشفة الوثائق التي تخص أمر الشراء بشكل آلي ومباشر مما يسهل عملية الرجوع إليها .

 الت�كليف المباشر المر الشراء من خال واقع الحركات المالية المرتبطة به.
 توفر سندات استام مواد من أمر شراء بشكل مجزء أو كلي على مستوى المادة أو كمية مادة محددة.

 توفــر آليــة لمتابعــة الكميــات والمــواد المســتلمة مــن أمــر شــراء أو أكــر مــع توضيــح الكميــات المطلوبــة والكميــات المســتلمة 
والكميــات المتبقية.

 ربط سندات استام المواد بالمصاريف التي تخصها وبالتالي ت�أثرها على الكلفة من جديد.
 توفر آلية اليقاف الطلبات الداخلية أو إغاق طلبات المواد أو إغاق أوامر الشراء بشكل مرن.

 إمكانيــة التنبيــه والتذكــر بمواعيــد مســارات ت�تبــع أمــر الشــراء عــن طريــ�ق الربيــد االلكتونــي أو الرســائل القصــرة او التطبيقــات 
الذكيــة بشــكل آلي.

 الربط المت�كامل بن أنظمة المحاسبة والمستودعات وغرها.
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يهــدف نظــام المبيعــات إلــى ت�أمــن التعامــل النقــدي الســريع والدقيــق والســهل لمبيعــات العمــاء المباشــرة مــن خــال التعامــل مــع مختلــف 
أنــواع الدفعــات النقديــة أو الذمــم، بالعمــات المحليــة أو االجنبيــة علــى حــد ســواء، كمــا وي�ؤمــن آليــة مرنــة للخصومــات والتســعر والعــروض 

المســتمرة أو الموســمية، كمــا وي�وفــر آليــة دقيقــة للمراقبــة والتحكــم بالذمــم الممنوحــة.

 تعريف عدد ال محدود من أنواع االسعار. 
 تعريف عدد ال محدود من فئات العماء ومستوياتهم .

 تعريف ديناميكي للخصومات والعروض المستمرة والموسمية.
 ربط العماء بفئات االسعار الخاصة بهم.

 توفر آليه الستقبال طلبات المبيعات للعماء )محلي�ن أو تصدير(.
 توفر أكر من طريقة الستقبال الطلبات: بشكل يدوي، مندوبي مبيعات التوزيع، الطلبات االلكتونية أو غرها.

 توفر نظام لمتابعة طلبات التوصيل وجدولة مواعيد تسليمها.
 بنــاء العــروض المســتمرة أو الموســمية بشــكل ديناميكــي وربــط آليــة التســعر والخصومــات علــى مســتوى العميــل أو 

المجموعــة أو المــادة مــع تحديــد كميــات مجانيــة ضمــن فــتة محــددة أو ضمــن كميــات محــددة.
 توفر سندات حجز للمواد المباعة والمراد حجزها.

 توفــر شاشــة تعمــل بشــكل ديناميكــي يتــم مــن خالهــا متابعــة طلبــات مبيعــات العمــاء بحيــث تضمــن هــذه الشاشــة مراقبــة 
ســقف الذمــة الممنــوح للعميــل )نقــدي، شــيكات( كمــا وتوفــر معلومــات عــن أرصــدة العميــل وفــتات الســماح وقيــم الشــيكات 
)المحصلــة ، برســم التحصيــل( وت�تضمــن أيضــا معلومــات عــن مــردودات المبيعــات التــي تخــص العميــل وإن كان ضمــن القائمــة 

الســوداء أم ال وعليــه يتــم اتخــاذ القــرار بإجــراء عمليــة البيــع.
 التحوي�ل المباشر لطلب المبيعات الموافق عليه إلى فاتورة مبيعات.

 توفر عدد ال محدود من طرق الدفع.
 وجود آلية لمراقبة الفواتر المسددة وغر المسددة أو المسددة جزئيًا.

 متابعة المبيعات المفقودة )كمية ، مادة( من خال شاشات خاصة.
 وجود آلية للتحكم بمردودات المبيعات )كمية، سعر( حيث ال يتم إرجاع كمية أو مادة غر مباعة للعميل أصا.

 التحكــم التــام بحــركات البيــع للعمــاء الذيــن تجــاوزوا ســقف الذمــة الخاصــة بهــم أثنــاء تحضــر فاتــورة المبيعــات إال بعــد أخــذ 
الموافقــات الازمــة.

 وجود نظام لمتابعة طلبات المبيعات الخاصة بالعينات مع تحديد االجراءات الازمة لتحضر العينة.
 سجل خاص بتقي�يم العماء وردود أفعالهم على العينات المسلمة لغايات المتابعة والتدقيق.
 توفر شاشات تحليلية للمبيعات على مستوى العميل، المندوب، المجموعة، المنطقة، المادة.

 الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات والذمم المدينة وغرها.
 توفر آلية الخطار العماء بالعروض والخصومات عن طري�ق الربيد االلكتوني أو الرسائل القصرة او التطبيقات الذكية.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج.
 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

إدارة المبيعات والتسوي�ق 
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يهــدف هــذا النظــام إلــى إدارة نقــاط البيــع للمنشــأة بصــرف النظــر عــن مواقعهــا وعددهــا كمــا ويتميــز هــذا النظــام بإمكانيــة تخصيصــه بنــاء 

علــى مجــاالت عمــل المنشــأة ونشــاطها إن كانــت محــل تجــاري أو صيدليــة أو مطعــم أو مركــز اشــتاك مثــل قــرى االطفــال والنــوادي الرياضيــة 

حيــث يتميــز النظــام بالمرونــة فــي التعامــل ليســهل ويســرع عمليــة البيــع مــن خــال نقــاط البيــع التــي تحتــاج هــذه الميــزة.

 العمل على عدد ال محدود من نقاط البيع.
 متوافق مع جميع أنواع طابعات الفوترة وشاشات اللمس.

 إمكانية الربط مع االجهزة المرافقة لتقديم الخدمة مثل الموازي�ن أو غرها. التوافق التام مع البيع بآلية الباركود.
 متابعة الطلبات الخارجية والتوصيل.

 التعامل مع صناديق الكاش بكافة االجراءات.
 إمكانية حجز أو تعليق فاتورة.

 نظام الحتساب النقاط المجانية التي تعطى للعميل والتعامل معها.
 إدارة كاملة لجميع طرق الدفع إن كانت نقدية أو ذمم أو الدفع باستخدام بطاقات االئ�تمان.

 آلية لعملية جرد صناديق الكاش.
 تعريف عدد ال محدود من الطاوالت بالنسبة لنقاط البيع الخاصة بالمطاعم.

 إمكانية دمج أو تقسيم حساب الطاوالت.
 معرفة حالة الطاولة إن كانت محجوزة أو فارغة أو مشغولة.

 إمكانية استخدام االجهزة الكفية لتسجيل طلبات الطاوالت بشكل آلي.
 سجات خاصة بمعلومات االطباء والمرضى وشركات الت�أمن بخصوص نقاط البيع التي تخص الصيدليات.

 التعامل مع تاري�خ الصاحية وارقام التشغيلة للمواد.
 تحديد جرعات االدوية مع طباعتها بشكل آلي وتلقائي مع الفواتر.

 معرفة البدائل المتاحة لكل عاج مع اختيار البديل أثناء فتة البيع.
 إدارة آلية الدفع الخاصة بالمرضى المؤمنن كل حسب نسب تحمل الدفع.

 نظام نقاط بيع خاصة بمراكز التفيه أو النوادي الرياضية ومتابعة اشتاكات االعضاء.
 تعريف عدد ال محدود من أنواع االشتاكات.
 التنبيه المباشر بانتهاء عضوية المشتك.
 تجديد العضوية مباشرة من خال النظام.

العمل بمبدأ الزيارات النرية دون وجود اشتاك.   
 طباعة التذاكر مباشرة من خال النظام.

 الربط مع االجهزة الخارجية التي ت�تعلق بالنظام.
 الربط المت�كامل مع نظامي المحاسبة والمستودعات واالنظمة االخرى.

نظام نقاط البيع
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يهــدف هــذا النظــام إلــى إدارة عمليــة إنتــاج المــواد الجاهــزة ومتابعتهــا بحيــث يتــم مــن خــال هــذا النظــام متابعــة كافــة طلبــات االنتــاج بصــرف 

النظــر عــن مصدرهــا، كمــا وي�وفــر هــذا النظــام آليــة الحتســاب كلفــة المــواد االوليــة وكلفــة االنتــاج الخاصــة بالمــواد الجاهــزة ممــا يؤمــن الدقــة 

فــي إدارة كلــف عوامــل االنتــاج.

تعريف عدد ال محدود من أقسام االنتاج وبمستويات عدة.   

تعريف عدد ال محدود من مراحل االنتاج.   

تعريف عدد ال محدود من معادالت التصنيع.   

تصنيف وجهات االنتاج التي يتم إنتاج المواد الجاهزة لها بعدة مستويات.   

تعريف عدد ال محدود من الماكنات وربطها باالقسام التي تخصها.   

ربط االقسام بمراحل االنتاج التي تخصها والماكينات كذلك، كما ويتم ربط الموظفن بالماكينات التي يعملون عليها.   

بطاقة خاصة لتعريف معلومات المواد الجاهزة التي تخص االنتاج.   

تعريف عدد ال محدود من مكونات المواد الجاهزة.   

تحديد مسارات االنتاج الخاصة بكل مادة.   

تحديد االوقات الازمة النتاج المواد الجاهزة وربطها على مستوى كل مرحلة أو على مستوى كل ماكينة.   

تحديد ت�كلفة إنتاج المواد الجاهزة وربطها على مستوى كل مرحلة أو على مستوى كل ماكينة.   

تحديد عدد ال محدود من المصاريف غر المباشرة.   

تحضر خطط انتاج بناء على متغرات ديناميكية متوفرة.   

إمكانية توفر طلبات إنتاج مقتحة بناء على كميات االستهاك للمواد.   

بنــاء طلبــات االنتــاج بنــاء علــى عــدة متغرات مثل: طلب إنتاج مقرتح، طلب مبيعات، طلب عينات، أو غر ذلك.   

توفر شاشة خاصة لمتابعة طلبات االنتاج بحيث يتم الموافقة عليها أو رفضها أو الموافقة على كمية محددة.   

سهولة معرفة طلبات االنتاج التي تم الموافقة عليها بكمياتها وتفاصيلها.   

توفر آلية مرنة لعملية جدولة طلبات االنتاج التي تم الموافقة عليها.   

   شاشة خاصة لمتابعة المواد التي تم جدولة إنتاجها مع توفر آلية العادة الجدولة أو ت�أكيدها أو إلغائها.

توفر آلية لتحوي�ل المواد المجدولة لفتة محددة إلى أمر إنتاج.   

تعريف عدد ال محدود من مسارات ت�تبع حالة أمر االنتاج.   

إدارة اإلنتاج والتصنيع 
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توفر شاشة لمتابعة أوامر االنتاج وتحديد االوامر التي يتم بدء تصنيعها.   

توفر آلية مرنة لطلب المواد االولية بناء على أوامر االنتاج المراد البدء بتصنيعها .   

إدارة المواد االولية التي يتم استامها من المستودعات الرئيسية من واقع طلبات المواد االولية .   

لت�تبــع المــواد المســتلمة مــن واقــع طلبــات المــواد االوليــة بحيــث يتــم حصــر الكميــات المســتلمة والكميــات  آليــة  توفــر    

والمتبقيــة. المطلوبــة 

توفر آلية لمتابعة تسليم وتوزيع المواد االولية على االقسام والمراحل.   

إدارة شاملة الوامر االنتاج ت�تيح للمستخدم بمعرفة الت�آلي إن كان على مستوى االمر أو المرحلة أو الماكنة أو المادة:   

حالة أمر االنتاج .      المسار الحآلي المر االنتاج .   

الكميات المستلمة.      الكميات المستهلكة.   

الكميات المفقودة .     الكميات التالفة.   

الوقت المستغرق.      الوقت المفقود.   

تخصيص ديناميكي الي معلومة يمكن الحصول عليها من خال أمر االنتاج.   

توفر آلية الستام المواد الجاهزة بكمياتها .   

لغايــات  الفروقــات  اســتخراج  مــع  المســتلمة  الجاهــزة  بالكميــات  المســتلمة ومقارنتهــا  االوليــة  المــواد  إمكانيــة معرفــة    

والتدقيــق. المتابعــة 

إمكانية متابعة مسارات إنتاج أي مادة بشكل مباشر وفوري.   

الربط المت�كامل بن االنظمة : المحاسبة، المستودعات، المبيعات وغرها.   

شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج.   

حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.   



29

يهــدف هــذا النظــام إلــى إدارة ســر العمــل علــى مختلــف االنظمــة بحيــث يمكــن االدارة والمســتخدمن العمــل علــى أتمتــة الحــركات وعملهــا 

كأداة واحــدة ويمكــن مــن ت�تبــع ســر تلــك الحــركات حيــث يهــدف هــذا الت�تبــع إلــى الحــد مــن االخطــاء والت�أخــر وزيــادة االنتــاج ممــا يحقــق االنســجام 

القائــم علــى مســتوى الحركــة الواحــدة وتعزيــ�ز قيمــة االنظمــة الموجــودة.  

 الربط المت�كامل مع نظام الموافقات.

 بناء عدد ال محدود من الموافقات والحركات التي تدخل ضمن سر العمل.

 ربط عدد ال محدود من المستخدمن بكل حركة وسر عملها.

 الربط المت�كامل مع مستخدمي النظام وصاحياتهم.

 االدارة الحثيثة لتسلسل مسار سر العمل المبني على مستوى الحركة أو الحدث.

