مميزات BoomPOS

تم التطوير من قبل

 BoomPOSهو برنامج حسابي بسيط وقوي يساعدك على إدارة أعمالك بطريقة سهلة ومباشرة.
خصيصا ليكون سهل االستخدام ،ولكن في
بفضل تصميمه الحديث والعصري ،تم تصميم BoomPOS
ً
نفس الوقت يوفر ميزات قوية إلدارة كل احتياجات عملك.
يمكن تقسيم التنقل في  BoomPOSإلى شيئين ،الصفحات وعالمات التبويب .يمكنك الوصول إلى
الصفحات المختلفة من القائمة الجانبية وعالمات التبويب المختلفة من داخل تلك الصفحات.

الشاشة الرئيسية


عداد لعدد المبيعات التي تم إجراؤها في العموم.



عداد لعدد من المشتريات التي تم إجراؤها على اإلطالق.



عداد لعدد العمالء الجدد (راجع قسم المبيعات).



عداد لعدد األصناف في المخزن.



جدول يحتوي على قائمة بالعناصر منخفضة المخزون.



يوما).
جدول يحتوي على قائمة بالنفقات القادمة التي يتعين دفعها (قبل ً 30



رسم بياني يوضح أرباح المبيعات على مدى أسبوع.

صفحة المبيعات (نقطة البيع):


نقدا  /بطاقة ائتمان  /هاتف( ،يحتاج النقد إلى موظف
يمكنك إنشاء فواتير مبيعات والدفع
ً
أساسا لتحليل البيانات في
الصندوق إلدخال المبلغ الذي قدمه العميل) ،وطريقة الدفع هي
ً
المستقبل.
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يمكنك فتح أكثر من صفحة بيع للتبديل بسهولة بين العديد من العمالء.



يمكنك إضافة عميل لفاتورة البيع ،بحيث يمكن أن تنسب إليهم (بهذه الطريقة يمكنك تتبع
المبيعات من قبل العمالء).



يمكنك إضافة عناصر إلى سلة البيع باستخدام الباركود (عن طريق الماسح الضوئي او بكتابة
رقم الباركود) ،أو استخدام قائمة العناصر الجانبية.



يمكنك استخدام القائمة الجانبية للبحث عن صنف معين عن طريق كتابة اسمع او الكود
الخاص به ويمكنك البحث في نوع معين من األصناف.



الحظ انه يتم األخذ بأسعار األصناف التي أدخلتها وانت تقوم بعملية إضافتهم الى المخزن.

صفحة المبيعات (قائمة الفواتير)


يمكنك البحث في سجل فواتير المبيعات حسب التاريخ والعميل وموظف الصندوق.



يمكنك تعديل المبيعات السابقة.



يمكنك إرجاع العناصر المباعة إلى المخزن عن طريق تحرير بيانات المبيعات الحالية.



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.



يمكن طباعة إيصال فواتير المبيعات السابقة.
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صفحة المبيعات (العمالء)


يمكنك إضافة وتحرير وإزالة العمالء ،عن طريق حفظ بيانات االتصال الخاصة بهم.



يمكنك ً
أيضا تتبع عمليات شرائهم ،وما إذا كانت لديهم حسابات معلقة (لم يتم دفعها).



يمكن بسهولة تتبع فواتير المبيعات المخصصة للعمالء في صفحة قائمة الفواتير.



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.

صفحة المشتريات (قائمة المشتريات)


يمكنك البحث في سجل فواتير المشتريات حسب التاريخ والمورد وموظف الصندوق.



يمكنك تعديل المشتريات السابقة.



يمكنك إرجاع العناصر المشترات إلى المخزن عن طريق تحرير بيانات المشتريات الحالية.



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.

صفحة المشتريات (إضافة مشتريات)


نقدا  /بطاقة ائتمان  /هاتف( ،يحتاج النقد إلى موظف
يمكنك إنشاء فواتير مشتريات والدفع
ً
أساسا لتحليل البيانات في
الصندوق إلدخال المبلغ الذي قدمته) ،وطريقة الدفع هي
ً
المستقبل.



يمكنك إضافة المورد لفاتورة الشراء ،بحيث يمكن أن تنسب إليهم (بهذه الطريقة يمكنك
تتبع المشتريات من قبل الموردين).
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يمكنك إضافة عناصر إلى سلة البيع باستخدام الباركود (عن طريق الماسح الضوئي او بكتابة
رقم الباركود) ،أو استخدام قائمة العناصر الجانبية.



يمكن تعديل أسعار كل عنصر على حدة.



سيتم إضافة العناصر إلى صفحة الشراء مع سعر المورد الخاص بها.

صفحة المشتريات (الموردين)


يمكنك إضافة وتحرير وإزالة العمالء ،عن طريق حفظ بيانات االتصال الخاصة بهم.



يمكنك ً
أيضا تتبع عمليات شرائك ،وما إذا كانت لديك حسابات معلقة (لم يتم دفعها).



