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نرحب بك
  لتكون جزءاً من مجموعة الرواد

    من خالل نظام إدارة املؤسسات

      األكرث كفاءة لخدمتك ...

      Pioneers group would like
    to welcome you to be our partner
  through the most competent
Enterprice Management System.

استعد للنجاح
BE READY FOR SUCCESS

واجهة تطبيق ثنائية اللغة ( عريب/ إنجليزي )

متعدد درجات الحامية من خالل الصالحيات
عىل مستوى اإلجراء الواحد

Client/Server   يعمل يف بيئة الشبكة الحاسوبية وبطريقة
مام يوفر درجة عالية من الحامية لقواعد البيانات

مع إمكانية الوصول إىل املعلومات الـمحدثة لحظياً

يقوم النظام بتسجيل تلقايئ لجميع الحركات التي تتم
عىل الخادم الرئييس لسالمة البيانات املدخلة

مع أخذ نسخة احتياطية من البيانات املخزنة ضمن جدول زمني مربمج

متعدد الفروع و الرشكات حيث ميكن ربط أكرث من فرع مبناطق
جغرافية متباعدة

مراعاة القوانني واألنظمة واملعايري املحاسبية املحلية والدولية

حفظ البيانات لسنوات عديدة حيث يقوم النظام بتدوير وإقفال تلقايئ
لألرصدة من عام آلخر مام يسهل عملية اسرتجاعها

تكامل وترابط تام بني مكونات النظام لتسهيل آلية العمل داخل املنشأة

حامية عالية للبيانات من خالل مراقب حركات املستخدمني الذي يقوم
بتسجيل جميع التغيريات التي يجريها املستخدم مام يسهل عليه

اسرتجاع البيانات املحذوفة حسب الطلب

تحديث الربنامج عن طريق اإلنرتنت

لوحة تحكم مركزية لفرض اإلعدادات العامة عىل جميع املستخدمني

يدعم النظام تقنية الحوسبة السحابية 

يوفر النظام آلية الرتاسل املبارش بني املستخدمني لترسيع وترية العمل

Bilingual User Interface  ( Arabic/ English) 

Multiple security levels, permissions per system, module,
option, and operation type

Client/Server Technology which provides centralized
and high security for the data along with easy access to
the recently updated information

Auto Posting of Data, the system automatically records
all the activities on the main server, this guarantees data
security and saves data backup within a programmed schedule

Wide geographical area can be connected together
via the multiple branches system 

Local and international accounting standards are taken
into consideration

Data is being saved for years as the system rotates and
closes accounts automatically and this facilitates later restore

Integrated system components to facilitate work within the firm

Data could not be lost, all users’ activities and modifications
are kept to facilitate data recovery

Automatic online updating for all modules 

Central control panel that applies general settings on all users 

�e system supports cloud computing technology

�e system provides direct messaging tool between the users
to quicken the work process



برسالة                     يبقى الجميع عىل تواصل
One                    and we keep in touch 

نظام

 الرسائل القصرية
SMS COMUNICATION

System  

يهدف نظام الرسائل القصرية إىل توفري خدمات التواصل بني إدارة املؤسسة و العمالء 

و املوظفني من خالل توفـري الخدمات الالزمة لتسهيل سري العمل بجودة عالية,

و ميتاز نظام الرسائل مبا ييل

This system allows enterprise to communicate with clients and employees
directly through SMS

إمكانية التواصل مع  العمالء آلياً من خالل نظام الرسائل القصرية (العمليات املالية,  الدعاية و اإلعالن, ...)

Ability to send SMS to clients regarding (financial transactions, promotions)

إمكانية إرسال املطالبات املالية العمالء عن طريق الرسائل القصرية

Ability to send financial claims to all clients

استخدام الرسائل القصرية لتزويد العمالء أو املوظفني مبعلومات حسابهم اإللكرتوين عىل املوقع

Send SMS with login information for each system members

إمكانية عمل مجموعات مكونة العمالء و املوظفني والتخاطب معهم من خالل الرسائل القصرية

Ability to create different groups of clients and employees to send them SMS.

