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هدف النظام

ٌ هدف النظام إلى إدارة بسٌطة وفعالة للحواالت الداخلٌة والخارجٌة وعملٌات التصرٌف المالٌة المرتبطة
بالحواالت أو المستقلة  .كما ٌقوم النظام بالتولٌد اآللً واآلنً لجمٌع االنعكاسات المالٌة والمحاسبٌة على مستوى
مٌزانٌة الشركة والفروع والمراسلٌن والزبائن.
ٌ قوم النظام بتولٌد مجموعة من التقارٌر الوظٌفٌة وجمٌع التقارٌر المالٌة والمحاسبٌة وكذلك تقارٌر البنك المركزي.
 كما ٌقدم النظام درجة كبٌرة من األمن الوظٌفً وسهولة فً اإلدارة واالستخدام.

حاالت
االستعمال
اليومية

التقارير
اليومية

 إنشاء الحواالت :حٌث ٌتم تعرٌف الحواالت بأنواعها المختلفة ومتابعتها وتنفٌذها .
 التصريف :وٌسمح بتصرٌف العمالت األجنبٌة نقداً أو ضمن حوالة.
 العمليات المساعدة :ومنها القبض والدفع والتفعٌل والمصادقة واإللغاء وإعادة توجٌه الحواالت الخاصة والعامة.

 تقارير الحواالت  :وتقدم قائمة بالحواالت التً تمت أثناء الٌوم مع إمكانٌة البحث وفقا ً

للتارٌخ والفرع و نوع

الحوالة و حالة الحوالة و المرسل أو المستقبل
 تقرير عمليات التصريف  :قائمة بعملٌات التصرٌف الٌومٌة مع إمكانٌة البحث متعدد الخٌارات وفقا ً للتارٌخ
والمرسل والمستقبل والعملة وغٌرها.
 تقرير الكشف والحمل  :وٌعطً مقارنة لموجودات الشركة ومطالٌبها المتداولة وفقا ً للعمالت المختلفة وللفروع
المختلفة مع إمكانٌة تقدٌر الفارق بأي عملة.
 تقارير البنك المركزيٌ :قوم النظام بتولٌد التقارٌر األربع والعشرون المطلوبة من البنك المركزي السوري.

اإلكسٌر للبرمجٌات الذكٌة – دمشق – هاتف  – 21491991فاكس 21491990

مميزات النظام

ٌ عمل بتقنٌة  Webوبالتالً كلفة اقل لإلدارة والتوسع وتغطٌة جغرافٌة أكبر.
 أمن وظٌفً متقدم ٌعتمد مبدأ المناصب الوظٌفٌة لكل مستخدم لتحدٌد صالحٌاته مع إجراءات عمل تضمن عدم
القٌام بعملٌات حساسة (دفعات كبٌرة أو بعمالت محددة أو لزبائن هامٌن ) إال بعدة موافقات ومصادقات .كما ٌضمن
عدم ولوج المستخدمٌن إلى النظام إال من عناوٌن محددة إضافة إلى نظام تنبٌه وحفظ اثر لجمٌع أعمال
المستخدمٌن.
 دعم لعدة أنواع من الفروع (فرع للشركة – وكٌل – مراسل – زبون هام).
 إدارة مالٌة آلٌة وآنٌة كاملة للفروع (حٌث لكل فرع التقارٌر المالٌة الخاصة به) مع إمكانٌة استعراض أي منها من
قبل اإلدارة فً أي وقت.
 إمكانٌة تعرٌف شرائح لألجور وفقا ً للعمالت مع إمكانٌة تخصٌص شرائح معٌنة لمجموعة محددة من العمالء أو
المرسلة من مدن معٌنة أو المرسلة إلى مدن معٌنة.
ٌ دعم مفهوم الحوالة العامة  ,حٌث ٌمكن إرسال حوالة دون تحدٌد الوجهة الخاصة بها عندها ٌمكن للمستفٌد استالم
الحوالة من أي فرع للشركة أو ٌمكن تحدٌد وجهة الحوالة لمدٌنة معٌنة دون تحدٌد الفرع المستلم عندها ٌمكن
للمستفٌد استالم الحوالة من أي فرع ٌقع ضمن المدٌنة المحددة.
 دعم الحواالت المصرفٌة.
 إمكانٌة تحدٌد عموالت لألفرع بعملة مختلفة عن عملة الحوالة.
 ضبط عمل الحواالت الخارجٌة (حٌث من الممكن إجراء عملٌات مصادقة على الحواالت الخارجٌة المرسلة من
األفرع من قبل اإلدارة).
 إعادة تخمٌن العمالت وحسابات الزبائن وفقا ً آلخر أسعار للعمالت.
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