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بى اف سوفت ( )BFSOFTهى شركة متخصصة فى ادارة مشاريع الحلول البرمجية ( )TTوفق أحدث االساليب و الطرق فى منهجية تنفيذ المشمشماريمع فمى
هذا الشجال اعتشاداً على كوادر ذات مستوى علشي مشيز وخبرة كبيرة بإدارة الششاريع ،حيث تهدف الشركة لتقديم الخمدممات المشمتم مامملمة لم مشمائمهما وإنمجما
متطلباتهم بدقة وكفاءة عالية .و تغطي منتجاتنا مجاالت تخطيط موارد الشؤسسات (منظوممة امامما  )PREو إدارة المشموارد المبمشمريمة (ممنمظموممة سمبمار
 )SRRSحيث تلبى منتجاتنا كافة احتيااات ال شاء و تساعدهم فى تحقيق االستفادة القصوى من هذه البرامج و تطوي ها لل شل وفق متطلباتهم.
و ت شل الشركة على تلبية متطلبات عشائها بتف يل األنظشة الشطلوبة لتؤدى عشلها بدقة كبيرة كشا هو مخطط لها مع اعطاء ال شاء كافة االستشارات المفمنميمة
قبل و اثناء التركيب و كذلك توفير برامج التدريب و الدعم الفنى ال امل.

مميزات منظومة جاما ERP
تقدم بى اف سوفت منظومة ااما  PREالشت املة للشركات و الشؤسسات و التى
تتشيز بسرعة األداء مهشا كان حجم البيانات كشا تتشيز بالتوافق مع اشيع أنظشة
تشغيل الـ  .Windowsو تحتوى الشنظومة على برامج الشجشوعة الشالية و
الشخا ن و الشبي ات و الششتريات و ادارة الشوارد البشرية.
يتشيز نظام ااما  PREمن بى اف سوفت بام انية الت امل مع األنظشة الشختلفة
إلدارة الشؤسسة أو الشركة بجانب س ة تخزين كبيرة للبيانات ،وإم انية تحديثها
بش ل مستشر ،مع إضافة ملفات اديدة ،و الشيزة األهم هى الدراة ال الية من
األمن والتأمين للبيانات الخاصة بالشؤسسة أو الشركة.
كشا يتشيز نظام ااما  PREمن بى اف سوفت بتلبية احتيااات كافة الشستخدمين
فهو مناسب لجشيع الشؤسسات و الشركات الشختلفة بغض النظر عن نشاطها
وطبي ة عشلها ،و من الششيزات أيضا الشرونة وسهولة تداول البيانات وسرعة
التسجيل ،إلى اانب القدرة على تحسين مستويات ال فاءة واإلنتااية ،و القابلية
التامة النسياب الش لومات وتجشي ها في قاعدة بيانات مركزية.


ي شل على أنظشة ويندو في بيئة تفاعلية كاملة



يدعم اللغة ال ربية واللغة اإلنجليزية مع إم انية التغيير بينهشا بش ل فوري



ام انية تغيير ش ل البرنامج على مستوى الشستخدم



يدعم مستخدم أو أكثر على الشب ات الشحلية مع نظام أمان وسرية وصاحيات للشستخدمين



قواعد بيانات Ricrosoft SQL server



مصشم تقارير داخل البرنامج



الت امل مع انظشة الباركود



ام انية تحديد أكثر من توايه محاسبى لنفس نوع الشستند



تصدير التقارير الى  Pxcelو EDF
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مواصفات برنامج الحسابات العامة









ام انية انشاء دليل محاسبى مرن ليتناسب مع اشيع الشستويات االدارية
يحتوى على دليل شجرى ل ل مراكز الت ملمفمة لمشم مرفمة اربماا وايمرادات كمل مشمروع
كشركز ت لفة على حدة او على مستوى منطقة او حسب الترتيب الشجرى
ام انية عشل قيود يومية للتسويات و الربط مع مراكز الت لفة
اضافة االرصدة االفتتاحية للحسابات ومراكز الت لفة مع بداية ال شل على النظام لتظهمر
عند استخراج التقارير
ام انية اضافة اشيع ال شات االانبية الشستخدمة فى الت امات الخماراميمة ممع تمثمبميمت
س ر الصرف أو تغييره
ام انية ربط سندات الصرف بحساب عهدة الشوظف
ترحيل آلي  /يدوي لقيود اليومية الناتجة عن البرامج الفرعية للحسابات ال امة
تقارير محاسبية مثل كشف حساب استاذ عام و ميمزان المشمراام مة بماألرصمدة و قموائمم
الدخل

