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مركز األفق لتكنولوجيا المعلومات هو مركز تقني متخصص بتكنولوجيا المعلومات و
االستشارات البرمجية تأسست في عام  9111تحت اسم "مركز الشبكة للبرمجيات" في
القادسية حيث تم تغيير اسم المركز الى مركز األفق لتكنولوجيا المعلومات في سنة 4002
ألمور اجرائية حيث ان المركز متخصص في تحليل النظم والتصميم من البرامج الفنية
والخدمية .وقد أنشئ لخدمة احتياجات العمالء الذين يحتاجون إلى الخبرة أو البرامج التحليلية
المعقدة التي تتطلب التطوير الخبرة الفنية التفصيلية.

المشاكل:






الصورة الضبابية للحسابات المالية للشركة.
صعوبة معرفة قيمة مخزون بصورة دقيقة.
استنزاف الوقت والجهد للوصول الى البيانات المالية من ديون ومبيعات وأرباح من قبل موظفي
الشركة باإلضافة الحتمال عدم دقة تلك البيانات.
تشابك وتداخل الصالحيات والواجبات والمسؤوليات بين موظفي الشركة.
ان مشكلة ديون الزبائن هي من كبرى المشاكل التي تعاني منها الشركات والمكاتب في شتى
المجاالت لعدم اعتماد وصوالت قبض وقوائم مبيعات.

فكرة البرنامج:
بالنظر الى المشاكل التي يعاني منها أصحاب شركات االنترنت أو حتى أصحاب االبراج الخاصة
باالنترنت بخصوص حساباتهم المالية والديون وما الى ذلك تمت دراسة فكرة انشاء برنامج ينظم عمل
الشركة.
فكرة البرنامج تعتمد على تسجيل وإدخال كافة البيانات والحركات المالية والمادية من بطاقات وديون
وغيرها من حركات المبيعات والمقبوضات والمصروفات ويتم حفظها في قاعدة بيانات تنظم عمل
الشركة بصورة دقيقة جدا وتسهل عملها من استرجاع البيانات من ديون وكشوفات وتقارير المخزون
وغيرها وبصورة سريعة.
يمتاز هذا البرنامج بالسهولة حيث يمكن العمل عليه من قبل أي شخص ولو لم تكن لديه الخبرة العالية
في التعامل من الكومبيوتر ألنه مكتوب بلغة البرمجة  Visual Basic .Netواعتماد قواعد البيانات SQL
 Serverأما بالنسبة لواجهات البرنامج فهي مشابهة الى نوافذ الويندوز مما يسهل التعامل معه بصورة
سهلة وسريعة.
بعد انجاز هذا البرنامج تمت تجربته والعمل عليه عدة شركات حيث ادى الى تنظيم العمل بصورة
دقيقة ومفصلة.

إمكانيات البرنامج:

















البرنامج مكتوب بلغة البرمجة  Visual Basic .Netحيث يتوافق مع جميع أنظمة الويندوز مما
يعطي سهولة في تنصيب البرنامج.
استخدام قواعد البيانات  SQL Serverالتي تمتاز بالسرعة وتحمل السعة الكبيرة جدا من البيانات
الضخمة تصل الى المئات من الكيكابايت  Gigabytesبأمنية عالية جدا.
أم كانية رفع قاعدة البيانات على االنترنت مما يساعد صاحب الشركة ادارة ومراقبة عمله عن بعد
وكأنه موجود في مكان عمله.
حفظ البيانات وعدم ضياعها حتى لو تعطل الكومبيوتر وتُلفت جميع بياناته "في حال ان كانت
قاعدة البيانات مرفوعة على األنترنت
امكانية استيراد البيانات من  Excelأكسل مما يساعد على السرعة.
تظهر التقارير بتقرير الـ  Crystal Reportالذي يحتوي على عمليات البحث والطباعة والتكبير
والتصغير.
أمكانية استخراج البيانات من التقرير بأي صيغة مثل " Excel, Word, HTML, PDF, RPT,
."RTF
اعطاء لكل مستخدم صالحيات بحيث يمكن صاحب الشركة تجزئة العمل على موظفيه كأن تكن
المبيعات على الموظف  1والصندوق "المبالغ المقبوضة والمصروفة" على الموظف  2حيث
يكون مسؤول على الصندوق وألي صالحيات يمكن تحديدها من قبل المدير المسؤول.
امكانية حظر أي مستخدم من قبل المدير حتى لو كان المستخدم يملك جميع الصالحيات ويعرف
كلمة المرور الخاصة به.
امكانية تثبيت األسعار المبيعات في البرنامج على المستخدمين حيث تعطى أذونات تغيير االسعار
من قبل المدير حصرا.
ربط اسم مدخل البيانات بالحركات اليومية التي يقوم بإجرائها ومن الممكن سحب تقرير عن
الحركات المدخلة حسب أسماء مدخلي البيانات .مما يسهل عملية معرفة مواطن الخطأ لدى
المدخلين.
من الضروري جدا ادخال كافة الوصوالت "المدفوعة أو المقبوضة" بشكل دقيق جدا للحصول
على نتائج صحيحة من البرنامج.
البرنامج قابل للتعديل واإلضافة حسب سياسة عمل الشركة.
تمتاز ادارة البرنامج وواجهاته ببيئة سهلة ومرنة ال تحتاج الى خبرات عالية في البرمجة.

