
www.millensys.com

إدارة بيانات العمالء  
أمتتة قسم املبيعات
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إدارة التسويق

اإلدارة املالية
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Vision, that has no limit

رؤية ، بال حدود
Integrated Business Solutions



 MILLENSYS هي شركة مساهمة رائدة في احللول املعلوماتية  
التقنية ”IT“ فى مجاالت التصوير الطبي والرعاية الصحية و ادارة

الشركات و املؤسسات و املشاريع. 
منذ بداية األلفية الثالثة عملت MILLENSYS على حتسني وتوسيع
أنشطتها و خط االنتاج من خالل تقدمي أفكار مبتكرة الستكمال  

محفظة منتجاتها فى تقنية املعلومات. 

MILLENSYS نبذة عن

حلول MILLENSYS الطبية تشمل حلول ألطباء األشعة وأطباء القلب  
و إدارة مراكز األشعة و القلب والعيادات اتلفة داخل املستشفيات

Worksta“ غير on” وحتويل محطات العمل،“PACS، RIS / CIS”
القياسية ”Non-DICOM“  الى DICOM، ومحطات العمل،لعرض

والتشخيص ثالثى األبعاد ”3D“ جتهيز محطات العمل،لإلبالغ عن األشعة
وأمراض القلب والعرض على شبكة اإلنترنت،الطبية وتشخيص  األشعة

 .E-Healthعن بعد و حلول .E-Healthعن بعد و حلول 

حلول MILLENSYS اإلدارية تشمل حلول مختلفة إلدارة الشركات
و املؤسسات و املشاريع اتلفة الدارة و زيادة املبيعات و حتسني كفاءة خدمة

العمالء و ادارة احلمالت الدعائية للمنتجات و مراقبة ازون و اإلدارة املالية
لزيادة األرباح الكلية للمؤسسات وحتسني كفائة العمل.  

روح الفريق و والء العمالء هي
من أهم سمات القوة ل

MILLENSYS مع العلم أن
النجاح هو في الغالب اعتمادا
على الناس ورضا العمالء. 

لدينا درجة عالية من االحتراف
بني املوظفني و نعمل بشكلبني املوظفني و نعمل بشكل

وثيق لتلبية إحتياجات العمالء املتزايدة فى انحاء العالم

توجيه اعمالك  خالل هذه األوقات املضطربةو املليئة
باملتغيرات هو األكثر أهمية من أي وقت مضى لتكون

فى مقدمة إختيار العمالء دون احلاجة لإلستثمار
 . ERP , CRM, Financials  كبير فى منظومات

  
في حالة األعمال التجارية ينظر على هذا النحو
واإلدارة املالية عل انها واحدة من أهم املمارساتواإلدارة املالية عل انها واحدة من أهم املمارسات
في مجال اإلدارة. حيث يحتاج كبار رجال األعمال  

واملديرين لتطوير املهارات األساسية في اإلدارة املالية. 
توقٌع إدرة اآلخرين في املؤسسة للشؤون املالية بشكل  واضح  يعتبر بحثا عن املتاعب. 

املهارات األساسية في مجال اإلدارة املالية تبدأ في ااالت احلساسة إلدارة النقد
واحملاسبة، والتي ينبغي أن يتم وفقا للضوابط مالية معينة لضمان النزاهة في

عملية مسك الدفاتر. يجب على القادة اجلدد واملديرين ان تتعلم كيفية توليد البيانات
املالية وحتليل تلك البيانات لفهم حقيقة الوضع املالي للشركة . املالية وحتليل تلك البيانات لفهم حقيقة الوضع املالي للشركة . 

  

MiERP من MILLENSYS، هو حل يستند إلى تقنية الويب ”Web“  إلدارة  
وحدات أعمال  الشركة وأمتتة عمليات العمالء ذات الصلة في أي عمل جتاري. 

مع MiCRM / MiERP، ميكنك  اإلهتمام بالعمالء وميزانيتك في نفس الوقت
وتشغيله في غضون 30 يوما مع منظومة متطورة إلدارة عالقات العمالء. 

