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نظام تخطيط موارد المنشأة
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اب الواحد تم تصميم نظام الحسابات العامة ليحتوى على خاصية إمكانية تحليل الحس•
ى الميزانية وه(بثالث طرق األول هو تحليل المستخدم والثانى هو تحليل القوائم المالية 

حليل اإلندماج والثالث هو ت) ، قائمة الدخل ، التدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية
محاسبية فى حال وجود أكثر من شركة فى أكثر من بلد وهناك حاجة لتغيير المعالجة ال

.لحساب معين ليتوافق مع تحليل الميزاينة المجمعة 

تين إحداهما النظام القيود متعددة العمالت والترجمة للسعر المعادل لعملتين رئيسيدعم •
تركة عملة البلد واألخرى هى العملة الرئيسية فى حالة وجود أكثر من دولة وعملة مش

).إلستخدام القوائم المالية المجمعة(بين هذه الدول 

.النظام اليوميات الفرنسية واألمريكية على مستوى الحركات اليومية يدعم •

غة عن النظام خاصية تعدد اللغات حيث يتم تغيير لغة واجهة التطبيق ألى ليدعم •
ى لغة أخرى طريق اإلنترنت بينما يدعم اإلدخاالت بلغتين رئيسيتين وهما العربية وأ

.يختارها المستخدم 

.النظام الفترات المالية سنويا ، ربع سنويا، شهريا وأسبوعيا يدعم •

الحسابات العامة
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د على حسب يدعم النظام إمكانية تعدد الترقيم للقيد الواحد بثالثة طرق األولى لدعم ترتيب القيو•
سب والثانية لدعم ترتيب القيود على ح) إلخ.. العمالء، الموردين ، المخازن (مصدر نظام القيد 

ترتيب معين يرده  التاريخ والثالثة للترقيم اليدوى بحيث يقوم المستخدم بكتابة رقم القيد يدويا لدعم
.المستخدم 

:النظام التقارير التالية يدعم •
o فقا لمعيار و) الميزانية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية وحقوق الملكية(القوائم المالية

عرض القوائم المالية لكل من معايير المحاسبة الدولية والمصرية
o قائمة زكاة المال.
oاألستاذ العام بتحليل فترات سنوية وربع سنوية وشهرية وأسبوعية
o األستاذ المساعد.
oمالية موازين مراجعة بتحليل دليل الحسابات وفقا لتحليل المستخدم وتحليل القوائم ال.
o القيود اليومية.
o تقارير مراكز التكلفة.
o مع إمكانية تفصيل أى تقرير وفقا لرغبة العميل.

Web Based General Ledger 
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.والعمالء والموردين يدعم النظام الحركات المالية ألنظمة الحسابات •

كل حركة أو النظام إمكانية إنشاء القيود المحاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث يمكن إنشاء قيد ليدعم •
ات على أو تجميع الحرك) رقم المستند والملف(تجميع الحركات على مستوى اليوم مع تفاصيل كل حركة 

)والملف فى هذه الحالة ال يتم نقل المستند(مستوى اليوم مع تجميع حركات الحساب الواحد فى سطر واحد 

.النظام على حركات لتسهيل التسوية البنكية يحتوى •
. السيولة النقدية مع إمكانية توقع موقف السيولة النقدية حتى فترة معينة إدارة •
عن طريق أنظمة العمالء (أرباح وخسائر فروق العملة للحسابات ذات األساس الغير النقدى معالجة •

.) والموردين

.)عن طريق نظام مراقبة النقدية(أرباح وخسائر فروق العملة للحسابات ذات األساس النقدى معالجة •
:يدعم النظام التقارير التالية •

o متابعة أوراق القبض والدفع.
o حركات الخزن.
o حركات البنوك.
o مع إمكانية تفصيل أى تقرير وفقا لرغبة العميل.

