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.فةمعروالتجارةفيمكاتيانكامتجعليحتمكمعتعاملومكمساعدتهيالشرکةمهمة●

.نةكمممنايقجعليواهدافهاوةكالشرمهمةانشطتناعيجمسيعك

ةبمروننرييزشركةتستقبل.منتجاتنامنيتجزأالاًجزءالجودةنعتبروالجودةهياولویتنا●

فييونالرئيسالمساهمونهمزبائننا.بناءرةكفياضاياوالزبائنمناالفعالردودافةكاملةك

.فخورينيجعلنانايالوالئهموأعمالنا

فيلنهائياللتحكمالحقيقياألساسإنهاوبناالخاصةعيالتوزنظامبرامجاختباراتإجراءيتم●

.العمالءجذبفينجاحناأسبابأحدهذاوالمنتج

.طاألوسالشرقفيالشرکاتافضلأحدنكونأنيمكنأننانعتقدنحن

رين للبرمجيات المتكاملةيز
عبر اإلنترنت األكثر شموالالتوزيعنظام 

رؤيتنا
قلويمنننلالمتوقننعلانلم هننوملالتسننو

دليتحداتللتقوملبيةلانتاجلالبرمجيانكام

االسنننننننوا لرةلويننننننناالتجاهننننننناتلالمت 

للكجلمنتجاتننننننالبشنننننيالناشنننننتةلولتنننننرو

.مباشر

رسالتنا
جاحالنودائماالعمالءخدمةىعلزكتترانجبينيريزةكشر

لكشبالعمالءاجاتياحتريتوفىعلعتمديالمستقبلفي

.نيالمنافسمعاسايقافضل

بسعروجودةبافضلمنتجاتنانعرضاننحاولنحن

.العمالءوخدمةالقيمعلىداكيتاتنافسي
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التصنيعبرنامج

تحديددددد  دددديية التصددددنيع لل ددددلع

المصددنعة وتوريددد البيددات المددوا 

الخددددام وتحديددددد الناقددددات العامددددة 

لإلنتاج بطريقة محد ة م بقا

ال عر النهائي

ال لع المصنعة
اء تددوفير تكلاددة ال ددلع المنتجددة أ ندد

وغيدر البناء وتأ ير التكاليف المباشرة

المباشرة لح ابها 

تحديد مراكز اإلنتاج المختلاة ونقل 

كل منتج إلى  وائر إنتاج مختلاة 

لة وتحديد مخرجات  وائر اإلنتاج المناص

للمصنعات الكبيرة
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ةلمحاسبةلماليةيبرمج

إمكانية تحديد 

التاا يل 

العائمة

مراكز التكلاة

األ ول و
الممتلكات

میزانیه 

التقارير

المالية 

شجرة 

الح ابات
اهتالکات
اند ار
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والبنوكيةالنقد
إ ارة الح ابات النقدية والمصرفية للشركة

03 04

ت جيل الم تندات 

الم تحقة القبض 

ةوالم تندات المدفوع العمالت المختلاةاستبدال 

االستالم والدفع بعمالت مختلاة

عد الت عير 

الربح والخ ارة 

فليرالدفعلولاإلستالملولمصاريتقر•
المختل ةلالعمالتيرلرلتسعيتقر•
للالمن صللكرصيدلالصندو لبشتقريرل•
نلولالعمالءيعلمستحقاتلالمورديعرضلجم•

وبنوكة التحكم في الح اب سلا
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شؤون الموظاينامج نبر

