رسالتنا

من نحن ؟

رؤيتنا

منشــأة ســعودية متخصصــة فــي تنفيــذ

بنــاء أنظمــة برمجيــة متكاملــة تلبــي

تقديــم حلــول فريــدة مــن نوعهــا ذات

احتياجــات عمالئنــا باســتخدام أفضــل

كفــاءة عاليــة وفــق أعلــى المعاييــر

وأحــدث التقنيــات العالميــة.

العالميــة فــي مجــال التقنيــة والبرمجــة

الحلــول واألنظمــة البرمجيــة تســتمد
ذلــك مــن خبراتهــا الواســعة فــي هــذا
المجــال.
حققــت علــى مــدار الســنوات إنجــازات
ملموســة تخــدم القطاعــات العامــة
والخاصــة وتلبــي رضــا عمالئهــا ،مــع
الحــرص الدائــم علــى تحقيــق أفضــل
المعاييــر العالميــة فــي تنفيــذ المشــاريع.

لتدعــم العمــاء فــي تحقيــق أهدافهــم
ا ال ســتر ا تيجية .

هــي مجموعــة مــن األنظمــة والبرامــج التقنيــة الشــاملة تغطــي
كافــة احتياجــات الجهــات والمنشــآت بكافــة أنواعهــا ،وتعمــل
تحــت مظلــة واحــدة بأحــدث التقنيــات.

تشتمل على
•األنظمة المحاسبية.

•نقاط البيع المتنقلة.

•أنظمة الكاشير السحابية.

•برامج والء العمالء.

•المتاجر اإللكترونية.

•التقارير الضريبية.

•المشتريات والموردين.

•التقارير اإلدارية.

•إدارة المخازن والمستودعات.

•الفوترة اإللكترونية.

•إدارة التصنيع.

•بوابة الرسائل النصية.

•الشحن والخدمات اللوجستية.

•المواقع التعريفية.

كل ما سبق في نظام واحد بشاشة دخول
واحدة تجعل العمل أسهل وأكثر إتقان ًا.

األنظمة والحلول
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3
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أنظمة الكاشير

تخطيط الموارد

البرمجيات

POS

ERP

الخاصة

نظام نقاط بيع سحابي متكامل

ربط جميع اإلدارات في واجهة موحدة

بناء المواقع والمتاجر االلكترونية

معتمد

القطاعات الخاصة ERP -

مواقع تعريفية

مــن هيئــة الــزكاة والدخــل ويحقــق متطلبــات الفوتــرة

ربــط األعمــال اإلداريــة والماليــة وفــق أحــدث

بنــاء موقــع الكترونــي ذو طابــع متميــز ومعاييــر

البرمجيــة.

خاصــة.

اإللكترونيــة وضريبــة القيمــة المضافة.

التقنيــات

متوافق

القطاعات الحكومية GRP -

متاجر الكترونية

مــع متطلبــات الســوق الســعودي بتحديثــات

الحــل األمثــل لتحــول المنشــآت إلــى الحكومــة الرقميــة

إنشــاء تجــارب تســوق فريــدة وجذابــة لعمالئــك،

مواكبــة لألنظمــة الجديــدة.

لتحســين الخدمــات المقدمــة لمنســوبي المنشــأة

واالســتمتاع

المــوارد

يشتمل على

واألطــراف المســتفيدة منهــا.

ا لمتكا مــل .

كاشير سحابي أونالين.

الجمعيات الخيرية

كاشير ويندوز.

نظــام مخصــص إلدارة عمليــات الجمعيــات الخيريــة

تطبيقات الجوال

كاشير الجوال والتابلت.

ومتوافــق مــع آليــة عمــل القطــاع.

بخدمــات

نظــام

إدارة

تطبيــق نظــام كاشــير ،المتجــر والعمالء،
الموظفين.

أنظمة الكاشير – POS
نظام نقاط بيع ذكي ومرن متوافق مع متطلبات الفوترة
اإللكترونية وضريبة القيمة المضافة
يوفــر النظــام مجموعــة مــن الخصائــص والخدمــات التــي تمكــن اصحــاب األعمــال مــن إدارة عمليــات البيــع والمشــتريات
وادارة المخــزون مهمــا تعــددت الفــروع أو المســتخدمين باإلضافــة للمميــزات األساســية ســنذكر قائمــة ببعــض المزايــا
اإلســتثنائية لنقــاط البيــع:

•جرد المخزون من نقطة البيع.

•ارفاق ملفات عن طريق السكانر.

•طلب الكميات من المستودعات عن طريق نقطة البيع.

•عمل حجوزات عن طريق نقطة البيع.

•التصنيع من نقطة البيع.

•عمل عرض اسعار.

•عرض طلبات المتجر اإللكتروني في نقطة البيع.

•إدارة لعمليات السحب واإليداع في الصندوق.

•سند اإلدخال واإلخراج للمستودع من نقطة البيع.

•إدارة متكاملة للمناوبات.

•اصدار كوبونات الخصم من نقطة البيع.

•الشحن من نقطة البيع.

•تسجيل العمالء من نقطة البيع.