 ت�أمن مستوى عآلي من المهنية والسرية من خال نظام تدفق العمل.

 الربط المت�كامل مع آلية التنبيه والتذكر من خال النظام.

 يساعد على تخصيص أسآليب سر العمل على مستوى االفراد في المنشأة واتخاذ القرارات.

 يحافظ على سرية وخصوصية المواقع الوظيفية لافراد في المنشأة دون حصول تجاوزات.

 يساعد على دمج أدوار االفراد ووظائفهم داخل المنشأة.

 يعمل على إدارة وتدقيق العمليات االنتاجية الخاصة بالمنشأة للحصول على فاعلية أكر على الدوام.

 يساعد على التقليل من موضوع مركزية اتخاذ القرارات في المنشأة .

 يساعد على تقسيم المنشأة إلى عدة محطات إدارية.

 يقوي من قيمة القرارات الصادرة بحيث يمنحها صفة القرارات المعالجة.

 إمكانية تخصيص تطبيق النظام على أي حدث أو حركة مرتبطة باالظمة االخرى.

 التابط والت�كامل مع كافة االنظمة المشاركة.

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج.

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

إدارة تدفق العمل
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يهــدف هــذا النظــام إلــى متابعــة المشــاكل الفنيــة التــي تحــدث علــى االجهــزة واالليــات التــي فــي المنشــأة أو التــي باعتهــا المنشــأة وتخضــع 
للكفــاالت أو عقــود صيانــة بحيــث يديــر النظــام االمــور مــن حــن التبليــغ عــن المشــكلة مــن قبــل الموظــف أو العميــل لحــن حــل المشــكلة 

وتوابعهــا..

تعريف العماء بكافة تفاصيلهم في بطاقة خاصة.

تعريف الفني�ن الذين يقومون بأعمال الصيانة.

تعريف الموزعن الفرعي�ن للجهزة وذلك لغايات المتابعة.

سجل خاص باالجهزة واالليات التي تمتلكها المنشأة أو التي تبيعها مع إمكانية ربطها مع نظام المستودعات.

توفر سجل خاص باستقبال طلبات الصيانة من قبل الموظفن أو العماء.

جدولة الطلبات التي يتم استقبالها بناء على أوقات الفني المتاحة.

متابعة عملية الصيانة لغأية االنتهاء منها من خال تقري�ر مفصل.

إمكانية استخدام االجهزة الكفية لمتابعة أعمال الصيانة بشكل آلي.

إدارة شاملة لقطع الغيار التي يتم إضافتها أو استبدالها.

إدارة شاملة لنوع أعمال الصيانة إن كانت خاضعة للكفالة أو بأتعاب محددة أو غر ذلك.

شاشة خاصة لغايات تقي�يم العماء للخدمة المقدمة وذلك لغايات المتابعة والتدقيق.

التابط المت�كامل بن أنظمة المحاسبة والمستودعات وغرها.

التبيه االلي للعميل أوالفني بمواعيد الصيانة عن طري�ق الربيد االلكتوني أو الرسائل القصرة.

شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

إدارة الصيانة 
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يهــدف هــذا النظــام إلــى إدارة شــركات الصرافــة بغــض النظــر عــن حجمهــا وعــدد فروعهــا فهــو يؤمــن جميــع متطلبــات هــذا المجــال و يوفــر 
جميــع الســبل لتســهيل إجــراءات عمليــات الصرافــة مــن حيــث بيــع وشــراء العمــات أو إصــدار الحــواالت الماليــة واســتقبالها حتــى شــراء الشــيكات 

الســياحية كمــا يميــز هــذا النظــام نظــام صاحيــات وســرية خــاص .

 التعامل مع المراسلن )الوكاء( والبنوك والعماء .
 التعامل مع عدد ال محدود من االفرع لشركة الصرافة.

 تعريف عدد ال محدود من الصناديق.
 تعريف الهكلية للصناديق والحسابات المرتبطة.

 ربط الصناديق مع المستخدمن.
 متابعة حركات الصناديق من شراء، بيع، قبض، صرف، التحوي�ل بن الصناديق وغرها.

 تعريف عدد ال محدود من العمات.
 تسعر العمات بشكل سهل وآلي عن طري�ق مواقع الكتونية معتمدة.

 بطاقة خاصة بمعلومات العماء الشخصية والتفصيلية مع إمكانية أرشفة الوثائق الخاصة بالعميل.
 سجل خاص بالقوائم السوداء للعماء مبني على أساس اعتماد وثيقة العميل في القائمة السوداء.

 تحديد قيم المبالغ المسموح التعامل معها والشروط المرتبطة بتلك المبالغ.
 تعريف العماء ضمن فئات لغايات المتابعة.

 تعريف طرق التوأصل مع العماء وربط العميل بطرق التوأصل الخاصة به.
 تعريف قوالب نصية خاصة بالسندات الستخدامها عند الحاجة إليها دون إعادة كتابتها.

 نظام مت�كامل لغايات بيع وشراء العمات وحركات القبض والصرف.
 بطاقة خاصة بالمراسلن )الوكاء( والبنوك المتعاملة تشمل مجمل البيانات الشخصية والمالية والتفصيلية.

 ربط المستخدمن مع المراسلن ذوو العاقة أو المسموح التعامل معهم.
 ربط المراسلن والبنوك المتعاملن إلكتونيًا وترحيل البيانات من وإلى بشكل فوري وبسرية عالية.

 نظام مت�كامل الدارة الحواالت الواردة والصادرة.
 تحديد االهداف المرجوة من الحواالات الصادرة.

 تحديد اسباب إلغاء الحواالت.
 تحديد آلية ترقيم الحواالت الصادرة بشكل ديناميكي.
 توفر آلية مرنة لتدقيق الحواالات الواردة والصادرة.

 إرسال الحواالت الصادرة بطريقة مرنة وآمنة بتوفر نظام معقد في آلية ترقيم الحواالت وفك التقيم.
 صرف الحواالت الواردة بكل سهولة بعد تدقيقها واعتمادها.

 أرشفة بيانات االشخاص المتعاملن بشكل فوري ومن خال شاشة الحركة نفسها لغايات سرعة االنجاز.
 توفر آلية مقارنة التوقيع المستخدم مع التوقيع االلكتوني المعتمد للعميل.

 إعام أصحاب الحواالت الواردة من خال الربيد االلكتوني أو الرسائل القصرة بشكل آلي بوصول الحوالة.
 توفــر آليــة فريــدة مــن نوعهــا لغايــات حفــظ بيانــات الحــواالت الــواردة والصــادرة بــن الفــروع والمراســلن والبنــوك مــع كامــل 

االجــراءات بــكل مرونــة وبســرعة فائقــة و بدرجــة عاليــة مــن االمــان باســتخدام تقنيــات حديثــة.

إدارة الصرافة والحواالت المالية
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يقــوم هــذا النظــام علــى متابعــة المشــاريع التــي تخــص المنشــأة مــن حيــث مواصفــات المشــروع المطلوبــة وعــروض االســعار المقدمــة 
وكلفــة المشــروع والمصاريــف الخاصــة بالمشــروع ممــا يســاعد علــى إخــراج النتائــج الخاصــة بموضــوع الخســارة والربــح

 تعريف عدد ال محدود من المشاريع وتصنيفها إلى عدة مستويات.
 سجل خاص بكافة محتويات العطاء أو متطلبات المشروع .

 تعريف متطلبات المشروع من حيث المواد الازمة والخدمات واالستشارات والوثائق .
  وجود آلية لتسعر المشروع بناء على المواد الازمة والخدمات واالستشارات.

 وجود آلية الحتساب الكميات الازمة للمشروع بأقسامه.
 تحديد أسباب رفض المشروع من خال شاشات خاصة لغايات المتابعة والتدقيق.

 توفر بطاقة خاصة بتعريف بيانات المشروع بكافة تفاصيله الفنية، المالية وغرها.
 إدارة مصروفات المشروع المالية من خال شاشات حركات المصاريف الخاصة بالمشروع.

 تقســيم المشــروع إلى أجزاء رئيســية وأجزاء فرعية )أقسام المشروع( .
 تحديد الكميات المطلوبة لكل قسم خاص بالمشروع على حدى .

 وجود نظام لمتابعة الكميات المصروفة والمستلمة والمتبقية لكل قسم .
 توفر نظام لمتابعة مصروفات كل قسم على حدى مع إمكانية معرفة المصاريف بشكل مفصل أو إجمآلي.

 وجود آلية للتحكم بالعهد المسلمة للموظفن أو العاملن من أدوات أو مواد مصروفه.
 وجود آلية لمراقبة الموظفن أو العاملن في كل مشروع أو في كل قسم على حدى.

 إمكانية إدارة الحركات المتعلقة بالمواد والمصروفات باستخدام االجهزة الكفية.
 التابط والتوافق بن المشاريع بأقسامها والمستودعات الرئيسية الخاصة بالمنشأة.

 وجود آلية للتعامل مع المواد المستلمة من المورد بشكل إجمآلي وتوزيعها على المشاريع بأقسامها.
  الربط المت�كامل بن المشاريع بأقسامها ومراكز الت�كلفة المالية .

  وجود آلية لغايات تقي�يم جاهزية المشاريع وااللتزام بتسليم المشاريع بأقسامها في أوقاتها المحددة.
  توفــر كشــوفات تحليليــة لغايــات المقارنــة بــن مواعيــد التســليم المطلوبــة والمواعيــد الفعليــة وفــتات الت�أخــر أو التســليم 

المبكر.
 إمكانية إغاق المشــروع أو قســم محدد بحيث ال يتم تســجيل مصروف أو تســليم كمية لما تم إغاقة.

 توفر آلية لمعرفة مجمل الكميات المستلمة والمصروفة على المشروع لغايات الجرد والتدقيق.
 توفر آلية لمعرفة مجمل المصاريف المدفوعة على المشروع لغايات المتابعة والتدقيق.

 إمكانية متابعة الدفعات المستحقة على المشروع لصالح المنشأة .
 الربط المت�كامل بن أنظمة المحاسبة والمستودعات وغرها .

 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .
 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.

إدارة المشاريع
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يعمــل نظــام إدارة محطــات الوقــود علــى التابــط الكامــل بــن جميــع إجــراءات محطــة الوقــود مــن بيــع عــن طريــ�ق مضخــات الوقــود أو تزويــد 
خزانــات المحطــة بالوقــود أو خدمــة توصيــل الوقــود وعليــه فــإن النظــام يؤمــن إدارة شــاملة للمبيعــات والمخــزون مــن خــال الربــط المباشــر 

مــع االجهــزة المتوفــرة داخــل المحطــة.

 تعريف عدد ال محدود من المضخات بصرف النظر عن نوع الوقود.
 تعريف عدد ال محدود من خزانات الوقود.

 سجل خاص بالعماء وتفصياتهم.
 إدارة حركات الشراء التي ت�تم من المورد.

 إدارة حركات البيع التي ت�تم للعماء بصرف النظر عن طريقة الدفع.
 الربــط المباشــر بــن خزانــات الوقــود والنظــام لمتابعــة حــركات الشــراء وكميــات المخــزون كمــا يتســنى معرفــة درجــة الحــرارة 

للخــزان ونســبة الميــاه الموجــودة داخــل الخــزان مــن خــال النظــام وآليــة الربــط المتوفــرة مــع االجهــزة المخصصــة لذلــك.
 التحذيــر والتنبيــه مــن خــال النظــام فــي حالــة وصــول المخــزون إلــى كميــة االمــان المحــددة أو إلــى درجــة حــرارة االمــان 
المحــددة أو إلــى نســبة االمــان للميــاه المختلطــة بالســائل عــن طريــ�ق النظــام أو الربيــد االلكتونــي أو الرســائل القصــرة.

 الربط المباشر بن النظام ومضخات الوقود المخصصة للبيع لرصد حركات البيع كاملة بأدق تفاصيلها.
 تصنيف المبيعات الخاصة بالمضخات حسب البائع،  رقم المضخة، رقم المقبض، نوع الوقود أو العميل.

 اســتخدام االجهــزة الكفيــة لتســجيل حــركات البيــع الخاصــة بالمركبــات حيــث يمكننــا النظــام مــن جمــع المعلومــات عــن المركبــة و 
مالكيهــا واســتجاع بياناتهــم تلقائيــا عــن طريــ�ق الباركــود الخــاص بالمركبــة أو رقــم المركبــة.

 تسجيل حركات الذمم مباشرة من خال عمليات البيع عن طري�ق االجهزة الكفية.
 إدارة مبيعــات الذمــم مباشــرة كمتابعــة الســقف االعلــى للعميــل أو المركبــات المســموح لهــا بالتــزود بالوقــود التابعــة 

للعميــل وغرهــا كمــا يوفــر النظــام حلــول خاصــة بخدمــة العمــاء.
 إدارة اســتقبال طلبــات التــزود بالوقــود للمنــازل والشــركات مــع جدولــة المواعيــد باالضافــة الدارة المبيعــات الخاصــة بعمليــات 

توزيــع المحروقات.
 إمكانية الربط المباشر مع المورد في حن وصول مستوى المخزون لحد الطلب وعمل طلب شراء بشكل آلي ومباشر.

 إمكانيــة الربــط المباشــر مــع الجهــات المختصــة والمســؤولة عــن عمليــات التســعر بحيــث يتــم تحديــث االســعار بشــكل آلــي 
ومباشــر.

