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نظام إدارة موارد الشركة

إبدأ االن في التحول الرقمي لشركتك وأصنع فارقًا في أعمالك
(ERP) 



 هو نظام برمجي إلدارة موارد وأفرع المؤسسات والشركات المختلفة، وهو مجموعة من الوحدات البرمجية التي يمكن االختيار من بينها لطبيعة
المالية، المؤسسات  لجميع  ا  مناسبً ليكون   

ً
برمجيا واإلضافة  للتعديل  قابل  بأن مصدره  النظام  ويتميز  والشركات،  المؤسسات  واحتياجات   عمل 

 الصناعية، التجارية، الطبية، والجمعيات الخيرية، وهو ما يسمى بالبرمجة حسب متطلبات العميل, ويتيح أمكانية ربط بيانات العمليات المختلفة التي
 تتم داخل المؤسسات، ويتميز كذلك بأنه نظام متكامل ويعمل بطريقة تلقائية تسجل جميع العمليات في لحظات حدوثها، كما يمكن من خالله
 استخدام قاعدة بيانات موحدة لمتابعة جميع العمليات وربطها ببعضها من خالل االنترنت حيث أن النظام تم بناؤه بأحدث األساليب التقنية بلغة

  البايثون كبرنامج ويب

It is a software system for managing enterprise resources and 
divisions You can modify it, it can be programmatically modified to 
be suitable for all institutions, financial, industrial, commercial, 
medical, and charitable societies.
It provides the ability to link the data of operations that you 
perform inside institutions and manufacture, as it works through it 
with the latest technology as a program Web Based Application.

أودو ا�فضل �دارة موارد ال�كات 	كن ا�عت�د عليه فيساعدك ع� إدارة ا�ع�ل
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Odoo ERP
نظام أودو



www.digint.net

 أقسام النظـام

One Need, One App
Expand as you grow. تطبيق واحد، لغرض واحد

حقق التوسع في أودو كلما نمت أعمالك

Accounting
الحســابــات

Invoicing
الفـواتيــــــر

Expensies
المصاريـــــــف

Accounting and Finance
���������� ����������

Inventory
المستودع

Manufacturing
التصنيع

Purchase 
المشتريات

Stores & Warehouses
���������� � �������

Employees
 الموظفين

TimeSheets
سجل الدوام

Leaves
اإلجازات

Approvals
الموافقات

Human Resources������� 
�������

System Modules
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والمزيد من األقســام
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CRM
إدارة عالقات العمالء

Sales 
المبيعات

Point of Sale
نقاط البيع

Sales
��������

Project’s
المشاريع

Document
المستندات

Operations Managment
�������� �����

eCommerce 
متاجر الكترونية

Events
الفعاليات

Web Solutions
����� �����

System Modules أقسام النظـام
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System Features
 مميــزات النظـــام

من العديد  على  المستقبلية  المنشآت   ومتطلبات  احتياجات  تلبي  سحابية  كخدمة  النظام  تصميم   تم 
حيث للشركات  والرأسي  األفقي  التوسع  وخصائص  المتعددة  النظام  أقسام  خالل  من  وذلك   المستويات 
العمليات وتنفيذ  النظام  أقسام  وباقي  والمخازن  والمشتريات  والمبيعات  الحسابات  بين  األقسام   تكامل 
الخدمات مجال  في  جديدًا  مفهومًا  لتقدم  الفعلي  الوقت  في  قسم  لكل  المعلومات  وتوفير  آلي   بشكل 

التقنية    والحلول 

 وقت أقل في
تنفيذ العمليات

تكلفة أقل

متعدد اللغات

ال يحتاج أي برامج مساعدة

يصلح لجميع القطاعات

سهولة التخصيص

يعمل على جميع األجهزة

 الوصول إلى الخدمات من أي
مكان بتوفر فيه اإلنترنت
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 حسابات الموردين
 حسابات العمالء

إدارة األصول الثابتة
مراكز التكلفة
قيود اليومية
األستاذ العام

 الميزانية
الفواتيـــر

التحصيالت
التقارير المالية

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

العديد يوفر  النظام  أن  حيث  المتميزة،  المالية  اإلدارة  تتطلبها  التي  الوظائف  جميع  النظام   يوفر 
التالي يتضمن  حيث  بالمؤسسات،  الحسابات  وقطاع  المالي  المدير  تخدم  التي  الوظائف  من 

Accounting and Finance
���������� ����������
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تعريف المستودعات
تعريف األصناف ومجموعات األصناف

 استالم األصناف وطلبات الصرف
 تقييم المخزونن والتعديالت الجردية

تعقب المخزون (األرقام التسلسلية - تحركات المخزون- الدفعات) 
تخطيط المخزون (الجدولة - تخطيط المشتريات- تخطيط التحويالت المخزنية ) 

