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 Silverمتكامل 

   MS SQL Server              قواعد بيانات    على    ة    مطور  ،                    حلول حماسببببببدية ة  ارية

  .    دة ة               منشآت األنشطة احمل   يف    ية     احملاسد       اإل ارة       مهام      تعاجل

 
 

 

 

  ف               شاشة سندات الصر

  ل               ةتظهر فيه تفاصي

     سيتم     اليت   ية     املال        العملية 

  .    لقيد      بهذا ا          ثداتها

 

 

 ؟لماذا

       وار ك.                 ةاالستثمار األفضل مل   اء                        منشأتك حبلول حتقق  قة األ        إل ارة  1

  .     نشأتك مل              الدناء املؤسسي    يف ة                             لتحقيق النمو املتوازن يف نشاطك   2

         األ اء.                       ملرةنة يف التوسع ةالقوة يف ا               املتكامل الفضي            المتالك برامج   3

  .             املتكامل الفضي       ل حبلول              يف عد  من الدة        عمالئنا         لنجاحات  4

   ه.       استخدام     هولة                          نتائجه ةمرةنة  عدا اته ةس        يف تأثري               املتكامل الفضي       لسرعة  5

  .           تكامل الفضي  امل    امج  رب           ات متجد ة ل             عمالئنا بإصدار                 لتلدية احتياجات  6
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 Silverمتكامل ميزات مأهم 
  .     خلدمية                  املنشآت التجارية ةا    يف                                معاجلة األ اء املالي ةاإل اري ةالفين  1

                   مال يف خمتلف األنشطة.                                  العمل بكفاءة عالية مع كل بيئات األع  2

     ع أة                    ياسبببات الالزمة يف الدي                                  تسبببتوعو توسبببع النشبببات برةنة ةتطدق السببب   3

     ذلك.                                    الشراء أة التخزين أة النقدية أة غري

     نشببببببطة  أ               ية للمسببببببتخدم  يف                      صببببببالحيات ا موعات الو يف ب        التحكم  4

                     اليت نفذها كل مستخدم.       املنشأة 

               ايية يف السندات                  ةاستددال عملة افرت        تقارير   ةال        احلركات          العمالت يف       مرةنة  5

ُ  ةاحتساب أعداء الديع أة الشراء بُعُمال  ُ ُ            ت تختلف عن ُعملة الفاتور                                   ة.          

         احلسابات.       ليل   يف        الواحد        للحساب        العمالت      تعد   6

  .                   العام ةلغة االستخدام                                    التحكم خبيارات األسلوب الشخصي للمظهر  7

        ملقبببارنبببات            ، ةتقبببارير ا         أة املخببباطر                    بتقبببارير حلظيبببة للفر              عم اإل ارة  8

        تطويره. ة                                ألكثر من فرع أة منشأة خلدمة األ اء 

 

 

 

               فاتورة املديعات

    ديع              إلثدات عملية ال

   ها               بأعدائها ةخدمات

  .  ها              ةخمتلف ارتداطات
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 Silverأهم إعدادات متكامل 
         ق بيانات        آمنة ةف ة           هيئة سببببببببببببببببريعة                                التعامل مع معاجل اإلعدا ات إلجناز ت  1

            يانات أكسل.                                   افرتايية جاهزة أة مستور ة من جداةل ب

  . ا هل                    فة الديانات األساسية       ، ة يا                     نشاء الوحدة احملاسدية  2

                        ة ةعملببببة املخزةن ةالعمالت                              حتببببديببببد الفرتة املبببباليببببة ةالعملببببة احملليبببب    3

       وسيطة.          احلسابات ال                 املستخدمة، ةتعريف 

  .  ها ب         املرتدطة         احلسابات    يد   ةحتد         ةالدنوك          الصنا يق       تعريف  4

  . ا                    رعية ةحتديد ارتداطاته ف                                 بناء  ليل حسابات بستويات رئيسية ة  5

     صبببناف  أ                     باحلسبببابات ة نشببباء  ليل          ةربطها        األصبببناف              نشببباء عموعات   6

  .       املتعلقة               ةربطه با موعات 

        املنشأة.                          مالء ةللمور ين ةفق احتياج          عموعات للع ة      سابات  ح          بناء أ لة   7

       املتوفر     من         ةالرتكيو         التفكيك ب       الصبببببببببببببببببنف    مع         التعامل      خيار      حتديد  8

             لفة كل مكون.    ً                           خمزنيًا حسو االحتياج ةحتديد نسدة تك

         ةالشببراء       الديع      ليات  عم   يف       املالي       لتأثري ا       إلثدات         الضببريدة        احتسبباب      حتديد  9

  .       الضريدة    وع ن    أة      اجلهة     حسو      دمات   ةاخل        األصناف       يرائو      تعد      ةفق

  .    نشأة  امل      نشات       طديعة     حسو    عة    متنو         ةمتغريات          عدا ات       تنفيذ   11
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 Silverإدارة متكامل 
       موعات،       ةفق ا             م صبببببالحياتهم ه                           نشببببباء عموعات املسبببببتخدم  ةمنح  1

