
 

 أنجز أعمالك بكفاءة وحقّق نمًوا وربحيًة بمعدالت أسرع - PAS تغطية تفصيلية لحل 1

  
 SAP Business Oneحل 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SAPحلول 

 SAPل تغطية تفصيلية لح

Best-Run Businesses Run SAPTM 



 2  أنجز أعمالك بكفاءة وحقّق نمًوا وربحيًة بمعدالت أسرع – SAPتغطية تفصيلية لحل 

 

 أنجز أعمالك بكفاءة وحّقق نمًوا وربحيًة بمعدالت أسرع

 تطبيق واحد بتكلفة معقولة ُصمم خصيًصا للشركات الصغيرة

 

وسيلًة معقولة التكلفة إلدارة شركتك من األلف إلى الياء: بدايًة من المبيعات ومروًرا  SAP® Business Oneيوفر حل 

يمكن للشركات الصغيرة إنجاز  SAP Business Oneبعالقات العمالء وحتى الشؤون المالية والتشغيل، فمع حل 

عمليات التشغيل بكفاءة واتخاذ القرارات استناًدا إلى معلومات كاملة وفي الوقت المناسب، فضالً عن تحقيق النمو والربحية 

 بمعدالت أسرع.
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SAPحل 
®
 BUSINESS ONE 

 وظائف إدارية متكاملة بالكامل

 

 
كي تنمو أعمالك وتتطور، فأنت تحتاج إلى تكريس وقتك لمهام أكثر أهمية من تجميع المعلومات والتفاصيل 

األنظمة المختلفة على مستوى الشركة، فإذا لم تكن أنظمة المبيعات والمحاسبة والتشغيل في التشغيلية من 
شركتك متكاملة مع بعضها، سينعكس ذلك حتماً بالسلب على إنتاجيتك، كما أن البحث عن المعلومات 

تخاذ قرارات الحيوية ألعمالك مثل سجالت العمالء أو مستويات المخزون في مواقع مختلفة، لن يمّكنك من ا
صائبة في الوقت المناسب وتلبية احتياجات عمالئك بسرعة.

 
 
 
 

يتطلب الحفاظ على الميزة التنافسية امتالك 
رؤية واضحة لكل جوانب أعمالك، وهذا يعني 

تحقيق الكفاءة والسرعة في تنفيذ العمليات 
وتوفر إمكانية الحصول على المعلومات وقتما 

ى سبيل المثال، إذا توفرت لك تحتاج إليها. فعل
وسائل فعالة للوصول إلى كل المعلومات ذات 

الصلة بالعمالء وتتبعها، سيتسنى لك تقديم 
خدمة أفضل للعمالء في كل أوجه التواصل 

معهم مما يضمن استدامة تعامالتك مع العمالء. 
وإذا تمكنت من مراقبة اإليرادات والمصاريف 

ذلك تحسين وإدارتها بكل دقة، سيتيح لك 
التدفقات النقدية وزيادة قوة وضعك المالي 

ومستوى المرونة في االستجابة السريعة عند 
توفر فرص بيعية لشركتك. 

SAPتطبيق 
®
 Business One  هو حل

شامل بتكلفة معقولة يوفر وظائف يمكنك من 
خاللها إدارة كل العمليات األساسية التي 

 ى تحتاجها لتسيير أعمالك بالكامل. وعل
 عكس الحلول المتخصصة، يدعم حل 

SAP Business One  وظائف إدارية
متكاملة تشمل الشؤون المالية والمبيعات 

وعالقات العمالء والمخزون وعمليات التشغيل 
دون الحاجة إلى إجراء تثبيت ُنسخ منفصلة أو 

عمليات دمج معقدة لوحدات متعددة. وقد تم 
تصميم هذا الحل خصيًصا للشركات الصغيرة، 
ولذا فهو حل ال يتميز بسرعة التثبيت فحسب، 

لن تجد أدنى صعوبة في التعامل معه  بل
 واستخدامه.

 أنجز كل أعمالك بكفاءة باستخدام تطبيق واحد
 

كل  SAP Business Oneيشمل حل 
وظائف األعمال المهمة، حيث يمكن من خالله 

( CRMإدارة المبيعات وعالقات العمالء )
والمشتريات والمخزون وعمليات التشغيل 

ية والموارد البشرية. ويوفر الحل والشؤون المال
إمكانية تسجيل كل معلومات األعمال في نظام 

واحد يسهل الوصول إليه في الحال على مستوى 
الشركة، مما يساعد في الحد من إدخال بيانات 

متكررة وما يتبع ذلك من أخطاء وتكاليف 
إضافية. كما تعمل التنبيهات المعتمدة على تدفق 

تجابات تلقائية ألحداث العمل على إصدار اس
العمل الهامة، ومن ثّم يتسنى لك مراقبة األحداث 

األكثر أهمية والتركيز عليها.
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فعندما تتخلص من الحاجة المستمرة للتعامل 
مع التفصيالت الدقيقة اليومية، سيمكنك 

توجيه جزء أكبر من وقتك للنهوض بأعمالك 
 وتطويرها.

 
 واضمن والءهم بعمالئكعزز عالقاتك 

 
إمكانية  SAP Business Oneيتيح حل 

إدارة المبيعات وخدمة العمالء والدعم المقدم 
للعمالء، وتتكامل هذه الوظائف جميًعا مع 

وظائف األعمال األخرى على مستوى 
 الشركة.

ويمكن من خالل مكون مكالمات الخدمة في 
االستجابة  SAP Business Oneحل 

بفعالية لمكالمات خدمة العمالء والدعم وإيجاد 
حلول في وقت أقل، كما تتيح تقارير الخدمة 

التفصيلية ذات الصلة بحجم المكالمات ومدتها 
وأوقات االستجابة إمكانية تقييم مستوى تقدمك 
واتخاذ اإلجراءات الضرورية. يتيح أيًضا حل 

SAP Business One  إمكانية تحليل
ات العمالء باستخدام البيانات من أقسام بيان

المبيعات والتشغيل والمالية للتعرف على ُسبل 
 تقديم خدمة أفضل وأسرع.

 
اتخذ قراراتك بناًء على معلومات فورية 

 ومتكاملة
 

 SAP Business Oneيتيح لك حل 
إمكانية تسجيل البيانات المهمة على مستوى 

غيل أقسام المبيعات وعالقات العمالء والتش
والشؤون المالية من خالل تطبيق واحد مما 

يعني إمكانية الوصول لهذه البيانات 
واستخدامها في الحال.

 وبفضل استخدام تقارير 
Crystal Reports®  المتكاملة تماًما مع

الحل، يمكنك إعداد تقارير وافية والوصول 
إلى المعلومات التي من شأنها توفير رؤى 

انب أعمالك. ومن شاملة وأساسية لجميع جو
خالل وظيفتي "السحب والربط" والتنقل 

التفصيلي التفاعلي، يمكنك تصفّح البيانات 
ذات الصلة والحصول على اإلجابات 

بسرعة، ويمكن للموظفين تلبية احتياجات 
العمالء على نحو أسرع، كما يمكن للمديرين 

تتبع اإليرادات والتكاليف وهوامش الربح 
اء الشركة والتعرف على ليتسنى لهم تقييم أد

 ُسبل تحسينه.
 

"لدي خبرة كبيرة بخمسة أنظمة رئيسية 
لتخطيط موارد التصنيع، ويمكنني أن أجزم 

 ، SAP Business Oneأن حل 
يتفوق على أفضل هذه األنظمة رغم أنه 

مصمم ليخدم الشركات الصغيرة، فهو حل 
يتميز بدرجة عالية من المرونة بتكلفة 

 معقولة للغاية."
 

 ،لو جيوفانون
 مراقب مجموعة،

 Fagerdala USAشركة 

 تكّيف لمواكبة احتياجاتك المتغيرة باستمرار
 

 SAP Business Oneيتميز حل 
بسرعة إعداده وتكوين إعداداته مما يعني 

تقليل الحاجة لتدخل فريق تكنولوجيا 
المعلومات )يتراوح متوسط وقت تطبيق 

الحل من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع حسب 
ظروف شركتك(. ومع نمو حجم أعمالك، 

يمكنك تهيئة البرنامج وتخصيصه ليلبي 
احتياجاتك المتغيرة باستمرار؛ فعلى سبيل 

 :الالمث
  

من خالل مجموعة تطوير البرامج المنشورة 
 وحلول البرامج اإلضافية التي تزيد عن 

حالً صممها شركاؤنا للحلول  552
 البرمجية، يمكنك توسعة نطاق حل 

SAP Business One  لمواجهة
 التحديات التي تقف أمام شركتك 

 ومجال عملك، باإلضافة إلى أن حل 
SAP Business One على خالف ،

كثيٍر من حلول الشركات الصغيرة المتوفرة 
في السوق اليوم، يوفر تغطية عالمية 

بإصدارات خاصة بأربعين دولة على نظام 
أساسي واحد، وهذه اإلصدارات يتم تقديمها 

ودعمها محلًيا مما يوفر لك الثقة الكاملة 
لتطوير أعمالك بالخارج.
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 خصيًصا للشركات الصغيرة مصممحل 
 حل بتكلفة معقولة من الشركة الرائدة في المجال

 

على خبرات  SAP Business Oneيعتمد حل 

SAP  الواسعة في مجال برامج إدارة األعمال والتي

عاًما، وهو حل حائز على عدة جوائز  35تزيد عن 

واقتصادي التكلفة، تم تصميمه خصيًصا للشركات 

 SAP Business Oneالصغيرة، ويمثل حل 

تطبيًقا برمجًيا كامالً ومتكامالً يوفر أعباء وتكلفة دمج 

بواجهة  تطبيقات متعددة مستقلة، كما أنه يتميز

استخدام سهلة وإمكانات تكوين مرنة مما يقلل من 

 تعقيدات تطبيق الحل وصيانته المستمرة.
 

 الوظائف األساسية لحل 
SAP Business One 

 

المجاالت التالية هي المجاالت األساسية التي يمكنك 

لدعم  SAP Business Oneفيها استخدام 

 أعمالك.

 

 المحاسبة والشؤون المالية
 SAP Business Oneيمكنك من خالل حل 

إدارة دفتر األستاذ العام ودفاتر اليومية والميزانيات 
والحسابات الدائنة والمدينة، كما يمكنك إدارة كل 

أنشطتك البنكية بما في ذلك معالجة كشوف الحسابات 
البنكية والمدفوعات التي تتم عن طريق الشيكات ونقًدا 

إلى التسويات الداخلية  وبطاقات االئتمان باإلضافة
والخارجية للحسابات المختلفة، كما يمكنك إنشاء 
تقارير مالية متنوعة بما في ذلك تقارير األرباح 

والخسائر والتدفقات النقدية والميزانية العامة والتقادم 
 وتقارير مراكز الربح.

