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 خصائص البرامج 

  DynasoftERPبرنامج الحسابات 

هو برنامج إدارة الحسابات التجارية للشركات الصغيرة و المتوسطة  DynasoftERP برنامج الحسابات 

التجارية  والمؤسسات المالية والحجم. هذا النظام الشامل لجميع األعمال الحسابية التي تجري في الشركات  

عمل  و في  نوعي  انتقال  للمستخدم  يوفر  مما  الحسابات  إجراء  في  اليدوية  التقليدية  األدوات  بديل  هو 

اليومية والشهرية والسنوية. يوفر البرنامج واجهة استخدام مميزة من أجل تسهيل الوصول إلى   الحسابات

 رنامج بعيدا عن الخطوات المعقدة في إدخال البيانات و استخراجها الحقا كتقارير عمل. بكافة ميزات ال 

 ميزات البرنامج 

 ميزات عامة  .1

 والفرنسية يدعم اللغات العربية، اإلنكليزية  

 متعددة اتشرك  إدارة  

 من خالل المستخدم المالية السنة بدايةإمكانية تحديد  

 يدعم سنوات متعددة 

 مفتوحة سنوات عدة إبقاء إمكانية 

 السابقة السنوات   تعديل أو إغالق مع المفتوحة للسنوات المتزامن  االستخدام  

 ةمتعدد العمالت  دعم  

 صالحيات على الشاشات والوظائف دعم األمان للمستخدمين عبر   

 ربط مباشر بين كافة وحدات البرنامج من خالل الترحيل المباشر للعمليات  

 المضافة القيمة ضريبةمتكامل مع  

 إمكانية إنشاء شركات عبر نسخ كامل أو فقط التجهيز من شركات موجودة 

 إمكانية ترقيم العمليات عبر تسلسالت محددة من قبل اإلدارة 

 تغيير معلومات الشركة )اإلسم, الهاتف, الشعار...(   

 إمكانية إستخدام لحدود خمس وحدات هرمية لمراكز التكلفة  

 بناء إستبيانات حسب الحاجة وبأنواع مختلفة تساهم في الحصول على بيانات إحصائية  

 

 المحاسبة .2

I.  الحسابات 

 فتراضي محاسبي لبناني بشكل إمع اإلحتواء على تصميم    –(للتعديل  قابل)  تصميم محاسبي مرن 

 الحسابات   تصميم  حسب الفئة حسب هرمي عرض 

 إمكانية إستخدام حساب مساعد واحد على أكثر من حساب أستاذ عام 

II. الشيكات إدارة 
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 إدارة كاملة وسهلة للشيكات الصادرة والواردة 

 دعم مراقبة الشيكات وإستحقاقاتها 

 تعريف أنواع شيكات متعددة 

 كات إصدار وطباعة الشي  

 إيداع وتحويل شيكات الى البنك 

III.  الموجودات األصول إدارة 

 بطاقة خاصة لكل أصل  

 تحديد نسبة اإلستهالك لكل أصل  

 إصدار إستهالكات األصول بشكل شهري أو سنوي  

 إقفال األصل عند اإلنتهاء من إستخدامه 

IV. إدخال العمليات 

مع   ( مدفوعات، قيود يومية وإفتتاحية وغيرهامقبوضات،  دعم إدخال كافة العمليات المحاسبية ) 

 إمكانية إضافة أي نوع جديد من العمليات بسهولة 

 دعم إدخال عمليات متعددة األطراف )أكث من مدين وأو دائن( 

 سهولة في البحث وتدقيق العمليات  

  ذات   األخرى  والبيانات  المستخدم و  البيانات  إدخال تاريخ  تسجيلحفظ تاريخية حركة العمليات ) 