من أي مكان وفي أي وقت ميكنك الوصول إلى البيانات اخلاصة بك، ال يهم إذا
  ,iPhone/iPAD كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، محمول، أو لوحى

Android Tablets أو أي هاتف ذكي. أو أي هاتف ذكي. 
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يحتوى MILLENSYS CRM على عدد كبير من الوحدات إلدخال قاعدة بيانات
العمالء و املوردين و املنتجات اتلفة سواء كانت اصناف مفردة او مجمعة فى

باقات مختلفة. وكذلك بيانات األسعار و اخلصومات بعمالت متعددة و بإختيارات
متعددة و كذلك وحدات إلدراة املبيعات و عروض األسعار و التسويق وخدمة العمالء

و ادارة املمشاريع وتوزيع األعمال على األفراد.  
على مجموعة كبيرة من الوحدات للتعامل  MILLENSYS Financials يحتوى

مع شجرة احلسابات ، االستاذ العام ، امليزانية ،حسابات التدفقات النقدية ، حسابات،حسابات التدفقات النقدية ، حسابات
العمالء و املوردين (الدفع و القبض) و كذلك مراقبة ازون و املستودعات و اوامر الصادر

و الوارد. و يشمل ايضا وحدات إلدارة شئون األفراد و العاملني. 

مكونات املنظومة

املزايا العامة

MILLENSYS CRM

نظام إدارة و تخطيط موارد املؤسسة

نظام إدارة عالقات العمالء

نظام اإلدارة املالية
MILLENSYS Financials

MILLENSYS ERP
نظام إدارة و تخطيط موارد املؤسسة

البيانات األساسية
ميكن إستخدامه من أى مكان و من خالل أى أنواع من األجهزة

حيث انه يعتمد على تكنولوجيا الويب وال يحتاج الى جتهيز
مسبق . وميكن إستخدامه من األجهزة العادية و اللوحية

”iPhone, iPAD, Android Tablets“ وكذلك التليفونات
الذكية لذلك فهو سهل اإلستخدام.   

تعدد الشركات و الفروع داخل نفس املنظومة و القدرة على إدارتها
و مراقبتها من مكان واحد.لذلك فهو حل عملى و مهم للشركاتلذلك فهو حل عملى و مهم للشركات

املتوسطة و الكبيرة ذات الفروع املتعددة و الشركات التابعة. 

تعدد اللغات (عربى، اجنليزى ، فرنسى ،... إلخ ) مع إمكانية
إضافة لغات جديدة و تعديل اللغات فى أى وقت. 

إدارة اإلعدادات و كافة بيانات املنظومة من أى مكان و من خالل وحدة
واحدة لزيادة الكفائة و سهولة اإلستخدام. 

منظومة متكاملة قابلة للتجزئة على مراحل و التوسعة فى أى وقت.  

قاعدة بيانات العمالء ثرية بالبيانات التى حتتاج اليها للوصول للعمالء
و املوردين  فى اى منطقة أو بلد و تشمل بيانات متعددة للتليفون

و البريد اإللكترونى ”E-mail“  لنفس العميل مع امكانية التكامل
مع اى قاعدة بيانات عمالء اخرى و تصدير و إستيراد البيانات منها

 .“VCF, CSV, LDIF,MS Excel, ...erc” عن طريق امللفات القياسية

قاعدة بيانات للمنتجات و اخلدمات و األصناف املفردة و امعة فى باقات
حتتوى على بيانات و صور  و كتالوج  الصنف و املواصفات الفنية للمنتجو املواصفات الفنية للمنتج
بحيث ميكن إستخدام نفس قاعدة البيانات فى جميع وحدات املنظومة  

دون احلاجة إلى إدخال بيانات جديدة فى وحدات أخرى. 

قاعدة بيانات لألسعار تعتمد على التعامل مع األسواق اتلفة بالعمالت
اتلفة و التحويل بني العمالت . 

