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عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
مقدمة
عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات موسسة سعودية رائدة أسسها مجموعة من الخبراء
والمستشارين في قطاع الخدمات المالية واإلدارية وقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت تقدم خدمات
رائدة ومتميزة تساعد عمالئها على تحقيق أهدافهم،ورفع مستوي أداء أعمالهم لتحقيق اكبر عوائد
مالية ممكنة ومواكبة الطفرة التقنية التي نعيشها .إن تميزنا يكمن في قدرتنا على تقديم حلول مدمج
ة بالكامل للوفاء باإلحتياجات المحددة لعمالئنا ،وذلك بدراسة وتقييم الوضع القائم لديهم وطرح الح
لول ومناقشتها معهم ،ومن ثم القيام بأعمال التصميم والتطوير والتنفيذ والتدريب علـــى استخدامها
 ،وذلك من خالل فريق عمل تتوفر لديه خبرات طويلة في مجال اإلدارة واإلستشارات والتطوير ألنظ
مة المعلومات.
نقدم لعمالئنا نظام انفورما الدارة موارد الشركات وهي برامج تم انتاجها في مختبرات شركة انفورما
الرائدة في مجال العمل مما يعني جدية االهتمام في المواصفات التقنية و االدوات المساعدة للمستخدم
ين بحيث يقوموا ببناء بيئتهم في العمل بطريقة سهلة و متماسكة.
تقوم عطا السعودية بإدارة المشاريع بواسطة المنهجية المتبعة في التطبيق و بواسطة الكادر التقني
و االستشاري القوي و بواسطة التطبيق في موقع العمل و بواسطة دعم ما قبل و ما بعد البيع و ما
تقدمه من خدمة و استجابة سريعة

برنامج أنفورما
إلدارة الموارد والتخطيط
اإلدارة المالية والمحاسبة العامة ،ادارة شؤون الموظفين ،
الرواتب  ،إدارة المستودعات  ،الفروع ونقاط البيع  ،إدار
ة مراكز التكلفة و المشاريع  ،إدارة اإلنتاج .

عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
مقدمة
❑ تم تصميم برمجيات انفورما لتكون سهلة التركيب و االستخدام بفضل العدد الهائل من البارا
مترات التي تعمل على تقليص او توسيع بيئة العمل و االنجاز حسب االحتياجات بأسرع فتر
ة ممكنة .هذا و تعتبر الواجهات الصورية المتوفرة في النظام خير صديق للمستخدم في عم
له اليومي.
❑ يدعم النظام تعدد قواعد البيانات و تعدد الشركات و تعدد الفروع و تعدد التعامل في عمالت
الصرف و تعدد المخازن و تعدد مراكز المسؤولية و تعدد المشاريع مما يوفر المرونة في ا
لعمل ايضا.
❑ يوفر النظام قابلية ادخال البيانات بأي لغة في العالم بسبب خاصية اليونيكود المتوفرة فيه
كما يمكن استخدام البرنامج بواجهات لغوية متعدد تشمل اللغه العربية واالنجليزية

عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
مقدمة

يغطي برامج انفورما جميع العمليات اإلدارية والمالية والتخطيط للشركات والموسسات ويشمل ذلك-:
الدارة المالية والمحاسبة العامة
• ادارة الحسابات العامة
• االدارة المالية
• ادارة البنوك والشيكات
• ادارة االصول الثابتة
• المراجعة والتدقيق
ادارة شؤون الموظفين والرواتب
• ادارة الموارد البشرية
• ادارة الحضور واالنصراف
• ادارة الرواتب
الخدمة الذاتية وعمليات المشرفين على اإلنترنت
• إدارة المشتريات
• إدارة المبيعات
• إدارة ومراقبة المخزون وإدارة المستودعات
• إدارة مراكز التكلفة والمشاريع وإدارة اإلنتاج
• تعريف جدول المواد وربطها بهياكل تجميع يتم وضعها بمخططات اإلنتاج وإمكانية الدمج في الهيكل بين المواد واألصناف بكل مرونة .

عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
مقدمة
الميزات العامة للبرنامج :
مرونة كبيرة في تثبيت اللوجو الخاص بالشركة على كافة مستندات وتقارير البرنامج
يتمكن من أختيار البيانات التي تظهر عند عرض المستند للطباعة .
تدعيم إمكانية إقفال فترة معينة ال يستطيع أي مستخدم خاللها االضافة او الحذف او التعديل .
تدعيم إمكانية سحب البيانات والحركات من ملف أكسل الي داخل البرنامج مباشرة .
تدعيم إمكانية التعامل بالعمالت األجنبية المختلفة  .مع تدعيم إمكانية معالجة فروق العملة
تدعيم إمكانية إستخدام مراكز التكلفة على مستوايات مختلفة .
تدعيم إمكانية تكوين اي مستند مخزني من أي مستند أخر
تدعيم إمكانية عمل إرفاق للملفات والمستندات عل كافة أجزاء النظام
إمكانية تصدير كافة التقارير إلي إكسيل أو ورد
إمكانية إرسال أي تقرير بالبريد اإلليكتروني من داخل البرنامج
يمكن مشاهدة التقارير بشكل مجمع أو بشكل تفصيلي
تدعيم إمكانية تحليل التقارير من خالل الرسوم البيانية
حساب عموالت البيع والتحصيل في قسم المبيعات
الجرد السنوي
مراعاة كافة مبادئ ومعاير المحاسبة العالمية
يمكن تشغيل البرنامج بالغة العربية واالنجليزية
صالحيات استخدام البرنامج والوصول
صيانة البرنامج النسخ االحتياطي

برنامج المحاسبة واإلدارة المالية

األستاذ العام
•
•
•
•
•
•
•
•

الميزانية
تسعة مستويات من الحسابات كحد أقصى
عدد غير محدود من الحسابات
إغالق شهري  /يومي للمعامالت
تعريف عدد غير محدود من أنواع المستندات من
قبل المستخدم
البنوك وتدقيق البنوك
ترحيل يدوي /تلقائي للمستندات
تعريف تصاميم سند الدفع من قبل المستخدم

نظام التقارير المتقدّم
•

01

•
•
•

يتألف من مجموعة من تقارير األستاذ العام وتقارير الدائنين والمدين
ين والتي تتضمن تقارير كشف الحساب ،ميزان المراجعة ،بيان المي
زانية ،بيان الدخل /المصروفات ،بيان الربح /الخسارة ،تدقيق البنك و
تقارير الضريبة.
ميزة فلترة مرنة وذكية للتقارير
إمكانية تحويل التقارير إلى صيغة  ExcelوPDF
إمكانية تصميم تقارير الربح والخسارة من قبل المستخدم

الذمم المدينة
•
•
•

•
•
•
•
•

عدد غير محدود من العمالء
المنتجات وأصناف المنتجات
مستندات دائنة ومدينة
الدفعات  /الدفعات المقدّمة
تصديق الفواتير  /الدفعات
الترحيل اليدوي  /التلقائي لألستاذ العام
تعريف تصاميم المستندات من قبل المستخدم
تسويات العمالء  /الموردين

الذمم الدائنة
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•
•
•
•
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•
•
•
•

الموردين
عدد غير محدود من
ّ
تعريف تصاميم الشيكات من قبل المستخدم
الشيكات المرحّلة
مستندات دائنة ومدينة
الدفعات  /الدفعات المقدّمة
تصديق الفواتير  /الدفعات
الترحيل اليدوي  /التلقائي لألستاذ العام
تسويات العمالء  /الموردين

نظام ادارة األصول الثابتة

بقدرته على تتبع جميع األصول بأرقامها التسلسلية ،وفئاتها ،ومركز التكلفة الخاص بها ،والتخصيص اإلداري
المالي لها ،وأنواعها ،وحركاتها ،وتحويالتها ،وترتيبها ،ومواقعها الجغرافية ،وقيمة استهالكها باالستناد إلى م
عايير المحاسبة الحديثة.
حيث يوفر النظام عددا كبيرا من التقارير التي تعمل على تغطية كافة تلك المجاالت .إضافة إلى كونه يعمل على
حفظ تفاصيل البيانات والملف الخاص بكل األصول ،ومنح كال منها عالمة خاصة من خالل الملصقات وقراءة
بيانات األصول عبرأجهزة خاصة.
نظرة على النظام.

