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 خدماتنا

 احتياجاتك 

 

 بحاجة لبيانات مالية و توجه مستقبلي ألعمالك؟

 سجالتك المحاسبية؟ال يمكن االعتماد على 

 الحصول على تقارير لتوضيح ربحية أو الوضع المالي لمؤسستك؟غير قادر على 

 للعمليات و النشاط ؟تواجه مشاكل في تحليل األداء المالي 

 غير قادر على إنتاج تقارير مالية في الوقت المناسب؟

 حول نتائجك المالية؟االستراتيجية تفتقر للمشورة 

 تدفقاتك النقدية؟تواجه مشاكل مع 

 بالنتائج المستقبلية أو عمل الموازنات ؟التنبؤ تستطيع ال 

 بمتطلبات الجهات التنظيمية و البنوك حول التقارير المالية ؟غير قادر على الوفاء 

 خططك التوسعية؟لدعم مالي إلى فريق تفتقر 

 المالية التاريخية ولكنها غير متاحة أو غير كافية؟بحاجة إلى بياناتك الذين تبحث عن المستثمرين 
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 .«أونيكس»بخدمات المساندة للعمليات المحاسبية من كل ما عليك القيام به هو االستعانة 
من خالل هذه الخدمة، ستتمكن من الحصول على حلول مالية تضاهي أفضل الممارسات العالمية، مدعوما 

 NAV ERPمايكروسوفت دايناميكس بنظام تطبيق دولي و هو 



 خدماتنا 

 المـزايـــا 

 

لمتطلباتكم المحاسبية و القادرة على مواكبة توسعاتكم المستقبلية مما سيساهم من نوعها أوجدت أونيكس حلول شاملة و فريدة 

 .قدراتكم التنافسيةتعزيز في 

و أونيكس ستقوم . مباشرةالسحابية، ومعالجة المعلومات تطبيق تكنولوجيا المعلومات والحوسبة هو في مستقبل المحاسبة 

لمساعدة كثب، و المراقبة عن المناسب، بقيادة مسيرتكم للتحول من المحاسبة التقليدية إلى إصدار تقارير موثوقة في الوقت 

 .القرارات الصحيحةاإلدارة إلتخاذ 

أكبر في مناصب عليا مجال المحاسبة واالستشارات المالية في في عاما  30تصل إلى أكثر من خبرة ال مثيل لها فريقنا لديه 
تصرفكم في أي وقت لتقديم الفريق هو تحت . القانوني المحليواإلطار   IFRSفهم واسع النطاق في  الشركات العالمية مع 

 .االستراتيجيةالالزمة وتقديم المشورة األداء الحلول المحاسبية و دعم الدائرة المالية و توفير تحاليل 

 برامج محاسبية و إدارية قوية وعالمية، وبتكلفة فعالة، مجهزة لخدمتكم 
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 خدماتنا 

 :إذا كنتهي ما تبحث عنه خدمتنا 

 

 .في حفظ السجالت الماليةللحصول على المساعدة التأسيس و تتطلع أو تحت مؤسسة قائمة 

 بشكل صحيح من البدايةالتعامل معه وتريد التأكد من أن كل شيء يتم مؤسسة جديدة 

 والمال بسبب سوء إدارة السجالت الماليةتقوم بتضييع الوقت 

 بدوام كاملموظفين من المال على تنفق الكثير 

 الذي نستخدمهللنظام تريد فهم أفضل 

محدوده بما ذات مسئوليه إلى شركه المؤسسة القائمة أوتحويل األصول، أوتقييم الشركة، بهيكل تبحث عن المشورة المتعلقة 

 .المطلوبةفي ذلك اتفاقات المساهمين 

والخبرة لتقدم لك التقارير عالية من الكفاءة وبدرجة أكثر من مالك واحد وتبحث عن إدارة مالية مستقلة تدخل في شراكة مع 

 الداخليةالحفاظ على الرقابة الموثوقة بمثالية مع 

فني أقل من شهرين، دون التفكير في توظيف إدارية عالمية لحفظ السجالت المالية في محاسبية و تريد البدأ باستخدام برامج 
 .شيء جاهزاألجهزة،  فقط قم باالشتراك وكل تكنولوجيا المعلومات وال شراء في 
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 ماذا نفعل؟