 

 المبيعات والعمالء

 :SAP Business Oneيمكنك من خالل حل 
البيعية وأنشطتها بدًءا من أول تتبع الفرص  •

 تواصل مع العميل حتى إتمام صفقة البيع
إنشاء عروض األسعار وإدخال الطلبات وإدارة  •

الفواتير والمدفوعات الواردة واالئتمانات وعمليات 
 اإلرجاع

تدشين الحمالت التسويقية باستخدام نماذج الرسائل 

 اإللكترونية الجماعية

لخدمة العمالء وعقود الخدمة توفير الدعم الالزم  •

 والضمانات
 

يمكنك من خالل هذا الحل أيًضا إدارة جهات اتصال 

العمالء وصيانتها وذلك بفضل المزامنة الكاملة مع 

، مما يعني زيادة Microsoft outlookبرنامج 

 فعالية المبيعات وتقوية العالقات مع العمالء.

 

 المشتريات والتشغيل
الحجم إلى نهج منظم إلدارة تحتاج كل شركة صغيرة 

عملية الشراء بدًءا من إنشاء أوامر الشراء وحتى الدفع 
إمكانية  SAP Business Oneللموردين، ويتيح حل 

التنسيق بين كل مراحل دورة البيع من الطلب حتى الدفع 
بما في ذلك اإليصاالت والفواتير وعمليات اإلرجاع، كما 

لبات المواد الالزمة يمكن من خالل هذا الحل تخطيط متط
لعملية اإلنتاج وإدارة قوائم المواد وتوفير إمداد المخزون 
تلقائًيا. ومن خالل وظيفة إعداد التقارير الفعالة في حل 

SAP Business One  يمكنك إجراء تحليل سريع
 ألداء مورديك وتعديل إستراتيجية الشراء وفًقا لذلك.

 

 المخزون والتوزيع
إدارة المخزون  SAP Business Oneيتيح لك حل 

وعمليات التشغيل، بما في ذلك عمليات االنتقاء والتعبئة 
والشحن والفوترة، كما يمكنك تقييم المخزون باستخدام 

أساليب مختلفة مثل أسلوب احتساب التكلفة القياسي 
وأسلوب المتوسط المتحرك وأسلوب "الوارد أوالً 

لمخزون وتتبع يصرف أوالً"؛ وكذلك مراقبة مستويات ا
عمليات النقل في الحال في عدة مخازن، كما يمكنك أيًضا 

إدارة تحديثات المخزون وعمليات فحص التوفّر بصفة 
فورية، باإلضافة إلى إدارة التسعير بشكل عام والتسعير 

الخاص مما يتيح لك تطبيق خصومات الكمية 
والخصومات النقدية وخصومات الحسابات على 

 موردين والعمالء تلقائًيا.المعامالت مع ال

 إعداد التقارير والشؤون اإلدارية

تحليالت  SAP Business One يوفر حل
وأدوات إعداد تقارير متكاملة وفعالة تساعدك في 

الوصول إلى معلومات األعمال المهمة التي تحتاج 
 Crystalإليها. ومن خالل استخدام تقارير 

Reports  المتكاملة تماًما مع حلSAP 
Business One يمكنك جمع البيانات من مصادر ،

متعددة وإعداد تقارير دقيقة وفي الوقت المحدد استناًدا 
إلى بيانات الشركة المهمة على مستوى أقسام الماليات 

والمبيعات والعمالء والمخزون والخدمة واإلنتاج 
 Crystalوالتشغيل، ونظًرا للتكامل التام لتقارير 

Reports  مع منتجاتMicrosoft office 
والتركيز في تصميم البرنامج على تأمين البيانات، 

يمكنك من خالل هذه التقارير االختيار بين عدة 
تنسيقات للتقارير والتحكم في الوصول للمعلومات 
المعروضة، ومن خالل وظيفة "السحب والربط" 

ووظيفة التنقل التفصيلي التفاعلي على عدة مستويات 
مكنك الوصول إلى من البيانات ذات الصلة ي

 المعلومات كاملًة في الحال.

 

 SAP Business"مع حل 

One  يمكننا دائًما تتبع حالة

الطلبات، فيمكننا معرفة ما إذا 

كانت تحقق ربحية أو ال، 

ويمكننا كذلك التنبؤ بالتدفقات 

النقدية، ونستطيع أيًضا معرفة 

المنتجات الرائجة وغير 

الرائجة، وبالتالي يتضح لنا 

المواضع التي تحتاج إلى تغيير 

في األسعار والعروض 

 خزون."الترويجية أو تعديل الم

 

 Dave'sديف هيرشكوب، مالك ورئيس شركة 

Gourmet 
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 المحاسبة والشؤون المالية
 

عمالت متعددة  SAP Business Oneيدعم حل 

وإعداد الميزانيات والتسويات البنكية، وبذلك فهو 

يوفر وظائف اإلدارة المالية التي تنهض بشركتك 

 وتجعلها أكثر كفاءًة وإنتاجيًة.
 

يمكنك إنشاء دالئل الحسابات  – دليل الحسابات

وإداراتها ألي دولة باستخدام النماذج المتوافقة محلًيا 

ئم احتياجات أعمالك الخاصة، والتي يمكنك تعديلها لتال

 12كما يمكنك تحديد مخططات فردية تصل إلى 

 مقاطع )أو مستويات( إذا احتجت لذلك،

لدعم عمليات األعمال ومتطلبات إعداد التقارير. 

يمكنك أيًضا إنشاء دالئل حسابات مقسمة لمقاطع لتمثل 

 اإلدارات واألقسام والمناطق والفروع وغير ذلك.
 

يمكنك االستفادة من وظيفة الترحيل  – ةقيود اليومي

التلقائي لقيود اليومية من أقسام المبيعات والمشتريات 

والخدمات البنكية مع إمكانية إنشاء قيود يومية جديدة 

يدوًيا أو تلقائًيا، ويمكن أيًضا البحث عن القيود 

الموجودة وتخصيص كل معاملة تلقائًيا ألحد 

 المشروعات أو مراكز الربح.

يمكنك حفظ قيود اليومية اليدوية  – سائم اليوميةق

المتعددة في دفعة لمراجعتها قبل المعالجة، مما يتيح 

إمكانية التحقق من ترحيالت القيود وتصحيحها عند 

 الضرورة قبل تسجيلها في دفتر األستاذ العام.
 

تم تصميم محرك الضرائب الحائز  – محرك الضرائب

 SAP Businessعلى براءة اختراع في حل 

One  لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات الضرائب

المعقدة من خالل واجهة مستخدم سهلة االستخدام يمكن 

لمتخصصي الضرائب في شركتك صيانتها، ويتميز 

هذا المحرك بدرجة عالية من القابلية للتكوين مما يعني 

إمكانية تلبية متطلبات الضرائب المعروفة باإلضافة 

 ت الضريبية المستقبلية.إلى التعديال
 

 SAP® Business Oneحل ل الوظائف األساسية

 المخزون والتوزيع المشتريات والتشغيل المبيعات والعمالء المحاسبة والشؤون المالية

 دفتر األستاذ العام وقيود اليومية •
األساسية ومراقبة محاسبة التكاليف  •

 تكاليف المشروعات
 إدارة الميزانيات األساسية •
الخدمات البنكبة ومعالجة كشوف  •

 الحسابات البنكية
 معالجة المدفوعات وتسويتها •
 الكشوف المالية وإعداد التقارير •
ضريبة المبيعات وضريبة القيمة  •

 المضافة
 دعم عمالت متعددة •

إدارة الفرص البيعية وخطة  •
 المبيعات

 إدارة جهات اتصال العمالء واألنشطة •
 عروض أسعار المبيعات وأوامر المبيعات •
 الفوترة واالئتمان •
 توقع المبيعات وخطة المبيعات •
 إدارة عقود الخدمة •
 إدارة مكالمات الخدمة وتتبعها •

 أوامر الشراء والتسليمات •
 عمليات استالم البضائع واإلرجاع •
فواتير حسابات المدفوعات والمذكرات  •

 الدائنة
 قوائم المواد •
 أوامر اإلنتاج •
 التوقع وتخطيط متطلبات المواد •

 إدارة األصناف واستعالمات األصناف •
االستالم للمخزون والتحرير من المخزون  •

 ومعاَمالت المخزون
 عمليات نقل المخزون بين عدة مخازن •
 إدارة األرقام المسلسلة •
 إعادة تقييم المخزون •
 دليل العمالء والموردين •
 قوائم األسعار والتسعير الخاص •
 إدارة الُدفعات •
 االنتقاء والتعبئة •

 

 إعداد التقارير والشؤون اإلدارية

 

 

 ®Crystal Reportsمتكاملة تماًما مع تقارير  •
 وظيفة "السحب والربط" والتنقل التفصيلي ومساعدة البحث والتنبيهات المعتمدة على تدفق العمل •

 دليل الموظفين والشؤون اإلدارية ووقت الموظف •
 نظام الدعم عن ُبعد •
 فة البياناتمنضدة عمل ترحيل البيانات وأرش •
SAPمجموعة  •

®
 Business One Software Development Kit ( متضمنًة واجهة برمجة التطبيقاتAPI( لواجهة البيانات وواجهة برمجة التطبيقات )API لواجهة )

 المستخدم والحقول والجداول المحددة بواسطة المستخدم وأداة تجميع الحل
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يمكنك تعريف نماذج لحساب دفتر  – نماذج الترحيل

األستاذ العام من أجل توفير الوقت والمساعدة في 

تجنب األخطاء التي قد تحدث أثناء الترحيل اليدوي 

 لقيود اليومية.
 

يمكنك تعريف  – عمليات الترحيل المتكررة

عمليات ترحيل خاصة بك بحيث يتم تنفيذها بشكل 

معتاد في قسم المحاسبة، مع تحديد تكرار لكل 

عملية ترحيل، كما يمكن أن يذّكرك التطبيق تلقائًيا 

 بترحيل معاَمالتك مع كل عملية ترحيل متكررة.
 

يمكن إلغاء مستحقات نهاية الشهر  – إلغاء اليوميات

ا لإلعدادات االفتراضية، يتم إلغاء تلقائًيا، ووفقً 

عمليات الترحيل المحددة في اليوم األول من الشهر 

يسمح  SAP Business Oneالتالي، لكن حل 

للمستخدمين بتحديد تاريخ مختلف لإللغاء لكل ترحيل 

 عند الحاجة لذلك.
 

يمكنك إجراء تقييم دوري  – فروق سعر الصرف

للبنود المفتوحة بالعمالت األجنبية لتحديد الفروق 

 واختيار معاملة التصحيح المناسبة.
 

