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Adam 

 هل تبحث عن نظام نقاط بيع فعال و بتكلفة مقبولة؟
 مقدمة :

الزبائن يتوقعون منك خدمة سريعة و مرحية، يف حني يتطلب منك العمل على تكنولوجيا 

 جديدة ، نظام آدم لنقاط البيع يليب إحتياجاتك من خالل مايلي  :

 تقديم خدمة عمالء مميزة -

 لتدريب مهين عالي اجلودة بأفضل الوسائ -

نظام آدم لنقاط البيع يقدم واجهة للمستخدم سهلة االستعمال، مما يهيء الظروف لتحسني 

 اآلداء، ويساعدك على حتقيق أقصى استفادة من استثمارك.

 

 

 

 و هي : Adamلدينا سبعة أسباب نذكرها لك ملساعدتك على إختيار نظام نقاط البيع 

اتك اخلاصة و معا ميكننا وضع حنن نستمع إليك، جنلس معك و نتعرف على إحتياج -1

 النظام اخلاص بك
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أجهزة و طرفيات و برجميات و مواد مستهلكة خاصة بنقاط نوفر كافة املستلزمات من  -2

 البيع مما يسمح بتشغيل جيد و سهل 

اإلستفادة من خربتنا من خالل فريق من العاملني املؤهلني و ذوي اخلربة ملساعدتك  -3

واإلتصال بشبكة األنرتنت  يف املسائل التقنية يف عمل نقاط البيع مبا يف ذلك الشبكات

 و أجهزة احلاسب اآللي و أجهزة نقاط البيع و األجهزة الطرفية التابعة لنقاط البيع

 محاية البيانات  اخلاصة بك و محاية األجهزة مبا يكفل اسرتارية التشغيل بأفضل وسيلة -4

 تف و عرب شبكة األنرتنت إلصالح أي خطأ يف الربامج.دعم جماني عرب اهلا -5

أنت ال حتتاج إلدارة النظام بنفسك كل ما عليك هو االتصال بنا و ستجد من يرد على  -6

 استفساراتك و أسئلتك يف أي وقت

بعد البدء بالتشغيل ،حنن ملتزمون استكمال تثبيت نظام نقاط البيع و متابعة تصحيح أية  -7

 للوصول إىل أقصى درجات الرضا لديكم.  مشاكل تواجه التشغيل

 نقاط البيع :
لنقاط البيع هو نظام موثوق، فعال و سهل األستخدام حيتوي على مجيع الوظائف  Adamنظام 

لك السيطرة الكاملة على ذاملطلوبة للتقدم يف عملية اخلدمة يف املطاعم و الكويف شوب، و ك

 بخ و مناطق جتهيز اخلدمات(التشغيل يف اجلهة اخللفية للمطعم)املط

 

لكم بعمل التعديالت الضرورية للتشغيل  رجة عالية من األمان يسمح النظاممع اإلحتفاظ بد

اليومي دون الرجوع للمربمج أو الشركة املصنعة، النظام يتكامل مع جمموعة األنظمة 

 . Adamاحملاسبية و نظمة املشرتيات و مراقبة املستودعات 
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 زات املتاحة يف النظام :من أهم املمي

إمكانية تشغيل النظام على تشكيلة واسعة من األجهزةى تناسب كافة اإلحتياجات  -

 وامليزانيات

 الشاشات اليت تعمل باللمس تقلل من األخطاء و تساعد على السرعة يف العمل -

 إمكانية التحكم بعملية الدفع نقدا أو ألكرتونيا باستخدام البطاقات املختلفة -
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ة العمل على جهاز واحد فقط أو شبكة داخلية مع إمكانية إلتحكم بالنظام من أي إمكاني -

 جهاز موجود على الشبكة

 يدعم النظام استخدام الكرت املمغنط على األجهزة للموظفني و الزبائن  -

 يدعم النظام استخدام األجهزة احملمولة لتسجيل طلبات الزبائن -

ا مستويات متعددة للتسعري، إضافة رسوم جمموعة واسعة من املهام اخلاصة مبا فيه -

 وخدمات عند احلاجة

 توجيه تلقائي للمطبخ و مناطق جتهيز الطلبات -

 سرعة حتديث األسعار و األصناف عند الضرورة -

جمموعة متنوعة من التقارير اإلدارية و املبيعات و املالية ميكن طباعتها على ورق أو  -

 تصديرها عرب الربيداأللكرتوني .