إمكانية التواصل مع موظفي قسم معني من خالل الفلرتة علـى مستوى األقسام

Ability to communicate with employees in a certain department by using filters



شاشة لوحة القيادة (Dashboard) وهي الحل األمثل ملتخـذي

  القرار, حيث متكنهم من مراقبة ومتابعة جميـع  الحـركات الصــادرة

ـام ـام دون الحاجـة للدخول عىل شاشــات النظـ      و الواردة عىل النظ

       وشاشات التقارير.

سهولة الوصول إىل إحصائيات النظام

تصميم جذاب يتسم بالوضوح وسهولة إيصال املعلومات والحركات عىل النظام   

      مساعدة أصحاب القرار عىل اتخاذ القرار الصحيح وفقا ألرقام دقيقة ميكن الحصول عليها بشكل فوري

         مراقبة جميع الحركات املالية الصادرة والواردة

            متابعة حركات املوظفني ودعم القرار لشؤون املوظفني

             رسم بياين يوضح حركات املوظفني عىل النظام لغايات متابعة كفاءة سري العمل

    Dashboard screen is the best solution for decision makers, where
  they can monitor all the transactions on the system in one place
without refering to other screens or reports in the system.

             Easy to access the system statistics

           Attractive and user friendly interface

        Helps decision makers choosing the right decision due to the realtime statistics

     �e ability to monitor all the financial transactions

   �e ability to followup the employees actions and take  the suitable decision

�e ability to monitor the productivity through visual diagrams

شاشة

 لوحة القيادة
DASHBOARD

Screen   



إدارة شاملة لكافـة الوثائق و التقارير التي يتم إصدارها

  من النظــام و االحتفـاظ  بنسـخ إلكرتونيـة عنها باإلضافـة

    إلمكانيـة االحتفاظ بنســخ إلكرتونيــة عـن جميــع الوثائـق

      داخل املنشأة.

      Comprehensive management for all issued documents and
    reports by the system and keeping their electronic copies,
  in addition to the ability of saving an electronic copy of all
documents within the institution.

نظام إلدارة العمليات بكافـة أشــكالها عىل النظــام

  من خالل تحديد األشـخاص املخوليـن باملوافقـة عىل

    إجراء أية عمليـة إضــافة أو تعديـل و تتم املوافقــة

      بشكل إلكرتوين من خالل النظام بشكل عميل و مميز.

      A system to manage operations in all its forms on the
   system, through appointing certified individuals to
  approve any addition, modification or deletion action,
the approval is given electronically using the system

نظام

األرشفة
ARCHIVING

System  

نظام

املوافقات اإللكرتونية
e-APPROVAL

System  



نظام

الرتاسل مع العمـــالء

CONNECTING WITH CLIENTS
System  

    A module that provides texting service between institution
   and clients and the ability to send a message for an
  individual or groups

نظـام يوفـر خدمـة الرتاسـل بني املؤسسة 

  و العمالء مع توثيق كافة املراسالت و إمكانية

    إرسال رسالة إىل مجموعات أو أفراد.