مواصفات برنامج املدفوعات












ام انية ت ريف اشيع انواع الشدفوعات ( النقدية – الشي ات – التحويات بيمن
الخزائن و البنو – التسويات ) وتحديد ربط كل منهشا على الحسابات ال اممة
وكشوف الحسابات والدورة الشستندية.
ام انية انشاء دليل للخزائن الشستخدمة فمى المشمدفموعمات المنمقمديمة والشميم مات
وربط كل خزينة منها بالحسابات ال ماممة وتمحمديمد المرصميمد االفمتمتماحمى لم مل
خزينة
انشاء دليل كامل للبنو وربط كل منها بالحسابات ال امة
اصدار ايصاالت السداد النقدى و الشي ات وطباعتها من داخل البرنامج
الترابط التام مع برنامج الحسابات ال امة والشقبوضات والششتريات والشبي ات واألاورو الشرتبات
انشاء آلي لقيود اليومية نتيجة تسجيل مستندات الشدفوعات مع ام انية الت امل بال شات األانبية Rulti Currency
الترابط التام بين سندات الصرف و حركة صرف الشي ات
ام انية ادراج الشصاريف البن ية داخل مستند االش ار
إم انية طباعة اإليصاالت والشي ات من داخل البرنامج

مواصفات برنامج املقبوضات





ام انية ت ريف انواع الشقبوضات (النقدية – الشي ات التسويات) وربطها بالحسابات ال امة
الربط بين الشتحصات والشدفوعات بالفواتير اآلالة بيع وشراء وذلك بصورة آلية أو يدوية
ربط سندات القبض بشوظف او محصل
عشل االش ار البن ى الذى يفيد تحصيل الشيك او ارتداد الشيك





فتح الربط بين المشمقمبموضمات والمشمدفموعمات بشم مل
كامل مع الشبي ات والششتريات
ربط سندات القبض بفواتير البيع وغيرها
عشل سندات القبض سواء النقدية او بشيك
الترابط التام بين حركات الشي ات الواردة بدءا ممن
استام سند القبض و تحديد بميمانمات الشميمك ممرورا
بالحافظة البن ية حتى االش ار البن ى بالتحصيمل أو
عدم التحصيل
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مواصفات برنامج ألاصول الثابتة






يقوم نظام األصول الثابتة بتسجيل فمئمات األصمول و أنمواع األصمول
الشختلفة
النظام يقوم بإحتساب اإلها لمصمصمول بمطمريمقمتميمن قسمط ثمابمت و

متناقص
النظام يقوم بتسجيل األصل و يقو م أيضا بإاراء ال شليات على األصول الثابتة مثل البيع و التخريد
النظام يقوم بتوليد كل أنواع القيود على حسابات االستاذ ال ام آليا و تسجيلها فى ملف لحين ترحيلها الى االستاذ ال ام

