
  

 
 

بأعمالك وأرتقي... ال تكن في المؤخرة   
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الراسخ بالجودة یتضح في كل منتج  MDS إن التزام
الجودة وإجراءات تنفیذ مھام  من منتجاتھا وإن معاییر

العمل المتبعة لدینا تساعدنا كثیرا على تقدیم منتجات 
 اعتمدت، على مر السـنین . عالمي وخدمات بمستوى

 MDS  أفضل إلىعلى خبرات العمالء باإلضافة 
الممارسـات التجاریة المحلیة في بناء حلول أعمال 

 أن تتفوق بمراحل عن المنتجات المشابھة ، كما
عملیات البحث والتطویر المستمرة تبقي منتجاتنا 

ھا الشركات المنافسة التي تواجھ متماشیة مع ضغوط
  .والتغیرات الدینامیكیة في األسواق

 

|

إن خبراتنا في تقدیم حلول بأحجام تناسب مختلف 
فریق المحللین  األعمال التجاریة ترتكز على 

والمستشارین والمھندسین الذین یمثلون عقودا من 
الخبرة في األعمال التجاریة والتقنیة ، باإلضافة إلى 

البحث والتطویر في  فيالسـنوات التي استثمرناھا 
 .مجاالت البرامج والتقنیة واالبتكار

ببناء ودعم حلول طویلة  MDS تلتزم" 
 األجل وذات قدرة عالیة على مسایرة 

النمو وتقدیم أعلى حد ممكن من العوائد 
 على السریعة والغیر منقطعة

 " . االسـتثمارات
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 نحن متخصصون في تطویر حلول ذات صبغة
عربیة ذاتیة وتعد بحق حلول مزدوجة اللغة وتعتمد 

من تقنیات وأدوات  إنتاجھأحدث ما تم  على
الجیدة مطورة محلیا في معاملنا  حلولنا. التطویر

سـتوى جودة التجھیز والتي تقدم حلول برمجیة بم
في نفس  المحلیةخصائصھا ب ومتمسكةعالمي 

 .الوقت
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 األستاذ العام 

 الذمم الدائنة 

 الذمم المدینة 

 األصول الثابتة 

  محاسبة مشاریع/ مراكز تكلفة 

 الموازانات التقدیریة والتخطیط المالي 

 إدارة الموارد البشریة 

  التقاریر المالیة 

 إدارة المخزون 

 المبیعات والتوزیع 

 المشتریات 

 مبیعات السیارات 

 إدارة الورش 

 إدارة قطع الغیار 

 البیع بالتجزئة 

 نقاط البیع 

 الذكاء التجاري 

 التمویل اإلسالمي 

 وحدات مطورة أخرى 
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باس���ـتخدام  AccuWareERP ت���م تط���ویر

الت���ام التواف���ق . أدوات التط���ویر التقنی���ة  أح���دث
ال������ذي یقدم������ھ  Oracle م������ع قواع������د بیان������ات
AccuWareERP  یرف���������ع م���������ن مس���������توى

الق�����وة وقابلی�����ة النم�����و واألم�����ن والت�����وافر ف�����ي 
  .المھام والوظائف
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AccuWareERP   ھو حل إلدارة األعمال
االحتیاجات  التجاریة یتوافق بشكل رئیسي مع

التشغیلیة واإلستراتیجیة المتنوعة للشركات 
العدید من الوحدات  الكبیرة ، وھو یشمل

لخدمة أنشطة ومجاالت متخصصة  اإلضافیة
    .السیارات، وورش الصیانة الخ مثل مبیعات

  

اإلنتاجیة ومن خالل المعالجة  من خالل زیادة
 AccuWareERPالمتطورة للمعلومات یقدم 

القوة والمرونة الالزمة إلعطاء الشركات على  
القدرة على السیطرة على  اختالف مجاالتھا

العملیات باإلضافة إلى تحسین األداء وتسھیل 
. متابعة مسار العمل باستمرار مھام اإلدارة في

AccuWareERP  ھل على یجعل من الس
العمل بتوافق واتساق 7/24 الشركات العاملة  

المختلفة ، وھو یضمن تكامل  تام بین الوظائف
 جمیع مھام العمل الرئیسیة ووحدات النظام التي

تشمل اإلدارة المالیة، وإدارة المخزون وإدارة 
  . والمشتریات الموارد البشریة و المبیعات

  
AccuWareERP   یعطي عوائد سریعة على 

   .طویلة الستثمار مع ضمان استمرارھا لمددا
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 مستوى جودة من طراز عالمي  

  ثنائیة اللغةواجھات  

 التقویم الھجري والمیالدي  

 تعدد الشركات  

 أنشطة تجاریة متعددة  

  مستودع/ فروع متعددة / مواقع متعددة  

 تعدد العمالت  

 استخدام متزامن ومتعدد المھام 

 قابل للتعدیل واإلضافة  

  ٧×٢٤التوافر  

 تكالیف تطبیق منخفضة  

  دعم ذاتي لقاعدة البیاناتOracle 

  إشعارات/ تذكیرات / تنبیھات  

 اإلرسال بالفاكس مباشرة من داخل النظام  

 اإلرسال بالبرید اإللكتروني مباشرة من داخل النظام 

 یدعم إرفاق الملفات والوثائق  

 إنشاء تقاریر وجدولة إرسالھا عبر اإلیمیل تلقائیا  

 تقاریر مركزة وشاملة 

 مصمم تقاریر إلنشاء تقاریر إضافیة 
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 أنشطة تجاریة متغایرة 
 الشركات القابضة 
 شركات التجارة العامة 

o وكاالت التجارة العامة 
o  والتصدیرمؤسسات اإلستیراد 
o محالت بیع الجملة والتجزئة 

 

 األنشطة التجاریة المتخصصة 
o الریاضة ومعدات اللیاقة البدنیة 
o األدوات واألجھزة المنزلیة 
o المعدات الكھربائیة واإللكترونیة 
o الغاز والكیماویات 
o تركیب أنابیب العزل 
o السلع اإلستھالكیة 
o المواد الغذائیة 
o األقمشة والمالبس الجاھزة 
o لمرایاالزجاج وا 
o الستائر 
o المفروشات واألثاث 
o المكتبات واللوازم المكتبیة 
o األحذیة والمستلزمات الجلدیة 
o  األلمنیوم وإكسسواراتھا/ تركیب المعادن 

 

 التكنولوجیا 
o مزودي خدمات تكنولوجیا المعلومات 
o معدات الكمبیوتر واإلتصاالت 
o معدات أتمتة المكاتب 

 

