نظام نقاط البيع في نظام المحاسبة
ISPCare
Point Of Sales System

مقدمة
نظام الاسبة  ISPCareهو نظام إدارة متكامل لدقدمي خدمات النتنت يتضمن نظام لدارة الزبائن والاسبة للخدمات الدقدمة سواء
كانت لقحدقة الدفع أو مسبدقة الدفع مع نظام ماسبة مالية مدمج بالاضافة إل العديد من النظمة الخرى لمتتة مسار العمل واصدار
التدقارير .بالاضافة إل نظام ندقط البيع وإدارة التنتجات والستودعات.
يدقدم نظام الاسبة  ISPCareواجهات مصصة لتدقدي خدمات دفع لدمات أخرى )ليست بالضرورة من خدمات الزود الرئيسية( قد تتبع
لوردين أو شركات أخرى وذلك بفضل واجهات برمية تسمح بالتعامل مع أنظمة خارجية.
ف هذا الستتند سوف نعرض للية بيع الدمات الخرى ولن نتعرض للية بيع خدمات مزود الدمة الساسية.
متلثل ندقطة البيع متنفذا لبيع الدمات والتنتجات التاقحة اضمن نظام الاسبة والت تضم إما خدمات الزود الداخلية أو خدمات ومتنتجات
خارجية .ويكن الوصول إل ندقطة البيع من خلل عدة أقتنية وهي واجهات الوب أو من خلل خدمة الـ USSD
يدقدم نظام الاسبة كافة آليات إدخال التنتجات إل الستودع وتعريف السابات الالية الاصة باليراد والخزون اضمن شجرة السابات
بالاضافة إل تديد عمولت ندقاط البيع ورسوم الدمات ،بالاضافة إل عدة طرق لخراج التنتجات عتند بيعها إما عن طريق تسليمها عب
رسالة قصية أو عب إشعار مطبوع
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المنتج
يلثل مفهوم التنتج ف نظام الاسبة الدمة الت سيحصل علىيها الستلثمر التنهائي عتند شرائه لعتنصر من عتناصر هذا التنتج التوفرة ف التسودع.
ويتعامل نظام الاسبة قحاليا مع ةثلةثة أنواع من التنتجات وذلك بسب طريدقة التعامل معها عتند إدخالا للمستودع.
 .1عتناصر مستودعية
 .2كميات مستودعية
 .3خدمات
المنتجات من نوع عناصر مستودعية

وهي التنتجات الت تتملثل بعتناصر متنفردة يتم ادخالا إل الستودع وبيعها متنفردة .بعن آخر يلثل هذا التنوع الدمات الت يكن بيعها عن
طريق تسليم الستخدم التنهائي لسم مستخدم وكلمة مرور أو رقم متسلسل أو أي معلومة رقمية تتيح له استلثمار التنتج الرتبط والذي يكن
أن يكون )على سبيل اللثال(:
 بطاقة دخول إل النتنت
 ترخيص مضاد فايروس
بطاقة شحن رصيد تابعة لي نظام دفع إلكتون با فيه نظام ISPCare

 بطاقة تعبئة لدمات الاتف الراضي
 بطاقة تعبئة لدمات الوبايل
 بطاقة اشتاك بوقع ما.
 إل
عتند إدخال عتناصر من متنتج من نوع "عتناصر مستودعية" يب أن تكون العتناصر الت سيتم إدخالا إل الستودع ملثلة بشكل رقمي وتضم
عدة قحدقول ملثل:
 اسم مستخدم ،كلمة مرور ،تاريخ صلقحية
 رقم متسلسل ،رمز سري ،تاريخ صلقحية
 رقم متسلسل ،اسم مستخدم ،رمز سري أول ،رمز سري ةثان
قحيث يسمح نظام الاسبة بتعريف هذه الدقول وأسائها بشكل ديتناميكي ويضمن التنظام عدم تكرار عتناصر أي متنتج عتند إدخالا إل
الستودع.
المنتجات من نوع كميات مستودعية

وهي التنتجات الت ل يكمن متلثيلها كعتناصر متنفردة وإنا يتم ادخالا إل الستودع على شكل كمية وبعيها على شكل كميات أيض ا يتم
تعريفها بشكل مسبق.
ملثال:
 وقحدات موبايل
التنتجات من نوع خدمات

وهي التنتجات الت ل يكن متلثيلها كعتناصر ،وبالتال ل يكن ادخالا إل الستودع
ملثال:
 تسديد فاتورة كهرباء )سواء كانت عملية التسديد مؤمتتة أو تتم بشكل يدوي(
تعريف المنتج

