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الرؤية والهدف والقيم

الرؤية
رؤية شركة برايت ألنظمة المعلومات هي أن تكون شركة رائدة
ضمن الشركات العالمية لمزودي الحلول وخدمات تكنولوجيا الجيل
القادم من المعلوماتية .وأن تكون شريك يعتمد عليه العمالء في تحقيق
عائدات مجزية على استثماراتهم وأعمالهم من خالل خبرة وكفاءة
وشغف موظفيها بالنجاح والتطوير الدائم للوصول إلى المستويات
العالمية.

الهدف
من خالل كوننا شركة رائدة في صناعة البرمجيات باستخدام التقنيات
الحديثة فإن هدفنا هو تقديم منتجات توفر للعمالء ،والمساهمين،
والموظفين قيمة مضافة وعنصر تفوق في أعمالهم.

القيم
 رضى العمالء.
 التكنولوجيا واالبتكار.
 الشغف بالريادة والقيادة في مجال التخصص.
 الخبرة والكفاءة.
 العمل الجماعي واالعتماد على روح الفريق في إنجاز األعمال.

حقائق
 على مدى  20علما ً من النجاح والتطور ورضى العمالء قامت شركة
برايت ألنظمة المعلومات ببناء وتطوير تطبيقات تفي بمتطلبات معظم
مجاالت العمل.
 نخدم عمالئها في مصر و دول الخليج في مختلف المجاالت التجارية
والصناعية والخدمية والبناء والتشييد.
 القدرة على ادارة وتنفيذ المشروعات المتكاملة .
 خدمة ممتازة لما بعد البيع وسرعة االستجابة لخدمة العمالء ودعمهم.
 تدعم التطبيقات التي تعمل على شبكة اإلنترنت ،وعلى الشبكة الداخلية
للمؤسسة وعلى الهواتف الذكية.
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أنظمة برايت لتخطيط موارد المؤسسات
 متعددة اللغات (اإلنجليزية والعربية ،ويمكن إضافة لغات أخرى).
 تدعم المؤسسات ،متعددة الفروع ،متعددة األقسام ،متعددة العمالت.
 تدعم دليل الحسابات متعدد الحسابات وبعدد غير محدود من المستويات.
 تضمن األمن والسرية في العمل من خالل مستويات متعددة من التأكيد والمراقبة.
 ترتبط مع جداول البيانات مثل .Microsoft Excel
 توفر تحاليل التكاليف وعمل مراكز تكلفة مستقلة وحسابات الموازنة.
 توفر مجموعة متكاملة من البيانات المالية والتقارير الشاملة لجميع أنشطة المؤسسة.
 توفر تقارير مقارنة للبيانات في الموازنة والميزانية الفعلية باألرقام والرسوم البيانية اإلحصائية.
 ذات تصميم مرن يمكن تعديله طبقا ً لرغبة العميل  ،يمكن اإلضافة عليه  ،متكامل وسهل اإلستخدا

برنامج برايت لتخطيط موارد المؤسسات
 .1المجموعة المالية
 .5المقاوالت
الحسابات العامة .
المدفوعات والمقبوضات .
االصول الثابتة .
خطابات الضمان.

حسابات المقاولين
حسابات العمالء

 .6االستثمار العقارى

 .2المجموعة التجارية
المخازن .
المشتريات والعمالء.
المبيعات والموردين.
االعتمادات المستندية.

 .3مجموعة الموارد البشرية
المجموعة االساسية
شئون العاملين .
الحضور واالنصراف.
المرتبات .
المجموعة المتقدمة
التعيين .
التوظيف.
التدريب.
الرعاية الصحية .
الخدمات الذاتية .

إدارة حسابات العقارات
إدارة حسابات اإليجارات
إدارة حسابات الصيانة
إدارة اإلستثمار العقاري
ادارة عمليات النقل

 .7اإلنتاج
إدارة عمليات اإلنتاج
إدارة عمليات إنتاج الخرسانة سابقة التجهيز

 .8برا مج خاصة
نظام التدقيق ومستويات األمان
تطبيقات الجوال
نظام متابعة عالقات العمالء
نظام متابعة التدفق اإللكتروني لمستندات العمليات
اإلدارة الذكية لألعمال

 .4نقاط البيع
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برنامج الحسابات العامة







