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حسابات وكافة معلومات  رة المالیةة كل األنشطة المختلفة لإلداییدیر بفاعل لمتكامحسابات  نظام ونس جاتس
حسابات و الموردینوالعمالء  حساباتو رحالتملفات الحسابات وملفات السیاحة حسابات و تذاكر الطیران
  .الحسابات الختامیةتقاریروحسابات الموازنات التقدیریة و وإھالك األصول الثابتة النقل السیاحي

  بال توقف نترنتالمتصل عبر ا

ü  نترنتالویعمل عن طریق ا 2012 یونیوصدر في  ونس الجاتسأول أصدار لنظام. 
ü  یمكن عرضھا على الشاشة أو طباعتھا على أي نوع من الطابعات ونس الجاتسجمیع تقاریر. 
ü  تقل في كل  الات والتطویرات الجدیدة والتي والتي تتضمن تحسین ینایر ویولیو مرتین كل عام في ونس الجاتسیتم عمل إصدار جدید من

 .النظامعلى األقل من شاشات وتقاریر  %١٠اصدار جدید عن االصدار السابق بـ 
ü  متوافق مع متطلبات  ونس الجاتسكما أن  .الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة ونس الجاتسیكفل

PCI-DSS لتأمین البیانات للمعایر العالمیة. 
ü  تقریر 2500أجمالي التقاریر الموجودة بالنظام أكثر من. 

باألضافة  الحسابات المالیة وقیود الیومیة :جزء أساسي وھو من یتكونبأنھ  جاتسالیتمیز 
  :أجزاء إضافیة وھي تسعة إلى

حسابات النظام  دلیل
  والحسابات الفرعیة

  قیود الیومیة

 وحركة الخزینة كشف حساب
 واألستاذ العاماألستاذ المساعد 

  تقاریر ٨٦٠أكثر من و

  الـعـام األستـاذ

 حتى تاریخھالمستحقة فواتیر ال ×
  ر المسددةغیالالفواتیر  ×
 عمالء وموردین فواتیرأعمار  ×
  تقاریر ٤١٠أكثر من و ×

  السیاحي النقل ساباتح
  حسابات العمالء والموردین

 الحسابات الختامیة
 میزان المراجعة

  قائمة الدخل
  المقارن قائمة الدخل
  التحلیلیة قائمة الدخل

 قائمة التدفقات النقدیة
  المركز المالي

  حسابات التذاكر

 یاحةحركة ملفات الس ×
 نشاط الملفات لنوع ملف ×
 ملفات السیاحة لعمیل ×
 یومیة نشاط ملفات السیاحة ×
 ملفات السیاحة لموظف ×
 إجمالي ملفات السیاحة للموظفین ×
 كشوف الخدمات ×
 إجمالي ملفات السیاحة ×
 متابعة ملفات السیاحة ×
  تقاریر ٤٧٠أكثر من و ×

  ملفات الرحالتحسابات 

 مبیعات تذاكر الطیران ×
 رانتذاكر الطی عموالت ×
 إجمالي مبیعات شركات الطیران ×
 مبیعات التذاكر لعمیل  ×
 مقارنة مبیعات العمالء ×
  إجمالي مبیعات العمالء ×
 مبیعات التذاكر لموظف ×
 إجمالي مبیعات الموظفین ×
 مقارنة مبیعات الموظفین ×
  تقاریر ٤٤٠أكثر من و ×

  حسابات الموازنة التقدیریة

  ملفات السیاحةحسابات   الطیران التذاكر حسابات

  إھالك األصول الثابتة

 إیرادات النقل السیاحي ×
 مصروفات النقل السیاحي ×
  النقل السیاحيالفواتیر  ×
  تقاریر ١٧٥أكثر من و ×

  نظام الحسابات المالیة وحسابات الطیران والسیاحة - ونس جاتس
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