


شمولية  األنظمة أكثر  من اآللي املراقب يعتبر -
تطوير إلى الشركة وتسعى املستخدمني, إلحتياجات

اإلحتياجات. كافة ليلبي النظام
العمل ساعات تناسب ومريحة مرنة النظام واجهات -
املستخدمني, كافة شرائح بيئة تناسب ضمن الطويلة

واإلنكليزية. العربية باللغتني وتعمل

نظام  خالل من للبيانات كاملة سرية النظام يوفر -
الواجهات مستوى على و مستخدم لكل صالحيات
إخفاء يتيح للمدير سواءً, بحيث على حد والعمليات
حسب مستخدم لكل النظام  في الواجهات  وإظهار
العمل املسموح حتديد األقسام إمكانية مع صالحياته,

عليها.
ملفات إلى واالحصاءات التقارير تصدير إمكانية  -

HTML,XML لتسهيل  ملفات أو ,Excel ملفات أو نصية
االلكتروني. البريد االنترنت أو عبر ارسالها

Oracle والتي  العاملية البيانات قاعدة النظام يعتمد -
البيانات. قواعد أقوى من أنها على تصنف

والواسعة احمللية الشبكات على بكفاءة النظام يعمل -
الضخمة. البيانات وحجوم

على حدثت التي كافة العمليات بتسجيل نظام يقوم -
تسجيل مع تعديل, حذف. إضافة, البيانات من قاعدة
الذي اجلدول العملية, للعملية, وقت املنفذ املستخدم
القدمية. القيم مع إمكانية معرفة عليه, العملية متت

معلوماتـه  تتضمن موظف لكل ذاتية بطاقة - تكوين
اإلجازات, املـــالـية,   الـوظيفيـة, الشخصيـة,  

املالحظات.
أي بناء على موظف أي عن البحث في مرونة كاملة -

ادخالها. مت معلومة
تسجيل تتضمن املوظفني شؤون لقسم كاملة أمتتة -
املكافأتوالعقوبات, الدوراتوالتدريب, التبدلالوظيفي,
الذاتية, والسير املقابالت  الترفيعات, املستلمة, املواد 

الصحية. الثوابت حتدد شاغرة, وظيفة وظيفة, تعريف
الرصيد واظهار  والساعة اليومية االجازات تسجيل -

احلالي, الشهري. املدور,
سنوات حسب لإلجازات السنوي االستحقاق إعطاء -

اخلدمة.
املوظفني من موعة جماعية إجازة إدخال إمكانية -

الشروط. عليهم نفس تنظبق
للمؤسسة اإلداري الهيكل انشاء  في مرونة كاملة -
مع هرمية, بنية طريق عن األقسام من محدد غبر بعدد
إدخال بعد حتى اإلداري الهيكل بنية تعديل  إمكانية

املوظفني.
الوظيفي,حيث باملالك املتعلقة لألمور معاجلة كاملة -
املالك مع املالك الفعلي ومقارنته بحساب النظام يقوم
حالة يوضح تقرير اعطاء إمكانية مع احملدد, النظري
املالك, للمالك, خارج (مطابقة حاالتها حسب الوظائف

زائدة). وظيفة
سنتتهي موظفني  وجود  حال في تنبيه  اعطاء -
على مر الذين أو اختبارهم يجب الذين أو عقودهم
قائمة طباعة امكانية  مع  عام,  من أكثر  تقييمهم

األسماء. بهذه

في املوجودة الدوام حاالت من متناهية ال أعداد تعريف -
لتسهيل وذلك  والورديات) واملتغير (الثابت املؤسسة

كبيرة. ممكن ومرونة وقت بأقل املؤسسة إدارة
في املؤسسة. املوجودة االستراحة أوقات حتديد -

مختلف بشكل املوظفني بعض دوام امكانية حساب -
واملسائي. الصباحي التأخر سماحية بعض, مثالً عن

قسم و املوظفني شؤون قسم بني ما كامل  ترابط  -
الدوام. مراقبة

بطريقة الدوام تسجبل أجهزة مختلف مع التعامل -
وسيط. برنامج إلى احلاجة دون مباشرة

بشكل  سواء املوظفني دوام على آلي بشكل احلصول -
شهري. أو يومي

املوجودة الرسمية  العطل أليام ديناميكية معاجلة -
املؤسسة. في

يتم خيارات وذلك حسب الدوام سجالت فلترة إمكانية -
مهمة...........). غياب, اليوم(حضور, وضع مثل: حتديدها
في موظف أي لدوام االحتساب عملية إعادة إمكانية -

االحتساب. مناذج تغيير مت حال
أجل من الدوام, سجالت لدراسة احصائية تقارير -

بالدوام........ إلتزاماً أو ً تأخرا املوظفني أكثر معرفة
وذلك يدوي بشكل الدوام  سجالت تعديل إمكانية  -

املمنوحة. الصالحيات حسب
فيه يبني لغاية تاريخ تاريخ من احصائي للدوام تقرير -
الغياب ) حتديدها مت التي الرموز عن طريق حاالت الدوام

.( .... م الدوام = غ, =

كشوف وطباعة املوظفني لكل الرواتب احتساب -
ودقة عالية. بسرعة وقسائم الراتب

واإلضافي التأخر ساعات احتساب النظام يشمل -
والصحية.... راتب بال  واإلجازة الغياب أيام  وكذلك
على بناءاً حتديدها مت  التي االحتساب مناذج حسب

املؤسسة. قوانني
من الراتب على التغيرات  كافة النظام  يعالج -
(الوقوعات) واحلسميات والسلف والقروض التعويضات
عدد أو الراتب من نسبة أو مبلغ تكون أن حيث ميكن

ساعات... أو أيام
مصرفية حسابات أرقام مع الرواتب جدول ربط -
الصراف طريق عن الراتب قبض يتم حيث للموظفني,

اآللي.
حيث احملاسبة, قسم بشكل آلي إلى قيد سند توليد -
الدائنة احلسابات بتحديد وذلك القيد سند اعداد يتم

واملدينة.
السنة. مستوى على للرواتب جتميعي تقرير -

ملعرفة املبالغ وذلك تسديدها مت التي الرواتب تسجيل -
مسددة. الغير

وذلك قبل احملاسب املطلوبة من العملة فئات حساب -
الكلي للرواتب. واموع موظف كل لراتب

املوظفني وثائق ألرشفة متكامل بنظام النظام  زود -
أرشفة ميكن  بحيث الذاتية, البطاقة مع وربطها
معلومات كتابة مع كصور كاملة املوظف اضبارة

بعد. فيما عنها للبحث للوثيقة فهرسة