فيما يلي كافة العلومات الضرورية عتند تعريف التنتج

يبي الشكل أن:
أوال :التنتج يرتبط بلثلةثة قحسابات مالية:
 قحساب الخزون :مال وكمي يلثل الرصيد التوفر قحالي ا ف الستودع من هذا التنتج قحساب اليراد :يلثل إيراد التنتج قحساب التكلفة :يلثل تكلفة هذا التنتجتتحرك هذه السابات عتند عمليات :الدخال إل الستودع ،وعمليات البيع عن طريق ندقط البيع
ةثانياا :يمل التنتج ف معلوماته
نص الطباعة :يتم تديد شكل الرسالة الطبوعة )سواء على طابعة قحرارية أو طابعة عادية( والت يب أن يتم طباعتها وتسليمها للزبون

رسالة قصية :يتم تديد شكل الرسالة الدقصية الت سيتم إرسالا للزبون عتند امتام عملية البيع
ةثاللثاا :يتم تعريف العمولت على التنتج اضمن  4شرائح ،وذلك لتسهيل عملية ترقية عمولت ندقط البيع بسب نسبة مبيعاتا.
رابعاا :يكن تعطيل التنتج ف أي لظة عن طريق تويل الالة
خامساا :يتم تعريف تصتنيف واسم الورد لتسهيل ترتيب عرض التتنجات ف واجهة ندقطة البيع.
إدخال منتج إلى المستودع

يدقدم التنظام واجهة بسيطة لدخال التنتجات الستودعية ،تسمح بتحديد اللف الذي يوي عتناصر التنتج وتديد قحساب الورد ،وقيمة الشراء
من الورد ،هذه الرقام تفيد ف قحساب الكلفة عتند عملية البيع .كما يكن إاضافة ملقحظات إل كل قحركة إدخال.

سجل حركات المستودع

يكن ف أي لظة الستعلم عن الركات الت متت على الستودع سواء إدخال أو إخراج )بيع( أو إلغاء ،ومعرفة مصي كل قحركة ومن قام با.
بالاضافة إل واجهة بث متدقدمة ف الستودع

نقطة البيع
ندقطة البيع هي متنفذ لبيع التنتجات التاقحة ف التنظام بسب ساقحيات هذه التندقطة ومتلك كل ندقطة بيع نوعي من السابات الالية وهي
قحساب الصتندوق ،وقحساب العمولة .تستطيع ندقطة البيع بيع التنتجات التاقحة اضمن قحدود ساقحية الساب وهي عبارة عن قيمة يب
تسديدها ليتم إعادة تفعيل ندقطة البيع ،أي أن مستخدم ندقطة البيع ل يستطيع بيع أي متنتج من دون أن يدقوم بتسوية رصيد الساب.
تستطيع ندقطة البيع التنفاذ إل خدمات الزود الرئيسية بالاضافة إل الدمات الارجية ،وقحاليا لدى ندقطة البيع الدمات والتنتجات التالية:
 إاضافة اشتاك  ADSLإل مزود الدمة إاضافة اشتاك اتصال هاتفي إاضافة قحساب بريد الكتون تسديد فاتورة أي اشتاك تابع لزود الدمة بيع متنتجات مستودعية ملثل :مضاد فايروس ،بطاقات اتصال هاتفي ،بطاقات تسديد ،بطاقات ياشام .... وسيتم ااضافة خدمات أخرى ف الستدقبل ملثل تويل رصيد موبايل ،خدمات استضافة ...يتم الدخول إل خدمات ندقطة البيع قحاليا من خلل:
 الدقتناة الول :رابط وب الدقتناة اللثانية :خدمة USSDبكلتا الالتي هتناك اسم مستخدم يعب عن وقحدانية ندقطة البيع ،أو رقم موبايل بالتنسبة للدقتناة اللثانية
كافة الدقتنوات مهزة بكافة التسهيلت لتحديد صلقحيات الواجهة وتفعيلها من عتناوين مددة
تعريف نقطة البيع

يتم تعريف ندقطة البيع من خلل واجهة الدارة

عتند تعريف ندقطة البيع يتم تديد اسم الدخول وكلمة السر بالاضافة إل معلومات التصال
ومن ث رقم قحساب الصتندوق وقحساب العمولة وساقحية الرصيد الطلوب ،وتظهر قائمة التنتجات العرفة ف التنظام ليتم اختيار التنتجات
التاقحة لتندقطة البيع وقحجب متنتجات أخرى بسب طبيعة ندقطة البيع.
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البيان المالي لنقطة البيع كما يظهر من واجهة نقطة البيع

سجل طلبات ندقطة البيع كما يظهر من واجهة ندقطة البيع