 المعدات واآللیات الثقیلة 
o  الصناعیة ومستلزماتھاالمعدات 
o اآللیات الثقیلة 
o المعدات واألدوات 
o معدات التدریب 
o معدات التموین والسلع المنزلیة 
o معدات الورش 
o المعدات البحریة 
o المعدات المیكانیكیة وقطع الغیار 
o المعدات الطبیة والمستشفیات 
o معدات التكییف والتبرید 
o قطع غیار المكیفات وإكسسواراتھا 

 

 السیارات 
o والموزعین الوكالء 
o الورش ومراكز الخدمة 
o قطع الغیار 
o اإلكسسورات 
o اإلطارات 
o معدات وقطع غیار الشاحنات 
o زجاج السیارات 

 

 الخدمات 
o الورش ومراكز الخدمة 
o  شركات البناء والتعمیر 
o شركات المقاوالت 
o  شركات تزوید الخدمات الخاصة 
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ف��ي منطق�ة الش�رق األوس��ط وبش�كل خ��اص  AccuWare ت�م تط�ویر
والجھ�ات الرئیس�یة المس�تھدفة ھ�ي الش�ركات  . ألسواق الش�رق األوس�ط

الخلیج��ي وال��دول  التجاری��ة ف��ي الش��رق األوس��ط ودول مجل��س التع��اون
 مص�مم بش�كل خ�اص للمس�تخدمین   AccuWareإن برنامج. العربیة

باللغتین العربیة واإلنجلیزیة ، والشركات في جمی�ع ال�دول الت�ي تس�تخدم 
كلغة رسمیة سـوف تنتف�ع كثی�را م�ن اس�ـتخدام حل�ول إدارة  اللغة العربیة

دول المس�ـتھدفھ ھ�ي دول ال�.  AccuWareERP وتخط�یط األعم�ال
اإلم�ارات العربی�ة  ،السعودیة  المملكة العربیة: مجلس التعاون الخلیجي 

 ،الجزائ�ر ، لیبی�ا  ،ال�یمن  ،البح�رین  ،قطر  ،عمان  ،الكویت ، المتحدة 
 ،فلس��طین  ،المغ��رب  ،موریتانی��ا  ، لبن��ان ،األردن  ،الع��راق  ،مص�ر 
 .تونس  ،سوریا 
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عل�ى األمان�ة  في الماضي ، بنیت س�معة األعم�ال التجاری�ة
والصدق وجودة الخدمات، أما اآلن فھ�ي ترتك�ز باإلض�افة 

لق��د ش��ھدت الس��نوات القلیل��ة . التكنولوجی��ا  ال��ى ذل��ك عل��ى
المعلوم��ات ،  الماض��یة تط��ورات س��ریعة ف��ي تكنولوجی��ا

جع�ل حتى أن التكنولوجیا الیوم أصبحت عامل رئیسي في 
كف��اءة ، وق��ادرة عل��ى تخف��یض التك��الیف  الش��ركات أكث��ر

الش�ركات الت�ي . باإلضافة إل�ى الرف�ع م�ن ھ�امش األرب�اح 
تعم���ل عل���ى الحف���اظ عل���ى می���زات تنافس���یة ف���ي األس���واق 

استخدام التكنولوجیا بشكل فع�ال ف�ي تنفی�ذ مھ�ام  تحتاج إلى
  .اعمالھم 

 

، تط������ور ١٩٩٩من������ذ اإلص������دار األول������ي ف������ي ع������ام 
AccuWare التط���ور  بش���كل مس���تمر نح���و اعتن���اق

  التكنولوجي ، والیوم وكحل برمجي ق�وي وناض�ج ، یق�وم
AccuWare  بتمكین الش�ركات م�ن جن�ي ثم�ار  وبنجاح

االس�تراتیجیات وتحقی�ق  التكنولوجیا والتركی�ز عل�ى وض�ع
والحف��اظ  أألھ��داف المرس��ـومة وبالت��الي اكتس��اب عم��الء

 .ألرباح علیھم عمرا مدید  من النجاح وتحقیق أ
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AccuWareERP  عمل مثالیة تتدفق  یسـاعد على أیجاد بیئة
غیاب كامل  فیھا المعلومات بین مختلف مھام وأقسـام العمل في

كما یظھر تحسـنا واضحا في نوعیة وسـالسـة . عن الورق 
یمكن  AccuWareERP مع . التي یتم أتخاذھا القرارت

باإلضافة إلى  الوصول إلى أفضل استغالل للموارد المتاحة ،
العام للموظفین حتى أثناء تحقیق مسـتویات علیا  تحسـین الناتج

یضمن أكبر وأسـرع   AccuWareERP .من جودة اإلنتاج
عائد على االسـتثمار وتم تصمیمھ وتطویره بحیث یكون حل 

 .طویل األمد 
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بواجھة استخدام غنیة  AccuWareERPیتمیز 
وبدیھیة وتتسم بالتصمیم المبتكر الذي یرفع بشكل كبیر 

تعرض واجھة االسـتخدام .  من إنتاجیة المستخدم
قدرات عالیة مما یمكن المستخدمین من تنفیذ مھام 

الواجھة الرئیسیة مصممة على . متعددة في وقت واحد
ھیئة صفحات إنترنت وتتیح الوصول بسرعة وسھولة 

االختصارات . جمیع الوظائف المتاحة في النظام  إلى
إلى المھام الشائعة االستخدام یجعل من التنقل داخل 

 .البرنامج أكثر سرعة وسھولة 
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  في أي / یدعم بیئات العمل التي تتطلب التوافر في أي وقت
 مكان

  ٧×  ٢٤یدعم توافر النظام 
 الرفع من كفاءة العمل 
 التكالیف تخفیض 
 زیادة ھامش الربح 
 أدوات لدعم نمو األعمال التجاریة 
 اإلستخدام األمثل للموارد 
 تحسین اإلنتاج 
 التحسین النوعي للعمل 
  سریع ومستمر –الرفع من العائد على اإلستثمار 
 حل طویل األمد 
 السیطرة على العملیات 
 یمنع اإلدخال المزدوج للمعلومات 
 یمنع فقدان المعلومات 
  المعالجة الغیر دقیقةیمنع 
 یدمج العملیات التجاریة في نظام واحد 
 یقلل من التبعیة بین اإلدارات 
 تسھیل تدفق المعلومات الفوري والغیر ورقي 
 یضمن التشغیل البیني فیما بین األقسام المختلفة 
 یرفع من كفاءة التنفیذ في العملیات 
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نح����ن ملتزم����ون بإنت����اج حل����ول إدارة أعم����ال متفوق����ة  
 وأرق����ىتقنی����ا ون����دعمھا بأفض����ل ط����رق التطبی����ق 

