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  بال توقف متصل عبر اإلنترنت 
  GATS ONCE Fact Sheet    خصائص عامة ونس جاتس

ü  بتقنیة الحاسبات السحابیةویعمل عن طریق االنترنت  2012 یونیوصدر في  ونس الجاتسأول أصدار لنظام. 
ü  طباعتھا على أي نوع من الطابعاتعرضھا على الشاشة أو یمكن  ونس الجاتسجمیع تقاریر. 
ü  والتي تتضمن تحسینات والتطویرات  ینایر ویولیو مرتین كل عام في ونس الجاتسیتم عمل إصدار جدید من

 .النظاممن شاشات وتقاریر  %١٠في كل اصدار جدید عن االصدار السابق بـ  تشملواإلضافات الجدیدة والتي 
ü كما أن  .الحمایة والسریة التامة للبیانات والمعلومات ووظائف التشغیل المختلفة ونس الجاتسكفل ی سریة البیانات

  .للمعایر العالمیة لتأمین البیانات PCI-DSSمتوافق مع متطلبات  ونس الجاتس
ü لصرف أسعار اتعدد والمستخدمة تعدد العمالت على أساس یعمل  ونس الجاتس یعمل وأسعار التحویل متعدد العمالت

دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل السابقة للعمالت بحیث یرھا كما یلمستخدم تغلیمكن للعملة الواحدة كما 
حساب فرق العملة تم متابعة سعر الصرف ویالمورد سداد فاتورة عند أو  فاتورة العمیل یمكن للمستخدم عند تحصیل

  .تلقائیا
ü  الفروع وذلك یتم ربط كل الفروع بالمركز الرئیسي عن طریق تعدد على أساس یعمل  ونس الجاتسنظام  الفروعمتعدد

 .األنترنت دون الحاجة إلي أجھزة أو برامج إضافیة لعمل األتصال

ü بإمكانیة األختیار بین اللغة العربیة واللغة األنجلیزیة سواء في الشاشات أو التقاریر ونس الجاتس یتمیز متعدد اللغة. 
ü الجاتسعن طریق عرض أسئلة وأجوبة عن موضوعات كثیرة تساعد العمالء في فھم نظام  ویتمللنظام  ريدعم فني فو 

 .وذلك عن طریق األنترنت النظام القصوي من األمكانیات المتاحة فياالستفادة  ونس
ü لتي واجھت وذلك عن طریق أرسال برید الكتروني بصورة ألیة ویحتوي علي تفاصیل المشكلة ا أرسال األخطاء ألیا

 .الدعم الفنيإدارة العمیل الي 

ü تتیح إمكانیة أرسال برید الكتروني الي الدعم الفني النظام وضع میزة جدیدة في  لدعم الفنيألدارة ال رسال برید الكترونيإ
  .ونس الجاتسلألستعالم واألستفسار عن 

ü ونس الجاتسعلومات تم ادخال ھذه المیزة الي التطور في مجال تكنولوجیا الم مع إدارة الدعم الفني ومع محادثة فوریة 
 .وتتیح للمستخدمین التواصل مع الدعم الفني عن طریق المحادثة الفوریة عن طریق األنترنت للرد علي أي أستفسارات

ü صورة ضوئیة لكل المستندات الھامة عند تسجیل بیاناتھا مع األحتفاظ  ویتم عن طریق إرفاق تسجیل فوري للمستندات
 .ستدعاء الصورة الضوئیة عند عرض أو طباعة البیاناتبھا وإ

ü  تقریر 2500أكثر من  ونس الجاتسبأجمالي التقاریر الموجودة.  

  : أجزاء إضافیة تسعةباألضافة إلى  الحسابات المالیة وقیود الیومیة: جزء أساسي وھوكون من بأنھ م ونس الجاتسیتمیز 
  حسابات ملفات الرحالت .٣    السیاحةحسابات ملفات . ٢    حسابات تذاكر الطیران. ١
  إھـالك األصول الُثابتة. ٦    حسابات النقل السیاحي .٥  حسابات العمالء والموردین. ٤
  الحسابات الختامیة. ٩      تذاكرسابات الح. ٨  ابات الموازنة التقدیریةحس .٧

اء التي تناسبھا وذلك مع امكانیة وقد روعي في ھذا التقسیم طبیعة العمل في كل شركة بحیث تحصل كل شركة على األجز
  .اضافة أي جزء منھا في أي وقت دون أي تعدیالت في البیانات الموجودة

  gats-once.tebas-inc.com :                                               ن المعلومات أو لعرض البرنامجلمزید م 
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 الحسابات المالیة وقیود الیومیة 
ü  الیومیة االمریكیةویتم استخراج التقاریر بنظام  القید المزدوجأساس  على ونس الجاتسیعمل 

 .الیومیة الفرنسیةو
ü  ویمكن استخراج الیومیات المساعدة تفصیال وإجماال بالیومیات المساعدة ونس الجاتسیسمح.  
ü  أو  العملةأو  حسب نوع النشاطوذلك  عدد ال نھائي من الخزائنبإمكانیة فتح  ونس الجاتسیتمیز