التعامل مع المستودعات المتعددة واعدادات التخزين
إدارة معلومات المنتج (تصنيفات المنتجات-تعريف المنتجات وأبعادها  ومواصفاتها 

إدارة المعلومات اللوجستية للمنتجات - إدارة الموديالت)
إدارة الشحن و التوزيع

-
-
-
-
-
-
-
-
-

عمليات من  لكل  الرئيسي  المحرك  هو  ألنه  المؤسسة  تمتلكها  التي  األصول  أهم  من  المخزون   يعد 
االساسية األصول  كأحد  يدار  أن  تبرر  التي  المالية  لقيمته  نظرًا  وأيضًا  العمالء  وخدمة  والشراء   البيع 
اإلدارة تمكين  مع  للمخزون  المثلى  اإلدارة  تضمن  التي  الوظائف  من  العديد  النظام  يوفر   بالمنشأة، 

الوظائف هذه  بعض  يلي  وفيما  المخزون،  مراقبة  اجراء  من 

Store & Warehouses
����������� �������
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هيكل العمل
سجل الموظفين

 مصاريف الموظفين
 العهد

إدارة اإلجازات والحضور واالنصراف
نهاية الخدمة

إدارة الرواتب و األجور
 إدارة الموظفين

التدريب التوظيف

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

بالموارد المتعلقة  المعلومات  كافة  وجمْع  ناجح  بشكل  لديك  الموظفين  شؤون  إدارة  من   يمكنك 
سريعة، لمحة  في  إدارة  كل  عن  الهامة  المعلومات  جميع  على  واطلع  واحد،  مكان  في  بك  الخاصة   البشرية 
المعلومات اجعل  أو  فقط،  البشرية  الموارد  مدراء  على  مقتصرًا  الحساسة  المعلومات  على  االطالع   واجعل 
طلبات تنبيهات  على  احصل  الموظف،  دليل  وكأنها  عليها  لالطالع  الموظفين  لجميع  متاحة   األخرى 

الشخصية والمصاريف  والتقييمات  التوظيف  وطلبات  التخصيص  وطلبات  الجديدة  .اإلجازات 

Human Resources������� 
����������
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معلومات الموارد األساسية والعناوين
 خطابات الضمان واالعتمادات المستندية

 إدارة طلبات الشراء
إطلب العروض المالية من الموردين

تقييم عروض الموردين
إدارة أوامر الشراء

تسعير المواد المشتراة
إدارة فواتير الموردين

  إدارة مرتجعات مع الربط بالمخزون وحسابات الموردين
التقارير الذكية الالزمة لتقييم أعمال المشتريات

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اعادة بغرض  أو  والتصنيع  الداخلي  لالستخدام  خام  مواد  كانت  سواء  المواد  من  المؤسسات  مشتريات   تمثل 
أودو نظام  يوفر  و  المؤسسات  أغلب  في  التكاليف  عناصر  من  عنصر  أهم  الوظائف  Odoo ERP بيعها   جميع 

يلي كما  الموردين،  مع  المؤسسات  عالقات  وإدارة  المشتريات  إلدارة  :الالزمة 

Sales
��������



 أطلْق العنان
 إلمكانيات
نمو أعمالك
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Web service
خدمات الويب

احصل على موقع إلكتروني يتكيف تلقائًيا  ليالئم عالمتك التجارية واإلرشادات المتعلقة بنمط أعمالك.

متاجر الكترونية

كما يمكن إستخدامه من الهاتف الجوال. مفتوح المصدر.

 عزز موقعك اإللكتروني بمئات التطبيقات

بيع عبر االنترنت
- التجارة اإللكترونية

eBay إيباي -
- تذاكر فعاليات

 حزمة التسويق
الكاملة

- استقطاب العمالء 
- متابعة العمالء 
- دردشة مباشرة

- خدمة الرسائل الجماعية
- مدونات

- شرائح
- المنتديات، األسئلة 

واألجوبة

ربط خصائص  العمل

- التوظيف
إدارة المحتوى- منصة الدعم
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 المستندات
Operations Managment
إدارة العمليات

نظرة عامة أنيقة وفعالة لمشاريعك، باستخدام الجداول المنظمة يمكنك تتبع المواعيد النهائية من خالل 
التقارير  وإنشاء  له،  المخطط  التحول  ظل  في  محددة  لمهام  الالزم  الوقت  وتخصيص  واضح،  تقويم  عرض 

وإجراء التحليالت.

 

مشروعك إلى مهام صغيرة 
وأسند المهام إلى فريقك 

لتحسين التعاون.

