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 Delta Financials9.1  تشَايح

ْٕ أفضم    Delta Financials 9.1ٚعزجس َظبو 
األَظًخ االنكزسَٔٛخ فٙ إدازح انًؤسسبد فٙ انٕطٍ 
انعسثٙ حٛث ٔضعذ شسكخ دنزب خالصخ خجسرٓب انزٙ 

فٙ ْرا انُظبو انًزًٛص انر٘ ٚحقق رعدد انثالثٍٛ عبيب 
اٜنٛخ انكبيهخ نجًٛع أعًبل انًؤسسخ حٛث ًٚزبش ْرا 

  -ثبنًئبد يٍ انًًٛصاد َركس يُٓب :انُظبو 

 عةةةةدح شةةةةسكبد   اسةةةةز داو انُظةةةةبو ثٕاسةةةة خ  إيكبَٛةةةةخ
ٔيسةةز ديٍٛ سةةٕا   إدازاد يزداخهةةخ يةةٍ خةةالل عةةدح   

شةةةةجكخ يحهٛةةةةخ يةةةةٍ    أٔ يةةةةٍ خةةةةالل حبسةةةةت ٔاحةةةةد  

 انحبسجبد.

   أَةةةٕا ٔكفةةةب ح نكةةةم   عًةةةم انقٛةةةٕد انًحبسةةةجٛخ ثد ةةةخ 
 ٔانً ةةةةةةةةبشٌ حسكةةةةةةةبد انًجٛعةةةةةةةبد ٔانً ةةةةةةةزسٚبد   

ٔاسةةةةةزٓالو األصةةةةٕل انثبثزةةةةةخ   ٔحسةةةةبثبد انعًةةةةال   
 ع ٔرقٛٛى انعًالد.ٔاندف ٔسُداد انقجض

   ٍانحفةةبع عهةةٗ انسةةسٚخ ٔحًبٚةةخ انجٛبَةةبد انًزدأنةةخ يةة
 خالل َظبو أيٍ ٔحًبٚخ يزعدد انًسزٕٚبد.

 ٔاإلَجهٛصٚخ. انعًم ثبنهغزٍٛ انعسثٛخ 

    ٔجةةةٕد يسةةةبعدح فٕزٚةةةخ شةةةبيهخ رغ ةةةٗ كةةةم جٕاَةةةت

 اسز داو انُظبو ٔدنٛم اسز داو شبيم .

     سثٛةةخ انزٕافةق يةع انًعةةبٚٛس انًحبسةجٛخ انًوةسٚخ ٔ انع
 ٔ األيسٚكٛخ  ٔ اندٔنٛخ  

  إيكبَٛخ عًم ضجط ٔرغٛٛس ن كم انُظبو
  حست احزٛبجبد ٔي بنت انًسز دو
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 انًىسدٍَ و انًشرشَاخ َظاو 