You can Resize without
losing quality
& You can Change Fill Color
Line Color

المميزات التشغيلية
•
•
•
•
•
•
•
•

ملفات خاصة باألصول تحتوي على صورها
هيكل تنظيمي متعدد الدوائر واألقسام
ميزة تعدد المواقع
حماية تامة لعملية وصول المستخدم للبيانات
ثالثة مستويات لموقع األصول
ثالثة مستويات لتصنيف األصول
تتبّع حركات األصول الداخلية
ميزة حساب قيم االستهالك والربط مع القيود المحاسبية في المكتب الخلفي

FREE
PPT
TEMPLATES
www.allppt.com

تطبيق ضريبة القيمة المضافة
تصنيف كافة التعامالت التجارية والسلع والخدمات وفق متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
القدرة على إعداد التقارير الضريبية شاملة ضريبة المدخالت والمخرجات
إضافة رقم التسجيل الضريبي والشهادة الضريبية للموردين في البيانات الرئيسية الخاصة بهم
أن تحتوي العقود الموقعة مع الموردين على بند خاص بضريبة القيمة المضافة
اضافة رقم التسجيل الضريبي والشهادة الضريبية للعمالء في البيانات الرئيسية الخاصة بهم
امتالك القدرة على حساب وعرض األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة في "نقاط البيع" (في حا
ل شمولها بالتطبيق)
امتالك القدرة على إعداد الفواتير شاملة لكافة المجاالت المرتبطة بنظام ضريبة القيمة المضافة
اتباع عملية محددة للتعامل مع الديون المعدومة للعمالء

نظام ادارة الموارد البشرية
•

نظام ادارة شؤون الموظفين

•

نظام ادارة الرواتب

يعتبر نظام الرواتب وشؤون الموظفين من األنظمة اإلدارية األساسية التي تعنى بكافة التفاصيل الخاصة بالموظفين وتساعد
في تنظيم العالقة بين الموظف والشركة أو الشركة  ,حيث تم تصميم هذا النظام ليتماشى مع األنظمة والقوانين المعمول بها
حاليا وامكانية التعديل عليها في حالة تغييرها  ,ويمتاز نظام الرواتب وشؤون الموظفين بالمرونة العالية وسهولة االستخدام
كما ويسهل عمل دائرة شؤون الموظفين في احتساب الرواتب آليا واستخراج كافة التقارير الالزمة للشركة والجهات الرسم
ية األخرى

❑ يتم إدخال معلومات المعالين التابعين للموظفين وتحديد حالة كل معال وتحديد كافة الحقول التي تؤثر على العالو

ة العائلية وضريبة الدخل.
❑ يتم تعريف المؤهالت االكاديمية الخاصة بكل موظف بشكل تفصيلي بحيث يتم تحديد سنة التخرج ،التخصص وال
بلد والمؤسسة التعليمية إضافة إلى التقدير العام.

❑ يتم إدخال الدورات التدريبية وموضوعاتها المختلفة ومدة كل دورة ومكان انعقادها لكل موظف.
❑ يتم من خالل النظام تحديد الخبرات السابقة ألي موظف يتم تعيينه في المؤسسة في حال وجودها.
❑ يستطيع المستخدم متابعة وادامة معلومات عهد الموظفين.

أنواع التعيين :
-

يتم من خالل النظام معالجة أنواع التعيين التالية:
▪ التعيين بالمياومة.
▪ التعيين الشهري.
▪ التعيين بعقد

❑ يتم تحديث المعلومات األساسية لقيد الموظف تبعا للمعلومات المختلفة المتاحة والمتوفرة بقرارات التعيين الم
ختلفة.

❑ يوفر النظام إمكانية تعريف أكثر من نوع تعيين في النظام و تحديد المميزات العامة لكل نوع مثل التعيين بعقو
د أو التعيين حسب سلم الرواتب

والدرجات.

