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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دروس يف برنامج األوبرا
  الــواجهة الرئيسية

  
  -:تتكون الواجهة الرئيسية  لربنامج األوبرا من عدة قوائم أو أقسام رئيسية وهي 

      Reservationsقسم احلجز أو قائمة احلجز  -
 إىلرتالء والتعديل على عمليات احلجز باإلضـافة  من هذه القائمة ميكننا تسجيل احلجوزات وإضافة ملفات ال 

وكـذلك    )تعديل احلجز(من القائمة الفرعية  للحجز  Check Inإمكانية عملية التسكني أو ما يعرف ب  
  . ) Deposit(إلغاء احلجز  واإليداع  املقدم

   Front Office أو قائمة املكاتب األمامية قسم املكاتب األمامية  -

إىل معرفة املقيمني احلالني يف الغـرف  معرفة القادمون يف نفس اليوم أو يف األيام التالية باإلضافة ومنه نستطيع 
  .وهذا هو األهم 

  
  

 عملية احلجز

 املكاتب األمامية

 النقدية والترحيل

 إدارة الغرف

 حساب الشركات

 العمليات األخرى

 إعدادات النظام

 قلب الليلة
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  : Cashieringقسم  احلسابات النقدية  والفواتري  -
  وغريه  Laundryو   Mini barو   Coffee Shopومنه نستطيع إدخال فواتري العمالء اخلاصة ب 

  .     Postingعن طريق   
سواًء كان نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان أو   Paymentكما نستطيع إدخال السداد للعمالء عن طريق 

   Discountأو إدخال خصم     City ledgerالشيكات أو النقل إىل  حساب الشركات كذمه مدينه أو 
لفواتري وعمل خـروج  كما نستطيع طباعة ا   Complementaryأو  ضيافة    Refund أو مرجتع 
  .  Early Departureأو  خروج مبكر   Check outللرتالء 

  
  :  Room Management قائمة إدارة الغرف أو إدارة الغرف  قسم -

وهذا القسم فيه كل ما يتعلق بنظافة وصيانة الغرف والغرف خارج  اخلدمة وحتت التنظيف حيث نستطيع من 
عرض تارخيي للغرف واإلسكان فيها حسب التاريخ والمن اخلدمة أو إدخاهلا خالله تغيري حالة الغرف وإخراجها 

  .احملدد 
  
   AR(Account Receivable)قم حساب الشركات أو قائمة حساب الشركات -

فتح حسـاب جديـد   والسداد للشركات وكشف  احلساب و لباآلجوفيه كل مايتعلق بالشركات والتعامل 
  . ى اليت سنتناوهلا الحقاً بالتفصيل إن شاء اهللاوتسوية احلسابات والتفاصيل األخر

  
  : miscellaneous قسم العمليات األخرى -
  وغريهاومنه نستطيع  طباعة تقارير النظام مثل يومية الكاشر واملقيمني واملغادرين وأنشطة املستخدمني  

  .اخل ....،ومعرفة اختصارات املفاتيح،املرور للمستخدم  ةوتغيري كلم
  
 Setup عداد ويئة النظامإ قسم  -

  .ومنه توضع السياسة اخلاصة بالربنامج يئة النظام واملدخالت األساسية وغريه 
  
  :   End Of Dayقسم  قلب الليلة-

  .ومنه يتم قلب تاريخ اليوم بعد التشييك واملراجعة من قبل احملاسب   
  :لتالية سنتناول إنشاء اهللا كل قسم أو كل قائمة على حدة يف األجزاء ا

  :Reservationsقائمة احلجز : أوالً 
  

وهو طلب نزيل حجز غرفة أو شقة أو جناح يف الفندق ويتم إما عن طريق اتصال هاتفي أو   -:التعريف 
ما عن طريق احلجز املركزي أو إإرسال بريد الكتروين  أو وصول الرتيل إىل الفندق لطلب احلجز  ويتم 

  .عن طريق موظف االستقبال 
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ل التحدث عن كيفية عمل احلجز  أو تفاصيله جيب أن نتعرف على بعض املصطلحات والرموز  الـيت  قب

  .سنتعامل معها  يف احلجز 
حيتوي الفندق على أنواع خمتلفة من الغرف يف السعر واخلدمة   -: Room Types  أنواع الغرف - 

  ومن األنواع الشائعة
  

  االسم العريب  االسم اإلجنليزي  الرمز
DB1 Double Room غرفتني مع محام  
DB2 Double Room غرفتني مع محامني  
HT1  Hotel 1 single Bed غرفه فندقيه سرير واحد  
HT2 Hotel 2 King Size Bed  غرفه فندقية سريرين  
Suite Suites جناح  

PM Posting Master غرف ومهية  
Rou Royal  Suites جناح ملكي  

  
  -:وع اخلدمة رمز السعر والذي حيدد ن

  -:هناك أنواع لبيع الغرف مرمزه برموز حتدد طبيعتها وهي كالتايل 

  املعىن العريب  املعىن اإلجنليزي  الرمز
COMP Complementary  ٠السعر (الضيافة(  

HOUSE House Use  ٠السعر ( استخدام مرتيل(  
RACK Rack Rate  نسبة كسعر خدمة + سعر الغرفة

  مثالً% ١٠
RACK 

NET 
Rack Net سعر الغرفة صايف بدون سعر خدمة  

  
  :كما أن هناك مصطلحات أخرى وهي 

 - Arrivals:- وتعين تاريخ القدوم ويتم تسجيله عند اضافة حجز جديد من شاشة  
                  Rate Query .  

- Departure   :  تاريخ املغادرة حيث يسجل أيضا عند احلجز من شاشةRate Query 

- Nights  : ا عدد ليايل اإلقامة ويقصد.  
-  Profile   : ويقصد  به ملف الرتيل الذي يدون به بياناته الشخصية واجلغرافية.  
-  Individual Profile   : وهو ملف نزيل فردي.  
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- Company Profile   : ويقصد به ملف شركة.  
- Check In    :ا عمل تسكني أو دخول للرتيل إىل غرفة حمد دة ويقصد.  
- Check Out: ا عمل خروج للرتيل من غرفة حمددة ويقصد.  
- Deposit     : ا دفع مبلغ مقدم من الرتيل عند احلجز وقبل عمل دخول للرتيل ويقصدcheck 

in  
- Room Move  : ا نقل الرتيل من غرفة إىل أخرى ويقصد.  
- Routing   : ا توجيه أو نقل حساب غرفة من حساب غرفة أو نزيل إىل حساب شركة ويقصد  
- City Ledger  : الذمم املدينة أو  ديون الشركات.   
- Post   : ا تسجيل فواتري اخلدمات على حساب الغرف يف الربنامج أو ترحيلها ويقصد.  
- Payment  :ا دفع أو سد بطريقة من طرق الدفع ) الرتيل(د مبلغ من حساب الغرفةاويقصد  

  :وهي 
 - Cash  د نق.  
 - Cheque  شيك. 

 - Credit Card  : بطاقة ائتمان. 

 - City Ledger ذمة مدينة 

 - Complementary   : ضيافة. 

 - Discount  : خصم. 
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  New Reservationإضافة حجز جديد -

ميكننا إنشاء حجز جديد  من هذا الزر حيث نستطيع عمل حجز جديد مللف نزيل موجود مسبقاً أو عن طريق 
الرتيل قد  وهذاافة ملف جديد حيث أن   عملية احلجز تتطلب ملف للشخص الذي سننفذ له عملية احلجز إض

يكون  أول مره حيجز يف الفندق أو  انه له زيارات سابقة بناًء على ذلك يتم تنفيذ عملية احلجز للرتيـل إمـا   
  .قاً بإنشاء ملف للرتيل اجلديد أو   إضافة احلجز مللف الرتيل املوجود مسب

 ؟  Profileماهو ملف الرتيل من هو الرتيل ؟ - 

  .هو الشخص الذي يرتل يف الفندق مقابل اجيار يدفعة وايضاً دفع مقابل اخلدمات :  Guestالرتيل 
تـاريخ  ،ملف الرتيل ببساطة عبارة عن ملف حيتوي على البيانات الشخصية للرتيل مثل   اسم الرتيـل    

  اخل.....اإلمييل و،رقم املوبايل،افة إىل بيانات التواصل مثل رقم التلفونغريها باإلض،اجلنسية ،امليالد 
  New Reservation عند الضغط على قائمة أو زر 

  :هي موضحة يف الصورة التالية    Rate Queryتظهر لنا شاشة 

 اضافة حجز جديد

 يل على احلجزالتعد

 الكتل

 ملفات الرتالء

 خمطط  الغرف 

 خمطط الطوابق

 التأكيد

 التقومي
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  :خطوات عملية احلجز 
  :تدخل حقول احلجز املوضحة يف الصورة السابقة وهي-

  .قدوم الرتيل حبسب طلبه حتدد فية تاريخ   Arrivalsتاريخ الوصول  -         
  .للرتيل حتدد فيه عدد ليايل اإلقامة :  Nightsعدد ليايل اإلقامة  -         
  حيدد فيه تاريخ املغادرة للرتيل ويتم حتديده بشكل آيل :  Departureتاريخ املغادرة  -         

  .حتديد تاريخ الوصول وعددالليايل بعد             
  . Adultsعدد الفراد الكبار   -         
  .   Childrenعدد األطفال  -         
  . Room No عدد الغرف  -         

  .املوجود يف الصورة السابقة  Nameمث حندد اسم الرتيل وذلك يف حقل  -

  nameاملوجود جبوار حقل   من لوحة املفاتيح أو نضغط على زر  Enterنضغط مفتاح -
  التالية ك وهي ظاهرة يف الصورة   ) ملف الرتيل(ظهر معنا شاشة الربوفايلت 
  

 عدد الليايل 

 عدد األطفال

أو على السهم يف  Enterهنا يتم إدخال اسم الرتيل مث الضغط على املفتاح 
  وسنناقشها الحقاً  Profilesة ملف الرتيل أو جانب مربع االسم  فتظهر شاش

 الرتيل اسم 

 تاريخ الوصول

 تاريخ املغادرة
 عدد الكبار

 عدد الغرف

  هنا يتم حتديد اسم الشركة  إذا كان
  ARالرتيل تابع لشركة أو حساب 
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  :يف هذه الشاشة يتم عمل اآليت 

  إما البحث عن  ملف موجود مسبقاً  وتتم عملية البحث كاآليت - 
 Firstيف حقل  First nameأو البحث باستخدام   Nameأدخل اسم الرتيل  يف مربع -١

name  
املوجـود أعلـى يسـار       Searchأو الضغط على زر حبث   Enterالضغط على املفتاح  -٢

  ) .أعلى ميني املستخدم(الواجهة
  .املوجود حتت زر حبث   Clearومن أجل مسح البيانات من النافذة نضغط على زر   -٣

  جة أكثر من تظهر نتائج البحث حسب خيارات البحث يف سجالت الرتالء وقد تكون النتي
  .يف حال تطابق مدخالت البحث يف ملف اكثر من نزيل نزيل  

  -:مال حظه 
  .سيتم البحث عن مجيع امللفات اليت تبدأ باحلروف املدخلة  كامالً يف مربع االسم  االسم بإدخالمل تقم  إذا
لتاي تظهر لـك  وبا OKاملطلوب بالنقر عليه باملاوس  وختتار الزر موافق أو ) امللف (دد السجلحن -٤

  .مضاف إليها اسم الرتيل الذي اخترته   Rate Queryنافذة 
  -:مالحظه 

  . الحقاً) Profiles(إنشاء ملف جديد سوف نناقشه عندما نصل إىل موضوع لربوفايل 
يف حال كون الرتيل يتبع شركة حمدده يتم كتابة اسم الشركة أو جزء منه والضـغط علـى املفتـاح    -٥    

enter      جبوار  مربع  املوجود السهم  أوCompany  سيظهر معك نافذة هي نفس نافذة امللفات  
  ولكن فقط للشركات وبنفس الطريقة يتم حتديد الشركة يف عملية البحث وتضغط على زر موافق       
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 . Rate Queryليضاف اسم الشركة وتعود جمدداً لشاشة          

 okجز وحتديد اسم الرتيل والشركة إن وجدت نضغط على زر بعد االنتهاء  من إدخال بيانات احل-٦ 

 Rate Queryلتفتح لنا شاشة  اسـتعالم تفاصـيل األسـعار     Rate Queryنافذة املوجود يف 

Details واليت من خالهلا يتم حتديد نوع الغرفة 

  :لتاليةوكذلك نوع اخلدمة ومالحظة الغرف املتوفرة للحجز من كل نوع الشاشة ظاهرة يف الصورة ا

  
وذلك بتحديد تقاطع صف )   Rate Code(يتم حتديد نوع الغرفة مع نوع اخلدمة أو رمز السعر-٧

  .نوع الغرفة  الختيار مربع حيدد نوع الغرفة مع السعر عمود  رمز السعر مع 
  
ت وبالتايل  تفتح لنا نافذة بيانا  OKنضغط على زر     Rate Codeبعد حتديد نوع الغرفة ال  -٨

واليت حتتوي البيانات النهائية للحجـز  واليت متثل النافذة الرئيسية للحجز   )Reservation( احلجز 
  وامعة من كل النوافذ واخلطوات السابقة ونستطيع من خالهلا التعديل على بيانات احلجو قبل احلفظ 

  :كما يلي 

 نوع الغرفة

الغرف املتاحة 
 للحجز
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  )حفظ(  Saveضغط على زر  ن -٩

  ) ٢١٢٦٧١(مثالً Confirmation Numberم بإعطائك رقم تأكيد احلجز فيقوم النظا
  .فيعطى هذا الرقم للرتيل ويستخدم كدليل للمستخدم على حجزه 

  بدأنا منهااليت  Rate Queryبعد حفظ بيانات احلجز بنجاح يعود الربنامج اىل شاشة -١٠
  .خطوات انشاء حجز جديد       
  . Rate Queryشاشة املوجود يف  Close نضغط زر -١١
  

  -: Update Reservationتعديل احلجز  -
 Reservation����Update Reservationيتم الوصول إىل عملية تعديل احلجز من قائمة 

من هذا الزر نستطيع التعديل على بيانات احلجز سواء كان حجـز انتظـار أو مؤكـد أو  يف حالـة        
Checked in  النافذةأي تاريخ من هذه  كما نستطيع البحث عن احلجوزات يف . 