قاعدة بيانات للخصومات تعتمد على اخلصومات للعميل و للمنتج و  
اخلصومات املوسمية لزيادة سهولة اإلستخدام

يعتبر مفتاح النجاح للشركات هو رضاء العمالء، وهو العامل
األساسى فى زيادة املبيعات و حتقيق األرباح و اإلستمرارية. 
ولذلك حترص الشركات على الوصول مبنتجاتها إلى قاعدة

 عمالء جديدة مع احلرص الشديد على احملافظة على العمالء
القدمية و زيادة والء العمالء ملنتجات الشركة عن طريق احلمالت

الدعائية و جودة خدمة ما بعد البيع. 

ولذلك، فإن  منظومة MILLENSYS متثل الفرصة احلقيقية للشركةمتثل الفرصة احلقيقية للشركة
أو املؤسسة لزيادة األرباح و زيادة حصة الشركة فى السوق عن

طريق أمتتة العمليات التجارية داخل الشركة و زيادة كفائة مراقبة
العمل لزيادة املبيعات و تقليل املصاريف . مما يؤدى لزيادة األرباح  

وزيادة القيمة التنافسية للشركة فى األسواق العاملة بها. 
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املزايا األساسية

زيادة املبيعات
زيادة األرباح

تقليل زمن كتابة العروض
زيادة كفاءة قسم املبيعات

زيادة كفاءة متابعة العمالء
العمل من أى مكان على الويب

العمل من األجهزة اللوحيةالعمل من األجهزة اللوحية

أمتتة إدارة املبيعات

إذا كانت الشركة ترغب فى النمو والتوسع مع التكنولوجيا احلديثة ، شيء واحد يجب عليهم النظر فيه
هو تنفيذ أمتتة إدارة املبيعات ،إما إلدارات أو مناطق محددة أو لكل الشركة. 

ميكن للشركات استخدام أمتتة قوة املبيعات بشكل صارم في قسم املبيعات أو رمبا فقط فى إصدار
أوامر التشغيل لإلدرات األخرى وعادةً في الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم، يتم استخدام أمتتة املبيعات
األولية كوسيلة ملساعدة قوة املبيعات على زيادة البيع .من خالل االستفادة من املنظومة ،فإنه مينح ملندوبى

املبيعات القدرة على البقاء على رأس أنشطتهم اليومية مثل مكاملات البيع و حتديد العمالء املستهدفني،
وعمل عروض األسعار مما يساعد على اداء املهمة املطلوبة . وعمل عروض األسعار مما يساعد على اداء املهمة املطلوبة . 

إذا ما استخدمت بشكل صحيح، سيستطيع مندوبى املبيعات احلفاظ على اتصال دائم مع العمالء في
جميع مراحل عملية البيع وهي أداة عظيمة ملتابعة العمالء وحتقيق البيع املستهدف. 

حتسني اإلنتاجية بفضل العمل على مستوى الفريق ومستوى الشركة.  
إنشاء لوائح أسعار وخصومات لتسهيل إدارة العرض املالى

تقسيم قاعدة البيانات املتعلقة بالعمالء لتحديد عمالء جدد محتملني
إصدار اوامر التشغيل للمشتريات او اازن او التصنيع. 

إمنح إدارة املبيعات لديك قدرة و سرعة للنفاذ إلى بيانات العمالء
من أي جهاز او تليفون متصل بالشبكة. 

حضر اجتماعات العمالء بشكل أفضل بواسطة شاشة التقومي املدمج. بشكل أفضل بواسطة شاشة التقومي املدمج. 
ً لطلبات العمالء وأنت في طريقك إلى العمل.  استجب سريعا

حتديد تنبيهات لألحداث الرئيسية أو النقاط الهامة. 
تتبع أهداف اإليرادات من خالل التواريخ والفترات املالية أو أي معايير أخرى.  

تتبع تدفقات املبيعات بسهولة بهدف حتسني التخطيط املالي.  
تتبع تواريخ جتديد العقد وتفاصيلها تلقائياً
تتبع كل النشاطات والتفاعالت لكل عميل

تتبع اإليرادات املولّدة بفضل التتبع املبتكر للطلبات والفواتير.   تتبع اإليرادات املولّدة بفضل التتبع املبتكر للطلبات والفواتير.   
إستخدم تقارير املبيعات املدمجة إلجراء حتليالت مفصلة بسهولة و يسر.   