ملبيعات على الطاوالت ، مع خريطة للطاوالت املتوفرة ، و إمكانية تعديل هذه تسجيل ا -

 اخلريطة عند احلاجة

إدراج تعليمات إضافية على الطلب مثل عدم إضافة مادة أو إضافة مادة على الطلب غري  -

 موجودة فيه

 إمكانية ترحيل حساب طاولة إىل طاولة أخرى، دمج حساب طاولتني -

 إمكانية توزيح حساب طاولة علة أفراد الطاولة املوجودين -

 مراقبة المخزون :
هو نظام موثوق، فعال و سهل األستخدام حيتوي على مجيع  ملراقبة املخزون Adamنظام 

لك السيطرة الكاملة ذلمطاعم و الكويف شوب، و كللتحكم بإدارة املخزون لالوظائف املطلوبة ل

 و عمليات الشراء و متابعة املوردين. إدارة املوادعلى التشغيل 
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لكم بعمل التعديالت الضرورية للتشغيل  رجة عالية من األمان يسمح النظاممع اإلحتفاظ بد

اليومي دون الرجوع للمربمج أو الشركة املصنعة، النظام يتكامل مع جمموعة األنظمة 

 . Adamاحملاسبية 

 

 

 

 من أهم املميزات املتاحة يف النظام :

انية تشغيل النظام على تشكيلة واسعة من األجهزة تناسب كافة اإلحتياجات إمك -

 وامليزانيات

إمكانية العمل على جهاز واحد فقط أو شبكة داخلية مع إمكانية إلتحكم بالنظام من أي  -

 جهاز موجود على الشبكة

 حتديد اهلدر يف املواد -
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 تغيري أسعار التكلفة مع كل عملية شراء آليا  -

فاتورة املورد يتم تعلية كمية املخزون آليا للمواد املستلمة و كذلك تعديل عند تسحيل  -

 متوسط التكلفة للمواد .

 مراقبة دائمة و كاملة للمخزون -

 حيتفظ النظام بسجل خاص لكل صنف مبستويات الكميات للتحكم يف احلد األدنى -

 ميكن احتساب قيمة املخزون حسب متوسط التكلفة يف أي وقت آليا -

 جيل املخزون بطريقة سهلة و مرنةيتم تس -

 يدعم استخدام أجهزة اجلرد املتنقلة -

 ميكن املقارنة بني تقارير اجلرد الفعلي و الدفرتي بسهولة مع إمكانية تعديل املخزون -

 إمكانية تعريف وصفة لصنف و حمتوياته إلحتساب التكلفة -

األدنى و ذلك  يوفر النظام تقارير خاصة بطلبات الشراء لألصناف اليت وصلت للحد -

 ملتابعة تنفيذ طلبات الشراء

 يوفر تقارير إعادة الطلب -

 سهولة إدخال فاتورة املورد من خالل نقل طلب الشراء. -

 يوفر النظام جمموعة من التقارير اليت ميكن طباعتها أو تصديرها بشكل ملفات. -

 المحاسبة المالية :
ل األستخدام حيتوي على مجيع هو نظام موثوق، فعال و سه لإلدارة املالية Adamظام ن

  التشغيلوالتحكم بلك السيطرة الكاملة على ذ، و كللتحكم بإدارة احلسابات الوظائف املطلوبة ل

لكم بعمل التعديالت الضرورية للتشغيل  رجة عالية من األمان يسمح النظاممع اإلحتفاظ بد

 اليومي دون الرجوع للمربمج أو الشركة املصنعة.
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 ميزات املتاحة يف النظام :من أهم امل

إمكانية تشغيل النظام على تشكيلة واسعة من األجهزة تناسب كافة اإلحتياجات  -

 وامليزانيات

إمكانية العمل على جهاز واحد فقط أو شبكة داخلية مع إمكانية إلتحكم بالنظام من أي  -

 جهاز موجود على الشبكة

 نظام حماسيب شامل يعتمد نظام القيد املزدوج -

ف الدليل احملاسيب بطريقة مرنة لتحديد جمموعات احلسابات مثل اإليرادات ، تعري -

املصروفات، التكاليف، املوجودات، املطلوبات، و حقوق املساهمني ، اخل... حسب 

 رغبة اإلدارة املالية

 عدد غري حمدود من احلسابات لكل فئة -
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 لألقسام يدعم النظام مراكز التكلفة ، مما يعين إمكانية متابعة احلركة -

 استكمال الرقابة املالية على النشاط -

يدعم عمل أكثر من موقع مع إمكانية عمل ميزان مراجعة و ميزانية و حساب أرباح و  -

 خسائر لكل موقع أو إمجالي.

 إدارة للحسابات البنكية سهلة و ميسرة -

 قاعدة بيانات كاملة للعمالء و املوردين  -

 ة و ذلك للمساعدة يف ضبط السيولة النقديةتقارير مالية عن املدفوعات لفرتة حمدد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