إدارة النقدية
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ا ورد أوال يدعم النظام خاصية التقييم التلقائى لحركات الصرف بسياستى م•
اء يصرف أوال والمتوسط المرجح مع إمكانية إلغاء الترحيل لمعالجة األخط

.وتصحيح ما ترتب عليها بسهولة 

 النظام إمكانية إضافة حركات الصرف واإلضافة وإرتجاع الصرفيدعم •
يقوم (ة وإرتجاع اإلضافة مع معالجة سعر التكلفة وفقا لمتطلبات نوع الحرك

وم بإحتساب بالتأثير على سعر المتوسط فى حالة المرتجع المنصرف بينما يق
)رفقيمة المرتجع الوارد تلقائيا عن طريق الرجوع لسعر تكلفة إذن الص

مخازن النظام مراقبة مكان التخزين على مستوى المخازن الرئيسية ، اليدعم •
.الفرعية ، المناطق واألرفف

جاوز هذه النظام مراقبة سعة التخزين بالمتر المكعب مع إمكانية توقع تيدعم •
 السعة فى فترة محددة عن طريق مراقبة كل من حجم المخزون والبضاعة

.  بالطريق والمحجوزة 

) .حد الطلب –الحد األدنى  –الحد األعلى (حدود التخزين مراقبة •
يع من معالجة أسعار تكلفة األصناف فى حالة الخسارة بالمقارنة مع سعر الب•

.قائمة األسعار عن طريق التسوية السعرية الدائنة 

مراقبة المخزون



www.millensys.com

.

.بية يدعم النظام خاصية التكامل مع الحسابات العامة وإنشاء القيود المحاس•
.يدعم النظام خاصية مراقبة الباتش واللوط وتاريخ الصالحية •
.يدعم النظام خاصية تحدد الوحدات •

:النظام التقارير التالية يدعم •
o بطاقات األصناف المقيمة والغير مقيمة.
o أرصدة المخازن كمية وقيمة.
oترات تقارير تحليلية لحركات الصرف واإلضافة على مستوات الف

.سنويا وربع سنويا وشهريا وأسبوعيا 
o تقارير تحليلية لحركات الصرف واإلضافة لجهات الصرف

واإلضافة على مستوات الفترات سنويا وربع سنويا وشهريا 
.وأسبوعيا 

o ربحية األصناف.
o أذون الصرف واإلضافة.
o مع إمكانية تفصيل أى تقرير وفقا لرغبة العميل.

مراقبة المخزون
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المبيعات  يدعم النظام خاصية مراقبة المدينوية على مستوى العميل والمندوب ومشرف المبيعات ومدير•
.

ا لقائمة وفق(والكمية ) وفقا لقائمة الخصومات الموسمية(النظام الخصومات النقدية والموسمية يدعم •
و والخصم الخاص مع إمكانية إحتساب الخصومات بالطريق الخصم التراكمى أ) خصومات الكمية

.  الخصم على إجمالى الفاتورة وذلك على على مستوى حركة الفواتير

ق اإلحتساب النظام خاصية إحتساب ضرائب المبيعات والخصم والتحصيل مع إمكانية تغيير طرييدعم •
.سواء قبل أو بعد الخصم على مستوى حركة الفواتير 

. النظام مراقبة حدود اإلئتمان للعمالء على مستوى الفروع يدعم •
.يدعم النظام خاصية قوائم األسعار المتعددة وربط كل عميل بقائمة خاصة •
ريق أعمار الديون بطريقتين وهما طريق السداد اآللى على أساس أقدم دين فاألحدث أو عن طمراقبة •

.السداد اليدوى 

التكامل مع نظام المخازن سواء عن طريق إنشاء أذون الصرف واإلضافة المخزنية من إمكانية •
صرف حركات الفواتير إشعار اإلرتجاع أو عن طريق إنشاء الفواتير وإشعارات اإلرتجاع من أذون ال

.واإلضافة المخزنية 
يدعم النظام خاصية حجز البضاعة من شاشة طلبيات العمالء•

حسابات العمالء
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والمشترياتيدعم النظام عملية التخطيط ألوامر الشغل فى األنظمة الصناعية •

لكل حركة أو  النظام إمكانية إنشاء القيود المحاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث يمكن إنشاء قيديدعم •
ركات على أو تجميع الح) رقم المستند والملف(تجميع الحركات على مستوى اليوم مع تفاصيل كل حركة 

)  ند والملففى هذه الحالة ال يتم نقل المست(مستوى اليوم مع تجميع حركات الحساب الواحد فى سطر واحد 
حساب  مع إمكانية معالجة الطرف الخاص باإليراد على مستوى حساب مبيعات لكل صنف أو على مستوى

ناف فى بلد على سبيل المثال حساب مبيعات نوع معين األص(مبيعات لكل صنف وكود التوجيه محاسبى 
)معين 

