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نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي

Cloud ERP System 
Enterprise Resource Planning



 كل مؤسسه أو شركة لديها متطلبات خاصه ولتحقيق أتمته متكامله لجميع

 العمليات, يتطلب وجود أنظمة مرنه لتطويعها ضمن وقت قصير لتحقيق

أعلى معاير الجوده ورفع إنتاجية الموظفين

 هو نظام تخطيط وإدارة الموارد تم تصميمه وتطويره Trio365 نظام تريو

 على منصة برمجية  واللتي تسمح بالتطوير المرن والسريع لكافة العمليات

 دون الحاجه للرجوع الى الشركة المطبقه للنظام اال في الحاالت العقدة

والمتطوره جدا

 نظام تريو يخدم جميع الشرائح من شركات ومؤسسات صغيره الى منظمات

 أو المتصفح أو Desktop بها االف العاملين من خالل الحاسب الحاسوب

الموبايل والكمبيوتر اللوحي
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Business
Requirements

ماذا تريد أن تحقق... وليس كيف

 
 

بماذا نختلف؟
 

•
•
•

Increase Productivity 

Effective Monitoring and Control 

Reduce Cost / Increase Profit

•

•

•



Benefits الميزات

1. Fully integrated with Microsoft Applications
2. Dimensional Data View (Grid, Pivot, Chart)
3. Exportable Reports.
4. Report and Dashboard Designer.
5. Multi - legal entities, Sites and Currencies.
6. SMS & Email batches and notifications
7. Outstanding reporting & analytical tools & generate all 
statistics
8. Fully customizable, configurable to your needs & identity
9. Historical information for all processes

Microsoft متكامل تماًما مع تطبيقات

(عرض بيانات األبعاد (شبكة ، محوري ، مخطط

تقارير قابلة للتصدير 

تقرير ومصمم لوحة القيادة 

تعدد الكيانات القانونية والمواقع والعمالت 

 تنبيهات عبرالرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني 

التقارير المتميزة وأدوات التحليل وتوليد جميع اإلحصاءات 

قابل للتخصيص بالكامل ، قابل للتكوين حسب احتياجاتك وهويتك 

 سجل لكل معلومات العمليات حسب التاريخ 
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Comparison المقارنة

بعض الوظائف فقط يمكن الوصول لها من الموبايل او الويب

أنظمة مساعدة من طرف ثالث

أنظمة مساعدة من طرف ثالث

يقتصر على موظفي الشركة الداخلية

دائم و حوسبة سحابية

 عدد محدد مسبقا على سير العمليات بتصميم ثابت احيانا تحتاج إلى تطوير
 إضافي بتكلفة عالية

جميع التطويرات تحتاج إلى مطور بمهارات عالية و بتكلفة عالية جدًا

ال يوجد

مجلدات المحرك فقط

جميع األنظمة والوظائف يمكن الوصل لها من الموبايل والويب والجهاز العادي

 مميزات كاملة للموارد البشرية و الرواتب بإعدادات ديناميكية تتوافق مع قوانين كل بلد

 ضمن النظام

اعطاء الصالحيات للعمالء و الموردين لتعديل البيانات و الحصول على التقارير

   رخصة دائمة و خيارات  اشتراك مرنة و مجانية عند التحويل من خيار إلى آخر

 خطوات غير محدودة.امكانية التطبيق على واحدة أو أكثر من الشركات دون الرجوع لمساعدة
قسم تكنولوجيا المعلومات

 من التطوير يمكن التعامل معها من خالل مستخدم رئيسي و %30 منها تحتاج لالستعانة بخبير
  برمجة من قسم تكنولوجيا المعلومات

امكانية إضافة المالحظات و التعليقات باالضافة إلى إتاحة خاصية غرف الدردشة

 امكانية الحفظ في قاعدة البيانات و مجلدات المحرك و الحسابات الخارجية مثل
Dropbox, Google,…etc.

الوصول للنظام

الموارد البشرية و الرواتب

 الخدمة الذاتية

 مستخدمين خارجيين

التراخيص

 مخطط سير العمل

التطوير

 المشاركة \ التعاون

إدارة البيانات و المرفقات

Restrictedfunctions are published to Web or Mobile

Third party systems

Third party systems

Restricted to internal company employees

Perpetualand Cloud

Steprestrictions Needs additional development with high cost

All development needs highly skilled developer with very 
high cost

None

Drive folders only

Full functions and features canbe accessed from Desktop, Web and Mobile

FullHR and Payroll features with dynamic configurations per country regulations

Withinthe system

Customer and Vendors can access to updatesome data and get full reports

Perpetual,Cloud and Subscription options with flexible and free shifting from one 
option to another

Unlimited steps Canbe applied to one or multi legal entity without IT help

70% of the development can be handled by key user while 30% needs an IT person 
with standard MS SQL experience

Notes, comments and chat rooms features are available 

Saving in Database, Drive folders and external accounts like Dropbox, Google,…etc.