يستطيع المستخدم تعريف الهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة وبعدد ال نهائي من المستويات

)بوابة الموظفين(
الخدمات االلكترونية للموظفين من خالل االنترنت خدمات الويب :

إدارة سلسة التوريد و التي تشمل :
❑ ادارة المستودعات و المخزون.
❑ ادارة المبيعات و العمالء.

❑ ادارة المشتريات و الموردين.

إداره سير العمل ) (WORKFLOW MANAGEMENT

تدفق سير العمل هو مصطلح عام يستعمل لوصف اإلجراءات اإللكترونية ألتمتة
وظائف المعامالت والنماذج الداخلية ألي مؤسسة بحيث يسهل انسياب
المعامالت حسب التسلسل اإلداري والموافقة عليها .كذلك يستخدم تدفق العمل
ألتمتة إجراءات أي معاملة بشكل كامل أو جزئي يعتمد على تمريرها من محطة
إلى أخرى للموافقة أو التخاذ اإلجراء الالزم كل حسب صالحياته.
تساعد محركات سير العمل المستخدمين على التفاعل حول الوثائق وإدارة مهام
المشروع ،كما تساعد المؤسسات على التقييد بخطوات ثابتة لمعالجة أعمالها
وبالتالي على تحسين اإلنتاجية ورفع كفاءة العمل.
يحتوي النظام على العديد من نماذج سير العمل الجاهزة لإلستخدام :المصادقة،
اإلتفاق على وجهات نظر حول موضوع عمل ،المصادقة على إجازة ،متابعة
المهام.
ويمتاز النظام بسهولة االستخدام حيث أن سير العمل قابل للتخصيص حسب
المستخدم ،كما يشمل مستويات متعددة من التصعيد مع تنبيهات بالبريد
االلكتروني والرسائل النصية القصيرة حتى تبلغ األهداف.

برامج اضافية اختيارية ممكن االستفادة منها لعمل بيئة عمل بال ورق PAPER LESS ENVIRONMENT

▪إداره سير العمل

WORKFLOW MANAGEMENT

تدفق سير العمل هو مصطلح عام يستعمل لوصف اإلجراءات اإللكترونية ألتمتة وظائف المعامالت والنماذج الداخلية ألي مؤسسة
بحيث يسهل انسياب المعامالت حسب التسلسل اإلداري والموافقة عليها .كذلك يستخدم تدفق العمل ألتمتة إجراءات أي معاملة
بشكل كامل أو جزئي يعتمد على تمريرها من محطة إلى أخرى للموافقة أو التخاذ اإلجراء الالزم كل حسب صالحياته.
تساعد محركات سير العمل المستخدمين على التفاعل حول الوثائق وإدارة مهام المشروع ،كما تساعد المؤسسات على التقييد
بخطوات ثابتة لمعالجة أعمالها وبالتالي على تحسين اإلنتاجية ورفع كفاءة العمل.
يحتوي النظام على العديد من نماذج سير العمل الجاهزة لإلستخدام :المصادقة ،اإلتفاق على وجهات نظر حول موضوع عمل،
المصادقة على إجازة ،متابعة المهام.
ويمتاز النظام بسهولة االستخدام حيث أن سير العمل قابل للتخصيص حسب المستخدم ،كما يشمل مستويات متعددة من التصعيد
مع تنبيهات بالبريد االلكتروني والرسائل النصية القصيرة حتى تبلغ األهداف.

برنامج ادارة نقاط البيع
❑ برنامج نقاط البيع ,يتميز بتصميمة الخاص للقيام بلعمليات المتداولة
في الحلويات بمرونة ,مصمم لمتابعة المنتجات والتدفقات النقدية و
اصدار الفواتير للمحالت التجارية.
❑ يتميز البرانامد بالمرونة سواء للتعامل مع نقطة بيع واحدة ،او ربطه
بسلسلة متاجر متعددة تتكون من عدة فروع و قواعد بيانات متعددة
الزباين و المستخدمين.
❑ تثبيت البرنامج في جهاز نقاط البيع ( الكاشير ) في الفروع او اي
جهاز حاسب بتشغيل ويندوز.
المميزات :
❑ يدعم البرنامج خاصية التخزين السحابي.
❑ يدعم الربط بين الفروع و المركز الرئسي.
❑ يدعم الربط مع معظم أنظمة البيع االلكترونية.