سب رغبة النظام خاصية تعدد شروط الدفع مع إمكانية إنشاء األقساط المستحقة وفقا ألى فترات حيدعم •
.المستخدم 

:النظام التقارير التالية يدعم •
o كشوف حساب العمالء ، مندوبي المبيعات ، مشرفى المبيعات ومديرى المبيعات.
o الحركات اليومية للمبيعات والمرتجعات والحركات المالية.
o تحليالت المبيعات.
o تحليالت المبيعات مصفوفات.
o مراقبة أعمار الديون تلقائى ويدوى.
o أرصدة العمالء ، مندوبي المبيعات ، مشرفى المبيعات ومديرى المبيعات.
o الفواتير واإلشعارات(المستندات(

حسابات العمالء
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يدعم النظام الخصومات النقدية والموسمية  والكمية والخصم الخاص مع •
جمالى إمكانية إحتساب الخصومات بالطريق الخصم التراكمى أو الخصم على إ

.الفاتورة وذلك على على مستوى حركة الفواتير 

إمكانية  النظام خاصية إحتساب ضرائب المبيعات والخصم والتحصيل معيدعم •
.فواتير تغيير طريق اإلحتساب سواء قبل أو بعد الخصم على مستوى حركة ال

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

التكامل مع نظام المخازن سواء عن طريق إنشاء أذون اإلضافة إمكانية •
اء والصرف المخزنية من حركات الفواتير إشعار اإلرتجاع أو عن طريق إنش

.الفواتير وإشعارات اإلرتجاع من أذون اإلضافة والصرف المخزنية 
طلبات  يدعم النظام خاصية مراقبة موقف البضاعة بالطريق عن طريق شاشتى•

.الشراء وأوامر التوريد 

ية وتقييم النظام خاصية تكلفة الرسائل اإلستيرادية واإلعتمادات المستنديدعم •
.إذن اإلضافة المخزنية على أساس التكلفة اإلجمالية 

حسابات الموردين
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لكل حركة أو  يدعم النظام إمكانية إنشاء القيود المحاسبية بأى مستوى من التفاصيل حيث يمكن إنشاء قيد•
ركات على أو تجميع الح) رقم المستند والملف(تجميع الحركات على مستوى اليوم مع تفاصيل كل حركة 

)  د والملففى هذه الحالة ال يتم نقل المستن(مستوى اليوم مع تجميع حركات الحساب الواحد فى سطر واحد 
وى مع إمكانية معالجة الطرف الخاص باإليراد على مستوى حساب مشتريات لكل صنف أو على مست

معين  على سبيل المثال حساب مشتريات لصنف(حساب مبيعات لكل صنف وكود التوجيه محاسبى 
)لمشروع معين 

ب رغبة النظام خاصية تعدد شروط الدفع مع إمكانية إنشاء األقساط المستحقة وفقا ألى فترات حسيدعم •
.المستخدم 

:النظام التقارير التالية يدعم •
.كشوف حساب الموردين 

.الحركات اليومية للمشتريات والمرتجعات والحركات المالية 
.تحليالت المشتريات  

.تحليالت المشتريات مصفوفات 
.مراقبة أعمار الديون تلقائى ويدوى 

.أرصدة الموردين 
)الفواتير واإلشعارات(المستندات 

حسابات الموردين
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ارد يساعد النظام المنشأت على أتمتة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المو•
مرحلة إختيار الموظفين وحتى إنتهاء الخدمة مما يمكن من بدايةالبشرية 

كما أنه يوفر نظرة .اإلستراتيجية وأهدافها العملالمنشأة من الربط بين قوى 
 تتمثل في التوظيف ووالتي البشريةمحدثة ودقيقة لألنشطة المرتبطة بالموارد 

.الرواتب و المكافآت و المزايا و تقييم األداء و إدارة الوقت 

شئون العاملين

الحضور و 
االنصراف

المرتبات 
واالجور

التقارير 
اإلحصائية

MILLENSYS 

ERP

إدارة الموارد 
البشرية

تنبيهات 
المستخدمين

 الهيكل اإلدارى
للمؤسسة

تقييم االداءالتوظيف

األجازات

تأمينات 
العاملين

العالج الطبي

السلف و 
القروض

إدارة الموارد البشرية
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تحليل مؤشرات الربحية  تحليل مؤشرات اإلنتاجية

تحليل مؤشرات مجمعةتحليل مؤشرات التشغيل
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شكراً جزيالً 