خيارك األمثل ملتابعة أعاملك اليومية

  Your best choice to follow up on your daily transactions

التقويم

CALENDAR

األخبار و املناسبات

NEWS & EVENTS

عناوين االتصال

CONTACT INFO

إحصائيات النظام

STATESTICS إشعارات

Noti�cations

امللف الشخيص

PROFILE

تطبيق

 الهواتف الذكية
SMARTPHONES

Application  

أكرث من

 400 تقرير بانتظارك
More than

400 REPORTS  
Are waiting for you    

نظام األرشفة

          تطبيق املوبايل

               نظام اإلدارة املالية

                    نظام املحاسبة العامة

                         نظام دورة الشيكات

                             نظام التدقيق املايل

                                  نظام املستودعات \ املشرتيات \ و املبيعات

                                       نظام الرواتب و شؤون املوظفني

Archiving System

Mobile Application        

Financial Management System                

General Ledger System                       

Cheque Cycle System                                 

Financial Auditing System                           

Inventory , Procurement and Sales Management System                                 

Human Resources and Payroll System                                      



تعتبـر اإلدارة املاليـة قـراراً

   و ليسـت خيـاراً
     Financial Management is Decision

NOT A CHOICE
نظام املحاسبة العامة

    نظام دورة الشيكات

          نظام الرواتب وشؤون املوظفني

               نظام األصول الثابتة

                    نظام املستودعات

                         نظام املشرتيات

                               نظام املبيعات

                                    نظام نقاط البيع

                                         نظام التدقيق املايل

                                          General Ledger System

                                   Cheques' Cycle System

                             Human Resources & Payroll System

                         Fixed Assets Management System

                    Inventory Management System

               Procurement Management System

          Sales Management System

     Point Of Sale System

Financial Auditing System

اإلدارة
  املالية

FINANCIAL
MANAGEMENT   



إدارة مردودات املشرتيات

إدارة عروض األسعار

إدارة أوامر الرشاء

إمكانية استخدام الرقم املتسلسل يف املشرتيات

قيود آلية باملشرتيات عند كل عملية رشاء

إمكانية الخصم علـى مستوى املادة أو علـى مجمل

الفاتورة بنسبة مئوية أو قيمة

إدارة املشرتيات النقدية والذمم 

Procurement Management module is the best solution to control purchasing department and all
procurement procedures, also controlling all foreign purchases.

يهدف نظام املشرتيات إىل السيطرة وإدارة عملية املشرتيـات كاملـة من خـالل جذب عروض أسـعار 

ومفاضلة األسعار وإصدار أمر الرشاء باإلضافة إىل سندات املشرتيات املتعـارف عليــها سـواء كانت 

مشــرتيات نقدية أو ذمم. كام ويعمـل النظـام علـى احتسـاب مصاريف املشرتيات األجنبيــة من مصاريف 

شحن أو تخليص أو جامرك أو تحميـل وتنزيل ...الخ، وميتاز مبا ييل

نظام
  املشرتيات

PROCUREMENT MANAGEMENT
System   

Integrated with GL and Inventory and Assets Modules 
Supports cash and credit purchasing 
RFQ management
PO management 

Supports purchasing discounts
Supports serial numbers
Supports purchasing returns

توفري اآللية املناسبة إلدخال األرصدة االفتتاحية للشيكات

املقبوضة و املودعة برسم التحصيل واآلجلة

إمكانية استحقاق شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية سحب شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية إرجاع شيكات برسم التحصيل آلياً

إمكانية إرجاع شيكات املقاصة آلياً

إمكانية إعادة إيداع شيكات مسحوبة أو معادة آلياً

إمكانية تسديد شيكات مسحوبة أو معادة آلياً

إمكانية رفع شيكات إىل املحامي آلياً

إمكانية تتبع الحاالت التي مر بها الشيك

معالجة جميع حاالت الشيكات آلياً

Cheque cycle module is the best solution to trace and manage all incoming and outgoing cheques,
with automatic effect on the GL. And here some of this module features:

تهـدف دورة الشيكات إىل معالجة حاالت الشــيكات املختلفة من إيــداع

وتحصيل وإرجاع و ضامن انعكاساتها املالية بشكل آيل، مام يسهل عمل

الدائرة املاليـة ، وفيام ييل أهم ميزات نظــام دورة الشيكات :

نظام
  دورة الشيكات

CHEQUE CYCLE
System   

Beginning balances of Cheques 
Handling Cheques In Collection 
Handling Returned Cheques

Control all types of cheque status with automatic JVs
Cheque tracing ability to find the history of all cheques
status report

متعدد الفرتات املحاسبية مع إمكانية اإلقفال آلياً يف نهاية كل سنة حسب طلب املستخدم

اإلقفال الشهري للفرتات املحاسبية مع إمكانية فك اإلغالق حسب الطلب

إمكانية تحديد الحسابات االعتيادية التي متكن النظام من إجراء القيود اآللية بشكل تلقايئ

إمكانية توزيع اإليرادات و املصاريف بناءاً عىل مراكز الكلفة و األقسام

تعريف آلية تسلسل السندات وترميزها

إدارة متكاملة للبنوك وحسابات املنشأة فيها

إدارة بطاقات االئتامن والقبض من خاللها

إدارة الحركات اليومية مبختلف أنواعها (قيد، قبض، رصف نقدي، رصف بنيك، إيداع، تحويل، تسوية)

يوفر النظام طريقة سهلة إلدخال أرصدة بداية املدة و التي يتم إدخالها ملرة واحدة فقط عند البدء باستخدام