إداره الوثائق DOCUMENT MANAGEMENT
❑ إدارة الوثائق وضبط الدورة الحياتية لها ،والتي تبدأ بإنشاء الوثيقة ,ثم تخزينها ,ثم مشاركتها مع األخرين ,وبعد ذلك
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يتم اتاحتها لذوي االختصاص لتعديلها .وعندما يتم إصدار نسخة أو إصدار جديد لهذه الوثيقة فإنه يتم تصنيفها وتتبع
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التغيرات عليها.
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❑ كما يوفر النظام تعريف للسياسات المتبعة لكل مرحلة من مراحل حياة الوثيقة ,كذلك يوفر مخازن مركزية لتخزين
وادارة وتمكين الوصول للوثائق ,ايضا يمكن استخدام الالصقة او الباركود وذلك لتسهيل عمليات تتبع الوثيقة.

65

❑ كما يوفر النظام إدارة فعالة للسجالت ( )Record Managementمن خالل تجميع وادارة وتقسيم الملفات

المشتركة اعتمادا على السياسة العامة للمؤسسة .ومن خالل تعريف سياسة موحدة إلدارة المعلومات تستطيع
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المؤسسة الزام الجميع باإلمتثال إلجراءات العمل واالمور القانونية المتعلقة بإدارة المعلومات .ويوفر النظام في هذا
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المجال امكانية تتبع التغيرات ،وسم الباركود ،طباعة الالصقة ،تحويل صيغ الملفات ألغراض االرشفة وتحديد فترة
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الحفظ .كما يوفر النظام إدارة كاملة للصالحيات الممنوحة الدارة والتعامل مع البيانات ،وذلك من خالل تحديد االفعال
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واالجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى الملف الذي يتم تحميله كما تقوم بتشفير الملف المحمل وتحديد
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االشخاص والبرامج التي يمكنها فك تشفير هذه الملفات .باالضافة الى تحديد الحقوق الممنوحة للمستخدمين منها
صالحية الطباعة والقراءة وتحميل نسخة من الملف.

إداره الوثائق نظام ادارة جرد االصول ومتابعتها
❑ يزور فريق العمل مكاتبكم لدراسة الطريقة التي تعتمدونها حاليا للتعامل مع
أصولكم الثابتة ،كما يجري فريقنا تحليل الثغرات مع المقارنة بأفضل الممارسات
ليقوم بناء على ذلك بتصميم إجراءات تشغيلية جديدة لوظائف أصولكم الثابتة.
ومتابعتها متطلبات التتبّع
األصول توافق
لتصنيف
االصول
هرميةجرد
بنية ادارة
❑ يقوم فريق العمل بتصميمنظام
المالي والفعلي إضافة إلى فهرس تفصيلي لألصول لبيان األنواع المختلفة
لألصول مما يؤدي إلى تحديد األصول المادية الحالية بشكل دقيق.
❑ التنفيذ – يقوم فريق العمل بتطبيق حلول لألصول الثابتة بما يلبي متطلبات
العمل في مجال إحصاء وصيانة ووسم جردة األصول الثابتة .ويشمل برنامج
إدارة األصول الثابتة كال من الوحدات الرئيسية التالية :االستالم والتحويل/النقل
وإعادة ترقيم األصول والتحقق من الجرد وع ّد الدورات وإيجاد الفئات.
❑ الباركود والملصقات – يقوم فريق العمل بوسم جميع األصول المعنية وضمان
تغطية جميع الحقول الرئيسية:
•موقع المستخدم
•نوع األصول حسبما هي في الفهرس
•تعيين رمز تعريف لكل عالمة باركود
•تحديد حالة األصول

برنامج أنفورما
إلدارة الموارد والتخطيط

عمالئنا

عطا السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
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