 الربط المت�كامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات وغرها.
 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.
 توفر للمعدات واألجهزة والحلول التشغيلية:

حلول متخصصة  حلول التوصيل    لوحات عرض االسعار     
مراقبة خزانات الوقود مضخات الوقود    حلول الدفع االلكتوني     

إدارة محطات الوقود
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يهــدف هــذا النظــام أساســًا إلــى متابعــة وإدارة المــدارس والمنشــآت التعليمــة بكافــة جوانبهــا مــن حيــث القبــول والتســجيل واالدارة 
الماليــة، والدرجــات، والمعلمــن، والحضــور والغيــاب، وإدارة المكتبــات وإدارة الكافتريــا، وإدارة المركبــات والحافــات وإدارة االنشــطة الحــرة 
والدراســات المســاندة ممــا يوفــر الربــط المت�كامــل مــع كافــة أجــزاء وإجــراءات المنشــأه كمــا وي�وفــر النظــام مميــزات خاصــة تســهل التوأصــل بــن 

اوليــاء االمــور والمنشــأة والطــاب كل فيمــا يخصــه مــن النظــام.

 تعريف عدد ال محدود من المدارس والمراحل والصفوف والشعب. 
 تحديد هيكلية ت�كوي�ن المدرسة من حيث المباني والطوابق والغرف وربطها مع الصفوف والشعب.

 تحديد الطاقة االستيعابية لكل غرفة صفية وربطها بعملية التسجيل.
 اعتماد بطاقة تسجيل مفصلة للطالب تشمل جميع البيانات الشخصية واالكاديمية والمهاريه والتاريخية وغرها للطالب.

 إعطاء كل عائلة رمز مخصص للتعامل به مما يسهل عمليات المتابعة.
 أرشفة الوثائق التي تخص الطالب واالحتفاظ بها لسهولة استجاعها فيما بعد.

 االحتفاظ بسجل الطالب التاريخي قبل التسجيل من حيث المدارس التي تعلم بها ونتائجه.
 تسجيل حركات تنقات الطالب بن الشعب.

 سجل خاص بالطالب الدارة االعاقات والمهارات والحاالت المرضية التي تخص الطالب والتعامل معها بسرية تامة.
 إدارة عاجات الطاب من خال نظام الدارة عيادة المدرسة والطاب المراجعن واالجراءات التي تمت.

 تعريف آلية الخصومات الخاصة بالمدرسة بكافة تفريعاتها كخصم االخوة أو االيتام وغرها من الخصومات.
 تحديد آلية تسعر الرسوم لكل صف على حدى.

 إدارة بيع الكتب المدرسية من خال الربط بن الصف والكتب المدرسية الخاصة به والربط بنظام المستودعات أيضًا.
 إدارة بيع الزي المدرسي من خال الربط بن مقاس الطالب والزي المناسب والربط بنظام المستودعات.

 إدارة شاملة للمبالغ المستحقة على الطالب والدفعات المقبوضة.
 إمكانيــة تحليــل ذمــة ولــي أمــر الطالــب علــى مســتوى كل طالــب علــى حــدى أو تجميعهــا بذمــة واحــدة كمبالــغ مســتحقة أو 

قبوضــات مدفوعــة.
 ربط إي�رادات المدرسة من خال سند القبض بعدد المحدود من مراكز الت�كلفة وبعدة مستويات لغايات تحليل االيرادات.

 تعريف آلية تسعر فئات الموأصات وربطها بالطالب.
 الربط المت�كامل مع نظام المحاسبة.

 تعريف أيام الدوام خال العام الدراسي بكافة فتاته.
 سجل بحركات غياب وحضور الطاب من حيث تاري�خ الغياب، عدد االيام وعدد الحصص التي غابها الطالب.

 فرز الطاب الذين تجاوزوا الحد االقصى لعدد أيام الغياب المسموح به.
 تعريــف عــدد المحــدود مــن المعلمــن بكافــة بياناتهــم الشــخصية ومؤهاتهــم العلميــة وتخصصاتهــم المهنيــة وخرباتهــم 

العمليــة.
 تعريــف الهيكليــة الخاصــة بأوقــات الحصــص وفــتات االســتاحة بشــكل ديناميكــي لــكل صــف ليتائــم مــع متطلبــات االنظمــة 

الدوليــة.

إدارة المدارس 
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 تحديد متغرات الجدول الدراسي والتي ت�تعلق بالمعلم من حيث نصاب الحصص وغرها.
 ربط المعلم بالمواد والصفوف التي يتولى تعليمها.

 إنشاء جدول الحصص االسبوعي بشكل آلي من خال النظام وباالعتماد على المتغرات المطلوبة.
 تعريف عدد المحدود من المواد واالمتحانات لكل صف على حدى بشكل ديناميكي.

 تحديد هيكلية امتحانات المواد من حيث ادنى عامة للنجاح أو أقصى عامة.
 تعريف أي عامات أخرى لغايات التقي�يم أو احتساب المعدل كالمشاركة أو السلوك وغرها.

 سجل خاص بإدخال عامات الطاب للمواد واالمتحانات بعدة أشكال.
 احتســاب العامــات النهائيــة للمــادة أو المعــدل النهائــي للطالــب وربطهــا بنظــام خــاص الصــدار الشــهادات بشــكل آلــي 

وطباعتهــا.
 إدارة شاملة لمكتبة المدرسة من حيث تصنيف الكتب بعدد المحدود من التصنيفات.

 سجل كامل بإجراءات إعارة الكتب وإعادتها مع سجل خاص بحالة الكتاب.
 سجل باالجراءات التي ت�تم على الكتاب من شراء، بيع، إتاف وصيانة وغرها.

 توفر آلية سهلة وسريعة لمعرفة مكان تواجد الكتاب في المكتبة وتحديد موقعه.
 توفــر نظــام مت�كامــل الدارة الكافتريــا الخاصــة بالمدرســة إدارة طريقــة دفــع الطالــب لعمليــات الشــراء مــن الكافيتريــا نقــدي، 

اشــتاك، بطاقــات مدفوعــة مســبقا و ذمــم.
 الربط المت�كامل لنظام الكافيتريا مع نظامي المحاسبة والمستودعات.

 توفر نظام الدارة االنشطة الحرة والدراسات المساندة.
 التحكم بجدولة االنشطة الحرة والدراسات المساندة من حيث المواعيد والطاقة االستيعابية.

 الربط المت�كامل اليرادات ومصاريف االنشطة الحرة والدراسات المساندة مع نظام المحاسبة ومراكز الت�كلفة.
 توفر نظام الدارة جوالت الباصات وتوزيع الطاب ضمن فئات موأصات محددة.

 الربط المت�كامل بن نظام إدارة الجوالت ونظام إدارة االسطول ونظام القبول والتسجيل ونظام المحاسبة.
 توفر آلية لمعرفة أماكن تواجد الطاب وإحصاء إعدادهم بشكل آلي ومتخصص.

 الربط المت�كامل والمباشر مع نظام المدرسة االلكتوني دون الحاجة العادة إدخال البيانات مرة أخرى.
 شاشات ذكية لتحليل االعمال والنتائج .

 حلول ذكية عرب الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية.
 توفر آلية تذكر وتنبيه عن طري�ق الربيد االلكتوني أو الرسائل القصرة.

 توفر الية للتواصل المباشر بن اإلدارة واألهل.
 توفر نظام المدرسة اإللكتونية والمدرسة الذكية.
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يهــدف هــذا النظــام إلــى ضبــط ومراقبــة جميــع المركبــات التابعــة الســطول المنشــأة مــن حيــث إدارة ومراقبــة وضبــط المصاريــف المتعلقــة 
باالســطول كمــا يعنــى بعمليــات التخيــص والت�أمــن والتذكــر بمواعيــد انتهائهمــا كمــا ويقــوم علــى إدارة عمليــات الصيانــة والمخالفــات 

ــز بالتابــط مــع نظــام المســتودعات والمحاســبة ونظــام ت�تبــع المركبــات. والحــوادث أيضًا.كمــا يتمي

 توفر بطاقة خاصة بكل مركبة تحوي جميع البيانات التي تخص المركبة. 
 تصنيف المركبات إلى عدد ال محدود من أنواع المركبات.

 تمي�يز المركبات من حيث الشكل ونوع الوقود.
 تعريف السائقن بسجل خاص يحوي جميع بيانات الرخصة الخاصة بالسائق.

 ربط المركبة )المركبات( بالسائق )السائقن(.
 تعريف المصاريف التي ت�تم على المركبات وربطها بالحسابات المتعلقة بها.

 تعريف عدد ال محدود من جهات االستخدام الخاصة بالمركبة وعلى عدة مستويات.
 تصنيف أجزاء المركبة لغايات الفحص الدوري.

 تعريف مواصفات المركبة المتعلقة بغايات التحميل من الحجم ،  الوزن ،  االرتفاع ،  الطول والعرض.
 الربط المت�كامل مع نظام المستودعات والمحاسبة ونظام ت�تبع المركبات.

 تسجيل المسافات التي تقطعها المركبة مع الوجهة المقصودة لغايات المتابعة والتدقيق.
 سجل كامل بالحركات المالية التي ت�تم على المركبة من مصاريف اوغرها من نريات.

 متابعة حركات التخيص والت�أمن مع التذكر بمواعيد انتهاء التخيص والت�أمن مسبقا.
 متابعة حركات الصيانة التي ت�تم على المركبة مع التذكر مسبقا بمواعيد الصيانة دورية كانت أم عادية .

 متابعة حركات غيار الزيت والفلت والغسيل التي ت�تم على المركبة.
 متابعة حركات التزود بالوقود للمركبة من حيث الكمية والسعر وطريقة الدفع.
 نظام إدارة كوبانات التزود بالوقود ومتابعتها من حن استامها لحن صرفها.

ــغ التعويــض عــن الحــادث   إدارة حــوادث الســر التــي ت�تــم علــى المركبــة مــن حيــث مســؤولية الحــادث ونســب التحمــل و مبال
ــة أرشــفة الوثائــق المتعلقــة بالحــادث. ــات الحــادث مــع إمكاني وبيان

 إدارة مخالفــات الســر التــي ت�تــم علــى المركبــة مــن حيــث مســؤولية المخالفــة ونســب التحمــل ومبلــغ المخالفــة وبيانــات 
المخالفــة مــع إمكانيــة أرشــفة الوثائــق المتعلقــة بالمخالفــة.

ــاء علــى   توفــر نظــام الدارة عمليــات تحميــل المركبــات بالبضائــع مــع إمكانيــة مراقبــة البضاعــة الواجــب تحميلهــا للمركبــة بن
التابــط مــع نظــام المســتودعات مــن حيــث الحجــم أو الــوزن أو درجــات الحــرارة الخاصــة بالحفــظ.

 سجل خاص بفحص المركبة و تسجيل حالتها الفنية بشكل يومي قبل بداية الرحلة آليومية.
 التابط بن الرحات المتعلقة بكل مركبة مع نظام مبيعات التوزيع ونظام ت�تبع المركبات.

إدارة االسطول 
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بقــوم هــذا النظــام علــى تنظيــم وأرشــفة المســتندات والوثائــق الخاصــة والعامــة علــى مســتوى االفــراد أو المجموعــات أو المؤسســات، 
كمــا وي�ؤمــن مجموعــة مــن االدوات التــي تســاعد فــي ســرعة االتصــال بــن مســتخدمي النظــام، مثــل نظــام الرســائل، ونظــام المحادثــة، ونظام 

المفكــرة وغرهــا مــن االدوات.

 سهولة االستخدام والتعامل معه .

 نظام صاحيات كامل على جميع الملفات والمجلدات .

 كل مستخدم له مجلداته وملفاته الخاصة.

 نظام مشاركة الملفات والمستندات مع االخري�ن.

 نظام التشفر والضغط الداخلي للملفات حسب رغبة المستخدم .

 إمكانية عمل نســخة احتياطية من المســتندات واســتجاعها بكل ســهولة ويسر .

 وجود مفضلة خاصة بكل مســتخدم يضع فيها مســتنداته المفضلة التي يعمل عليها باســتمرار.

 سهولة استجاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث، مع إمكانية وضع أكر من صيغة بحث. مثال

 تحديد التاري�خ مع الجهة الراسلة والمرسل لها .

 إمكانية البحث عن أسماء الملفات.

 إمكانية البحث عن محتويات الملفات النصية .

 نظــام ســحب الصــورة عــن جهــاز الماســح الضوئــي، بحيــث يتــم إضافــة وحفــظ الصــورة التــي تــم ســحبها إلــى االرشــيف أو إلــى 

جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بالمســتخدم.

 إمكانيــة حفــظ مســتند أو مجموعــة مســتندات أو مجموعــة مســتندات أو حتــى جميــع المســتندات الخاصــة بــكل مســتخدم 

بســهولة ويســر.

 يهدف النظام إلى توفر المساحات المكتبية المستهلكة لتخزي�ن الملفات الورقية.

 يهــدف النظــام إلــى توفــر نســخ احتياطيــة مــن الوثائــق فــي حالــة تعــرض االصــول الي تلــف نتيجــة عوامــل طبيعيــة أو بشــرية 

مثــل الحرائــق، الســرقة، ضيــاع مســتندات، أو التلــف لعوامــل جويــة غرهــا.

 سهولة تبادل الوثائق داخل وخارج المؤسسة.

 إتاحة الوثائق لاطاع بواسطة العديد من االشخاص في نفس الوقت .

 وجود آلية صاحيات لاطاع على الوثائق.

 متوافق مع جميع أجهزة المسح الضوئي.

نظام االرشفة
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يهــدف هــذا النظــام الــى ادارة كاملــة ومتابطــة لجميــع اقســام وكالــة المركبــات العاملــة ابتــداءا مــن ادراة عاقــة العمــاء ومخــزون المركبــات 

بكافــة تصنيفاتهــا وتفصياتهــا باالضافــة الــى ادارة قطــع الغيــار ومراكــز الصيانــة والمشــتيات والمبيعــات لتعمــل كوحــدة واحــدة تهــدف الــى 

خدمــة عمــل المنشــأة ككل.    