 

الناشئة و وإعداد التقارير اإلدارية الموجهة نحو مساعدة الشركات الخدمات المحاسبية كاملة من توفر أونيكس مجموعة 

 .المتوسطة

خالل تنفيذ ضوابط فعالة لمؤسستك من األساسية األعمال على من التركيز هدفنا الرئيسي هو تمكين أصحاب األعمال مثلك 

 .بيانات مالية دقيقة وموثوق بهامحاسبية تعكس وتصميم إجراءات 

. محاسبيةتبحث عن حلول خلفيتنا في هذا المجال و خبراتنا الفنية في كافة األنشطة و المحاسبة تجعلنا شريكا قيما ألي شركة 

مع للتطبيق و التوسع و مصممة خصيصا لجعلها تالئم أي نشاط ، قابلة وبتكلفة فعالةالوقت المناسب، نوفر خدماتنا في ونحن 

 .24/7الكترونية آمنة إلى البيانات المالية الخاصة بك من خالل خادم سحابة قابلية الوصول 

الوصول إليها في أي مكان عالمية والتي بامكانها النمو مع نمو المؤسسة ويمكن محاسبية و إدارية حلولنا مدعومة ببرامج 

 .ماليوفي أي وقت دون أي استثمار رأس 

 

 

 

 

5 

 خدماتنا 



 الفوائد
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المحاسبة من داخل الشركة قسم  الفوائد الرئيسية أونيكس 

X ✔ فريق مؤهل من المهنيين 

X ✔  (الرواتب)خفض تكاليف التشغيل 

X ✔  (التدريب)خفض التكاليف غير المباشرة 

X ✔ البيانات المالية مضمونة على السحابة اإللكترونية 

X ✔ عدم تحميل الوظائف الغير األساسية 

X ✔ تقديم النصائح المشورة المالية من رئيسنا التنفيذي 

X ✔ إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 

     المحاسبة لالستعانة بنا كمصدر خارجي لقسم أسباب  6وفيما يلي أهم 

 لماذا نحن؟



 خطة خدمتنا
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 لماذا نحن؟

أونيكس العميل تقارير اإلدارة المالية وإعداد ال

X ✔ وظيفة التحليل المالي   )أي دليل االجراءات و تدفق و خط سير العمل(

X ✔ تحميل  البيانات الرئيسية

X ✔ انشاء الهيكل المحاسبي

X ✔ دليل  الحسابات

X ✔  NAV تدريب الموظفين  على نظام المحاسبي و اإلداري

✔ X تسجيل المعامالت

✔ X إصدار الفواتير  وأوامر الشراء وإيصاالت المبيعات

X ✔ األحكام و الضوابط في اقفال الدفاتر المحاسبية

X ✔ تصميم  حزمة  التقارير المالية 

X ✔ إنشاء و محاسبة ضريبة القيمة المضافة

X ✔ تقارير ضريبة القيمة المضافة



 لماذا نحن؟

المدخلة على عدة مستوياتالبيانات معالجة   
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 الماليةالتقارير المراجعة النهائية والموافقة على حزمة •
 شريك

 المحاسبة وإعادة الهيكلةإعداد اجراءات • -

 مدير استعراض و تصحيح أعمال المحترفين و الموظفين•

الفحوصات و االحكام و  الضوابط أداء •

 (المصرفيةتسوية المدخالت والتسويات )
 محترف

الفواتير، )إدخال البيانات والعمل اليومي •

 موظف (و اإليصاالتالشراء أوامر 

المستندات الحصول على وتنظيم جميع •

 العميلالالزمة من 
 مساعد

 

 6خالل ستمر من المالية البيانات 

أفراد مختلفين  6مختلفة بـ مراحل 

 منهم بخبراته ومؤهالتهكل يسهم 

 

الواجبات و المهمات تقسم لتجنب 

 المراجعة الذاتية والترخيص الذاتي

 

 

 

 

 



 االجراءات 

 لألعمال القائمة 
 

وقتك المستمرعلى نقطة حيث الطلب قد تكون وصلت إلى ولكن ربما قمت بتحويل مؤسستك إلى مؤسسة ناجحة، لقد 