•اضافة عناوين شحن العمالء.

•استقبال طلبات برامج التوصيل.

مزايا النظام عبر تطبيق الجوال:
•اتاحة البيع عن طريق الجوال.

•تحضير الموظفين عن طريق تحديد الموقع.

•شاشات لعرض اإلنجاز اليومي.

•ربط الجوال بطابعة الفواتير.

•عرض الشاشات حسب الصالحيات.

•المراسالت.

•ربط الجوال بقارئ باركود األسعار.

•طلب اإلجازات واألذونات.

•التعاميم والقرارات.

مزايا النظام في التقارير:
•تقارير خاصة ببرامج التوصيل
• تقارير المبيعات االحترافية
•دعم البيع من الجوال
•إدارة للشحن وعناوين العمالء
•إدارة لطرق الدفع
•إدارة الرسائل النصية

القطاعات الخاصة – ERP
خيارك األول إلدارة وربط األعمال اإلدارية والمالية وفق أحدث التقنيات البرمجية
بقاعدة بيانات مشتركة تجمع كافة العمليات في واجهة استخدام واحدة.
•إدارة المشتريات والمبيعات

•نظم اإلدارة العامة

•إدارة قواعد البيانات

•إدارة سالسل اإلمداد

•نظم إدارة الموارد البشرية

•أنظمة إدارة األصول

•أنظمة ذكاء األعمال

•نظم عالقات العمالء

•إدارة المخزون

•أنظمة مخصصة وفق النشاط

•نظم المحاسبة والمالية

دعم فني متواصل لكافة األنظمة والتطبيقات

مزايا النظام:
متوافق مع كافة أجهزة العرض  -تخصيص الشعار واالسم على مخرجات النظام  -تقارير دورية عن حجم
قاعدة البيانات وموائمة لحظية للحجم مع النظام  -تنفيذ العمليات عبر شاشة دخول واحدة  -عدد ال نهائي
للموردين والعمالء  -مرونة التعديل والتحسينات المستمر للنظام.

البرمجيات الخاصة
مواقع تعريفية:
بنــاء موقــع الكترونــي ذو طابــع متميــز ومعاييــر خاصــه ابتــداء باســتخدام التقنيــات الحديثــة ،مــرور ًا باختيــار
التصاميــم المناســبة وحتــى اخــراج الموقــع وموافقتــه لكافــة محــركات البحــث ،حيــث نعتمــد علــى الجــودة
وســهولة التصميــم فــي كافــة أعمالنــا.

لوحة تحكم GoooBig CMS

مميزات الموقع:

نظــام إلنشــاء وادارة المواقــع والبوابــات

لوحة تحكم بجميع أجزاء الموقع.

اإللكترونيــة علــى مــع العديــد مــن المميــزات
خــارج الصنــدوق،
متوافــق مــع جميــع األنظمــة لدينــا وقــادر علــى
الربــط مــع العديــد مــن األنظمــة الخارجيــة.
 إدارة محتوى الموقع والقدرة على الربط. إدارة أكثر من موقع بنفس لوحة التحكم. -لوحة مؤشرات األداء.

إضافــة الخدمــات التفاعليــة مثــل نمــاذج
التوظيــف

وغيرهــا.

متوافــق مــع جميــع محــركات البحــث بنظــام
إحصائيــات متكامــل.
تحديــث بيانــات الموقــع وتعديــات التصميــم
بــدون الحاجــة لتدخــل برمجــي.

تطبيقات الجوال
تطبيق نظام الكاشير:

تطبيق العمالء والمتاجر:

يعمــل بوجــود انترنــت وبدونــه ويوفــر

الشــراء والحجــز مــن نفــس التطبيــق،

ادارة

صالحيــات بيــع لــكل مســتخدم علــى

القــدرة علــى اســتبدال نقــاط الــوالء،

المباشــر مــع فــرق العمــل ،الخدمــة

وارســال

الذاتيــة للموظفيــن ،تســجيل الحضــور

حــده ،ومســتودع خــاص لــكل بائــع ،مالئــم

التواصــل

مــع

ألســاطيل التوزيــع والبائعيــن المتجوليــن.

العــروض

المباشــرة.

المتجــر،

تطبيق الموظفين:
المهــام

واالنصــراف

اليوميــة،

التواصــل

آليــ ًا.

متاجر إلكترونية
إنشــاء تجــارب تســوق فريــدة وجذابــة لعمالئــك واالســتمتاع بخدمــات نظــام إدارة المــوارد
المتكامــل ،وقــدرة غيــر محــدودة علــى التخصيــص ،وإدارة متكاملــة للمخــزون والمنتجــات،
وتكامــل ســلس مــع شــركات الشــحن ومقدمــي خدمــات الدفــع اإللكترونــي.

•إدارة متكاملة للمبيعات والمشتريات.

•عدد المحدود من الطلبات والمنتجات.

•إدارة للمخزون والتنبيهات.

•دعم .7/24

•دعم الضريبة المضافة.

•جزء من نظام إدارة موارد متكامل.

•إدارة للتقارير والرسوم البيانية.