لق����د عملن����ا عل����ى م����دى س����نوات طویل����ة . الخ����دمات 
لتط���ویر اس���تراتیجیات تش���غیل تض���من التس���ریع م���ن 

   .عملیات تركیب نظام الجدید
 

رجوع���ا ال���ى متطلب���ات العمی���ل ومیزانیت���ھ ، بإمكانن���ا 
ت����وفیر خ����دمات للمس����اعدة ف����ي التركی����ب والت����دریب 
والتش����غیل وتع����دیل الب����رامج ونق����ل البیان����ات وأخی����را 

  . النظام بشكل حيتشغیل 
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تحقیق أكبر عائد من لمساعدة عمالئنا على 
، نقدم خدمات التشغیل  ERP اسـتثمارھم في نظام

 : التالیة

 استشارات 
 إدارة مشاریع 
 تدریب 
 تعدیل وتخصیص البرامج 
 نقل البیانات 
 صیانة ودعم فني 
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یرف��ع م��ن تقی��یم AccuWareERP االس��تثمار ف��ي
كف��اءة  الش�ركة ، وذل��ك م��ن خ��الل جع��ل العم��ل أكث��ر

ال���دعم التقن���ي الف���وري . وأق���ل كلف���ة وأكث���ر ربحی���ة
إن . التشغیل المس�تمر والس�لس للنظ�ام والفعال یضمن

 ت��وفر ل��ك AccuWareERP خ��دمات ال��دعم ل��ـ
الوص�ول إل�ى بریمج�ات إص�الحات األعط�ال  أمكانیة

والترقی���ات باإلض���افة ال���ى  وإص���دارت التح���دیثات
 المس�اعدة ف�ي تش�غیل المی�زات الجدی�دة ف�ي البرن�امج

االلكترونی���ة " قاع���دة المعرف���ة"إن  .عن���د توافرھ���ا
باإلض����افة ال����ى نظ����ام إدارة طلب����ات ال����دعم الفن�����ي 

ط��اء اس��تجابة فعال��ة وفوری��ة یس��اعدان كثی��را ف��ي أع
  . لطلبات الدعم

  

نح���ن نقب���ل تلق���ي  : ال���دعم عب���ر البری���د اإللكترون���ي
طلب����ات ال����دعم عب����ر البری����د اإللكترون����ي ، یرج����ى 

 . االتصال بفریق الدعم لمزید من التفاصیل
  

بإمك�ان العم��الء اإلس�تفادة م��ن :   ال�دعم عب�ر الھ��اتف
 :الدعم عبر الھاتف فیما یلي 

  مش��كلة أو الحص��ول عل��ى مس��اعدة اإلب��الغ ع��ن
 فنیة

 متابعة مشكلة 
 اإلبالغ عن مستوى األولویة للمشكلة 
  إلخ.. الحصول على حالة المشكلة الحالیة . 
     

ف����ي  إن إرض����ائكم ھ����و ھ����دفنا الرئیس����ي، ونح����ن
س���بیل تحقی���ق ذل���ك نأخ���ذ ك���ل االحتیاط���ات لتزوی���دك 

ذات مس���توى ج���ودة رفی���ع یس���ھل  بحل���ول برمجی���ة
مش����اكل  إذا واجھت���ك أي. علیھ����اتعلمھ���ا والعم����ل 

غی����ر اعتیادی����ة ف����المرجو التك����رم ب����اإلطالع عل����ى 
حی��ث یمكن��ك إیج��اد  المتك��ررة األس��ـئلة ص��فحة

أجوب���ة س���ریعة للعدی���د م���ن أس���ئلتك ، وإذا ل���م یك���ن 
ك����ذلك ف����المرجو ع����دم الت����ردد ف����ي االتص����ال عل����ى 

  . لفنيفریق الدعم ا
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أنت ال تحصل فقط على ترخیص  AccuWare مع
طراز  لتركیب واستخدام حل تخطیط موارد من

االستفادة من خدمات  عالمي ، بل ستتمكن أیضاً من
 التدریب العالیة المستوى وخدمات التشغیل االخرى

للوصول الى تطبیق ناجح لنظام إدارة وتخطیط 
وخدمات  ة المستمرةباإلضافة إلى الصیان األعمال

 .الدعم الفني 
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تعلیم  یركز علىAccuWareERP التدریب على
المھارات األساسیة الالزمة لكي تصبح مستخدما 

دوراتنا  ، كما أن AccuWareERP ماھرا لـ 
التدریبیة ھي أیضا أفضل طریقة للتحضیر المتحانات 

  . AccuWareERP شھادة 

 
  



  

 info@accuware.com.sa      

  

www.accuware.com.sa      
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النظام المحاسبي وھو  ھو قلبAccuWareERP إن األستاذ العام في
قیود الحركات المالیة من . بمثابة نقطة المركز في العجلة المستدیرة

وسندات القید حسابات المدفوعات ، حسابات اإلیرادات ، شؤون الموظفین 
. األخرى تتجمع معاً لتعطي صورة كاملة عن العملیات المالیة للشركة 

األستاذ العام ھو المكان الذي یحصل فیھ المدراء والمسئولین على 
 .المعلومات التي تم تجمیعھا في تقاریر تظھر الوضع المالي للشركة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 دلیل محاسبي بترتیب شجري 
  دلیل الحسابات قابل للتعدیلقالب 
  تواف����ق الحس����ابات عل����ى مس����توى

 الشركة
 أرقام حسابات متعددة األبعاد 
  تق�����اریر مجمع�����ة متع�����ددة األبع�����اد

 لألستاذ العام

 دعم متطور للعمل بعمالت متعددة 

  إض���افة الوث���ائق الداعم���ة كمرفق���ات
 ألي حساب

  تحدید ص�الحیات المس�تخدمین عل�ى
و مس��توى الف��رع أو مرك��ز التكلف��ة أ

 الحساب

  تكام��ل س��لس م��ع وح��دة الموازن��ات
 المالیة

  معالج���ة فعال���ة ومبس���طة للتس���ویات
 البنكیة

  الق��درة عل��ى تتب��ع الحرك��ات المالی��ة
 التي تم تسویتھا

  إمكانیة فتح حس�ابات جدی�دة وتع�دیل
أو تجمی��د أو إع��ادة تفعی��ل حس��ابات 

 مفتوحة مع تنفیذ التدقیق الالزم

  الق���درة عل����ى تتب���ع وت����دقیق جمی����ع
الحرك��ات المالی��ة التلقائی���ة الت��ي ت���م 

 األخرىإنشاؤھا من الوحدات 

 ذف الحرك�����ات المالی�����ة الغی�����ر ح�����
، عك����س الحرك���ات المالی����ة ُمرحل���ة

