BMS
Dynasoft BMS is a Business Management System for small and medium sized
businesses. This comprehensive system of all computational work carried out
in commercial companies is a substitute for traditional hand tools in conducting
calculations, providing the user with qualitative transition in the work of daily,
monthly and annual accounts. The program provides a distinctive user interface
to facilitate access to all program features away from complex data entry and
subsequent extraction steps to get business reports.

PROPERTIES
1. Stock Management
Table of items in stock with wide querying and grouping capabilities
Items’ movement report
Items’ Profit Report
Sales report (visual graphs)
Purchases report (visual graphs)

2. Invoicing system
Create an invoice with auto-generated ID and invoice type
Multi-currency support
Discount and Tax support
Sales Man activity record
Buy / sell / return invoice
Payment management per invoice
Invoices report with wide filtering options and per user data entry
Auto-calculation of stock variations according to invoice details
Print in A4 or A5 as desired
Invoice Editing available with regard to user privileges
Invoice data entry tracing system
Auto-generation of operations relative to invoicing and payments

3. Accounts
Allow to add/edit/delete accounts with their information
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Accounts reports cover all aspects of dealing: invoices, receipts, debts,
credits, debits and items
Pay multiple invoices with single payment automatically
Account statement and balance
Invoice summaries

4. Finance
Financial assets management
Finance center
Cash flow
Expenses
Money transfer
Profit and loss reports
Partners management

5. Settings
Multiple currency support with exchange rates management
Products categories
Users’ management that includes their credentials and privileges with
activity recording

6. Options
Print and export all invoices and reports to Excel, PDF, and Word

POS
7. Items Management
Item Definition with ability to specify barcode and adding images based
on category classification
Ability to set item discount by percentage
Getting Item profit with one click
Integrated with Dynasoft BMS system

8. Invoicing
Dynamic and easy sales invoice with the ability to link invoice to any
table
Support multiple currencies
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Can calculate value added tax automatically according to parameter
chosen
Automatic post for sales and receipt vouchers to Dynasoft BMS system
Automatic printing on receipt printer upon invoice delivery
Direct affection on BMS stock item quantities upon invoice delivery
Modifying any received invoice can be done based on user permissions

9. System Layout
Only one windows form for operations and invoicing
Fully support Touch screens
Item displayed per categories in order for better usage
Choosing invoice items can be by selecting from item images displayed
or through barcode or item name
Ability to link invoice to any defined client account
Invoices can be searched or filtered by client name, invoice number,
date, table…
Ability to put invoice order in pending status in order to be posted later.
Multiple dynamic reports per each cashier or user
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BMS
برنامج الحسابات  Dynasoft BMSهو برنامج إدارة الحسابات التجارية للشركات الصغيرة و المتوسطة
الحجم .هذا النظام الشامل لجميع األعمال الحسابية التي تجري في الشركات التجارية هو بديل األدوات
التقليدية اليدوية في إجراء الحسابات مما يوفر للمستخدم انتقال نوعي في عمل الحسابات اليومية و
الشهرية و السنوية .يوفر البرنامج واجهة استخدام مميزة من أجل تسهيل الوصول إلى كافة ميزات
الرنامج بعيدا عن الخطوات المعقدة في إدخال البيانات و استخراجها الحقا كتقارير عمل.

ميزات البرنامج
 .1المخزن
إدخال بيانات مفصلة عن كل مادة و تبويب المواد إلى أصناف
إدخال باركود المواد و اعتمادها في تسجيل فواتير البيع و الشراء
إنشاء تقرير حركة البيع و الشراء للمادة الواحدة و للصنف خالل فترة زمنية محددة
إنشاء تقرير ربح المادة أو الصنف خالل فترة زمنية محددة
تقرير حركة المبيعات و حركة المشتريات مع رسوم بيانية
معرفة قيمة المخزن و قيمة مبيع المخزن في أي وقت
إنشاء فرز للمخزن حسب اإلسم ,اللون ,الحجم ,وحدة القياس ,األسعار و غير ذلك
إنشاء فرز للمخزن حيث يمكن معرفة المواد التي ستنفذ قريبا و المواد التي تفوق كميتها حاجة
السوق
إضافة صورة لكل مادة
إجراء حسابات فواتير البيع و الشراء و تأثيرها على المخزون بشكل تلقائي

 .2الفواتير
طباعة الفواتير مع معلومات الشركة بشكل  A4أو  A5بدال عن الفواتير اليدوية
إستعمال عمالت متعددة
إمكانية البحث السريع عن الزبون في فاتورة البيع و اإلضافة السريعة له
تسجيل مبيعات المندوبين بحسب الفواتير
مرونة عالية في أدوات البحث و التعديل على الفاتورة ضمن واجهة واحدة
تغيير معلومات الشركة (اإلسم ,الهاتف ,الشعار)...
إدخال التكاليف اإلضافية للشراء (أجور النقل ,الجمرك )...و احتساب تحميلها على المواد في
فاتورة الشراء
حفظ الفواتير الغير مكتملة كمسودة و متابعتها الحقا
إدخال فواتير البيع و فواتير الشراء المرتجعة
تسجيل إدخال المستخدمين للفواتير و الحركات المالية من أجل متابعة أعمال استخدام النظام
إنشاء ملخص للمبيعات حسب الزبون ,التاريخ ,قيمة الفاتورة ,الديون...
إنشاء ملخص للمشتريات حسب المورد ,التاريخ ,قيمة الفاتورة ,الديون...
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احتساب معدل الكلفة في فواتير الشراء و إضافتها إلى المخزن