بدوام كامل مرتفعة جدا تعيين مراقب مالي أن تكاليف أو ربما تجد . حساباتك كما ترغبمع بالتعامل ال يسمح لك 

 .لموقعك الحالي

 إلى باإلضافة .صحيح وبشكل بسرعة معه التعامل سيتم اليومية المالية سجالتك حفظ نأ تعلم أن يمكنك ،خدماتنا مع
 .معامالتك متطلبات و حجم مع ليتناسب المالية إدارتك تكاليف تنظيم ذلك،
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تواصل 
 معنا 

 مشورة مجانية
تنظيف السجالت 

 المحاسبية الموجودة
التأسيس و 

 التدريب
إدارة ودعم األعمال 

 الجارية
توفير مجموعة 

 التقارير

اإلدارة المالية 

وخدمات 
 التقارير

 الخطوة الخامسة  الخطوة األولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة الخطوة السادسة



 االجراءات 

 

 التقاريرالمالية وإعداد خيارات اإلدارة 

 

 1 2 3 

على مباشرة يمكنك تحميل المستندات 

 النظام

 

يمكنك مسح وتحميل وثائق المصدر إلى 

 .إلثبات المعامالتالنظام 

 المدخلة البيانات إدخال ومراجعة ضبط

 موظفك قبل من

 

  وعلى البيانات بإدخال الموظف سيقوم

 البيانات تعديل و تسوية المحاسبين

 االلكترونية السحابة عل المحاسبية

 تحميل التقارير المالية المطلوبة

 

في السحاب  المتفق عليهاسنقوم بنحميل التقارير المالية 

في صباح اليوم التالي المكتب إلى و ستأتي . االكترونية

كمبيوترك الخاص أو التقارير المطلوبة على وتقوم بتحميل 

 .تليفونك
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 و التقارير المالية  (ERP)خدم تخطيط الموارد للمنشآت 

بالطريقة التي تناسبك لفريقنا العمل معك يمكن . للمحاسبة هي عملية سريعة وسهلةاالستعانة بمصادر خارجية  

 ممتعة و سهلةعملية االستعانة بمصادر خارجية لجعل 



 استخدام البرامج المحاسبية و اإلدارية 
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  ERP NAVنظام مايكروسوفت دايناميكس

  NAVمايكروسوفت دايناميكس 

متكامل يحتوي على كافة الميزانيات، وإدارة النقد، والتكاليف، والمبيعات المالية، والمشتريات، محاسبي و إداري  برنامج
 وإدارة المخزون واإلنتاج

 على خادم بسحابة إلكترونية به  ملف شركة العميل محتفظ

 على جميع اجراءات سير العمل و الموافقة االلكترونية  يشتمل

  يدعم عدة عمالت

 يدعم التقارير الشاملة

 و نشاطكم  وجود أنظمة منفصلة لإلنتاج و الموارد البشرية مصممة حسب طبيعة احتياجتكم

 ((GUIهناك لغة منفصلة عن واجهة المستخدم العربي . يدعم التقارير باللغتين العربية واإلنجليزية



  المخرجات

 المالية  مجموعة التقارير

 

والصناعة الخاصة نقدم لكم مجموعة تقارير مصممة خصيصا لمتطلباتك نحن باإلضافة إلى التقارير المالية األساسية، 
 :وتشمل ولكن ال تقتصر على التقارير التالية. بكم

 

 

 

 

11 

 المبيعات  النفقات  الذمم المدينة الذمم الدائنة  المشاريع  األعمال الجارية  المخزون 

تقييم المخزون •

 (التكلفة والكمية)

 

تكلفة المخزون •

مقابل سعر  مقابل

 المنتج

  

الجرد حسب •

 المنتج

 

حركة المنتجات •

في المخزون إذا 

 لزم األمر

االعمال تحت •

  التنفيذ حسب

 المشروع

 

تكلفة المبيعات •

التقدم في ب مقارنة

العمل حسب 

 المشروع

مقارنة •

 ااالفتراضات

اإليرادات الفعلية ب

 والتكاليف

 

لربحية  ملخص•

 الوظائف

 

لوضع  تفاصيل•

 العقود المضمونة

ملخص اعمار الذمم •

 الدائنة 

 

ملخص حسابات •

الدائنين حسب 

 المورد

 

