
النظام المحاسبي المتطور

نظام إدارة
المطاعم والكافيهات
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أعمال رقمية
 

رائدة في مجال تطوير البرمجيات وبرمجة 
التطبيقات في المجاالت التجارية والتعليمية 

والمالية والتجارة واإللكترونية وأكثر من 
ذلك بكثير. تجربتنا السابقة تسمح لنا بتزويد 
عمالئنا بأفضل الحلول الرقمية التي تساهم 
في تحسين أعمالهم، وتأخذهم إلى أعلى 

وأفضل المستويات.
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خصائص النظام

Dine – In يدعم النظام خاصية إتمام عمليات بيع داخل المطعم
 او توصيل طلبات المنازل Home – Delivery او استالم الزبون

Take – Away للطلب من المطعم

يتوفر في النظام خاصية فتح الطاوالت وتقسيمها حسب ارقامها
مع احتساب مستحقات كل طاولة في نهاية جلسة الزبائن

إمكانية إضافة وسائل دفع بأسماء تطبيقات توصيل الطلبات

إمكانية إضافة قوائم طعام خاصة لكل يوم او لكل مناسبة
وجدولتها والتحكم في إخفائها او إظهارها

يتميز النظام بخاصية طلب الزبائن داخل المطعم للوجبات من خالل
جهاز تابلت مباشرة تظهر احتياجات الزبائن في جهاز الكاشير 

إمكانية إضافة تعليق على كل طلب كملحوظة تظهر في
المطبخ ليتم تجهيز الطلب في لحظتها للعميل 

يوفر النظام مجموعة كبيرة من التقارير اليومية او الشهرية
بشكل دقيق – كما يحتوي النظام على تقارير فرعية تصل

��تقرير فرعي وداخلي�ألكثر من 
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المميزات العامة

يمكن استخدام النظام مع أنظمة التشغيل المختلفة ( ويندوز
ابل - اندرويد ) كما يمكن استخدام النظام من خالل األجهزة

 الذكية او األجهزة اللوحية (تابلت – أي باد ) او من خالل
أجهزة ديسك توب التي تعمل باللمس. 

إمكانية ادخال عدد غير محدد من أصناف البيع واألقسام والطاوالت.
يتيح النظام خاصية إضافة اكثر من طابعة وربطها مع

األقسام المختلفة. 
النظام متوافق مع الجميع أنواع الطابعات المتوفرة في السوق

وكذلك متوافق مع شاشات العرض. 
يتيح النظام إمكانية مقارنة أسعار البيع مع أسعار التكلفة

للمبيعات اليومية وتحديد الربح اليومي.
يدعم ضريبة القيمة المضافة ، كما يدعم الفاتورة اإللكترونية

وجميع متطلبات هيئة الزكاة والدخل.

يدعم خاصية الشفتات بين موظفي الكاشير مع استخراج تقارير
بمبيعات كل موظف وكل شفت. 

يدعم خاصية المنتجات التجميعية والتي تتيح تجميع اكثر من
منتج واستخراج منتج نهائي للبيع المباشر – مع خصم المنتجات

مع كل عملية بيع وربطها مباشرة مع تقارير المنتجات
( التصنيع واإلنتاج)

يدعم خاصية اثبات التوالف اليومية للمنتجات. 
يدعم خاصية صرف وجبات الموظفين بسعر التكلفة .

يدعم إمكانية ارسال بريد الكتروني آلي نهاية اليوم ألفراد
اإلدارة، يوضح خالصة مبيعات اليوم بالتفصيل .

تقارير تفصيلية عن حركة المنتجات. 
إمكانية إضافة اكثر من وسيلة دفع الكتروني

( Mada , Visa , Master, STCPay)
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إعداد نظام المطاعم للعمل 

تعريف بيانات المطعم (الشعار والرقم الضريبي
والسجل التجاري والبيانات الالزمة ).