النظام ومن ثم يقوم النظام بتدويرها تلقائياً بني السنوات

إمكانية بناء املوازنة التقديرية و املستهدفة شهرياً و سنوياً عىل مستوى الفرع

يوفر النظام جميع التقارير املعيارية مثل ( كشف حساب تفصييل، كشف حساب أستاذ عام/مساعد، ميزان مراجعة

مبختلف أشكاله، قامئة األرباح والخسائر، املوازنة العامة و املركز املايل )

يوفر النظام مجموعة من التقارير التحليلية واملقارنة

طباعة قوائم مالية عىل مستوى مراكز التكلفة

نظام
  املحاسبة العامة

GENERAL LEDGER
System   

Multi accounting periods with automatically year closing procedures

Monthly transactions closing with the ability of re-opening upon request

Ability to define regular accounts which the system need to make all automatic JV’s

Use cost centers to record all revenues and expenses

Control accounts can be set for the auto-transactions entries

Dynamic vouchers serialization approaches

Full bank account management  (Cash, Cheque, Credit Card, and Bank Transfer receipts)

Several types of transactions are supported
(JVs, Cash & Bank Payments, Receipts, Deposit, Transfer…etc with the ability to build your own type)

Beginning balances entry

Automatic JVs through all type of transactions with automatic description.

�e Budget and target can be built monthly and yearly per branch

Budget and appropriations management 

Income statement and trial balance



تحديد مواقع األصول وتتبعها

تشغيل األصول, إتالف األصول

احتساب إهالكات األصول شهرياً أو سنوياً وتقييدها عىل النظام املايل آلياً

إدارة عهد املوظفني املرتبطة باألصول

إدارة اإلضافات والتحسينات عىل األصول

تحويل مواد املستودع إىل أصول

تكامل مع باقي األنظمة املالية

نظام
  األصول الثابتة

FIXED ASSETS MANAGEMENT
System   

Assets locating, tracking, & relocating
Assets running & disposal
Assets calculating of depreciation & GL recoding
Assets custody management
Assets additions management
Stock-item to asset transformation
Full-integration with other ERP sub systems

قيود آلية باملبيعات و تكلفة البضاعة املباعة عند كل

عملية بيع

إمكانية الخصم علـى مستوى املادة أو علـى مجمل

الفاتورة بنسبة مئوية أو قيمة

مبيعات نقدية وذمم 

مردودات مبيعات عن طريق فاتورة أو مادة

تجهيز عروض األسعار وأوامر البيع

إدارة عموالت مندويب املبيعات

إظهار الكمية املتوفرة عند البيع مع إمكانية السامح

بالبيع بالسالب

إمكانية استخدام الـ  serial number  يف عملية البيع

النظام يدعم العمل بسقف الذمة وعمر الذمة باإلضافة إىل

العديد من الـميزات التي من شأنها تسهيل عملية البيع

وتسهيل الحصول علـى التقارير

Sales module is the best solution to control all kinds of sales ( Cash, Credit ) with a very friendly and
easy to use interface, and here are some of its features

Inventory Management module aims to provide the suitable solutions to manage the inventory
and control the available quantities and perform all the needed input and output transactions
to initiate instant stocktaking reports, and the module has the following features

يعنى نظام املبيعــــات بإدارة عمليـــات البيع بكافة أشكالهـا والتعامل 

مــع كافة أنواع املبيعات (نقدية , ذمم),  وفيام ييل أهم مزايا نظــــام 

املبيعات

يهدف نظام املستودعات إىل توفري الحلول الناجحة إلدارة املخزون والســـيطرة علـــى الكميـــات املتوفـرة من 

املــواد  وإجــراء جميــع الحركات الالزمة من إدخال وإخراج لتوفري تقارير الجــرد لحظياً وفيام ييل أهم ميزات نظام 

املستودعات

نظام
  املبيعات

SALES MANAGEMENT
System   

Automatic issue of sales vouchers with their
costs on each sales transaction
Supports sales discount per item or invoice
by a percentage or value
Supports all sales types ( cash , credit )
Supports sales return on invoice