 اوامر الشراء القائمة •

 

تفاصيل أوامر •

 الشراء المستلمة 

ملخص حسابات •

الذمم حسب 

أو حسب  العميل

نوع / لمنتج ا

 الخدمة

 

 تقرير التحصيل•

 

تقرير تاريخ •

 تحصيل الذمم

النفقات حسب •

نوع / المنتج 

 الخدمة

 

النفقات حسب •

 العميل/ العمالء 

 

التكاليف حسب •

 المشروع

 

التكلفة حسب نوع •

 المنتج

 

 التكلفة حسب الفترة•

المبيعات حسب •

المنتج أو نوع 

 الخدمة

 

مبيعات حسب •

/  العمالء 

 العميل

 

المبيعات حسب •

 المنطقة/ الفرع 

 

مبيعات حسب •

 الفترة

 

المبيعات حسب •

 مندوب مبيعات
 أخرى•



 الرسوم
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  NAVمايكروسوفت دايناميكس 

 تكلفة اإلنشاء  سيتم تحديدها الحقا 

SR. 7,000 – SR. 10,000  الرسوم الشهرية لملف الشركة 

SR. 1,500 للمستخدم شهريااألساسية  الرسوم 

األعمال و حجم على حسب تحديد السعر الفعلي األساسي ، وسيتم الرسوم المذكورة أعاله تعكس التقدير  

 العمالءلمتطلبات التصميم أو التعديل وفقا 

 

الرسوم المذكورة أعاله تشمل التدريب والصيانة وأمن تكنولوجيا المعلومات وأشكال الدعم األخرى جميع  
 VPNالسحابة االكترونية وجنبا إلى جنب مع استضافة 

 

 تخضع لرسوم منفصلة  Microsoft Navisionعادة التصميم لنظام االنتاج و دمج البيانات القديمة في إ 

 
. Navisionالرسوم المذكورة أعاله لمايكروسوفت في البشرية والرواتب ليست مدرجة نظام الموارد  

المورد لرسوم وتخضع على متطلبات الشركة تعتمد سوف و الرواتب التي سيتم تطبيقها البشرية الموارد 
 لتغطية أي رسوم شهريةالموظفين وعدد لالنشاء 



 للتواصل معنا 
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 4222 724 56 966+: سلطان آغا  جوال•

   s.agha@onyxfc.com ايميل•

 info@onyxfc.com : االيميل  أو •
 الخميسمن األحد إلى  18:00حتي  9:00: ساعات العمل•

 
 الشركة في جدةعضو زيارة مكتب يمكنك أيضا 

 
 مكتب محمد زهير بشناق لإلستشارات اإلدارية

 عضو شركة اونيكس لالستشارات المالية 

 

 4030350628 . ت.س                  

 شارع األمير سلطان, مركز الحميضي بالزا

 المملكة العربية السعودية, 21493جدة , 13184. ب.ص

 + 966126986514ف  +  966126986513ت 

 (11092رخصة رقم )محمد زهير بشناق 



Onyx  Financial Consulting 

من مايكروسوفت دايناميكس و  NAVتفاصيل حول نظام 
و نبذة عن شركة  Add-on’sالبرامج األضافية المرتبطة 

 XENATUS GLOBALزناتيس العالمية 
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 حلول بتقديم تقوم و لمايكروسوفت معتمد شريك هي Xenatus Global“ " العالمية زيناتس .Xenatus“ " العالمية لزناتيس شريك هي المالية لالستشارات أونيكس

  Xenatus تقوم كما .واحدة مركزية حلول في التجارية األعمال جوانب وكل البشرية مواردها و البيع، أنظمة و المكتبية أعمالهم الدارة والشركاء للعمالء متكاملة

  و  (Dynamics CRM) ,(Dynamics ERP’s) المؤسسات موارد تخطيط برامج داخل بنيت متخصصة حلول إضافة و مايكروسوفت، من معتمد وتوزيع بإنتاج
(Dynamics 365)، من قوية شبكة خالل من للعالمية ووصول العالم، أنحاء جميع في مكاتب ولها .الدولية الممارسات أفضل من لالستفادة والشركاء العمالء لتمكين 