مواصفات برنامج املبيعات
















 سجل كامل لل شاء يتضشن كود الم مشميمل و ارصمدتمه سمواء بمالم مشملمة
االانبية او الشحلية و مركز الت ملمفمة و حسماب االسمتماذ الم مام و فمتمرة
االئتشان و حدود الش امات اآلالة
 يتيح البرنامج ام انية تقسيم ال شاء الي فمئمات حمتمى يسماعمد ذلمك فمي
م رفة التقارير الخاصة بنوع او فئة م ينة من ال شاء ويمتمم ذلمك عمن
طريق تحديد كود واسم للفئة من خال الحقل الخاص بمفمئمات الم مشماء
الشواود اسفل قسم الشبي ات
 يتيح البرنامج تتبع االرصدة الخاصة بال مشماء سمواء كمانمت االرصمده
ب شلة اانبية او محلية وتأثير هذه االرصدة من خمال المحمركمات المتمي
يقوم بها ال شيل حيث يتم توضيح قيشة كمل حمركمة واامشمالمي المرصميمد
ب دها لش رفة مركز ال شيل بالنسبة للشنشأة  -مدين او دائن
دورة مبي ات كاملة ابتداء من عروض األس ار وأوامر البيع وحتى إصدار الفواتير
تسجيل فواتير الشبي ات بشا تحتوية على خصومات وضرائب وأس ار و طباعتها من داخل النظام وتقديشها لل شاء
استخدام قارئ الباركود عند عشل فواتير البيع و ام انية ادخال أكثر من باركود للصنف و تحديد الباركود ب ل عشيل
ت ريف قوائم األس ار الشختلفة بناء علي فترات منية مثل الشواسم وربطها بال شاء كل على حدة
يتيح البرنامج للشستخدم القيام بتحديد خصم اساسي يتشتع به ال شيل على كل فاتورة ويش ن ان ي ون الخصم على مستوى الصنف
يرتبط نظام الشبي ات مع نظام الشخا ن واإلنتاج والحسابات ال امة والشقبوضات والشدفوعات
ام انية ادخال سياسات تس ير مختلفة لل شيل على حسب ال شية
ام انية عشل مرتجع للفاتورة كليا أو ازئيا
يتيح النظام عشل فاتورة مبي ات من أكثر من مخزن من أكثر من فرع
يتيح النظام فى الدورة الشستندية ال ادية عشل أكثر من اذن صرف للبضاعة من الشخزن على فاتورة واحدة
يتيح النظام عشل فواتير آالة و يش ن سدادها ازئيا أو كليا من خال سند القبض
يتيح النظام عشل أمر بيع (أمر حجز) لحجز كشية من البضاعة فى الشخا ن و يش ن عشل فاتورة البيع بناءا على أمر البيع
يتيح النظام الصرف من ال شيات الشحجو ة بصاحية للشستخدم
يتيح النظام احتساب عشوالت للبائ ين فى فواتير الشبي ات

مواصفات برنامج املشتريات
















سجل كامل للشوردين يحتوي على اشيع البيانات ال امة والتجارية والشندوبين والربط مع الخصومات والضرائب
تسجيل فواتير الشراء وأم انية تحشيلها من أوامر شراء البضاعة و ربطها باستام الشخزن
الربط مع الشدفوعات (نقدية  -شي ات) واإلستقطاعات والتسويات للوقوف على عشر الدين الحقيقي
ادراج صور الشستندات بين الشركة و الشورد او الشقاول
دورة مشتريات كاملة (محلية – أانبيه)
متاب ة طلبات الشراء وفحص الطلبات
ام انية عشل مردود لجزء من فاتورة الششتريات او كلها
تحشيل الت اليف االضافية من نقل او اكراميات او مصروفات وغيره على فاتورة الششتريات
عشل سندات توريد اليا بناءا على فاتورة الشراء مع ام انية عشل وواود عدد غير محدود عن الششتريات
ام انية م رفة ت اليف الشراء و الشصروفات بال شلة الشحلية و األانبية على مستوى الفاتورة و االصناف
ام انية عرض ت لفة الصنف داخل الفاتورة بال شلة االانبية أو الشحلية
ام انية اضافة مصروفات على فاتورة الششتريات و تحشيل الت لفة على االصناف
ام انية التح م فى التوايه الشستندى للفاتورة
يتيح النظام عشل أكثر من أمر توريد على فاتورة واحدة
ام انية عشل فاتورة شراء على أذون توريد مختلفة
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كل صنف يحتوى على رصيد دفترى و أخر ف لى و تحت الحجز
يوفر البرنامج للشستخدم ميزة اضافة عدد النهائي من الصور ل ل
صنف حيث يش ن االستفادة من ذلك اثناء القيام ب شل عرض س ر
بالصور
ام انية اضافة حتى  01اس ار للصنف الواحد
ام انية االستفادة من صنف اخر بديل مواود بالشخزن الى ان يتم شراء اعداد من الصنف الغير متوافر منه كشيات حيث يقوم النظام بطرا البديل آليا
ام انية تسجيل صنف م ون من مجشوعة من االصناف وتحديد الس ر الخاص بها
ام انية تس ير االصناف على مستوى الفئات حيث يقوم الشستخدم بتحديد فئات االصناف الشراد تس يرها ويتم التس ير بناءا عليها
ام انية تحديد اصناف م ينة اثناء التسجيل وا لها داخل عرض م ين يش ن تفصيله في مساحة خاصة يوفرها البرنامج لذلك
ام انية تقسيم االصناف الى فئات او انواع و يساعد ذلك الى تسهيل الحصول على التقارير الخاصة ب ل صنف منفردا
ام انية ضبط الت لفة الخاصة باالصناف داخل الشخزن وكذلك ضبط ال شيات الشواودة منها
ام انية طباعة الباركود الخاص بالصنف
ام انية تغيير االكواد الخاصة باالصناف بطريقة سهلة وبسيطة حيث يقوم الشستخدم ب لتابة اسشاء االصناف بجانب ال ود القديم وال ود الجديد للصنف
ثم يقوم البرنامج باستيراد الشلف وتغيير هذه االكواد
ام انية عشل بحث داخل مستند الجرد ويش ن ان ي ون البحث من صنف الى صنف او من فئة الى فئة
ام انية تس ير االصناف آليا و تغيير اس ار البيع لاصناف كلها أو عدد منها أو على مستوى مستند او فاتورة
ام انية احتساب متوسط ت لفة الصنف و أخر ت لفة و الت لفة قبل األخيرة
ام انية ربط صنف م ين على مخزن بحيث ال يتم التوريد أو الصرف لهذا الصنف اال من خاله مع ام انية ت ديل ذلك
يتم ربط الشخا ن على الفروع و ل ن يش ن البيع فى فاتورة واحدة من أكثر من مخزن من أكثر من فرع

