
 
  عقد الصيانة السنوي+ جلسة تدريب + التركيب +  على الشامل اليت مع نقطة بيع احصل

  $1000بدال من  الضريبة شامل $499  فقط
 

  قيمة  هدية مجانيةباالضافة إلى 

مجانا فالش للنسخ االحتياطي  

 

  مجانا) Symbol( قارئ الباركود

          

  ة فواتير البيع النقديعند شرائك طابع "جارور الكاش"قيمة  هدية مجانيةاحصل على 

                             

  

محدودةمحدودةمحدودةالكمية الكمية الكمية    اآلناآلناآلنبادر باالتصال بادر باالتصال بادر باالتصال     

   
   شركة إسراء للبرمجة والكمبيوترشركة إسراء للبرمجة والكمبيوترشركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر
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  الفرعي  النظام محتويات النظام السعر

400 

.ويحتوي على ملفات الحسابات والذمم المدينة والدائنة باإلضافة إلى حركات القبض والصرف والقيد  المحاسبة العامة • 

ويحتوى على فواتير المبيعات والمشتريات ومردودات المبيعات  والمشتريات واإلشعارات الدائنة 

  .اإلضافية وتقارير أخرى ذات عالقةالخدمات وتقارير الضريبة والمدينة وملف تعريف 
 نظام الفواتير •

، ومعالجة حد إعادة الطلب، ويحتوي على ملف مستودع باإلضافة إلى سندات اإلدخال واإلخراج

  .وتحضير طلبيات المشتريات، باإلضافة الى معالجة تواريخ صالحية األصناف أو األدوية

من التقارير لمتابعة بطاقات األصناف، واألرصدة بتاريخ معين، وتقييم كما يحتوي على الكثير 

 البضاعة، باإلضافة الى متابعة تواريخ صالحية االصناف حسب فترة

 نظام المستودع •

والصرف إلدخال تفاصيل الشيكات الواردة أو الصادرة وهو نظام متكامل مرتبط بحركات القبض 

تملة بطريقة سهلة ودقيقة باإلضافة إلى تنفيذ القيود المالية ومعالجة كافة عمليات الشيكات المح

  .المترتبة على عمليات الشيكات إلكترونيا

يقدم الشامل اليت مجموعة من التقارير لمتابعة ومراقبة عمليات وحاالت الشيكات، مثل كشف 

، كشف الشيكات الواردة، كشف الشيكات الصادرة، كشف )حاليا أو في المستقبل(حساب البنك 

 ....عمليات شيك معين،

 نظام إدارة الشيكات •

 التقارير المالية الختامية • وتحتوي على تقرير قائمة الدخل وتقرير الميزانية العمومية

200 
الى معالجة  ، أو شاشات اللمس، باإلضافةإلدارة عملية البيع النقدي على الكاشير من خالل الباركود

  الدفع من خالل بطاقات االئتمان، والعمالت المتعددة
  نقطة بيع  •

100  

يمكن من خالل هذا النظام تصميم الملصقات بعدة أحجام، ويمكن استعماله لطباعة ملصقات الباركود 

الخاصة باألصناف أو لطباعة ملصقات عناوين الرفوف أو حتى لطباعة لوحات الخصم اإلرشادية 

 ...وغيرها

 نظام تصميم وطباعة •

مرتبط مع   لصقاتالم

 Magic نقطة البيع
Label TM 

 التركيب والتعريف في البرنامج في موقع شركة إسراء أو من خالل اإلنترنت، جلسة واحدة ساعتين فقط  150
 عقد صيانة سنوي عن طريق اإلنترنت   150

 المجموع 1000

 خصم الحملة 501

 الصافي بعد الخصم 499
  

  

  :مالحظات

 .ويشمل الضريبة االضافية أعاله بالدوالر األمريكياألسعار  •

 .تركيب البرنامج  والتعريف على البرنامج ساعتين من خالل االنترنت فقط يشملالسعر  •

  .التسليم خالل أسبوع من تاريخ أمر الشراء •

 تى نفاذ المخزونحالعرض ساري المفعول  •

 .توقيع االتفاقيةنقدا عند : طريقة الدفع •
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