اإلكسير
ألتمتة أعمال نق ابات األطباء
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لمحة



ٌقوم النظام بتقدٌم آلٌة لتوثٌق ذاتٌة األطباء وإدارة دور ة حٌاة الرسوم النقابٌة واإلحاالت الطبٌة وانعكاساتها
المالٌة بشكل آلً ومتابعة عملٌات الدفع والقبض وتصدٌر كشوف الحسابات والمطابقة مع الجهات المستفٌدة
ومع المصارف الوسٌطة إن وجدت  .كما ٌسمح النظام بإدخال القٌود المالٌة والمحاسبٌة الٌومٌة والحصول
.
على التقارٌر ا لمحاسبٌة من مٌزانٌة وٌومٌة ودفتر أستاذ ونتائج وكافة الحسابات الختامٌة والربط بٌنها
وكذلك إدارة خدمات الصندوق المشترك وعالقته مع شركات التأمٌن
نظام متكاملٌ :خفف النظام من ضغط العمل الٌومً حٌث ٌستطٌع كل مستخدم وفقا ً لصالحٌاته متابعة ورؤٌة
كشوف حساباته على النظام سواء أكان هذا المستخدم جهة مستفٌدة أو موظف نقابً .وإجراءات عمل مختلفة
وفقا ً لنوع العمل طبٌب ،مشفى أو شركة عامة أو قطاع مشترك أو شركة تأمٌن وغٌرها وقابلة للتخصٌص
وٌسمح النظام للنظم األخرى بالتخاطب معه بما ٌضمن التكامل والترابط مع األنظمة المستقبلٌة.
ٌدعم النظام الوب (االنترنت) بما ٌسمح للجهات المستفٌدة بإدخال البٌانات عن بعد إلى نظام النقابة قبل
إرسال األوراق إلى النقابة مما ٌختصر الوقت والجهد وتقوم النقابة بدور التدقٌق فقط.
خالل السماح
بنٌان مفتوح ٌ :Open Architectureتضمن النظام آلٌة للربط مع أنظمة مستقبلٌة من
لتطبٌقات أخرى باستدعاء خدمات النظام دون المرور بواجهات المستخدم.








مسؤول نقابة الفرع
مسؤول مالً
مسؤول إداري
محاسب
أمٌن الصندوق
جهة مستفٌدة (شركات أو أطباء أو مشافً أو شركات تأمٌن)






األدوار
الرئٌسٌة
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الصندوق
المشترك

ذاتٌة
األطباء

شركات
التأمٌن
(قٌد التنفٌذ)











العقود المبرمة مع شركات القطاع العام والخاص
إدارة الكشوف واإلحاالت
إدارة المطالبات للشركات وأوامر الصرف للبنك
إدارة موارد الصندوق المشترك
حساب موارد الصندوق المشترك وتوزٌعها على األطباء
إدارة أنواع المعاٌنات وأجورها
إدارة ذاتٌة األطباء
إدارة ذاتٌة المستشفٌات والشركات
الربط اآللً مع المحاسبة














رقم االنتساب وتارٌخه
بٌانات الهوٌة الشخصٌة
الجامعة التً تخرج منها الطبٌب
االختصاص
تارٌخ االختصاص
نوع الترخٌص
تارٌخ الترخٌص
االنتماء الحزبً
خدمة العلم
عنوان المنزل والعٌادة
أرقام الهواتف والبرٌد االلكترونً والموقع االلكترونً
مالحظات







تعرٌف شركات التأمٌن وإدارتها
إدارة انتساب/انسحاب األطباء إلى الشبكة الطبٌة
المصادقة (قبول  /رفض) طلب االنتساب للشبكة الطبٌة
التحقق من أن جمٌع األطباء المنتسبٌن للشبكة الطبٌة مشتركٌن فً كافة شركات التأمٌن
الربط مع نظام المحاسبة



الشهري .والتق ارير الخاصة بهم.
األرباح
وطريقة
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الدٌوان
واألرشفة

الوقوعات

التقارٌر



ٌسمح النظام بتوثٌق جمٌع المراسالت الواردة والخارجة مع إمكانٌة تحمٌل صور عن المراسالت وإرفاقها
بتوصٌف الوثٌقة والبحث عن وصٌفة وفقا ً لتارٌخها أو عنوانها أو وصفها أو اسم الجهة المرسلة أو الجهة
المستقبلة.



