نظام بيرفكت للموازنات
برنامج بيرفكت للموازنات يتيح للمؤسسات و الشركات التحكم في موازناتها و مراقبة املصاريف والتعرف على أوجه
النفقات  .لقد صمم هذا النظام بطريقة مرنة تتيح للمستخدمين حرية وضع املوازنات و املوافقة عليها و إعادة
ترتيبها و إختيار حسابات معينة من ثم ربطها بدوائر وأقسام وموظفين محددين  .كذلك يستطيع هذا النظام
تقسيم فترات املوازنة إلى قطاعات معينة تساعد املستخدم في التغيير و املوافقة على ميزانية كل قطاع على حدى .
و ُيمكن هذا النظام املستخدمين من تقسيم بنود املوازنة بطريقة سهلة و مرنة  ،و ربط املوازنة بااليرادات  ،كذلك
متابعة أرصدة املوازنة و ربطها مع الحسابات الحقيقية  ،و يمكن للموازنة أن تحتوي على احتياجات املؤسسة من
املوارد البشرية و ربطها باحتياجاتها من موجودات ومصاريف أخرى .
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امليزات الرئيسية
مرونة النظام :
 تعريف و تحديد ميزانية ألي فترة معينة . أي ميزانية قد تحتوي على عدة فترات فرعية مختلفة ( ألارباع ) كالربع ألاول من السنة مثال . الحصول على املوافقات بخصوص الفترات الفرعية . القيام بعملية إعادة التنبؤ باملوازنة .يتم تعريف نفقات امليزانية بطريقتين :

أ -النفقات التشغيلية و إلادارية .
ب -نفقات رأس املال .
ُ
كل دائرة من دوائر الشركة تدخل نفقاتها التشغيلية و الادارية و نفقات رأس املال في املوازنة لكل شهر  ،و عندما
تنتهي كافة الدوائر من عملية إدخال موازناتها فإنه يتم قبولها  ،رفضها أو تعديلها إن اقتضت الحاجة  .بعد ذلك
فإن مجموع القيم و ألارقام الخاصة بامليزانية يجب أن تظهر على النظام لكل دائرة  ،أنواع ألاصول و املوظفين ...
الخ .
أي ميزانية تكون قابلة للتنبؤ في أي وقت و ألكثر من مرة  ،و مرة أخرى يمكن أن يحصل هذا على مستويات الدوائر
و الفترات املختلفة .و ألن النظام يعمل وفق قواعد شهرية فإنه يمكن تجميع الشهور في فترات زمنية محددة  ،و
كل فترة يمكن أن تحتوي على أي عدد من الشهور .
ُ
من جهة أخرى تستخلص امليزانية من خالل قسائم طلبيات الشراء أو فواتير الشراء عن طريق املستخدم املفوض
على مستوى الدوائر و الحسابات  .و في نفس الوقت تتم عملية الاقتطاع أو الحسم باالعتماد على قيمة معينة من
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ً
ألاموال أو/و قدر معين من الكميات  ،و بناءا على ذلك فإن املوافقة على امليزانية بحاجة لترتيبات خاصة من خالل
املدراء .
ُ
ُ
ً
إذا كانت قيمة امليزانية في فترة محددة لنقل مثال أنها  3،2،1شهور لم تستخدم أو لم تستغل بالكامل فهنا يكون
للنظام خيارين للتعامل معها  ،فإما يتم ترحيل القيم و الكميات للفترة الزمنية القادمة أو أن يتم تجاهلها و هذا
يعطي النظام مرونة أكبر .
تكون وحدة امليزانية مربوطة على الخط بجدول الرواتب  ،املوجودات  ،املشتريات و وحدة دفتر ألاستاذ العام .