إعداد عروض أسعار لبالد و مناطق متعددة و بعمالت نقدية متعددة
إبتكار عروض وأسعار قابلة للتعديل حسب الرغبة لكل فرصة ومراقبتها. 

انشاء عروض اسعار مبدئية سريعة لسرعة اإلستجابة لطلبات العميل
تقسيم عرض السعر إلى مجموعات و ترتيبها لزيادة سهولة قراءة العرض

وضع صورة املنتج اوتوماتيكيا فى العرض املالى لتحسني شكل العرض
إعداد العرض الفنى و املواصفات اوتوماتيكيا من نفس املنظومة

طباعة العرض الفنى و املالى بصور متعددة حسب رغبة املستخدم  طباعة العرض الفنى و املالى بصور متعددة حسب رغبة املستخدم  
ارسال العروض مباشرة إلى العميل عن طريق البريد اإلليكترونى

إعداد العروض املالية و الفنية

إدارة املبيعات
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املزايا العامة

إدارة التسويق
أصبح التسويق االلكتروني أحد ضروريات احلياة في مجتمعنا اليوم
ً من فمئات املاليني من املستخدمني يتصلون بشبكة اإلنترنت يوميا
جميع أنحاء العالم، ومن هذا املنطلق ميكننا استغالل تلك الفرصة

وحتويل االنترنت إلى سوق مفتوح متنوع اجلمهور لترويج السلع
واخلدمات اتلفة، وحتقيق ربحية عالية من وراء ذلك. 

التسويق عبر البريد اإللكتروني هو شكل من أشكال التسويق عبر
اإلنترنت حيث يقوم بتوظيف البريد اإللكتروني للتواصل عبر رسالة

معيّنة إلى املستهلكني. ميكن استخدام مصطلح التسويق عبر البريد
اإللكتروني لوصف أي رسالة إلكترونية مت إرسالها إلى مستهلكني  

حاليني ، قدماء أو محتملني، بالرغم من ذلك ، التسويق عبر البريد
اإللكتروني هو طريقة مت توظيفها لهدف أن يتم استخدامه

لتحسني عالقات األعمال التجارية مع قاعدة العمالء القدامى
أو احلالني وبذلك ستشجع والء العمالء و ينتج عنها معامالت

مع العميل يستخدم أيضا التسويق عبر البريد اإللكتروني
إلعادة بناء عالقات الشراء مع األعمال التجارية

لزيادة املبيعات و حتقيق أهداف الشركة. 

زياده عدد العمالء للشركات باحلصول على عمالء جدد وعرض
املنتجات عليهم  مما يؤدى الى زياده إحتمالية املبيعات  

أرخص طريقه لتنفيذ حمالت الدعايه واالعالن حيث تستطيع الشركات
ارسال كتالوجات ملونه بجميع منتجات الشركه الى عمالء جدد وبذلك

 تتخلص من تكلفه طباعه وتوزيع تلك الكتالوجات . 

استمرار التواصل مع العمالء بارسال كتالوجات بجميع تفاصيل املنتجات اجلديده. 

زياده عدد زوار موقع الشركة واشهاره من خالل االف رسائل البريد االلكترونى التى يتمزياده عدد زوار موقع الشركة واشهاره من خالل االف رسائل البريد االلكترونى التى يتم
ارسالها بصورة دورية الى عمالء جدد . 

سرعة تنفيذ حمالت الدعايه حيث تسطيع الشركة عرض منتجاتها على االف من العمالء فى نفس  
الوقت حيث ان ارسال االف من رسائل البريد االلكترونى يستغرق حلظات . 

يستطيع  اصحاب املنتجات واخلدمات من خالل استخدام التسويق عبر البريد اإللكتروني إرسال نشرات
اخبارية و حتديثات املنتجات،دعوات حلضور حدث ، ردود على اإلستفسارات و املزيد. 

متابعة تساؤالت واستفسارات  الزبائن والرد عليها . 

طريقه فعاله للوصول الى اهداف الشركات . طريقه فعاله للوصول الى اهداف الشركات . 

سرعه وصول البريد االلكترونى الى العمالء و بشكل فورى باملقارنه بالبريد التقليدى  . 