 ( الصلة

V.  التقارير 

 التقارير  طباعة أو معاينة على القدرة 

 فلترة التقارير قبل طباعتها حسب إختيار المستخدم 

 MS Word و MS Excel, PDFالتقارير الى    تصدير 

 أنواع تقارير متعددة )ميزان مراجعة، حساب نتيجة، كشوفات حسابات، إلخ..( إصدار   

VI.  إقفال السنة 

 بطريقة سهلة مع إمكانية التراجع عند الحاجة  المالية  السنة إغالق 

 المقبل  للعام  االفتتاحية األرصدة  إلى اإلغالق عند لألرصدة  تلقائي  تحويل 

 المخزن .3

 المحاسبة  وحدة مع الكامل التكامل 

 المضافة القيمة ضريبةلالكامل   الدعم  

 )مع إمكانية إدارتها بطريقة هرمية( المتعددة   المستودعات إدارة  

 إستخدام ترابط غير محدود لفئات البضائع 

 الترحيل الى المحاسبة تحديد الحسابات  

 تعريف البضائع مع اإلسم والرمز والباركود وصورة 

 تحديد لوائح أسعار 

 سهولة تعديل األسعار للبضائع من خالل شاشة مستقلة  

 تجميع وفرط البضائع  
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 وترحيل طلبات مبيع وشراء إدخال  

 تحضير طلبات شراء من خالل شاشة واحدة 

 تعديل الجردة ومطابقته مع الكميات الواقعية 

 تسجيل المواد التالفة أو ضائعة وترحيلها الى المحاسبة 

 إقفال المخزن عند الرغبة مع إمكانية بقاء المخزن مفتوحة لسنوات متتالية  

 لفة الوسطية إقفال المخزون حسب أخر كلفة أو الك 

تقارير متعددة حسب الطلب والشروط )لوائح وكشوفات البضائع، الجردة، أرباح األصناف أو   

 الفواتير، كشوفات المندوبين وغيرها..(

 نقاط البيع  .4

 المحاسبة المخزن و مع الكامل التكامل 

 توفير جميع الخيارات في واجهة واحدة 

 الدعم الكامل للمس  

 وتفاعليةلوحة تحكم أنيقة  

 الفئاتبحسب  األصناف  تبويب  

 الباركود واإلدخال المباشر بالبحث    ،إدخال المواد في الفاتورة بثالث طرق: اللمس 

 تحديد او إضافة زبون جديد من نفس الشاشة 

 أو على الحساب نقديت، بطاقات اإلئتمان، بطاقات خاصة، قبض تعدد طرق القبض عبر الشيكا 

 واإلدخال للصندوق مع ربطها الكامل بالمحاسبة إدارة كاملة لحركة اإلخراج 

دفع أو قبض من الموردين والزبائن بطريقة مباشرة مع معرفة تامة بالحركة المالية دون الرجوع  

 الى المحاسبة 

 إدارة كاملة لحجوزات الطاوالت بالمطاعم أو الفنادق  

 كافة الشاشات والوظائف مرتبطة بصالحيات المستخدم 

 متعددة ومتنوعة مالية وإحصائية ملخصة أو مفصلة حسب الحاجةتقارير  

 إدارة شؤون الموظفين والرواتب  .5

 مدمج وموحد مع برنامج المحاسبي.  

 يدعم استخدام مراكز متعددة.  

 يدعم استخدام أقسام متعددة.  

 إدارة كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان االجتماعي. 

 التفاصيل ومتابعة عملية توظيفهم الحقا  تسجيل طلبات المرشحين بكافة  

 إمكانية تحميل وربط أية ملف بالموظفين  

تسجيل الموظفين وتشمل المعلومات العامة، والمعرفون، المهارات، الخبرات التعليمية، وأنواع   

 الوظائف والمناصب.... 

 متابعة وإدارة اإلجازات والعطل الرسمية والمرضية وغيرها. 

 تب شهريا  أو يوميا . إدارة األجور والروا 

 يدعم تقارير إدارية لمختلف المعلومات المتعلقة بالموظفين.  

 يدعم تقارير تفصيلية حول رواتب بحسب المراكز واألقسام.  
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 يدعم تقارير لبطاقات الموظفين المالية واإلدارية المختلفة. 

والضمان    والعائلية  واإلدارية  الشخصية  المعلومات  كافة  وتسجيل  إدخال  والضريبة  يدعم 

 للموظفين. 

 يمكن للمستخدم تحديد البدالت المستحقة والمحسومة للموظفين. 

 يمكن للمستخدم تحديد المعادالت. 