 بناء هيكلية ال محدودة من أنواع وموديات المركبات.

 وصف الموديل بشكل دقيق بكافة تصنيفاته وتفصياته.

 آلية مت�كاملة إلدارة مشتيات المركبات بكافة تفاصيلها.

 توفر آلية إلدخال مصاريف المركبة واحتساب كلفتها بدقة.

 توفر شاشات خاصة إلدارة المعارض بالتابط مع االجهزة الذكية.

 توفر نظام خاص إلدارة عاقات العماء.

 وجود آلية إلدخال عمليات شراء المستعملة. 

 إمكانية بناء آليات دفع متعددة.

 إمكانية متابعة ت�أمن وترخيص المركبات.

 متابعة كاملة لحالة المركبات. 

 ت�تبع متصل لعمليات توريد المركبات واستامها.

 سجات خاصة لحجز مواعيد تجربة القيادة للمركبة وتقي�يمها من قبل العماء.

 نظام خاص إلدارة قطع الغيار للمركبات.

 تصنيف خدمات الصيانة حسب الموديات.

 وصف مفصل لخدمة الصيانة من حيث الوقت والكلفة.

 التعامل مع اجراءات الصيانة بكافة أنواعها.

 وجود سجل مت�كامل الجراءات الصيانة على المركبة.

 التابط المت�كامل مع انظمة قطع الغيار والمالية وشؤون الموظفن.

 التابط المت�كامل مع االجهزة اللوحية والذكية.

نظام إدارة وكالة المركبات
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كما ويتوفر العديد من األنظمة التي تخدم عدة قطاعات فاعلة بالتابط المت�كامل مع األنظمة المالية واالدارية االخرى مثل.    

هنالــك مجموعــة متنوعــة مــن األجهــزة المتنوعــة وحلــول الشــبكات والتــي تســمح للمســتخدمن اإلســتفادة منهــا علــى مســتوى المجــال 

الشــخصي والتجــاري. كمــا تمنــح للمســتخدمن زيــادة كفائــة اإلنتاجيــة و اإلســتفادة مــن الموارد.حيــث نوفــر لكــم مجموعــة متنوعــة مــن 

األجهــزة, وحــدات التخزيــ�ن, اجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة, الخــوادم وحلــول الشــبكات وأجهــزة النســخ اإلحتياطــي.

أنظمة اخرى

حلول شبكات الكمبيوتر

نظام ت�أجري المركبات السياحية.   

نظام ادارة تاجري الت�كسي.   

نظام إدارة العقارات.   

نظام إدارة التموي�ن.   

نظام االشرتاكات للمراكز والنوادي بأنواعها.   

نظام إدارة المهام.   

نظام إدارة صناديق الت�كافل االجتماعي.    

أنظمة وحلول متخصصة حسب الطلب.   
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نوفــر لــك التواصــل عــن بعــد مــع الموظفــن والعمــاء والشــركاء بثبــات و بتصنيــف عالــي مــن خــال الحلــول التــي نقدمهــا عــن طريــ�ق االجهــزة 

المحمولــة والهواتــف الذكيــة واالجهــزة اللوحيــة حيــث تعــد شــركة Natejsoft مــن أفضــل الشــركات التــي يمكنــك الوثــوق بهــا مــن حيــث حلــول 

الربمجيــات والتطبيقــات الذكيــة الكاملــة التــي تقدمهــا والتــي تعمــل علــى التابــط مــع منشــأتك بالكامــل. كمــا ت�تميــز مجموعــة الربمجيــات التــي 

نقدمهــا عــرب االجهــزة الذكيــة بالت�كامــل والشــمولية ممــا يوفــر لــك جميــع متطلبــات المنشــأه لديــك للبــدء فــي هــذا النطــاق مــن الخدمــات 

الذكيــة ممــا يضمــن نمــو العمــل لــدى المنشــأة.. 

 ت�أمن السرية واالتحكم عن طري�ق جميع أجهزة الهواتف المحمولة والذكية واللوحية مع قابلية التطوي�ر للمحتوى.

 نقلــة نوعيــة و ارتقــاء بأعمالــك مــن خــال التطبيقــات المتنقلــة والمتنوعــة ممــا يميــز أعمالــك ويعــزز التابــط مــع العمــاء 
والشــركاء. 

 إي�جاد منصة موحدة متنقلة لمنشأتك تشمل جميع متطلبات الموظفن والعماء والشركاء.

حلول االجهزة الذكية
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توفــر لكــم شــركة Natejsoft حلــوال الكتونيــة متقدمــة عــرب مجموعــة واســعة مــن التخصصــات وقــد صممــت جميــع الحلــول االلكتونيــة لدينــا 
علــى االندمــاج فــي البنيــة التحتيــة القائمــة بغــض النظــر عــن الشــركة الصانعــة الحاليــة حيــث يمكننــا تقديــم )اســتضافة المواقــع االلكتونيــة، 
تصميــم المواقــع االلكتونيــة، حلــول التجــارة االلكتونيــة، تطبيقــات االعمــال االلكتونيــة وأي حلــول الكتونيــة متخصصــة، خدمــات البيانــات 

الســحابية(.

حلــول الربمجيــات االلكتونيــة ال يقتصــر فقــط علــى إي�جــاد حلــول بــدون جــدوى، بــل تذهــب هــذه الحلــول بالمنشــأة لتحويــ�ل الرؤيــة الفكريــة 
الخاصــة بــك إلــى واقــع. و تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــال الحلــول التــي نقدمهــا هوهــدف رئيســي لدينــا.  كمــا ويتوفــر لدينــا مجموعــة متنوعــة 
ــا لجعــل الحلــول االلكتونيــة التــي نقدمهــا وســيلة  ــد مــا يحتاجــه المســتخدمون. وال ندخــر مــن جهدن مــن التقنيــات التــي تســاعدنا علــى تحدي

فعالــة لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة بمنشــأتك ممــا يجعــل مــن الســهل نجــاح تواجــدك علــى شــبكة االنتنــت.

الحلول االلكرتونية والسحابية
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تفخــر شــركة Natejsoft بتقديــم المصطلــح االكــر شــيوعا بــن الشــركات التــي تســعى الــى تطبيــق االنظمــة التــي تــؤدي الــى إزدهــار تجارتهــا 
ممــا يوفــر اليــة الدارة عمليــات التوريــد وخاصــة علــى مســتوى المــواد المســتودعية وعمليــات التصنيــع ومبيعــات التجزئــه، كمــا ترفــع هــذه 

الحلــول مــن كفــاءة العاملــن وانتاجيتهــم كمــا توفــر الوقــت والجهــد وتحــد مــن عمليــات الســرقه وســوء التوزيــع  والتســوي�ق للمنتجــات..

)RFID(  حلول عرب استخدام ترددات الراديو التعريفية
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When you hear the term ‘RFID’ used today, it most commonly refers to the burgeoning business application for managing and 
tracking supply chains, especially in the materials, manufacturing, and retail industries. The supply chain business objective 
is to use RFID technology to not only take the just-in-time inventory concept to its next performance level but to support 
additional information functions from streamlining the product recall process and reducing theft and fraud, to further 
improve the type and quantity of product marketing information.

RFID Solution
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Natejsoft provides advanced technical E-solutions across a wide range of disciplines. All our e-solutions are designed to integrate 
into the existing infrastructure, independent of the incumbent manufacturer. Also, we can provide (hosting, web design, E 
commerce solutions, E-business applications and any custom E-solutions in addition to cloud storage service). 

E-Software Solutions is not just about finding solutions, it›s all about going an extra mile to transform your intellectual vision into 
a reality. Creating the right solution isn’t our only goal, but assisting you in its successful implementation is our major focus. We 
have variety of techniques that help us determine what your users need. e-Software Solutions leaves no stone unturned to meet 
your requirements as an organization - making it easy.

To support your urgency for online success, e-Software Solutions offers creative excellence in Natejsoft.

Cloud and E-solutions
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Unwire your employees, customers, and partners with proven, highly-rated mobile solutions from a company you can trust. 
Natejsoft one of the best vendors that can provide you with complete, end-to-end software solutions that mobilize your entire 
organization. Each of our mobile solutions is best of breed and smartly integrated – you can start with what you need now, and 
scale up as your business grows..

Secure and control your mobile devices, smartphones and tablets with the ability to develop content. 

Transform your business with state-of-the-art mobile apps for your workforce, customers, and partners.

Use a single, unified mobile platform that matches all your employees, clients and partners needs.

Smart Solutions 
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There are also many systems that serve several effective sectors by full integration with other financial and administrative 
systems such as:

There are a variety of hardware components and networking solutions that allow users to make the most out of their 
personal and business computers. This hardware allows users to maximize their efficiency and make the most out of 
their resources. There are several types of computer, network, storage, laptops, servers, networks solutions and backup 
hardware.

Other Systems

Hardware and Networking

Cars Rental System.

Taxi Rental System.

Property Management System.

Supply Management System.

Subscriptions System in centers and clubs of all kinds.

Task Management System.

Social Fund Management System.

Customized systems and solutions as required.
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This system aims to fully and interrelatedly manage all sections of the agency working vehicles starting from the management 
of customer relationship and vehicles inventory of all classifications, as well as spare parts management, maintenance centers, 
procurement and sales to serve as one unit which aims at enhancing the enterprise performance as a whole.

Constructing an unlimited structure of vehicle types and models.

Describe the model accurately in all its classifications and details.

An integrated vehicle procurement management mechanism in all its details.

Provide a mechanism for the introduction of the cost of the vehicle and calculate the cost accurately.

Offers special screens for exhibition management in association with smart devices.

Provides a special CRM system.

There is a mechanism for the introduction of used purchases.

Possibility of building multiple payment mechanisms.

Possibility of following vehicle insurance and licensing.

Full follow-up of vehicle condition.

Online tracking of vehicle supply and delivery.

Special records for booking the driving experience of the vehicle and its evaluation by customers.

Special vehicle parts management system.

Classification of maintenance services by models.

Detailed description of maintenance service in terms of time and cost.

Handling all types of maintenance procedures.

The existence of an integrated record of the maintenance procedures on the vehicle.

Integrated interconnection with spare parts, finance and personnel systems.

Integrated connectivity with tablets and smartphones.

Vehicle Management Agency System
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This system organizes and archives documents and private and public files at the level of individuals, groups, or institutions. It also 
provides a set of tools that help in speeding up communication between system users such as messages system, conversation 
system, notepad system, and other tools.

Easy to deal with.

Permissions system for all files and folders.

Each user has his/her folders and files.

Shares files and documents with others.

Encryption system and internal file zipping as the user needs.

The ability to create a backup copy of the documents and retrieve it easily.

Provides own favorite for each user to put the documents he/she uses continuously.

Easily retrieve required documents using different ways to search, with the ability to use more than one formula to 
search. Example: determine the date with the sender and the receiver.

The ability to search for file names.

The ability to search for the contents of text files.

A system for copying images from a scanner, so as to add and save the image that have been copied to the archive 
or to a user’s computer.

The ability to save a document, set of documents, or even all the documents for each user easily and conveniently.

The system aims to provide office space that is usually consumed to store paper files.

The system aims to provide backup copies of documents in case the originals got damaged as a result of natural or 
human factors such as fire, theft, loss of documents, or other atmospheric factors damage.

Easily share documents within and outside the establishment.

Making documents available to view by many people at the same time.

A permissions mechanism to view the documents.

Compatible with all scanners.

Archiving System



36

This system aims to control and monitor all the establishment vehicles of the fleet in terms of managing, monitoring, and 
controlling expenses related to the fleet; it also takes care of license and insurance operations, and reminds with the expiry dates. 
The system is based on the management of maintenance, violations, and accidents operations as well. It is also linked with the 
warehouse, accounting, and vehicles tracking systems.

Provides a special card to each vehicle contains all data pertaining to the vehicle.
Classifies vehicles to an unlimited number of types of vehicles.
Identifies vehicles in terms of shape and type of fuel.
Defines drivers in a special register that contains all drivers’ license data.
Links the vehicle (vehicles) with driver (drivers).
Defines vehicles’ expenses and links it to related accounts.
Defines unlimited number of the vehicle usage on several levels.
Classifies vehicle parts for the purposes of periodic inspection.
Defines vehicle specifications related to the load size, weight, height, length and width.
Links with warehouse, accounting, and vehicles tracking system.
Registers distances traveled by the vehicle with the intended destination for the purposes of monitoring and 
auditing.
A complete record of financial movements that are on the vehicle or other expenses from petty cash.
Monitors movements of the license and insurance with a reminder of the expiry dates of the license and insurance 
in advance.
Follows-up maintenance movements on the vehicle with a reminder in advance the dates of periodic maintenance.
Follows-up oil, filter, and washing movements performed on the vehicle.
Follows-up the vehicles’ refueling in terms of quantity, price, and payment method.
Coupon System for refueling and following-up from time of receipt until disbursement.
Manages traffic accidents that occur on the vehicle in terms of responsibility for the incident, endurance ratios, 
amounts of compensation for accident and incident data with the possibility of archiving documents related to 
the incident.
Manages traffic violations that occur on the vehicle in terms of responsibility for the violation, endurance ratios, 
the amount of the violation, and violation data with the possibility of archiving documents related to the violation.
Provides a system to manage loading vehicles with goods with the possibility of controlling goods to be loaded 
to the vehicle based on the coherence with the warehouse system in terms of size, weight, or temperature for 
conservation.
A special record for the vehicle’s check and registering its status on daily basis before the start of the daily trip.
Interlinking between trips for each vehicle with the distribution sales system and tracking system.