  إَشاء قاعذة بياَاث نهًٕرديٍ ٔ بياَاحٓى

 ٔ أرصذحٓى ٔ فٕاحيزْى  

  عًم انذٔرة انًسخُذيت نهًشخزياث حيث

يقٕو بعًم  طهباث عزٔض األسعار ٔ 

عزٔض األسعار ٔ أٔايز انشزاء ٔ فٕاحيز 

انًشخزياث بكم سٕٓنت ٔ يسز يع انخزحيم 

 ألَظًت دنخا األخزٖ 

 ًزاقبت يًُح انُظاو انسهطت نهًذراء  ب

 ٔ انحزكاث انخاصت بانًٕرديٍ عًهياث ان

  انًعانجت انًانيت ٔ انًحاسبيت نحزكاث

انشزاء ٔ حزحيهٓا نهحساباث انعايت ٔ 

 انخأثيز عهي انًخزٌٔ 

 ثعًم حقاريز يخًيزة عٍ انًشخزيا  ٔ

 انًٕرديٍ ٔ انًُذٔبيٍ ........انخ

 ؼًالء و انًثُؼاخ َظاو ان

  يقٕو انُظاو بإَشاء قاعذة بياَاث نهعًالء

 ٔ بياَاحٓى ٔ أرصذحٓى ٔ فٕاحيزْى  

  يقٕو انُظاو بعًم انذٔرة انًسخُذيت

نهًبيعاث حيث يقٕو بعًم  طهباث انشزاء 

ٔ عزٔض األسعار ٔ أٔايز انخٕريذ ٔ 

فٕاحيز انًبيعاث بكم سٕٓنت ٔ يسز يع 

 انخزحيم ألَظًت دنخا األخزٖ 

 ًزاقبت يًُح انُظاو انسهطت نهًذراء  ب

ٔ انحزكاث انخاصت بانعًالء ٔ عًهياث ان

يعزفت يا قاو بّ انًُذٔبيٍ ٔ انٕسطاء ٔ 

 انٕكالء يٍ يبيعاث 

  يقٕو انُظاو بانًعانجت انًانيت ٔ انًحاسبيت

نحزكاث انبيع ٔ حزحيهٓا نهحساباث انعايت 

 ٔ انخأثيز عهي انًخزٌٔ 

  ٍيقٕو انُظاو بعًم حقاريز يخًيزة ع

 .......انخ انًبيعاث ٔ انعًالء ٔ انًُذٔبيٍ .

 

 

أٔ ثًب  Client / Serverرى ثُب  انُظبو عهٗ أسبض  
ٚعُٙ  ، ْٕٔ يب Multi-tier Architectureٚعسف ثـ 

ٔٚسًٗ  Application serverثٕجٕد ثسَبيج خبدو 
DFServer  ٍ؛ ٔثسَبيج عًٛم نكم َٕ  ي

ْٔٙ كبنزبنٙ: ثسَبيج  Client applicationانز جٛقبد
ٔثسَبيج األصٕل انثبثزخ  ERP_GLانحسبثبد انعبيخ 

ERP_FA  ٍٚٔثسَبيج انعًال  ٔانًٕزدERP_AR 
. ٔرى اعزًبد رقُٛخ ERP_STيسا جخ انً صٌٔ .ٔثسَبيج

نهسثط ثٍٛ عُبصس انُظبو ٔثعضٓب  DataSnapرعسف ثـ 
 انجعض.
رعًم ْرِ انجسايج عهٗ جٓبش كًجٕٛرس  -

ش وٙ ٔاحد أٔ عدح أجٓصح يزوهخ عهٗ 

 شجكخ يحهٛخ ٔاحدح أٔ عٍ طسٚق انٕٚت.

عهٗ  DFServerٚزى إَصال ثسَبيج ان بدو  -

جٓبش ان بدو حزٗ نٕ كبٌ كًجٕٛرس ش وٙ ، 

ثًُٛب ٚزى إَصال ر جٛقبد انعًٛم عهٗ أجٓصح 

ب يُفوهخ عٍ جٓبش ان بدو ًٔٚكٍ أٚض

إَصانٓب عهٗ جٓبش ان بدو ٔذنك حست 

 يٕاصفبد ثٛئخ انعًم ندٖ انعًٛم.

هٙ عسٕا  رى انعًم عهٗ جٓبش ٔاحد أٔ  -

شجكخ يحهٛخ أٔ شجكخ عُكجٕرّٛ فئٌ طسٚقخ 

 انضجط ٔاحدح ٔثسٛ خ نهغبٚخ 

فٍ انىطٍ انؼشتٍ حُث  ERPأضخى و ألىٌ َظاو 
 أَظًح فشػُح  5َحرىٌ ػهٍ 

 انحغاتاخ انؼايح َظاو 
تدًُغ انًهاو انًرؼهمح تإداسج  َمىو َظاو انحغاتاخ انؼايح

 -و َزكش يُها : انحغاتاخ تكم كفاءج و دلح و عشػح 
  ًَكٍ إػذاد  دنُم انحغاتاخ و دنُم انحغاتاخ انشدشٌ و

 ػشض ذماسَش تاألسصذج او تذوٌ اسصذج ػٍ انذنُم 

 خًُغ انحشكاخ انًانُح و انمُىد انُىيُح  ػًم 
  َىفش انُظاو إيكاَُح اعرخذاو انؼًالخ انًخرهفح يغ ػًم

 إػادج ذمُُى ألسصذج انؼًالخ فً أي ولد.
 وانمُاو تإػذاد خًُغ  وانغُىَح ػًم انًىاصٍَ انشهشَح

