)Perfect Point of Sales (POS
نـظـام بيرفكت للنقاط البيع
هى هظام الهدف مىه أجمخت عملُت البُع في هقاغ البُع وحعل هره العملُت بسُؼت ومسهت على املسخخدم بشهل
ًبخعد عً الخعقُد املداسبي وٍؤمً شمىلُت الىظائف واملهام التي جدخاحها أًت هقؼت بُع.
ًىفسد هرا الىظام بالعدًد مً الخصائص وامليزاث التي جخخلف عً اي هظام اخس ومً اهمها امهاهُت الدخىى الى
الىظام بشهل مباشس عً ػسٍق شبنت الاهترهذ الامس الري ًىفس مسوهت البر في ادازة عملُاث البُع بفعالُت وبأقصس
وقذ ممنً ،وهى برلو ٌساعد على الاهدشاز السسَع لىقاغ البُع وحغؼُت حمُع الامالً التي جسٍد املؤسست
الىصىى اليها بأقل الخهالُف.
الىظام مؼبق بعدة قؼاعاث الخجصئت الخجازٍت مثل :السىبسمازلذ ،الصُدلُاث ،مدالث املالبس والاخرًت ،مدالث
بُع ألاحهصة الخلىٍت وملحقاتها ,مدالث املؼاعم الجاهصة..... ،
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يعمل بطريقة Online and Offline
ٌعمل على بِئت الاهترهذ ،خُث ًمنً زبؽ حمُع املسخخدمين و/او أفسع هقاغ البُع مع بعظها مً خالى
الاهترهذ .وهرا بدوزة ًىفس وقذ وحهد في عملُت الادازة.
ًخعامل بنفاءة مع حمُع أهىاع أحهصة وملحقاث هقاغ البُع.
ًدعم مافت الىظائف التي جدُذ العمل بسسعت ولفاءة مثل اسخخدام( :بامىزد ،اخخصازاث ،مفاجُذ ،ازقام
مدسلسلت).
خلىى مخهاملت للسسيهاث مع الالىان املخخلفت(مدالث ألاخرًت واملالبس).
معالجت املسججعاث بؼسٍقت سهلت وذلُت.
ًخعامل مع ألثر مً هىع مً أهىاع الدفع (هقدي ،شُهاث ،بؼاقاث الائخمان ،والبُع الاحل-ذمت.)-
الخدنم بصالخُاث املسخخدم ،وجددًد صالخُاث مل بائع على خدة.
زىائي اللغت عسبي  /إههليزي.
ًمنً عمل جصمُماث مخعددة للفاجىزة املؼبىعت.
مؼابقت صىادًق املىظفين.
واحهت البُع املباشس الالنتروهُت.
هافرة واخدة واضحت وبسُؼت إلدخاى مافت البُاهاث وخسماث البُع.
ادخاى خسماث البُع واملسججعاث والقبع.
جهامل مع اهظمت املبُعاث واملخصون والحساباث.
حعدد املسخىدعاث والصىادًق وسهىلت الخىقل بُنها والخعامل معها بأزصدة مخخلفت لهل منها.
إمهاهُت إطافت صىزة الصىف لعسطها بشهل خاص في هقؼت البُع أمام العمالء.
ًدخىي على مجمىعت حُدة مً الخقازٍس املالُت والادازٍت :مثل جقازٍس خسلت مل مً هقاغ البُع ومىدوبي
املبُعاث وعمىالتهم وخسلت ألاصىاف وجدلُل املبُعاث ،الصىف ،واملسججعاث والنمُاث املجاهُت...الخ.
ًقىم الىظام بئحساء عملُت الجسد املالي واملخصوي لهل مً هقاغ البُع في أي وقذ.
زبؽ مسخىدعاث البُع (هقاغ البُع)ٌ :سخؼُع زبؽ حمُع مسالص البُع عً ػسٍق شبنت الحاسىب
حهاش  Serverخادم زئِس ي في املسلص السئِس ي وخدمت
والاهترهذ مع املسلص السئِس ي ،وهرا ًخؼلب فقؽ
ٍ
الاجصاى  ADSLاو.Lease Line
عمل آوي وفي هفس الىقذ  :Real-time valueفهى ًىفس خاصُت العمل املسخمس واملساقبت الدائمت اللحظُت.
خُث أن اًت خسلت في اي مسلص بُع جظهس بىفس اللحظت في املسلص السئِس ي ،وهرا بدوزه ًىفس وقذ وحهد في
والخىشَع.
عملُت املؼابقت والسقابت ووطع سُاساث البُع 3
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ٌساعد على الاهدشاز السسَع لىقاغ البُع وحغؼُت حمُع ألامالً التي جىد املؤسست حغؼُتها بأقل الخهالُف.
حسهُل عملُاث البُع :خُث ٌسخؼُع مـىظف املبُعاث القُام بعملُت البُع بنبست مفخاح اوإسخخدام
الاخخصا اث او البازمىد .وعلُت فهرا ٌسسع عملُت البُع ّ
وٍدد مً الخؼأ البشسي.
ز
ًىخد الرمم (مصدز املعلىمت) :خُث ًدعم الىظام عـملـُت البُع ألاحل (الرمم) للشسلت فهى ٌعمل على
جىخُدها .خُث ٌسخؼُع فدص سقف مدًىهُت الصبىن والخعامل مع حجم دًىهه مً أًه هقؼت بُع وبالخالي
اجخاذ مافت إلاحساءاث التي جساها املؤسست مىاسبت مثل جىسُع العمل مع هرا الصبىن .......الخ.
ُ
ّ
سهىلت جنُفه مع املخؼلباث املسخقبلُت :مىن هرا الىظام قد ػـىز بأخدر جنىىلىحُا البرمجت وجؼىٍس
الىظم ،فان مً السهل الخغُير علُت وجؼىٍسه بما ًخالءم مع مخؼلباث املؤسست املسخقبلُت والاهـُـت.
ًىفس املاى والجهد :مىن هرا الىظام ًمنً ان ًُدمل على خادم مسلصي وٍخم اسخخدامه مً خالى الاهترهذ
ً
وخؼىغ الاجصاى  ADSLهرا ًىفس في الىقذ والجهد في عملُت إدازة الىظام ودعم املسخخدمين فىُا.

