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البرمجة المتقدمة

المؤسسة = أعمال تخطيط موارد المؤسسات؟ العمليات والوظائف
المورد = األشخاص واألصول

التخطيط = كن مستعًدا ، قلل المخاطر وحقق األهداف في الوقت المحدد



 الجيل الثاني من نظام تخطيط موارد المؤسسات

Business Rules DMS

From Designers Calloborations
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BI Designer

Workflow
API
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نظام وقفة واحدة
يمكن الوصول إليها من سطح المكتب والويب والجوال

قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير

Database
Node 1

Database
Node 2

High availability

Integrations

Triosuite Architect 30+
 Business Solutions

وحدة أعمال



 نظام تخطيط موارد المؤسسات

الوحدات

 مصصم النماذج
BI مصصم

DMS
 سياسات

 إجراءات
 اشعارات
التعاون

مخطط سير العمليات
 التواصل
 التكامل

Financial 
Management

HR and Payroll

Material Control

Procurements

Sales and Retail

CRM

Projects

موديول شاملةو تغطي مختلف  الصناعات في مجال األعمال  +25



سهل االستخدام
 يوفر النظام رسما بيانيا مبسطا واجهة المستخدم

لمساعدة كال المستخدمين ويقوم مسؤولو 
النظام بالوصول إلى التطبيق بكفاءة  

تخصيصات سريعة
مع أذونات التطوير ، المستخدم

يمكن إضافة / تحرير / حذف الحقول مثل
مجال .(نص ،تاريخ ، وقت ، صورة ،…. إلخ)

.يمكن إدارة الخصائص ببساطة

(GUI) 



 مخطط سير العمليات
 مصمم مخطط سير العمليات

 يسمح لك بتصميم آلية المعالجة
من خالل واجهة رسومية



API
محرك           يقلل من الوقت / التكلفة للبناء
واجهات برمجة تطبيقات غير محدودة بسرعة

التطوير والتلقائية مرة واحدة
النشر على جميع المنصات

سطح المكتب والويب والجوال

 مصم لوحة مؤشراء األداء
لوحة تحكم تفاعلية التخاذ قرارات أفضل

API



Products Architect

or Any Other ERP

On-Prem
Company 5

Platform to server any 
b2b relation like Recruit-

ment, logistics 
“ERP independent”

jobeyes = Recrutiment Platform
99joint = Tickiting
Logistal = logistics

On-Prem
Company 1

Cloud DB for
Many Companies

Cloud
Company 2

Company 1 will create an agreement 
with his customer defined in his ERP 
but this customer is already defined in 
logistal platform as Company 5 . Once 
he created PO the he can update 
company 5 prodducts ,the logistics 
process like picking then delivery then 
invoicing ... etc.