. كًا َمىو واالسذذاد وانرحصُم وانغذاد أَىاع انفىاذُش
أخال انًذٍَُُ وإػذاد لىائى تها وػًم  ترحهُمانُظاو 

 انفحص انرحهُهً تاعرخذاو انشعىو انثُاَُح. إخشاءاخ
  ٍَُمىو انُظاو تـانرحهُم تاعرخذاو انُغة انًانُح نهشتط ت

وإػذاد لىائى  أسصذج انحغاتاخ انًخرهفح فً انمىائى انًانُح

انرغُشاخ انرً  العرُثاطيانُح يماسَح )ػٍ عُىاخ يررانُح( 
 وحمىق انًهكُح. وانخصىو ػهً ػُاصش األصىل ذطشأ

 َرُح انُظاو ػًم و ً َرُح انُظاو ػًم انمُىد انذوسَح آنُا

 انمُىد انؼكغُح آنًُا. 
  وخًُغ انحشكاخ انًانُح إيكاَُح اعرؼشاض ويراتؼح انمُىد

يٍ خالل يذَش انُظاو و إيكاَُح ذحذَذ صالحُاخ 

 انًغرخذيٍُ 
  انخرايُح تؤكثش يٍ شكم )حشف إيكاَُح اعرخشاج انرماسَش

T .)وانمائًح وانًماسَح تانرمذَش وانغُح انغاتمح  

 إداسج انًخضوٌ َظاو 
َمىو َظاو إداسج انًخضوٌ تدًُغ انؼًهُاخ انًرؼهمح تانًخضوٌ و 

   -إداسذه تكم كفاءج و دلح و َزكش يٍ ذهك انًهاو :
 لاػذج تُاَاخ نهًخاصٌ و األصُاف و خًُغ انحشكاخ  إَشاء

لاػذج و ذغدُم ذهك انثُاَاخ فٍ انرٍ ذرى ػهٍ انًخضوٌ 
 ختُاَاخ غُش يحذودج ًَكُها ذغدُم يالٍَُ انحشكا

  إداسج األصُاف و ذشكُثها و ذدًُؼها فٍ يدًىػاخ تكم

 عهىنح وَغش
  حغاب عؼش انركهفح تكم عهىنه ػٍ طشَك يؼادالخ ذمُى

 انًخضوٌ انًىخىدج تانثشَايح 

 أروٌ إضافح و أروٌ صشف عههح انرؼايم يؼها 
  ُاف ايكاَُح انرؼايم يغ اخشاءاخ اندشد وذدهُض لائًح االص

 انًشاد خشدها
 دايكاَُح انرؼايم يغ انًُشآخ انرً ذرؼايم تؤصُاف نها تاس كى. 
  يغ أي ػذد يٍ وحذاخ انمُاط انًخرهفح نُفظ َرؼايم انُظاو

واإلضافح تؤي وحذج إنً خاَة  انصُف يغ إيكاَُح انصشف
ُاف انًدًؼح )األطمى(  .إيكاَُح انرؼايم يغ األص

  إداسج األصىل انثاترح َظاو 
يقٕو بخقييى ٔ يقٕو انُظاو بإَشاء قاعذة بياَاث نألصٕل انثابخت 

األصٕل طبقا نطزق اإلْالك انًخخهفت ٔ يقٕو بحساب صافي انقيًت 

ــــــّ ًزاقبت عًهياث دٔرة حيـــــــاة األصــــــم يُذ شزائبٔ حهقائيا 

اسخعزاض حقاريز نًخخهف انبياَاث  ٔ ٔحخــــــــٗ اسخبعــادِ

 .ٔانحزكاث انخي حًج عهٗ األصٕل بعذة خياراث

 

د خ فٙ يعبنجخ 
ٔ  بنٛخجٛبَبد انًان

 بعدح حفظٓب فٙ 
ثٛبَبد غٛس 

 يحدٔدح 

 يسز دؤاجٓخ 
زائعخ رسٓم َٕٔافر 

 انعًم عهٙ انجسَبيج 

ٚعًم انجسَبيج 
فٙ أ٘ ثٛئخ عًم 

ٔ نكم إَٔا  
 انًؤسسبد 

أٔل ثسَبيج 
يحبسجٙ فٙ 

انٕطٍ انعسثٙ 
  Cloudٚسز دو 