Prepares quotations and sales orders
Manages the sales representatives' commissions
Shows the on hand quantity on each sales transaction
with the ability of selling negative quantities
�e ability of using serial numbers for each sales
transaction

يدعم النظام تكاليف املشاريع 

يدعم النظام عمليات الصيانة والكفالة للمواد املباعة

يدعم النظام عمليات االسترياد وتكاليفها

يدعم النظام الرشكات التي متلك مستودعات يف املنطقة الحرة 

يدعم النظام اختالف وحدات البيع عن وحدات القياس 

يدعم النظام التكاليف املبارشة والغري مبارشة لعمليات

التصنيع (مبوجب معادالت تصنيع محددة )

Hand Held والـ PDA إمكانية العمل علـى أجهزة الـ

التنبيه للكميات املتوفرة وحد معاودة الطلب 

الباركود والباركود البديل لكل مادة

نظام
  املستودعات

INVENTORY MANAGEMENT
System   

Supports project costing

Supports maintenance and warranty control for sold items

Supports all importing transactions and their costs

Supports all companies with inventories in the duty free zone

Supports the di�erences between the selling units and measuring units

Works with PDA & Hand held

Alert for on hand quantities and limiting re-ordering

Supports barcode and its substitute for each item

Supports a direct and indirect costing



نظام
الرواتب و شؤون املوظفني

HUMAN  RESOURCES & PAYROLL

يعنى هذا النظام بإدارة قسم شؤون املوظفني يف املنشأة وتنظيم كل حركات املوظفني من إجازات ومغادرات أو تعيينات

و استقاالت ...الخ . كام يعنى باحتساب الرواتب وتقييدها آليا واحتساب االقتطاعات والعالوات...الخ.

�is module is built to manage the employees' personnel a�airs in the institution and control all their 

transactions such as vacations, leaves, hiring resignations, etc. It also calculates salaries automatically 

taking into consideration all deductions and allowances, etc.

إمكانية احتساب الرواتب اإلضافية

إمكانية احتساب العالوة و ساعات العمل اإلضايف للموظفني

إمكانية عمل عدد كبري من الكشوفات حسب الطلب

متابعة الزيادات السنوية للموظفني

يسمح النظام مبتابعة الضامن االجتامعي للموظفني املشرتكني

مع إمكانية مراعاة قوانني الضامن االجتامعي إن لزم األمر

إمكانية تعريف العالوات واالقتطاعات والعمل اإلضايف واملكافآت

متابعة اإلجراءات التأديبية ولفت النظر وخصم األيام من املوظفني

إمكانية احتساب رضيبة الدخل املستحقة و اإلعفاءات عىل املوظف شهرياً

استخراج كشوفات الضامن االجتامعي للموظفني الجدد أو املستقيلني

احتساب نهاية الخدمة

 احتساب تسوية اإلجازة

 اإلجازات واملغادرات

 دوام املوظفني "البصمة واملعالجة"

إنشاء ملف للموظف أسايس و مايل و إضافة املرافقني

 تقييم املوظف

 التأمني الطبي

 تذاكر السفر

عقود املوظفني ومتابعتها

السلف ومتابعتها

Control all Salaries Transactions

Ability to calculate allowances and overtime hours
for employees

Ability to generate a large number of reports upon request

Generate employees' annual raises

�e system allows controlling the employees' social security
according to the provided laws and regulations

Ability to define allowances, deductions, overtime, and awards

Follow up on employees' disciplinary procedures and warnings

Ability to calculate the monthly income tax and exemptions
for employees

Export social security reports for new and former employees

End of Service calculations

Employee vacation settlement

Leaves and vacations

Employee attendance “finger prints” and fix employee

attendance

Create employee basic and financial files

Employee evaluation

Health insurance

Employee contract

Personal loan

نظام

الرواتب و شؤون املوظفني
SALARIES & EMPLOYEES AFFAIRS

System  



    Manage internal auditing department through a connection
  to all financial statements done on the system with the ability
to accept or refuse them by the auditor

إدارة لقســم التدقيــق الداخلــي يف املؤسسة

  من خالل ارتبــاط بجميـع الحركـات املالية التي تتم

    عىل النظام و عرضها و إمكانيـة قبولها أو رفضها

      من قبل املدقق.