يمكنك تتبع جميع العمليات البنكية  – الخدمات البنكية

بدًءا من إيصاالت استالم النقدية وكتابة الشيكات 

ومروًرا باإليداعات والمدفوعات المقدمة ومدفوعات 

 قات االئتمان وحتى تسوية الحسابات.بطا

يمكنك تحديد الميزانيات وإداراتها  – الميزانيات

مقابل حسابات دفتر األستاذ العام، كما يمكن تكوين 

أساليب تخصيص الميزانية وتحديد قيم الميزانية 

بأي عملة )محلية أو أجنبية أو كالهما( وعرض 

لية تقرير ملخص للميزانية يقارن بين القيم الفع

 SAP Businessوالمخططة. كما يوفر حل 

One  إمكانية إعداد تنبيه عبر اإلنترنت بحيث يتم

إرسال إشعار في حالة تخطي المعاملة حد الميزانية 

 الشهري أو السنوي.

 

يمكنك تحديد مراكز ربح أو إدارات  – مركز الربح

مختلفة وتخصيص اإليرادات وحسابات التكاليف 

سابق التعيين في دليل المقابلة لمركز ربح 

 الحسابات.
 

يمكنك تشغيل كشف باألرباح  – تقرير مركز الربح

والخسائر استناًدا إلى اإليرادات والتكاليف، المباشرة 

وغير المباشرة، وفق هو محدد في قواعد التخصيص، 

كما يمكنك تشغيل هذا الكشف ألي مركز ربح 

ية واالختيار بين تنسيقات العرض السنوية أو الشهر

 وكذلك مقارنة النتائج مع قيم الفترة السابقة.
 

يمكنك تحديد قواعد توزيع مختلفة  – قواعد التوزيع

لتمييز أنشطة األعمال ثم تخصيص حسابات اإليرادات 

 والتكلفة لقاعدة التوزيع المقابلة.

 

 المحاسبة الفورية
المحاسبة  SAP Business Oneيدعم حل 

 الفورية من خالل الوظائف التالية:
 

يمكنك أتمتة أنشطة  – عمليات مالية متكاملة بالكامل

إدارة الماليات والخدمات البنكية األساسية باستخدام 

 وظائف متكاملة تماًما مع الحل. عند تشغيل معاملة،

ُيّرحل البرنامج تلقائًيا قيد اليومية في دفتر األستاذ 

تالي لن تحتاج إلى إجراء ترحيل إضافي العام، وبال

 أو معالجة في ُدفعات.

 

يمكنك التنقل بشكل تفصيلي  – تنقل تفصيلي سريع

وصوالً للمعلومات في مستوى الترحيل؛ فعلى سبيل 

المثال، أثناء عرض قيد اليومية لمعاملة مبيعات، 

 يمكنك االنتقال لمراجعة معلومات دليل الحسابات.
 

يمكنك التنقل بشكل تفصيلي  – ملدليل حسابات متكا

ن  في حقل الرصيد لمراجعة المعاَمالت التي تكوِّ

 رصيًدا محدًدا.

 

 إقفال أسرع في نهاية الشهر
وظائف تدعم  SAP Business Oneيوفر حل 

 اإلقفال في نهاية الشهر.
 

يمكنك تسريع عمليات اإلقفال في نهاية  – أتمتة المهام

الشهر عن طريق تعيين مهام إلى أفراد أو إنشاء 

تذكيرات إلدارة الجوانب المختلفة لعملية اإلقفال من 

 خالل نافذة األنشطة.
 

يمكنك تحديد حسابات لتكون  – حسابات المراقبة

حسابات مراقبة وتعيينها كحسابات ترحيل افتراضية 

تخفيض في أرصدة المورد أو العميل، مما للزيادة أو ال

يسهم في ضمان المزامنة بين دفتر األستاذ العام ودفاتر 

 األستاذ الفرعية.
 

يمكنك استخدام هذه الميزة إلنشاء  – إقفال نهاية الفترة

ترحيالت محددة في نظام المحاسبة عند انتهاء فترة 

ترحيل )أو سنة مالية(، كما يمكن نقل أرصدة حساب 

 ر األستاذ العام السابقة من فترة ألخرى.دفت
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 إعداد التقارير المالية
وظائف إعداد  SAP Business Oneيوفر حل 

 التقارير المالية التالية:
 

يمكنك إعداد  – Crystal Reports تقارير

تقارير مالية فورية بمجموعة متنوعة من المخططات 

وتصديرها إلى تنسيقات تالئم احتياجاتك، ومن بين 

 Microsoft Wordو Adobe pdfهذه التنسيقات 

 .XMLو Microsoft Excelو
 

يمكنك إعداد  – إعداد التقارير متعدد المستويات

يع تقارير تسمح بتجميع بياناتك وعرضها على جم

المستويات. وإذا أردت الوصول إلى تفاصيل 

المستوى األقل درجة، فيمكنك التنقل تفصيلًيا 

وبمنتهى السهولة إلى تفاصيل مستوى الترحيل 

 بشكٍل مباشر من مخرجات التقرير.
 

يمكنك إعداد تقارير متقدمة  – التقارير المتكاملة

بمعلومات األعمال المتكاملة على مستوى أقسام 

 والمحاسبة والمخزون والمبيعات والمشتريات. الماليات
 

 المبيعات وإدارة عالقات العمالء
 

مجموعة شاملة  SAP Business Oneيقدم حل 

ومتكاملة من وظائف الخدمة والمبيعات، تساعدك 

على ضمان التحكم في اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم 

باإلضافة إلى تحقيق الربحية لشركتك. وتوفر الميزات 

المتكاملة بشكٍل وثيق على مستوى أقسام التسويق 

والمبيعات والخدمة رؤية شاملة لمنظومة عالقات 

 مل.العمالء بالكا

 إدارة الفرص البيعية
سيصبح بمقدورك تسجيل كل فرصة بيعية، بدايًة من 

تحديد الفرصة التسويقية للعميل مروًرا باالكتشاف 
والتأهيل والعرض واإلغالق باإلضافة إلى الدعم 
وخدمة ما بعد البيع. ويمكنك أيًضا إدخال تفاصيل 
الفرصة البيعية، ومن هذه التفاصيل حجم الصفقة 

مل والمصدر وتاريخ اإلغالق والمنافسين المحت
 واألنشطة.

 

يتيح لك إمكانية  – السجل الرئيسي لشركاء األعمال

إدارة جميع المعلومات المتعلقة بالعمالء والموزعين 

والموردين، ويتضمن ذلك عناوين البريد اإللكتروني 

والملفات الشخصية وتقارير المبيعات واألنشطة 

وأرصدة الحسابات. كما يمكنك استخدام التقويم لتتبع 

أنشطتك والبحث بالكلمات األساسية للعثور على 

 محددة في التقويم.عناصر 
 

يمكنك تحليل الفرص البيعية  – تحليل الفرص البيعية

حسب مصدر الفرصة التسويقية والمنطقة والصناعة 

والعميل والصنف. وتعرض التقارير التوقعات 

واإليرادات المتوقعة حسب نطاقات التواريخ المختلفة، 

مثل الشهر وربع السنة. ويمكنك أيًضا عرض توزيع 

ويقية حسب المصدر على مدار الوقت الفرص التس

 لتحديد األنشطة المنتجة ألكثر الفرص التسويقية ربحيًة.
 

 يمكنك استيراد كم  – إدارة العمالء المتوقعين

هائل من بيانات العمالء المتوقعين من ملفات 

Microsoft excel  أو أي تنسيقات ملفات قياسية

(، CSVأخرى، مثل ملفات القيم المفصولة بفواصل )

ثم إدارة األنشطة ومتابعتها. ويمكنك أيًضا إضافة 

عمالء متوقعين إلى قوائم الحمالت بالبريد اإللكتروني 

وقوائم جهات االتصال والرسائل اإلخبارية. كما 

يمكنك استهداف العمالء المتوقعين أو شركاء األعمال 

من خالل الحمالت بالبريد اإللكتروني أو االتصاالت 

 المرتبة. التسويقية غير

يمكنك الحصول على عرض  – التقارير الديناميكية

فريد لبيانات األعمال مقسم حسب المراحل الزمنية 

باستخدام تقرير تحليل الفرص البيعية الديناميكي، 

والذي يتيح لك إمكانية تحديد اتجاهات وأنماط 

 وسلوك الفرص البيعية والموظفين بمنتهى الدقة.
 

 خدمة ودعم العمالء

وظائف إدارة عالقات  SAP Business Oneيوفر 

( كجزء من التطبيق، تساعدك على CRMالعمالء )

ضمان التحكم في اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم 

وضمان والئهم باإلضافة إلى تحقيق الربحية لشركتك. 

وتوفر الميزات المتكاملة بشكٍل وثيق على مستوى أقسام 

شاملة لمنظومة  التسويق والمبيعات والخدمة رؤية

 عالقات العمالء بالكامل.
 

توفر وظائف مكالمات الخدمة الدعم لكل من عمليات 

وتخطيط الخدمة وكذلك  عقود الخدمةالخدمة وإدارة 

تتبع أنشطة االتصال بالعمالء ودعمهم وإدارة 

 الفرص البيعية.
 

يمكنك إنشاء عقد دعم أو ضمان  – الخدمةعقود 

الُمباعة ألحد العمالء. عادي لألصناف أو الخدمات 

ويتضمن العقد تاريخي البداية والنهاية باإلضافة إلى 

الشروط المحددة في العقد، والتي قد تشتمل على 

 ضمان االستجابة أو أوقات حل المشكالت.
 

يمكنك االحتفاظ بمعلومات  – بطاقات معدات العمالء

تفصيلية عن األصناف الُمباعة للعمالء، مثل الرقم 

للُمصنِّع والرقم المسلسل لقطع الغيار وسجل  المسلسل

 عقود الخدمةمكالمات الخدمة. وتسرد البطاقات أيًضا 

 المعينة لصنف محدد.
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يمكنك عرض جميع المعدات  – تقرير معدات العمالء

المباعة لعميل أو مجموعة عمالء وأرقامها المسلسلة 

 المقابلة.
 

يمكنك مراجعة المعلومات  – مكالمات الخدمة

المرتبطة بجميع مكالمات الخدمة التي تم إنشاؤها أو 

حلها أو إغالقها في تاريخ محدد أو ضمن نطاق 

عرض تواريخ. ويمكنك أيًضا تقييد التقرير لكي ي

مكالمات الخدمة لقائمة انتظار محددة أو فني معيَّن أو 

نوع مشكلة أو أولوية محددة أو صنف أو حالة مكالمة. 

ويمكنك اختيار تضمين عرض المكالمات المتأخرة أو 

 عدم عرضها.
 

يمكنك تتبع  – مكالمات الخدمة في قائمة االنتظار

مكالمات الخدمة وصيانتها من خالل مراجعة سجل 

المات المرتبط بحدث معين. ويمكنك مراقبة حالة المك

المكالمة وتعيينها لفنيين فرديين أو وضعها في قائمة 

 انتظار فريق.
 

يمكنك  – وقت االستجابة حسب الشخص الُمعيَّن

متابعة االتصال بين العميل وقسم الخدمات وتتبع 

الوقت الالزم لالستجابة لمكالمة خدمة واحدة بالشكل 

 المالئم.
 

