


























قطاعات تتعامل مع نظام سكرايبس
ولقد روعي في تصميم البرامج إمكانية التعامل مع النشاطات والقطاعات المختلفة وقد ظهر ذلك جليا في تنوع عمالء سكرايبس من  : In the design of the programs, consideration was given to the possibility of dealing with different activities

and sectors, and this was evident in the diversity of Scribes clients, from:a

شركات تجارية

مصانع وخطوط انتاج

 شركات مقاوالت 

تجارة التجزئة ,والجملة

البرمجيات والتكنولوجيا

شركات حاويات

تسويق عقاري 

شركات التمويل والتقسيط

االستشارات

قطاع البصريات والنظارات

ادارةصيدليات ومستودعات 

االدوية

الجهات الحكومية

جمعيات خيريه غير ربحية

معارض سيارات

محطات بنزين

 Container Company

Real Estate Marketing .

Financing and installment companies .

Consulting

 medical sector

Management of pharmacies and medicine stores

Governments

Non-profit charities-

The car sales sector

Petrol statio

trading companies

 Manufacturing.

Construction.

Retail & Wholesale Distribution *

Software &technology.

Integrated ERP Solutions for all sector

حزمة حلول سكرايبس : Integrated ERP Solutions for all sector

نظـــــــام المحاسبة المالية                         

نظام الموازنة  

نظام مراقبة المخازن والمستودعات

نظام المشتريات والموردين

نظام المبيعات والـــــعمالء 

نظام نقــــــــــــــاط البيع

نظام التصنيع والتجميع 

نظام االصول الثابتة

نظام االصول الثابتة 

ادارة عقود الحاويات

ادارة عقود الموردين

ادارة التوزيع والتوريد 

نظام التقسيط والتمويل

ادارة توليد كوبونات البنزين

ادارة عالقات العمالء 

Point of Sale System

Assembly and assembly system

Fixed assets system

Fixed assets system

Container contract management

Supplier Contract Management

Distribution and supply management

Installment and financing system

Gasoline Coupon Generation Department

Customer Relationship Management

Financial Accounting System

Budget system

Store and warehouse monitoring system

Procurement system and suppliers

System of sales and customers



SQL Database .

open database it link with any application or system or e commerce 

DESIGNER  NEW SCREENS 

Flexibility TO Create Any Report 

 A tight system of authorities and confidentiality of information at

 multiple levels starting .from the validity of access to the system and

even the validity of dealing with the simplest information

 SETUP  of powers on branches and categories and the TREE of 

accounts and cost centers

 IMPORT FROM EXCEL 

FILES ARCHIVING 

 PRICING PER BRANCH PER CLIENT PER AREA 

 WORK FLOW

 Add additional fields with VOUCHER  and  link with accounting by formula

Handling promotional offers in flexible and multiple options

manage your loyalty program

percentage  discount  per users

export report protect salaries

link with finger machine

Manage workflow in payroll

available report in app

re order per item 

 chat between user

FILES ARCHIVING 

link between subsidiary co 

 SQL   اقوى قاعدة بيانات

قاعد بيانات مفتوحه للربط مع البرامج االخرى والمتاجر 

مصمم مستندات جديده ونسخ مستندات وتصميم تقارير من قبل المستخدم

المرونة الموجود فى النظام تجعله قابل للتعديل والتطويع ليؤدى احتياجات أية 

شركة حسب خصوصية بعض أعمالها

نظام محكم للصالحيات وسرية المعلومات بمستويات متعددة إبتداء من صالحية 

الدخول على النظام وحتى صالحية التعامل مع أبسط معلومة 

اعداد الصالحيات على الفروع واالصناف ودليل الحسابات ومراكز التكلفة 

االتصال مع مصمم التقارير الذكية مثل الكرستال ربورت و

SQL Server Reporting Services-ssrs

ارشفة الملفات  لكل مستند      

االستيراد من االكسل 

البيانات االساسية بشكل شجري

التسعير حسب الفروع والعمالء والمندوبين

ربط الشاشات مع بعضها ومتابعة االستالمات

االعتمادات والموافقات

Features scribesالمميزات
اضافة حقول اضافيه مع المعادالت وربطها بالحسابات

تسجيل عروض الخصم الموسمي

نقاط الوالء في نقاط البيع 

نسبة خصم حسب المستخدم في نقاط البيع

تصدير تقرير حماية االجور في شؤون الموظفين

الربط مع اجهزة البصمة

االعتمادات والموافقات في شؤون الموظفين

وجود تقارير المبيعات على تطبيقات الجواالت الذكية

اذا تم تصميم تقرير او شاشة جديده يتم اضافتها في الصالحيات 

شاشة تنية لألعتمادات

حد الطلب حسب الفرع

التسعير حسب المندوب 

ارشفة وثائق الموظف 

مراسلة الموظفين

ارشفة اوراق الشركة

امكانية الترابط بين الشركات الشقيقة

من حيث البيع والشراء

طباعة المستندات من تاريخ الى التاريخ