  .مثال نستطيع تعديل تاريخ املغادرة عدد الليايل سعر احلجز نوع الغرفة وبقية التفاصيل املتعلقة باحلجز 
  .نالحظ يف الصورة التالية شاشة تعديل احلجز وسوف نوضحها بالتفصيل إنشاء اهللا  

 البيانات الشخصية

 بيانات احلجز
 تاريخ الوصول

 املغادرةتاريخ 

	د ا������ 

�� ��ع ا��

 ا������ 
 ح��
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  لواجهة  ؟ما الذي ميكن  أن نعمله يف هذه ا - 
  -:اآليت  لمن خالل هذه الواجهة نستطيع عم 

  أو  تاريخ إىلعن احلجوزات املوجودة  أو اليت متت يف تاريخ حمدد أو من تاريخ Searchالبحث -١
  .حسب اسم الرتيل أو الشركة أو رقم احلجز 

  .  Create New Reservationث  اضافة حجز جديد-٢
 .ن هذه العملية مقيدة بتاريخ القدوم ولك) Check in(عمل تسكني للرتيل-٣

 )  .Cancel Reservation(إلغاء احلجز -٤

 ) .Profile Edit(التعديل على ملف نزيل-٥

 .وحتتوي على جمموعة اخليارات ) Reservation Options(خيارات احلجزفتح -٦

 
  -:عملية البحث: أوالً 

كما هو موضح )  Update Reservation(نالحظ يف اجلزء العلوي من نافذة  تعديل احلجز
يف الصورة أعاله  حقول البحث حيث ميكننا حتديد البحث إما باستخدام اسم الرتيل وذلك بكتابـة  

كما ميكن البحث برقم احلجز أو  )  Search( لضغط عل زر حبثااسم الرتيل أو جزء من االسم و
ذلك بإدخال البيانات يف احلقـل  باسم الشركة أو حبسب تاريخ القدوم وبقية اخليارات املوجودة  و

  ) .Search(والضغط على زر حبث
  -:مال حظه

 زر ���

��� رات  "!	 �

 مسح

 ح�� ج	ی	

 ت)'�&

 إ���ء ا����

  �. ا�-�ی,

���رات 

 ت�	ی, ا����

 إ01ق
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  ميكن البحث باستخدام أكثر من حقل مثالً باستخدام اسم الرتيل وتاريخ القدوم أو حقول أخرى    
  ) .Search(حيث تدخل بيانات احلقول بنفس الطريقة ونضغط على زر حبث    

  
  :د أو جمموعة حجوزات نقوم باآليت دوللقيام بعملية البحث عن حجز حمد 
  .آنفاً ندخل بيانات احلجز يف حقول البحث كما بينا -١  
  فتظهر نتائج البحث يف السجالت كما هو موضح يف الصورة  Searchنضغط على زر حبث -٢  

  .السابقة      
  ل يف نتائج لعمل تعديل لبيانات احلجز أو ملف نزيل أو تسكني لرتيل يتم حتديد سجل الرتي-٣  

  .البحث كما هو موضح سابقاً  مث خنتار أحد األوامر يف أززرار النافذة واليت سنوضحها الحقاً       
  -:إضافة حجز :ثانياً 
  ) New(زر جديد  ميكننا إضافة حجز جديد  من نافذة تعديل احلجز وذلك بالضغط على   

  وات إنشاء احلجز اليت ذكرناهامث متر بنفس خط) Rate Query(وبالتايل تفتح معك واجهة 
  .سابقاً يف موضوع إضافة حجز جديد 

  -):Check in(تسكني الرتالء :ثالثاً
إدخاهلم إىل غرفة حمدده حبسب نوع الغرف احملدد يف بيانات احلجـز ،فعنـد   :يقصد بتسكني الرتالء 

  هو موضح يف تظهر لك نافذة تطالبك بتحديد رقم الغرفة كما   Check inالضغط على زر 
  :الصــورة التالية 
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وميكن البحث يدوياً عن  حيث يظهر يف العنوان األزرق  مجيع الغرف املتوفرة أو اجلاهزة  للتسكني  
الغرف وذلك بالضغط على السهم املوجود جبوار مربع  رقم الغرفـة يف النافـذة  فتظهـر شاشـة     

Available Room Search  
الغرفة وحالتها مث يتم اختيار الغرفة احملددة وتضغط على زر موافـق       وبالتايل يتم البحث حسب نوع 

ok     لنعود إىل النافذة السابقة مث نضغط أيضاً عل زرok  يف هذه النافذة  
 AL ABD ALAZIZ(فتظهر لنا رسالة ختربنا بأن عمليـة التسـكني قـد متـت بنجـاح      

checked in successfully . (  
  .  Check inوهنا تنتهي عملية  

  -) :Reservation Cancel(إلغاء احلجز:رابعاً    
هناك حاالت يتم فيها إلغاء احلجز لرتيل حمدد وذلك إما لسبب طارئ أو عدم وصـول الرتيـل يف        

  هذا احلجز إلغاءالوقت احملدد لذلك  يتم 
  :خطوات إلغاء احلجز 

  السجل باللوت األزرق يف نافذةحدد احلجز الذي تريد إلغاؤه بالضغط على احلجز فيظهر -١
          Update Reservations  كما يلي:  

  
   من شاشة التعديل   Cancelضغط على زر ن -٢

  كما يلي) Cancellation(شاشة تطالبك بتحديد سبب إلغاء احلجزفتظهر 

  
األسـباب    فتظهر قائمة Reason وذلك بالضغط على زر املوجود جوار حقل  يتم حتديد السبب  -٣

  .كما هو واضح يف الصورة السابقة 
  : فتظهر رسالة ختربك بأن احلجز مت إلغاؤه كما يلي  Ok حندد السبب ونضغط على زر مووافق -٤

�� ��� إ���ء� ا�
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  -) :Edit profile(التعديل على ملف الرتيل:خامساً    
  :نقم باخلطوات التالية  إذا أردنا التعديل على ملف نزيل      

       :بالضغط عليه فيضهر السجل كما يلي  Update Reservationرتيل من شاشة حندد ال-١      

  
  من خالهلا  وبالتايل تظهر لك نافذة ملف الرتيل واليت ) Profile(نضغط على زر بروفايل -٢    

  .نستطيع التعديل يف بيانات الرتيل وسنناقش شاشة ملف الرتيل الحقاً انشاء اهللا       
  -) :Option(احلجزارات خي:سادساً   
  من نافذة تعديل احلجز  Optionsيتم الوصول إليها عند اختيار زر  خيارات أو   

  -:عند الضغط على هذا الزر تفتح لنا نافذة خيارات احلجز كالتايل 
  

  -:سنناقش خيارات احلجز املهمة بالتفصيل وهي  
  -: Add Onإضافة حجز -:أوالً
افة حجز جديد لنفس العميل حيث انه عند الضغط على هذا الزر يتم إنشاء حجز بـنفس  حيث يتم اض 

  للتعديل واحلفظ لبيانات الرتيل  Reservationالبيانات يف احلجز السابق ويفتح لك شاشة احلجز 
  . حيث تظهر الصور التالية نافذة احلجز ورسالة تأكيد احلجز رقم احلجز وبالتايل يعطيك 

 ا��#��"�ت

��� ت%آ�� ا�

 ا������ات

 ا���اع ا���م

��� إ���ء ا�

 ا����.- م�اج*� ت�ر�(��

 ن- ا���ف ت ا��/��-آ�

 ا���ج�1

 م*�3م�ت ا�2*�ر

����  ��رات ا��

 ا��4ات��

 ا���6 ح�� ج���



  بـد الباسط سعيد عبد الرحيم الشرعيبع/إعداد  م
 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

١٤

  

  
  

  .ة تأكيد احلجز رسال
  -) :Changes(التغيريات -:ثانياً 

حمدد   )توجيه-الغاء-تعديل-إضافة(يف هذا اخليار نستطيع معرفة األحداث والعمليات اليت متت على حجز 
  والوقت واسم املستخدم واجلهاز الذي متت منه العملية و نوع العملية  ووصف هلذه العملية  خبالتاري

  :لك الصورة التالية توضح ذ

ت?"�  )Save(:#� ا�>�; :93 زر ح74
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وسوف نناقش ذلك الحقاً يف موضوع ) Billing(الكاشر إىليتم الوصول من هذا الزر  -:الفواتري : ثالثاً
  . للرتيل Check Inمع مالحظة ان هذا اخليار ال يتفعل اال بعد عمل  الكاشر
  ) Deposit(اإليداع املقدم -:رابعاً

للحجز أما   Check In  املدفوعة مقدماً ولكن شرط قبل عمل املبالغ يف هذا اخليار نستطيع إدخال  
   Paymentللحجز فال نستطيع إدخال املبالغ سوى عن طريق   Check Inبعد عمل 

  :الصورة التالية توضح خطوات إدخال املبالغ املدفوعة مقدماً 
  :حيث تتم عملية اإليداع كما يلي 

  اإليداع أو الدفع املقدمظهر نافذة  يف خيارات احلجز ت  Depositنضغط على زر  -١
 Reservationأو الدفع فتظهر نافذة  الدفع املقـدم للحجـز     Paymentنضغط على زر -٢

Deposit Payment     
  مث ندخل  Currencyلعملة يف حقل اوحندد   Payment Codeحند طريقة الدفع يف مربع  -٣     

 .  Amountاملبلغ يف حقل             

  ونضغط Copies of Receiptمن أجل  حتديد عدد نسخ فاتورة االستالم ندخل العدد يف احلقل -٤     
              OK  ًفيتم إدخال املبلغ مقدما.  

Changes 
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    Commentsحندد رقم املرجع أو رقم الفاتورة إن وجدت  أما يف حقل  Referenceيف حقل -٥      

 .عليق أو التوضيح الذي نريده فندخل الت         

 :Reservation Cancelإلغاء احلجز   -خامسا - 

  . يف نافذة تعديل احلجز شرحنا عملية إلغاء احلجز بالتفصيل سابقاً
   :Historyسادساً احلجوزات التارخيية  - 
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ذة عند الضغط علية  تظهر النافحلجوزات الرتيل احملدد يف نافذة احلجز  تارخييعرض  يقدم  لكحيث 
  :التالية 

  
         

  
 : Room Move سابعاً نقل الغرفة - 

  : هذا اخليار يتيح لك نقل الرتيل من غرفة إىل أخرى مع نقل كل تكاليف الغرف السابقة   
  :ولنقل الرتيل من غرفة اىل أخرى نتبع اآليت      

  .صورة كما يف ال   Room Moveتظهر واجهة Room Moveضغط على  زر ن-١    

  تظهر نافذة حتديد الغرف فMove To Room  حلقل جبانب ا نضغط على الزر  -٢    
  كما يف الصورة التالية  املتوفرة         

   يتم حتديد الغرفة اهلدف -٣    
  .فيتم نقل الرتيل إىل هذه الغرفة مع رصيده  OKضغط على زر موافق ن -٤   
  
  
  :مالحظــة 

  الغرفة جيب طباعة فاتورة الغرفة وذلك إلرفاقها مع الفاتورة للغرفة املنقول اليها  قبل نقل الرتيل من    
  .الرتيل ملراجعتها من قبل املراجع الليلي أو احملاسب     
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  : Profilesملفات الرتالء  -
ألخرى وقـد سـبق   وهي عبارة عن سجالت حتتوي بيانات الرتالء الشخصية واجلغرافية والبيانات ا

  عديل احلجز وسوف نأخذها هنا بشكل كاملتاحلديث عنها بشيء من التفصيل يف واجهة 
  طريقة الوصول إليها 

  Reservations����profiles من الواجهة الرئيسية للحجز  خنتار امللفات  -  أ

 . من واجهة تعديل احلجز نضغط بروفايل - ب
  Reservation����Update Reservation����Profiles  

 Frontاملكاتـب األماميـة خنتـار القـادمون مث خنتـار بروفايـل        مـن -جـ

Desk����Arrivals ����Profiles  
 أيضاً من املكاتب األمامية خنتار املقيمني يف الغرف مث بروفايل-د

         Front Desk����In house Guest����Profiles 
  ا تفتح لنا  باإلضافة إىل طرق أخرى للوصول إىل أن كل الطرق السابق عند استخدامه      
  : اليت تظهر يف الصورة التالية   Profilesواجهة واحدة هي واجهة امللفات      

  
 

  : Searchأوالً البحث 
)  Individual(أو ملـف فـرد  ) Company(للبحث عن ملف لرتيل سواًء ملف شركة  

ات األخرى الظـاهرة  فيتم البحث إما باستخدام االسم األول  أو باستخدام حقل االسم  اخليار
  .أمامك يف الصورة  

  :خطوات البحث 
 يف Client IDللرتيل  البحث سواءاً اسم الرتيل او رقم اجلوال أو احلقل املعرف يتم ادخال بيانات - ١

  حقول البحث املوجودة أعلى النافذة ز       
 .بيانام للبحث  فتظهر نتائج البحث الرتيل او الرتالء املطابقة Searchيتم الضغط على زر حبث  - ٢
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 .يتم حتديد الرتيل املطلوب بالضغط علية باملاوس فيتحول لونه اىل األزرق  - ٣

  . Profileجنري علية أي عملية من العمليات املوجودة يف شاشة ملفات الرتالء  - ٤
  :مالحظة 

حث وإذا أردنا الب  View Byيف حقل   Companyإذا أردنا البحث عن ملف شركة نستطيع حتديد اخليار 
  .  View Byيف حقل   Individualعن ملف فرد  حندد اخليار  

  

  : Clearثانياً املسح 
  .فيتم عمل التصفية   Clearلتصفية بيانات الواجهة نضغط على زر 

  : Resv ثالثاً حجز جديد
وقد شرحناها سابقاً بالتفصيل   Rate Queryعند الضغط على هذا الزر تفتح معك نافذة   

  .اململ 
  :Newملف جديد  رابعاً

من هذا الزر نستطيع إنشاء ملف جديد سواء لشركة أو  لفرد عند الضغط على هذا الزر تفـتح  
  :كما يف الصورة التالية لنا نافذة خيارات لتحديد نوع امللف 

  
  :إلنشاء ملف نزيل تفتح معنا النافذة التالية    Individualفعند اختيار اخليار 
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  للرتيل فيتم إضافة ملف جديد يف النافذة السابقة  مث الضغط على زر حفظ يتم إدخال البيانات  
  .فتفتح نافذة إضافة ملف الشركة  Okوالضغط على زر    Companyأما عند اختيار  اخليار 

  :التايل  الصورةتظهر نافذة ملف الشركة كما يف 
  
  

  
  قي اختياري والبا Accountأهم شيء فيها هو حقل (يتم إدخال بيانات الشركة 

  :فتفتح لنا نافذة جديدة كما يف الصورة   Stats & infoمث نضغط على الزر أعلى النافذة املسمى  
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حيث ميثل رقم احلساب فبدونه يعترب امللف ناقص وال ميكـن   A/R Noأهم شيء يف هذه النافذة هو حقل 