        مستخدم.                                  ةالتحكم بنح أة  يقاف الصالحيات ألي

        حملاسدية.                             يافة بياناتها ةارتداطاتها ا ة                 سنة مالية جديدة            ارة فتح   2

       قفال    ، ة          لفرتات حمد ة                                        يقاف أي عمليات أة حسببببببابات أة مسببببببتخدم  3

       جديدة.                         ترحيل األرصدة لسنة مالية                    ً         ً    الفرتات املالية شهريًا أة سنويًا مع

سخ        جدةلة  4 شهري( ب           )يومي،          االحتياطي       الن سدوعي،  سخ ةأةقات   ل     عد  ا               أ            ن

       ي ةقت.  بأ           الستعا تها      اطية،         سخ االحتي       ُ حفظ الُن            النسخ ةمكان 

  .      يناسده    با      غريها ة         ةاألشكال        األلوان   يف       العام        للمظهر         املستخدم        اختيار  5

 :أدوات مساعدة
  ز       يف  جنا       تساعده        الفضي       تكامل   امل   مج                       هنية ةشخصية ملستخدم برا    م         بيئة عمل 

   ت.      تعليما                        مات الرسائل ةاملساعدة ةال د        من خالل خ                      مهامه بإجراءات سريعة

 :خدمات الرسائل
      إل ارة  ل       حسببابات        أرصببدة           مور ين أة     مالء ة  لع                         إلرسببال  شببعارات حركة مالية 

   يد    بر    أة  SMS    ائل   رسببببببب  ال                 بأةل، ةيتم  رسبببببببال                  ً أ اء املنشبببببببأة أةاًل     عرفة         العليا مل

 :                 فوائد تلك الرسائل  م      ، ةأه               ةفق  عدا ات ذلك         لكرتةني 
  .     هتمام   ةاال        العالقة      لذةي    كة   احلر         إلشعارات      اآلني        الوصول  1
  .              الدخول للربنامج  ن                              حلصول على املعلومات املطلوبة بدة ا  2

    ات.                تم يف خمتلف العملي                                قديم أرصدة احلسابات بعد كل حركة ت ت  3

  .                   ريقة فر ية أة مجاعية                               رسال رسائل توييحية أة مالحظات بط    4

 :المساعـدة والتعليمات
    ريع                 تسبببببببهيل الوصبببببببول السببببببب        مسبببببببتخدم ل ل ل                        جزء من بيئة العمل املكتيب 

      نظام.    يف ال        ألي شاشة    (Help )     عدة                       بسهولة على معلومات املسا        ةاالطالع
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 ضافات عند الترقيةأهم اإل

 :لإلصدار الذهبي
  احدالو النشات يمن الفرةع تعد  1

  الواحد فللصن املخزنية الوحدات عد ت 2

 ألصناف بها.ةربط ا املخزنية لياتالعم يف التكلفة مراكز عد ت 3

 .نا ق .... ةغريهافموار  بشرية ةأصول ة ERP بكونات الرتداتا 4

 ةلدنكيا الضمان خطاباتلتعامل مع ا 5

 يات.الرقابة الشاملة على العمل  ارةا 6

 اجعة.لتعامل مع   ارة االعتما ات ةاملرا 7

  .ندةبب الصنف طلرب ملديعاتا فواتري يف املندةب  عد ت 8

 

 

 

 

 

 شاشة اإلصدار الذهبي
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 بيئة استخدام متكامل 

 شغيل واستخدام برامج متكاملمعلومات ت  

جهاز 

 السيرفر 

 معاجل intel i7  ةنظام تشغيلwindows server 2008 64bit 

 1000          شدكة عمل Mbps  لى اخلدمة.                       ةيتطلو شدكة نت للحصول ع          

 windows7             ةنظام تشغيل  Core i7               طرفية على األقل                أجهزة كمديوتر أجهزة طرفية

موثوقية 
 ما األو

ةهي  MS SQL Serverنات مت تطوير الربامج على قواعد بيا

زات سرعة معاجلة، ةتتيح ميةقوة األ اء بأمان عالي حتقق 

 ارة.ية ةفق  عدا ات اإل النظام حفظ نسخة احتياطية تلقائ

 ميكن اإليافة.، ةةركية،  ندةنيسيفرنسية، ت جنليزية، عربية،  لغات متاحة

       لعميل.                  على أجهزة السريفر ل               املتكامل الفضي            تثديت برامج   تركيب النظام

 ت تطديق طلو اخلدمة     تثدي                  CRM Mobile   سؤةل       جوال امل  يف    .  

    

 خدمات بعد البيع:

 العميل تطديق  يستخدمCRM Mobile لطلو خدمة الدعم الفين. 

 قدم للعميل خدمة عانية نOnline  ام من تاريخ الشراء.ع    ُ          )عن ب عد ( ملدة 

 رسوم بسيطة.ا انية ب اخلدمة بعد السنةصل العميل على حي 
 صول على خدمة يرةرة التواصل الدعيد عرب اإلنرتنت للحOnline  
 شدكتهة أجهزته صيانة عن العميلة عناحنن مسؤةلون عن صيانة برا. 
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