نظام

التدقيق املايل
FINANCIAL AUDITING

System  

يعترب نظـام التدقيـق الداخـيل ومراقبــة الحركــات املاليــة من األنظمــة املاليــة الواجــب

  توفرها يف األنظمة املالية حتى يتسنى لإلدارة املاليـة مراقبـة العمل املايل واملحاسبي

     بشكل دوري واكتشاف األخطاء ومعالجتهـا وبيـان األسـباب الدافعـة لرفض العمليـة املاليـة

        أو قبولها، باإلضافة إىل ميزات إقفال العمليات ومنع التعديل عليها من قبل أي شخص الحقاً,

           وميتاز نظام التدقيق الداخيل ومراقبة الحركات املالية بالـميزات التالية :

       Internal Auditing module is one of the most important modules in our so�ware

     which allows the internal auditors to control and view all types of transactions

  to accept or reject them, also the ability to close any type of transaction a�er

auditing to prevent any future updates.

يعمل بشكل متكامل مع نظام الرواتب ونظام املستودعات واألنظمة املالية األخرى

   إقفال آيل للسندات املدققة (املقبولة ) مع إمكانية فك اإلقفال عنها من قبل املدقق فقط

      إمكانية إرجاع السندات التي تحتوي علـى أخطاء (املرفوضة) إىل املحاسب مع إمكانية بيان األسباب

         إمكانية منع التعديل أو الحذف علـى املستندات املرفوضة

            تقرير مفصل عن الحركات املرفوضة واملقبولة مع بيان األسباب

             Works with all other financial modules like Inventory & Payroll 

         Automatic closing for audited transactions with the ability to re-open them by the auditor

      Ability of returning rejected transactions to the accountant with reports of rejections reasons

   Ability to prevent modification and deletion actions on rejected transaction

Detailed report on approved and rejected transactions with reasons



You can analyze sales data; figure out how well all the items

on your shelves sell, and adjust purchasing levels accordingly.

You can maintain a sales history to help adjust your buying

decisions for seasonal purchasing trends.

You can improve pricing accuracy by integrating bar-code scanners

and credit card authorization ability with the POS system.

Works with touch screens/systems and non-touch screen based systems

Time Based Discount Rules (Buy X Get Y for Z%, Mix and Match, etc.)

Recurring billing with card on file

(great for club management and service businesses)

Wish List/Gi� Registry

VAT for countries that support a Value Added Tax

Promotion Code Tracking

Gi� receipts

Open multiple sales screens

Serial number tracking

Split payment media. Handle all those Visa gi� cards being used for payment.

Tens of preconfigured reports with many filters to better enable you to get

the information out of RetailEdge you need to reorder, sell and manage your

customers

الربط التام بني اإلدارة واألفرع املختلفة

التكامل التام بني عمليات البيع وأرصدة املخازن وطلبات الرشاء

رسعة إمتام عمليات البيع باستخدام قارىء الباركود وشاشات اللمس

إدارة التكاليف املصاحبة لعمليات البيع كالنقل والتحميل وغريها

إمكانية البيع من أكرث من مخزن وإصدار فاتورة مشرتكة

يدعم النظام طرقاً مختلفة للتسعري والخصم

إمكانية تطبيق نظام التخفيضات خالل فرتات معينة من السنة

طباعة ملصقات الباركود والفواتري والتقارير الرضيبية

يدعم النظام درجات مختلفة من الصالحيات كإظهار التكلفة واألرباح والتحكم بالخصومات

التعامل مع األصناف التي لها تاريخ انتهاء الصالحية

يحتوي النظام علـى تقارير تحليلية تساعد يف اتخاذ القرارات الالزمة

إدارة شاملة للموردين

التوصية بعمل إعادة طلب  للمواد عند وصولها إىل حد معني يف املستودع

الربط مع نظام املستودعات

تعريف وتنظيم املواد واألصناف التي يتم بيعها داخل نقاط البيع

تنظيم عملية إعادة الطلب للمواد واألصناف من املوردين

يهدف نظام نقاط البيع لعمل إدارة شاملة لعمليات بيع  املواد وجردها الفوري

  من املستودعات وميتاز مبا ييل :

نظام
  نقاط البيع

POINT OF SALE
System   