الغی����ر ص����حیحة وإنش����اء حرك����ات 
 صحیحة ومدققة بدالً عنھا

  تنفی����ذ الحرك����ات المالی����ة المتك����ررة
بسرعة عن طریق استنساخ الحرك�ة 

 ودةالموج

 معاینة التقاریر وأدلة الحسابات 

  إقف�����ال ش�����ھري لجمی�����ع أو بع�����ض
 الوحدات

  تنفی�����ذ اإلقف�����ال الس�����نوي بالش�����كل
االعتی���ادي أو نق���ل األرص���دة لس���نة 

 أخرى

  العدید من التقاریر المالیة مع إمكانی�ات
متط���ورة لمع���اییر االختی���ار والتجمی���ع 

  والتلخیص والتنقیب عن المعلومات
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  شاشات بحث فوري عن الس�ندات
 والموردین 

  ال���دخول بص���ورة سلس���ة وفوری���ة
عل����ى البیان����ات التاریخی����ة كلم����ا 

 دعت الحاجة إلى ذلك
  حف��ظ معلوم��ات مرجعی��ة ع��ن ك��ل

 مورد
  إضافة الوث�ائق الداعم�ة كمرفق�ات

 ألي حركة مالیة

 إدخال وصف مفصل لكل حركة 

 تتبع الدفعات عن الفواتیر 

  تس��ویة كامل��ة أو جزئی��ة لحس��ابات
 الذمم الدائنة

  تنبیھ�����ات أوتوماتیكی�����ة وت�����ذكیر
ال����دفعات المت����أخرة تلق����ائي ع����ن 

ومخالف�ات تخط��ي ح�دود االئتم��ان 
  وغیرھا
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AccuWareERP  یساعد على تتبع عملیات الشراء وتواریخ الدفعات مما
إن توافر معلومات . ُیمكن من تطبیق رقابة مشددة على حسابات الذمم الدائنة

دقیقة في الوقت المناسب للمحاسبین والمدراء یساعد الشركات على بناء 
یتم التعرف بشكل تلقائي على مبالغ الدفعات . عالقات وثیقة مع الموردین

یقوم النظام بتدقیق المبالغ . قصة أو مبالغ الدفعات الزائدة ومعالجتھاالنا
الواردة والمبالغ المدفوعة للموردین الذین ھم عمالء أیضا وذلك لحساب 

 .األرصدة العالقة بدقة
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  شاش�ات بح�ث ف��وري ع�ن الس��ندات
 والعمالء

  الدخول بصورة سلسة وفوری�ة إل�ى
البیان�����ات التاریخی�����ة كلم�����ا دع�����ت 

 الحاجة إلى ذلك
  حف��ظ معلوم��ات مرجعی��ة ع��ن ك��ل

 عمیل
  إض��افة الوث��ائق الداعم��ة كمرفق��ات

 ألي حركة مالیة
 إدخال وصف مفصل لكل حركة 
  تتب��ع المب��الغ المحص��لة ع��ن ف��اتورة

 واحدة أو عدد من الفواتیر
  تس���ویة كامل���ة أو جزئی���ة لحس���ابات

 الذمم المدینة
  وت�ذكیر تلق�ائي  أوتوماتیكی�ةتنبیھات

المت�أخرة ومخالف�ات  اإلی�راداتعن 
 تخطي حدود االئتمان وغیرھا

  مراقب����ة وتعق����ب ح����دود االئتم����ان
 ريللعمالء بشكل فو

  تنفی������ذ عملی������ات اس������تثنائیة بع������د
 الحصول على التصاریح وتدقیقھا

  تنفی����ذ حرك����ات)I.O.U ( المدین����ة
عل�������ى حس�������ابات متع�������ددة م�������ن 

 المصروفات النثریة
  طباع���ة كش���وف حس���ابات العم���الء

دفع��ة واح��دة أو لك��ل عمی��ل منف��رد 
 باستخدام معاییر مختلفة 
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یساعد على تتبع الفواتیر وسندات الق�بض ومبیع�ات  AccuWareERP إن
العم��الء باإلض��افة إل��ى ت��اریخ ال��دفعات مم��ا یمك��ن م��ن ممارس��ة رقاب��ة مش��ددة 

إن ت��وافر معلوم��ات دقیق��ة للعم��الء ف��ي الوق��ت . عل��ى حس��ابات ال��ذمم المدین��ة 
ی��تم . المناس��ب ع��ن الحس��ابات المدین��ة یس��اعد عل��ى كس��ب رض��اھم وثق��تھم 

على الدفعات الغیر مكتملة أو مبالغ الدفعات الزائ�دة ومعالجتھ�ا التعرف تلقائیاً 
یقوم النظام بتجمیع المدفوعات وسندات القبض من العم�الء ال�ذین ھ�م أیض�ا . 

باإلمك���ان طباع��ة كش���وف . م��وردین وذل��ك لحس���اب األرص��دة العالق���ة بدق��ة 
الحس��ابات دفع��ة واح��دة كم��ا یمك��ن طباع��ة كش��وف الحس��اب الدوری��ة لعم��الء 

 .دین باستخدام معاییر االختیار متعد
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بشكل یضمن الدقة والشفافیة الكاملة  AccuWareERP تم تصمیم
والرؤیة العمیقة وبالتالي ضمان مسؤولیة حقیقیة عن جمیع العملیات المالیة 

باإلمكان التدقیق وتأكید كافة اإلیرادات . المنفذة من الوحدات المختلفة 
إن إمكانیة إنشاء التقاریر باستخدام معاییر مختلفة تسمح . والمصروفات 

إن الخیارات المتعددة السـترجاع . من المرونة للمستخدمبتوفیر قدر عالي 
. المعلومات یساعد على تجمیع البیانات في مستویات مختلفة من الشركة

خیارات التنقیب وفرت سھولة في الحصول  إلىالتقاریر الموجزة باإلضافة 
على معلومات مفصلة ألغراض التحقق والتدقیق وباإلمكان توحید البیانات 

  .مالیة متعددة  من سنوات

 

 مستعرض تقاریر متطور 
 استعراض التقاریر على الشاشة 
 طباع���ة م���ا یلزم���ك م���ن  إمكانی���ة

 معلومات فقط
  التحلی������ل باس�������تخدام خاص�������یة

 التنقیب عن المعلومات
  تق��اریر م��وجزة ومفص��لة تجع��ل

 وضوحاً  أكثرالمعلومات 
 عرض غني للمعلومات 
  تق���اریر مفص���لة ومعیاری���ة لك���ل