Fleet Management



34

This system is designed primarily to follow-up and manage schools and instruction facilities in all aspects of acceptance, 
registration, financial management, grades, teachers, attendance and absence, libraries management, cafeteria management, 
vehicles and buses management, free activities management, and supporting studies, which provides an integrated link with all 
parts and procedures of the established. The system also provides specific features to facilitate communication between parents, 
establishment, and students in the respective system.

Defines unlimited number of schools, stages, grades, and divisions.
Determines the structural composition of the school in terms of buildings, floors, and rooms and connecting them 
with the classes and divisions.
Determines the capacity of each classroom and linking it to the registration process.
Adoption of a detailed registration card for the student includes all personal, academic, skills, historical, and other 
data.
Give every family a custom code to make it easier to follow-up processes.
Archives documents relating to the student and keeps them for easy retrieval later.
Keeps the student’s historical record prior to registration in terms of schools that he/she attended.
Records the student’s movements among divisions.
A special record for the student to manage disabilities, skills, and medical conditions which belong to the student 
and deal with them confidentially.
Manages students’ treatments through a system that manages the school clinic, students, reviewers, and 
procedures that happened.
Defines special discounts mechanism for the school in all its branches as siblings discount or orphans and other 
discounts.
Determines the pricing mechanism for each class separately.
Manages the sale of books through linking between the classroom and the books related to it, in addition to 
linking the warehouses system.
Manages the sale of school uniforms through linking between the size of the student and the proper attire, in 
addition to linking the warehouses system.
Comprehensive management of the amounts owed by the student and the payments received.
The possibility of analyzing what a parent owe according to each student or assembled as a contingency owed or 
received payments.
Links the school revenue through a receivable bond with an unlimited a number of cost centers and several levels 
for the purposes of analyzing revenue.
Defines the pricing mechanism for transportation categories and links it to the student.
Integrated link with the accounting system.
Defines school days during the academic year.
A record for the students’ attendance in terms of the date of absence, the number of days and number of classes 
the student missed.
Sorts students who exceeded the allowed maximum number of days of absence.

Schools Management
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Defines unlimited number of teachers with all their personal, academic qualifications, specialties, and professional 
and practical experiences data.
Defines special structural times quotas and rest periods for each class dynamically to suit the requirements of 
international regulations.
Determines the course schedule and variables that relate to the teacher in terms of quotas and other.
Links the teacher with materials and classes that he/she is responsible of.
Creates the weekly class schedule automatically through the system and depending on the required variables.
Defines unlimited number of materials and exams for each class separately dynamically.
Determines the structure of the exam materials in terms of the lowest or maximum mark of success.
Defines any other marks for the assessment purposes or calculation of average or behavior such as participation, 
and others.
A special record to enter students grades for materials and exams in several forms.
Calculates the final grades for a material or the final average for the student and links them to a special system for 
the issuance of certificates to be printed.
Comprehensive management of the school library in terms of books classification with an unlimited number of 
classifications.
A full record of the process to loan books and return them with a special record of the book’s condition.
A record of the procedures that happen on the book such as purchase, sale, destruction, maintenance and others.
Provides an easy and quick mechanism to learn the whereabouts of the book in the library and locate it.
Provides an integrated system to manage the school’s cafeteria.
Manages the payment method for the student purchases from the cafeteria in cash, subscription, coupons, prepaid 
cards and receivable accounts.
Links the cafeteria system with accounting systems and warehouses.
Provides a system to manage the free activities and supporting studies.
Controls scheduling free activities, supporting studies in terms of dates and absorptive capacity.
Links the income and expenses of free activities and supporting studies with the accounting system and cost 
centers.
Provides a system to manage bus tours and the distribution of students within specific categories of transportation.
Links the tours management system, fleet system, admission system, registration and accounting system.
Provides a mechanism to find out the whereabouts of students and counting their numbers automatically.
Links with the school system without having to re-enter the data again.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart Solutions via smartphones and tablets.
Provides a reminder mechanism by e-mail or SMS.
Provide mechanism to ease direct communication between administration and parents.
Provide smart school and E-school system.
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This system is designed primarily to follow-up and manage schools and instruction facilities in all aspects of acceptance, 
registration, financial management, grades, teachers, attendance and absence, libraries management, cafeteria management, 
vehicles and buses management, free activities management, and supporting studies, which provides an integrated link with all 
parts and procedures of the established. The system also provides specific features to facilitate communication between parents, 
establishment, and students in the respective system.

Defines unlimited number of schools, stages, grades, and divisions.
Determines the structural composition of the school in terms of buildings, floors, and rooms and connecting them 
with the classes and divisions.
Determines the capacity of each classroom and linking it to the registration process.
Adoption of a detailed registration card for the student includes all personal, academic, skills, historical, and other 
data.
Give every family a custom code to make it easier to follow-up processes.
Archives documents relating to the student and keeps them for easy retrieval later.
Keeps the student’s historical record prior to registration in terms of schools that he/she attended.
Records the student’s movements among divisions.
A special record for the student to manage disabilities, skills, and medical conditions which belong to the student 
and deal with them confidentially.
Manages students’ treatments through a system that manages the school clinic, students, reviewers, and 
procedures that happened.
Defines special discounts mechanism for the school in all its branches as siblings discount or orphans and other 
discounts.
Determines the pricing mechanism for each class separately.
Manages the sale of books through linking between the classroom and the books related to it, in addition to 
linking the warehouses system.
Manages the sale of school uniforms through linking between the size of the student and the proper attire, in 
addition to linking the warehouses system.
Comprehensive management of the amounts owed by the student and the payments received.
The possibility of analyzing what a parent owe according to each student or assembled as a contingency owed or 
received payments.
Links the school revenue through a receivable bond with an unlimited a number of cost centers and several levels 
for the purposes of analyzing revenue.
Defines the pricing mechanism for transportation categories and links it to the student.
Integrated link with the accounting system.
Defines school days during the academic year.
A record for the students’ attendance in terms of the date of absence, the number of days and number of classes 
the student missed.
Sorts students who exceeded the allowed maximum number of days of absence.

Schools Management
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The Gas Stations Management system connects all the gas station procedures from selling through the fuel pumps or providing 
tanks with fuel or delivering gas service, therefore, the system provides comprehensive management of sales and inventory 
through direct connection with the devices available inside the station.

Defines unlimited number of pumps, regardless of the fuel type.
Defines unlimited number of fuel tanks.
A special record for customers and their details.
Manages purchasing movements from the supplier.
Manages selling movements to customers regardless of the payment method.
Direct link between fuel tanks and the system to follow-up the procurement movements and inventory quantities, 
in addition, the ability to know the temperature of the tank and the water proportion in the tank through the 
system and the binding mechanism provided with the devices allocated to it.
Warns and alerts in case the stock reached the safety amount, the safety temperature, or security proportion of 
water mixed with fluid by email or SMS.
Links with fuel pumps to monitor the sales transactions completely and in details.
Sorts pumps sales by the seller, pump number, handle number, fuel type, or the client.
The use of handheld devices to record vehicles’ sales movements where the system enables you to gather 
information on vehicles, vehicle owners, and retrieved their data automatically by the barcode or vehicle number.
Records direct accounts movements through sales by handheld devices.
Manages receivable sales such as following-up the maximum limit for the client or client’s other vehicles allowed 
to refuel; the system provides specific solutions to customer service as well.
Manages reception of refueling orders for homes or companies and scheduling appointments; in addition to 
managing fuel distribution sales.
The ability of a direct link with the supplier until the level of inventory reaches the demand and creating a purchase 
order automatically and directly.
The ability of a direct link with the authorities responsible for pricing, so prices are updated automatically and 
directly.
Links with accounting, warehouses, and others systems.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart mobility solutions.
Availability of equipment, devices and operational solutions:
 Products Prices Displays    Fuel Dispensers     Customized Solutions
 Electronic Payment   Delivery solution    Fuel Tanks Tracking

Fueling Management System
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This system follows-up projects that belong to the facility in terms of the required project specifications, submitted bids, project 
cost, and project expenses which helps to figure out the results on the subject of loss and profit.

Defines unlimited number of projects and classifies them into several levels.
A special record with the entire tender’s content or project requirements.
Defines project requirements in terms of needed materials, services, consulting, and documentation.
A mechanism for pricing the project based on the necessary materials, services, and consulting.
A mechanism to calculate needed quantities for the project and its sections.
Identifies the rejection reasons for the project through the special screens for the monitoring and auditing 
purposes.
Provides a card to define the project’s data in all its technical, financial, and other details.
Manages project’s financial expenses through movements’ expenses screens for the project.
Divides the project into main sections and subsections (project sections).
Determines the required quantity for each section of the project separately.
A system to follow-up received, disbursed, and remaining amounts for each section.
Provides a system to follow-up each department’s expenses separately, with the ability to know the expenses 
details or total.
A mechanism to control the assets given to workers or employees like tools or materials.
A mechanism to monitor employees or workers in each project or each section separately.
The ability to manage materials and expenses movements using handheld devices.
Coherence and compatibility between projects and their sections and major warehouses in the establishment.
A mechanism to deal with received materials from the supplier and distributes them between projects and their 
sections.
Links between projects and their sections and financial cost centers.
A mechanism for assessing the readiness of projects and commitment to deliver projects and their sections on 
time.
Provides analytical statements for the purposes of comparison between the required delivery dates, actual dates, 
delays, and early delivery.
The ability of closing the project or a specific section so as to not register the expense or deliver an amount of what 
has been closed.
Provides a mechanism to determine the total amounts received and spent on the project for the inventory and 
auditing purposes.
Provides a mechanism to figure out the total expenses paid on the project for the monitoring and auditing 
purposes.
The ability to follow-up the project’s due payments for the facility.
Links with accounting, warehouses, and other systems.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart mobility solutions.

Projects Management
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This system aims to manage exchange companies regardless of their size and their branches number, it provides all the 
requirements of this area and offers all the ways to facilitate the procedures of exchange operations in terms of the currencies sale 
and purchase or issuing and receiving remittances even buying traveler’s cheques. This system is distinguished with permissions 
discipline confidentiality.

Provides ease in dealing with correspondents (agents), banks, and customers.
Deals with unlimited branches number for the exchange company.
Defines unlimited number of funds.
Defines the funds structure and related accounts.
Links funds with the users.
Monitors the movements of funds from the purchase, sale, capture, exchange, transfer between funds, and others.
Defines unlimited number of currencies.
Prices currencies easily and automatically through accredited sites.
Special card for the clients’ personal and detailed information with the ability to archive the clients’ documents.
Special record for the clients in the black lists based on the adoption of the client in the black list.
Determines the permitted amounts values to deal with and the conditions associated with those amounts.
Defines clients within categories for the follow-up purposes.
Defines ways to communicate with the clients and ways to link the client to communicate on his/her own.
Defines special text templates for bonds to be used when needed without being re-written.
An integrated system for the purposes of sale and purchase of currencies and exchange rate movements.
A special card for correspondents (agents) and the dealing banks that includes all personal, financial, and detailed 
data.
Links users with the concerned correspondents or who are allowed to deal with.
Links correspondents and banks online and migrates data to and from immediately and highly confidential.
An integrated system to manage incoming and outgoing transfers.
Identifies the desired objectives of issued remittances.
Identifies the reasons for canceling remittances.
Identifies the underlying remittances numbering mechanism issued dynamically.
Provides a flexible mechanism to check the incoming and outgoing remittances.
Sends issued remittances in a flexible and secure manner with the availability of a complex system in the 
remittances numbering mechanism and dismantling of numbering.
Exchanges remittances easily after being examined and adopted.
Archives the clients’ data immediately and through the same movement screen for the speed of delivery purposes.
Provides signature comparison mechanism used with the client electronic signature.
Informs the received remittances owners by e-mail or SMS automatically with the arrival of the transfer.
Provides a unique mechanism with the purpose of keeping incoming and outgoing remittances data between 
branches, correspondents, and banks with the entire procedures fast and with high degree of safety by using 
modern techniques.

Exchange & Money Transfer Management
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This system aims to follow up technical problems that occur on the devices and machinery in the facility or the ones that are sold 
by the facility and subject to warranties or maintenance contracts so that the system runs starting when reporting the problem 
by the employee or the customer until the issue is resolved.

Enables the clients to know all their details in a special card.

Enables the technicians to know who carry out maintenance work.

Enables the sub-distributors to know the equipment for the follow-up purposes.

A special record for equipment and machinery owned or sold by the facility with the possibility of linking with the 
warehouse system.

Provides a special record to receive maintenance requests by employees or the clients.

Schedules the requests that are received at the time of the technician’s availability.

Follows up the maintenance process until its completion through a detailed report.

The possibility of using handheld devices to follow up maintenance work automatically.

Comprehensive manages for spare parts that are added or replaced.

Comprehensive manages for the type of maintenance work whether it is subject to bail, specific fee, or others.

A special screen for customers to evaluate the provided service for the monitoring and auditing purposes.

Integrated interdependence between accounting systems, warehouses, and others systems.

Automatic reminder for the client or technician with the maintenance schedule by e-mail or SMS.

Smart Screens to analyze business and results.

Smart mobility solutions.

Maintenance Management
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This system aims to manage the workflow on various systems in a way that allows management and users to work on the 
automation of the movements and make them as one. It can track the progress of those movements where the aim of this track 
is to reduce errors and delays and increase production and thereby achieve harmony based on the level of one movement and 
enhance the existing systems value.

Links with the approvals system.

Creates an unlimited number of approvals and movements that fall within the workflow.

Links an unlimited number of users with every movement and its workflow.

Links with the system users and their permissions.

Intensive management to the sequence of the workflow based on the level of movement or event.

Ensures a high level of professionalism and confidentiality through the workflow system.

Links with the alarm and reminder mechanism through the system.