يمكن بسهولة تتبع فواتير المشتريات والموردين الخاصين بها في صفحة قائمة الفواتير.



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.

صفحة األصناف (قائمة األصناف)


يمكنك إضافة أصناف الى المخزن وتحريرها وإزالتها وتحديد سعر المورد وسعر البيع وما
إلى ذلك.



يمكنك وضع (كمية التنبيه) ليظهر لك تنبيه عندما تنخفض كمية الصنف الى الحد
الموضوع.



يمكنك البحث  /تصفية األصناف حسب الفئة والعالمة التجارية لتسهيل إدارة المخزن.



يمكنك عرض جميع األصناف وكمياتها واألسعار الموضوعة لها.
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يمكنك تتبع المبيعات والمشتريات (تتابع العمليات) ألحد األصناف بضغطة زر.
(صفحة التقارير  <-تقرير الصنف).



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.

صفحة األصناف (قائمة التصنيفات):


يمكنك إضافة تصنيفات األصناف وتحريرها وإزالتها للمساعدة في تصفية أصناف المخزن
وتنظيمها.

صفحة األصناف (قائمة العالمات التجارية)


يمكنك إضافة عالمات تجارية لألصناف وتحريرها وإزالتها للمساعدة في تصفية أصناف
المخزن وتنظيمها.

صفحة المصاريف (قائمة المصاريف):


يمكنك إضافة ،تحرير ،وإزالة المصاريف التجارية ،وتحديد المبلغ والتاريخ.



سيتم تنبيهك بالنفقات القادمة قبل موعدها في الصفحة الرئيسية.



يتم خصم المصروفات من الربح عند حساب التقرير المالي  /الربح.



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.
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صفحة التقارير (تقرير مالي  /عنصر):


يمكنك إنشاء تقرير مالي يوضح المبيعات والمشتريات والمصروفات والربح اإلجمالي على
مدى فترة زمنية معينة.



يمكنك إنشاء تقرير صنف يعرض مبيعات وشراء عنصر معين خالل فترة زمنية معينة.



يمكنك طباعة نسخة من بيانات التقرير مباشرة بنقرة زر واحدة.

صفحة الورديات (الوردية الحالية)


يمكن استخدامها لتتبع أوقات عمل الموظفين ،ويمكنهم بدء الوردية عن طريق تحديد
قيمة النقد الموجودة في الخزينة.



تلقائيا ويمكنهم ترك أي مالحظات
في نهاية وردية العمل ،يتم حساب األموال النقدية
ً
مطلوبة.

(س ِجل الورديات)
صفحة الورديات ِ


يمكنك عرض وإزالة بيانات ورديات الموظفين المكتملة ،والنقدية المبدئية ،والنقدية
النهائية وأوقات الورديات الخاصة بهم.



يمكنك تصفية  /البحث عن ورديات بإطار زمني معين ،أو بواسطة موظف معين



يمكن تصدير بيانات الجدول إلى ملف إكسل.
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صفحة اإلعدادات


احتياطيا واستعادة بيانات النسخ االحتياطي السابقة إذا لزم األمر.
يمكنك نسخ بيانات متجرك
ً



يمكنك تحديد لغة النظام( .عربي  -انجليزي).



يمكنك تخصيص المعلومات التي ستتم طباعتها على اإليصاالت (اسم المحل – العنوان –
رقم الهاتف).

صفحة المستخدمين (قائمة المستخدمين)


هنا يمكنك إدارة المستخدمين  /الموظفين الذين سيستخدمون النظام.



يمكنك إضافة  /تعديل  /حذف المستخدمين وتعيين أدوار لهم ،وكذلك حفظ معلوماتهم
الشخصية.



يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول عند بدء تشغيل البرنامج أو عند تسجيل خروج مستخدم
كليا على دورهم.
آخر ،فإن الصالحيات التي يمكنهم الوصول إليها تعتمد ً



يوصى بشدة أن يكون لكل مستخدم كلمة مرور خاصة به.
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صفحة المستخدمين (قائمة األدوار)


هنا يمكنك إضافة  /تحرير  /حذف األدوار ،والتي تعتبر ضرورية في إدارة الوصول إلى
الصالحيات المختلفة للبرنامج.



عند تشغيل البرنامج ألول مرة ،يوجد دور إداري مع إمكانية الوصول إلى جميع ميزات
البرنامج.



تقييدا للموظف الذي سيستخدم البرنامج ،على سبيل
يوصى بإنشاء أدوار ذات وصول أكثر
ً
المثال :دور موظف الصندوق.



يحتوي كل دور على ً 41
إذنا لصالحيات متنوعة ،ويمكن تبديل كل منها للسماح بتخصيص ما
يمكن للمستخدم المعين لهذا الدور رؤيته وفعله.

متطلبات النظام:


الحد األدنى لمتطلبات تشغيل  BoomPOSهو:



Windows 7 – Service Pack 2



RAM -> 1 GB
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