  A/R Noملوجود جوار حقلا   إلدخال رقم احلساب نضغط على زر   Routingاستخدامه يف عملية 
  :كما يلي    Accountفتظهر لنا  واجهة  

  DFTواملوجود لدينا هو  االفتراضي  Account Typeنوع احلساب  -وفيها احلقول التالية   
وهو األهم وندخل فيه رقم وحيد مييز هذا احلساب  Account Numberحقل رقم احلساب  - 

  عن غريه
  .فيه يتم وضع سقف علوي للحساب حد االئتمان و  Credit Limitحقل  - 
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  Front Deskالفصل الثاين املكاتب األمامية  
  

بعد التعرف على كيفية احلجز والتعديل عليه وإنشاء ملفات الرتالء والبحث عن احلجوزات نستطيع رؤية هذه 
 نا وإجراء عدد من العمليات عليها نستطيع رؤيتها هوبالتايل  Front Deskاملكاتب األمامية   يفاحلجوزات 

  حيث توجد عمليتني رئيسيتني يف هذه القائمة 
  :  Arrivals    القادمون: األوىل 

  األشخاص املتوقع   (زر أو األمر  نستطيع معرفة القادمون يف هذا اليوم أو يف  أي يوم الحق المن هذا   
  ونستطيع عمل تسكني  )قدوم يف احلجوزات قدومهم يف  تلك اليوم  أو ما يليها حبسب تاريخ ال   
  . ناقش هذه الواجهة بالتفصيل الحقاًنللرتالء من هذه الواجهة وسوف   

   House Guests-Inاملقيمني يف الغرف   :الثانية 
يف هذه الواجهة  نستطيع رؤية الغرف املسكنة  هلذا اليوم ومعرفة األشخاص املقيمني لدينا وهنا عـدة أوامـر   

  .عليها الحقاً سنتعرف 
  

  :مالحظه 
هو أن األوىل فقط للبحث عن األشخاص  In-house Guestsواملقيمني يف الغرف    Arrivalsالفرق بني واجهة القادمون   

أما يف حالة املقيمني فهي فقط لألشخاص املقيمني والذين هم يف   Check inاملفترض قدومهم  وهم  يف حالة حجز فقط يعين قبل 
  Due outوما يليها  مثل  Checked Inحالة    

  . In House Guestsباإلضافة إىل قدرة البحث برقم الغرفة يف واجهة املقيمني 
  
  :كاتب األمامية من الصورة التالية املنالحظ مكونات  

  :تظهر معنا بقية األوامر     Front deskبعد الضغط على القائمة   
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  :هذه القائمة ومها  سنأخذ أهم أمرين يف

 ) :Arrivals(القـادمــون  -
  عن الرتالء املفترض قدومهم يف يوم أو من تاريخ اىل تاريخ  يف هذه النافذة) البحث(نستطيع  
  .من هذه النافذة وكذلك نستطيع عمل تسكني للرتالء وإلغاء احلجوزات  

  : سنناقشها هنا بالتفصيلالواجهة هناك عدد من األوامر يف هذه 

 �نــا�!�د 
 ا�4!�ــ�4& �� ا��ف

 ا��)���ت


�ت ا��ف ��4 

,I�� ا�

 ا�4)�رات
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 : Searchالبحث   -

حيث Update Reservations  سابقاً يف واجهة تعديل احلجز  عملية البحث هنا تتم بنفس الطريقة املشروحة 
راجـع واجهـة   .(أو غريها  Confirmation Number تاريخ القدوم أو رقم احلجزو تتم باستخدام االسم أ

  ) .تعديل احلجز
 

 :  Clearاملسح  -

  . )عملية مسح(ستخدم هذا الزر لتصفية السجالت واحلقول ن
 

 : Walk inتسكني بدون حجز  -

   Arrivalsنذهب إىل  جز مسبق  بالتايل حيف حال وصول نزيل إىل الفرع بدون إجراء  يستخدم هذا األمر
Front Desk����Arrivalsمن  ����Walk in  
 Newس الواجهة اليت تظهر عند اختيار وهي نف Rate Query  فتظهر واجهة    Walk Inنضغط على زر  

Reservation    ارجـع إىل ملـف   (ونواصل بقية اخلطوات كما هو احلال يف  خطوات  إنشاء  حجـز جديـد
  ) .احلجوزات ملراجعة خطوات إنشاء حجز جديد

  Walk Inولكن تكون حالة  احلجز هي   Arrivalsبعد إكمال خطوات إنشاء احلجز  يظهر احلجز يف نافذة 
  

 : Newديدج -

اليت تفتح عند إنشاء حجز جديد ومتر بنفس اخلطوات  Rate Queryتفتح لنا نافذة  عند الضغط على هذا الزر 
  . يف ملف احلجز بالتفصيل وقد شرحناها سابقاً 

  
 : Check inالتسكني  -

شرحنا لواجهـة تعـديل    تفتح لنا واجهة  اختيار الغرفة وقد تطرقنا هلذا األمر سابقاً عند عند الضغط على هذا الزر 
 . Update Reservationاحلجز   

 :Cancelإلغاء احلــجــز  -

 . Update Reservation أيضاً هذا األمر مشروح سابقاً يف واجهة تعديل احلجز 

 : Profilesملفات الرتالء  -

B� ا��

C/ا�� 

�� �D4# ا���م� ا�

 ح�� ج���
E�F/ا�� 

��� إ���ء ا�

-�� آ�ت ا��/
 م�43ت ا�#�Gء

���  ��رات ا�

��� ت*��- ا�
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 ) Profileأمر -تعديل حجوزات الرتالء(راجع  مشروح مسبقاً 

 : Optionsخيارات احلجز  -

واليت قد مت التطـرق    Reservation Optionsخيارات احلجز تفتح معنا واجهة  عند الضغط عليه هذا الزر
   ,Deposit ,Billing ,Room move(إليها مسبقاً وبالتفصيل  وقد وضحنا وشرحنا فيها أهم اخليارات مثل

Routing ،...............اخل(  
 : Editالتعديل  -

   Update Reservationواجهة األمر أيضاً مشروح مسبقاً يف  هذا 
  حيث من خالله ميكن تعديل بيانات احلجز بتمديد احلجز أو تأخري أوتقدمي تاريخ وصول الرتيل أو تعديل عدد

 .أيام اإلقامة فيه 
 
 
 
 
 
 
 
  

 sIn House Guestاملقيمني يف الغرف  -
   

حسب احلجـز   سابقيوم أو يف أي يوم دمني يف هذا الاملق ميينهذه القائمة نستطيع منها معرفة األشخاص القا  
وهي مشاة لواجهة القادمون يف األوامر واملكونات  مع بعض االختالفات باإلضافة إىل فرق بسيط وهو أننـا  

 Checkنستطيع البحث باستخدام رقم الغرفة وكذلك  يكون مجيع الرتالء قد مت تسكينهم فعالً أي يف حالة 

In   أو يف حالةDue Out  .  
وواجهـة   Update Reservationن هناك أوامر  قد ناقشناها سابقاً يف واجهيت تعديل احلجـز  كما أ

  :فلن نعيد شرح تلك األوامر وسنذكرها على سبيل السرد ال التفصيل  وهي ،    Arrivalsالقادمون   
حجـز  – Clearاملسح -مع مالحظة أن هناك خيار جديد للبحث هنا هو رقم الغرفة Searchالبحث  (

  خيارات احلجز-Profileملف الرتيل  - Cancelإلغاء احلجز  – Check Inالتسكني – Newجديد 
Option – التعديلEdit .  

  :واجهة تعديل احلجز مبينة يف الصورة التالية 
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B� ا��

C/ا�� 

 ح�� ج���

E�F/ا�� 

��� إ���ء ا�
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  مـلـــف الكاشر: الفـــصـل الــثالـث 
  
يع العمليات املتعلقة حبسابات الرتالء والفواتري وطرق الدفع وتقـارير الكاشـر   مج على   حيتوي  امللف  هذا

  :  احلسابات األخرى وغريها من 
  : موضحة يف الصورة التالية ومفصلة فيما يليها وتتكون هذه القائمة من عدد من القوائم الفرعية وهي

  
  
  : Billingالفواتري    -

 Mini والثالجة Coffee shop ,إدخال الفواتري املتعلقة بكل من الكويف شوب نستطيع من هذه الواجهة 

bar ، واملغسـلة Laundry Normal   والتلفونـاتTelephone   وإجيـار الغـرف Room 

Chargeواخلدمات Service Charge .  
  : Billingكيفية الوصول إىل نافذة الفواتري  
  Billingتار خنCashieringشرمن قائمة الكا-١ 

Cashiering����Billing  
  بعد ذلك  تفتح نافذة تسجيل  الدخول إىل الفواتري  حيث تطالبك بإعادة إدخال كلمة املرور اخلاصة بك -٢ 

    . Loginزر تسجيل الدخول فندخل كلمة املرور ونضغط 
  :نافذة تسجيل الدخول إىل الكاشر موضحة يف الصورة التالية 

 ا��Fش� 

 ا��4ات��

 ا���ح�- ا�/���

 وH.�K ا��Fش�

 إNOق ا��Fش�

 ا����درة ا����Fة
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   Log inسجيل الدخول ندخل كلمة املرور مث نضغط زر ت-٣
   In House Guest Searchتفتح نافذة البحث عن األشخاص املقيمني يف الغرف   -٤

  :وهي موضحة يف الصورة التالية 
  

  
  

  :ثالثة أمور هي نالحظ يف هذه الواجهة 
  :أوالً طرق البحث 

  Company أو باسم الشـركة  Nameأو باسم الرتيل  Room  حيث نستطيع البحث إما برقم الغرفة
  .  أو باستخدام مجيع احلقول

  
  .حيث ندخل احلقول أو األحرف األوىل بالنسبة السم الرتيل أو  اسم الشركة 

  . فتظهر النتائج Searchمث نضغط على زر حبث 
  

  :  ثانياً خيارات البحث
 In House Guest Search اخليارات املوجودة يف الصورة واليت هي موجودة أعلى نافذة  نالحظ

�� ر58 ا��

 ا�5 ا�-�ی,

آ�Kا� 

��� 

 ا��8�Dن

�N وشL ا���4درة 

 ا��ا>��ن
 ا�@ی& �1دروا

 ا�"��ر
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  :وهي تعين كالتايل  
  .وتعين الرتالء الذين ما زالوا باقني أي أن تاريخ املغادرة هلم ليس اليوم :  Stay Overs -أ

  ) .تاريخ املغادرة هو تاريخ اليوم(وتعين الرتالء الذين هم على وشك املغادرة :  Due Outs -ب
  ) .قدومهم اليوم  املفترض(األشخاص القادمون :  Arrivals-جـ
  .األشخاص الذين غادروا يف هذا اليوم :  Checked Out –د 
  

  :ثالثاً كيفية اختيار غرفة لفتحها 
  .يتم البحث عن غرف برقم بإدخال رقم الغرفة أوادخال اسم الرتيل وحتديد خيارات البحث املطلوبة -١
 Billingفتفتح نافذة الفواتري  Select ديد غرفة بالضغط عليها مث  الضغط على زر اختيار حن-٢

  .املطلوبة  فتفتح لنا نافذة الفواتري  الغرفةأو بطريقة أخرى ننقر نقر مزدوج على  
  :كما يف الصورة التالية  Billingتظهر نافذة ال 

  
مبالغ من حسـاب  من خالل هذه النافذة نستطيع عمل مجيع العمليات املالية سواءاً إدخال الفواتري أو سداد 

  . Check Out) مغادرة(الرتالء أو عمل خروج لرتيل 
والثالجة واملغسـلة   طيع إدخال فواتري الرتالء مثل الكويف شوب من هذا األمر نست : Post    أمر الترحيل   

  اخل.....و وبقية اخلدمات مثل املكاملات
  

 ا�")�ی� ا�	�A ا���3رات ا���ات� ا�"�	ی, ا�"ح�,

 ت�	ی	 ا�',

 ت�ری: ا<د��ل
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  :مالحـــظه 
كقيم دائنـة يف حسـاب   ) Payment(دين  حلساب الرتيل ويقابلها إدخاالت الدفعتدخل يف اجلانب امل) Post(مجيع إدخاالت الترحيل  

  .الرتيل 
  :وإلدخال فاتورة نزيل نقوم باخلطوات اآلتية 

  :نافذة الترحيالت كما هي مبينة يف الصورة التالية فتفتح لنا Postزر على  ضغطن-١

  
  اخل.....أو Laundryو أ Mini bareأو ) Coffee Shop(لتديد نوع الفاتورة  -٢

  :يف النافذة والذي يظهر يف الصورة التالية Codeنضغط على الزر املوجود يف جانب حقل     

  
  كما يلي ك Transaction codeتظهر معنا قائمة - ٣

ح�,ا�" 

C�D4ا�'�د ا� 
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:  
  ؟ Transaction Codeماهو كود الترحيل   -

    Transaction Codeدد من الفواتري حيث نالحظ من قائمة وهو رمز يستخدم للداللة على نوع حم
  وهي عدد من األكواد املهمة املوجودة يف الصورة السابقة 

- Room charge Manual  ويدل على اجيار الغرفة ولكن يدخل يدوياً حيث أن هناك حاالت  
  )  .مثالً معاجلة أخطاء األسعار(تستدعي ادخال السعر يدوياً      
-Coffee Shop  ويستخدم إلدخال فواتري الكويف شوب للفندق.  
- Laundry Normal ملتعلة باملغسلة ويستخدم إلدخال فواتري الرتالء ا.  
- Mini bare  الثالجة إلدخال فواتري وتستخدم.  
-Refund ويستخدم إلدخال املبالغ املرجتعة للرتالء حيث أن الرتيل قد يدفع أثناء اإلقامة أكثر مما  
  . Refundإعادة املبلغ اليه ويدخل املبلغ املرجتع كـ ه ،اذا رغب باخلروج يتوجب علينا علي  
-Paidout  لغ املدفوعة عن الرتيل مقدماً ،فمثالً قد يطلب الرتيل أكل من مطعم خارجي ااملب  
  حتت احلساب ، لذا يتوجب ادخال املبلغ أو تسجيله عليهويطلب من موظف اإلستقبال أن يدفع عنه   
  . Postمن  Paidoutكـ    
  :)  Transaction Post(طريقة إدخال الفواتري  يف نافذة الترحيل  -
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٣٤

بعدها   املوجود يف النافذة   ) Code(يتم الضغط على السهم املوجود  يسار عمود الكود -٤ 
  .كما هو ظاهر يف الصورة السابقة ) Transaction Code(قائمة األكواد تظهر 