 .شركة 100 ألكبر المبتدئة الشركات من بدءا للعمالء ناجحة خدمات  تقدم و  Xenatus المعتمدين، الموزعين

 

األعمال في االقتصاد الرقمي، وتسخير الحلول التكنولوجية المثلى في الوصول إلى فرص بشكل فعال المساعدة من والتكنولوجيا خاصتنا تمكننا األعمال قنوات 

  .عالميالبرمجيات على مستوى مدعومة بمرافق تطوير العمل المنهجية المبتكرة  المثبتة وخبرة في مجال والموارد العالمية، وتنفيذ وضمان النجاح من خالل 

 تجمع خبرة من الموارد المتخصصة ومتعددة التخصصات من

 على مستوى العالمخلفيات إدارية وفنية مختلفة 

 العمالء الخبرة الذين قاموا بخدمة المهنيين ذوي متنوع من فريق

 100من الشركات المبتدئة  لفورتشن 

  التخصصات الصناعات المتعددة في مجال الخبرة العميقة

 حافل و مبرهنوالخبرات وسجل 

 

 

 (Xenatus)العالمية زناتيس : نظرة عامة             
 

 الخدمات أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال توفير

جميع أنحاء تطبيق الحلول و تنفيذها لمؤسسات في  واالستشارية 

 العالم

 عمالء في الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أوروبا، آسيا، فضال

 عن الشرق األوسط

 في الشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيامراكز. 

 خيرة الكفاءات والمواهب في العالمالتطويرمن فرق اإلدارة 

EXCLUSIVE DISTRIBUTORS 
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 NAVمايكروسوفت دايناميكس 
األعمال التي تتكيف دارة إلمصمم هو حل 

مع الطريقة التي تدير فيها مؤسستك بسرعة 

الموظفين ليكونوا فعالين و وتمكين اعمالها 

 .على المنافسةمؤسستك لتكون قادرة 

 

المألوفة واجهة مايكروسوفت 

 لمستخدمل
 يتناسب مع النظم الخاصة بك

 عملكيدعم إنتاجية 

 القرارات بثقةمن اتخاذ يمكن 

 

 من آالف الزبائن+ 100أكثر من 

 المعتمدينمن الشركاء + 4،000أكثر من 

 اإلضافيةمن الحلول + 2،000أكثر من 

 المترجمةمن اإلصدارات + 40أكثر من 

 مليون من المستخدمين المرخصين2أكثر من 
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ي
ثال

 م
يم

صم
 ت

مايكروسوفت 
 دايناميكس 

 المالية 

 المبيعات 

 المشتريات 

 المخزون 

 

الموارد 
البشرية و 
 الرواتب 

تحليل 
االعمال و 

 التقارير

 

 

منصة تكنولوجية واحدة 

مكتبة عالمية واحدة 

 منصة(platform  )عالمية 

سهولة برمجتها لتناسب أي صناعة 

حل متكامل و مترابط 

تحليالت  متقدمة لألعمال 

 أنظمة مرتبطة(modular 
platform) 
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 العمالء المستهدفين 

 

xPayroll  األفقيهو الحل 

 المستهدفةجميع العمالء في جميع الصناعات والقطاعات  
 xPayrollهم عمالء 

 عمالء لمايكروسوفت ديناميكس أيMicrosoft 
Dynamics NAV  

 الميزة التنافسية
 

 الرواتبمع جميع جوانب للتعامل قياسي واحد نظام. 

 جزءا ال يتجزأ من داخل مايكروسوفت دايناميكسNAV 
في مجال الرائدة  Microsoftبواسطة مايكروسوفت  

 توفير حلول األعمال

 البلدان في الشرق محليا لمختلف المرتبات تحويل ميزات
ستكون متاحة والتوطين للبرنامج في كندا األوسط وأفريقيا 

األقاليم الجديدة يمكن أن تضاف على وجه . 2017في عام 
 .السرعة

 بما في ذلك . متوافقة محليا مع قوانين كل بلدالميزات
 الضرائب والتأمين االجتماعي، والتقارير الحكومية

 ات تبرمج وسريعة االنتشار واإلعداد مرنة 

 التكيف قادرين على سهل االستخدام؛ المستخدمين النهائيين
 على النظامبسهولة 

 
 الفوائد للعمالء

 