Helps in customizing the workflow methods at the individual level in the establishment and decision-making.

Maintains the confidentiality and privacy of the individuals’ positions in the establishment without any violations.

Helps in merging the roles and positions of the individuals within the establishment.

Manages and monitors the production processes in the establishment for continuous effectiveness.

Helps in reducing the decentralization in decision-making within the establishment.

Helps in dividing the facility into several administrative stations.

Strengthens the value of the announced decisions to be considered as the solving decisions.

The ability to customize applying the system on any event or movement associated with other systems.

Links with all involved systems.

Smart Screens to analyze business and results.

Smart mobility solutions.

Workflow Management
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Provides a mechanism to keep track of received materials so as to limit the received, required, and remaining 
quantities.
Provides a mechanism to follow up the delivery and distribution of raw materials to the sections and stages.
Manages production orders that allow the user to know if the following is at the order, stage, machine, or material 
level:

The status of the production order.
The current path for the production order.
Received quantities.
Consumed quantities.
Lost quantities.
Damaged quantities.
Time spent.
Time lost.

Dynamic allocation of any information that can be obtained through the production order.
Provides a mechanism for receiving the ready-made materials quantities.
The possibility of knowing the received raw materials and comparing them with the received ready-made amounts 
and extracting the differences for the follow-up and audit purposes.
The possibility to track the production of any material directly and immediately.
Links with the accounting, warehousing, sales and other systems.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart mobility solution.
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This system aims to manage and follow-up the production process of the ready-made materials. Through this system, a follow up 
is done on all requests for production, regardless of their origin; in addition, the system provides a mechanism for calculating the 
cost of raw materials and the cost of production of ready material, which provides precision in the management of production’s 
cost factors.

Defines unlimited number of production divisions and in several levels.
Defines unlimited number of production stages.
Define an unlimited number of manufacturing equations.
Classifies production destinations for which the ready-made materials are produced on several levels.
Defines unlimited number of machines and connect them with related divisions.
Links the divisions with their production stages and machines; in addition, links the employees with the machines 
they work on.
A special card to define ready-made materials pertaining to production.
Defines unlimited number of components of the ready-made materials.
Determines production routes of each material.
Determines the necessary times for the production of ready-made materials and connect them to the level of each 
stage or at the level of each machine.
Determines the cost of ready-made materials production and connect them to the level of each stage or at the 
level of each machine.
Determines an unlimited number of indirect expenses.
Prepares production plans based on the available dynamic variables.
Provides suggested production orders based on the quantities of materials consumption.
Constructs production orders based on several variables such as: request for suggested production, sales request, 
samples request, or others.
Provides a special screen to follow up production requests to be approved, rejected, or approved a specific amount.
Easily knowing the production orders with their quantities and details that have been approved.
Provides a flexible mechanism for the production orders scheduling process that have been approved.
Special screen for following-up materials which production have been scheduled with the ability to re-schedule, 
confirm, or cancel them.
Provides a mechanism to convert the scheduled material for a specific period to a production order.
Defines unlimited number of status track trails of the production order.
Provides a screen to follow up production orders and select the commands that is the start of manufacturing.
Provides a flexible mechanism to request the raw materials based on the production orders to be manufactured.
Manages raw materials that are received from the main warehouses.

Production and Manufacturing Management
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This system aims to manage the points of sale of the facility regardless of its location and number. This system can be customized 
based on the areas of the facility and its activities whether it is a shop, a pharmacy, a restaurant, or participation center such as 
children’s villages and sports clubs where the system is characterized by flexibility in use to speed up the sales process through 
points of sale.

Works on an unlimited number of points of sale.
Compatible with all types of billing printers and touch screens.
The possibility to connect with the associated equipment to provide the service, such as scales or other.
Full compatibility with the sale using barcode.
Follows-up external orders and delivery.
Deals with cache funds with all of the procedures.
The possibility to suspend or impound the invoice.
A system for calculating the free points which are given to the customer and deal with it.
Complete management of all forms of payment whether cash or receivables or payment using Credit Cards.
A mechanism for the inventory process of funds cache.
Defines unlimited number of tables for the POS for restaurants.
The possibility of merging or splitting the tables’ receipts.
Knows the status of the table if it is reserved, empty, or taken.
The possibility of using handheld devices to record requests for tables automatically.
Special records of doctors, patients, and insurance companies› information regarding the selling points that belong 
to the pharmacies.
Deals with the validity date.
Determines the doses of drugs and printing them automatically with receipts.
Knowledge of available alternatives for every treatment, and selecting the alternative during the selling period.
Manages payment mechanism for each insured patient according to their payment coverage.
Special points of sale system for the recreation centers, sports clubs and following-up membership fees.
Defines unlimited number of subscriptions types.
Direct reminder of the membership expiry.
Direct membership renewal through the system.
Prose visits without a subscription.
Prints tickets directly through the system.
Links with external devices that relate to the system.
Links with accounting, warehouses, and other systems.

Point of Sale System
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The sales system aims to provide cash handling easily and accurately for customers’ direct sales by dealing with various types 
of payments in cash or receivables in local or foreign currencies; it also provides a flexible mechanism for discounts, pricing, and 
continuous or seasonal offers. Additionally, it provides a precise mechanism for monitoring and controlling granted receivables.

Defines unlimited number of prices types.
Defines unlimited number of customer categories and their levels.
Dynamically defines ongoing and seasonal discounts and offers.
Connects customers with their own prices categories.
Provides a reception mechanism to sales requests for customers (local or export).
Provides multiple ways to receive applications: manually, distribution sales representatives, electronic applications, 
or others.
Provides a follow-up system for delivery orders and scheduling delivery dates.
Creates continuous or seasonal offers dynamically and links the pricing and discounts mechanism on the client, 
group, or material level and selecting free quantities within a specific period or within specific amounts.
Provides reservation bonds for sold or to be reserved materials.
Provides a dynamic screen to follow-up customer’s sales requests so as to ensure controlling the maximum 
receivable granted to the client (cash, cheques). It also provides information on the customer’s balances, grace 
periods, and the cheques’ values (collected, to be collected). It includes information on sales returns belonging to 
the customer and whether he/she is within the black list or not, accordingly decide to conduct the sale process.
Direct transfer of the approved sales request to the sales invoice.
Provides unlimited number of payment methods.
Provides a mechanism to monitor the outstanding, unpaid, or partly paid invoices.
Follows-up lost sales (quantity, material) through designated screens.
Provides a mechanism to control returned sales (quantity, price) where the amount or material is not returned that 
is not sold to the customer at all.
Full control on the customers’ sales movements who exceeded their receivables during the preparation of the sales 
receipt only after obtaining the necessary approvals.
Provides a follow-up system to sales orders on samples and identifying necessary actions to prepare the sample.
A special record for evaluating customers and their reactions on delivered samples for the monitoring and auditing 
purposes.
Provides analysis screens of sales at the client, representative, group, area, and material level.
Links with accounting, warehouses, receivables, and other systems.
Provides a mechanism to notify the customer about offers and discounts by email or SMS.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart Solutions via smartphones and tablets.

Sales & Marketing Management
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Provides all related information on the purchase order such as materials, quantities, prices, and others.

Determines the shipping conditions related to a purchase order.

Provides all related information on the purchase order such as materials, quantities, prices, and others.

Determines the shipping conditions related to a purchase order.

Identifies information and sizes of containers on the purchase order.

Identifies insurance information on the purchase order.

Links the purchase order with the supplier invoices and their values and due date.

Links the purchase order with the supplier payments, their dates, and financial transactions associated with them.

Links the purchase order with all clearance expenses.

Links the purchase order with the customs statement and values.

Links the purchase order with any other expenses and classifies them in terms of cost.

Links the purchase order with tracking paths according to date.

Links the purchase order with the paid tax values.

Archives documents related to the purchase order automatically and directly.

Direct purchase order through the financial movements associated with it.

Provides a reception bonds for materials from a purchase order in multiple parts or entirely on the level of the 
material or the amount of a specific material.

Provides a mechanism to follow-up the received quantities and materials from purchase orders or more with 
explaining the required quantities, received amounts, and the remaining quantities.

Links reception bonds with their material expenses and their impact on the new cost.

Provides a mechanism to stop the internal applications or close materials requests or close purchase orders in a 
flexible manner.

The ability to alert and remind of the purchase order dates by e-mail or SMS automatically.

Links with the accounting, warehouses, and other systems.
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This system aims to follow up purchase orders with delivery times and cost. It also provides a comprehensive analysis of prices, 
discounts, and the performance of suppliers. It forms an essential and a comprehensive input for the materials management 
system in warehouses, in addition to follow-up with all purchases actions locally or abroad.

Defines unlimited number of suppliers and all their details.

Archives documents related to the supplier automatically and directly.

Determines the required documents from each supplier for each subject separately.

A comprehensive definition of the clearance and customs terms.

Classifies shipping terms and destinations.

Defines insurance types, payment terms, and delivery terms.

Classifies purchase officials and links them to materials and system users.

Defines unlimited number of expenses types.

Defines unlimited number of purchase order follow-up tracks.

Provides a screen for internal applications for each section separately.

Follows-up purchasing internal applications through a separate screen.

Classifies required materials in terms of availability, approval, or partial approval.

Transfer internal applications of approved materials and amounts to the materials request from the warehouses.

Determines procurement committees for materials requests.

Follows-up materials requests through a separate screen that determines materials and required quantities.

Provides a system to get information on prices offers from suppliers in general.

Provides a system to get prices offers from suppliers in general.

Provides a mechanism for comparing prices offers from suppliers based on: the lowest price, discount, delivery 
date, and others.

Filters the offers that have been compared automatically, which allows transferring final prices offers into purchase 
order automatically.

The ability to processing proposed purchase orders based on the consumed quantities or from purchases plan or 
others automatically.

The existence of a mechanism to calculate the rate of consumption of materials automatically

Provides a mechanism to follow-up purchase requests in terms of materials control and required quantities priced.

The ability to transfer the purchase request automatically to a purchase order.

Purchases Management
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Works with the periodic inventory and perpetual inventory.

Links with accounting systems, sales, assets, procurement, production, and others.

The possibility of dealing with materials in terms of the expiry date and batch numbers if they are in balances or 
movements.

Enters the materials’ opening balances easily and in a number of ways if it was manual or linked with external 
assistance devices.

Identifies special committees of the inventory for the monitoring and auditing purposes.

Enters the physical inventory for several inventory teams in many ways, whether manual or linked with external 
assistance devices.

Compares the physical inventory with the system inventory to identify gaps.

Provides adding or subtracting bonds to fix the inventory differences with stated reasons.

Provides a dynamic mechanism for tracking the requests of branches and sub-warehouses from the main 
warehouses.

Follow-up of the demand for materials from the main warehouses in terms of quantities required, quantities 
processed and quantities

The possibility of tracking quantities and balances at the site level in detail in terms of unloading and refilling.

The possibility of tracking incoming and outgoing quantities in all their details as a total parcel or sub-quantities.

The ability to inventory and entering it at the material level as a whole or expiry date or batch number.

Links with the load materials system and calculating the size and capacity of materials and connect them with the 
fleet system.

Provides warehouse bonds such as attachment, input, output, damage, subtraction, addition, etc.

Provides reminder services for the materials that reached the limit of demand or that have exceeded their expiry 
date.

Analytical information of the materials movements, gross and detailed in a graph.

Links with sales system and representatives’ movements and sales distribution system.

Reports the events concerning the movements of warehouses or warnings by SMS.

Smart Screens to analyze business and results.

Smart Solutions via smartphones and tablets.
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This system aims to ensure strong management and control over the warehouses by selecting the optimal quantities for storage 
and follow up the movement of materials in a manner guaranteed to provide the best service and reach the desired profit. The 
warehouse management system follows up an unlimited number of materials and the same is the number of sub-warehouses 
and storage areas. It deals with different exchange units of materials during reception, storage, and delivery. The most important 
features that provide user-friendly, easy, and flexible usage of the system:

Defines unlimited number of warehouses.

Deals with an unlimited number of groups levels.

Defines unlimited number of measurement units of the material and measurement subunits.

Defines unlimited number of levels to locations within the warehouse.

Defines unlimited number of levels to substances groups.

Allocates an unlimited to the material specifications and its properties such as color, height and temperature.

Defines materials card through a single screen to facilitate using its data.

Automatic material storage in all warehouses, or in a specific warehouse.

Links warehouses and the central database regardless of the sites places.

Uses the latest wired and wireless technology services available to deal with the quantities of substances entering 
and leaving the warehouse.

Classifies materials in terms of usage nature as warehouse material or services.

Classifies materials in terms of being dangerous or not.

Links the material with an unlimited number of alternative materials.

Defines unlimited number of symbols of the same substance.

Defines suppliers in general and links materials with their suppliers.

Controls the manner of calculating the cost of each item (average cost, first inside first outside).

Links materials with related images.

Links materials with their manual.

Determines the order quantities of material at a lower or higher limit.

Determines the amount of security that must be provided for materials.

Defines unlimited number of the materials prices.

Classifies ready-made materials (aggregate) in terms of their component quantity and price.

Provides bonds to disassemble or assemble ready-made materials (aggregate).

Warehouses Management
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This system follows up employees’ attendance in all aspects of the presence, absence, and leaves. It also provides multiple 
techniques for control through manual entry of the movements or electronic connection with the different working hours, giving 
the facility consistent monitoring for all staff, regardless of the location.

Defines unlimited number of employees.

Defines unlimited number of working hours.

Defines unlimited number of working hours› actions.

A special screen to control working hour settings dynamically.

Deals with the files resulted from the working hour, regardless of the structure of the file.

The possibility of keeping the employee›s fingerprints directly on the system, which provides a mechanism to call 
again or transfer them to an hour.