 وحدة مستقلة
  تجمی��ع المعلوم��ات م��ن ع��دد م��ن

مراك�����ز التكلف�����ة أو الف�����روع أو 
 الشركات

  اس�����تعراض الوث�����ائق الداعم�����ة
المرفق������ة بالحرك������ات المالی�������ة 

 والسجالت الرئیسیة
  ملف����ات  إل����ىتحوی����ل التق����اریر

خارجی����ة بص����یغ مختلف����ة مث����ل 
)xls. , .dbf , .csv(. 
 موازین المراجعة إنشاء 
 المیزانیات إنشاء 
 تتبع المصروفات 
  اإلیراداتتتبع 
  والصافیة اإلجمالیة األرباحتتبع  
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 نظام صدیق للبیئة 
 مستعرض تقاریر متطور 
 استعراض التقاریر على الشاشة 
 طباعة ما یلزمك من معلومات  إمكانیة

 فقط
  باستخدام خاصیة التنقیب عن التحلیل

 المعلومات
  تقاریر موجزة ومفصلة تجعل المعلومات

 وضوحاً  أكثر
 عرض غني للمعلومات 
 تقاریر مفصلة ومعیاریة لكل وحدة مستقلة 
  تجمیع المعلومات من عدد من مراكز

 التكلفة أو الفروع أو الشركات
  استعراض الوثائق الداعمة المرفقة

 والسجالت الرئیسیةبالحركات المالیة 
  ملفات خارجیة بصیغ  إلىتحویل التقاریر

 .)xls. , .dbf , .csv(مختلفة مثل 
 تعقب عملیات التورید 
 تتبع فرص المبیعات الضائعة 
  تتبع النشاط الدوري لألصناف والحسابات

 وغیرھا
 تتبع قیمة المخزون على مستویات مختلفة 
 تعقب األرباح اإلجمالیة والصافیة 
 العمالء تعقب كبار 
 تعقب مستوى أداء البائع 
 تعقب أداء الفرع 
  جدولة إرسال تقاریر دوریة عبر البرید

 مدراء محددین إلىاإللكتروني 
  كاتب تقریر خارجي إلنشاء تقاریر

 خاصة
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لمساعدة المدراء في تخطیط وإدارة العمل  AccuWareERP تم تصمیم
والمھام التي تستھدف الحفاظ على میزات التفوق على المنافسة ، فھو 
یستخدم أفضل ما توصلت إلیھ التكنولوجیا لتحویل البیانات األساسیة الخاصة 
باألنشطة التشغیلیة إلى معلومات نافعة ومھمة في اتخاذ قرارات سریعة 

مبني على قاعدة بیانات موحدة تحتوي  AccuWareERPإن . وفعالة
على بیانات من جمیع الوحدات في النظام وتوفر المعلومات التي تلزم 

التحكم في  إلىالمدراء لتصمیم خطط ناجحة وتنفیذ إدارة فعالة باإلضافة 
  .جمیع مھام العمل عبر مختلف المستویات اإلداریة والمواقع الجغرافیة

یوفر للمدراء والمختصین معلومات مفیدة على  AccuWareERPإن 
 .مستوى عالي من الشفافیة على كافة األنشطة المختلفة في الشركة 
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  تعری��ف األص��ول الثابت��ة م��ع الحف��اظ
عل��ى س��جل كام��ل لبیان��ات األص��ول 

 الثابتة
  تص���نیف األص���ول ف���ي مجموع���ات

تتف���ق بمع���دالت االس���تھالك وغیرھ���ا 
 من إعدادات الحساب

 ربط كل أصل بمركز تكلفة 
  االس��تھالك ال��دوري البس��یط ، بنق��رة

إنشاء تقریر للمراجع�ة زر واحدة یتم 
 ومن ثم الترحیل على األستاذ العام

  اندماج كامل مع األستاذ العام یض�من
الدق��ة ویح��د م��ن التك��رار ف��ي إدخ��ال 

 البیانات
  االحتف�����اظ بس�����جالت ع�����ن ص�����یانة

األصول الثابت�ة وإع�ادة تحدی�د القیم�ة 
 الدفتریة لھا

 التخلص من األصول أو شطبھا 
 إنش����اء تق����اریر اس����تھالك باس����تخدام 

مع���اییر مختلف���ة تتض���من التص���نیف 
  ومركز التكلفة

إن الھدف الرئیسي من الكیان  "
التجاري ھو تحقیق األرباح وزیادة 
ثروة المالك والمستثمرین وعلیھ 

فإن من الضروري أن یقوم 
المحاسبین بإعطاء المالك 

والمستثمرین القیمة الواقعیة والدقیقة 
 " .لألصول
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تقوم باستھالك  AccuWareERPوحدة محاسبة األصول الثابتة في 
الملف الرئیسي لألصول الثابتة یحتوي  على . وصیانة األصول الثابتة 

البیانات الخاصة بكل أصل مثل مكان التواجد ، الرقم التسلسلي ، مدة الحیاة ، 
  .سعر الشراء وسعر البیع باإلضافة إلى القیمة الدفتریة

ألصول الثابتة تؤثر بشكل خطیر في مختلف جوانب عملیات إن محاسبة ا
التخطیط المالي والمتابعة واإلدارة كما أنھا لیست بسیطة ألنھا تضم العدید من 

یقوم بأتمتة ھذه  AccuWareERPإن . المھام المستقلة والمعقدة والموقوتة 
 .لمراقبةالمھام على النحو الذي یوفر الوقت والمال دون التفریط في الدقة وا
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 ثالث مستویات من مراكز التكلفة . 
 مراكز تكلفة افتراضیة 
  تحدی��د مرك��ز تكلف��ة رئیس��ي لحس��اب

 معین
  القدرة على تنفیذ المحاس�بة لمش�اریع

 رئیسیة أو فرعیة أو مھام محددة
  تخص���یص موازن���ة مالی���ة لمش���اریع

 رئیسیة أو فرعیة أو مھام محددة
 تحلیل الفروقات 
 طباعة تقاریر بحسب مركز التكلفة 
  ج������دول ل������ربط مراك������ز التكلف������ة

 بالحسابات
  التكلف������ة ج������دول ل������ربط مراك������ز

 بالمستخدمین
 تنفیذ حركات مالیة بین أقسام مختلفة 
  طباع��ة میزانی��ات وم��وازین مراجع��ة