قسم 

المراحل المخصصة لكل مشروع 
لتبسيط عرض سير العمل 
وزيادة كفاءة المشروع 

بشكل عام.

حدد

مالحظات سريعة أو ارفق الملفات 
مع كل مهمة  وكْن دائم االتصال  

بأعضاء فريقك، دع اجتماعات 
المتابعة الالنهائية 

لمتابعة سير المشاريع

أضْف 
مع اآلخرين من خالل الدردشة، 
واكتْب في منصة  المشاركة 
المحتوى في الوقت ذاته، أو 
استخدم  الدردشة المباشرة- 

كل ذلك في واجهة 
واحدة

تواصْل 
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Operations Managment
إدارة العمليات

حّول المبيعات & وأوامر الشراء
 إلى فواتير بنقرة واحدة فقط 

وتتبعها خالل مراحل عملية الدفع.

المبيعات

ُمدمج بالكامل مع تطبيقات أودو األخرى

اجعل عملية توقيع العقود آلية.

التوقيع اإللكتروني
يمكنك تحويل األسعار إلى 

فواتير احترافية بنقرة واحدة فقط.

فوترة
أرسل الرسالة الصحيحة 
إلى عمالئكالمحتلمين 

 والفرص والعمالء الحاليين.

خدمة الرسائل الجماعية

قم بتوفير الوقت عند تسجيل الفواتير، ومسح العقود، واعتماد المستندات، وكْنشركة ال تعتمد على األوراق مطلًقا.
من خالل أداة "المستندات"، ستجد كل شيء تحتاج إليه في المكان الصحيح على الفور، كما يمكنك تتبع جميع الملفات 

الخاصة بك وعدم فقدان أحدها،و يتم تنظيمها وتخزينها في مكان واحد وآمن.

 المشارييع
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field Service Managem
إدارة الخدمات الميدانية

تتبع وقت عملك

يأتي برنامج الخدمة الميدانية
 باودو مزود بنظام تعقب 

الوقت يعمل بزر واحد. 
وبالطبع،يمكنك أيًضا تسجيل 

وقتك يدوًيا.

إدارة أيام العمل 
من أي مكان وعلى أي جهاز

يعمل اودو على أي جهاز 
متصل باإلنترنت وقد تم 

تصميمه مع مراعاة األجهزة 
المحمولة.ليست هناك حاجة 

لتثبيت أي برنامج وال تقلق 
بشأن توافق الجهاز. 

فقط افتح متصفح الويب
 الخاص بك وإنجاز عملك!

وّقع على تقاريرك إلكترونيًا

التقارير مهمة: فهي تعيد 
تجميع وقت عملك ، 
والمنتجات المباعة ، 

وورقة العمل الخاصة بك. 
اطلب من عميلك التوقيع عليه 
في تطبيق الخدمة الميدانية. 

ال حاجة للطباعة أو اإلرسال
 أو المسح الضوئي.

 أنت تفعل ذلك إلكترونيا ، على الفور!

تتبع وقت عملك

يأتي برنامج الخدمة الميدانية 
باودو مزود بنظام تعقب الوقت 

يعمل بزر واحد. وبالطبع، 
يمكنك أيًضا تسجيل وقتك يدوًيا.

قم ببيع المنتجات

غالًبا ما ينطوي تقديم الخدمة 
على بيع منتجات مثل قطع الغيار. 

بفضل التصميم البديهي
 الذي توفره خدمة اودو الميدانية، 
يمكنك بيع المنتجات بنقرة واحدة!

فواتير بسرعة البرق

يحسب متعقب الوقت وقت عملك، 
يمكنك إضافة منتجات قابلة للبيع بنقرة 

واحدة، ويتم ملء تفاصيل عمالئك تلقائًيا 
عند إنشاء مهمتك. كل ما عليك فعله 

هو النقر على “إنشاء فاتورة”.

وّقع على تقاريرك إلكترونيًا

اطلب من  الخاصة بك.  العمل  ، وورقة  المباعة  ، والمنتجات  التقارير مهمة: فهي تعيد تجميع وقت عملك 
عميلك التوقيع عليه في تطبيق الخدمة الميدانية. ال حاجة للطباعة أو اإلرسال أو المسح الضوئي. أنت تفعل 

ذلك إلكترونيا ، على الفور!

قدم خدمات ممتازة لعمالئك في كل مكان.



Our Client’s in The ERP field .



Office 23, 3rd Floor, Building 349, 
Rd 513, Blk 905 East Riffa, 

Manama, Kingdom of Bahrain

M: +973 371 555 32   /  +966 58 308 7999
T : +973 17 296 955   
F : +973 17 140 096

/digintit