ٌسمح بإدخال معلومات الموظفٌن الشخصٌة وسٌرهم الذاتٌة ودوراتهم التدرٌبٌة ووقوعاتهم الوظٌفٌة من
مباشرة وانفكاك واستٌداع وإجازة بدون راتب وغٌرها  .وتارٌخ البدء ،وتارٌخ االنتهاء ،ونوع الواقعة ،ورقم
القرار ،وتارٌخ القرار ،ومالحظات المدٌر المسؤول ،ومالحظات عامة.




حركة دخول وخروج المستخدمٌن والعملٌات التً قاموا بها
التقارٌر المحاسبٌة الرئٌسٌة من دفتر الٌومٌة واألستاذ وكشف الحساب ومٌزان المراجعة وقائمة الدخل
والمٌزانٌة إضافة لحركة النقد وتوقع حركة النقد
الحركة الشهرٌة لكافة اإلٌرادات والصرفٌات
كشف حساب طبٌب أو شركة أو مشفى
كشف بحركة أمٌن الصندوق.
تقارٌر استحقاقات شركات التأمٌن






المحاسبة

ٌتضمن نظام المحاسبة تعرٌف شجرة المحاسبة وإدخال القٌود المحاسبٌة واستخراج التقارٌر المحاسبٌة المعٌارٌة
من دفتر الٌومٌة واألستاذ وكشف الحساب ومٌزان المراجعة وقائمة الدخل والمٌزانٌة  .وٌتمٌز نظام المحاسبة
عن نظم المحاسبة التقلٌدٌة بما ٌلً:


إدارة االلتزامات المالية (جدولة الدٌون ومتابعتها آلٌا ً وإعادة الجدولة ) والتدفق النقدي  cash flowوالتوقع
النقدي  cash flow forecastingوتقدٌر عمر الدٌن.



مراكز التكلفةٌ :مكن تعرٌف مراكز تكلفة واستخراج التقارٌر المناسبة حتى عن الفترات الماضٌة.



تعدد العمالت ٌ :دعم التعامل مع عدة عمالت مع إمكانٌة حساب آلً لألرباح والخسائر الناجمة عن تغٌٌر
أسعار الصرف.



تفريغ آلي للقيود المحاسبية  :يمكن تصنٌف العملٌات التجارٌة وتعرٌف آلٌة تفرٌغها محاسبٌا ً بشكل مسبق
( )atomic transaction/ trade mappingمما ٌسمح للنظام بالقٌام بذلك آلٌا ً دون تدخل بشري.



إنشاء آلي للحسابات  :ال ٌوجد حاجة إلنشاء حسابات مختلفة لألشخاص أو الشركات مثل حساب مورد أو
حساب زبون أو موظف أو غٌره حٌث ٌقوم النظام اعتماداً على  trade mappingبإنشاء هذه الحسابات
آلٌا ً عند أول عملٌة تجارٌة ،مع شخص أو شركة ،والتً هً من النوع الذي ٌحتاج لحساب خاص.
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المحاسبة



إدارة المطابقة ٌ :سمح النظام بجدولة توارٌخ المطابقة مع الزبائن والموردٌن المختلفٌن وٌقوم بإعطاء مهمة
 .كما ٌسمح بتوزٌع الزبائن والموردٌن إلى
آلٌا ً إلى المحاسبٌن للقٌام بذلك عندما ٌحٌن موعد المطابقة
مجموعات وإسنادهم إلى محاسبٌن مختلفٌن.



