نظام بـيرفـكت إلدارة املشـتريـات واللـوازم
صمم هرا النظام للُسدم قطاعاث كثيرة من الاعمال ،خُث ًقىم بيرفكت بمخابعت كافت امىز اللىاشم ومشترًاث
ً
ً
إبخداء من طلب جصوٍد باملىاد وختى جىزٍد املىاد ومخابعت الامىز املالُت اًظا.
املؤطظاث والشسكاث
الطسٍقت التي جم فيها جصمُم وجطىٍس النظام أزرث بعين الاعخباز الاخخُاحاث املسخلفت للمؤطـظاث والشسكاث من
خُث التركُبت الادازٍت ،وأهـىاع املىاد مثل مظخلصماث (مظتهالكاث) ،زدماث ،مىاد للبُع ،مىاد زام ،مىحىداث جابخت
مصنعت

ومىاد

وإحـساءاث

الشساء

إ
خصائص النظام:






أجمخت وحظهُل عملُت اطخدزاج عسوض ألاطعاز بطسٍقت طلظت ومسٍدت.
ٌظهل عملُت الطلبُاث وجدىٍلها الى ازطالُاث ومنها الى فىاجير مشترًاث.
إدازة طندزاث الخىشَع بين الفسوع واملساشن.
ًمكنك النظام من ادزال الكمُاث والاطعاز وخظاب الخكالُف للفسوع
ًدخىي النظام على مجمىعت من الخقازٍس التي جلصم الادازٍين ومشسفي النظام منها:
 oالكمُاث املسحىبت واملظتهلكت.
 oالكمُاث املسججعت.
 oمقازهت عسوض الاطعاز لك منخج خظب املىزدًن.

إ

ميزات النظام :إ
 .1سـهل الاستخدام والتطبيق:
أٌ .ظخسدم هظام النىافر والاهترهت الدازلي.
بٌ .ظخسدم الفأزة ولىخت املفاجُذ.
ثً .ىحد فُت هظام خماًت مدكم ،خُث ًخم إعطاء كل مظخسدم اطم وكلمت مسوز زاصت.
ثً .خم جددًد صالخُاث كل مظخسدم خظب طبُعت عملت.
ج .كىهت ٌعمل على الاهترهت الدازلي الًدخاج املظخسدم الا مخصفذ الاهترهت.
ح .الخدكم بىصف املىاد املطلىبت كما ًسٍدها املظخسدم.
ر .طهل الخطبُق ،والدعم والصُاهت.
دً .مكن الخطىٍس علُه والاطافت خظب خاحاث وآلُاث عمل املؤطظت.

املسخلفت.

إ

 .2متكامل:
بيرفكت هظام مخكامل ٌظخطُع ان ٌعمل مع عدة أهظمت .وٍمكن زبطت بالنظام املالي واملسصون والرمم
الدائنت ،واملىحىداث الثابخت واملىاشهاث والخصنُع ...الخ.
 .3نظام متطور:
الخطىٍس املظخمس واملالخظاث البناءه من قبل مظخسدمي النظام جظُف زصائص ووظائف حدًدة للنظام
مما ًجعلت مخقدم وٍىاكب إخخُاحاث املظخسدمين وٍطبق أخـدث النظم الخكنىلىحُت في مجال املعلىماث.

فوائد النظام :إ
 .1يوفر الوقت والجهد:
أً .ىفس في وقت الادازٍين.
بً .ىفس في املصازٍف الادازٍت.
ثً .قلل من العمل الىزقي والحاحت الى الازشفت.
ثً .قلل من الازطاء البشسٍت.
 .2إدارة جيدة للمشتريات:
أٌ .ظاعد في وطع اطتراججُت املشترًاث.
بٌ .ظهل عمل إدازة املساشن واللىاشم.
ث .جدكم حُد في مىحىداث ومشترًاث املؤطظت (مسكصٍت املعلىمت).
ثٌ .ظاعد في الخفاوض مع املىزدًن.
جً .ىفس معلىماث دقُقت عن مشترًاث املؤطظت.
حًُ .جمع معلىماث مفُدة الجساذ القسازث.

خبرات مشابهة:
-

البنك الاطالمي العسبي.

-

بنك القدض.