Other.

Links with one working hour or more automatically.

Links with the working hours found in distant locations from the site database in several ways.

Has the possibility of dealing with handheld devices in recording working hours› actions.

Deals with an unlimited number of shifts.

Builds employee›s’ work schedule easily.

Flexible movement between the shifts for the employee or schedule a shift for another period of time.

The possibility of recording working hours› actions manually.

Links with both the human resources and salaries systems.

Direct connection with leave requests and holidays.

Deals with more than one location for a working hours record linked with cost centers.

Adjusts working hours with departments, sections and sites linked to employees in these departments and sections.

The possibility of recording working hours› actions of various kinds through SMS and smart apps.

Time Attendance
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The payroll system manages and ensures proper follow-up to all the employee’s different financial movements since the beginning 
of appointment and until the end of the service, including end of service gratuity calculated according to the different laws of 
companies. Also, it follows up employees’ loans and advances as a supporting and integrated system with salaries to facilitate 
monitoring the employees’ financial matters.

Follows up with employees’ basic salaries data.
The ability of defining several types of salaries (monthly, daily, private) and disbursement according to its type.
The ability of distributing salaries components to different cost centers.
Classifies currency units to pay cash salaries.
Manages the calculation of the daily working hours, the number of annual salaries, overtime, and others.
Manages the calculation of the salary tax segments, the number of salary months, exemptions values, and others.
Follows up annual increases and salary adjustments for employees.
Follows up all different types of bonuses and update them depending on the variables and management decisions.
Defines unlimited number of bonuses with a dynamic mechanism for calculating the premium.
Defines unlimited number of deductions with a dynamic mechanism for calculating the deduction.
Manages overtime calculation variables and Defines unlimited number of types of overtime.
Defines unlimited number of financial movements added or subtracted from the salary.
Follows up information on tax exemptions for employees.
Calculates additional salaries in the event of their existence according to the internal rules.
Calculates income tax and social security automatically according to applicable laws and free variables depending 
on the country rules.
Migrates accounts for the employee issued by the sales system automatically.
The ability to record invoices, receipts and receipts directly and indirectly affects the employee›s financial position.
Issues salary slips for employees.
Follows up the salaries that are transferred to the banks.
Electronic connection with the bank from where salaries are transferred.
Issues tax and social security reports automatically.
Fills out government forms for salaries automatically.
Issues the employee’s discharge report automatically.
Follows up workers and day laborers wages.
Alerts employees with the financial movements and payroll issuance by e-mail or SMS.
Links with accounting, human resources, and other systems.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart Solutions via smartphones and tablets.

Payroll System
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The ability to modify the employment rank and the employee status in a flexible manner.
A special record for procedures concerning social security for employees.
Provides a system for following-up training courses in terms of accredited training centers and scheduling sessions.
Follows-up training courses expenses and calculates the cost of the course.
Provides a system to manage all types of vacations and dynamically creating vacations types.
Classifies vacations and links them to concerned employees within the variables that belong to such vacation such 
as the number of years of experience, gender, job title, and others.
Provides a flexible mechanism to process the vacation request (manual, e-mail, website, SMS).
Follows-up vacation requests in a flexible manner where an email is sent to the direct manager to request a 
vacation and notifying the employee of the approval automatically and in the same way as the vacation request.
Manages the vacation balance in terms of initial balance and consumed balance during the year.
Classifies leaves and links them to concerned employees within the variables that belong to such leave such as the 
number of years of experience, gender, job title, and others.
Provides a flexible mechanism to process the leave request (manual, e-mail, website, SMS).
Follows-up leave requests in a flexible manner where an email is sent to the direct manager to request a leave and 
notifying the employee of the approval automatically and in the same way as the leave request.
Manages the leaves balance in terms of initial balance and consumed balance during the year.
Provides a system for monitoring the travel and airline tickets given to the employee and his/her companions in 
terms of class, number of flights, and the number of tickets.
Links with accounting, payroll, attendance control, and other systems. 
Smart Screens to analyze business and results.
Smart Solutions via smartphones and tablets.
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This system is created for the immediate follow-up of all action, movement, functional, administrative, structural, and regulatory 
statements. It provides a mechanism for creating training courses, evaluating employees, and automatic job replacement 
procedure, which helps to increase productivity and reduce the time and speed up the work mechanism according to a specific 
and organized work nature based on fixed criteria.

Defines the organizational and managerial structure and job titles.
Determines the job description for each job title in details.
Defines unlimited number of administrative procedures.
Identifies the format of the official statements and links them with templates.
A special record for employment requests with the availability of more than one mechanism to fill out the 
application form.
Provides a mechanism to study the employment applications in terms of the applications that have been viewed, 
or any regard to the applicant.
Provides a mechanism to follow-up interviews with the applicant.
Provides a mechanism to follow-up examinations submitted by the applicant.
Has the ability to archive the applicant’s documents automatically and directly.
Places recommendations for the employment committee on the employment application.
Provides a special card for the employee that contains all the detailed data.
Follows-up the employee’s data in details, such as: academic information, practical experiences, training courses, 
professional certifications, languages, and others.
Intensive follow-up on the employees whose health certificate has expired and providing a historical record with 
the renewal actions.
Manages the assets entrusted with the employees.
A record of the financial procedures pertaining to the employee linked to the relevant official statements.
A record with the employee’s data related to the employment office.
Special records to follow-up sponsors and affiliates with the management of their stay and the necessary 
documents.
A special record to follow-up employees or affiliates who ended their stay and providing a historical record with 
the renewal actions.
A special record for managing the health insurance system for employees in terms of insurance level, coverage, and 
others and providing a record for renewal actions.
A system for employees’ evaluation process.
Easily job title modification of the employee considering the actions associated with it.
Manages the employee’s transfers and assignments.

Human Resources Management
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This system works to manage the assets that belong to the facility and follows-up all its actions. It also follows-up all the movements 
allowing the management to monitor what is on those assets and calculates their consumption values.

Defines unlimited number of assets’ sites.
Define an unlimited number of asset locations.
Defines unlimited number of movements that take place on the assets; so that the movement and its variables 
are set dynamically.
Determines the characteristics of assets that serve in determining the effectiveness of the asset for the facility.
Classifies assets among various groups so that each group contains fields and special features according to the 
type of the asset.
Provides special identification card containing detailed information of the asset.
The possibility of defining the asset manually
The possibility of defining the asset through a warehouse material card.
The possibility of defining the asset through the assets’ purchases bills.
Gives a sub-sequence for each asset’s card.
Defines the asset’s components so that the sub-components of the assets are defined.
Easily entering assets that have been consumed in the system through the assets’ records.
Screens for asset’s records; migrating them leads to the formation of assets cards automatically.
Deals easily with the asset in case of buying assets; the system migrates the assets to temporary asset.
The process of migrating assets to temporary asset card leads to the formation of the permanent asset card 
automatically.
Records for proving the entrusted assets to employees.
The possibility of recording the asset’s data when using it through the movements of assets; it migrates the 
necessary accounting record.
The possibility of transferring the asset from out of service into the service, which affects its consumption value.
The possibility of moving the asset from one site to another and transferring warrants as well.
The possibility of selling the asset, whether in profit or loss and registering the sale and
Provides special movements for destroying assets with all their details.
Allows setting the expenses when using the asset through the movements.
The possibility of re-evaluating the asset in case the management of the enterprise wanted to do so, whether the 
asset is being destroyed or not.
Calculates the monthly consumption of the assets and this consumption can be cancelled if necessary.
Locates any asset and its custodian.
Easy to know the number of fixed assets in general or to a specific group.
Deals with all of the assets and all their movements and tracking them through the barcode of each asset.
Links with accounting, procurement, and warehousing systems.

Fixed Assets Management
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This system aims to manage customers and suppliers’ data it deals with to facilitate the retrieval and following up various matters 
such as the receivables cash limit, cheques, grace periods to customers and suppliers, and the personal data of both types. The 
system aims to manage accounts receivable controls so that it increases sales rates and collection and reduces the rates of stalled 
receivables.

Defines the receivable or payable card with adequate data about the client or supplier of personal or commercial 
data or archives identity documents belonging to the client or supplier.
Divides the clients and suppliers to an unlimited number of categories and in the form of levels.
Classifies the clients and suppliers to an unlimited number of classifications in terms of importance.
Identifies the limit of the clients and suppliers cash or cheques with grace periods.
Sets the clients and suppliers payment mechanism.
Manages calculation mechanism of the age of debt to cash values, cheques, or cheques to be collected.
Classifies the clients and suppliers according to the areas for the purposes of analyzing the results and auditing.
Connects the clients and suppliers with sales delegates and collectors.
Defines a discount policy for each object or group.
Determines the price categories for each client on the object level.
Follows-up to the debts ages and the dates payments are due.
The possibility to stop dealing with any client or supplier.
Follows-up amounts due to suppliers and extract their own financial statements.
Follows-up facility limit granted to clients and what exceeded.
Follows-up the customers paid and unpaid invoices
Reminder for the outstanding balances and payments via e-mail or SMS.
Smart Screens to analyze business and results.
Smart Solutions via smartphones and tablets.
Processing fees paid in advance with the establishment of records automatically.
Registers issued cashing orders with the possibility of adoption for recording bills of exchange.
Defines receipt sub- bonds books and link them automatically to collectors in order to prevent tampering or theft.
Registers receipt bonds and link them to the reference data that is based upon to facilitate the process of returning 
to it, it can also be linked to receipt sub-bonds or collectors with the overall comparisons between the received and 
handed to the representative or collector.
Registers receipt and exchange bonds in more than one way to pay cash, checks, or credit cards and transfer records 
automatically to each payment method of the linked accounts.
The possibility of recording sales invoices, bids, purchase orders, and invoices for purchases of the services sector.
Comprehensive integration with other financial systems like salaries, assets, and other.

Accounts Receivable/Payable
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Provides a mechanism for processing returned cheques in several ways.

The possibility of recording transfer movements between accounts at a single branch or branches or banks level

Links collected and paid cheques with funds.

Manages transferring cheques between funds.

Links collected and paid cheques with sales representatives.

Reminds with the due cheques for the company before the due date for the monitoring and auditing purposes.

The ability of automatically printing the cheque through the system.

The possibility of requesting the approval of the authorized signatory (regardless of his whereabouts) to write a 

specific cheque via e-mail or SMS and receiving the approval in the same manner and in strict confidence with the 

possibility of printing the cheque directly containing your signature tags.

Links all movements with the accounting systems, receivable accounts, payable, and receivable accounts ages.

The possibility of an automated link between the system and the banks to send or receive data automatically and 

discreetly.

Define an unlimited number of funds and deal with them easily.

Transform movements between funds and create restrictions automatically.

Defining an unlimited number of bank loans and linking them to related accounts.

Payment of the bank loan automatically with interest and commission calculation and the transfer of restrictions 

automatically.

Complete processing of bank credits and expenses and the establishment of restrictions in such manner.

Provides a dynamic mechanism to open, close and inventory funds through the system or smart applications.

Ability to track the cash flow of funds and banks directly through the interactive boards availabl.
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Cash and Cheques Management system aims to vigorously pursue all banking movements that are made from deposits, 
withdrawals, whether in cash or by bank cheques according to the deposit date. It also facilitates the data query for any cheque 
through any piece of information may be available for it.

Defines unlimited number of banks and links it to its branches and links the branches to the related accounts.

Determines what accounts are opened in terms of the account type and currency category and other information.

Links all accounts at the branch and bank level with the accounting system.

Defines cheque books disbursed to the account at the branch and bank level in terms of books numbers and 
number of papers and cheques numbers for the monitoring and auditing purposes.

Deals with an unlimited number of cheques received and disbursed through the received or disbursed bond screen 
and links it to the cheques wallet for each account.

The ability to save a copy of the received or disbursed cheques by using the available archiving tools for the 
monitoring and auditing purposes.

Management of bank movements needed through the screens devoted to it with the creation of the accounting 
constraint automatically to such as:

Deposit or withdraw cash.

Deposit a cheque immediately.

Collect a check immediately.  

Deposit a cheque for collection.

Collect a check for collection.

Withdraw a cheque for collection.

Return a cheque.

Process a returned cheque.

Pay post-dated cheques

Return post-dated cheques

Cheques cancellation

Customize any bank movement (transfer, commission, under the debtor, under a creditor, other.

Registers returned cheques and classifies the black list at the level of the withdrawing client or the client who 

signed.

Provides an automatic mechanism for the bank settlement without having to enter data manually.

Cash & Cheques Management
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Defines the clarifications and opinion for the accounts linked with concluding statements if it is an income or 
budget list and link it to the accounts relevant to its appearance in the final lists automatically.

Requests concluding statements if it is an income or budget list during any period.

Determines the budget estimates at the account level or cost center with the possibility of comparing and 
calculating the excess ratios and analyze them.

Compares financial periods yearly or monthly or specific periods for accounts and cost and profit centers.

Comprehensive integration with other financial systems like salaries, assets, and other.

Reports financial events or requests approvals or sends the accounts and other assets by SMS.

Smart Screens to analyze business and results.

Smart Solutions via smartphones and tablets.
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The general accounting system serves the financial management requirements in the company and it works in full interdependence 
where the flow of information between different systems pours in the general system at the end. Such integration means that 
the limitations of the financial impact of various movements such as payable accounts, receivable accounts, and funds will be 
reflected automatically on the general ledger accounts defined in advance by those involved in financial management without 
having to manually enter these records. The system also provides a flexible and practical query screens for all reports and previous 
statements with the advantage of following-up available information on the screen down to the lowest level of the movements 
in the financial statements database.

Easy and flexible in building accounts’ chart.

Provides unlimited number of levels of the chart of accounts structure.