ال يسبب اى احراج مثل ما تسببه  املكاملة التليفونية كأسلوب معرفة عمالء جدد . 

سهوله احلصول على  تقييم حمله االعالنات باستخدام البريد االلكترونى بعمل احصائيات وحتليالت عن عدد
الرسائل البريديه التى تسلمها العمالء . 

تخفيض امليزانيه التسويقية النخفاض التكلفة من أهم  مزايا التسويق اإللكتروني .اذا مت مقارنته بالوسائل
التقليدية (الفاكس- التليفون -البريد العادي- املقابلة الشخصية). 

املزايا األساسية

رفع قيمة العالمة التجارية للشركة
زيادة معرفة العمالع باملنتجات

زيادة والء العمالء
ارتفاع العائد على االستثمار والتسويق
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عمل عقود الصيانة و متابعتها

تـنظيم شكاوى و إستفسارات العمالء

تسهيل عملية التفاعل و التواصل مع العمالء من خالل اصدار "بطاقة" 
بشأن أي استفسار. بحيث يتم اصدار تذكرة للعميل عند أي نوع من االستعالم

من قبل العميل و التي حتوي رقم غير مكرر خاص بالعميل كما ميكن للعميل
التحقق من حالة بطاقته وأيضا عرض البطاقات القدمية . 

مبجرد التوصل إلى حل الستفسار العميل، يتم منح العميل إشعارا بالبريد
االلكترونيى من أجل كسب ثقة العميل على املدى البعيد. 

يتم متابعة البطاقات التي مت إنشاؤها بواسطة العمالء من قبل موظفيمن قبل موظفي
خدمة العمالء حيث يعمل هؤالء املوظفني للرّد على بطاقات العمالء

كل حسب تخصصه و مجال عمله. 

ميكن ضبط اصدار و متابعة بطاقة العميل مثل حتديد مدير الدعم لنظام
إدارة البطاقات وحتديد اإلدارات املعنية بادارة عالقات العمالء. 

ال ميكن ألي مؤسسة أن تتجاهل عوامل مثل رضا العمالء
واحلفاظ عليهم ووالئهم وكذلك التزام املوظفني فعندما

يتعامل العميل مع الشركة فإنه يتوقع منها أشياء  
معينة من ضمنها جودة اخلدمة، وعندما تكون النتائج  

أقل من توقعاته فإنه يشعر بعدم الرضا عن الشركة
ومنتجاتها، وكلما كانت النتائج أقرب إلى توقعات العميل

فإن رضا العمالء يكون أكبر، فإذا فاقت النتائج توقعاتفإذا فاقت النتائج توقعات
العميل ، حصلت الشركة على الرضا الكامل من العميل. 

ولذلك ، تساعد منظومة MILLENSYS فى زيادة و قياس
رضاء العمالء مما يؤدى إلى زيادة والء العمالء و زيادة املبيعات. 

املزايا العامة

خدمة العمالء

جودة خدمة العمالء و رضاء العميل

تصنيف أسعار اخلدمات و قطع الغيار
مراقبة مخزون قطع الغيار املستخدمة

إنشاء عروض أسعار الصيانة و متابعتها
عمل عقود الصيانة و بنودها

إرسال العقود إلى العمالء و تعديلها عند التفاوض
تفعيل عقد الصيانة و متابعة حتصيل قيمة العقد

متابعة تنفيذ عقود الصيانة و اإللتزامات الوقتية للعقدمتابعة تنفيذ عقود الصيانة و اإللتزامات الوقتية للعقد

حتميل بيانات األفراد والشركات آليا من األنظمة األخرى

نظام استقبال وعمل تذاكر مكاملات العمالء ومتابعتها حتى االغالق

نظام االتصال بالعمالء وعمل تذاكر هذه االتصاالت ومتابعتها حتى االغالق

قاعدة بيانات تاريخية لالتصاالت ميكن الوصول اليها بسهولة

عمل احلمالت البيعية الكترونيا والوصول الى تقارير حتليلية واجمالية حلظية

تقارير املكاملات والتذاكر وتقييم فريق خدمة العمالء

تقارير متكاملة عن طريق االنترنتتقارير متكاملة عن طريق االنترنت

بحسب املقولة الشائعة و التي ال ميكن إنكارها أن "العميل هو ملك السوق" ، فإن
أي عمل ينجح فقط عندما يكون قادرا على إرضاء العمالء الكرام. 