تحديد عدد الطاوالت وترقيمها.

تحديد عدد الطابعات واقسامها.

ضبط الخيارات الالزمة لطبيعة نشاط المطاعم.

تعريف أصناف األطعمة بأنواعها واقسامها وقوائمها
واسعارها ومالحظاتها.

تعريف مستخدمي النظام في نقاط البيع وتحديد
صالحياتهم وتعريف العاملين بمهامهم. 

إعداد خيارات دفع قيمة الفاتورة وأجرة التوصيل.
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وظائف نظام المطاعم 
استعراض مخطط طاوالت المطعم، yضافة بيانات طاولة  وتحديد

حالتها ،  فتح فاتورة وyضافة طلبات مباشرة لطاولة أو لعميل

سفري وتسديد الفاتورة بالنقد أو اآلجل أو الخصم المعروض

وإغالق فاتورة العميل وطباعة الفاتورة.

حجز طلبات لألصناف التي يطلبها العميل بكمياتها وتاريخ ووقت

وعنوان التسليم وطريقة تسديد المبلغ وإصدار فاتورة الطلب، مثل

حجز وليمة او مناسبة في تاريخ محدد . 

إضافة طلبات توصيل للعميل حسب تفاصيل العنوان والسائق

وطريقة الدفع.

ترحيل عمليات نظام المطاعم للنظام المحاسبي كقيود يومية

وضبط كميات المنتجات من المخازن والفواتير؛ حسب عدد عمليات

الترحيل للنظام المحاسبي.      

عمل العروض الموسمية وكوبونات التخفيض التسويقية .
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أهم مميزات نظام المطاعم 

إمكانية إدارية وفنية وحسابية تعالج بيانات المطعم بدقة

وسرية وأمان وتدير أنشطة المطعم بكفاءة عالية وتقدم

نتائج دقيقة. 

ربط عدد من المستخدمين في نقاط الخدمة بإجراءات أكثر

أمانًا وموثوقية وحسب صالحياتهم الممنوحة. 

� لتحقيق سرعة��������مطور بقواعد بيانات �����

فائقة ودقة عالية في معالجة العمليات وحركة البيانات. 

تدعم واجهات نظام المطاعم استخدام شاشات اللمس حيث

تظهر أيقوناته بتوزيع واضح تحقق سهولة ومتعة االستخدام. 

يمكن تغيير الوان واشكال البرنامج بأكثر من �� قالب

متوفر لكل مستخدم على حدى .

يستطيع المستخدم اختيار اللغة التي تناسبه من اللغات

المتوفرة اإلنجليزية والعربية 

طباعة نسختين من الفاتورة. واحدة للعميل واألخرى للمطبخ

إلعداد الطلبية سواء كان الطلب لطاولة محلية أو لخدمة

السفري أو خدمة توصيل الطلبات.

يختار المستخدم شكل واجهة نظام المطاعم بالسمات

الشخصية التي يريدها.
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أنواع عمليات البيع
في نظام المطاعم 

تحرير الكاشير فاتورة بطلبات العميل المحلي مع تحديد طاولته أو العميل السفري واستالم قيمة الفاتورة مباشرة

من العميل ثم طباعة الفاتورة.

تحرير فاتورة بيانات العميل واألصناف المطلوبة ووقت الوصول ومتطلبات خدمته وطريقة تسديد الفاتورة.

فتح فاتورة لبيانات العميل طالب التوصيل وتفاصيل عنوانه وإضافة أصناف الطعام التي طلبها. وإضافة بيانات السائق

مسئول عملية التوصيل، وحفظ الفاتورة بالخيارات الالزمة لتنفيذ الطلب وتسديده ثم طباعتها. 

بيع مباشر

حجز طلب

طلبات التوصيل
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زود شركتك بأفضل النظم المحاسبية
وكن مستعد� للفاتورة ا�لكترونية

سجل بياناتك اآلن