نوية تحديد وتخصيص المتييرات القانونية ال 

والشهرية واألسبوعية واليومية

تحديد التحوالت المختلاة

إمكانية تحديد متييرات الراتب ال نوي

تقديم تقارير الموظاين اإلجمالية ، واإلبالغ عن

المكافآت ، واإلبالغ عن اليرامات ، والميا رة

عةوالتقارير الشهرية وال نوية للمتييرات المجم

إمكانية الت جيل من التواجد 

وجهاز أياب عبر اإلنترنت وافالین

(حضور الموظاين)تقويم العمل 

يحددد  المددديرون الصددين القانونيددة

الخا ة بهم لح اب الرواتب

تحديد ح اب األجور والرواتب الخا ة

استخدام العديد من فیش 

المخصصالدفع القياسي و

اباعة قائمة الرواتب

للرواتب
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المشترياتنظام 

تقارير الذكية للمشتریات

تقرير حجم الخصومات والشراء النقدي
تقارير ذكية عن تكلفة سعر الشراء

عرض الشراء التلقائي

ت جيل وتقديم الطلبات 

إمكانية أرشيو جميع معلومات الشراء 
اتیتسجيل حساب جميع المشتر

تسجيل وحساب صكوك الدفع

تحليل بضائع الم تو عات
مراقبة المخزون

لغتينباربعةأمر شراء 
تحديد الحدود الجمركية 

تحديد تكلفة السعر 



8

التخزین
تخزین  قیق و مناسب لشرکات التصنیع و الناط

المخزونعد والقیمةمراقبةوجو والم تو عجانبمنالتخزینعلیسریعةسیطرة

رینيفي النظام زةإستخدام أنواع محاسبات  ائمي

هذا التطبیق به إمکانیة التخزین و إ ارة المخزون باألربعة الليات من إي مکان في العالم

إ ارة المخزون
ن تلقائيية تخزيانكإم

ة تلقائية يحإصال
ات كو إصدار مستمس

وحدة البضائعيد شتيتحد

أن تحدد وحدات كانكماب
ر يل غكد المنتجات بشيتحد

محدد

ن و يد تخزيتحد
ن يمستودعات و تخز

عيارات للتوزيالس

فئات ن وفييتخز
خاصة مع وحدات 

ن  يع و التخزيخاصة للب
د بضائعيتحد
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إقتااء أ ر مدیرین علی الاور

یزورهمشاهدة جمیع األماکن یومیا

الم وقین و الموزعین

مراقبة أهداف المبيعات

مخططلتحقيقلاألهدافلولالطاوالت

الويومينليعاتلالتنافسيةلللمسوقيالمب

ايالولسنويشهر

معلومات عن الاواتیرالم وقین

معاینة تاا یل الطلبات
إقتااء أ ر الم وقینوالمؤیدة

تطبيق
مدیر المبیعات

جعلیالهاتفعلیالتطبیقتثبیتمع

یعلمالمبیعاتمدیرینکلبامکان

حالة

أیضاوممکنوقتأيفيالمبیعات
والشرکةأهدافبحثبإمکانهم
هذاوالیومیةاألهدافتحقققیاس
التطبیقهذابتثبیتیمکن
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 يير رئيلوحة المعلومات للمد
البيانات الرسوميةيح بناء علياأل ارة و أخذ القرار الصح

.ناجحلكبشةكالشرلألدارةاألساسيالمعلماتمنواحدعيسرليتحلونكي
مشهدمعةياإلختصاصالوحدةهذهشفكت

رونيدالمعونيستطيفسوفوالمطلوبالوقتفيةيميالتنظفجوةعنمناسب
هذهىعلبناءالقراربأخذياألعل
.تتقدممهميتنظوهمكتشرجعلونيأنةيالرسوماناتيالب

المواقعفيتخدامهاساةيانكأمهيالوحدةهذهاستخدامفيهامةمالحظة
للمديرينالسماحتعطييالتاإلنترنت

عيسرلكبشةيميالتنظظروفعيجمليبتحلوةكالشرمنخارجهايإلبوصولهم

يتوفيرلمؤشراتلقياسيةلاعتمادالعل
KPIمييالتنظ

تقييم فريق المبيعات في البیانات الرسومیة

علعمليةلالنظامليللسريتحل
(  ياألعلمشهدلمن)

درجة360مشهدلبزاويةل
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یدیرإرسال التقاریر بشکل تلقائي الی المدیرین بدون حاجة الی شخص
موقعک علی التليرام و مواقع إلکتروني أخری و أعطاء الار ة