 يدعم تطبيق أكثر من نموذج للرواتب.  

يدعم إمكانية تسجيل الحضور اليومي والشهري كما إدخال معلومات البدالت يوميا  أو شهريا   

 حسب طبيعتها. 

 ظفين إدخال تقييمات للمو 

 تسجيل وترحيل دفعات الموظفين 

 إستخراج التقارير بعمالت متعددة.  

 يستخدم لمعالجة رواتب المتعاقدين.  

 يدعم مختلف التقارير اإلحصائية. 

 إمكانية إلصدار والتراجع عن إحتساب الرواتب ومعالجة األخطاء من قبل المستخدم.  

 اإلعدادات  .6

في    المرنة  البيانات  لتحديد  مرنة  الصرف  شاشات  وأسعار  العمالت  ناحية  من  لبرنامج 

 وغيرها..  والمستخدمين

 المستخدمون  .7

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 
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System Features 

DynasoftERP System 
The system is a web application, can be used on an intranet and/or internet using 

SQL Server for Database and Asp.net plus C# and RDLC report tool. 

DynasoftERP System is a management software for small and medium sized 

businesses. This comprehensive system for all the arithmetic work that takes place 

in companies, financial and commercial institutions, and it is an alternative to the 

traditional manual tools in performing the calculations, which provides the user 

with a qualitative transition in the work of the daily, monthly and annual accounts. 

The program provides a distinctive user interface in order to facilitate access to all 

the features of the program away from the complicated steps of entering data and 

extracting it later as work reports. 

System Characteristics 

1. General Characteristics 

 Supports Arabic, English and French languages 

 Supports multiple companies’ management 

 Easy to specify the beginning of the fiscal year 

 Supports multiple years 

 Ability to keep several years open 

 Simultaneous use of open years with closing or adjustment of previous 

years 

 Supports Multiple currencies 

 Supports Security for users via permissions and rights on screens and 

functions 

 Direct link between all system modules with an option to migrate or 

synchronize different companies 

 Integrated with VAT 

 Ability to create companies through full copies or only some data from 

existing companies 
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 Ability to numbering operations through sequences defined by the 

management 

 Easy to manage company information (name, phone, logo...) 

 Supports up to five hierarchical units for five cost centers 

 Building questionnaires as needed and of different types that contribute 

to obtaining statistical data 

 

2. Accounting Module 

I. Accounts 

 Flexible (adjustable) accounting design - with a Lebanese accounting 

design by default 

 Hierarchical tree view for accounts design 

 Ability to use one auxiliary account for more than one general ledger 

account 

II. Bank Checks Management 

 Complete and easy management of incoming and outgoing checks 

 Support check monitoring and entitlements 

 Define multiple types of checks 

 Issuance and printing of checks 

 Deposit and transfer checks to the bank 

 Easy bank reconciliation 

III. Assets Management 

 Card for each asset 

 Determine the depreciation rate for each asset 

 Issue or reverse asset depreciation on a monthly or annual basis with 

one click 

 Automatic Lock for finished assets 

IV. Operations 

 Supports all accounting operations (receipts, payments, daily and 

opening entries, etc.) with the ability to easily add any new type/s 

 Supports multilateral operations (more than one debit and/or creditor 

with different currencies in the same transaction) 

 Ease to search and/or audit operations 
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 Easy transaction history track (recording data entry history, user and 

other related data) 

V. Reports 

 Ability to preview or print reports 

 Filter reports before printing according to the user's choice 

 Export reports to MS Excel, PDF and MS Word 

 More than 15 types of reports (trial balance, result account, account 

statements, etc...) 

VI. Year Close 

 Easy close or reverse fiscal year 

 Automatic transfer of balances at closing to opening balances for the 

next year 

3. Inventory Module 

 Item Categorization 

 Item Definition including Item Name, Weight, etc... 

 Multiple Branch Support 

 Multiple Pricelist Support (each selling pricelist will be link to specific 

branch) 

 Multiple Warehouse Support (each Warehouse will be link to specific 

branch) 

 User permissions per Pages, functions, Warehouses and Branches. 