تقارير مالية موحدة للمؤسسات متعددة
الشركات.
ترحيل القيود يتم بشكل تلقائي.
إغالق العام المالي يتم بشكل تلقائي.
مراكز تكلفة متعددة المستويات.
عمل مراكز تكلفة على أساس الميزانية.
عملية تحويل العملة تتم بشكل تلقائي








دليل حسابات متعدد المستويات ،مع رصيد افتتاحي لكل حساب.
دفاتر اليومية يمكن تسجيل بياناتها في أي فترة زمنية (سابقة/قادمة).
تغيير ر العمالت األجنبية على أساس يومي أو شهري يتم بشكل تلقائي.
يدعم إدارة حسابات عدة شركات مع تخصيص دليل حسابات مختلف لكل شركة.
التحكم في الفترات المحاسبية (فترات مفتوحة متعددة ،إعادة فتح الفترات المحاسبية).
يمكن إنشاء أكواد مركبة من رقم الحساب ورقم مركز التكلفة عند إدخال الحركات.

برنامج المدفوعات والمقبوضات








جمع كافة حركات حساب النقدية تلقائيا من دفتر األستاذ العام
وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض في أداره النقدية من
أجل المقاصة والتسوية .تقوم الحركات المرتبطة بالمورد أو العميل
تلقائيا بإنشاء إدخاالت في الحسابات الدائنة أو الحسابات المستحقة
القبض وتحديث األرصدة المناسبة.
تبسيط عمليه التسوية عن طريق أضافه الرسوم المصرفية والفوائد
المصرفية وتسجيل النقدية المحذوفة مباشره من شاشه التسوية.
تحويل األموال بين الحسابات المصرفية وتتبع األموال التي تمر
بمراحل التحويل.
التحويل بين الحسابات يتم بعمالت مختلفة.
حسابات عمليات التحويل تتم تلقائيا وتقوم بتحديث حساب األرباح
أو الخسائر تلقائيا.
تقارير عالية المستوي وغنية بالبيانات والتفاصيل الخاصة
بالحركات المالية لتسهيل عمليات التسوية والتنبؤ الصحيح
للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيتات المناسبة .
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برنامج األصول الثابتة







إدارة حركة شراء األصل وحساب قيم إهالكه وعملية الحذف منه أو اإلضافة عليه.
تصنيف األصول تحت مجموعات مختلفة وبمستويات مختلفة.
إصدار تقارير بقائمة األصول تحتوي على معلومات كاملة ومفصلة عنها.
إصدار تقارير حسابات إهالكاك األصول سنوية أو شهرية أو لفترة زمنية محددة.
إصدار عدد كبير من التقارير المختلفة لمتابعة جميع الحركات التي تمت على األصل بد ًء من شراؤه وحتى تمام إهالكه أو بيعه مثل حركات
اإلضافة إليه أو الحذف منه .
طباعة قوائم األصول بمختلف فئاتها.

برنامج خطابات الضمان





إمكانية التعامل مع جميع أنواع خطابات الضمان.
التكامل والترابط مع باقي مكونات نظام برايت لتخطيط موارد المؤسسات مثل (الحسابات العامة وحسابات العمالء وحسابات الموردين).
تسجيل جميع الحركات واإلجراءات المتعلقة بخطابات الضمان مثل (اإلصدار ،التجديد ،زيادة قيمة التأمين ،خفض قيمة التأمين أو اإلغالق).
إمكانية استعراض وطباعة العديد من التقارير التفصيلية بعدة تنسيقات مختلفة.
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برنامج المبيعات وحسابات العمالء











إصدار قوائم أسعار مختلفة.
تصنيف العمالء إلى مجموعات مختلفة.
تصنيف مجموعات العمالء إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية.
توزيع مناطق العمالء جغرافيا ً لمناطق رئيسية ومناطق فرعية.
يقوم تلقائيا ً بفحص حد االئتمان أثناء عملية تلقى طلبات العميل.
يقوم بحساب عموالت موظفي المبيعات تلقائيا ً بناء على قيم الفواتير التي قام بتحصيلها.
يقوم بإصدار تقارير متابعة وتحليل أداء موظفي المبيعات.
إمكانية وضع سياسات تسعير مختلفة سواء لكل عميل أو لمجموعة عمالء أو لألصناف.
تحديد سياسات خصم يدوية أو تلقائية على مستوى العميل أو على مستوى الصنف.
تسجيل فواتير الخدمات (مثل الصيانة ،الكهرباء  ....الخ).

