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ERP
 مهام خمصصصصصصصصصصصصصصصصصص ص لتكييف خيارات اسصصصصصصصصصت ام برامج
بالسصصياسصصات ال ام لأة وصصلو ئالألا ا ظة إلجراءات ال ةل ئا بادئ ا ه ي
ةأها احلالي ئاحتياجاتها ا سصصصتقبأي ،
كب ي أسصصصاسصصصي لابي ا وصصصلو
ئهي م خالت ام ت رب ن هلي ا وصصصصصصصصصصصصصصصصصلو لتح ي طريق األ ةال اليت
ةأياته ئ نتا جه.
ت جزها ئتؤثر أى خمتأف أنظة أئنكس برئERP
ONYX Pro ERP

 1ت ريف م ألمات ا وصصصصصصلو ئبياناتها األسصصصصصصاسصصصصصصي ئترميز اهلياكل ئتهيئ ئتف يل ميزات
خمتأف الربامج ا رخص .
 2ترميز هياكل ا وصصلو بتقسصصيةاتها ئمسصصتلياتها ئئظا فها كاهليكل اإلداري ئاهليكل
اجلغرا ئغريها ،ئترميز بيانات ال امأني الو صي ئاللظيفي ئغريها.
 3تهيئ ال ةالت ئالفرتو ا الي ا اسصصصب لابي نوصصصامل ا وصصصلو ئد ي ب اي ئنهاي الفرتو
ا الي (شهري  ،فرتي .)... ،
 4ت ريف البيانات األسصصصصصصصصاسصصصصصصصصي ا وصصصصصصصصرتك جملةل برامج  ONYX Pro ERPكال ليل
احملاسيب ئاألدل الفر ي (مراكز تكأف  ،مواريع ،أنوا .)... ،
 5إ اد قلا م ال ليل احملاسصصصصيب ف تأف مسصصصصتلياتها ئتصصص ص يفاتها مع رب كل حسصصصصاب
بالتقرير اخلتامي كقا ة ا ركز ا الي ئقا ة ال خل.
 6د ي احلسصصابات اللسصصيا ا سصصت م القيلد احملاسصصبي ايلي (فرئق ال ةأ  ،أئراق
ال فع ،أئراق القبض ،ئسي إضاف األصلل أئ استب ادها.)... ،
 1اسصصتي اب إ ادات األنوصصا فسصصتلياتها
األداء ا األب ال ةأيات ئ ا رجات.

كل تفاصصصيل األ ةال

ا وصصلو فا قحق

 2ارتبامل احلسابات باللظيف اليت تؤديها حسب تص يفها كصصصصالص ادي ئالب لك ئال ةالء
ئا لردين ئذمم ا لظفني ئاال تةادات ا ست ي ئغريها.
 3دقي الرتاب بني ال ليل احملاسيب ئاألدل الفر ي ئالتحأيل ا الي.
 4ختصيص ئظا ف القاا ات ئاألنوا ئال امأني حسب اهليكل ا ؤسسي لأة ولو.
 5سصصصصصصصهلل ختاي إجراءات ال ةل ئت فيذ رؤي ا وصصصصصصصلو ئللا حها ئال ةل حسصصصصصصصب ما
إ اده ،ئسهلل است اء ا خالت الست امها خمتأف أنوا اجملةل .
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