مواصفات برنامج املخازن

مواصفات برامج املوارد البشرية


ام انية تسجيل كافة البيانات الت ريفية بالشوظف  -بيانات ال ائلة  -بيانات
األتصال  -بيانات التجنيد  -الشؤهل ال لشى  -خبرات ال شل  -بيانات الت يين -
التأمينات االاتشاعية  -بيانات الشرتب



تسجيل أنواع األاا ات الشختلفة سنوية – عارضة – خاصة – مرضية –
بدون راتب – وغيرها



يسشح النظام باحتساب رصيد االاا ات الشستحق ل ل موظف وفقا لقواعد
الش شول بها فى اعدادات االاا ات



تسجيل صرفيات مختلفة خال الشهر وبالتالى يدعم النظام فترات القبض
الشختلفة اسبوعى او شهرى



إصدار كشوف الشرتبات بصورة متواصلة مع اإلحتفاظ بالبيانات التاريخية
الخاصة بالتغيرات في الشرتب وبنودة



تسجيل اشيع أنواع مفردات الشرتب استحقاقات – استقطاعات  -وبطرق احتساب مختلفة



السهولة في بناء مواعيد ال شل وتحديد مواعيد كل موظف أو قسم



تسجيل الحضور واإلنصراف اليومي للشوظفين وال شالي بواسطة توصيل النظام علي ماكينة حضور وإنصراف تششل األنواع الشختلفة مثل الباركود
– اها بصشة اليد – ال روت الششغنطة – التقارب مع تسجيل ما يتم من وقت إضافي أو أذون ومأموريات تخص ال شل



ربط الغياب والتأخير والوقت اإلضافي بنظام األاور والشرتبات إعتشادا علي الش ادالت التي ينشأها الشستخدم داخل نظام األاور



تسجيل بيانات الحضور واالنصراف بصورة يدوية في حالة عطل الشاكينة وذلك يرتبط بصاحيات الشستخدم



ام انية تجشيع ساعات الوقت اإلضافي وساعات التأخير



قدرة النظام علي متاب ة صرف السلف لل املين وإستقطاعها من مرتباتهم



تسجيل بيانات الجزاءات التى تم توقي ها على الشوظف



تسجيل مراكز الت لفة
BFSOFT
6 Gazirat El Arab Mohandessin, Giza
Tel.: + 202 33375143, 33353772
Website: www.bfsoftco.com
Emails: bfsoft@bfsoftco.com, sales@bfsoftco.com
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