 المبيعات
 

 SAP Businessتتيح لك أدوات إدارة المبيعات في 

One  إمكانية إنشاء عروض األسعار وإدخال طلبات

العمالء وإعداد التسليمات وتحديث أرصدة المخزون وإدارة 

 SAPجميع الفواتير والمقبوضات. ويوفر حل 

Business One  إمكانية إعداد مستندات لكل خطوة من

خطوات عملية المبيعات على نحٍو فعال، بما في ذلك 

عروض األسعار. ويتم نقل جميع المعلومات ذات الصلة من 

مستند إلى المستند

حيث يتم نقلها من عرض أسعار المبيعات إلى أمر  -الذي يليه

 -بوضات المبيعات، ثم إلى إشعار التسليم، ثم إلى فاتورة المق

مما يساهم في توفير الوقت وتقليل األخطاء. ويتيح لك الحل 

أيًضا المرونة الالزمة لتهيئة الخطوات في عملية المبيعات 

 لتالئم احتياجاتك وعمليات األعمال المحددة.

 

يمكنك إنشاء عروض أسعار  – عرض أسعار المبيعات

ويمكنك احتساب  مبيعات للعمالء والعمالء المتوقعين.

إجمالي الربح لكل عرض أسعار ومراجعة سجل 

أسعار المبيعات بسرعة، باإلضافة إلى تصدير عرض 

 بمجرد إنشائه. Microsoft Wordاألسعار إلى 
 

يمكنك إدخال أوامر المبيعات بمنتهى  – الطلب

لوصول إلى معلومات توفر الصنف من السهولة عبر ا

خالل تقرير المتوفر الستيفاء الطلبات على مستوى 

 عدة مستودعات.

وفي حالة حدوث عجز، يمكنك اختيار الطلب من 

قائمة من األصناف البديلة أو السماح بالتسليم الجزئي 

لكمية الصنف المطلوب. يمكن أن تدعم الطلبات 

مختلفة لكل بند،  تواريخ تسليم وعناوين وجهات شحن

ويمكنك تلقائًيا إنشاء أوامر شراء من أمر مبيعات 

 وشحن األصناف مباشرًة إلى موقع العميل.
 

يمكنك إعداد وثائق للتعبئة لجميع البضائع  – التسليم

التي يتم شحنها إلى العميل. وتعمل وظيفة التعبئة 

المضمنة على تسهيل "اإلدخال االفتراضي" لألصناف 

لفة عند إنشاء عملية تسليم. ويمكنك في حزم مخت

تخزين رقم تتبع التسليم والوصول إلى حالة الشحن 

الموضحة ضمن إشعار التسليم وكل ذلك بالنقر على 

الماوس. ويقوم البرنامج بتحديث كميات المستودع عند 

 التسليم تلقائًيا.

معالجة المرتجعات يمكنك  – معالجة المرتجعات

د  وضبط المخزون ورصيد المدفوعات مع المورِّ

 المعني بشكل أسرع.
 

يمكنك تتبع األوامر  – معالجة الطلبيات المتأخرة

التي ال يمكن تسليمها إلى العمالء بسبب نقص 

المخزون واستيفاء الطلبات المعلقة تلقائًيا بمجرد 

 لمخزون.ا فياألصناف  تسجيل
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يمكنك إنشاء قيد يومية مقابل في  – فاتورة المقبوضات

كل فاتورة بشكل تلقائي. ونتيجًة لذلك، يمكنك إنشاء 

إيصال تلقائي في حالة اختيار العميل دفع جزء فقط من 

 قيمة الفاتورة.
 

يمكنك إنشاء فاتورة  – فاتورة المقبوضات والدفع

وإيصال في خطوة واحدة فقط من خالل االستعانة 

 بالمعلومات المتاحة في المستند ذاته.
 

يمكنك استيراد البيانات  – المذكرة الدائنة للمقبوضات

بسرعة من الفاتورة األصلية عند إنشاء مذكرة دائنة 

 للبضائع المرتجعة.
 

عات المقدمة يمكنك تطبيق الَدف – الَدفعات المقدمة

الخاصة بعمالئك على أوامر المبيعات. ويمكنك معالجة 

َدفعة مقدمة بفاتورة أو بدون فاتورة، كما يمكنك تحديد ما 

إذا كنت تريد إنشاء الترحيالت المحاسبية المناسبة 

بمجرد إجراء الَدفعة المقدمة أو إنشاء مستند فقط بدون 

 إنشاء أي ترحيالت.
 

نك تحديد فترة أو رقم مستند أو يمك – طباعة المستندات

 نوع مستند لطباعة سجالت المبيعات والمشتريات.
 

يمكنك طباعة جميع المستندات  – مسودات المستندات

 المحفوظة كمسودات وتحريرها وإدارتها.
 

يمكنك أتمتة إنشاء المستندات  – معالج إنشاء المستندات

 المستخدمة في أنشطة المبيعات واالستيفاء من خالل

االستعانة بالمعلومات الواردة في مستند واحد أو أكثر 

كنقطة بداية. وبمساعدة المعالج، يمكنك تحديد إنشاء 

مستندات مستهدفة مثل إشعارات التسليم أو الفواتير تلقائًيا 

 باستخدام

أوامر المبيعات أو عمليات التسليم أو المرتجعات أو 

المثال، يمكنك فواتير المقبوضات كأساس. على سبيل 

تجميع جميع مستندات المبيعات الموجودة في فاتورة 

واحدة ألي عميل محدد، أو إنشاء فواتير ملخصة ألي 

عميل محدد على أساس مجموعة متنوعة من األوامر 

 وإشعارات التسليم المجمعة على مدار شهر كامل.
 

يمكنك أتمتة عملية إنشاء خطابات  –معالج المطالبات 

رسالها إلى العمالء بَدفعات مستحقة. التذكير وإ

ويمكنك تنفيذ هذا المعالج على فترات منتظمة، 

كأسبوع أو شهر مثالً، للبحث عن فواتير العمالء 

المستحقة، وإرسال سلسلة من اإلشعارات المتأخرة 

بمستويات مختلفة من األهمية على فترات محددة 

 مسبًقا. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك االحتفاظ بسجل

َدفعات لكل عميل، مما يساعدك على اتخاذ قرارات 

مدروسة بشكٍل أفضل عندما يتعلق األمر بتحديد 

 شروط الدفع لألوامر المستقبلية.
 

 المشتريات
 

د وصيانتها  يمكنك إدارة األنشطة المتعلقة بالمورِّ

، ويتضمن ذلك SAP Business Oneباستخدام 

ن إصدار أوامر الشراء وتحديث كميات المخزو

واحتساب قيمة التكلفة الشاملة لألصناف المستوردة 

 وتسليم البضائع ومعالجة المرتجعات واألرصدة.
 

يمكنك إنشاء أوامر شراء للمواد أو  – أمر الشراء

الخدمات التي تطلبها، باإلضافة إلى طباعة هذه 

األوامر أو إرسالها بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد 

د. ويمكن إنشاء أمر اإللكتروني مباشرًة إلى ا لمورِّ

شراء من أمر مبيعات لضمان توفُّر المستويات 

المناسبة من البضائع في المستودع في 

تاريخ الشحن المطلوب. ويتم من خالل أمر الشراء 

تحديث الكمية المتوفرة من األصناف المطلوبة وإعالم 

مدير المستودع بتاريخ التسليم المتوقع. باإلضافة إلى 

نك تقسيم أمر شراء واحد إلى عدة أقسام في ذلك، يمك

حالة ضرورة شحن األصناف إلى عدة مستودعات، 

 على سبيل المثال.
 

يمكنك تحديد ما إذا  – أمر الشراء الستالم البضائع

كنت تريد االستالم في مستودع واحد أو عدة 

مستودعات. ويمكن ربط عمليات استالم البضائع 

بأمر شراء، ما يعني إمكانية تغيير كمية أمر الشراء 

في حالة عدم مطابقة الكمية المستلمة لكمية األمر 

األصلية. وبالنسبة لألصناف المطلوب إرجاعها إلى 

د،  يمكن إنشاء مستند إرجاع بضائع إللغاء المورِّ

الكمية واألسعار الواردة في أمر الشراء الخاص 

 باستالم البضائع جزئًيا أو كلًيا.
 

يمكنك معالجة الَدفعات إلى  – فاتورة المدفوعات

دين من خالل العمل وفًقا لقيود اليومية التي  المورَّ

ير يقوم البرنامج بإنشائها تلقائًيا عند معالجة فوات

د.  المورِّ
 

يمكنك إصدار مذكرة  – المذكرة الدائنة للمدفوعات

د. ويمكنك  دائنة بالبضائع المرتجعة ألي مورِّ

الحصول على البيانات المطلوبة لهذه المذكرة الدائنة 

 بسرعة من الفاتورة األصلية.
 

يمكنك احتساب سعر شراء  – التكاليف الشاملة

البضائع من خالل تخصيص عناصر التكاليف 

الشاملة )مثل الشحن والتأمين والرسوم الجمركية( 

لتكلفة التسليم فوق ظهر السفينة لكل صنف. ويتم 

 تحديث قيمة المستودع الفعلية من البضائع تلقائًيا.
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يمكنك إدارة طلبات الَدفعات  – الَدفعات المقدمة

د ألوامر الشراء. ويمكنك  المقدمة الخاصة بالمورِّ

معالجة الَدفعة المقدمة بفاتورة أو بدون فاتورة، كما 

يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء الترحيالت 

 المحاسبية المناسبة بمجرد إجراء الَدفعة المقدمة أو

 إنشاء مستند فقط بدون إنشاء أي ترحيالت.
 

يمكنك تتبع أي تكاليف إضافية  – رسوم الشحن

 مثل رسوم الشحن –وتوثيقها 

المضمنة في معاَمالت الشراء، مثل التأمين أو  –

الشحن أو الرسوم األخرى التي ُتفرض على 

 بضائعك.
 

يمكنك تحرير جميع  – والطباعة اتمسودات المستند

مستندات الشراء المحفوظة كمسودات وإدارتها 

وطباعتها )بما في ذلك المسودات( حسب الفترة أو رقم 

 المستند أو نوع المستند.
 

 تخطيط متطلبات المواد
 

وظيفة تخطيط  SAP Business Oneيوفر حل 

بسيطة إال أنها فعالة، تساعدك على جدولة وإدارة 

األصناف التي سيتم إنتاجها أو شراؤها باستخدام 

 SAPمجموعة متنوعة من المعايير. يستبدل 

Business One  جدولة اإلنتاج غير الرسمية

والمخصصة والمعرضة لألخطاء بعملية أكثر تنظيًما 

م المواد وبيانات باستخدام معلومات أفضل من قوائ

المخزون والمدخالت من أوامر الشراء واإلنتاج 

المجدول ومدخالت الطلب من األوامر الفعلية 

 والمتوقعة.
 