سهل االستعمال  :بوجود آلٌات التفرٌغ اآللً للقٌود واإلنشاء اآللً للحسابات فإن استعمال النظام ٌصبح
بمتناول أي شخص قادر على القٌام بالعملٌات التجارٌة مثل البٌع والشراء ،فً حٌن تتركز مهمة المحاسبٌن
والمدراء المالٌٌن فً وضع قواعد العمل واستخراج التقارٌر الم حاسبٌة والمالٌة الهامة ومتابعة التدفق النقدي
واستثماره بالشكل األمثل.



متعدد األبعاد ٌ :سمح نظام المحاسبة بإدارة المحاسبة لعدة شركات فً آن واحد كما تسمح التقارٌر المحاسبٌة
باختٌار شركة معٌنة أو استخراج التقارٌر للشركات جمٌعا ً.



إدارة المستثمرين وطرٌقة الحساب والتعامل مع توزٌع األرباح الشهري .والتقارٌر الخاصة بهم.



إمكانية الطباعة على الشٌكات وعلى طابعات نظامٌة من خالل البرمجٌات المسؤولة عن إظهار الشٌكات.



إغالق آلي للسنة المالية  :من خالل إدارة حٌاة القٌود المحاسبٌة ومعرفتنا الدقٌقة لقٌمة المستودع فً كل ٌوم،
يمكننا إغالق السنة المالٌة آلٌا ً و"بضغطة زر".



قابلية الربط اآللي مع المجتزءات األخرى :دون استعمال أي أوراق ودون تدخل بشري.



إدارة الموازنات ( )budgetومقارنتها بالمصارٌف واإلٌرادات الحقٌقٌة.
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األصول
الثابتة



شراء ومبٌع األصول الثابتة والمواد االستهالكٌة ومتابعة استالمها وتسلٌمها للمستودعات ومتابعة األثر
المالً لهذه العملٌات.
توزٌع األصول الثابتة والمواد االستهالكٌة على العاملٌن وفق إجراء محدد.
جرد األصول الثابتة.
إهتالك األصول الثابتة واستهالك المواد االستهالكٌة ألٌا ً.
ربط كامل مع المبٌعات والمشترٌات والمحاسبة والمستودعات .



إدارة حركة العناصر  :إمكانٌة إعطاء تقارٌر لٌس بحركة المادة فحسب بل بحركة كل عنصر على حدة منذ
شرائه حتى وصوله لٌد المستثمر النهائً أو عودته الحقا ً للصٌانة.
متابعة آلٌة لعملٌات التسلٌم واالستالم  :حٌث ٌقوم النظام بإعطاء مهمة لمسؤول المستودع بتسلٌم أو استالم
بضاعة وذلك لضمان تنفٌذ المهام وعدم إهمالها.
فصل الملكٌة عن الحٌازة ٌ :وجد حاالت مختلفة للعناصر المستودعٌة تمٌز بٌن موقعها (ضمن المستودع أو
خارجه أو بٌد زبون أو مورد ) وبٌن ملكٌة هذه القطع (ملك للشركة أو الزبون أو المورد ) مما ٌسمح بتقٌٌم
المستودع دون الحاجة السترجاع أو تسلٌم العناصر ألصحابها.






المستودعات




المواصفات
الفنٌة








داعمة للوب
تدعم عدة مستخدمٌن مع توزٌع للصالحٌات واألدوار
تدعم قواعد البٌانات  My SQLو OracleوPostGres
تدعم نظام تشغٌل وٌنوز ولٌنوكس
تدعم سوٌة أمنٌة وظٌفٌة عالٌة مع صالحٌات تفصٌلٌة
تدعم التنصت والتحذٌر
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Elixir for Intelligent Software (L.L.C)
Damascus – Syria
Phone : +963 11 2149 1991
Fax: +963 11 2149 1990
web: www.el-ixir.com
E-mail: info@el-ixir.com
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