زيادة سالمة البيانات 

 مبسطمعلومات إدخال 

 الرواتببرمجة العمليات لتكون تلقائية لقسم 

 إلى حد كبير تقلص فرص الخطأ 

xPayroll ™  من تتكامل مع وحدات مالية أخرى
 Microsoft Dynamicsمايكروسوفت دايناميكس  

NAV 
 و ربطه مع مستقل رواتب يلغي الحاجة إلى برنامج

 ERPالمؤسسات نظام تخطيط موارد 

 مربوطوقت الحضور 

بما في ذلك . الميزات متوافقة محليا مع قوانين كل بلد
 الضرائب والتأمين االجتماعي، والتقارير الحكومية

 سهل االستخدام؛ المستخدمين النهائيين قادرين على
 التكيف بسهولة على النظام

 
 

 

xPayroll ™  هي منصة رواتب بنيت
مما يسمح  ،دايناميكس  NAVعلى

من سمات مألوفة السلس مع  لالندماج 
 Microsoftمايكروسوفت دايناميكس  

Dynamics NAV  وجعلها محلية في
 .البلدانمختلف 

xP
ay

ro
ll™
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 العمالء المستهدفين 

 

Exelsys  األفقيهو الحل 

 جميع العمالء في جميع الصناعات والقطاعات
 Exelsysهم هدف لـ موظفا أو أكثر،  20مع 

 عمالءك
 
 

 

 الميزة التنافسية

 

 مع جميع جوانب نظام معياري واحد للتعامل

 الموارد البشريةإدارة 

المؤسسات موارد نظام تخطيط مع أي تكامل م
ERP 

 مطبق عالميا 

متعدد العمالت ومتعدد اللغات 

 التطبيقوسهل االستخدام 

سري واآلمن 

 منخفض التكلفة 

نظام اشتراك أو تملك 

 تنافسيةأسعار 

 

 الفوائد للعمالء
 
 وقتفي أي  إمكانية الوصول من أي جهاز 

 عند استخدامالدفع  -أقل بكثير تكاليف 

 من غير تكاليف  –نسخة الحصول دائما على أحدث
 التحديث

االحتياطيداعي للقلق حول النسخ  ال 

بسيطة التعلم، وواضحة االستخدام 

 التحتيةأو البنية ال تكاليف لألجهزة 

يواكب لنمو في عملك 

يندمج بسالسة مع األدوات المعروفة مسبقا 

لالستخدامبديهية  .إعالن سهل جدا 
 

 

Exelsys HCM  بحد هو تطبيق قائم
مع أي ويتكامل NET.على أساس ذاته 
 .نظام

كما تساعد المؤسسات على إدارة فعالة 
والتي تغطي جميع للموارد البشرية، 

مثل إدارة الموظفين، وإدارة الجوانب 
إدارة التدريب الغياب و الحضور، 

والهياكل وإدارة األداء، إدارة التوظيف 
 .التنظيمية و المناصب

ية
ر
ش
الب
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ر
وا

لم
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ا

 E
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Y
S
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 العمالء المستهدفين 

 

جميع العمالء 

 بنيتهم التحتيةخصوصا العمالء الذين يرغبون في تجديد 

 
 

 

 الميزة التنافسية
 
 المزود األول  لتخطيط موارد المؤسساتERP  وحلول

لمايكروسوفت ديناميكس   CRMإدارة عالقات العمالء 
Microsoft Dynamics في العالم 

 بشكل كاملمعتمد 

تقدم الخدمات ومضمونة على مدارالساعة 

 امكانية توفير حاضنة خاصة أو مشتركة 

 

 الفوائد للعمالء
 

  ERP or CRMتطبيق سريع لنظام 
 أسرعنشر 

 ال حاجة لتراخيص الخادم

 متاحةتراخيص االشتراك 

 إدارة األمن

 االحتياطيةإدارة النسخ 

 التكلفة اإلجمالية للملكيةانخفاض 

 صيانة خالية من القلق

 hardware)األجهزةال حاجة لتحديث 
upgrade)  

حد بالزيادة و التخفيض على  –إمكانية التوسع 
 سواء 
  24/7دعم 

 
 
 
 

 

 
 