النتائج:








اعطاء صورة واضحة عن العمليات الجارية والتبادالت المالية في الشركة يوميا.
اعطاء صورة سريعة عن قيمة المخزون وبتفاصيل تحليلية.
الموقف الحالي بحسابات الدائن والمدين بصورة دقيقة ومفصلة وسريعة.
اجراء عمليات الجرد اليومي والشهري وبدقة عالية.
سهولة استحصال الموقف النقدي الحالي وتحديد االنحرافات في الميزانية النقدية العامة.
معرفة قيمة التدفق النقدي لرأس المال بالتفرعات الحسابية وتحديد األرباح ألي فترة مطلوبة.
تنظيم عمل الشركة وعمل الموظفين كل حسب عمله وحسب الهيكل التنظيمي االداري للشركة.

واجهة دخول المستخدم

يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به لغرض الدخول الى البرنامج.

الواجهة الرئيسية

تحتوي الواجهة الرئيسية على أربع أزرار وهي:
 القوائم:
وهذه مسؤولة عن جميع القوائم من مبيعات جملة وتفعيل اشتراكات ومشتريات

 الصندوق:
وهو المسؤول عن جميع الحركات المالية من مقبوضات ومصروفات وتسديدات وسلف.

 االعدادت:
اعدادت البرنامج من اعداد الوكالء والمسوقين واالشتراكات "البطاقات" ورصيد الصندوق
األولي "المبلغ االفتتاحي" وسعر صرف الدوالر وصالحيات المستخدمين وإعداد الصرفيات.

 التقارير:
مسؤولة عن جميع التقارير االجمالية والمفصلة "واجهات األخراج" الخاصة بالديون
والمخزون وكشوفات االرباح

 .1القوائم:
.1.1

تفعيل اشتراك:
يتم من خالل هذه الواجهة تفعيل اشتراك الى مشترك معين كما مبين بالصورة أدناه

يتم ملئ بيانات الحقول من قبل المستخدم من أسم المشترك وعنوانه ورقم الهاتف ونوع
االشتراك الذي عند اختياره يظهر السعر الخاص بهذا االشتراك تلقائيا ثم يختار  Serialالخاص
ببطاقة التفعيل حيث تظهر األرقام التسلسلية للبطاقات كل حسب نوع االشتراك الذي يتم اختياره
وكما في الصورة أعاله.
عند حفظ هذه القائمة:
 تفعيل المشترك "أو اعادة تجديد الخدمة" من صفحة  8007واجهة األدمن
" "Affiliateتلقائيا وبصورة سريعة.
 ارسال رسالة تلقائية الى المشترك تبلغه بأنه تم اشراكه ونوع االشتراك وتاريخ
االنتهاء حيث تصل الرسالة الى المشترك باسم الشركة كما في شركة "."Earthlink
سعر البيع ال يمكن تغييره من قبل المستخدم إال اذا كانت لديه صالحية بتغيير السعر وسيتم
شرح صالحيات المستخدمين الحقا.

.1.1

بيع الى وكيل:

يتم من خالل هذه الواجهة بيع مجموعة بطاقات الى وكيل معين وكما في الصورة:

حيث يتم اختيار العملة واسم الوكيل وافلييت الوكيل ومن ثم ادخال البطاقات كتابة رمز او اسم
البطاقة وكتابة العدد في مربع النص الذي هو اسفل الواجهة "عند اختيار العدد يظهر مربع حوار
يسألك بتغيير افلييت البطاقات الى افلييت الوكيل؟" وسيتم ملئ الحقول ببيانات وسعر البطاقة.
السعر ال يمكن تعديله إال اذا كان للمستخدم صالحية تغيير السعر.
بعد حفظ القائمة يمكنك طباعة القائمة وإعطاء نسخة منها الى الوكيل.