  
يتم اختيار األكـواد إمـا   (ر أحد األكواد حسب نوع الفاتورة كويف شوب أو ثالجة أو غريه يتم اختيا -٥

  . )الكود الذي ميثل الفاتورة أو بالنقر املزدوج  على  OKبتحديد الكود مث النقر على زر 
  
  .   Amountمبلغ الفاتورة يف حقل املبلغ  بعد اختيار الكود يتم إدخال  -٦
  
  ية  يتم إدخاهلا اختياريا يف حالة القيم املوجبة وهيهناك أمور اختيار -٧

    - Check no  : رقم فاتورة الكويف شوب أو الثالجة أو غريه(يدخل فيه رقم الفاتورة الفعلية(  
    - Supplement  :هذا احلقل إلزامي فقط يف حال إدخال القـيم  (ويدخل فيه تفاصيل حسب الطلب

  :املوجبة 
- References  :إدخالهيتم فيه إدخال  رقم مرجع للفاتورة أو املستند الذي يتم  أيضا .  
  فتتم عملية اإلدخال Postنضغط على زر  -٨
  . Closeللخروج من النافذة اضغط على زر  -٩
  
  

نقوم بإدخال القيم السالبة وذلك ملعاجلة أخطاء اإلدخال اليت قـد    ) :فائدا وطرق إدخاهلا(القيم السالبة     
ويـتم  إدخـال القـيم السـالبة      ذلك لتعديل املدخالت أو إلغاء الفواتري املدخلة عن طريق اخلطأ حتدث و

Negative Posting  كاآليت:  
بدالً  ١-وندخل العدد    Qtyبنفس الطريقة السابقة يتم حتديد الكود و إدخال املبلغ  مث نذهب إىل عمود  

اختصـار إىل   W/Pفنكتـب مـثالً      Supplementمث حندد سبب هذا اإلدخـال يف حقـل     ١ من 
Warning Posting   مث نضغط على زرPost ز  

 
  : Editأمر التعديل  
املوجودة يف صورة سابقة  ويستخدم هذا الزر لتعديل البيانات علـى    Billingهذا الزر موجود يف نافذة  

  :حمدد وهناك حالتان مها  إدخال
 لبت عليه الليلـــة وبالتـايل فقـط ميكـن تعـديل حقـل        قيف حال كون  تاريخ اإلدخال قد : األوىل

Supplement  حقل   أوReferences   أو حقلCheck no  .  
  أيضاً   Qtyوحقل  Amountإذا مل تقلب الليلة على تاريخ اإلدخال فيمكن تعديل حقل املبلغ : الثانية 
  .باإلضافة إىل احلقول السابقة        
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  )Edit Transaction Details(ة تعديل املدخالت فيما يلي صورتان توضح نافذ
  :قبل وبعد قلب الليلة 

ـ   -١ ــب الليلــ ــل قلـ ــول     ةقبـ ــاح يف حقـ ــديل متـ ــظ أن التعـ ــث نالحـ حيـ
price,Quntity,Supplement,References 

  
  .QuantityوPriceحقلي بعد قلب الليلة حيث نالحظ عدم إمكانية التعديل على  -٢

ــديل   ــة التع ــدم إتاح ــظ ع ــة       نالح ــورة التالي ــالل الص ــن خ ــابقة م ــول الس يف احلق

:  

  "�ح

�1  "�ح 
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٣٦

  :Folioاستخراج الفواتري  أمر
  من هذا الزر نستطيع طباعة الفاتورة لنافذة حمددة كما أن هناك عدد من اخليارات لتحديد شكل الطباعة 
  )اخل.....و-إمجايل-تفصيلي(

  نتبع اآليتلنافذة  لطباعة فاتورة
  Folioخلها مث الضغط على زر    يتم حتديد النافذة بالضغط دا-١
  :كما يف الصورة التالية  Folio Optionsتظهر نافذة خيارة الفاتورة -٢

  
   
   Folio Styleنضغط على زر ) اخل.........تفصيلي أو إمجايل أو (شكل الفاتورة  يدلتحد-٣

  )ات األكثر استخداماًسنوضح فقط اخليار����كالتايلFolio Styleفتظهر لنا نافذة حتديد اخليارات 

  
  
  Folio Optionsمن أجل العودة إىل نافذة  Closeحندد اخليار املطلوب ونضغط على زر -٤
  . pdfعند الضغط على هذا الزر يفتح تقرير الفاتورة مبلف  :Previewزر استعراض  
  ) .التقرير(رةعند الضغط علية يرسل األمر إىل الطباعة ويتم طباعة الفاتو  : Printزر طباعة  
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٣٧

هذا الزر نستطيع من خالله تصدير التقرير إىل ملف  حلفظه أو فتحه حيث عند الضـغط   :   Fileزر ملف 
  :علية تفتح نافذة فيها ثالثة خيارات موضحة يف النافذة التالية 

  
   
  :فعند اختيار فتح مثالً تظهر الفاتورة كما يف الشكل التايل  
  

  
  

  : ntPaymeأمر  الدفع 
  من هذا األمر نستطيع إدخال سداد الرتالء  

  :وهي ظاهرة بالصورة التالية   Paymentتفتح لنا نافذة   Paymentعند الضغط على زر 

F"� -.�4ا� F"�� ح��- ����
 ا��4.

 إ���ء
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 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

٣٨

  
  
  Payment Codeبالضغط على الزر جبوار  يتم حتديد طريقة الدفع  Payment Codeيف حقل -
   حيث يوجد لدينا عدد من أنواع الدفع وهي    

  :كالتايل      

  
  
  بتحديد نوع العملة  Currencyيتم اختيار العملة من حقل  -
  .Postويدخل  مث نضغط على زر    Amountيدخل املبلغ يف حقل  -

A�	آ�د ا� 
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٣٩

  :  Settlementزر التسوية    
  :هذا الزر له حالتني  مها     

  له تاريخ املغادرة له أو Billingلذي فتحنا نافذة إذا كان تاريخ اخلروج للغرفة أو الرتيل ا: األوىل        
               Departure  هو تاريخ اليوم نالحظ أن هذا الزر يصبح امسهCheck Out   بدالً من  
              Settlement    
  شاشة نستطيع  عمل خروج للرتيل ولكن عند اخلروج تظهر يف هذه احلالة من خالل هذا الزر                 
              Payment  املعتادة وفيها املبلغ املتبقي للرتيل أو املتبقي علية حبيث يتوجب عليك تصفية  

  .ن رصيد الغرفة عند اخلروج هو صفر حساب الرتيل  أي جيب أن يكو              
    :مالحـــظــة مهمــة   

 اب شركة فيتوجب اختيار طريقة الدفع هلذه الغرفة إىل حس Routingيف حال وجود                

  .حيث يتم ترحيل املبلغ إىل حساب الشركة   City ledgerسداد ذمم مدينة                
  
  

  Settlementإذا كان تاريخ اخلروج غري تاريخ اليوم  بالتايل يصبح اسم الزر : الثانية           
  :ظاهرة يف الصورةظهر لنا نافذة فيها ثالثة خيارات وهي أي التسوية وعند الضغط علية ت                  

  
  
  من الفاتورة تفصل املدخالت املطلوب عمل دفع  ءيف حال الرغبة بإعطاء جز:Interim Billاخليار األول  

  وحندد   Settlementيف نافذة واحدة  وبالتايل حندد هذه النافذة ونضغط على زر   Paymentهلا        
  الدفع فندخل طريقة    Paymentفتظهر لنا نافذة   Okوبضغط على زر   Interim Billر اخليا      
  وبالتايل يتم إدخال املبلغ ويعطيك   Amountسداد املبلغ وحندد العملة مث حندد ندخل املبلغ يف حقل        
  سب رغبتنا مث يعطينا رسالة يسألك فيما إذا كنت تريد طباعة استالم  فنختار إما نعم أو ال على ح       
  اخلاصة (سؤال فيما إذا كنا نرغب يف تطبيق نفس العمل مع بقية النوافذ فنختار ال فتطبع الفاتورة       
  ) بالنافذة        

  هذا اخليار نستخدمه إذا رغب الرتيل باملغادرة املبكرة   :   Early Departureاخليار الثاين 
  Okيف تاريخ قبل تاريخ اخلروج وعند اختيار هذا اخليار  والضغط على  ونقصد باملغادرة املبكرة اخلروج
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٤٠

  .املشروحة سابقأ   Check Outتكون بقية اخلطوات نفس خطوات اخلروج 
  نستخدم هذا اخليار فقط يف حال رغبتنا بإعطاء فاتورة مقدمة للرتيل   : Advance Billاخليار الثالث 

  Room Charge استخدامه يتم إنزال إجيار الغرفة حيث عند Check Outيدفعها بدون عمل  
   Interim Billوبالتايل تكون مكتملة وهذا هو الفارق الوحيد بينه وبني هلذ اليوم بشكل آيل  

      
  : Optionsأمــر اخليارات 

خيارات الفواتري وفيها جمموعـة مـن    Billing Optionsعند الضغط على هذا الزر تفتح لنا نافذة هي  
  :ارات  نالحظها يف الصورة التالية اخلي

  
  

  )Profile-Reservation(لقد حددنا بعض اخليارات املهمة وقد سبق لنا شرح بعضها وهي     
  :وسوف نشرح خيارين آخرين مها    
  :Folio Historyالفواتري التارخيية  -أ    
ورقم  الفاتورةيف الفترات السابقة حيث نعرف تاريخ  يف هذا اخليار نستطيع معرفة مجيع الفواتري اخلاصة بالرتيل 

  ) .قيمة الفاتورة(الغرفة اليت سكن فيها وإمجايل تكاليف اإلقامة
  :التالية  الصورةيف  Folio Historyنالحظ نافذة الفواتري التارخيية 
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٤١

    بشكل أيل أيضاً إال أننا نستطيع يظهر اسم الرتيل يف حقول البحث بشكل آيل ويتم عرض الفواتري اخلاصة به 
  Searchاسم الرتيل وخيارات البحث يدوياً مث الضغط على زر وذلك بإدخال  البحث عن نزيل آخر  

  .هلذا  الرتيل   التارخيية  فتظهر الفواتري
  اليت  Folio Optionsفتظهر لنا نافذة  املوجود ميني النافذة   Folioحندد الفاتورة مث نضغط على زر 

  . Billingمن نافذة   Folioر مت شرحها سابقاً يف أمقد 
  :Routingالتوجيـــه  -ب 

أو نقل حساب الغرفة أو جزء من حساب الغرفة كما سنرى  هو حتويل  Routingاملقصود بعملية التوجيه 
  .الحقاً إىل حساب شركة كذمة مدينة  

  كةلعمل توجيه لغرفة إىل حساب شركة  نتبع اخلطوات التالي  
    Optionخنتار   Billingمن  - ١
  ) Routingاخليار ( Routingوبعدها نقوم بعدها نضغط على زر  - ٢

Billing����Options����Routing  
  :كما يلي   Routing Instructionsتظهر لنا نافذة 

  
  يظهر بشكل آيل بيانات الرتيل ورقم الغرفة اليت سوف يتم توجيه حساا إىل حساب الشركة   -٣
 كما هـو موضـح يف الصـورة     Newاحلساب خنتار زر جديد  إليهاد الشركة اليت سوف ينقل ولتحدي-٤

  :السابقة
   Routing Instructions –New تظهر لنا نافذة   Newبعد الضغط على زر جديد -٥  

  :كما يلي       

 اR�X ه-�–ج	ی	 
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 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

٤٢

  
  شركة كما هو واضح يف الصورة السابقة ولتحديد اسم ال   Windowيتم حتديد اخليار نافذة -٦
 : Nameنضغط على الزر املوجود يسار احلقل  

  وهنا يكون لدينا حالتني مها  
خنتـار منـها اسـم    يف حال إدخال اسم الشركة عند عمل احلجز  فانه تظهر لنا مباشرة قائمة : ألوىل احلالة ا

  :الشركة كما يلي 

  
  

حال رغبتنـا بـإنزال اسـم     يف Other Namesفيظهر حقلني األول هو اسم الشركة واحلقل الثاين هو 
   Nameفيظهر اسم الشركة يف حقل   OKالشركة  خنتار اسم الشركة ونضغط زر 
فتظهر لنا  okمن القائمة ونضغط زر  Other Namesخنتار  أخرىأما يف حال رغبتنا بتحديد اسم شركة 

  :نافذة ملفات الشركات كما هو مبني يف الشكل التايل 
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٤٣

  
يف وقائمة احلجز والضـغط   Profilesحث كما بينا ذلك سابقاً يف شرح امللفات نقوم بإدخال بيانات الب-

  فيظهر معنا أمساء الشركات  searchعلى زر حبث 
  Okحندد أي شركة كما هو موضح سابقاً مث نضغط على زر -

  Routing Instruction-newيف نافذة  Nameاسم الشركة يف حقل فيرتل 
تظهر لنا القائمة اليت حتتوي على اسـم    دم حتديد اسم الشركة عند احلجز فالوهو يف حال ع :احلالة الثانية 

  .فيظهر هنا نافذة حبث ملفات الشركة مباشرة كما هي واضح يف الصورة السابقة   الشركة
  
  .حساب الشركة بعد حتديد اسم الشركة  بقى أن حندد األكواد اليت سيتم توجيهها إىل  اآلن و-٧

فتظهـر لنـا نافـذة      Transactionالضغط على الزر املوجـود جبانـب حقـل    فيتم ذلك عن طريق 
Transaction Code   كما يف الشكل التايل:  
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٤٤

  
يتم حتديد األكواد املطلوب توجيهها بالضغط علـى املربـع يف يسـارها يف النافـذة العلويـة املسـماة       -٨

Available  حىت تظهر عالمةX   كما هو موضح يف  
  .الصورة السابقة 

كما هو موضح يف الصورة    Selectedفيرتل يف النافذة السفلية املسماة  Addالضغط على زر اضافة  -٨
  :التالية 

  : مالحـــظة 
املوجـود يف ميـني النافـذة العلويـة      Allيف حال الرغبة يف حتديد كل اخليارات وبسرعة نضغط على زر كل 

Available فيتم حتديد مجيع األكواد مث نضغط على زر Add   ويف حال الرغبة بإلغاء التحديد جلميع األكواد
  .املوجود ميني النافذة   Noneاحملددة نضغط على زر 
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٤٥

  
  . Removeبعد ذلك إذا أردنا إزالة كود من األكواد املختارة حندده مث نضغط على  زر -٩

فـترتل   Okى زر  موافـق  نضغط عل  املهم بعد نقل األكواد إىل النافذة السفلية إلمتام عملية التوجيه-١٠
  . Routing Instruction –newيف نافذة  Transactionاألكواد املختارة يف حقل 

 Routingعمليـة التوجيـه يف نافـذة     فتنـل  Okمث نضغط يف هذه النافذة علـى زر  موافـق    -١١

Instructions-For [Gust Name]  باسم الشركة.  
  :كما هو موضح يف الصورة التالية 
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٤٦

يف الواجهة السابق مث تأيت رسـالة   Deleteذا رغبنا حبذف التوجيه فما علينا سوى الضغط على زر إ -١٢
  .ملية احلذفع تأكيد 
  .نضغط موافق فتحذف عملية التوجيه -١٣
 Routingلنافذة  جديدة فتفتح لنا نافذة  Editكذلك إذا رغبنا يف تعديل العملية نضغط على زر -١٤

instructions  سابقاً فيتم من خالهلا عملية التعديل  املشروحة.  
   