وق��وائم مالی��ة أخ��رى عل��ى مس��توى 
 مراكز التكلفة

  تق��اریر مالی��ة مجمع��ة عل��ى مس��توى
  مركز التكلفة

  اندماج كام�ل م�ع الحس�ابات والمالی�ة
  والمبیعات
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میزة كاملة لمراكز التكلفة ومحاسبة المشاریع ،  AccuWareERPیوفر 
وتوفر ھذه المیزة إمكانیة ربط الحركات المالیة مع مركز تكلفة محدد ، مما 
یسـاعد على إعداد تقاریر مالیة خاصة بمركز تكلفة أو مشروع معین أو 

باإلمكان وضع موازنة مالیة للمشاریع الرئیسیة . وحدة تجاریة محددة 
فرعیة وباإلمكان ربط مراكز تكلفة محددة مع مجموعة معینة والمشاریع ال

من الحسابات فقط ، باإلضافة إلى جعل مراكز تكلفة محددة متاحة إلدخال 
 . حركات مالیة لمستخدمین محددین
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  إمكانی����ة إنش����ـاء موازن����ات س����نویة
مقسـمة شـھریا أو ربع سـنویا بش�كل 

 تصاعدي أو تنازلي
  اختیار الحسابات التي یلزم موازنتھا

 ومراقبتھا
 مح�دد  إمكانیة إیجاد موازن�ة لحس�اب

 أو مجموعة من الحسابات
 في برنامج تخطیط الموازنة  اإلدخال

 ثم المراجعة والتنقیح قبل االعتماد
  تنفی�ذ إلیكترون�ي لمراح�ل الموازن��ة :

التق������دیم ،ال������رفض م������ن اإلدارة ، 
المراجع������ة والتنق������یح ، التعمی������د ، 

 التعزیز
  إع���ادة تخص���یص الموازن���ة وتنفی���ذ

تع����دیالت علیھ����ا م����ع الموافق����ة ث����م 
 میدالتع

  أوامر صرف مع والموافقة والتعمی�د
لل����تحكم ف����ي النش����اط الم����الي ف����ي 

 الحسابات التي تم موازنتھا
  تق����اریر بفروق����ات الموازن����ات ف����ي

مقابل الحرك�ة الفعلی�ة باإلض�افة إل�ى 
 )Dashboard(شاشات 

  إش����عارات فوری����ة وتنبیھ����ات عب����ر
 االیمیل

الموازنات التقدیریة تشكل " 
لیة عنصراً مھماً لإلدارة الما

والتي بدورھا تشكل مساھمة 
كبیرة في النجاح الكلي 

  ".للشركة
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تعطي الشركات التجاریة میزة  AccuWareERPوحدة الموازنة في 
تنافسیة حقیقیة من خالل المساعدة على إیجاد موازنات مالیة أكثر دقة 

. تحسین عملیة صنع القرار إلىوالقدرة على إعادة التقدیر باإلضافة 
ال تقوم بتسریع العملیة التقدیریة في  AccuWareERPالموازنة في 

تقوم بمساعدة المدراء على التخطیط بشكل  أیضاالموازنة فقط ولكنھا 
استباقي ومراقبة المصروفات والحركات المالیة المتعلقة بالحسابات 

تتضمن  AccuWareERPتقاریر الموازنة في . المربوطة بالموازنة 
  . مقارنة بین الموازنة التقدیریة في مقابل المحقق واقعیا
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 متوافق مع قوانین العمل المحلیة 
  یدعم التقویم الھجري والمیالدي

 معاً 
  على تخزین معلومات القدرة

 مفصلة عن كل موظف
  البحث بسھولة عن تفاصیل

 الموظف
 حقول متعددة للبدالت 
 حقول متعددة لالقتطاعات 
 كشف الرواتب الشھري إنشاء 
 مراجعة وترحیل الرواتب 
 طباعة إیصاالت الصرف 
 طباعة أوامر التحویالت البنكیة 
  احتساب التأمینات االجتماعیة

 للمواطنین والمقیمین
  معالجة قروض الموظفین مع

 جدولة تلقائیة لدفعات السداد
  احتساب مستحقات نھایة الخدمة

 بشكل فوري ودقیق
  تذكیر لتجدید الوثائق مثل

الجواز وتصریح اإلقامة 
 وغیرھا

 معالجة رواتب اإلجازة 
 تنفیذ االقتطاعات عن الغیاب 
  احتساب العمل اإلضافي ودمجھ

 مع الرواتب الشھریة
 شاملة إعداد تقاریر 
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تعرض مجموعة متنوعة  AccuWareERPوحدة إدارة الموارد البشریة في 
إنھا توفر دعم لوظائف تتضمن استحقاقات الموظفین . من مھام الموارد البشریة

، معلومات الموظفین ، قروض الموظفین ، الرواتب ، وقت الحضور 
واالنصراف ، اإلجازات ، تذاكر السفر ، مستحقات نھایة الخدمة ، التأمینات 

االندماج الكامل مع . العمل المحلياالجتماعیة وھي متطابقة تماما مع نظام 
وحدة المحاسبة المالیة یضمن عدم تكرار أي حركة أو قید كما أن جمیع 

  . العملیات المالیة للرواتب مأتمتة بالكامل
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تساعد على تحقیق  AccuWareERPإن وحدة إدارة المخزون في 
 إلىالتحكم الكامل على عملیات المخزون من كافة جوانبھا باإلضافة 

أمر بیع أو (إلى التسلیم ) طلبات الشراء(تبسیط العملیات بدءاً من االستالم 
الدقة  إلىالتكامل السلس مع الوحدات األخرى باإلضافة ) . تحویل لفرع

والشفافیة والرقابة الفعالة على عملیات المخزون تؤدي إلى تخفیض 
 . التكالیف التشغیلیة مما یعطي العمل میزة تنافسیة بارزة

 

  إنشاء أوامر التسلیم وبیانات
التعبئة لشحنات العمالء بشكل 

 تلقائي  
  تتبع ومراجعة تفاصیل التسلیم

ثم التأكید  اإلعدادبدءا من 
وأخیرا إرسال الشحنات إلى 

 العمالء
  تقاریر لمساعدة موظفین

المستودع على توزیع الشحنات 
 مواقع خزن متعددةالواردة على 

  تتبع كمیة المخزون لكل صنف
، قائمة لألصناف البدیلة وتاریخ 

 الكمیات المباعة والمشتراة
  دراسة الفروقات في المخزون

 وإعادة تصحیحھا
  تعقب عملیات نقل المخزون بین

 الفروع والمخازن
 تبسیط عملیات جرد المخزون 
  القدرة على تنفیذ جرد كلي أو

 جزئي
  الفروقات قبل اإلقفالتصحیح 
  تحدید فروقات : بعد الجرد

 الجرد والتكالیف الناتجة عنھا
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على تقدیم ردود سریعة ودقیقة الستفسارات  AccuWareERPیساعد 
. العمالء مما یؤدي الرفع من مستوى رضا العمالء وبناء عالقات أقوى معھم