مهما حتسنت خدمة العمالء لديك فلن تتوقف الشكوى ألن هناك عشرات العوامل
التي ميكن أن تؤثر على اخلدمة املقدمة وبالتالي فال بد ألي شركة كبرت أو صغرت أن

يكون لديها منظومة لتحسني خدمة العمالء وتدريب املوظفني على التعامل مع
الشكاوى بصورة منهجية منظمة. 
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نظام احلسابات العامة

نظام إدارة النقدية

يدعم النظام العديد من التقارير املالية
مثل القوائم املالية اتلفة (امليزانية ،

قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية) 
و األستاذ العام و األستاذ املساعد و  

قائمة زكاة املال و موازين مراجعة بتحليل دليل  
احلسابات و القيود اليومية وتقارير مراكز التكلفة و إمكانية إنشاء
أى تقارير إضافية و طباعتها من أى مكان متصل بشبكة اإلنترنت. أى تقارير إضافية و طباعتها من أى مكان متصل بشبكة اإلنترنت. 

التقارير املالية

يناسب النظام الشركات
العاملية املتعاملة بالبيع

و الشراء بعمالت متعددة
حيث يدعم جميع العمالت

و التحويل بينها. 

مت تصميم نظام احلسابات العامة ليحتوى على خاصية حتليل احلساب الواحد
بثالث طرق األول هو حتليل املستخدم والثانى هو حتليل القوائم املالية  

(امليزانية ، قائمة الدخل ، التدفقات النقدية والتغير فى حقوق امللكية) 
والثالث هو حتليل اإلندماج فى حال وجود أكثر من شركة فى أكثر من بلد

و حاجة لتغيير املعاجلة احملاسبية حلساب معني ليتوافق مع حتليل امليزاينة امعة. 

يدعم النظام القيود متعددة العمالت والترجمة للسعر املعادل لعملتني رئيستني. 

يدعم النظام اليوميات الفرنسية واألمريكية على مستوى احلركات اليوميةيدعم النظام اليوميات الفرنسية واألمريكية على مستوى احلركات اليومية
ً .   تعدد اللغات حيث ً ، وأسبوعيا ً ، شهريا ً ، ربع سنويا و الفترات املالية سنويا

يتم تغيير لغة واجهة التطبيق ألى لغة عن طريق اإلنترنت بينما يدعم اإلدخاالت
بلغتني رئيسيتني وهما العربية وأى لغة أخرى يختارها املستخدم .   

إمكانية تعدد الترقيم للقيد الواحد بثالث طرق األولى لدعم ترتيب القيود على  
حسب مصدر نظام القيد (العمالء ، املوردين ، اازن .. إلخ) والثانية  لدعم ترتيب

القيود على حسب التاريخ والثالثة للترقيم اليدوى بحيث يقوم  املستخدم
بكتابة رقم القيد يدويا . بكتابة رقم القيد يدويا . 

يدعم النظام احلركات املالية ألنظمة احلسابات والعمالء واملوردين

إمكانية إنشاء القيود احملاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث  
ميكن إنشاء قيد لكل حركة أو جتميع احلركات على مستوى اليوم
 مع تفاصيل كل حركة (رقم املستند وامللف) أو جتميع احلركات  

على مستوى اليوم مع جتميع حركات احلساب الواحد فى سطر واحد  . 
(فى هذه احلالة ال يتم نقل املستند وامللف)   

يحتوى النظام على حركات لتسهيل التسوية البنكية وإدارة السيولةيحتوى النظام على حركات لتسهيل التسوية البنكية وإدارة السيولة
النقدية مع إمكانية توقع موقف السيولة النقدية حتى فترة معينة . 

معاجلة أرباح وخسائر فروق العملة للحسابات ذات األساس غير النقدى
(العمالء واملوردين) و للحسابات ذات األساس النقدى

(نظام مراقبة النقدية ) . 