  .ونكون قد أينا عملية التوجيه  Closeبعد ذلك نضغط على زر -١٥
  
  

 Paymentتحويل إىل حساب الشركة جيب حتديد طريقة الدفع أو الإلمتام عملية 

Code كـCity Ledger   عند عملCheck Out    فتتم عملية التحويل.  
   

يف الواجهة   Cashieringاملتفرعة من القائمة الرئيسية  Billingمن القائمة الفرعية  هنا نكون قد انتهينا
  :الرئيسية وننتقل إىل قائمة فرعية جديدة وهي 

  
  : Fast Postingالترحيل السريع    قائمة -
  

  Billingعلى نافذة  Postمن هذه القائمة الفرعية نستطيع عمل ترحيل للفواتري كما هو احلال يف أمر  
ولكن الفرق هو أن اإلدخال من هنا يكون سريع حيث انك عندما تدخل من قائمة الكاشر فإن األمر يتطلب 

  Postمث تدخل نافذة  Billingمنك أوالً حتديد الغرف أو الرتيل الساكن فيها مث تدخل على نافذة 
  .واخلطوات هذه شرحت مسبقاً وهذه األمر طويل شيء ما 

  :من قائمة اإلدخال السريع  فإننا نتبع اخلطوات التالية أما إذا أردنا اإلدخال
١-Cashiering����Fast Posting  

  :تظهر شاشة تسجيل الدخول إىل الكاشر تطالبك بإعادة إدخال كلمة املرور كما هو موضح يف النافذة التالية
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٤٧

  
  . Okمث تضغط زر موافق  Passwordتدخل كلمة املرور يف حقل -٢
  :كما هو موضح يف الصورة التالية   Fast Posting مث تظهر لك نافذة-٣

  
ك ال تدخل باسم غرفـة  هو أن  Billingيف  Post من النافذة السابقة نالحظ أن االختالف عن نافذة -٤

وبقية العمليات تتم كما  Room\Nameحمددة لكن يتوجب عليك حتديد الغرفة يف العمود األول املسمى 
  .  Billingيف  Postسبق وأن شرحناها يف عملية 

  كما هو موضح يف النافذة السابقة   Transaction Codeيتم حتديد الكود من قائمة -٥
  الذي يظهر لنا تلك القائمة ز Codeوذلك بعد أن نضغط على السهم املوجود جانب العمود    
  .املوجود أقصى يسار النافذة  Postمث نضغط زر  Amountيف حقل املبلغ ندخل املبلغ -٦

  وهذا مامييز هذه النافذة عن،وألكثر من غرفة يف هذه النافذة  Postمع مالحظة أننا ميكن أن نعمل أكثر من 
  .  Billingاملوجودة يف  Postنافذة 

    
  :ننتقل اآلن إىل القائمة الفرعية الثالثة للكاشر وهي

  : Cashier Functionوظائف الكاشر    -
  . لوظائف ن االيت متثل عدد م  وامرهذه الواجهة حتتوي على عدد من األ
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٤٨

  
  

  :سوف نأخذ أهم الوظائف وهي 
    : Cashier Reportsتقارير الكاشر   -أ 

  ..من هذا اخليار نستطيع استعراض تقارير الكاشر وطباعتها لكل ما يتعلق ب
وتسـويات حسـابات   ،)نبيـة األج(الثانويـة  العمالت،عن طريق بطاقات االئتمان ،شيك،تقارير الدفع نقداً(

  . )اإليرادات األخرى،الشركات
  :عند الضغط على هذا اخليار تفتح لنا نافذة تقارير الكاشر  وهي كالتايل 

  
  
  فتظهر لنا نافذة حتتوي على تفاصيل التقرير  Okحندد اخليار الذي نريده مث نضغط على زر  -

  :نالحظ نافذة تقرير النقدية كالتايل Okولنأخذ خيار واحد كمثال  ونضغط زر موافق 

 ت�ر�� ا��Fش�

 ص�ف ا�*�Nت
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٤٩

  
  املوجود أسفل النافذة  Printنالحظ التقرير كما يف الصورة ويف حال رغبتنا بطباعته  نضغط على زر طباعة 

  .فيطبع التقرير 
  .وهكذا يكون العمل مع بقية اخليارات 

  
  : Cashier Reportsصرف العمالت -ب
  حيث جيب مالحظة أن رف أو حتويل مبلغ إىل  مقابلة بالعملة احمللية نا بصترغب حال يستخدم هذا اخليار يف 

  تقرير حتويل العمالت هذه العملية ليس هلا تأثري على الغرفة ولكنها تظهر يف 
  :عند الضغط على هذا اخليار تظهر لنا واجهة صرف العمالت وهي كاآليت -

  
  :التحويل  وفيما يلي شرح بالتفصيل لطريقة تنفيذ عملية

وبالتايل تظهر نافذة البحـث   املوجود جانب حقل رقم الغرفة  يتم حتديد رقم الغرفة بالضغط على زر -١
  :عن الغرفة كما يلي 

 ا�� ا�#��-

 ر	� ا�����

 رم� ا�*��3

 رم� ا�@�ف
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٥٠

  
  .كما هو معتاد  Searchيتم إدخال رقم الغرفة للبحث  والضغط على زر حبث -٢
  .Selectحندد الغرفة مث نضغط على زر اختيار -٣
  غرفة مع اسم املستخدم بشكل آيل يف نافذة صرف العمالت كما هو موضح يف الصورة التالية يرتل رقم ال -٤ 

  
  

وذلك باختياره من القائمة اليت   Currency Codeيتم إدخال رمز العملة يف حقل رمز العملة -٥
وتظهر القائمة كمـا يف   Currency Codeاملوجود جانب حقل   تظهر بعد الضغط على الزر 

 :التالية  الصورة
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٥١

  
  فيتم اختيار رمز العملة Okحندد العملة املطلوبة مث نضغط على زر -٦
كما هو واضح يف الشكل  وذلك بالضغط  Exchange Codeندخل رمز الصرف يف حقل -٧

 :فتظهر القائمة التالية   Exchange Codeاملوجود يف جوار احلقل   على زر 

  
    Exchange Codeفيظهر الرمز يف حقل   Ok يتم حتديد الرمز والضغط على زر-٨   
  فيظهر مبلغ  Amountيف احلقل ) الكويتية يف املثال السابق (يتم إدخال املبلغ بالعملة األجنبية -٩   
  . Exchange Rate detailالتحويل يف حقل       

  :بعد إدخال املبلغ تبدو النافذة جاهزة لإلدخال كما يف الصورة  التالية        
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٥٢

  
  

  :وظيفة أخرى من وظائف الكاشر وهي إىلننتقل اآلن 
  : Folio Historyالفواتري التارخيية -جـ

تاريخ أو لرتيل حمدد حسب حتديد حقول لبحث وقد ناقشناها سابقاًُ  إىلهذا اخليار يعرض لنا الفواتري من تاريخ 
  ).إليها ومعرفة هذا اخليار ع مينك الرجو(يف هذا الفصل  Option  Billingخيارات الفواتري  يف واجهة

  
  : Journalيومية الكاشر -د

معرفة املدخالت حبسب رقم الكاشر أو لكل الكاشرات كما  يتم عن طريقة عمـل   ل هذا اخلياريتم من خال
 Lowأو نقص  Overجرد ومعرفة املبلغ املفترض وجودة داخل الصندوق ومعرفة فيما إذا كان هناك زيادة 

  . يف الكاشر 
  
  :حــــظه مال
هناك عملية مهمة يف جرد الكاشر تساعد يف تبديل النوبات بني موظفي اإلستقبال حيث تتم عملية اجلرد يف   

  ،) ايرادات ايام سابقة(ت املتأخرةالربنامج مث عد املبالغ يف الصندوق وانقاص مبلغ عهدة الفندق واإليداعا
  .إن وجدت 

  فهذا يعين عجز يف الصندوق يتحمله املوظف  تيجة جرد الربنامج اذا نقص املبلغ املوجود يف الصندوق عن ن
الذي حدث العجز أثناء نوبته وأيضاً يف حال وجود زيادة  مث بعد ذلك يكتب حمضر تسلم وتسليم بني املوظف 

  .املنتهية نوبته واملوظف البديل 
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٥٣

  :كما يلي   Journalعند الضغط على هذا اخليار تظهر معنا نافذة اليومية  

  
  سوف نشرح هنا طريقة اجلرد 

لتاريخ حمدد بعد ذلك يتم عـد  وهي عملية يتم من خالهلا حتديد املبلغ املفترض وجوده يف الصندوق  :التعريف
النقود يف الصندوق ومقارنتها مع نتيجة اجلرد ومن هنا نعرف فيما إذا كان  هناك زيـادة  يف الصـندوق أو   

  .نقص
  :د جيب أن نوضح التايل وقبل حتديد خطوات اجلر

  :إن العمليات اليت تؤثر يف النقية يف الصندوق زيادة أو نقص هي  
  ويقصد ا صرف العمالت األجنبية حيث يتم من خالهلا Currency Exchange Paidout -أ

  . زيادة مبلغ العملة احمللية ونقص العملة األجنبية يف الصندوق
ويعمل على زيادة املبلغ ه إدخال مبلغ بالعملة األجنبية  ويقصد ب Check Exchange Paidout -ب

   .داخل  الكاشر 
  ويقصد ا املدفوعات مقدماً على الرتيل حيث تعمل على إنقاص املبلغ يف الكاشر  Paidout-جـ
  ويقصد ا املبلغ املرجتع  للرتيل عند خروجه ويكون تأثريها بإنقاص مبلغ  الصندوق مبقدار  Refund-د
  .بلغ املرجتع امل   
  .وهنا يظهر تأثري املبالغ املدخلة إىل الصندوق زيادةً فيه  Cash-هـ

  .خطوات القيام بعملية اجلرد 
 Cashier Noيتم حتديد رقم الكاشر يف حقل )  مستخدم واحد(إذا أردت عمل جرد لكاشر واحد-١

  .حبيث تظهر قائمة الكاشر ويتم حتديده   بالضغط على الزروذلك 
  .جرد لكل املستخدمني يترك هذا احلقل فارغاً  ولعمل

  :مالحظه 
     .عمل جرد كلي  حىت يتم فارغ  Cashier Noاألصل ترك حقل 

  

 ر	� ا��Fش�
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٥٤

لتحديد العمليات اليت سـتدخل يف اجلـرد وهـي       Transaction Codeنذهب إىل حقل -٢
 Transactionمـة  يتم عرض قائ، العمليات اخلمس اليت  تؤثر على الكاشر  وقد ذكرناها  سابقاً  

Code List   
فتظهر كما يف الصـورة    Transaction Codeاملوجود جوار حقل  وذلك بالضغط على زر 

  :التايل 

  
  
  . Okحندد األكواد املهمة كما هو موضح يف الصورة وبالتايل نضغط على زر موافق -٦
  كما يلي  Journalفيظهر احلقل يف نافذة   Transactionرتل أكواد العمليات يف حقل ت-٧

  
  :يكون حمدد تاريخ اليوم  يف حقل التاريخ آلياً وميكن تغيري ه فيظهر حقل التاريخ كما يف الصورة التالية  

  
  
  
  
  
    ظهر لنا نافذة اجلرد موضحة العمليات واملبلغ اإلمجايل كما يف تفنضغط على زر موافق يف شاشة اجلرد -٨   

  :الصورة التالية       
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٥٥

  
  : جديد وهـو ال خيار قل اآلنننت
  : Deposit/Cancellationاإليداع املقدم -هـ

لعرض اإليداعات املقدمة وامللغية والبحث عن اإليداعات حسب عدة خيارات سنتعرف  هذا اخليار يستخدم 
كما نستطيع عمل إيداع جديـد  وهـي     Deposit/cancellationعلى أمهها من خالل شرح نافذة  

  :الصورة التالية تظهر كما يف 

  
  

تظهر هذه النافذة بعد الضغط على هذه الوظيفة من وظائف الكاشر وإدخال كلمة املرور من نافذة تسـجيل  
  :الدخول إىل الكاشر ومن خالهلا نستطيع عمل اآليت 

أعلى النافذة  كما هو موضح   Depositالبحث عن اإليداعات املوجودة وذلك بتحديد اخليار -١
  ا هن
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٥٦

كما هو موضح يف اخليار  All Reservationsوميكن حتديد البحث إما لكل احلجوزات   بتحديد اخليار 

  : التايل 

  : أو اختيار اإليداعات املعلقة فقط  كما يلي 
 :أو اختيار اإليداعات احملتسبة أو املنقولة إىل حساب غرفة كما يلي 

  
  .ا هو موضح يف النافذة السابقة مث الضغط عل زر حبث فتظهر اإليداعات كم 
  

   Cancellation نستطيع أيضا البحث عن اإليداعات امللغية  - 
  :كما هو موضح يف الصورة السابقة      

  وهناك خيارين يظهران أمهما 
  All Cancellation Reservation   إيداعات احلجوزات  امللغية.  
 