.1.1

بيع الى مسوق
كما في بيع الى وكيل والواجهة التي تظهر هي نفس الواجهة.
يمكنك تفعيل البطاقات الخاصة بالمسوقين باختيار البطاقة والضغط على ""Ctrl + Space

.1.1

شراء بطاقات:

هذه الواجهة مسؤولة عن عملية شراء البطاقات من الشركة الرئيسية حيث يتم ادخال
البطاقات وذلك بكتابة أسم االشتراك في عمود االشتراك أو رمز االشتراك وعند الضغط على زر
الـ  Enterسيكتب أسم االشتراك تلقائيا اذا كان الرمز مدخل بالفعل في اعدادت

االشتراكات .ويمكنك أيضا استدعائها من ملف  Excelأكسل وذلك بالنقر المزدوج على المربع
الرمادي اللون أسفل الصورة وكما موضح بالصورة أدناه:

 .1الصندوق:
جميع الحركات المالية من قبض من وكالء ومسوقين ومقبوضات المشتركين وتسديدات الشركة
والصرفيات والسلف ينظمها الصندوق.
.1.1

قبض من وكيل أو قبض من مسوق
يتم فيها ادخال تسديدات الوكالء أو المسوقين

.1.1

إيرادات أخرى:

االيرادات األخرى هي المبالغ المكتسبة من غير المبيعات أو تسديدات الديون مثل المبالغ
المستحقة عن تنصيب أو مبالغ مستحقة جراء خدمة تقوم بها الشركة أو أي مبالغ أخرى غير
المذكورة.

.2.2

تسديد الشركة:

هي المبالغة المدفوعة الى الشركة عند شراء بطاقات أي هي عملية تسديد الشركة الى
الشركة المجهزة.

.2.2

الصرفيات:

هي المبالغ المدفوعة جراء صرف معين "ليس عملية تسديد كما في تسديد الشركة" مثال
أجور نقل أو رواتب موظفين أو أجور كهرباء أو ايجار وغيرها من امور الصرف.

.1.2

تسديد حساب المشترك:

عند تفعيل أي اشتراك الى مشترك آجل وليس نقدا يظهر في هذه الواجهة التي يمكن من
خاللها تسديد هذا االشترك حيث تظهر جميع االشتراكات المباعة آجال في المربع الموجود أسفل
الصورة أدناه:

يتم كتابة رقم القائمة المباعة آجل أسم المستخدم " "ufeq@earthفي التبويب "قبض من
مشترك" الموجود في الصورة للحصول على بيانات المشترك ومبلغ ونوع االشتراك أو بالضغط
المزدوج على المربع الموجود أسفل الصورة والذي يحتوي كافة االشتراكات غير المدفوعة "غير
المسددة" حيث سيتم ملئى كافة مربعات النص الخاصة بهذا المشترك لمعرفة نوع وتاريخ ومبلغ
االشتراك ورقم القائمة ليتم تسديد المشترك لهذا االشتراك ومن ثم الضغط على زر الحفظ أعلى
الواجهة .وهذه العملية تعني أن المشترك سدد االشتراك الذي بذمته.

.2.2

سلف الموظفين:
في هذه الواجهة يتم اعطاء قرض أو سلفة الى موظف كما في الصورة:

.2.2

تسديد السلف:
هي تسديد المبالغ الذي بذمة الموظف جراء استالمه سلفة كما في الصورة أدناه:

 .2اإلعدادت:
هي التحكم بإعدادات البرنامج وإدخال جميع األمور الثابتة مثل االشتراكات وأسماء الموظفين
وتعيين صالحيات المستخدمين وإدخال بيانات الوكالء والمسوقين.

.1.1

الوكالء والمسوقين:

يتم ادخال الوكالء والمسوقين من اسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم واألرصدة االفتتاحية
التي بذمتهم قبل العمل بالبرنامج وكما في الصورة:

عند ادخال اسماء الوكالء والمسوقين سوف تظهر في كل واجهات البرنامج بسهولة ومرونة.
للبحث عن وكيل أو مسوق معين يجب كتابة اسم أو جزء من الوكيل أو المسوق في مربع النص
الموجود في أعلى الواجهة وسط أزرا التنقل:

.1.1

االشتراكات:

يتم ادخال تفاصيل أنواع االشتراكات البطاقات من نوع االشتراك وأسعار الشراء والبيع
بالدوالر والدينار:

.2.2

الرصيد األولي:

هي القيمة المالية "الرصيد الفعلي" الموجودة عند بداية العمل على البرنامج ويدعى أيضا
الرصيد االفتتاحي أما المبلغ المطلوب وهو المبلغ الذي بذمة الشركة الى الشركة المجهزة:

.2.2

سعر صرف الدوالر:

يجب االنتباه الى تغير سعر صرف الدوالر وتغييره عند تغير سعر الصرف ليعطي البرنامج
نتائج صحيحة في هذه الواجهة:

.1.2

كلمة المرور "صالحيات المستخدمين":

عند الدخول من المستخدم المدير والضغط على زر كلمة المرور فستظهر الواجهة الخاصة
بالمستخدمين