MILLENSYS Financials يعطيك األدوات املتكاملة التي حتتاجها لتتحكم
ً من املعلومات التي يحتوي عليها   ببياناتك املالية وعملياتك، فتستفيد متاما
نظامك املالي. وبفضل الوصول الفوري إلى املعلومات املالية الدقيقة واحملدثة
تكون مجهزا التخاذ القرارات العملية واالستراتيجية املطلوبة بسرعة فائقة

فتهيئ الطريق للنجاحات املستقبلية. 

اإلدارة املالية
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نظام املوردين واملشتريات

نظام حسابات العمالء

مراقبة املديونية على مستوى العميل واملندوب ومشرف املبيعات ومدير املبيعات   .   

يدعم اخلصومات النقدية واملوسمية (وفقا لقائمة اخلصومات املوسمية) والكمية
(وفقا لقائمة خصومات الكمية) واخلصم اخلاص مع إمكانية إحتساب اخلصومات عن

طريق اخلصم التراكمى أو اخلصم على إجمالى الفاتورة وذلك على مستوى حركة الفواتير. 

إحتساب ضرائب املبيعات واخلصم والتحصيل مع إمكانية تغيير الطريقة سواء قبل
أو بعد اخلصم على مستوى حركة الفواتير  .  مراقبة حدود اإلئتمان للعمالء على مستوى

الفروع و خاصية قوائم األسعار املتعددة وربط كل عميل بقائمة خاصة  .  الفروع و خاصية قوائم األسعار املتعددة وربط كل عميل بقائمة خاصة  .  

 مراقبة أعمار الديون بطريقتني وهما طريق السداد اآللى على أساس أقدم دين فاألحدث
 أو عن طريق السداد اليدوى  .   

إمكانية التكامل مع نظام اازن سواء عن طريق إنشاء أذون الصرف واإلضافة ازنية  
من حركات الفواتير إشعار اإلرجتاع أو عن طريق إنشاء الفواتير وإشعارات اإلرجتاع من

أذون الصرف واإلضافة ازنية  .   

حجز البضاعة من شاشة طلبيات العمالء و عملية التخطيط ألوامر الشغل فى
األنظمة الصناعية واملشتريات .    األنظمة الصناعية واملشتريات .    

إمكانية إنشاء القيود احملاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث ميكن إنشاء قيد لكل
حركة أو جتميع احلركات على مستوى اليوم مع تفاصيل كل حركة أو جتميع احلركات

على مستوى اليوم مع جتميع حركات احلساب الواحد فى سطر واحد مع إمكانية معاجلة
الطرف اخلاص باإليراد على مستوى حساب مبيعات لكل صنف أو حساب مبيعات لكل

صنف وكود التوجيه احملاسبى (على سبيل املثال حساب مبيعات صنف معني فى بلد معني )   

مراقبة أهداف مندوبى املبيعات على مستوى حركات املبيعات والتحصيالت .  

تعدد شروط الدفع مع إمكانية إنشاء األقساط املستحقة وفقا ألى فترات حسب الرغبة.    األقساط املستحقة وفقا ألى فترات حسب الرغبة.    

يدعم اخلصومات النقدية واملوسمية  والكمية واخلصم اخلاص مع إمكانية إحتساب اخلصومات  
عن طريق اخلصم التراكمى أو اخلصم على إجمالى الفاتورة وذلك على مستوى حركة الفواتير .    

إحتساب ضرائب املبيعات واخلصم والتحصيل مع إمكانية تغيير طريقة اإلحتساب سواء قبل
أو بعد اخلصم على مستوى حركة الفواتير   مراقبة أعمار الديون بطريقتني وهما طريق السداد

اآللى على أساس أقدم دين فاألحدث أو عن طريق السداد اليدوى .    

إمكانية التكامل مع نظام اازن سواء عن طريق إنشاء أذون اإلضافة والصرف ازنية من حركات
الفواتير إشعار اإلرجتاع أو عن طريق إنشاء الفواتير وإشعارات اإلرجتاع من أذون اإلضافة والصرف ازنية   الفواتير وإشعارات اإلرجتاع من أذون اإلضافة والصرف ازنية   

مراقبة موقف البضاعة بالطريق عن طريق شاشتى طلبات الشراء وأوامر التوريد .  