خدمة تقديم البرامج االلكترونية 
(SaaSplaza ) األول  المزود هي

 ERPالمؤسسات لتخطيط موارد 
 CRMإدارة عالقات العمالء وحلول 

 Microsoftلمايكروسوفت ديناميكس  
Dynamics في العالم 
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الل
حزمة حلول اللغة العربية تقوم إضافة  

بتحويل كامل لـمايكروسوفت 

 Microsoft Dynamicsدايناميكس 
NAV  وجميع وحدات واجهة المستخدم

من اليمين إلى )إلى اللغة العربية 

 (.اليسار

 العمالء المستهدفين 

 

 جميع عمالء مايكروسوفتNAV  الذين لديهم
واجهة باللغة / طبقة مستخدمين يتطلبون تطبيق 

 العربية

 

 الميزة التنافسية

 

 جزءا ال يتجزأ من داخل مايكروسوفت دايناميكسNAV 
الرائدة في مجال توفير حلول  Microsoftبواسطة 

 األعمال

سير العملللتعامل مع جميع جوانب  واحد نظام قياسي 

 والغاز العالميةأعمال النفط مع أفضل التكيف 

 تم اختباره  وهو جاهزة للنشر 

 

 الفوائد للعمالء
 
 

 يمكن للعمالء تبديل بين طبقات متعددة
 .مثبتة على نفس قاعدة البياناتكلها اللغات 

 سهلة للمستخدمين و ممتثلة لالجراءات
 المحلية

 الحالية والقديمة من متوافقة مع اإلصدارات
 NAVديناميكس 

 واإلدارةاللغة األم مدخالت متناسقة مع 

 اإلصدارات عبر استثمارات العميل محمية
 .المتعددة

 (  والتقارير وغيرهاصفحات )األشياء جميع
سيتم عرض نفس ترجع إلى حقل معين 

 الترجمة، وبالتالي يتم الحفاظ على النزاهة

 بدون أي يمكن للمستخدمين العمل بسالسة
 اضطرابات على اإلطالقمشاكل أو 
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لديناميكس بنيت في حلول بيع التجزئة 
لمساعدة تجار  NAVمايكروسوفت دايناميكس 

الحل يشمل . بسرعة و ذكاءالتجزئة للعمل 

المخزن المستودع ، نقاط البيعجوانب جميع 
 .وعمليات المكتب الخلفي
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 العمالء المستهدفين 

 

متاجر األزياء 

 السلع الرياضيةمتاجر 

 والتجزئة، متاجربيع الجملةDIY- 

 البنزين والنفط، متاجرالتجزئة للوازم البناءالتجزئة تجارة 

متاجر األجهزة الكهربائية 

 التذاكرتجارة التجزئة الترفيه، متنزهات الترفيه وحجز 

اللحوم، المخابزمتاجر البقالة ، 

 ،المالبس التذاكر، وتجارة التجزئة وحجز صالة األلعاب الرياضية
 ، الرياضية

 الميز تنافسية

 

 جزءا ال يتجزأ من داخل مايكروسوفت دايناميكسNAV 
 الرائدة في مجال توفير حلول األعمال Microsoftبواسطة 

 مصممة خصيصا 

واجهة سهلة االستخدام 

سهل التعلم 

 سريعة التطبيق 

تكلفة أقل 

 دور أمني متقدم 

 

 الفوائد للعمالء
 

 موارد المؤسسات الدمج بين تخطيط يلغي الحاجة إلى
ERP ونقاط البيعPOS  

 اليوميةيبسط األعمال 

تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والربحية 

 خدمة العمالءيقوي إدارة 

 توفر االتصال لمعظم أجهزة نقاط البيع المتوفرة مثل

والماسحات الشاشات التي تعمل باللمس، والطابعات، 

و المفاتيح المغناطيسي، و قارئة الشريط الضوئية، 

 .وقارئة البطاقات المغناطسيةإلكترونية، 

  تعزيز التسويق في نقاط البيع، مع أدوات مختلفة مثل لنا

 واالعالناتالرسائل الترويجية 

 إدارة المخزونتحسين 

 توفر مؤشرات و تحليل االدارة 
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طوال الرحلة أونيكس سترافق مؤسستك 
 .النجاحلتحقيق 

 !التزاما منا لكمهذا 