يوفر البرنامج وظائف تخطيط متطلبات المواد 

(MRP:التالية ) 

يمكنك توقع الطلب على أساس عمليات  – التوقعات

لتوقع الشراء القديمة واألوامر المتلقاة ومقاييس ا

. وتساعدك عمليات احتساب MRPاألخرى في معالج 

التوقع في التنبؤ بالطلب على منتجك وتعديل تخطيط 

 المواد وفًقا لذلك.
 

يمكنك تجهيز  – معالج تخطيط متطلبات المواد

متطلبات المواد المستقبلية وتحسينها؛ وإدارة توصيات 

د واستثناءات التصنيع والشراء وتنفيذها. وبمراعاة الح

األدنى من كميات األوامر ومضاعفات األوامر، يمكنك 

االستفادة من تخفيضات سعر الشراء أو أحجام 

مجموعات اإلنتاج القياسية، ومن ثمَّ يمكنك تقليل 

 التكاليف. 

 

SAP Business One  هو منتج

التكلفة ُصمم  معقولحائز على جوائز 

خصيًصا للشركات الصغيرة. وكتطبيق 

 SAPيخلصك برمجي متكامل، 

Business One  من تكاليف

ومتاعب دمج تطبيقات مستقلة متعددة، 

كما أنه يتميز بسهولة واجهة المستخدم 

ومرونة التكوين مما يقلل من تعقيدات 

 التطبيق وأعمال الصيانة المستمرة.

يقوم المعالج بإنشاء تقرير بالتوصيات يقدم نصائح إلنتاج 

لك خيارات التنقل أصناف معينة أو شرائها. وتتيح 

التفصيلي المتعددة إمكانية عرض عمليات احتساب 

صافي قيمة المتطلبات والمستندات الفعلية التي تحدد 

 المتطلبات اإلجمالية.
 

يمكنك إنشاء أوامر شراء  – تقرير توصيات األوامر

وأوامر إنتاج تلقائًيا على أساس المعلومات المتاحة في 

رورة التعهيد الخارجي تقرير التوصيات. وفي حالة ض

ألحد األصناف، يمكنك تحويل أمر اإلنتاج إلى أمر 

شراء بسرعة. ويمكنك كذلك دمج أوامر الشراء لنفس 

د في أمر واحد، مما يضفي مزيد من االنسيابية  المورِّ

 والسهولة على عملية الشراء.
 

 التحكم في المخزون
 

ة يمكنك إدارة البيانات الرئيسية واألرقام المسلسل

وقوائم أسعار األصناف، باإلضافة إلى تحديد 

األصناف البديلة وإجراء تعديالت تخفيض المخزون 

أو زيادته وتنفيذ عمليات الجرد الدوري وإنشاء 

 قوائم االنتقاء ألوامر المبيعات المفتوحة.
 

 يوفر البرنامج وظائف التحكم في المخزون التالية:
 

يمكنك تحديد أصناف  – البيانات الرئيسية للصنف

اإلنتاج )التصنيع( وأصناف الشراء )الشراء(، 

واألصناف غير المرتبطة بالمخزون )العمالة والسفر 

على سبيل المثال( مع االحتفاظ بالمعلومات االفتراضية 

د المشتريات ووحدة قياس الشراء والبيع  مثل مورِّ

والموقف الضريبي لكل صنف. ويمكنك صيانة 

ي تم جردها في عدة مستودعات بتكاليف األصناف الت

 مرتبطة تختلف باختالف للموقع. يدعم
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أكثر أساليب تقييم المخزون  SAP Business Oneحل 

شيوًعا، بما في ذلك أساليب التكلفة القياسية والمتوسط 

المتحرك المرجح والوارد أوالً يصرف أوالً. ويمكنك تحديد 

أسلوب الشراء )مثل التصنيع أو الشراء( إضافة إلى تحديد 

الفترات الزمنية بين األوامر لشراء األصناف )على سبيل 

أسبوعًيا أو يومًيا(. ويمكنك كذلك تحديد المثال، شهرًيا أو 

أحجام مجموعات شراء األصناف وأقل كمية لألمر ومتوسط 

مهلة التسليم. ويمكنك بعد ذلك، استخدام هذه المعلومات مع 

 وظائف تخطيط متطلبات المواد.
 

يمكنك إنشاء أرقام مسلسلة يدوًيا أو  - األرقام المسلسلة

 تلقائًيا باستخدام القوالب.
 

يمكنك تعيين مجموعات للمنتجات وتصنيفها  -لمجموعات ا

حسب أي سمة يمكن تحديدها بشكل حر )مثل فترة 

الصالحية(، وبعد ذلك يمكنك تحديد مجموعات لهذه 

المنتجات في أوامر المبيعات وإشعارات التسليم وحركات 

 المخزون.
 

يمكنك إعداد قائمة باألصناف البديلة في  - األصناف البديلة

ة عدم تحديدها من طرف العميل، مع تصنيفها حسب حال

 درجة التشابه بين األصناف والسعر والكمية.
 

يمكنك الحصول على جدول  - رقم دليل شركاء األعمال

بأرقام أصناف الموردين والعمالء يتضمن إسنادات ترافقية 

تشير إلى أرقام أصناف المخزون، ومن ثمَّ يمكنك استخدام 

ء في مستندات الشراء بدالً من أرقام أرقام أصناف العمال

 أصناف المخزون.
 

يمكنك تسجيل عمليات استالم  - استالم البضائع وإصدارها

البضائع التي ال ترتبط بمستند شراء أو بيع بشكل وإصدار 

 مباشر.

 

يمكنك نقل المخزون بين  -نقل المخزون

 المستودعات.
 

يمكنك إعادة تقييم قيمة  - إعادة تقييم المخزون

المخزون وتكاليف الصنف بدون تغيير 

 مستويات الكمية.
 

يمكنك إدخال األرصدة  - ترحيل المخزون

االفتتاحية ألصناف المخزون وتحديث بيانات 

 المستودع.
 

يمكنك تبسيط جرد  - الجرد الدوري للمخزون

المخزون عن طريق تحديد وقت استحقاق جرد 

كل صنف من أصناف المخزون. وتساعد 

التنبيهات والتقارير الصادرة على ضمان تكرار 

جرد األصناف ذات مستويات األهمية المختلفة 

 حسب الحاجة.
 

يمكنك تحديد مجموعة متنوعة  -قائمة األسعار 

مالء أو من قوائم األسعار وربطها بالع

ويمكنك كذلك إنشاء روابط حيوية  الموردين.

بين قوائم األسعار، والتي يتم تحديثها بشكل 

 تلقائي كلما تغيرت قائمة األسعار األساسية.
 

مكنك تحديد أسعار خاصة ي - األسعار الخاصة

للموردين أو العمالء األفراد وأسعار خاصة 

بالكمية مرتبطة بحجم الطلب وفترة صالحية 

 سعر.لكل 
 

يمكنك إدارة عملية االنتقاء  - مدير االنتقاء والتعبئة

والتعبئة ضمن قوائم انتظار متعددة. وبمجرد إدخال 

أوامر المبيعات، تظهر في قائمة انتظار "األوامر 

المفتوحة" ويمكن تعليمها كمحررة كلًيا أو جزئًيا 

لالنتقاء. في حين تعرض قائمة انتظار األوامر 

رة" جمي ع األوامر المحررة لالنتقاء، والتي "المحرَّ

 يمكنك تعليمها كمنتقاة كلًيا أو جزئًيا. ومن قائمة

 
انتظار "األوامر المفتوحة" أو "األوامر 

المحررة"، يمكنك إنشاء قوائم انتقاء تلقائًيا ألمر 

أو مجموعة أوامر. وتوفر هذه الميزة وظيفة تنقل 

تفصيلي تتضمن البيانات الرئيسية للصنف 

 لعميل باإلضافة إلى مستندات المنشأ.وا
 

 إعداد التقارير
 

يمكنك إنشاء تقارير فورية وإدارتها وتوزيعها 

بسهولة أكبر، كما يمكنك استخدام مجموعة 

 SAPمتنوعة من أدوات إعداد التقارير في حل 

Business One  مثل(Crystal Reports 

 XL Reporterومصمم مخططات الطباعة و

ومدير االستعالمات( إلنشاء تقارير مالية وإدارية 

توفر لمحات سريعة عن مؤشرات األداء األساسية 

مثل عمليات حجز المبيعات وإجمالي اإليراد من 

سنة حتى تاريخه والمقبوضات واألوامر المفتوحة 

 والدفعات المستحقة.
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ال يمكنك فقط استيراد أي تقرير بتنسيقات 

 Microsoftو pdfإلكترونية متنوعة مثل 

excel/Word وrtf وxml  بل يمكنك أيًضا

 توزيع تلك التقارير 

 على مستوى الشركة عبر البريد اإللكتروني أو 

 ك حل الفاكس أو التنسيقات األخرى. ويقدم ل

SAP Business One  رؤية شاملة لعمليات

أعمالك من خالل ميزة السحب والربط التي 

تساعدك أيًضا على استيعاب المعاَمالت 

 والعالقات األساسية داخل الشركة بشكل فوري.
 

عدًدا كبيًرا  SAP Business Oneيوفر حل 

من التقارير المحددة مسبًقا لكل منطقة وظيفية. 

ويمكنك إنشاء تقارير لمنطقة وظيفية محددة في 

شركتك مع تخصيص المخرجات لتالئم 

احتياجاتك. للحصول على قائمة كاملة بالتقارير 

المحددة مسبًقا، راجع قسم "التقارير المحددة 

 مسبًقا".
 

 دامتبسيط إعداد التقارير باستخ

 Crystal Reports تقارير

 SAP Business Oneيتكامل اآلن حل 

الرائدة  Crystal Reportsبشكل تام مع أداة 

 SAPفي إعداد التقارير. ويوفر كل من حل 

Business One  وأداةCrystal Reports 

شاملة إلعداد التقارير من شأنها توفير  وظائف

 رؤى شاملة وأساسية لكل وحدات شركتك.
 

 ك إنجاز األنشطة التالية باستخدام أداةيمكن

Crystal Reports. 

 

يمكنك  - إعداد تقارير دقيقة في الوقت المناسب

إعداد تقارير بمجموعة متنوعة من تنسيقات 

العرض في بيئة رسومية سهلة االستخدام، كما 

 يمكنك إعداد تقارير قياسية

المنشأة  Crystal Reportsومخصصة واستيراد تقارير 

خارجًيا والتنقل التفصيلي للبيانات ذات المستوى األدنى وتحليل 

 المعلومات بعد ذلك.

 

 يمكنك تخصيص  - تخصيص التقارير بسهولة

 SAPالتقارير من خالل إضافة أي حقل بيانات قياسي في 

Business One  أو أي حقل محدد بواسطة المستخدم

إرفاق رسائل مع  بأقل تكلفة تقنية ممكنة. ويمكنك أيًضا

 المعلومات المخصصة لتطوير استخدام التقارير.
 

