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 جممــــةــ حلـل إدارة وختـــيــ ــ املــــارد  ONYX Pro ERP Solutionsله العــــدــــ من
املكـنات يف خمتلف جماالت وختصـــــــــصـــــــــات األةمال املهن  ،ودتم تفع ل تلك
املكـنات حسب احت اجات مؤسسات األةمال.
 دســتـةب تعـد املنتــات والفووأل واألنتــي واملتــارد ي يف إدارة األةمال املـحـة ،ودتعامل
م ي خ ارات تقن لوب املوكز بالفووأل ،ودـاكب احت اجات سـق األةمال.
 مت تيـدوه بقـاةـ ب انات  Oracleومتعـد اللغات حســـــب ر املســـــت ـ (إجنل زد ،
ةوب  ،فونس  ،توك  )... ،ودُـــ ـنـــ ـفـــ ـمُ مها مُُتنقل مال استعوا اإلدارة لتقاردوها
بـاسي تي قات مـبادل وبيوق اتصال حمم .
 ضـ إةـادات وته نونكب بوو ERPب انات العم ل األســاسـ واملتغريات املتناسـ
م ي ط ع ةمله ،وإدارة تفاص ل تتغ له والتحكم بعمل اته ومست ـم ه ،وف ه ندوات
مساةـة تسهل إجناز مها مست ـم ه.
 حيتـ جممـةــات متنـةـ من بواما املعــا ـ اآلل ـ املتكــاملـ لكــافـ وظــا ف
ال ناء املؤســـــســـــا املال واإلدارد والت صـــ ـصـــ ـ يف خمتلف األنتـــــي الت ارد
والصناة واخلـم .
 نهم مكـنات بواما  ONYX Pro ERPاحلســــــــــــابات بتفاصـــــــــــ لها وامل ازن واملـرددن
واملتــادات وامل عات والعم ء واملـازنات وامل ييات واملســت لصــات واألص ــل وةـد
من بواما إدارة رنس املال ال تـــــــــــــــــــو واإلنتا والتكال ف وبواما الت ز وتقاردو
املعلـمات وذكاء األةمال ،وبواما نخوى مت صص مال (العقارات ،والصواف .)...،
 حيصـــــل ةم ء  ONYX Pro ERPةلى تواخ ص التفع ل والتنف م املتكامل لتتـــــغ ل
مكـناته وتـردب مست ـم ه ،واحلصـل ةلى تيـدواته املستموة.
 بقـة الاق وجـ ف ه رجال نةمال وشوكات حلـالً ملتاكلهم اإلدارد  ،ونس سـا قصص
جناح م ي  ONYX Pro ERPيف ةـد من الـول مبكـناته الكامل نو مبكـنات حمـودة.
 ميكن معوف معلـمات نكاو من خ ل مـقعه ةلى اإلنانت
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إن هـد جممـة بواما " ONYX Pro ERPاس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
االح ج ت الالزم لل مل احمل ست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تب أو اإلجراء اإلداري أو
" وذلك ما حتتاجه معا ات ةمل ات النتـــ ـاط
اخلصت ت تتمله ت ت ت ا
والـصـل لنتا ا األةمال يف ن منتأة.
ولذلك ..صــار  ONYX Pro ERPهـد الن اح لعم ه يف ةـد من دول
العامل وصـــار ميلب نصـــحاا األةمال يف خمتلف األنتـــي الت ارد
والصــــــناة واخلـم  ،فهـ الم حيق نتا ا دق ق للعمل ات املال
واإلدارد يف ن منتأة وبأهم اللغات العامل .

ERP
نمان ةال .

1

ل ناء قـة العمل املؤسسا مب مـة بواما متكامل يف ب

2

لتحق نتا ا مـحـة للمنتات والفووأل وننتي األةمال.

3

إلدارة الوقاب الـاخل ونرشف الـثا الا ـت للعمل ات واحلوكات املال .
بواجمه خمتلف املها يف األنتي الت ارد والصناة واخلـم .

4

ملعا

5

لتحق املتابع املستموة لألةمال واختاذ القوار املناسب بتكل سود ي وفعال.

6

لسهـل است ـامه وقـة مم زاته وتعـد لغاته.

7

لتحق ةم ه يف ةـد من دول العامل جناحات مستموة باست ـامه.

8

ألنه حيق قـة الاق م ي العم ء ودستـةب منـ املتارد ي وتنـأل األنتي .

9

لقـة خربات فود نونكب بوو ERPيف االستتارات والـةم الفين للعم ء.
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