
 

 

  

وماتدفعشي وال مليم غير لما تجرب وتشوف بنفسك  شهور 6قسط علي % و 33خصم   احصل علي 

وصلك خطاب من مصلحة الضرائب طيب لسه ماوصلش وعايز تشتغل علي تظام متكامل  فيه ) الفاتورة االلكترونيه ( يعني 

لما تعوز تربط مع الضرائب في المستقبل يكون النظام يسمح طيب شوف مزايا البرنامــــــج وشوف التقارير وأتاكد ان كل 

 االمكانيات  دي  شغاله :

 جيل  بيانات العمالء و تكويد االصناف وفق تصنيف مصلحة الضرائبتس .1

 واحدة الي مصلحة الضرائب بضغة ذرمجموعة من الفواتيرااللكترونية ارسال  .2

 استالم( –التوقيع االلكتروني وتأكيد صحة استالم الفواتير )اعتماد  .3

 امج سهل للمحاسبين وغير المحاسبين مع شرح كامل لعمليات البرنامج المختلفة علي قناتنا علي اليوتيوب برن .4

5.  https://www.youtube.com/channel/UCph4DLOTdA28BjQgthFdudg   

   https://www.facebook.com/almohasebest        او صفحتنا علي الفاسبوك .6

         https://www.almohasebest.comاو موقعنا    .7

شؤون  -االصول الثابته  - الحسابات العامة -المخازن والمبيعات  -الفاتورة االلكترونية  موديول هي 6البرنامج يتكون من  .8

 التصنيع - موظفين كامل

 اكثر من فرع واكثر من مخزن واكثر من مندوب وتحويل البضاعه بين الفروع .9

 بين العمالت مفاجاة للمصدرين والمستوردين يوجد بالبرنامج البيع والشراء باكثر من عمله والتحويل   .13

 ع نقدا واجل وكمان بيع علي الحساب البنكي مباشرة وثالث مستويات السعار البيع اجل وقطاعي ونص جملةامكانية البي .11

 اكثر من خزينة واكثر من بنك واكثر من عملة والتحويل بينهم بسهولة ويسر .12

 عمليات الصرف والقبض  تتم بشكل الي من خالل سندات الصرف وسندات القبض مرورا باكثر من عملية رقابية .13

 صالحيات لكل موظف بسهولة ويسر واضافة جميع الصالحيات والغاؤها بضغطة ذر .14

 انظمة جرد متعددة واستخدام الباركود في البيع والشراء والجرد .15

 كورونا انظمة الحضور واالنصراف االلي بالبصمةوايضا يوجد حضور وانصراف الي يدوي تجنبا لمشاكل العدوي وجائحة .16

 سيرفر يعني مهما كان حجم بياناتك لسنوات قادمة هتكون محفوظه في مكان واحد وضخم كيو ال  ساقاعدة بيانات  .17

 ظة بكل سهولةونسخة احتياطية بشكل الي يوميا علشان تكون مطمئن علي حساباتك وكمان استرجاع النسخه المحف .18

 او حتي جوازاتهم او بطاقاتهمنتهيه عقودهم ماشعارات بارصدة المدينين واالصناف المطلوبة واشعارات خاصة بالموظفين ال .19

 حساب مبالغ التامينات وضرائب الدخل المخصومة من الرواتب حسب قانون العمل المصري .23

 ربط الرواتب والسلف واالجازات والغياب والحضور والمكافات والعموالت بالحسابات العامة بشكل الي .21

 الي من النظام دون تدخل الموظفين بمجرد تشغيل النظام يومياارسال التقارير التي يطلبها صاحب الشركة او المدير العام بشكل  .22

 مثل تقارير المبيعات اليومية والمشتريات والنقدية بالصناديق والبنوك والمصروفات واالصناف التي اوشكت علي االنتهاء  

)ارباح االصناف  قسم المخازنتقارير كاملة ومنفصلة لقسم الحسابات )موازين المراجعه وقائمة الدخل والميزانية العمومية( و .23

 مع تصدير التقارير تقرير 133واكثر من  وقسم شؤون الموظفين وارباح الفواتير وارباح مجموعات االصناف وارباح البائعين(

   نسخة تجريبية مجانا وتدريب كمان مجاني لشخص واحد اون الين .42

  يدعم اللغة العربية واالنجليزية .42
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