يمكنك عرض التقارير  - عرض التقارير وتصديرها

 Microsoft Wordو Adobe pdfوتصديرها إلى ملفات 

 .XMLو RTFو Microsoft excelو
 

يمكنك توزيع  - توزيع التقارير على مستوى الشركة

د اإللكتروني والفاكس التقارير على مستوى المؤسسة بالبري

والنقل اإللكتروني للملفات والطباعة القياسية. ويمكنك أيًضا 

حفظ تلك التقارير بأمان على موقع 

crystalreports.com  لكي يتسنى لك الوصول إليها في

 أي وقت ومن أي مكان.
 

يمكنك تعيين حقوق  - التحكم في الوصول إلى المعلومات

الوصول على مستوى المستخدمين والمجموعات. 

وستساعدك ميزات األمان على التحكم في منح الموظفين 

صالحية الوصول إلى التقارير المصرح لهم الوصول إليها 

 فقط وعرضها.
 

يمكنك توسيع نطاق  - تضمين ملفات الفالش في التقارير

ريق إضافة عن ط Crystal Reportsاستخدام أداة 

. ويمكنك أيًضا إنشاء تصميمات ®Xcelsiusبرنامج 

وتأثيرات بصرية متقدمة للتقارير عن طريق إضافة 

مخططات ديناميكية ورسومات وحتى ملفات فيديو إلى 

 تقاريرك.

 

الذي نساعدك على تقليل الوقت "

عداد التقارير إلن والمدير يحتاجه

. فعلى سبيل المثال، ٪59بنسبة 

إعداد كشف األرباح  كان

إلى  06والخسائر يستغرق من 

دقيقة، بينما ال يستغرق اآلن  06

 ."سوى ثالث ثوانٍ 

 

كيفين باتريك، نائب المدير ومدير عام 

 Sondra Robertsشركة 
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 التقارير المحددة مسبًقا
 

التقارير المحددة مسبًقا التالية لكل منطقة  SAP Business Oneيوفر حل 

 وظيفية:
 

SAPالتقارير المحددة مسبًقا في حل 
®
 Business One 

 Microsoft Outlookالتكامل مع تطبيق 
 

مع تطبيق  SAP Business Oneيتكامل حل 

Microsoft Outlook  من خالل أحد البرامج

اإلضافية، األمر الذي يتيح لك إمكانية تبادل 

البيانات ومشاركتها إلبقاء جميع األطراف على 

اطالع دائم بتطورات العمالء والفرص البيعية 

 المتاحة للشركة، حيث تتوفر لديك الوظائف التالية.

 
 التقادمتقارير •  المحاسبة

 كشف األرباح والخسائر •
 الميزانية العمومية •
 ميزان المراجعة •

 كشف التدفق النقدي •
 تقارير المقارنة •
 تقارير الميزانية •

     
 الفرص البيعية•  فرص المبيعات

 تحليل المرحلة •
 خطة مبيعات الفرص البيعية •
الفرص البيعية والتوقع على توقع  •

 مدار الوقت

 

 قائمة العناصر المفتوحة•  المبيعات والمشتريات

 تحليل المبيعات •
 تحليل المشتريات •

 الفرص البيعية المحققة والضائعة •
 الفرص البيعية المفتوحة والمغلقة •
 توزيع الفرص التسويقية على مدار الوقت •

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية جدولة  - مزامنة البيانات 
عمليات تشغيل المزامنة التلقائية وحل أي تعارضات 

معلقة قد تحدث على مستوى التطبيقين وذلك عن 
طريق إنشاء لقطات للمعلومات التي يوفرها حل 

SAP Business One  وربطها بجهات االتصال
 .Microsoft Outlookفي تطبيق 

    
 نظرة عامة على األنشطة•  شركاء األعمال

 العمالء غير النشطين •
 تاريخ التحصيل •

 أمر العمل المفتوح•  اإلنتاج

 قوائم المواد •

 مكالمات الخدمة•  الخدمة

 حسب قائمة االنتظار مكالمات الخدمة •
 الموظف المختصوقت االستجابة حسب  •
 متوسط وقت اإلغالق •
 عقود الخدمة •

 

 قائمة األصناف•  المخزون

 أحدث األسعار •
 األصناف غير النشطة •
 قائمة ترحيالت المخزون حسب الصنف •
 حالة المخزون •

 تقرير معدات العميل

 مراقبة الخدمة •
 الخدمة مكالمات •
 الخدمة المفتوحة مكالمات •
 الخدمة المتأخرة مكالمات •

 المستودعالمخزون في  •
 تقييم المخزون •
 معاملة الرقم المسلسل •
 رقم الُدفعة )الرزمة( •

 
 

يمكنك استيراد عروض األسعار من  – عروض األسعار

 Microsoftإلى تطبيق  SAP Business Oneحل 

Outlook ثم عرضها وتحريرها وإرسالها كرسائل ،

بريد إلكترونية. يمكنك أيًضا إنشاء عروض أسعار جديدة 

 وحفظها في حل  Microsoft Outlookفي تطبيق 

SAP Business One. 
 

يمكنك تنفيذ الوظائف التالية  - تكامل البريد اإللكتروني

 :Microsoft Outlookمن خالل التكامل مع تطبيق 

 Microsoft Outlookحفظ رسائل بريد  •

 SAP Businessاإللكترونية كنشاط في حل 

One 

حفظ النص األصلي للبريد اإللكتروني ومرفقات  •

الملف األصلي في شكل مكون إضافي بأحد األنشطة 

 SAP Business Oneفي حل 

 تعيين إعدادات المتابعة والتذكير للنشاط •
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 بنية الخادم الواحد
 

على خادم  SAP Business Oneيوجد تطبيق 

، Microsoft Windowsواحد يعمل على نظام 

 .Microsoft SQL Serverكما يدعم خادم 

 

 متطلبات النظام

 SAP Business Oneفضالً عن توفير حل 

لخادم قاعدة بيانات، فإنه يوفر كذلك العديد من 

 األدوات والتطبيقات على الخادم:

خادم الترخيص الذي يتيح إمكانية إدارة  •

 تراخيص المستخدم النهائي المشتراة

أداة النسخ االحتياطي التي تتيح إمكانية إجراء  •

 عمليات نسخ احتياطي لقاعدة البيانات

النظام األساسي للتكامل والذي يتيح إمكانية التكامل  •

وبرامج  SAP Business Oneبين حل 

 األعمال األخرى

 النظام األساسي للدعم عن ُبعد لحل  •

SAP Business One  والذي يتيح الصيانة

 والدعم االستباقيين للبنية األساسية للحل

 

 ة العملمحط الخادم 

أنظمة التشغيل  متطلبات البرامج

 المدعومة
• Microsoft Windows Server 2008 r2 Standard/ 

enterprise (64-bit) 

• Microsoft Windows Small business 
Server 2008 Standard/premium (64-bit) 

• Microsoft Windows Server 2008 Standard/ 
enterprise (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows Server 2003 r2 Standard/ 
enterprise (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard/ 
enterprise (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows Small business 
Server 2003 r2 Standard/premium (32-
bit) 

• Microsoft Windows Small business 
Server 2003 Standard/premium (32-bit) 

• Microsoft Windows 7 professional/ enterprise/ 
ultimate (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows vista business/enterprise/ 
ultimate (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows xp professional (32-bit) 

أنظمة التشغيل 

 المدعومة
• Microsoft Windows 7 professional/ 

enterprise/ ultimate (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows vista business/ 
enterprise/ultimate, (32-bit/64-bit) 

• Microsoft Windows XP 
professional (32-bit) 

أنظمة قواعد 

 البيانات المدعومة
• Microsoft SQL Server 2008 express/ 

Workgroup/Standard/enterprise (32-bit/64-bit) 

• Microsoft SQL Server 2005 Standard/ 
enterprise/express/Workgroup (32-bit/64-bit) 

تطبيقات سطح 

المكتب 

 المدعومة

• Microsoft office 2007 Standard/ 
professional 

• Microsoft office 2003 Standard/ 
professional 

األدنى الحد 

 لمتطلبات األجهزة
 )أو ما يعادلها( 1x intel Pentium ivوحدة معالجة مركزية  •
 جيجا بايت 1 سعةذاكرة وصول عشوائي  •
جيجا بايت،  2.5المساحة المتوفرة على القرص الثابت: قسم النظام  •

 جيجا بايت 2وقسم البيانات 
 للقراءة فقط DVDمحرك أقراص  •
 لوًنا أو أكثر 251بعدد مزودة  412×  142شاشة بدقة  •

 )أو ما يعادلها( 1x intel Pentium ivوحدة معالجة مركزية  •
 جيجا بايت 1ذاكرة وصول عشوائي بحجم  •
جيجا بايت،  1المساحة المتوفرة على القرص الثابت: قسم النظام  •

 جيجا بايت 2.5وقسم البيانات 
 للقراءة فقط DVDمحرك أقراص  •
 بت أو أعلى 24بألوان مزودة  122×  122شاشة بدقة  •
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 وظائف تكوين وتخصيص سهلة االستخدام
 

أدوات متميزة  SAP Business Oneيوفر حل 

يمكن استخدامها لتخصيص النماذج واالستعالمات 

والتقارير لتلبية متطلبات الشركة الخاصة دون الحاجة 

لتدريب تقني متخصص، ويمكنك كذلك تكوين 

اإلعدادات لتحديد أسعار الصرف وتحديد معاِمالت 

التفويض وإنشاء وظائف استيراد وتصدير لرسائل 

 إللكتروني والبيانات.البريد الداخلي والبريد ا

 

 ميزات التكوين
وظائف التكوين  SAP Business Oneيوفر حل 

 التالية:
 إعدادات أساسية متنوعة -تحديد الشركة  •
 التهيئة والتفضيالت العامة •

بيانات الشركة واإلعدادات العامة لدالئل  –
الحسابات والرموز الضريبية وموظفي المبيعات 

العناوين وشروط  والمناطق والمشروعات وتنسيقات
الدفع والموّردين والعمالء واألصناف ومجموعات 

العموالت والمستودعات ونماذج عقود الخدمة 
 وقوائم االنتظار والبنوك وطرق الدفع وطرق الشحن

وصول مراَقب للمعلومات )تحكم  –التفويضات  •
كامل أو وضع القراءة فقط أو منع الوصول( 

الفريق أو وتوفير إمكانية الوصول على أساس 
 القسم أو الفرع

األساس لكل التقارير  –تحديد أسعار الصرف  •
 والبيانات المسجلة

النسخ االحتياطي للبيانات  –األدوات المساعدة  •
والعمليات التلقائية واإلقفال في نهاية العام واألرشفة 

 واستيراد البيانات وتصديرها
 إدارة البيانات واسترجاعها -االسترداد  •

رسائل للمستخدمين  –ووظائف التنبيهات رسائل  •

الداخليين والعمالء والموّردين؛ وتحديد ملف 

 البيانات الشخصي للرسائل التحذيرية

إدخال األرصدة االفتتاحية  –األرصدة االفتتاحية  •

 عند تدشين الشركة

يتم من خالله تحديث  –سجل البيانات الرئيسية  •

 بيانات التطبيق بالكامل، ويحتوي على سجل

د  البيانات الرئيسية لكل عميل ومورِّ

أشجار المنتجات التي تمثل المقدمة  -قوائم المواد  •

 وتغطي المواد الفردية المعينة

 

 مساعدة البحث
تتيح هذه الوظيفة إمكانية تسجيل القيم لكل حقل في 

التطبيق، بما في ذلك الحقول التي يحددها المستخدم، 
وذلك من خالل عملية البحث المحددة مسبًقا مع وظيفة 

ق في حل  . SAP Business Oneالبحث المنسَّ
ق في الحاالت  ويمكنك استخدام عمليات البحث المنسَّ

 التالية:
ئي للقيم في الحقول على أساس اإلدخال التلقا •

 أحد العناصر التالية:
 استخدام كائنات مختلفة في التطبيق –
 قوائم محددة مسبًقا –

 استعالمات محددة مسبًقا )بواسطة المستخدم( –
 تحديد التبعيات بين حقول التطبيق •
عرض الحقول المستخدمة فقط لالستعالمات، مثل  •

كات توقيع المستخدم وتاريخ اإلنشاء ورصيد الشي
 المفتوحة )لشريك األعمال(

 

 التنبيهات واالعتمادات
يمكنك إعداد إشعارات فورية واستجابات تلقائية 
ألحداث األعمال الهامة من خالل تنبيهات قابلة 

 للبرمجة بواسطة المستخدم تعتمد على تدفق العمل.