التكامل السلس ألوامر البیع مع المخزون واألستاذ العام وحسابات الذمم 
المدینة یضمن تتطابق المعلومات المشتركة بین المستخدمین من األقسـام 

 . المختلفة

 

  میزات نقاط البیع)P.O.S (مدمجة 
 طرق تسعیر مرنة 
 التحكم في الخصومات 
 التعامل بوحدات مخزون مختلفة 
 التعامل مع األصناف كمجموعات 
 بیع الخدمات 
  استبدال األصناف المستعملة/ بیع 
 تحویل التسعیرات إلى أوامر بیع 
  استالم الشحناتحجز أو بیع األصناف قبل 
 بیع األصناف النافذة من المخزون 
  بیع أصناف من عدة مستودعات في فاتورة

 واحدة
 إدارة عروض خاصة 
  إعطاء خصومات الفاتورة على مستوى

الصنف أو اإلجمالي أو الجمع بین االثنین 
 معا

 تسجیل المبیعات الضائعة 
  تفویض أو رفض العملیات االستثنائیة مثل

 یةتجاوز حد المدیون
  استخدام بطاقات االئتمان أو بطاقات

 الصراف اآللي في سداد العملیات النقدیة
  العربون(إمكانیة تسجیل الدفعات المقدمة( 
 اقتراح أصناف بدیلة 
 البحث الفوري عن العمالء أو األصناف 
 المرتجعات في مقابل الفواتیر 
 تتبع حدود االئتمان واالستخدام 
 إرسال الفواتیر عن طریق البرید 

 اإللكتروني
  إعادة فتح الفواتیر المرحلة للتصحیح مع

 التدقیق المناسب
  انتھاء صالحیة تلقائي للفواتیر المفتوحة أو

 المھملة
 تتبع الكمیات المحجوزة 
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AccuWareERP  یعطي قوة للسیطرة على عملیات الشراء ودعم
یتم تبادل المعلومات بین . العالقات مع الموردین وتخفیض التكالیف

المستخدمین بدقة وبشكل فوري مما یؤدي إلى تقصیر الوقت وتقلیل الجھد في 
ضمان اتخاذ  إلىتنفیذ عملیات الشراء وفي مراقبة وتتبع النشاط باإلضافة 

التكامل السلس لقیود . درایة وإطالع وفي الوقت المناسب قرارات مبنیة على 
الشراء مع وحدات األستاذ العام والذمم الدائنة والمخزون یضمن تطابق 

 . المعلومات المشتركة بین المستخدمین في اإلدارات المختلفة

 

 مشتریات محلیة وخارجیة 
 تعدد العمالت 
  طلبیات ذكي وتلقائياقتراح 
  دراسة وتحلیل الطلب المقترح

 وتحویلھ إلى طلب شراء
 المشتریات بالنقد أو اآلجل 
 وطباعة طلبات عروض  إنشاء

 األسعار
  تحلیل ومقارنة تسعیرات

 الموردین
  تبسیط إنشاء بیانات التعبئة

 وفواتیر الشحن
 شحنات كاملة أو جزئیة 
  من طلب  أصنافشحنات تحوي

 واحد أو أكثر
 باعة وثائق البیانات الجمركیةط 
  تسعیر وبیع األصناف من

 الشحنات قبل استالمھا
 معالجة مرتجعات المشتریات 
  مقارنة الكمیات المشحونة مع

 الكمیات المطلوبة
  تقسیم مصاریف الشحنة على

 حسابات متعددة
 اندماج كامل مع الذمم الدائنة 
  طرق ذكیة الحتساب التكالیف

 النھائیة
   إدارة فعالة لمستویات المخزون 

 

 



  

 info@accuware.com.sa         

  

www.accuware.com.sa      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
  

|  
 

إن المنافسـة في أسـواق صناعة السـیارات شـدیدة جدا ، ولذلك فإن وكالء 
إن . السـیارات  یبحثون دوما عن طرق جدیدة لجذب وإرضاء العمالء 

وكالء السیارات في حاجة إلى حل دقیق ومتطابق مع المتطلبات الیومیة 
إن حل . لمكاتبھم األمامیة والخلفیة ، ویساعد في تحلیل المعلومات المتوفرة

بھذه الممیزات سـوف یمكنھم من الحفاظ على مسـتوى رضا العمالء 
 AccuWareERPإن . باإلضافة إلى بیع وخدمة عدد أكبر من السـیارات

یوفر كل الوظائف التي تلزمك إلدارة أعمال تجارة السیارات ، كما إنھ 
في یعطي قیمة أضافیة لعملیات بیع السیارات من خالل التمكین من العمل 

یوفر تكامل فرید بین كافة  AccuWareERPإن . بیئة اسـتخدام سـھلة 
  . الوظائف المتعلقة بالمشـتریات والمبیعات والمخزون والمالیة و اإلدارة

 

  باإلمكان تخزین معلومات
 مفصلة عن كل سیارة في النظام

  المعلومات البحث بسھولة عن
 حول سیارة معینة

  باإلمكان التعامل في بیع وشراء
 سیارات جدیدة أو مستعملة

  المبیعات بالنقد وبالحساب
 وبالتقسیط

  خطط األقساط والتحصیل
 والمتابعة

  االستثناءات لألقساط
 والتفویضات

  تخزین معلومات كاملة حول
الكفالء والضامنین لمبیعات 

 األقساط
 سیارة أمكانیة تخزین صور لكل 
  إمكانیة تصنیف السیارات

بحسب الصناعة والنوع واللون 
 والمودیل وغیر ذلك

  مرتجعات المبیعات ومرتجعات
 المشتریات

  تكامل كامل مع الحسابات
 ووحدات المخزون

  تقاریر شاملة وشاشات استعالم
 وشاشات بحث
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 التقدیرات 
 أوامر العمل 
 طلبات قطع غیار 
 التنفیذ من طرف ثالث 
  الف���وترة بالنق���د أو بالحس���اب

 أو على الضمان
 اإلصالحات الداخلیة 
  ًالخدمات المحددة مسبقا 
 فواتیر متكاملة 
 رسوم العمالة 
 مشتریات خارجیة 
 محاسبة متكاملة 
  سھولة البحث ع�ن س�یارة أو

 ذلك عمیل أو غیر
  ف����واتیر مش����تركة للخ����دمات

وقط�������ع الغی�������ار والعق�������ود 
 الخارجیة

 تقاریر قویة 
  تكام�����ل ت�����ام م�����ع وح�����دات

AccuWareERP 
 األخرى
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حل برمجي كامل إلدارة الورش التي تعمل  AccuWareERPیوفر 
توفیر  إلىلقد تم تصمیم كل میزة بشكل یؤدي . في الصیانة والخدمات 