Accessibility

HR and Payroll

Self-services

External users

License

Workflow

Development

Collaboration

Datamanagement 
and Attachments

70%

SAP, Oracle, Microsoft and Others Trio365



User Friendly
  سهولة اإلستخدام

 يوفر النظام واجهة مستخدم رسومية مبسطة           ومسؤولي النظام
الستخدام التطبيق بكفاءة لمساعدة كًال من  المستخدمين

System provides a streamlined graphical user interface 
(GUI) to help both users and system administrators 
access the application efficiently.

Sharing
Reports & Dashboard quickly

 التقارير والمؤشرات
تحليل البيانات واتخاذ قرارات سريعه وفعالة

 (GUI)

Reports with Dashboard
Interactive dashboard for
better decision making

تقارير مع لوحة مؤشرات األداء
لوحة مؤشرات أداء تفاعلية لصنع قرار أفضل



Web
  الويب
All business features & functions 
can be accessed from any web 

 تحليل البيانات

Collaborations Each record is considered as a social media post where 
users can communicate and share thoughts easily

 ميزات النظام و وظائفه بإمكانك الحصول
  على وصل إليها من أي مستعرض

Pivot Data view

جدولة األعمال اليومية
Calendar View

التواصل االجتماعي والمهني كل سجل في النظام يمكن اعتباره منشور اجتماعي ومشاركة التعليقات
الهامة مع االخرين  



 المؤشرات الذكية
Cash flow forecast

مخطط سير العمليات
Workflow

Workflow Designer allow 
you to design the workflow 
process graphically and easily

متعدد اللغات
 

Multi Languages

 تصميم مخطط سير العمل ، يسمح لك

بتصميم عمليات سير العمل بسهولة و

عبر واجهة رسومية

التنــبيـــهات

 

Alerts & Notifications



متعدد العمالت
 

Multi Currency

تصدير البيـــــــانات بسـهوله
On fly report & Exportable Data

Search in Millions of 
records using the powerful 
search engine configured 
on-fly for each screen and 
utilizing the common 
mathematical operators

 امكانية البحث السريع في ماليين

 السجالت باستخدام ادوات البحث

المتقدمة

البحث

 

Search

البرمجه والتطوير

 

On fly Customizations

 منصة التطوير المرنة تمكن

 الشركة من التعديل بل

 واضافة انظمة جديده تخدم

المستخدمين والمدراء

With development authorizations, User can Add/Edit/Delete 

fields such as (Text DateTime, Image, … . etc.). Field 

properties can be simply managed.



بعض الوظائف فقط يمكن الوصول لها من الموبايل او الويب

أنظمة مساعدة من طرف ثالث

أنظمة مساعدة من طرف ثالث

يقتصر على موظفي الشركة الداخلية

دائم و حوسبة سحابية

 عدد محدد مسبقا على سير العمليات بتصميم ثابت احيانا تحتاج إلى تطوير
 إضافي بتكلفة عالية

جميع التطويرات تحتاج إلى مطور بمهارات عالية و بتكلفة عالية جدًا

ال يوجد

مجلدات المحرك فقط

جميع األنظمة والوظائف يمكن الوصل لها من الموبايل والويب والجهاز العادي

 مميزات كاملة للموارد البشرية و الرواتب بإعدادات ديناميكية تتوافق مع قوانين كل بلد

 ضمن النظام

اعطاء الصالحيات للعمالء و الموردين لتعديل البيانات و الحصول على التقارير

   رخصة دائمة و خيارات  اشتراك مرنة و مجانية عند التحويل من خيار إلى آخر

 خطوات غير محدودة.امكانية التطبيق على واحدة أو أكثر من الشركات دون الرجوع لمساعدة
قسم تكنولوجيا المعلومات

 من التطوير يمكن التعامل معها من خالل مستخدم رئيسي و %30 منها تحتاج لالستعانة بخبير
  برمجة من قسم تكنولوجيا المعلومات

امكانية إضافة المالحظات و التعليقات باالضافة إلى إتاحة خاصية غرف الدردشة

 امكانية الحفظ في قاعدة البيانات و مجلدات المحرك و الحسابات الخارجية مثل
Dropbox, Google,…etc.

الملفات والمرفقات

 

Multiple Attachments

المالحظات
Multiple Notes

Notes and Comments can be added to each record in the system. Notes Engine can be used
 also for Task management to assign task to another employee and let the system remind 
you in a specific date

يمكن اضافة عدد النهائي من المالحظات لكل سجل في النظام ومشاركتها مع االخرين

كما يمكن تفعيل خاصية ارسال المهام وتحديد موعد لمتابعة المهام ليقوم النظام بتذكير المستخدم في الوقت المحدد

الصالحيات

 

Security

Administrators can manage screens accessibility, 
fields and record level security per User groups.

مستوى صالحية متقدم وعلى مستوى السجالت



www.Triosuite.comMeet our team
قـــــابل فـــــريقـنا Sales@triosuite.com

Focus on Essential Resources
by managing your business more efficiently
ركز على الموارد األساسية من خالل إدارة عملك بكفاءة أكبر 