ٌ .27عمل بيرفنذ على جقلُل الخهالُف مً خالى الخىفير في:
 حهد ووقذ املسخخدمين والفىين ومشسفي الىظام.
 وقذ الترلُب والصُاهت والدعم.
 جقلُل وقذ جدزٍب املسخخدمين :خُث ان عملُت البُع جقع حمُعها في شاشت واخدة شاملت
ومعظم شاشاث املدخالث السئِسُت مدشابهت.
 .28إدازة الحمالث والعسوض والخصىماث:
خُث أهه ًمنً عمل الحمالث والعسوض في املىاسم املخخلفت بألثر مً ػسٍقه مثل وسبت او مبلغ مقؼىع
أو خسب مبلغ الفاجىزة او خسب النمُاث املباعت.
وٍخم ادخاى البُاهاث وألاسعاز الجدًدة مً خالى بسهامج املداسبت .خُث جيخقل هره البُاهاث بشهل
جلقائي إلى هقاغ البُع على اخخالف أمالً جىاحدها ((WAN or LAN
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بعع الصالخُاث ملسخخدم هقؼت البُع:
 اظهاز لشف خساب الصبىن
بسبب الحاحت امللحت لبعع مسخخدمي هقاغ البُع في طسوزة اظهاز ما ًخعلق مً لشف للصبىن على هقؼت
البُع فقد جم جؼىٍس هظام هقؼت البُع لُدُذ للمىظف العامل على الهاشير إمهاهُت اسخخساج لشف الصبىن
عىد الحاحت لرلو دون السحىع الى بسهامج املداسبت.
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 إمهاهُت الخعامل مع ألثر مً هىع مً الدفع
حعؼي هقؼت البُع للمىظف العامل على الهاشير إمهاهُاث وخُازاث مخعددة للخعامل مع الدفع الري ًدفعه
الصبىن ،فعلى سبُل املثاى هىاك مسوهت في طبؽ العملُاث الخالُت:
 هقدي. شُهاث. بؼاقاث الائخمان.-

الرمت والدًً.

-

اسدبداى هقاغ.
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 حعسٍف شبىن حدًد وإعؼائه لسث الصبىن Customer Points
خُث أهه أصبذ بئمهان مسخخدم هقؼت البُع –طمً الصالخُاث-أن ٌعسف شبىن حدًد وَعمل له قاعدة
بُاهاث دون السحىع الى مسؤوى الىظام أو بسهامج املداسبت.
 امهاهُت ادخاى ػلبُاث داخلُت مً خالى هقؼت البُع:
جقخض ي الحاحت في بعع ألاخُان لعمل ػلبُه للبظاعت في واخده مً هقاغ البُع املىدشسة
وخاصه عىدما ًهىن هىاك أصىاف على وشو أن جىفد مً جلو الىقؼه .وقد ػىز هظام بيرفنذ بدُث ًلبي
هره الحاحه مً خالى إعؼاء الصالخُت للمىظف املخىاحد في جلو الىقؼت لعمل ػلبُه مً خالى بسهامج
هقؼت البُع بدُث ًمنً معالجتها الخقا مً خالى هظام املداسبت ((Back office
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:املواصفات الفنية للنـظـام
.JAVA ,JBoss and JSPجم جؼىٍس هرا الىظام باسخخدام أخدر لغاث البرمجت وهي لغت
MS SQL Server or/ Oracle Or MS SQL Server.الىظام ٌسخخدم اًت قاعدة بُاهاث
.ًخىفس في الىظام هظام مساعدة ودلُل الاسخخدام خؼىة بخؼىة
.ًخىفس في الاهظمت هظام خماًت مخؼىزة ٌسمذ بخددًد صالخُاث مل مسخخدم في الىصىى إلى البُاهاث
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