 :ننتقل إىل وظيفة جديدة من وظائف الكاشر وهي  

  : Receipt Historyاالستالمات التارخيية -و
 إىلاالستالمات اليت نتجت من عملية تسليم أو استالم مبلغ مـن أو   يف هذه النافذة نستطيع البحث عن مجيع
  . املستخدم  يدالكاشر  من تاريخ إىل تاريخ حسب حتد

  : كما يف الصورة التاليةReceipt Historyتظهر نافذة االستالمات التارخيية 
  

  
ومن أجل استعراضه فقط خنتار   Printاستالم ما عليك سوى حتديده مث الضغط على زر طباعـة  ولطباعة  

  . Previewأمر استعراض 
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  :وننتقل إىل قائمة فرعية جديدة من قوائم الكاشر وهي  
  : Close Cashierإغالق الكاشر    -

حملدد من قائمة الكاشر وعند الدخول إليه يتم فتحـه  هذا األمر يستخدم للخروج من الكاشر اخلاص بك أو ا
  جمدداً
  
  : Quick Check Outاملغادرة السريعة  -

حيث تفتح النافذة مـع الـرتالء     خروج أو مغادرة سريعة للرتالء  هذه الواجهة نستطيع من خالهلا عمل
  . أي على وشك اخلروج وتسهل عملية املغادرة  فقط   Due Outالذين هم يف حالة 

  :ظاهرة يف الصورة التالية  يوه عند  الضغط على هذه القائمة يظهر قائمة الرتالء على وشك املغادرة 

  
   

  نقوم باآلتيك  Check outمن أجل عمل 
    Selectلرتيل يتم حتديده مث الضغط على زر  ا-١
 يف نافـذة  Check Outكما هو احلال عنـد الضـغط علـى زر     Paymentفتظهر نافذة الدفع -٢

يف  Check Outراجع أمر ( للرتيل  Check outليتم تصفية حساب الرتيل وعمل )  Billing(الفواتري
  )موضوع الفواتري من هذا الفصل 

  .يف الكاشر وقد شرحناها مسبقاً  Billingوهو يفتح نافذة ال Billingنالحظ أمر 
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٥٨

  
  

 Room Managementإدارة الغـرفالفصل الرابع ملف 
وإخراجها عن  كل ما يتعلق بنظافة الغرف وحالتها وعمليات الصيانة عليها ومراقبتها  :دارة الغرف املقصود بإ

  . وخمططات اإلشغال  اخلدمة وإعادا وما يتعلق بالبيانات التارخيية هلا
نظافـة الغـرف   _والقوائم الفرعيـة املنسـدلة منـها وهـي      يظهر يف الصورة التالية قائمة إدارة الغرف 

Housekeeping   والغرف خارج اخلدمةOut Of Order/ Service والبيانات التارخيية للغرفة  
Room History   ــغال ــط اإلش ــيانة   Occupancy Graphicوخمط ــجالت الص وس

Maintenance 
  :الصورة التالية توضح لنا القائمة الرئيسية والقوائم الفرعية اليت تندرج حتتها             

  
  : ف نتناول كل هذه القوائم الفرعية بالتفصيل  كما يليوسو
إىل  Cleanوحتويل حالتـها مـن   من هنا نستطيع التحكم بنظافة الغرف    : Housekeepingنظافة الغـرف  -

Dirty  أو العكس أو إىلPick Up   ،إخل...وحتديد الغرف اليت حتتاج إىل نظافة أو خدمة وإدخاهلا يف مهام حمددة و  
  :تظهر لنا نافذة نظافة الغرف كما يف الصورة التالية   Housekeepingلضغط على هذه القائمة الفرعية عند ا
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٥٩

  
  :يف هذه النافذة نالحظ جمموعة من األوامر سوف نتناول األمرين املهمني منهما ومها 

  ا نافذة نظافة الغرفعند  اختيار هذا األمر تفتح لن : Housekeeping Mg  إدارة  نظافة الغرف: األول   
  :كما يلي وسوف نوضحها بالتفصيل   

  
  :من هذه الواجهة نستطيع عمل اآليت 

    Preview Functionتوليد تقارير نظافة الغرف مع وظيفة االستعراض هلذه التقارير  -أ
  .ة واحدة أو عدد من الغرف الوصول إىل وظائف نظافة الغرف اليت متكنك من تغيري كود غرف-ب
  .إدخال غرف إىل الصيانة وإحالتها عن اخلدمة -ج
  .تقييم عبء العمل -د

  .وغريها من اإلمكانيات املتوفرة يف هذه النافذة 
  :نالحظ عدد من اخليارات يف هذه النافذة وهي 

لغرف والذي من خاللـه  هنا نالحظ من ضمن خيارات البحث خيار حالة ا : sRoom Statuحالة الغرف : األوىل 
  نستطيع  البحث عن الغرف يف خيارات حمددة ولدينا عدد من احلاالت سوف نسردها وهي

  - Clean  : وتعين الغرف النظيفة .  
  - Dirty  : وتعين الغرف الغري نظيفة أو املتسخة.  

ن?��� إدارة ن?���   ت����ات ا���ف

 ح��� ا���ف

 ن?�4ــ�

 O�� ن?��4

  �رج ا�(�م�

E�F/�3� ج�ه�ة 

  �رج ا�(�م�

 ش��Oة

����Iم 

و6� ا���ف ب��#/�� 
 ��F�3ت� ا2م�م��

١ 

��� ا�
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  - Inspected  : الغرف النظيفة اجلاهزة للتسكني.  
  - Pick Up  :  ائي لتحديد حالتها أ تنبيهحبالة ي غرف تتطلب فحص.  
  - Out Of Order  :  وتعين الغرف حتت الصيانة.  
  - Out Of service  : وتعين الغرف خارج اخلدمـة.  
  

  :  )sStatuFront Office  )FO Statuesحالة املكاتب األمامية  : الثانية 
  :نالحظ وجود خيارين مها 

 - Vacant  :معرفة الغرف الغري مسكونة حسب حالة  ومنه نستطيع )  رغةالفا(أي الغرف الشاغرة
 .  Room statusالغرفة احملددة  خيار البحث 

 - Occupied  : الغرف املشغولة وأيضاً  يتم البحث حسب حالة الغرف املختارة بالنسبةRoom 

status . 

  صندوق االختيار املوجود  ى لعرض الغرف حسب حالة حمددة يتم التأشري عل :  Search Methodطريقة البحث   
  .كما هو موضح يف النافذة السابقة   Room Statusجبوار  احلالة املطلوبة حتت بند     
  حتت بند Cleanنؤشر على صندوق االختيار املوجود جبوار  اخليار  مثالً يف حال رغبتنا البحث عن الغرف النظيفة     
   Room status  كما يف الصورة  فقط ات  مث الضغط على زر  حبث تظهر الغرف النظيفةوإلغاء تفعيل بقية اخليار  

  :وهكذا بالنسبة لبقية اخليارات  .التالية      

  
  وكذلك إذا أردنا البحث عن الغرف الفارغة والنظيفة فقط  فما علينا سوى تفعيل مربع االختيار للغرف النظيفة     

  Fo Statusحتت بند  Vacantعيل مربع االختيار ل وكذلك تف  Room Statusيف بند        

  .مث الضغط عل زر حبث فتظهر نتائج البحث فقط للغرف النظيفة والفارغة         
  
  

 ا���ف ا�#?��4

٢ 
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  :مالحظة  
ميكننا البحث باستخدام خيارات متعددة حبيث أستطيع البحث عن الغرف النظيفة واملتسخة  والفارغة واملشغولة يف نفس 

  .) ١(ظاهر يف الصورة رقم كما هو االختيار ) مربعات(مجيع اخليارات  وذلك بتفعيل مجيع صناديق الوقت أو باستخدام
  
 

  :نناقش بعض األوامر املهمة املوجودة يف هذه النافذة  اآلن
-Resv تفتح معنا واجهة احلجوزات حيث ميكننا من خالهلا تغيري بيانات احلجز  علية عند الضغط  هذا الزر  :احلجز  
  فتح واجهة  تعديل احلجز أما يف حال كون الغرفة غري حمجوزةفيتم  حال كون الغرفة مسكونة أو حمجوزة ألي نزيل ففي 

  .فيتم إلغاء تفعيل هذا الزر 
  :مالحظــه   
  .أردت اميكنك الرجوع إليها  إذ  Reservationمت مناقشة واجهة احلجز بالتفصيل يف فصل احلجوزات  
  
- Details  بيانات إحصائية هلذه )اخل...،وصفها،نوعها (من خالل هذا األمر نستطيع معرفة تفاصيل الغرفة    :التفاصيل

  نشاهد نافذة التفاصيل ) اخل..، عدد أيام اإلسكان فيها ،واإليراد اإلضايف ،إيرادات الغرفة،حالة الغرفة ( الغرفة  مثل
  :يف الصورة التالية 

  
  وبياناا ظاهرة يف الصورة السابقة أما إحصائيات الغرفة فهي ظاهرة Room كما نالحظ وجود عالميت تبويب األوىل

  :كما يف الصورة التالية   Statisticsيف عالم التبويب 
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  .يرسل إىل الطابعة  من خالل هذا الزر نستطيع طباعة نتيجة البحث كتقرير : Reportالتقرير  -
  املشغولة والفارغة والنظيفة واملتسخة وبقية  يع من هذا الزر إجياد عدد الغرف نستط  : statisticsاإلحصائيات -

  .اخل ...مثل الغرف احملجوزة النظيفة واحملجوزة املتسخة و  اإلحصائيات  األخرى
  :تظهر نافذة اإلحصائيات عند الضغط على هذا الزر كما يلي  

  
  ولطباعة تقرير بالبيانات اضغط على زر تقرير   Refreshزر حتديث  لتحديث البيانات اإلحصائية اضغط على

Report .  
    من هذا األمر نستطيع تغيري حالة الغرف من حالة إىل أخرى   : Changeتغيري -

  :يتم تغيري حالة الغرفة بإحدى طريقتني 
  

 ح��� ا�����
 ح��� ا���Fن

 ح��� ا���Fن

 أ��م ا���Fن

����6� ا���ادات ا
 ا��اص�3ن إ�9 ا�����

 إ��ادات ا���ف
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  .يدها فيتم تغيري حالة الغرفة اليت نرحندد حالة الغرفة :  Room Status من القائمة املنسدلة يف عمود  -أ  
 Xونستطيع تغيري حالة أكثر من غرفة حتديد عدد من الغرف بالضغط يف املربع يف يسار كل غرفة حىت تظهر فيه عالمة 

  .مث نعمل تغيري مجاعي حللة الغرف  
  تغيري حالة  الغرف فتفتح لنا نافذة   Changeنضغط على زر حندد الغرفة أو الغرف اليت نريد تغيري حالتها مث   -ب

  :كما يف الصورة التالية 

  
  

   Change Status Toوبالتايل  حندد حالة الغرفة من قائمة   Room Listيف حقل  تظهر قائمة الغرف املختارة 
  .فيتم تغيري حالة لغرف  Okفنحدد احلالة املطلوبة  مث نضغط  
  

  :مالحــظة 
  فتظهر قائمة الغرف فيتم اختيارها      نستطيع تغيري قائمة الغرف بالضغط على زر 

  بعد حتديد خيار  ١١٠غرفة .. إىل .. ١٠٢كما نستطيع حتديد غرف مبدى حمدد يشكل متسلسل  مثالً من غرفة 
From Room   مث إدخال الغرفة األوىل يف احلقل األول والثانية يف الثاين مث تغيري احلالة.  

  
  Housekeeping Mgون قد انتهينا من موضوع إدارة نظافة الغرف مع انتهائنا من مناقشة هذا األمر نك

  :فننتقل إىل املوضوع الثاين وهو 
  
 
  : Rm. Discrepanciesتناقض الغرف -

  .أو العكس  Occإىل  VACللغرف من  Housekeeping  Statusاخليار نستطيع من هذا 
 Housekeepingلذلك تظهر الغرفة بالنسـبة لـل   فمثالً قد تذهب لتنظيف الغرفة فتجد أن الرتيل قد غادر فعالً 

Status  فارغةVacant  ولكن مل يعمل للرتيلCheck Out    بينما تكون ظاهرة بالنسـبة للمكاتـب األماميـة 

Front Office Status   كمشغولةOccupied   هذه احلالة تسمىSleep .  

 ا���ف ا��(��رة

 ت���� ح��� ا�����
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ولكن عند  vacantتايل تظهر حالة الغرفة وبالCheck Out هناك حاالت معاكسة حيث قد خيرج الرتيل عن طريق  
هذه احلالـة    Occupiedحتضري الغرفة للتنظيف تالحظ أن هناك ال يزال حقائب لذلك يلزم تغيري وضعية الغرفة إىل 

  . Skipsتسمى 
  
  هذه املهمة  Rm. discrepanciesوقد وفر لنا   Housekeeping Status أمن هنا نشأت احلاجة إىل تغيري  

  :كما يف الصورة التالية  Rm. Discrepanciesعنا نافذة تظهر م
  

  
  
  :وهي كالتايل  Showنالحظ عندنا وظائف العرض  

 - Sleep  : ا الغرف اليت تكون يف قائمة الغرف اليت تكون مشغولة ويقصدOccupied بالنسبة
  .ألمامية لكنها يف قائمة الغرف الفارغة بالنسبة للمكاتب ا Housekeepingلنظافة الغرف 

 - Skips :  ا الغرف اليت تكون يف قائمة الغرف اليت تكون فارغة ويقصدVacant  بالنسبة لنظافة
لكنها يف قائمة الغـرف  املشـغولة  بالنسـبة للمكاتـب األماميـة       Housekeepingالغرف 

Occupied . 

