


نبذة عن الشركة

هي إحدى أهم الشركات الرائدة فـــــــــــي مجال الخدمات البرمجية 
والتقنية والمحاسبية التي ساهمت بإدخال المعرفة والتكنولوجيا 
إلى المجتمع منذ نشأتها فــــJــــــي بداية تسعينيات القرن الماضي



تم انطالق الشركة 
من سوريا

لتتواجد في العديد من 
األفرع في الدول العربية كـ 
(السعودية (٣أفرع) العراق 

(٣ أفرع) | ليبيا اإلمارات (٢ 
فرع) | لبنان (٢ فرع) | سوريا 

(٦أفرع) | مصر | سلطنة 
عمان) باإلضافة إلى تركيا 

وبعض الدول األوروبية.



نحن كشركة تقنية رائدة من خالل مواكبة 
متطلبات سوق العمل وإيجاد حلول من 
خالل مستوى عال من الخدمات يضمن 

رضا العمالء واستمرارية نجاحهم.

التوجه:
تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للزبون وتعمل على دعمه 

وتدريبه ومتابعته بشكل فوري وعند الحاجة مباشرة 
وهذا هو أحد أهم األسباب التي جعلتنا من األوائل في 

الخدمة.



تقديم التوعية البرمجية والمحاسبية 
لجيل الشباب الواعد من خالل 

وجودنا ضمن الجامعات وتقديم 
التدريب المناسب وعدم التكتم عن 

أي معلومات تفيدهم وتسهل 
دخولهم إلى سوق العمل.



هي إحدى أهم الشركات الرائدة فـــــــــــي مجال الخدمات البرمجية 
والتقنية والمحاسبية التي ساهمت بإدخال المعرفة والتكنولوجيا 
إلى المجتمع منذ نشأتها فــــJــــــي بداية تسعينيات القرن الماضي

نحن نؤمن
أننا كنا وما نزال نحتل القيادة في تقديم الحلول البرمجية 

والمحاسبية وخدمات القيمة المضافة مدعومة بخبرة 
موظفينا وقدرات وكالئنا وحاجات عمالئنا من خالل 

االستثمار الدائم في المعرفة والتقنية لتقديم أفضل 
الحلول اإلبداعية.



تسهيل العمل 
المحاسبي

وجعله أكثر سهولة ومتعة 
ودقة مما مضى عن طريق 

استخدام أحدث التقنيات 
الموجودة.



التوجه:
تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للزبون وتعمل على دعمه 

وتدريبه ومتابعته بشكل فوري وعند الحاجة مباشرة 
وهذا هو أحد أهم األسباب التي جعلتنا من األوائل في 

الخدمة.

 يمكن للمستخدم في 
الشركة من أصغر موقع 

فيها إلى أكبر موقع 
فيها اجراء أي تعديل في 

الصالحيات الموجودة 
لديه

حفظ قوالب افتراضية   
في أي واجهة من 
واجهات البرنامج 

بالمعلومات األكثر تكرارا

يوجد باركود يحوي 
Menu للزبون اذ ال داعي 

لذهاب الكابتن أو 
الجرسون للزبون العالمه 

بموجودات المطعم

 العمل في أي مجال 
مهما كان نوع التخصص 

(تأجير – مطاعم – مفرق 
– جملة – سوبرماركت – 
عروض سوبرماركت ...) 

باإلضافة الى طباعة 
الباركود



تتحمل قاعدة بيانات البرنامج عددا ال نهائيا من المواد والفواتير وأي عمليات أو 
حركات محاسبية دون التعرض لخطأ أو بطء من البرنامج

تكون شمولية البرنامج في تلبية متطلبات العميل من تطوير أعماله والزيادة في 
مبيعاته عن طريق أحدث تقنيات الذكاء الصنعي دون الحاجة لوجود خبرة كبيرة 

من المستخدم

ربط الفواتير بتسديدات خاصة فيها باإلضافة إلى ذلك تكون المرتجعات مربوطة 
بالفاتورة األساسية لتتبع عملية الديون وتسديدات الزبائن حسب الفواتير

مرونة في إدخال الفواتير والقيود حسب طبيعة عمل األشخاص وتصميم 
الكشوفات بما يناسب ذلك



دعم الطلبيات وعمليات ربط الطلبيات بمهام كمنفذة أو مجمدة 

قراءة أصعب الكشوفات في البرنامج لتطوير األعمال وزيادة األرباح

تسهيل العثور على جميع األخطاء في ديون الحسابات (زبائن – موردين ... ) 
وتسهيل عملية التحصيل وتنبيهات حسب االستحقاق الموجود في الفواتير 
لضمان تتبع الديون بشكل كامل وعدم الوقوع في الخسائر وتجميد رأس المال

تقارير تسويقية تحسن من معدل دوران البضاعة وعدم وجود مواد راكدة أو 
إظهار األخطاء البشرية في حال النسيان لضمان زيادة وتطور مبيعات الشركة

تقارير خاصة بتحليل البيانات المحاسبية أو المستودعية 
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الصالحيات الموجودة 
لديه

حفظ قوالب افتراضية   
في أي واجهة من 
واجهات البرنامج 

بالمعلومات األكثر تكرارا

يوجد باركود يحوي 
Menu للزبون اذ ال داعي 

لذهاب الكابتن أو 
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(تأجير – مطاعم – مفرق 
– جملة – سوبرماركت – 
عروض سوبرماركت ...) 

باإلضافة الى طباعة 
الباركود