كما يمكنك تعيين األحداث التي تريد تتبعها وتحديد 

والحدود المقبولة المرتبطة بتلك نطاقات السماحية 

األحداث، وعندما تتخطى المؤشرات النطاق السابق 

تحديده المعين للحدث، ستتلقى إشعاًرا بذلك. وتؤدي 

أي مخالفة لسياسة الشركة إلى إرسال إشعار فوري 

 للمدير، ثم تبدأ عملية تدفق العمل إلدارة الحدث.
 

 يمكنك من خالل استخدام التنبيهات في حل 

SAP Business One  تطبيق مفهوم اإلدارة

باالستثناء على نحو استباقي والتغلب على ضرورة 

مراقبة األنشطة يدوًيا، كما يمكنك االطالع الفوري 

على كل حالة يتم فيها تخطي حد تم تعيينه، مما 

يساعدك على اتخاذ إجراء على الفور. باإلضافة إلى 

على معلومات ذلك، تستطيع التنقل تفصيلًيا للحصول 

عن التنبيه التخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق 

 باإلجراءات المستقبلية المتصلة بالحدث.

 

 أفضل الممارسات المحلية
وظائف مضمنة  SAP Business Oneيوفر حل 

خاصة بكل دولة لمساعدتك على االلتزام بالمتطلبات 
القانونية وممارسات األعمال المحلية، وتدعم عمليات 

التطويع المحلي بشكل أساسي المتطلبات القانونية 
والمالية ومتطلبات تباين العمالت، وتشمل هذه 
العمليات الترحيالت المالية التي تمت تسويتها 

ة والتقارير. وتتضمن عمليات ومخططات الطباع
الصيانة إجراء تغييرات قانونية وتلبية متطلبات خاصة 

بكل دولة يتم تنفيذها عند التسليم المعتاد لحزم 
 التصحيحات.
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 التخصيص
 

بالطرق  SAP Business Oneيمكن تهيئة حل 

التالية لتلبية المتطلبات الفريدة أو المتغيرة التي يحتاج 

إليها عملك دون إثقال كاهله بأعباء تقنية المعلومات 

 التي ال تنتهي:

تعيين التفضيالت الخاصة بك للنماذج  •

واالستعالمات والتقارير إلبراز صورة واقعية 

 ألنشطة الشركة اليومية.

من خالل حلول توسيع نطاق الوظائف األساسية  •

سابقة التجميع والتكامل خاصة بالصناعة والتي تم 

 SAP Business Oneتطوريها على أساس 

 لتطوير الحلول البرمجية. SAPبواسطة شركاء 

 تحقيق التكامل بين التطبيقات الخارجية  •

 باستخدام  SAP Business Oneو

SAP Business One Software 

Development Kit (SAP Business 

One SDK)-  راجع القسم المنفصل لالطالع 

 على التفاصيل.

إعادة دمج التعديالت والتحسينات التي تقوم بتطويرها  •

 SAP Business Oneحالًيا في إصدارات 

المستقبلية مع إجراء تعديالت بسيطة أو دون إجراء 

تعديالت على التعليمات البرمجية المخصصة. وألن 

تمتلك واجهات  SDKمجموعة تطوير البرامج 

برمجية تمتاز بإمكانية توافقها مع اإلصدارات السابقة، 

فإن التكامالت والتحسينات تعمل مع اإلصدارات 

 الجديدة بسالسة.

ربط المقرات الرئيسية للشركة والشركات التابعة  •

األخرى باستخدام ميزة تكامل  SAPلها بتطبيقات 

SAP Business One  للنظام األساسي لتقنية

SAP NetWeaver.® 

 تحقيق التكامل بين مكاتب فروع الشركة أو  •

 مواقع التصنيع حول العالم بطريقة منخفضة 

التكلفة ومباشرة من خالل استخدام بنية تطبيق 

SAP Business One  المستندة إلى تعليمات

برمجية واحدة، وما توفره من إمكانات التطويع 

 دولة. 42المحلي في 

 طة المستخدمالحقول المحددة بواس
يمكنك تحديد الحقول الخاصة بك في الجداول 

 SAPالموجودة أو إضافة جداول جديدة إلى 
Business One ويمكنك إضافة الحقول المحددة .

بواسطة المستخدم بسرعة إلى أي من كائنات األعمال 
الموجودة في التطبيق على نحو افتراضي، بما في ذلك 

ن أو العمالء(؛ السجالت الرئيسية )بنود المخزو
ومستندات المبيعات والمشتريات )مثل أوامر المبيعات 

أو الفواتير أو أوامر الشراء(؛ وصفوف المستندات 
)بنود الفاتورة وبنود أمر الشراء(؛ والمعاَمالت المالية 

 )قيود اليومية
أو صفوف قيود اليومية(؛ واستدعاءات وعقود الخدمة 

ات األخرى. ويمكنك وقوائم المواد والعديد من الكائن
تحديد الحقول المحددة بواسطة المستخدم ألنواع 

المعلومات المختلفة، مثل النصوص والعناوين وأرقام 
الهواتف والروابط ومرفقات الملفات والصور والقوائم 

المنسدلة، مع العلم أن هذه الحقول تتبع تلقائًيا قاعدة 
 البيانات الخاصة بك عند الترقية.

 

 اء النظامموثوقية وأد
 

نظاًما أساسًيا للدعم عن ُبعد لحل  SAPتوفر شركة 

SAP Business One  لمساعدتك في تحديث

النظام البرمجي لديك بسهولة أكبر، مع منع تأثير 

المشكالت المحتملة على أنشطة شركتك بصورة 

 استباقية.

 

في ظل مواصلتنا لتنمية شركتنا، سيظل "

SAP Business One  معنا يتيح

لنا إدارة هذا النمو دون وقوع أي 

 "مفاجآت.

 StyleWest, رئيس شركة ديف سنغستاكين

 ويساعد النظام األساسي للدعم عن ُبعد لحل 

SAP Business One باعتباره أداة مراقبة ،

مؤتمتة، في تحديد عوائق النظام من خالل تمكين 

لتجميع معلومات حول حالة  SAPخدمات دعم 

النظام لديك والتحقق من عدم وجود مشكالت الدعم 

المعروفة بالنظام. كما يتيح لك النظام تجنب حدوث 

المشكالت وتقليل الوقت المنقضي في الدعم التقني 

من خالل إرسال رسائل بريد إلكتروني عن الحالة 

 بصفة منتظمة وتوفير اإلصالحات التلقائية.
 

 ظام األساسي للدعم عن ُبعد لتطبيق يوفر الن

SAP Business One :الميزات التالية 
 

تنفيذ تلقائي لعمليات التحقق من  – تقرير حالة النظام

سالمة النسخة المثبتة لديك وبيانات النظام والُنسخ 

االحتياطية المحفوظة مسبًقا واستخدام مساحة القرص، 

ت في وغير ذلك الكثير للحيلولة دون حدوث مشكال

 وقت مبكر.
 

جدولة عمليات النسخ  – صيانة قواعد البيانات

االحتياطي المؤتمتة لقواعد البيانات واسترجاع 

قواعد البيانات المنسوخة احتياطًيا مسبًقا إذا لزم 

 األمر.
 

التحقق من جاهزية النظام لديك  – تقييم ما قبل الترقية

للترقية واحتمالية وجود مشكالت خطيرة قد تحول دون 

 نجاح عملية الترقية.
 

تلقي إصالحات تلقائية لعالج  – اإلصالحات التلقائية

 المشكالت المكتشفة.
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 أرشفة البيانات
يمكنك استخدام ميزة أرشفة البيانات الجديدة في حل 

SAP Business One  لتحسين االستفادة من
قاعدة بيانات التشغيل األساسية لديك والوصول بالنظام 

إلى أداء أكثر سرعة وسالسة للنظام. وتتيح ميزة 
أرشفة البيانات للمستخدمين الذين أمضوا على األقل 

إمكانية  SAP Business Oneسنتين في استخدام 
أرشفة بيانات المعاَمالت المغلقة )مثل مستندات 

يعات والمشتريات المغلقة وقيود اليومية التي تمت المب
تسويتها( والمتعلقة بفترات مالية قديمة. كما توفر لك 

إمكانية تقييم النتائج المتوقعة للعملية قبل تنفيذها، بحيث 
تتمكن من تحديد المستندات التي ستتم إزالتها من قاعدة 

 البيانات، وحجم قاعدة البيانات المطلوب تقليلة، إلى
غير ذلك. يمكنك بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن تشغيل 
عملية األرشفة فوًرا أو إجراء مزيد من المراجعة 

 لبيانات المعاَمالت المحددة.
 

 مجموعة تطوير البرامج
SAP Business One SDK  عبارة عن صندوق

أدوات يحتوي على واجهات برمجية وتعليمات برمجية 

يطة. وتتيح مجموعة نموذجية, ووثائق وأدوات مساعدة بس

األدوات للمبرمجين سهولة ربط واجهات التطبيقات 

أو إضافة  SAP Business Oneالخارجية بحل 

 SAP Business Oneوظائف مخصصة. يتكون 

من واجهة مستخدم مصورة وطبقة كائن أعمال منفصلة. 

 SAP Business Oneوتوفر مجموعة تطوير 

SDK ن، طبقة واجهة إمكانية الوصول إلى كلتا الطبقتي

 المستخدم وطبقة كائن األعمال.