بالضغط على أي مستخدم للدخول الى واجهة تغيير صالحيات المستخدم والتي تمكن المدير
من خاللها إضافة مستخدم وإعطائه كلمة المرور واضافة الصالحيات الخاصة بهذا المستخدم
وهي:
شراء بطاقات التي تمكنه من الدخول الى واجه المشتريات  -تفعيل بطاقات  -بيع الى وكيل
أو مسوق  -حذف القوائم والسندات  -تعديل القوائم والسندات  -تقارير المبيعات  -تقرير المخزون
 تقرير الصرفيات  -كشف حساب الصندوق  -كشف حساب الشركة  -المقبوضات  -االعدادت -المصروفات  -وامكانية تغير المبيعات والصورة الخاصة بتعديل صالحيات المستخدمين أدناه
توضح الصالحيات المذكورة:

مربع الحالة يمكن المدير من امكانية دخول المستخدم الى البرنامج أو عدم دخوله حتى لو كان
المستخدم يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

.2.2

تبويب الصرفيات:

يتم فيه ادخال تبويبات الصرف مثل "أجر النقل  -رواتب الموظفين  -كهرباء  -ايجار"
ويمكن االضافة عليها والحذف منها حسب حاجة المستخدم.
الصورة أدناه توضح كيفية ادخال وحذف وتعديل تبويبات الصرف:

 .2التقارير:
يتم اظهار كافة التقارير الالزمة وكما يلي:
.1.1

تقرير المخزون:

تقرير المخزون هو ما موجود من بطاقات في المخزن ويتم اظهارها بالعدد أو باألرقام
التسلسلية حسب حاجة المستخدم وكما في الصور أدناه:
عند الضغط على تقرير المخزون تظهر هذا الواجهة التي يتم من خاللها اختيار التقرير

التقرير الخاص بعرض أعداد البطاقات الموجودة:

التقرير الخاص بعرض االرقام التسلسلية الشتراك معين أو لجميع االشتراكات.

.1.1

كشف الديون:
يتم من خالله اظهار المبالغ التي بذمة الوكالء او المسوقين أو المشتركين

أرصدة الوكالء "المسوقين" :هي المبالغ التي بذمة الوكالء جراء عمليات البيع اآلجلة ولفترة
معينة .حيث يتم اختيار وكيل أو مسوق من الواجهة أعاله والفترة ونوع العملة المراد أن يظهر
فيها التقرير ليظهر بهذا الشكل:

أما أرصدة الوكالء والمسوقين والمشتركين فهي تظهر كل الديون التي بذمة الوكالء
والمسوقين والمشتركين دون اعطاء التفاصيل كما في الشكل أدناه:

.1.1

كشف المبيعات

يعطي حركات تفصيلية عن حركة المبيعات:

مبيعات المشتركين:
اظهار االشتراكات المفعلة للمشتركين مع ظهور اسم المستخدم الذي قام بعملية البيع وحسب
الشتراك معين أو لجميع االشتراكات:

مبيعات الوكالء "المسوقين":
جميع عمليات البيع الى الوكالء "المسوقين" الشتراك معين أو لجميع االشتراكات:
أما الكل فيعطي جميع حركات البيع سواء كانت لمشترك أو لوكيل أو لمسوق نقدا أم آجال
.2.2

تقارير الصرفيات:
هي كل المبالغ المصروفة "ليس تسديدات الشركة" وحسب تبويب الصرف أو جميعها:

.2.4

الصندوق:

كشف حركة الصندوق مهمة جدا للمطابقة حيث تعطي ما موجود نقدا في الصندوق أما في
حال وجود اختالف على النقد الفعلي الموجود فيجب مراجعة وتدقيق عمليات القبض أو الصرف:

.2.2

حسابات الشركة:

هي المطابقات بين الشركة والشركة المجهزة من قوائم مشتريات وسندات صرف "تسديدات" ويتم
معاينتها وتدقيقها في حال وجود فرق بالحساب بين الشركة والشركة المجهزة.
حيث يعطي التقرير أدناه كافة الحركات الخاصة بالمشتريات والتسديدات خالل فترة محددة
وكما في الصورة أدناه:

.2.2

الحسابات الختامية:

هي خالصة كل الحركات والحسابات المالية حي يتم فيها اظهار الموجودات والمطلوبات
والمصروفات وااليرادات ومن ثم احتساب األرباح لفترة معينة وبصورة عامة كما في الصورة
أدناه:

التقرير اليومي:
يتم اظهاره من الصفحة الرئيسية من قائمة  Fileأو بالضغط على  Ctrl + Rويظهر بالصورة:

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على  2212121221 - 2102110011أو مراسلتنا على البريد
االلكتروني info@alufeq.com