بةلحصول علی اإلنترنت خارج من الشرکة و بامکانهم مراقاللمدیرین 
.جمیع الظروف التنظيمية

کثر ربیحةأ top tenتقاریر أعتما ا علی البضائع و الزبائن و المنتجات 

اء األعمالكذ
مهام أدارة

ثرلشموالأكرليالتقاريحصللعل
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(فروش سر )الت ویقتطبیق
ا ارة الطلبات عبر اإلنترنت

آخرلدينلللزبائنيللالمعلوماتلعليتحص

نليرلحوللديرسللتقاريالمسو 
اإلنترنتائنلعبربالز

معلوماتلعنلاألسعارلولجردلالمخزون

عبرالمخزونلدولجرراألسعاعلمليالمسو 
اإلنترنت

ةيبلاللوحيساحوتسقلمعلالهواتفلولي

هواتفاليلقلالمسو لعليتطبتيتثبكلانكبإم
ةلولهولمتوافقلمعلالهواتفيبلاللوحيولحواس

ديثةلذيلأنظمةلأندرويالحد

جولةلولزيارةلحسبلالجدوللالزمني
حددلالمسو لجولةيحسبلالجدوللالزمني

.ارةيعلوالزيقوملبالبيالنظاملولعاتلفييريلالمبيمد

طةيالخريائنلعلبمعلوماتلعنلمواقعلالزرلمتصليغوللالطلباتلعبرلاإلنترنتليتسج
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ةيالرقم لوجكتا
ل أفضلكف و عرض المنتجات من جانب المسوق بشيتعر

عرض العالمات التجارية المنتجات
عينة المنتج و المنتجات ذي

فئات المنتجات في السلة
ل المطلوبكبش

المنتجات مع جائزه و المنتجات عرض

الخاصة مع سعر خاص

مسح باركود المنتجات 
ي بالهاتف و الحاسوب اللوح
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أتمتة الت ويقبرمجية
ال یطرة الکاملة علی اسواق الهدف

تحديدلالموقعلالزبائنل
عرض ت ويقات الموفقة علي الخريطة يوميا 

تقسيملالمناطقلللمسوقينلعليلالخريطة
عرض مواقع م وقة و غير الم وقة و مواقع مزورة و غير مزورة علي الخريطة 

ولالعمالءلالمحتملينالعمالءلالحاليينعرض

 وق إختصاص موقع و أيقونات بصرية للزبائن علي الخريطة و تحليل ن بة اختراق ال

لمنتجاتابيعولالتجاريةتحليللنمولالعالمةل
النترنت عرض نقل الشاحنات التوزيع و الم وقين عبر
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الم وقينإقتفاء أثر 
معلومات عن مواقع فئة التسويق و التوزيع

هل الم وق عند العميل؟ 

يقلتسجيللموقعلالزبائنلولتنس

مواقعلالمسوقين

ما هو موقع سيارات النقل
للت ويق و التوزيع؟ 

عننننننننرضلمواقننننننننعلحركنننننننناتل
ميسياراتلالنقللبشكلليو

ما هو موقع العميل؟

أخننذلمعلومنناتلعنننلموقننعل
العمننننالءلبشننننكللشننننبكي

عليلالخريطةل

ما هو موقع الم وق؟

عرضلتقاريرلفيلالوقت
ولتوقيتلالمسو ل
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مكنلللموزعلأنليعلملوليرسللديوني
الزبائنلاألخيرةل

طباعة فواتير الحساب العمالء خالل التوزيع 

التوزيع األمثل
السيطرة علي التوزيع

إقتفاء أثر فئة المسوقين في الوقت
التسويقمواقعجميعيرسلالنظامهذاعبرالمسو 
تقومالشركةهيوالشركةاليدقيقبشكلالمهمة
رارالقخذأبإمكانهاوالتسويقمواقعجميعبتصنيف
ليللتحت طيتهاعليحصلتالتيالمواقعبالنسبة
المسوقينمسارمتابعةوبهاالتسويقإمكانية