 الميزات

 توفر مجموعة تطوير البرامج الميزات التالية:
توفير إمكانية الوصول البرمجي إلى منطق  •

من خالل  SAP Business Oneأعمال 
هة بالكائنات  طبقة موجَّ

وعمالئها من توسيع نطاق  SAPتمكين شركاء  •
وتحسينها  SAP Business Oneوظائف 

 لتناسب احتياجاتهم الفريدة
دعم مجموعة كبيرة من لغات البرمجة وأدواتها  •

بما يتيح للمطورين استخدام التقنيات والتطبيقات 
 المعروفة

ابقة إتاحة إمكانية التوافق مع اإلصدارات الس •
بشكل كبير، بما يضمن عدم تكرار العمل أو 
إعادة جزء بسيط مه أثناء تنفيذ الترقيات إلى 

 SAP Business Oneإصدار جديد من 
 

 العناصر
تمثل المكونات األساسية التالية جزًءا من مجموعة 

 تطوير البرامج:
 –( لواجهة البيانات APIواجهة برمجة التطبيقات ) •

 SAPالتطبيقات الخارجية ولتحقيق التكامل بين 
Business One 

 –واجهة برمجة التطبيقات لواجهة المستخدم  •
 SAP Businessلتوسيع تطبيقات عميل 

One وتخصيصها 
لتصميم  –مصمم الشاشات بواجهة سحب وإسقاط  •

 SAP Business Oneنوافذ مخصصة لحل 
• Java connector –  لربط التطبيقات الخارجية

باستخدام لغة  SAP Business Oneبحل 
 برمجة جافا

 وثائق كاملة لنماذج من التطبيقات •

 

، بفضل SAPتوفر لك حلول 
تحقيقها للتكامل بين أقسام 

المبيعات والعمالء والشؤون 
المالية والتشغيل، رؤية شاملة 

للشركة بأكملها، والالزمة التخاذ 
القرارات بناًء على المعلومات 

الفورية. ويمكنك من خالل هذه 
تستهدف جميع الرؤية الثاقبة التي 

جوانب العمل لديك مراقبة األداء 
والقضاء على أوجه القصور 
بشكل فوري، واألهم من ذلك 
 تحديد الفرص البيعية المربحة.
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 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SAPحلول 

 آالف الشركات حول العالم تمنحنا ثقتها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو جزء من مجموعة  SAP business oneحل 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  SAPحلول 

-SAP Business Allوهو يشتمل أيًضا على حلول 

in-One  وحلSAP Business ByDesign™ .

وعندما يتعلق األمر بالتنوع الكبير في احتياجات 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تجد أن حلول 

SAP  التي تناسب متطلبات توفر لك أفضل الخيارات

 العمالة واحتياجات شركتك وتقنية المعلومات لديك.
 

، بفضل تحقيقها للتكامل بين SAPتوفر لك حلول 

أقسام المبيعات والعمالء والشؤون المالية والتشغيل، 

رؤية شاملة للشركة بأكملها، والالزمة التخاذ القرارات 

هذه بناًء على المعلومات الفورية. ويمكنك من خالل 

الرؤية الثاقبة التي تستهدف جميع جوانب العمل لديك 

مراقبة األداء والقضاء على أوجه القصور بشكل 

فوري، واألهم من ذلك تحديد الفرص البيعية المربحة. 

 SAPومع هذا الحل القياسي الذي أثبت جدارته من 

والذي يمكن التنبؤ بتكلفته، يصبح بإمكان الشركات 

لحجم تيسير تنفيذ العمليات الصغيرة والمتوسطة ا

والتصرف الفوري بناًء على توفر معلومات كاملة إلى 

 جانب زيادة سرعة معدالت النمو والربحية.

 ونظًرا للثقة التي حظينا بها من جانب أكثر 

 عميل حول العالم، يضع حل  25222من 

SAP Business One  بين يديك خالصة 

جانب خبرة شركائنا خبرتنا الكبيرة في المجال، إلى 

أنفسهم. لذا، ُيعد هذا هو الحل األمثل لمساعدة شركتك 

 ونظيراتها على البقاء في صدارة المنافسة.

 

 المزيد تعّرف على
 

 (22) عشرينب SAP Business One يتوفر حل

دولة بواسطة شبكة عالمية من  42لغة على مستوى 

خبرة شركاء األعمال، والذين استطاعوا االستفادة من ال

لتوفير الخدمات والدعم على  SAPالعالمية لشركة 

المستوى المحلي. لمعرفة المزيد حول الطريقة التي 

 SAP Business Oneيمكن أن يساعدك بها حل 

في الحصول على رؤية واضحة على مستوى شركتك 

 إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، تفضل بزيارة

www.SAP.com/sme/solutions/busines

.sone/index.epx  
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 معلومات موجزة
 

 

 ملخص
خصيًصا ليناسب الشركات الصغيرة، حيث يوفر حالً واحًدا معقول التكلفة إلدارة شركتك من األلف إلى الياء مع زيادة  SAP® Business Oneتم تصميم حل 

الشاملة بسهولة وفعالية درجة الوضوح، بدايًة من الشؤون المالية ومروًرا بالمبيعات وعالقات العمالء وحتى المخزون. كما يساعدك الحل في تنفيذ عمليات الشركة 

 والوصول الفوري إلى المعلومات الكاملة إلى جانب تحقيق معدالت أسرع للنمو والربحية.

 

 
 تحديات األعمال

 توفير الوقت للتركيز على تنمية شركتك •
 الوصول إلى المعلومات الصحيحة التي تساعدك على اتخاذ القرارات •
 إقامة عالقات وثيقة مع العمالء والمحافظة عليها •
 خاالت البيانات واألخطاء والتأخيراتالحد من تكرار إد •
 تحسين التدفقات النقدية حسب احتياجات العمل •

 

 
 الميزات األساسية

 إدارة األستاذ العام واليوميات والميزانيات والمقبوضات والمدفوعات –المحاسبة والشؤون المالية  •

 من االتصال األول حتى إنهاء عملية البيع، ومن إدارة بيانات العمالء حتى دعم ما بعد البيع إدارة عملية المبيعات بالكامل بدايةً  –إدارة عالقات العمالء والمبيعات  •
 التحكم في عملية الشراء بالكامل –المشتريات والتشغيل  •
 إدارة المخزون على مستوى مستودعات ومواقع متعددة، وتتبع حركات المخزون وتسجيلها –المخزون والتوزيع  •

 إنشاء وإدارة وتوزيع تقارير من شأنها تحسين مستوى الشفافية وعملية اتخاذ القرار على مستوى الشركة –الشؤون اإلداريةإعداد التقارير و •

 

 
 المزايا التي تعود على العمل

 توفير المزيد من الوقت للتركيز على تنمية شركتك بفضل تسهيل العمليات •
 الوصول الفوري إلى المعلومات الكاملة التخاذ إجراء عاجل االستجابة الحتياجات العمالء على نحو أسرع من خالل •
عمليات وخفض التكاليف تعزيز المحصلة النهائية من خالل استخدام نظام واحد متكامل يهدف إلى التخلص من البيانات المكررة واألخطاء، إلى جانب تحسين كفاءة ال •

 والحد من التأخيرات
 االستعانة بمعلومات مركزية لتسهيل إدارة االتصاالت بالعمالء والمبيعات وعقود الخدمة إقامة عالقات أقوى مع العمالء من خالل •
 المتغيرة خفض التكاليف وتحقيق االستفادة في مدة أقصر من خالل تطبيق يمتاز بسرعة تطبيقه وسهولة صيانته ومرونته الكافية لتلبية متطلبات شركتك •

 
 

 لمزيد من المعلومات
 بزيارة موقعنا على اإلنترنت  تفّضلو أ SAPاتصل بمندوب 

 .www.SAP.com/sme/solutions/businessone/index.epxعبر 
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 ©2214 SAP SE .أو إحدى الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة 

 ال تجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو إرساله بأي شكل 

 .SAPأو أي شركة تابعة لشركة  SAP SEأو ألي غرض دون الحصول على إذن صريح من 

الشعارات  وخدماتها األخرى الواردة في هذه الوثيقة باإلضافة إلى SAPومنتجات  SAPتكون 

)أو أي شركة تابعة  SAP SEالخاصة بها هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

-http://www.sap.com/corporate( في ألمانيا ودول أخرى. يرجى مراجعة SAPلشركة 

en/legal/copyright/index.epx#trademark  للحصول على مزيد من المعلومات حول

وموزعوها بالتسويق لها  SAP SEواإلخطارات. بعض البرامج التي تقوم شركة العالمات التجارية 

دي برامج آخرين.  تتضمن مكونات برمجية مملوكة لمورِّ

 وقد تختلف مواصفات المنتجات حسب الدولة.

هذه المواد بغرض االّطالع  SAPأو إحدى الشركات التابعة لشركة  SAP SEوتوفر شركة 

أو  SAPتمثلها أو تقدم ضمانات لها من أي نوع، وال تتحمل شركة عليها فقط، وذلك دون أن 

الشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أية أخطاء واردة في هذه المواد أو أية أشياء محذوفة 

أو إحدى الشركات التابعة لشركة  SAP SEمنها؛ حيث إن الضمانات المتعلقة بمنتجات شركة 

SAP لواردة في بيانات الضمانات الصريحة المرفقة بهذه وخدماتها هي فقط الضمانات ا

المنتجات والخدمات فقط إن ُوجدت، وال يمكن تأويل أي من المعلومات الواردة في هذا المنشور 

 على أنها ضمانات إضافية. 

أو الشركات التابعة لها بمزاولة أي نشاط  SAP SEعلى وجه الخصوص، ال تلتزم شركة 

تجاري موضح في هذه الوثيقة أو أي عروض تقديمية أخرى ذات صلة، فضالً عن تطوير أو 

إصدار أي وظيفة مذكورة هنا. وتكون هذه الوثيقة أو أي عرض تقديمي ذو صلة بها واستراتيجية 

ية المحتملة و/أو المنتجات و/أو أو الشركات التابعة لها والتطويرات المستقبل SAP SEشركة 

أو الشركات  SAP SEاتجاهات ووظائف النظام األساسي عرضة للتغيير، كما يحق لشركة 

التابعة لها القيام بتغييرها في أي وقت ألي سبب دون إخطار بذلك. وال يمكن تأويل المعلومات 

تقديم أي مادة أو كود أو وظيفة. الواردة في هذه الوثيقة على أنها تعهد أو وعد أو التزام قانوني ب

وتخضع جميع البيانات المستقبلية للعديد من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في حدوث فجوة 

كبيرة بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة. ويجب على القارئ الحذر من االعتماد على هذه 

 عتماد عليها في اتخاذ قرارات الشراء.البيانات المستقبلية بشكل غير مبرر، حيث إنه ال ينبغي اال

Best-Run Businesses Run SAPTM 

http://www.sap.com/