 - Personnel Discrepancy  :   يظهر الغرف اليت فيها تضارب  بنيHousekeeping  

  . Front Office Statusو     
  .ث كما نالحظ من النافذة السابقة كيفية البحث وتفعيل اخليارات املطلوبة  للبح   
    Housekeepingويف  Front Office Statusكما ميكننا تغيري حالة الغرف يف كل من    

Status       .  
   املوضح يف  Saveغط على زر حفظ  عند إحداث أي تغيري نقوم بعمل حفظ هلذا التغيري  وذلك بالض - 

 ح74
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  .النافذة السابقة       
 
  
  
  

  
  
  

  :إىل قائمة فرعية جديدة وهي ننتقل اآلن 
  : Out Of Order/serviceالغرف خارج اخلدمة -

  .احلاجة حتت الصيانة أو خارج اخلدمة حسب من هذا األمر نستطيع إدخال غرف 
  :صيانة كاآليت أو حتت ال/غرف خارج اخلدمةتظهر لنا نافذة ال

  
  

  للبحث عن الغرف حتت الصيانة نفعل اخليار  

  مث نضغط عل زر حبث  فتظهر الغرف حسب اخليار    للبحث عن الغرف خارج اخلدمة نفعل اخليار 
  :ولدينا هنا جمموعة من األوامر سوف نناقشها بالتفصيل 

- Details  التفـاصيل :  
  .ميكنك الرجوع إلية للمراجعة   Housekeepingافذة  وقد شرحنا هذا األمر يف ن

- Resv احلجز  :  
  .ميكنك الرجوع إلية للمراجعة   Housekeepingوقد شرحنا هذا األمر  أيضاً يف نافذة  

- Copy   النسخ :   
  رى غرفة أخ إىلغرفة من اخلدمة عن طريق نسخ حالة غرفة موجودة خارج اخلدمة  إخراجلنسخ حالة غرفة  أو  

 ا���4ص�-

��� ا�
T/ن 

 ج���
 ت*��-

 ح[ف
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  وهي خارج  اخلدمة ونريد   ١٠٢معنا يف الصورة غرفة رقم  الظاهرةهذا األمر  على غرفتني مها الغرفة سنطبق 
  ١٠٢عن اخلدمة عن طريق  النسخ من الغرفة  ٢٦٨أن خنرج غرفة أخرى هي 

 copy Out of Order فتظهر معنـا نافـذة     Copyمث نضغط على زر نسخ  حندد الغرفة املراد النسخ منها  -

Room To   كما يف الصورة التالية:  

  
   Room Listاملوجود جانب احلقل    إليها وذلك بالضغط على زر  ١٠٢حندد الغرفة املراد النسخ من  -

  :كما يف الصورة التالية    Room Listفتظهر لنا نافذة  

  
  )ر الغرفة أو الغرف املراد النسخ إليهاجوا Xتأكد من وجود عالمة (يتم حتديد الغرفة كما يف الصورة السابق  - 
  :كما يف الصورة التالية  Room List مث ترتل الغرفة يف قائمة Okنضغط على زر  - 

  
  :فنالحظ الغرفة حتول إىل خارج اخلدمة  كما يف الصورة التالية   Okنضغط على زر - 



  بـد الباسط سعيد عبد الرحيم الشرعيبع/إعداد  م
 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

٦٧

  
 
- New  جديــد:   

  . Copyيف األمر السابق  هذا األمر خيرج غرفة عن اخلدمـة وليس ليس كما
  إلخراج  غرفة جديدة  من اخلدمة نقوم باآليت 

  .املوجود يف النافذة السابقة    Newاضغط على زر جديد  -
  :كما يف الصورة التالية   Out Of Order/Service –Newتظهر معنا نافـذة -

  
  عملية النسخ فترتل الغرف يف حقل حندد الغرف املراد إخراجها عن اخلدمة بنفس الطريقة املتبعة عند  -

Room List  ) ميكن إدخاهلا بإدخال رقم الغرف يدوياً يفصلها  فاصلة)،. ( (  
  وكذلك تاريخ النهايةFrom Dateيف حقل ) تاريخ اليوم مثالً كما هو ظاهر يف الصورة(ندخل تاريخ البداية  -
  .كما يف الصورة السابقة  Through Dateيف حقل   
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 Out Ofأو خـارج اخلدمـة     Out Of Orderحللة اليت نرغب أن تكون الغرفة عليها حتت الصـيانة  حندد ا -

service    يف حقلStatus   كما يف الصورة  :  
 Return حندد احلالة اليت ستعود عليها الغرفة بعد انتهاء مدة الصيانة أو مدة اإلخراج عـن اخلدمــة  يف حقـل    -

Status    كما يف الصورة  :  
  .باختيار السبب من قائمة األسباب   Reasonحندد سبب اإلخراج يف حقل  -
  .  Okنضغط على زر موافق -
  .يتم إخراج الغرف عن اخلدمة -

  :وهي  Room Managementاآلن ننتقل إىل قائمة فرعية جديدة ضمن قوائم إدارة الغرف 
  : Room Historyتاريخ الغرف  - 
 -   

احلجوزات التارخيية لغرفة حمددة من تاريخ حمدد حبيث تظهر كل  احلجوزات اليت ضمن هذا هذه القائمة نستطيع معرفة من 
  )  .إجيار الغرفة-إيرادات الغرفة–رمز السعر -تاريخ املغادرة–تاريخ الوصول -اسم الرتيل _التاريخ  فتظهر

  :كما يف الصورة التالية  Room Historyنشاهد نافذة     

  
  . Room Numberورقم الغرفة يف حقل   Departure Sinceيف  املغادرة منذ  ندخل التاريخ-
  .فتظهر نتائج البحث كما يف الصورة السابقة  Searchنضغط على زر حبث -
  :نالحظ يف النافذة عدد من األزرار واليت هلا وظائف حمددة منها ما قد مت شرحه يف مواضيع سابقة وهي 

Folio-Profile-Resv 
  :هناك أمر واحد مل نتطرق إليه سابقاً وهو كما أن -
  وهي موضحة يف ال  Revenue Detailsهذا الزر عند الضغط علية تفتح معنا نافذة  :   Revenueاإليراد  -

  :الصورة التالية 

 ا��4ات��

 مH3 ا�#��-
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  : Occupancy Graph: خمطط اإلشغال -

  :املخطط يف الصورة التاليةوهو خمطط يظهر نسبة اإلشغال للغرف يف تواريخ حمدده ونالحظ هذا 
  
  
  

  
  .الظاهر يف الصورة السابقة  Print نستطيع طباعة املخطط وذلك بالضغط على زر طباعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 إ��اد ا���ف
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   Account Receivable(AR)ملف حساب الشركات : الفصل اخلامس
  :كما يف الصورة التالية والقوائم الفرعية املنضوية حتتها  ARمللف تظهر  القائمة الرئيسية         

  
  :آليتالشركات هو ملف حيتوي على مجيع فواتري وأرصدة الشركات حيث نستطيع من خالل هذا امللف عمل ا حساب 
  .إنشاء حساب جديد والتعديل علية -
  .عرض الفواتري حلساب حمدد -

آ�تKا� .�  

آ�تKا� .�  
 �!, �����ت ا�4'�تU ا` � ��

 ��8�Zت اIa"�4ن
آ�تKا� .�  
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  .طباعة كشف حساب لشركة من تاريخ إىل تاريخ -
  .ة أو التعديل عليها وتسويتها إدخال فواتري  منسي-
  .سداد مبالغ من حساب الشركات سواء بشكل عام أو لفاتورة حمددة -

  .كما أن هناك عدد من اإلمكانيات اليت سوف نتعرف عليها من خالل استكشافنا مللف حساب الشركات 
  -:سنناقش اآلن القوائم الفرعية  املهمة حلساب الشركات وهي 

  
  : Account Maintenanceات قائمة صيانة احلساب - 

هذه هي أهم قائمة يف ملف الشركات حيث من خالهلا نستطيع إنشاء  احلسابات  وإدخال الفـواتري  
  .عليها وعمل تسويات وسداد ديون الشركات وطباعة كشف احلساب 

   cashier log inتظهر معنا نافذة تسجيل الدخول إىل الكاشر  عند الضغط على هذه القائمة  - 
  . قد تعرفنا عليها سابقاً عند شرح ملف الكاشر واليت

  ARفيتم تسجيل الدخول إىل    Log inندخل كلمة املرور  مث نضغط  زر تسجيل الدخول  - 

  Account Search AR الشركات البحث عن حساب تفتح معنا النافذة الرئيسية وهي - 

  :وهي كالتايل 

  
  

  احلساب أو باستخدام اسم احلساب  خيارات البحث واضحة إما باستخدام رقم
 No)رصيد صفري(أو املغلقةOpen Balance باحلسابات املفتوحة  ةاخليارات املتعلق باإلضافة إىل 

Balance أو كل احلسابات املغلقة واملفتوحة All  .  
  

وبالتايل تظهر نتائج البحث كما هي موضحة  Searchبعد حتديد خيارات البحث  نضغط على زر حبث 
  . الصورة  السابقة يف

  :هناك عدد من الوظائف املوجودة يف هذه النافذة سوف نناقشها بالتفصيل وهي 
  :  Optionsزر خيارات -أ

  ��رات

 ج���

 ت*��-

 ا ���ر
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  :عند الضغط عليه  تظهر لنا قائمة اخليارات املوضحة يف الصورة  التالية 

  
   : Close invoiceإغالق الفاتورة  : اخليار األول   
إىل هـذه  )  Post(غالق فاتورة معينة فإننا ال نستطيع إحداث أي تعديالت أو عمل إضـافات  عند إ  

  .الفاتورة 
   Close Invoiceفإذا رغبنا  بإغالق أي فاتورة فما علينا سوى الضغط على زر 

كمـا يف     Close Invoiceتظهر معنا نافـذة     Close Invoiceعند الضغط على اخليار  -
  :الصورة التالية 

  
 Invoice Closeيف نافـذة      inv. closeحندد الفاتورة اليت نريد إقفاهلا مث نضغط علـى زر   -

  .الظاهرة يف الصورة السابقة 
  
أيضـا يف   Close Allيف حال رغبتنا إغالق كل الفواتري نضغط على الزر إغالق الكل املوجـود   -

  . النافذة 
  
ك لتسهيل عملية البحث عن فاتورة أو فـواتري حمـددة   نالحظ أسفل النافذة وجود خيار البحث وذل -

  Invoice Toويف حقل   فاتورة بداية البحث رقم    Invoice Fromحيث ندخل يف حقل  
  . Searchرقم الفاتورة األخرية مث نضغط على زر حبث 

 ا��4ت�رة إNOق

 ا���43ت

 ا�*�ض ا�/#�ي

��� ا��/��A3 ا�

 ا�د �Gت ا���ر�(��

 آHI ا��/�ب
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  :  Profileامللفات   اخليار الثاين -
احلجـز يف  وقد ناقشنا هذا املوضوع يف ملـف   ليها هذا اخليار يفتح لنا نافذة ملف الشركة للتعديل ع 

  .موضوع مستقل 
  
  :   Future Reservاخليار الثالث احلجوزات املستقبلية -

  يعرض احلجوزات املستقبلية للرتالء باسم الشركة  كما ميكنك من اضافة حجز جديد
  
  :  Statementاخليار الرابع واألهم    كشف احلساب -

  .ن عرض وطباعة كشف حساب للشركة من تاريخ إىل تاريخ حسب الرغبة والطلب هذا اخليار ميكننا م
  :تظهر لنا نافذة كشف احلساب كما يف الصورة التالية  Statementعند الضغط على زر -
  

  
  

 Toو Balance Forward Fromيف حقلي ) بداية واية(ندخل تاريخ البحث

   Printة  لطباعة كشف احلساب نضغط أمر طباعة كما يف الصورة السابق Searchمث نضغط زر حبث 
  . Fileولتصدير الكشف إىل ملف خنتار األمر   Previewولعرض امللفات نضغط زر استعراض 

  
  
  : Newزر جديـد  -ب

  .عند الضغط على هذا الزر تظهر معنا نافذة إنشاء ملف جديد  واليت سبق وأن ناقشناها يف فصل احلجز
  

  :  Editزر تعديل -جـ
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لتعديل حساب شركة حندد اسم احلساب مث نضغط زر تعديل  فتظهر لنا نافذة تعديل احلساب كما يف   
  :الصورة  التايل 

  

  
  

  . Okنعدل البيانات اليت نريد تعديلها مث نضغط 
  
  
  :  Selectزر اختيار -د

  :تاليةكما يف الصورة ال  AR Accountحساب الشركات   عند اختيار هذا الزر تفتح لنا نافذة
  



  بـد الباسط سعيد عبد الرحيم الشرعيبع/إعداد  م
 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

٧٥

  
  الشركات حيث بداخلها مجيع عمليات السداد والترحيل والتعديل  بهذه النافذة هي أهم نافذة يف حسا

  .واليت سوف نناقشها هنا بالتفصيل إنشاء اهللا  
  
على النافذة جمموعة من اخليارات فمثالً  اجلزء الظاهر يف الصورة التالية والذي حيتـوي علـى   نالحظ -

  حيث عند تفعيل هذا اخليار  تظهر لدينا مجيع الفواتري والسدادات  Allن مها خياري
  ) .غري مدفوعة(تظهر فقط الفواتري والسدادات ذات األرصدة املفتوحة   Openوعند تفعيل اخليار 

  
رقم الفاتورة يف حقل كما نالحظ أيضاً يف اجلزء التايل خيارات حبث عن فاتورة حمددة إما باستخدام 

Folio No   وكذلك حبسب التاريخ يف حقلDate   .  

  
فهـذا    Payment Onlyهناك شيء أخر يف خيارات النافذة وهو صندوق االختيار املسـمى  

يكون الدفع من احلساب وعند عدم تفعيلة يتم سداد الفواتري  تفعيله  االختيار حيدد طريقة الدفع فعند
  ) Cash-Cheque- credit Card(فع   اليت حيددها املستخدم بأي طريقة من طرق الد

  
  :اآلن سوف نناقش األوامر املوجودة يف النافذة وهي 

يف فاتورة واحدة ويـتم   أكثرلدمج فاتورتني أو  يستخدم هذا  األمر : Compressالضغط    -
  :ذلك عن طريق اآليت

  . حتديد الفواتري اليت تريد دجمها مع بعض  -أ

 ةت�4ص�- ا��4ت�ر �6; ا��4ات��

 ت*��- ا��� Nت
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كما  Compress Invoiceنافذة ضغط الفواتري  ظهرفت  compressالضغط على زر  -ب
  :يف الصورة التالية 

  
كما تستطيع إدخال تفاصيل أو بيـان   رقم  مرجع لنتيجة الدمج  Referencesيستخدم احلقل 

  . Supplementلعملية الدمج يف حقل 
    Okنضغط على زر  -جـ

  
  .ط جبانب  ناتج عملية الدمج يف السجل املضغو+ نالحظ عالمة  
  :عند دمج فاتورتني جيب مراعاة التايل  
  .الفواتري املدفوعة ال ميكن دجمها  -١ 
  . الربنامجال ميكن دمج فاتورة أدخلت بنفس تاريخ  -٢
وذلك بالضغط على زر الفارة   Uncompressبإمكاننا فك ضغط فاتورتني باستخدام األمر  -٢

مث    منسدلة كما يف الصـورة   فوق الفاتورة املضغوطة تظهر لنا قائمة األمين  
  .  Uncompressخنتار األمر 

  .نالحظ رجوع الفواتري إىل حالتها قبل عملية الضغط  -
  
  : Editالتعديل -

  :نقوم باآليت  لعمل تعديل على فاتورة 
  :فتظهر معنا النافذة التالية  Editمث نضغط على زر  حندد السجل املطلوب -
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  .كما هو واضح يف الصورة السابقة  Referenceو  Supplement ميكننا فقط تعديل حقلي 

  .فتتم عملية التعديل  Okنضغط على زر موافق -
  : Newجديد  -

  :وإلضافة فاتورة  نتبع اآليت   يتم إدخاهلا من هنا من هذا األمر نستطيع اضافة فاتورة جديدة
  :فتظهر معنا النافذة التاليـة   Newنضغط على زر -

  
  وليكن Marketيف حقل   Marketندخل رمز  ) اسم الشركة(يل يظهر بشكل آيل اسم الرت-

Walk in )WLK ( كما يف الصورة السابقة.  
  .على سبيل املثال  Company(Com)وليكن  Sourceندخل املصدر يف حقل -
  كما هو ظاهر  Referenceواملرجع يف حقل  Supplementحقل  انيتفاصيل أو بندخل  -

  .افذة معك يف الن
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كما يف النافـذة    Transactions Postingفتظهر لنا نافذة   Okنضغط على زر موافق -
  :التالية 

  
  . Closeالكاشر مث نضغط على زر يتم إدخال الفواتري كما تعودنا يف 

  :لفاتورة  كما يلي ا أو استعراض  تظهر رسالة تسألك فيما إذا كنت ترغب يف طباعة-

  
  : ضمن فواتري الشركة وهي حمددة يف الصورة التالية بلون أزرق   الفاتورةتظهر معنا -

  
  : Payالــدفع -

  :ولدينا حالتني تعتمدان على تفعيل اخليار التايل  إدخال سداد الشركات  من هنا يتم 

يظهر (فعند عدم تفعيل هذا اخليار فسيتم سداد مبلغ للفاتورة احملددة    
  .يف النافذة )  لون الفاتورة احملددة أزرق 

 :يف حال عدم التفعيل  يتم السداد كاآليت  - ١

فتظهر لنا نافذة السداد كما   Payحندد الفاتورة أو الفواتري املراد سداد رصيدها  مث نضغط على زر  - 
 :يف اآليت 
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 مثالً ) Cash(كما تعلمنا سابقاً  ولتكن Payment Codeيتم حتديد طريقة الدفع يف حقل  - 

 .  Amountل حيدد املبلغ يف حق - 

   لدينا جمموعة من اخليارات أسفل نافذة الدفع وهي - 

  Apply payment  :للفاتورة أو الفواتري مباشرة يتم السداد   .   
 ، Unallocated Payment  :لسداد معلق ويتم توزيعه حسب رغبتك يبقى ا.  
 Apply payment to Oldest Charges  : الفواترييتم السداد فقط لإلدخال األقدم أو  
  .األقدم   

,Apply Payment To market charges Apply Payment Selectively .  
  . حندد أي خيار من هذه اخليارات  - 

فتظهر معنا نفس النافذة  Payنضغط على زر   عند تفعيل اخليار   - ٢
 Apply    السابقة  مع فارق بسيط وهو عدم تفعيل اخليـار السـداد املباشـر للفـاتورة     

Payment  . 

