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 موديول المالية

المحاسبة النقد و البنوك األصول الثابتة
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 استحواذ األصول الثابتة استهالك األصول الثابتة

بيع األصول الثابتة
 نقل األصول الثابتة أو التخلص منها كخردة

صول الثابتة
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 طلب عهدة أمردفع للطلب

 استقبال الطلب مطالبة بالمصاريف
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 التحويالت البنكية



 الميزات العامة في وحدة المحاسبة
مراقبة و التحكم في جميع المعامالت المالية من قبل أصحاب األعمال -

مدمجة بالكامل مع جميع األقسام في المؤسسة التي يتم فيها إدخال إدخاالت دفتر اليومية تلقائًيا ، وتم إنشاؤها ونشرها بدقة

 التقارير واالستفسارات التفصيلية القياسية والتحليلية جنًبا إلى جنب مع أدوات ذكاء األعمال مثل يوفر أدوات ذكاء األعمال                  الرؤى المطلوبة
للتحقق من االتجاهات والنتائج

    يمكن تنفيذ التقارير التي توضح المعامالت والبيانات بناًء على مستويات مختلفة مثل الشركة منظمة ، مشروع ، قسم...إلخ  -

الحصول على مزامنة بيانات فورية. عرض محدث للشركة -

يعد توليد المعلومات وتوحيدها وإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة أمًرا خالًيا من المتاعب -

تتبع بيانات المحاسبة بمعايير دولية. هذا يعني أنه يمكنك تحديد إطار عمل متعدد اللغات والعمالت -
والشركات والرسوم البيانية للحسابات

رؤية في الوقت الحقيقي وبيانات مالية آمنة -

 إدارة األصول الثابتة للشركة ، وضمان االستهالك التلقائي لألصول ثابتة في الشركة -

وحدة النقد والبنك إلدارة جميع المعامالت المصرفية ، إضافة إلى تسوية البنك -

Power BI



 وظائف البحث المتقدم حسب المجال
.والتاريخ واالنشاء و المستخدم ... إلخ

  ارفاق المستندات والوثائق

مخطط سير العمل
والموافقة و المعالجة

االستعالم المحوري والهيلكي
عن البيانات 

تجميع البيانات وتقارير موجزة عن
البيانات الرئيسية والمعامالت

بيئة سهلة االستخدام ومخصصة

يمكن تصدير جميع البيانات إلى
Excel و Word و PDF وTXT

 يحتفظ النظام بوصول وتفويض
 مفصل للغاية ، وهو مخطط يحدد
التحكم في الوصول واإلجراءات

المميزات العامة
 في النظام



المصاريف إجراءات
أمــــين

 الصندوق

المستحقات

 دورة العهدة

حساب
مستحق
استحقاق الدفع

 الحساب

 العمالء و المزودين

 األصول الثابتة مبسطة مع طرق متعددة لالستحواذ

العهدة

تحكم
 بالميزانية

 بناء مخطط شجرة الحسابات

 التحويالت البنكية

 جرد األصول الثابتة واالستهالك



الفوائد / الميزات الرئيسية

حل شامل و متكامل
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 وحدة الماليةالت

 معالجة و وظائف وحدة الــمـــالية مرتبطة    
ومخصصة بناء على سير العمليات في شركتك

تحسين العائد
 على االستثمار

 مستوى عالي من
 إدارة الوقت وتحسين

الجودة والكفاءة
نتائج فعالة

ودقيقة
إدارة عالقات 

 العمالء

 قاعدة معرفية
الجدولة بالطريقة
األمثلة وتحسين
 استخدام الموارد

SLA 



إدارة التحويالت المالية



 إدارة األصول الثابتة



 النقد والبنوك