 .3اإلعدادات
تغيير تفاصيل التكاليف ,المصاريف ,طرق الدفع ,العمالت و غيرها

 .4المستخدمون
تسجيل بيانات المستخدمين للبرنامج مع إسم و كلمة مرور خاصة بكل مستخدم مع صالحيات
خاصة
تسجيل تاريخ و وقت دخول الموظف إلى البرنامج و خروجه منه و إنشاء تقرير مفصل عنه

 .5المالية
إدخال كافة المصاريف حيث يتم احتسابها في حساب األرباح و الخسائر
احتساب الربح في فاتورة البيع لكل مادة و للفاتورة مع رسم بياني
إدخال ميزانية الشركة بشكل حسابات متعددة (الصندوق ,البنك )...و لكل حساب عملة على
حدة و تسجيل نقل األموال بينها
تقرير المركز المالي بحيث يبين جميع الموجودات و المطلوبات
إنشاء تصفية عامة (حساب األرباح الدوري)
إنشاء مركز النقد و مراقبة جميع الحركات المالية عليه (التدفق النقدي)
تسجيل بيانات الشركاء مع نسبة الشراكة
تسجيل نقل األموال من حساب الشريك إلى حساب الشركة و بالعكس
تقارير العمليات (دائن ,مدين) خاصة بالزبائن ,الموردين ,و النقد

 .6الزبائن
تسجيل بيانات الزبائن مع ميزة البحث
إنشاء كشف حساب للزبون
إمكانية تسديد كافة الفواتير تلقائيا
احتساب الرصيد من تعامالت الزبون تلقائيا
تقرير مشتريات الزبون (المواد)
تقرير فواتير الزبون
تقرير ديون الزبائن

 .7الموردون
تسجيل بيانات الموردين مع ميزة البحث
إنشاء كشف حساب للمورد
إمكانية تسديد كافة الفواتير تلقائيا
احتساب الرصيد من تعامالت المورد تلقائيا
تقرير مبيعات المورد (المواد)
تقرير فواتير المورد
تقرير ديون الموردين

 .8المندوبون
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قائمة المندوبين
تسجيل مبيعات المندوبين و نسبهم بحسب البيع

 .9خدمات أخرى
إجراء نسخ إحتياطي تلقائي لقاعدة البيانات
طباعة و حفظ كافة الجداول و التقارير بصيغة إكسل ,صورة,بي دي اف..

POS
.01

إدارة األصناف
قائمة باألصناف مع إمكانيات الفرز و التبويب المتعددة
إمكانية إضافة صورة للصنف
إعدادات الخصم
تقرير أرباح الصنف
متوافق مع نظام إدارة األعمال Dynasoft BMS

.00

نظام الفوترة
إنشاء فاتورة مع رقم تلقائي و تصنيف نوع الفاتورة
دعم عمالت متعددة
احتساب الخصم و الضريبة
إنشاء تلقائي للعمليات و إرسالها إلى Dynasoft BMS
الطباعة على طابعة فواتير متخصصة
إنشاء تقارير المبيعات مع مرونة عالية في الفرز و التبويب
احتساب التغيرات في المخزن تلقائيا
إمكانية التعديل على الفواتير حسب صالحيات المستخدم
عدم إمكانية التعديل على الفواتير المرحلة بعد تسجيل الدخول الجديد

.01

واجهة النظام
توفير جميع الخيارات في واجهة واحدة
الدعم الكامل للمس
لوحة تحكم أنيقة و تفاعلية
تبويب المواد بحسب الصنف
إدخال المواد في الفاتورة بثالث طرق :اللمس ,الباركود ,و اإلدخال المباشر بالبحث
التعديل على الكميات في الفاتورة باللمس
احتساب المبلغ المرتجع تلقائيا
إضافة سريعة للزبون الجديد
البحث السريع عن تاريخ الفاتورة ,وقت التسليم ,رقم الفاتورة ,فواتير الزبون...
امكانية خزن الطلبيات و العودة لتنفيذها الحقا
نافذة باركود تفاعلية
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تشغيل سريع ألداة الحاسبة

.01

المالية
نظام إدارة الصندوق
أذونات خاصة لإلطالع على نشاط الصناديق أو المستخدمين
افتتاح و اغالق تلقائي للصندوق عند تسجيل الدخول و تسجيل الخروج

.01

المبيعات
تقارير المبيعات بحسب المستخدم ,الصندوق أو التاريخ
طباعة المبيعات اليومية على طابعة الفواتير
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