برنامج المشتريات وحسابات الموردين









تصنيف الموردين إلى مجموعات مختلفة.
تحديد جميع المصروفات والنفقات المرتبطة بعملية الشراء.
تقارير تحليله لتقادم المديونيات.
إمكانية إصدار طلب شراء قبل إصدار أمر الشراء ،األمر الذي من شأنه تحسين المراقبة والتحكم في عمليات الشراء (اختياري).
تخصيص تكاليف عملية الشراء وتوزيعها على عدد ال نهائي من مختلف حسابات المصروفات.
إمكانية إنشاء سجالت لتوريد عدة شحنات بعدة تواريخ شحن مختلفة ألمر شراء واحد.
رصد األصناف المطلوبة أثناء معالجة طلب الشراء.
ضبط قيمة المخزون تلقائيا ً عندما يتم استالم األصناف وفقا ألسلوب تقييم المخزون المعمول ب بالمؤسسة.
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برنامج إدارة المخزون


















دعم إدارة أكثر من مخزن.
تعريف قوائم مخزون فرعية لكل مخزن بما في ذلك األصناف المتوفرة بالمخزن واألصناف الغير متوفرة.
تحديد مواقع األصناف في المخزن.
تحديد نوع الحركة الخاصة بك في التعامل مع الصنف.
إنشاء ملف رئيسي لجميع األصناف والذي من خالله يمكن تعيين مجموعة من األصناف لكل مخزن بالتحديد.
وضع رقمين غير متكررين لكل صنف ،رقم كود الصنف ورقم كود جزء من الصنف.
تصنيف األصناف إلى مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية.
تقييم المخزون بعدة طرق مختلفة من طرق تقييم المخزون.
تعيين عدة نقط مختلفة من نقاط إعادة الطلب لكل صنف في كل مخزن.
تطبيق سياسات الحد األدنى والحد األقصى.
تحديد عدة بدائل لكل صنف في حالة عدم توفر الصنف األصلي.
إدارة إجراءات استالم األصناف من الموردين ومتابعة العمليات التي ماتزال تحت التنفيذ.
إدارة إجراءات استالم األصناف المرتجعة من العمالء.
إدارة إجراءات إعادة األصناف المرتجعة إلى الموردين.
عملية تحويل األصناف من مخزن إلى مخزن آخر من مخازن المؤسسة.
استخدام العالمات التي يتم إنشاؤها بواسطة النظام.
عرض التسوية قبل التحديث الفعلي لرصيد مخزون الصنف.

نظام نقاط البيع













تصميم سهل االستخدام.
إمكانية عمل التعديالت بما يتناسب تماما مع متطلبات عملك.
تبسيط العمليات اليومية من خالل سهولة االستخدام.
تسجيل فوري للمبيعات في نظام المبيعات المستخدم لديك.
سرعة في تنفيذ حركات البيع.
إدارة وتنظيم المشتريات.
إدارة ومراقبة المخزون.
أدوات الستخراج تقارير متعددة.
سهولة تسجيل المصروفات.
إدارة وتنظيم تسعير األصناف والخصومات والتنزيالت.
النسخ االحتياطي للبيانات للحفاظ على البيانات آمنة واستعادتها عند
الضرورة.
متابعة حركة صنف والبيان التاريخي للموردين.
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برنامج المرتبات وشئون العاملين
















تسجيل جميع بيانات الموظفين مثل البيانات الشخصية ،بيانات الراتب ،بيانات اإلجازات ،الصور ...الخ.
تسجيل الحركات واإلجراءات التي تتم على الموظف مثل الترقيات ،زيادة الراتب مع تسجيل تاريخ الزيادة ،النقل  ....الخ.
إصدار تقرير رواتب شهري طبقا ً لبيانات الحضور واالنصراف.
احتساب قيم العمل اإلضافي تلقائياً.
إصدار تقرير شهري بالحركات التي تمت على الموظفين سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى اإلدارة.
االحتفاظ بسجل تاريخي بجميع التغيرات التي تمت على الموظف سواء في الوظيفة أو الراتب أو اإلدارة.
إمكانية حذف وإضافة عدد ال نهائي من سجالت الموظفين.
احتساب قيمة العمل اإلضافي تتم بناء على بيانات جدول الحضور واالنصراف وتحتسب يدويا ً أو تلقائياً.
تحديد البيان التاريخي إلجازات الموظف ورصيده الحالي من اإلجازات والمستحقات المالية ألجازته.
إنشاء سجالت للموظفين المحتمل تعيينهم مع إمكانية االستعراض والتعديل على تلك السجالت.
احتساب مستحقات نهاية الخدمة طبقا ً للقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها في كل دولة.
إمكانية ربط النظام مع أجهزة تسجيل الحضور واالنصراف.
التكامل والترابط بشكل تام مع برنامج الحسابات العامة.
إمكانية متابعة تجديد الوثائق الرسمية للموظفين مثل رخص اإلقامة ،رخص القيادة وجوازات السفر.
تسجيل قروض الموظفين وخصم أقساطها الشهرية تلقائيا ً من الراتب الشهري.
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برنامج المقاوالت وحسابات المقاولين