حساب تكلفة الرسائل اإلستيرادية واإلعتمادات املستندية وتقييم إذن اإلضافة ازنية على أساس
التكلفة اإلجمالية .    

إمكانية إنشاء القيود احملاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث ميكن إنشاء قيد لكل حركة أو
جتميع احلركات على مستوى اليوم مع تفاصيل كل حركة  أو جتميع احلركات على مستوى اليوم

مع جتميع حركات احلساب الواحد فى سطر واحد  مع إمكانية معاجلة الطرف اخلاص باإليراد على
مستوى حساب مشتريات لكل صنف أو على مستوى حساب مبيعات لكل صنف .  مستوى حساب مشتريات لكل صنف أو على مستوى حساب مبيعات لكل صنف .  

تعدد شروط الدفع مع إمكانية إنشاء األقساط املستحقة وفقا ألى فترات حسب رغبة املستخدم .   
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يدعم النظام خاصية التقييم التلقائى حلركات الصرف بسياستى ما ورد أوال يصرف أوال  
واملتوسط املرجح مع إمكانية إلغاء الترحيل ملعاجلة األخطاء وتصحيح ما ترتب عليها . 

إمكانية إضافة حركات الصرف واإلضافة وإرجتاع الصرف وإرجتاع اإلضافة مع معاجلة سعر التكلفة
وفقا ملتطلبات نوع احلركة. 

مراقبة مكان التخزين على مستوى اازن الرئيسية و الفرعية و املناطق واألرفف. 

مراقبة سعة التخزين باملتر املكعب مع إمكانية توقع جتاوز هذه السعة فى فترة
محددة عن طريق مراقبة كل من حجم ازون والبضاعة بالطريق واحملجوزة . محددة عن طريق مراقبة كل من حجم ازون والبضاعة بالطريق واحملجوزة . 

مراقبة حدود التخزين (احلد األعلى – احلد األدنى – حد الطلب) . 

معاجلة أسعار تكلفة األصناف فى حالة اخلسارة باملقارنة مع سعر البيع من قائمة األسعار
عن طريق التسوية السعرية الدائنة . 

التكامل مع احلسابات العامة وإنشاء القيود احملاسبية و مراقبة الباتش واللوط وتاريخ
الصالحية و تعدد الوحدات . 

تواجه العديد من املنشآت الكثير من التحديات في إدارة اازن بسبب الظروف االقتصادية املتقلبة
والتي تتصف بزيادة املنافسة و قصر دورة حياة املنتج وزيادة اإلعتماد على مصادر مختلفة للشراء

وعدم إنتظام عمليات التوريد مما دعى تلك املنشأت إلى تبني سياسات متنوعة في إدارة اازن. 
ً شامال يساعد املنشأة على زيادة فاعلية ويوفر نظام MILLENSYS Financials إلدارة اازن حال

إدارة اازن وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة للعمالء مع تخفيض تكاليف التخزين وتكاليف العمل
املرتبطة باازن مما ينعكس بدوره على تخفيض كمية الهالك من ازون ويساعد املنشأة على

إتخاذ قرارات سريعة ودقيقة في ظل املتغيرات العاملية املتالحقة . إتخاذ قرارات سريعة ودقيقة في ظل املتغيرات العاملية املتالحقة . 

يساعد النظام املنشأت على أمتتة كافة العمليات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية بداية
من مرحلة إختيار املوظفني وحتى إنتهاء اخلدمة مما ميكن املنشأة من الربط بني قوى العمل

وأهدافها اإلستراتيجية .كما أنه يوفر نظرة محدثة ودقيقة لألنشطة املرتبطة باملوارد البشرية
والتي تتمثل في التوظيف و الرواتب و املكافآت و املزايا و تقييم األداء و إدارة الوقت . 

(قيد التطوير) 

نظام مراقبة ازون

املزايا األساسية

نظام إدارة املوارد البشرية
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لإلتصال بنا على البريد اإلليكترونى
   

sales@millensys.com

MILLENSYS

شركاء فى النجاح . 
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