امليزات العامة للنظام
الجانب التكنولوجي :
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 النظام يعمل على برامج التشغيل من ويندوز  89حتى ويندوز  7وصوال إلى اللينوكس .ً
 يعمل النظام على قواعد البينات ألاكثر تطورا في الوقت الحالي .ً
 لغات البرمجة املستخدمة في تصميم هذا النظام تعد ألافضل و ألاكثر تطورا في وقتنا الحاضر .واجهة التطبيق ( الاستخدام ) :
ً
 واجهة التطبيق ثنائية اللغة عربي  /انجليزي كما أن التقارير يمكن إصدارها باللغتين أيضا . سهولة الاستخدام و التنقل بين الصفحات حتى للمستخدمين اللذين ليست لديهم اي خبرات في التعامل معمثل هذه ألانظمة  ،باالضافة لوجود وظائف و مفاتيح أكثر قوة و حيوية بالنسبة للمستخدمين أصحاب الخبرة .
 توفر واجهة املستخدم الرسومية . القوائم  ،الشاشات و الحقول واضحة و مقروءة و مرئية من قبل املستخدم العادي . -التنقل بين القوائم و الشاشات منطقي وال تشوبه أي شائبة .

سهولة الاستخدام :
 النظام يتضمن عدة قوائم  ،رموز و جداول لعملية البحث و بالتالي فهذا يوفر واجهة تطبيق سهلة الاستخدامعلى املستخدم .
 صممت القوائم بطريقة تسهل استخدام النظام  ،فكل وحدة من وحدات النظام لها قوائمها الخاصة باالضافةالى قوائم أخرى فرعية تتصل بها .
 جداول البحث تمكن املستخدم من إضافة سجالت جديدة أو التعديل على السجالت الحالية في النظام بدونالحاجة لقطع عملية معالجة املعامالت أو السجالت .
 التقويم باالضافة لأللة الحاسبة يظهران على الشاشة بشكل واضح . يمكنك اختيار الحسابات  ،البائعين و الزبائن من خالل قائمة منسدلة نحو ألاسفل  ،بسيطة الاستخدام.توفر النظام :
ً
ً
النظام متوفر على مدار  22ساعة يوميا  ،سبعة أيام أسبوعيا و  163يوم في السنة  ،و هذا بسبب حقيقة أن
ً
معظم عمليات الصيانة و الدعم يمكن القيام بها أثناء قيام النظام بعمله املعتاد كعملية النسخ الاحتياطي مثال .
ً
و فضال عن ذلك  ،ليست هناك حاجة اليقاف النظام عن العمل كي يتم الحصول على تقرير معين .
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املساعدة :
النظام يحتوي على دليل املستخدم باالضافة الى دليل تقني  ،و كالهما متاح كسنخة صلبة أو مرنة .
ُممكن للعمل على الانترنت :
النظام يعمل على شبكة الانترنت و لذلك فهو يعمل على الشبكة الداخلية داخل املؤسسة أو الشركة و يعمل
كذلك على الشبكة الواسعة الخارجية دون أية اعدادت اضافية  ،فقط استخدم متصفح الانترنت .
النظام مفتوح :
أنظمة شركة ألاندلس تعمل على أي نظام تشغيل مثل ( لينوكس  ،يونكس  ،ويندوز  ...الخ ) .
الواجهات الخارجية :
ً
 توفير واجهات تطبيقية مع قدرات خاصة عن طريق جداول الكومبيوتر مثال  ،و حزم أخرى ملعالجة النصوص . القدرة على استيراد جدول معين بمعلومات الحسابات من من طرف ثالث كالجداول أو حزم قواعد البيانات مثلالاكسل أو املايكروسوفت وورد .
التكامل :
ً ً
القدرة على دمج جميع النظم معا وفقا ألفضل املمارسات و دمج هذه هذه النظم مع ألاستاذ العام وحزم أخرى
مختلفة  ،و هذا ما يحقق التكامل في عمل النظام مع بقية النظم .
النسخ الاحتياطي و إستعادة البيانات :
يمكن إجراء عملية النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات الخاصة بالنظام و ملفاته ألاخرى بكل سهولة كما و يمكن
استعادة البيانات من خالل نظم إدارة قواعد البيانات أو عدة أوامر أخرى و بالتالي فهذا أكبر ضمان لعدم فقدان
البيانات مستقبال ً .
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