الوقت والمال حتى یتسنى الحصول على أكبر قدر من العوائد على 
االستثمار في البرامج وتقنیة المعلومات ، كما أن التزامنا بالتطویر 
المستمر یؤدي إلى توافر میزات جدیدة تبقي العمل على اتصال وثیق مع 

 . العمالء وفي مركز متقدم على المنافسة
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 بحث عن األصناف 
 تصنیف القطع في عدة مستویات 
 تعریف بدائل للقطع 
 تتبع حركة األصناف 
 إدارة مخزون فعالة 
 تكامل سلس مع األستاذ العام 
  تتبع الحد االئتماني للعمیل بشكل

 فوري
  تنفیذ عملیات الجردسھولة 
  إعادة تصمیم الفواتیر والسندات

 األخرى
 إمكانیة حذف أو دمج األصناف 
 قائمة أسعار الوكیل أو المنافس 
 التسعیر بالجملة أو التجزئة 
 أرقام مستعارة متعددة للقطع 
 مقارنة أسعار الموردین 
  دعم للدفع ببطاقات االئتمان أو بطاقات

 الصراف اآللي
  للقطعموردین افتراضیین 
  التحكم بصالحیات االستخدام على

 مستوى المستخدم
  عكس الفواتیر المرحلة خطاء ومعالجة

 التصحیحات مع التدقیق المالي الكامل
 أصناف غیر نشطة أو منتھیة 

مردودات  AccuWareERPیقدم "  
غنیة ألعمال قطع الغیار ألنھ یوفر كل 

المیزات الغنیة التي ورثھا من 
، الذي ھو الحل المحاسبي  بارتسویر

 "األول إلدارة أعمال قطع الغیار

|   

التحدیات الفریدة التي تواجھھا أعمال  AccuWareERPیتفھم 
قطع الغیار لتظل قادرة على المنافسة ، فھي في حاجة إلى حل 
برمجي خاص ودقیق یتولى تنفیذ مھام أعمالھم الروتینیة الیومیة 
الداخلیة والخارجیة كما یساعدھم على تحلیل المعلومات المتاحة لھم ، 

الیة من الرضا باإلضافة مما سیمكنھم من إبقاء العمالء على درجة ع
 AccuWareERPیوفر . إلى الحفاظ على میزات تنافسیة عالیة 

كافة الوظائف الالزمة إلدارة أعمال قطع الغیار ، كما أنھ یعطي قیمة 
إضافیة لكافة العملیات التجاریة من خالل العمل على واجھة تطبیقیة 

مشتریات سھلة االستعمال وتدمج بسالسة كافة المیزات الخاصة بال
 .  والمبیعات والمخزون والمالیة واإلدارة
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  واجھة تطبیقیة بسیطة وسھلة
 االستخدام

  دعم ألجھزة نقاط البیع العاملة
 باللمس

 قراءة الباركود 
 التعامل مع برامج تسویقیة 
 قراءة البطاقات الممغنطة 
 دعم كافة طرق الدفع االلكتروني 
 سندات دائنة وسندات ھدایا 
 االستبدال واإلرجاع 
 تحویل المخزون 
 مستویات تسعیر متعددة 
  تخفیضات بنسبة مئویة أو بمبلغ

 ثابت
  والعمالء األصنافبحث سریع عن 
 طباعة ملصقات الباركود 
  الدخول على النظام باستخدام

 الكروت الممغنطة
  نظام تأمین معلومات متعدد

 المستویات
 تقاریر شاملة 
  طباعة الشعارات الخاصة على

 اإلیصاالت
  اإلیصاالتتصمیم 
  تعمیمات إداریة من مكتب اإلدارة

 الرئیسي
 طلب كمیات إضافیة من المستودع 
  البحث عن األصناف واختیارھا

 باستخدام الصور
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AccuWareERP  یتكام�������ل بسالس�������ة م�������ع برن�������امج نق�������اط البی�������ع
)AraPos ( الت������ي تحتاجھ������ا ، وھ������و ب������ذلك ی������وفر كاف������ة المعلوم������ات

بص���رف النظ���ر ع���ن حج���م وطبیع���ة ومس���توى التعقی���د . الش���ركة بأكملھ���ا 
مجتمع�������ان ) AraPos(و  AccuWareERPف�������ي مؤسس�������تك ، ف�������إن

مع���اً س���وف ی���وفران ح���ل ش���امل لكام���ل تج���ارة بی���ع التجزئ���ة ، وباإلمك���ان 
اعتبارھم����ا الح����ل المث����الي لسلس����لة م����ن ف����روع التجزئ����ة الموزع����ة ف����ي 

  . أماكن متباعدة جغرافیاً 



 

www.accuware.com.sa 
  

 أنظمة البیانات الحدیثة
 ٤٠٧جناح  ,مركز الخلیج 

 جدة ، طریق المدینة المنورة
 السعودیةالمملكة العربیة 

  

  info@accuware.com.sa :برید إلكتروني 
  966.2.6647461+ :ھاتف 
 966.2.6671039+: فاكس 
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الیوم واحده من أكثر شركات حلول األعمال  تعدو ١٩٩٥في عام   MDSتأسست 
 عمالئنا ھي نتیجةإن عالقاتنا الراسـخة والطویلة مع . التجاریة نضجاً في ھذا المجال 

برسالتنا في كسب والء العمالء من خالل تقدیم برامج وخدمات  اللتزامنامباشـرة 
مع مئات من العمالء في داخل وخارج المملكة العربیة  MDS تعمل. رفیعة المستوى

أحدث التقنیات في تبسیط مھام أعمالھم والرفع من مستوى  السعودیة ، وتوفر لھم
 .  أرباحھم

| 

في إصدارات مختلفة  AccuWare یأتي
لمجموعات  االحتیاجات الخاصةتتوافق مع 

 إلىمتنوعة من المجاالت التجاریة ، باإلضافة 
 موافقة اإلمكانیات المالیة المختلفة للمؤسسات

من  مئات سواء كان لدیك. الكبیرة والصغیرة
المستخدمین في مواقع متعددة أو عدد قلیل في 

 من إصدارات مكان واحد ، فإن واحدة
AccuWare تك سـوف تناسب احتیاجا

   .وتتوافق مع میزانیتك
 AccuWareERP  
 AccuWareMax Professional  
 AccuWareMax Standard  
 AccuWareMax Compact  
 AccuWareExpress Premium  
 AccuWareExpress Lite        