 Sales Order and Sales Invoice 

 Purchase order and Purchase Invoice 

 Sales Return and Purchase Return 

 Stock-In and Stock-Out to Manage Shrinkage Losses 

 Collect Multiple Purchase Order from branches within one page in order 

to generate purchase invoices smoothly 

 Ability to add external costs on Purchase Invoices (like Transportation, 

Shipping, Commissions…) 

 Ability to link each purchase invoices different Drivers or salesmen 

 Fully Integrated with Accounting 

 Statistical Reports 
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4. Point of Sale Module 

 Full integration with Inventory and accounting 

 Provide all options in one interface 

 Full support for touch 

 Stylish and interactive control panel 

 Sort items by categories 

 Select items in invoice by three ways: touch, barcode and direct search 

entry 

 Select or add a new customer from the same screen 

 Multiple methods of payment via checks, credit cards, special cards, 

cash or account receipts 

 Complete management of the movement of output and entry to the 

fund with its complete link to accounting 

 Payment or receipt from suppliers and customers directly, with full 

knowledge of the financial movement without referring to accounting 

 Complete management of table reservations in restaurants or hotels 

 All screens and functions are linked to the user's permissions 

 Multiple and varied financial and statistical reports, summarized or 

detailed, as needed 

 Billing and Order Processing 

 POS System have the basic functionality of billing and order processing. 

It should be able to bill orders (Sales, Returns and Internal Orders) by 

scanning items and capturing different payment modes. 

 It has the capability to generate order invoice and reprint to end 

customer along with adding the discount, customer details and 

additional remarks to an order. 

 Sales monitoring and Reporting 

 POS system is be able to generate a robust report on sales result. It is 

able to report hourly, daily, weekly, monthly and yearly takings and 

outgoings so that the merchants can easily understand the overall 

success of their business. 

 Cash Management (Cash In/out, Client Receipts and Expense/Supplier 

payments) 

 Customer Management 
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 POS System have a pared-down CRM, or customer manager, as a part of 

its solution, so that you can track all your customer data. 

 Multiple Currencies Support 

 Multiple Languages Support 

 Multiple Users Support  

 Multiple Branch Support 

 Products, Employees and Customers Statistical Reports 

5. Human Resource Module 

 Integrated and unified with the accounting program. 

 Supports the use of multiple centers. 

 Supports the use of multiple partitions. 

 Manage all details related to social security. 

 Registration of applications for candidates in all details with tracking 

recruitment process later 

 Ability to upload and link any file to employees 

 Registration of employees includes general information, knowledge, 

skills, educational experiences, types of jobs and positions. 

 Follow up and management of normal, sick and official holidays and 

others. 

 Manage wages and salaries monthly or daily. 

 Supports administrative reports of various personnel information. 

 Supports detailed reports on salaries by centers and sections. 

 Supports reports of various financial and administrative staff cards. 

 Supports the entry and registration of all personal, administrative, 

family, security and tax information for employees. 

 The user can determine the allowances dues and deduction for 

employees. 

 User can define dynamic allowances equations. 

 Supports application of more than one payroll model. 

 Supports the possibility of recording daily and monthly attendance as 

well as entering the allowance information daily or monthly according 

to their nature. 

 Introducing staff assessments 

 Registration and posting of staff payments 



 

00961  3 815860جوال:   –  00961  1 411449تلفون:  – 4196بناية بدارو  – شارع المتحف   –بيروت لبنان:   

 00964 771 2299911جوال:  –  00964 780 8192200تلفون:   – 54742 التسجيل رقم/   الـصافي أحـمـد مـكـتـب   – شارع الغدير   –النجف العراق: 

info@dynasoft.technology – www.dynasoft.technology 

9 

 Extracting reports in multiple currencies. 

 Used to handle the salaries of contractors. 

 Supports various statistical reports. 

 Ability to issue and reverse the calculation of salaries and processing 

errors by the user. 

6. Settings 

 Flexible screens to specify the dynamic data in the program in terms of 

currencies, exchange rates, users and others... 

7. Users 

 Users log the system through a name and password with special rights 

and permissions 

 Save all user actions (Add, Edit or Delete...) for historical and auditing 

purposes per any operation type. 