  : Optionsاخليارات 
  .اخلاصة حبسابات الشركات  هناك جمموعة من اخليارات 

  :فتظهر لنا النافذة التالية  Optionsنضغط على خيار -

  
  نناقش هذه اخليارات بشكل سريع 

يعمل إقفال للفاتورة فال نستطيع عمل إدخال أو تعـديل   : Close Invoiceإغالق الفاتورة  -
  .عليها 

   Setup Accountيفتح نافذة  : Account Setupد حساب الشركة إعدا-
  :واليت من خالهلا نستطيع تغيري رقم احلساب أو حد االئتمان كما يظهر يف الصورة التالية     
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  : Statementكشف احلساب  -

  .  منه نستطيع طباعة كشف حساب لشركة من تاريخ إىل تاريخ حسب حتديد املستخدم
-ryFolio Histo  :  قد مت مناقشة هذا املوضوع يف مواضيع سابقة.  
هذا اخليار يفتح لنا ملف الشركة للتعديل على البيانـات املسـموح     : Profilesملف الشركة -

  .بتعديلها 
  :  Detailsالتفاصيل-

  :ة الفاتورة اليت اخترناها  عند الضغط عليها تفتح لنا النافذة التالي هذه النافذة تفتح لنا تفاصيل 

  
  قد مت مناقشة جزء منها يف أمور سابقة  وهي  حتتوي هذه النافذة على جمموعة من األوامر اليت 

يفتح ملـف   Profile امللف  -  Folioالفواتري  -  Post) ترحيل(إدخال -  Editتعديل  
  .الشركة للتعديل علية 

 Roomحمـدد   لترحيـل ة هذا األمر يتم فيه إدخال تسوي  Adjustلدينا أمر التسوية   كما أن

Charge  سواء بإضافة مبلغ أو نسبة من  الترحيل أو خصم مبلغ  من تاريخ إىل تاريخ.  
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  :وهي  ARقوائم حساب الشركات   اآلن نأخذ قائمة فرعية جديدة من 
 : Transfer F/O Dataقائمة ترحيل بيانات املكاتب األمامية  - 

          
     من املكاتب  City Ledger ابات الغرف املقفلة كذمم مدينةالقائمة نستطيع نقل حس من هذه    

  :وتتم العملي كاآليت  حساب الشركات إىلاألمامية       
  . City Ledgerتقفل الغرفة كذمم مدينة -  
   Transfer F/O Dataبعد قلب الليلة نذهب إىل قائمة -  

AR����Transfer F/O Data    .  
  .فيتم إدخال كلمة املرور  والدخول Cashier Log inلدخول تظهر معنا نافذة تسجيل ا -   
  :كما يف الصورة التالية،   Transfer Accrualsاملتراكمة  تترحيل احلساباتظهر لنا نافذة  -        

  
  .الظاهر يف الصورة السابقة  Allلتحديد كل الفواتري لترحيلها خنتار أمر  - 
 . None         حملددة نضغط األمر إللغاء حتديد الفواتري ا - 

 .يستخدم لطباعة أو عرض الفاتورة وقد ناقشناه يف مواضيع سابقة  Folioاألمر  - 

 لترحيل الفواتري إىل حساب الشركة  يستخدم   Transfer   األمر - 

  :عند الضغط على هذا الزر رسالة تأكيد عملية الترحيل كما يف الصورة التالية 

  
  .للموافقة    Yesزر نضغط على  -     
  

  . تتم عملية ترحيل الفاتورة أو الفواتري-
  
  من خالله نستطيع  عرض تفاصيل الفاتورة  عندما نضغط علية تفتح معنا نافذة : Detailsاألمر  - 

-Fا� ���� ت
-Fا� ���� ا���ء ت
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Invoice Details  كما يف الصورة التالية:  

  
  عند الضغط علية  الفاتورة عليـة يستخدم لتغيري احلساب الذي سيتم ترحيل Editاألمر تعديل    -         

  :كما يف الصورة التالية   FO Transfer Editتظهر معنا نافذة  التعديل               

  
  . إليهافتتم عملية تغيري اسم الشركة اليت مت التحويل  Okيتم حتديد اسم احلساب مث نضغط على زر موافق   



  بـد الباسط سعيد عبد الرحيم الشرعيبع/إعداد  م
 شركة بودل للفنادق واألجنحة الفندقية–مسؤول  نظم املعلومات يف إدارة اإليرادات 

٨٣

  aneousMiscell ملف العمليات األخرى  الفصل السادس 

  
  يف هذا امللف أو هذه القائمة توجد جمموعة من العمليات املهمة اليت حيتاجها املستخدم سواء كان موظف استقبال أو       
  .. حماسب  أو غريه   
  
  :هذه العمليات هي  

  : Reportأوالً التقارير  
  واملقيمني Arrivalsرغب ا مثل تقارير القادمون عية نستطيع استخراج كل التقارير اليت نمن هذه القائمة الفر

  ويومية الكاشر ونقل الغرف والتقارير اإلدارية وتقارير املستخدمني وأرصدة الغرف   Guest In –Houseيف الغرف 
  ،اخل .......و

  :لطباعة تقرير ما نتبع اخلطوات التالية 
 رى  فتظهر لنا نافذة التقارير يف ملف العمليات األخ Reportsنضغط على القائمة الفرعية  - 

  :كما يف الصورة التالية 
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 :نأخذ طباعة تقارير مهمة كأمثلة وهي  - 

 .أرصدة الغرف كمثال –ميزان املراجعة - يومية الكاشر–املقيمني –القادمون         

   :Arrivals  أوالً بطباعة تقرير القادمون  : نبدأ        
  املوضح يف النافذة السابقة   Reportاألوىل منه يف حقل  ندخل اسم التقرير أو األحرف -١  
  .املوجود أعال النافذة  Searchنضغط على زر حبث  -٢  
  :تظهر التقارير اليت تبدأ بذلك االسم كما يلي- ٣   
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  .خنتار لتقرير احملدد يف النافذة السابقة كما هو موضح -
  .  Okنضغط على زر موافق  -
  :التقرير كما يف الصورة التاليةتظهر نافذة  -
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  ولتحديد نوع الغرفة نضغط على زر  حيدد نوع الغرفة:  Room Typeاحلقل  - 

  :املوجود جبوار احلقل فتظهر معنا قائمة أنواع الغرف كما يف الصورة التالية 

  
 .  Room Typesفترتل قائمة الغرف يف حقل   Okنضغط على زر موافق   - 
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بالضغط على  الدفع  ةميكن اختيار طريق Pay Methods ريقة الدفع  هناك خيار أخر حسب ط - 
 .   Pay Methodsاملوجود جبانب حقل  زر 

 :حندد الثالثة اخليارات  التالية على النافذة  - 

  .فيتم إرسال التقرير إىل الطابعة   Printنضغط على زر طباعة -
  
  

  : Interfacesواجهات الربامج األخرى : ثانياً 
  اإليقاظ املباشر عن طريق وبرنامج  Tele-Tigerمثل برنامج املكاملات  ناك برامج أخرى تربط مع برنامج األوبرا ه    

  .ندخل إىل واجهاا من هذا القائمة الفرعية  Wake Up Callsالتلفون    
  

  : Show Quick Keysثالثاً  استعراض مفاتيح االختصار 
  :فعن الضغط عليها تظهر معنا القائمة كاآليت  تطيع معرفة كل مفاتيح االختصار املتوفرة هذه القائمة الفرعية من خالهلا نس 

  
  

  : Change Passwordرابعا تغيري كلمة املرور 
  :تغيري كلمة السر اخلاصة به  لتغيري كلمة املرور نقوم باآليت  من هنا يستطيع أي مستخدم 

  . Miscellaneous����Change Password  إىلنذهب  - 
 :ظهر نافذة تغيري كلمة املرور  كما يف الشكل التايل ت - 
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  . Old passwordندخل كلمة املرور القدمية  يف حقل   - 
 .New passwordندخل كلمة املرور اجلديدة يف حقل  - 

 . Confirm new Passwordنؤكد كلمة املرور يف حقل  - 

 . Okنضغط على زر موافق  - 

 :يري كلمة املرور  كما يلي تظهر رسالة تأكيد بتغ - 

                        
  

  : Print Tasksخامسا مهام الطباعة 
  

  .املعلومات   األمر يستخدم إلعداد مهام الطباعة وهو خيص مسئول تكنولوجيهذا ا
  . Setupوسنناقشه بالتفصيل يف شرح فصل إعداد النظام 

  
  : User Active Logسجل نشاط املستخدم   سادساً 

  :معرفة مجيع أنشطة املستخدمني واحلركات اليت قاموا ا  وملعرفة ذلك نقوم باآليت  من هنا نستطيع 
  . Miscellaneous����User Active Logنفتح نافذة نشاط املستخدمني  - 
 :تظهر لنا النافذة كما يلي  - 
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  End Of Dayالفصل  السابع ملف  قلب الليلة   
  احلديث عن قلب الليلة هناك مالحظــة جيب التنويه إليها وهي نظام التاريخ يف األوبرا قبل بدء  

  حيث إن التاريخ خيتلف كلياً عن تاريخ اجلهاز حيث إن قلب التاريخ من يوم إىل يوم  يتم يدوياً وبتدخل من احملاسب
وإاء اجلرد وفحص األسعار واإلجيار  وكل مهـام  وبالتايل فإن هذه املرحلة تأيت بعد تشييك ومراجعة العمليات وتدقيقها  

  .احملاسب 
  % .٩٠وتتم يف هذه العملية  بشكل آيل بنسبة  ةبعدها يتم قلب الليل

حتتوي على قائمتني فرعيتني كما هو ظاهر يف واليت بدورها  End Of Dayعند الرغبة يف إاء الليلة نذهب إىل قائمة -
 :التالية  الصورة

  
  

  :  Night Audit قائمة املدقق الليلي : أوال
  

  :إىل احملرر الليلي  تسجيل الدخولتظهر لنا نافذة عند الضغط على هذه القائمة 
  :وهي 
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  .يدخل اسم املستخدم وكلمة املرور  وبقية احلقول تظهر بشكل آيل   

  . Loginمث نضغط على زر تسجيل الدخول 

  
    Startلبدء قلب الليلة نضغط على زر  

  .فتظهر فتبدأ مراحل قلب الليلة 
   Yes الربنامج يعطي رسائل  تأكيد للمستخدم بعد إاء كل مرحلة من مراحل قلب الليلة وعند اختيار املستخدم  

  .يواصل عملية قلب الليلة 
  .يف الصورة  ٢ورقم  ١يطلب الربنامج من املستخدم التدخل يف قلب الليلة يف املرحلة املرقمة برقم  
  Arrivals not Yet Checked Inيف املرحلة واحد       -
يقوم الربنامج بفحص الرتالء احلجوزات اليت مل تسكن واملفترض إسكاا يف ذلك التاريخ يف تاريخ اليوم اليت ستقلب فإذا  

  وجد حجوزات لتلك اليوم

١
٢ 
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  .م  يطلب منك إما إلغاء احلجوزات أو تعديل تاريخ الوصول حبسب رغبة املستخد   
  Departures not Checked Out ٢يف املرحلة  -     

  حيث يتأكد الربنامج من وجود نزالء مقيمني مفترض مغادرم يف تاريخ اليوم اليت ستقلب       
  ويتيح للمستخدم إما تعديل تاريخ املغادرة أو عمل  ويف حال وجود ذلك يعرض كل الرتالء أو احلجوزات        

              Check out    حبسب رغبة الرتيل.  
  بعد ذلك يتم تنفيذ بقية العمليات مروراً بطباعة التقارير النهائية مث تنفيذ اإلجراءات النهائية      

  .بنجاح   End Of Dayوأخرياً يعطيك الربنامج رسالة تأكيد انتهاء عملية             
  :مالحـــظة    
  .يومياً ويشكل مستمر من قبل احملاسب  Back Upاحتياطي للبيانات  قبل عمل قلب الليلة جيب عمل نسخ    
 

  : Reprint NA Reportsقائمة إعادة طباعة تقارير احملرر الليلي : ثانيا 
  يف حال الرغبة يف إعادة طباعة تقارير قلب الليلة  يستخدم هذا األمر

  Reprint NA Reports  :النافذة التالية  اعند الضغط علية  تظهر معن 

  
  

  نضغط على زر حبث  فتظهر معنا التقارير مث نقوم بالتأشري على التقرير املطلوب وتفعيلة بوضع عالمة  - 
X  يسار التقرير فتظهر التقارير املؤشرة كما يلي:  

  .فتتم طباعة التقارير املختارة   Printمث نضغط على زر طباعة  