إمكانية تسجيل عدد غير محدود من المقاولين مع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
إمكانية تصنيف المقاولين إلى عدة مجموعات وكل مجموعة تحتوي على عدة مستويات من التصنيف.
التكامل والترابط مع باقي مكونات نظام برايت لتخطيط موارد المؤسسات مثل الحسابات العامة ،حسابات الموردين وحسابات العمالء.
يقوم تلقائيا بحساب القيم الحالية والقيم السابقة والكميات المسجلة في قائمة األعمال ،باإلضافة إلى حساب كميات اإلنجاز في مراحل
المشروع.
المرونة في تسجيل العقود وحساب الكمية التي أنجزت والنسبة المئوية لسير العمل لكل مرحلة من مراحل المشروع.

إدارة العقارات







إدخال المعلومات الكاملة المتعلقة بالعقارات (فيال – شقة – شاليه) بالتفصيل وفقا للفرع أو المشروع أو مرحلة العمل.
تمكين المستخدم من حجز العقار بطريقة سهلة.
إدخال طلب عقد البيع والموافقة عليه مع إمكانية الدفع بالتقسيط أو نقداً.
دفع األقساط تلقائيا ً وفقا لتواريخ جدولة األقساط.
إمكانية إلغاء عقود البيع مع االحتفاظ بالبيان التاريخي لتلك العقود.
إمكانية كبيرة على استعراض وطباعة العديد من التقارير التفصيلية وبتنسيقات مختلفة.

النقليات والخدمات اللوجستية
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النقليات والخدمات اللوجستية
إدارة فعالة ودقيقة ومتكاملة لعمليات النقل.
 تسجيل جميع ما يتصل بها من البيانات لألصناف المنقولة ،المناطق ،العمالء والمشاريع الخاصة بهم.
 تقارير متكاملة لعمليات النقل على أساس العميل ،سائق السيارة ،المشروع و/أو المواد المنقولة.
 تقارير عموالت السائقين على أساس عدد الرحالت التي قاموا بها ومواقعها.
 إصدار فواتير للنقل موضحا ً بها تفاصيل أوامر التسليم ومواقع التسليم.
 تحليل تقادم مديونيات العمالء من خالل الربط مع برنامج الحسابات العامة.
 تسجيل عقود النقل وربط العمالء بمواقع التسليم.

إدارة اإليجارات











نظام آمن يضمن أمن البيانات وحركات الحذف واإلضافة والتحديث التي تتم بواسطة مستخدمي النظام حيث يقوم بتوثيق اسم
المستخدم والحركة التي قام بتنفيذها وتاريخها.
تصدير البيانات إلى برنامج الجداول الحسابية إكسل.
يدعم إدارة شركات متعددة.
ثنائي اللغة (عربي إنجليزي).
متكامل ومترابط مع برنامج الحسابات العامة.
العقود بين المستأجرين والمالك يتم تجديدها تلقائيا.
إيجار الوحدات يتم حسابه تلقائياً.
متابعة موقف جميع شيكات اإليجارات وعملية تحصيلها.
ً
ً
جميع األكواد المستخدمة في النظام يتم تكوينها تلقائيا ً بواسطة النظام أو يدويا بواسطة المستخدم طبقا لرغبته.
متابعة مستمرة لجميع الوحدات اإليجارية بما في ذلك فترات السداد والمبالغ المستحقة.
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المتابعة اإللكترونية لمستندات وإجراءات سير العمل