Controls the accounts’ digits, numbering techniques, and levels’ structural coherence.

Flexibility in entering initial balances of the accounts.

The possibility of recording simple or complex daily records with more than one type of accounting record.

Flexibility in numbering daily records on a monthly or daily basis automatically.

Obtain any information related to the accounts mentioned in the record through the screen immediately without 
the need to close it.

Connects the daily record with the reference data to facilitate the process of recourse.

The possibility of keeping the frequently used records in the favorites making it easier to be used several times 
without being re-written.

The possibility of reversing any accounting record with another separate record directly through the record’s screen 
and in real time constraint.

The possibility of replicating current record’s data based on earlier data without the need to rewrite it again.

Defines unlimited number of levels to cost and profit centers.

The possibility of linking the accounts to their cost and profit centers.

Allocates the share of each cost center with a certain percentage of the total value with the possibility of distributing 
it automatically when creating the record.

Defines the structure of the accounts associated with the cash flow and the nature of its effect automatically.

Requests cash flow statements during any period of the current or expected movements.

Defines accounts associated with concluding statements if it is an income or budget list specifying its nature and 
categorized automatically.

General Ledger
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Compatible with global accounting standards.

Provides a workflow system with the possibility of building a dynamic workflow sequence that is linked to 
approvals system.

Builds dynamic, specialized, and automatic reports by the user and reviewing them in several ways.

The ability to export reports to different file formats (PDF-EXCEL-HTML).

Provides smart business systems, dashboards and possibilities business systems, with the ability to review data in 
the form of analytical graphical charts.

The ability to connect and communicate between systems and external mechanical devices that facilitate the 
workflow.

Provides all the options for migrating financial movements automatically, manually, or when a specific approval 
is available.

Provides (Mails) system for the system users that is fully functional and linked to the workflow system and 
approvals system.

Enables the user to build his\her favorites list that contains all the screens and systems that are used constantly.

Provides a list of the external tools the user needs while working without getting out of the system

Provides a list that contains all reminders or warnings to the user, which facilitates following-up the process.

Displays the user name, company name, branch name, and the financial year in all screens that the user is working 
on.

Provides archiving, copying, and documenting tools for all the fields that need it with the ability to link the 
electronic document with a specific field.

Provides a bilingual system for immediate assistance (English and Arabic).

The system provides flexible, easy, and practical screens where you can follow-up the available information on the 
screen with the tiniest details of any movement in the database.

Provides security and permissions system that starts from the system to the field.

Provides security system for the entered or available data on the screen in case the user leaves his\her machine 
without closing the system.

Tracks the users’ login and logout with the ability to know the date and time of the login and logout, the user 
name, the name of the machine, and the location.

Tracks the users’ system procedures with the ability to know the date, time of the procedure, the user name, the 
name of the machine, nature of procedure (add, delete, edit, print), the movement, the field, and the resulted 
values that was before or after the procedure.

Smart Screens to analyze business and results that›re immediately integrated with the system.

Smart Solutions via smartphones and tablets that›re integrated with the system.



09

Natejsoft Software technology consists of unified systems and solutions for advanced enterprise resource planning (ERPs), and a 
wide variety of solutions that suit various business sectors, which can be used as separate models or as integrated information 
systems that serve the whole institution, and provide sufficient support for the business activities execution. Our software 
solutions ensure easily usage of entering, updating, storing, sharing, retrieving data and resources and activities by clients. Our 
confidence came from our experts’ ability to give the best solutions, so we named on our system (Nate ERP).

Our services cover a wide range of software solutions that can be applied to various business sectors, where the company 
seeks to provide flexible solutions that can be allocated, designed and adapted to suit our customers’ different needs and 
requirements. To ensure the integration of these services, the company provides many special solutions many companies do not 
have. Business sectors and technology have witnessed clear developments in the ranges and boundaries that have managed 
to overcome, so that it exceeded the limits of the traditional offices to move into wider space. From there, Natejsoft proceeded 
to develop software systems that upgraded their level to convoy with the modern use of technology and applications based on 
the Internet. The company is specialized with wide expertise in this field; it contributed to the development and provision of 
software solutions for applications that depend on the Internet. Natejsoft succeeded in linking the Short Message Services (SMS) 
and wireless communication technologies (GPS, GPRS, RFID, Smart Solutions, Mobility Solutions) with the central databases. In 
addition, Natejsoft succeeded in developing database solutions and cloud systems.

Natejsoft products include sets of software solutions that serve a wide range of business, where Natejsoft ERP is specialized with 
general features shared by all its sub-systems such as:

Multi-branches.  

Multi-currency.

Dual-language application interface (Arabic-English) also allows easy navigation between application languages.

The binary calendar and the agenda (in Hijri & Gregorian Format) also allows you to control the appearance of the 
date.

It serves an unlimited number of users.

Works under any operating system environment.

Works through local or global networks or smart devices.

Unify the tools, functions and formats used on all screens with the possibility of using shortcuts for those functions.

Flexibility to arrange data on screen automatically based on the selected field.

Full interconnection between all subsystems

 Works on the most powerful global databases (such as Oracle).

Natejsoft ERP
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Pioneering Customer Services

Natejsoft firmly believes that merely providing the software without Accompanying customer services, does not provide its 
clients with a complete, sustainable solution to their business processes. Thus, Natejsoft regards itself as a pioneer in customer 
services provision, offering clients the peripheral services they need to complement the software solutions installed on their 
computers. Users of Natejsoft software can count on the help of well-qualified and highly-trained experts who are always eager 
to assist with their deep knowledge.

Natejsoft customer care services apply to all its software and web-based solutions, and include:

  
Training New Clients: Natejsoft trains new clients and supervises the deployment and implementation of 
its software solutions on a one-on-one basis, allowing for complete interactivity between its support staff and 
clients/users.

Customer Call Center: Natejsoft toll-free call center ensures that its clients can receive the assistance they 
require and need all just a phone call away.

Technical Support: Natejsoft has put together a credible team of specialized technicians as part of its customer 
call center, able to answer technical queries and respond to clients in real time.

Online Support Center: Constantly updated information to answer all Natejsoft client’s questions about how to 
use its software in addition to troubleshooting functionalities.

Natejsoft Website: www.Natejsoft.com offers existing and potential clients 24-hour access to Natejsoft product 
portfolios, updates, news bulletins and feedback/query forms, in addition to Online Tickets System Support.

Help Functionality: All of Natejsoft software solutions are equipped with interactive help functionalities. This 
is a key component of its software’s multi-lingual interface that significantly helps clients troubleshoot their 
problems and difficulties.
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Our Corporate Identity

Natejsoft team of professional employees, encompassing trained developers, project managers, sales professionals and customer 

care personnel represent one of the company’s most vital assets. Our employees are valued on their integrity, professional 

capabilities and desire to improve, grow, and Present our clients with the most advanced technology in the field. To this end, 

Natejsoft managers offer employees an innovative package of incentives and rewards in a bid to ensure their continued 

motivation and job satisfaction. All Natejsoft human valued resources share the common goal of pursuing the latest progresses in 

Information Technology at both the local and international scenes. Our employees are enthusiastic individuals, forming a creative 

team committed to Natejsoft vision. They are thus a vital component of our success story.

Moreover, with our focus on lifelong learning, all employees are encouraged to continue on with their educational endeavors, 

gaining international certifications, attending workshops and participating in conferences both within the Kingdom and the 

region as a whole. Moreover, employees are regularly encouraged to participate in local and international training courses by 

Natejsoft keen and determined administration, which has a positive reflection on the level of their performance and on the 

company›s services level..
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The Story Behind Our Success

Natejsoft, as the anagram in its name aims to suggest, is a leading provider of advanced software for information technology. 

The several years of experience in the field and a robust group of clients to show for its success to date has allowed it this great 
market position. Through the continuous provision of truly innovative and cutting-edge technologies, Natejsoft has overcome its 
fair share of challenges since its inception. This, we strongly believe, has been the result of our conviction: that in order to succeed 
within a fiercely competitive sector, both at home and abroad, our software solutions must deliver the binary of reliable, advanced 
knowledge and technology with user accessibility and implementation. Herein lays our strongest comparative advantage.

Headquartered in Amman, Jordan, Natejsoft regards itself as the country’s pioneering, premier software provider, furnishing 
clients with comprehensive, yet customizable packages to suit their every need.

Natejsoft product portfolio spans an entire spectrum of Enterprise Resource Planning Systems (ERPs) and Customer Relationship 
Management (CRM) solutions, alongside more customized, specialized solutions such as school and car maintenance centers 
management. Natejsoft also prides itself on its ability to provide highly customized Solutions, specifically tailored to its client’s 
needs and daily operations.

The expertise behind these systems is derived from our pool of highly qualified technicians, system developers and specialized 
experts in system analysis, as well as through the valuable feedback we receive from our loyal client base.

We realize that the complex business environment of today imperatively demands equally complex business structures, and we 
adeptly provide systems to match company-specific requirements. Since its early beginnings in 1999, Natejsoft has experienced 
a significantly steep growth curve, posting substantial sales and revenue figures, as well as considerable increases in the number 
of clients it caters to and the sectors in which it operates. In response, our team of developers, system analysts, sales team and 
customer care personnel have also grown in parallel with our success.

Our methodology of operation has proven to be instrumental to our successes. We enter the equation as consultants and commit 
to thoroughly understanding the needs of our clients and the intricacies of their day-to-day demands. Thereafter, our team of 
highly specialized project managers, developers and experts come together to tailor specific solutions to suit their needs in a 
manner that positively contributes to their revenues and significantly minimizes overall costs.



04

Natejsoft Mission, Vision and Expansion

Natejsoft mission is to develop and provide the most advanced, integrated software solutions and services to its clients in the 
most easily implemented way. Working with a range of ERPs, Natejsoft software is designed to coordinate its clients a complete 
set of resources, information and activities within one holistic system, contributing substantially to their productivity, efficiency 
and profitability.

Currently, Natejsoft provides its clients with several reliable desktop and web-based solutions, with full hardware and networking 
compatibility. And with different business sectors to which customers belong and with a variety of needs that vary depending 
on the nature of their activities; We pride ourselves on the malleability of our expertise, allowing us to customize our products 
to client’s exact needs and requirements. Expanding our product portfolio, including developing software solutions tailored to a 
wide variety of sectors, is an integral part of our vision for the future.

The mainstay of Natejsoft overall vision lays in our ongoing commitment to become one of Jordan’s leading providers in advanced 
software solutions within the Information Technology Sector. Through its unwavering determination and expertise, Natejsoft 
hopes to be a leading supporter and promoter of the Kingdom’s IT sector, in line with the directives and vision for the sector’s 
overall progression.

As a company headquartered in Jordan, Natejsoft is the pleased recipients of some of the region’s top IT graduates. Our pool of 
talented, educated and creative minds means Natejsoft has a comparative advantage to present to the surrounding regional 
market. Indeed, Natejsoft is well on its way to achieving its ambition; to establish its presence in every Arab Country throughout 
the Middle East and North Africa (MENA) region, and the whole world.

Natejsoft offers multi-lingual interfaces in all its software solution packages, including English, Arabic, and more languages, 
thereby breaking down significant language barriers and catering to a wide majority of users throughout the region. Moreover, 
within its vision of becoming the inventive in customer care, Natejsoft will soon be opening a toll-free call center to cater to its 
customer’s enquiries, support requirements and after-sales follow up.

Our vision is to lead innovation in our field and we realize that our success is a reciprocal process. The more connected Natejsoft is 
with its clients and the more responsive we are the greater success we can garner and the faster progress we can attain.
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Letter from the CEO

Thinking back to when I first came up with the idea to establish Natejsoft, despite all those accurate details that did not leave my 
mind, I do not think I can recall ever that it would become the success it is today. 

After years of tenacious hard work and fair set of challenges; it is so very gratifying to know that Natejsoft has become one of 
Jordan’s premier software solutions providers, and that our dreams of expanding onto the regional scale have already come to 
bear. Facing a nascent, yet fiercely competitive industry at the time, we managed to crave the successes we have garnered so far.

To date, Natejsoft has successfully architected and deployed several solutions to an expanding client base. In turn, we have 
witnessed increased growth in sales, revenues, clients and staff members, which called for the need to attract more expertise, 
and increase the size of the staff in order to meet the objectives and ambitions of the company. While Natejsoft culture celebrates 
the value of the work we have completed so far, I believe we are still in the early stages of the work capacity we can provide, it 
does not allow us to rest on our laurels.  To us, the future is the challenge, and constant development is our most paramount 
objective, despite the challenges that are facing us and which will face us in the future. 

Natejsoft mission, to develop and provide the most advanced, integrated software solutions and services to its clients in the most 
easily implemented way, is the guiding star of its endeavors. Every effort is being invested to ensure that our customer services, 
as well as our after-sales, training and maintenance services are the best the region has to offer, supported by our highly-qualified 
and enthusiastic team members. Hence, the company has adopted the «Results are Talking» as a slogan to express the extent of 
our association, our presence and our cooperation with different business based on the real results.

The added complexity of our current business environments, and the demands it places on businesses, regardless of size or sector, 
has translated into an optimum market niche for Natejsoft range of solutions. The unwavering market emend for our products 
and services is what drives and has driven us to create more effective, efficient and innovative solutions based on software, as 
well as web-based applications.  After years since the establishment of Natejsoft, I am confident that we are ready for what the 
future will bring. With the support of our clients, staff members and field experts, I think Natejsoft is well on its way to becoming 
the brand for successful solutions, both within Jordan and the region as a whole.

I invite you to leaf through this booklet and become more acquainted with what Natejsoft offers and to familiarize yourselves 
with our accomplishments so far.

Mustafa Abu Shraikh
CEO
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Where you can customize your business
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