التوزيعخاللوسياراتها

الموزعليعلنلعنلالوقتلوموقعل
الخريطةىعلتوزيعلال واتير

تسجيل وقت توصيل الفواتير

معلومات عن ديون الزبائن األخيرة

للأمكانيةلالطباعةلولاستالملإيصاللالشراءلخال
ودلتوصيللالبضائعلأولتسجيللأستالملالنق
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معلومات عن أحدث األسعار 

رلاليلالزبائنلعبإرساللأحدثلاألسعار

اإلنترنتلعليلال ورل

تلقي المعلومات والصور عن المنتجات 

شنننننناهدلمعلومنننننناتلولصننننننوريالعميننننننلل
المنتجاتلقبللتسجيللطلبهل

كشف حساب الزبائن بيد أنفسهم 

سهأن بيدطلبهبتسجيلقوميالعميل
اليوميةفواتيرهبتوزيعالتوزيعال تةويقوم

ال ورعليحساباتهميزانيشاهدهوو

ولللحصللزبائنأجرائيتطبيقيحددانالضروريمنو
حصولالألمكانوالحديثةالتجارةفيتنافسيةمزاياعلي
.ساعة۲۴أثناالخدماتوالمنتجاتعلي

سالإربإمكانهمالتسويقتطبيقاستخداممعالزبائن
.وقتأسرعفيواسطةايدونومباشرةطلباتهم

مظهر جانبي للزبائن علي اإلنترنت 
تطبيق خاص للزبائن 
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استالملالكتالوجل
ولالصورللشركةلزرين

إيجادهوالعقدهذافيالرائدةالتوزيعمؤشراتأحد

الإتصوإيضالشركتكالذاتيةسيرةلتقديمموقع

موقعالإيجادالواضحمنو.اإلنترنتعبربزبائنكمباشر

تحديثيساعدالمحاسبةوالتوزيعبرمجيةمتصل

ورنتاإلنتعبرإليهاالوصولللزبائنإمكانيةوكتكشر

اتمحركعليالعصرهذافيتنافسيجوفيرؤيتهايتم

نمجميعاهذاواإلنترنتعبرالمبيعاتتطويروالبحث

..ال رعيالنظامهذاميزات

تالتسويق عبر اإلنترن
موقع مبيعات متكامل

بالتجارة عبر االنترنتتقوم 

قعإمكانيةلوضعلالوثيقةلعلىلالمو

اتصال الموقع بجرد المخزون 

إمكانيةلوضعلالوثيقةلعلىلالموقع

إمكانية تخصيص الموقع 

Online
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و جامع اإليراداتن يق الموزعيتطب
ة عبر اإلنترنتيب اللوحيالهواتف و الحواسىعلإستالم 

ت جیل شيكات الزبائن
ن إمکانیة التج ل شیکات الزبائن مع فترة االستحقاق و ال عر م

یتم بعد تأکیدات من جانب جانب الموزعین أو جامع اإلیرا ات و هذا

النظام و ح اب الزبائن  وضعت فيوحدة المحاسبة

و ول اباعة فورية و إستالم فاتورة للزبائن

و ول اباعة فورية و إستالم فاتورة للزبائن

ر يد ح ابهم

إمکانیة إ دار الااتورة المرتجعة من جانب الموزع

المرتجعة في مرحلتینتأکید الاواتیر

امکانیة کشف موقع الزبائن من جانب ال ائقین

ال ائقون ی دتطیعون یجددون موقدع العمدالء مدع أسدتخدام الموقدع

.google mapو wazeالتطبیقات المواقع اوالمثبت عبر

01 03

02

04
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((الساخن)التوزيع 
ع المتجولةيمتوافق مع أجهزة نقطة الب

تکون برمجیة زرین متوافقة مع نظامات •

الحاجة إلى متعد ة المهام التي تينیک عن

أن يكون لديك حاسوب اللوحي أو الهاتف
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للمزید من المعلومات و التعارف

...علینا اتصلوا بنا

استشارة مجانية 

info@zeringroup.com0770 0027 164

0770 0027 192

0750 030 1196

www.ar.zeringroup.com

(964+ا)عات يوحدة المب