النظام لديه إمكانية إرسال نسخة من المستند إلى عدة مستخدمين من أجل طلب موافقتهم جميعا ً أو موافقة أي واحد منهم فقط.
المستندات الهامة التي تحتاج إلى رد فوري ،يمكن تهيئة النظام بحيث يقوم بإرسال المستند إلى مستخدم آخر للحصول على الرد
في حالة عدم الحصول على رد من المستخدم األول في خالل الفترة الزمنية المحددة له للرد على المستند.
يمكن تحديد فترة زمنية محددة لكل مستخدم من أجل الحصول على رده على المستندات المرسلة إليه ،وفي حالة تأخر الرد عن
الفترة المحددة يتم تنبيه كل من المستخدم الذي قام بإرسال المستند والمستخدم الذي أرسل إليه.
يمكن بكل سهولة متابعة جميع المستندات المرسلة ومعرفة موقفها الحالي وجميع التفاصيل المتعلقة بها.
في أي وقت يمكن معرفة مكان تواجد المستند حاليا والمستخدم الذي لديه المستند حالياً ،مع رسم بياني ملون يوضح مسار
المستند من لحظة إرساله وحتى تاريخه.

تطبيقات الجوال















تسجيل المستخدم.
الرسائل والتنبيهات.
التكامل مع وسائل التواصل االجتماعي.
الحصول على رأي وتعليق العمالء ومدى رضاهم عن خدماتك ومنتجاتك.
نشرات وحمالت دعائية مدمجة في النظام.
مساعدة العمالء على معرفة المواقع الجغرافية للمتاجر وأماكن األنشطة التجارية.
حمالت ترويجية لمنتجاتك وخدماتك على مدار الساعة.
في مجال الفنادق والضيافة سيستمتع عمالؤك بخدماتك من خالل عدد قليل من
النقرات على شاشة هواتفهم.
في مجال الموارد البشرية ستعزز العالقة مع موظفيك وتعزز فاعلية أنشطتهم.
في مجال الرعاية الصحية ستمنح عمالؤك وسيلة مناسبة وسريعة لحجز مواعيدهم
بالعيادات الطبية.
في مجال البحث واالستقصاء ستجد مجموعة متنوعة من تطبيقات البحث
واالستقصاء تساعد أي مؤسسة في الحصول على رأي جمهورها في منتجاتها
وخدماتها.
في مجال الخدمات الصيدلية سيتمكن المستخدم من سرعة البحث عن أقرب صيدلية
له وطلب األدوية باستخدام الجوال.
يمكن تنفيذ تطبيقات مصممة خصيصا طبقا لحاجة ورغبة العمالء لتناسب مجال
عملهم.
www.erpbright.com.eg
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برنامج متابعة عالقات العمالء







تم تصميم نظام برايت لمتابعة عالقة العمالء لتحقيق األهداف المرجوة من تعزيز العالقة بين الشركات وعمالئها في
مختلف مجاالت العمل مثل:
 قواعد بيانات العمالء.
 التفاعل والتواصل مع العمالء.
 معلومات االتصال بالعمالء.
 أتمتة عمليات البيع.
 تعقب الفرص البيعية.
 أتمتة العقود.
 الحمالت التسويقية.
 دعم العمالء.
 دعم الموردين والشركاء.
 نقل المعارف والتدريب.
 األصول والموارد.
نظام برايت لمتابعة عالقات العمالء قابل للتعديل وإعادة التصميم طبقا لحاجة الشركات من أجل مساعدتهم في
الحصول على رأي عمالئهم في منتجاتهم وخدماتهم من خالل أدوات تحليل البيانات ،كما أن النظام مزود بأدوات
التحليل التنبؤي الذي يقوم بعرض فرص بيعيه تنبؤية تساعد الشركات في زيادة حجم مبيعاتها.
يقوم النظام أيضا بتبسيط العمليات وإضفاء طابع شخصي على العالقة بين الشركة وعمالئها استنادا إلى تاريخ وحجم
تعامالت العميل السابقة.
يمكن استخدام النظام بنفس الطريقة في التعامل مع الموظفين أو العقود أو المشاريع التجارية.
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برنامج تقارير االدارة العليا
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برنامج ادارة الوقت
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العنوان  15 :طريق العروبة بجوار قصر البارون  ،مصر الجديدة  ،الدور األول  ،شقة  ، 3القاهرة  ،مصر.
تليفون 26903602/26903638 / 26903610 :
موبايل 01096766345/01148335557/01119937700:
البريد اإللكتروني infoegypt@erpbright.com :
الموقع االلكترونى www.erpbright.com.eg :
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