ایصاالت و أذون التوریدو أذون الصرفمع امكانیة تسجیل وعرض وطباعة  ط والعملةحسب النشا
  .وترحیل بیاناتھا بطریقة آلیة لقیود الیومیة العھد

ü  یتم إدخال قید جدید دون الحاجة إلى كتابة القید كلھ بل یتم إدخال ) المتكرر( القید النمطيبإستخدام
 .لبیانات وكذلك وقت المراجعة أیضاالمبالغ فقط وبذلك یتم توفیر وقت إدخال ا

ü  على أساس تعدد العمالت المستخدمة وتعدد أسعار الصرف للعملة الواحدة كما  ونس الجاتسیعمل
یمكن للمستخدم تغییرھا كما دعت الحاجة الى ذلك مع اإلحتفاظ بأسعار التحویل السابقة للعمالت 

سداد فاتورة المورد بمتابعة سعر  بحیث یمكن للمستخدم سواء عند تحصیل فاتورة العمیل أو عند
  . وترحیل قید بفروق العملةالصرف ویقوم النظام بحساب فرق العملة تلقائیا 

ü  مستویات شجریة وذلك عن  ٦وحتى  خانة ١٢دلیل الحسابات حتى على اساس  ونس الجاتسیعمل
  .طریق تصنیف الحساب إلى میزانیة أو رئیسي أو فرعي أو فرعي الفرعي

ü  ل مقارنة سنویة إلي من الحسابات حتى ثالثة سنوات سابقة سواء كانت بعم ونس الجاتسیقوم
 .المقارنة على حسابات تفصیلیة أو حسابات إجمالیة

ü  وتوجیھھا محاسبیا كلما دعت الحاجة الى ذلك  فروق العملةبطریقة آلیة بحساب  ونس الجاتسیقوم
  .في أي وقت إعادة تقییم أرصدة فواتیر العمالء والموردینمع إمكانیة 

 .تقریر 860 أكثر من تقاریر الحسابات المالیة 

  :وتشمل على
  قیود الیومیة
  حركة الخزینة
  مطابقة الحسابات
  حركة المقبوضات
  حركة المدفوعات
  حركة العھد
  كشف حركة حساب
  األستاذ المساعد
  األستاذ العام
 قید یومیة عامة
  كشف حساب بالعملة
 قید یومیة عامة
  الیومیة األمریكیة

  ذون الصرف والتوریدمسلسل أ
  مسلسل قیود الیومیة
  حركة حساب فرعي
  عھد العاملین

  تفاصیل حركة الخزائن
  ارنة ترحیل حركة خزینةقم

  إجمالي أرصدة الخزائن

  حسابات تذاكر الطیران 
ü  بمتابعة حركة تذاكر الطیران ومبیعات التذاكر واستخراج إجمالي  ونس الجاتسیقوم

وكذلك استخراج تقریر بمبیعات التذاكر  .وح للعمالءوالعموالت والخصم الممن المبیعات
 .للعمالء أو لعمیل معین وتقریر مبیعات التذاكر لشركات الطیران أو شركة طیران محدد

ü  بترحیل كافة بیانات تذاكر الطیران مباشرة وبصورة آلیة من  ونس الجاتسیقوم كما
كرة ویتم ایضا ترحیل وذلك فور طباعة التذ GDSالنظام العالمیة لحجز تذاكر الطیران 

  .بطریقة آلیة تذاكر الطیران وطباعة فواتیرقیود تذاكر الطیران 
ü  مقارنة فاتورة بإمكانیة  ونس الجاتسیتمیزBSP  الجاتسمع البیانات الموجودة في 

وكذلك یتم عمل قید سداد الفاتورة  بطریقة ألیة ADMو ACMویتم أستخراج الفرق و
فور انتھاء الفترة وقبل وصول  BSPفاتورة  ة معویتم استخراج تقاریر المطابق آلیا

 BSP, Stock & Voucherكل تقاریر تذاكر الطیران مقسمة إلى  .الفاتورة
 .تقریر 440 أكثر من تقاریر حسابات تذاكر الطیران 

 :وتشمل على
Airline Movement 
Airline sales details 
Airline sales totals 
Total Airline Sales 

Airline comparison report 
Credit card report 
Tour code report 

Customer sales & refund 
Totals customer sales 
Customer tickets data 

Customer total sales on airline 
Employee sales 

Total employee sales 
Request serial report 

Employee comparison 

  حسابات التذاكر 
ü تذاكر أو  تذاكر المزارات السیاحیة بإمكانیة متابعة حركة عدد ال نھائي من التذاكر سواء ونس الجاتس یتمیز

 .تذاكر البواخر أو النقل البري
ü بإمكانیة متابعة حركة بیع التذاكر للعمالء وترحیل قید یومیة لمتابعة التحصیالت ونس الجاتس یتمیز. 
 .تقاریر 20 تقاریر حسابات التذاكر 

  :وتشمل على
  نواع التذاكرأ

  رصید التذاكر/ حركة 
  مبیعات التذاكر لعمیل
  إجمالي مبیعات التذاكر
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  حسابات ملفات السیاحة 
ü  أو  سیاحة الواردةسواء لملفات  بإمكانیة فتح عدد ال نھائي من ملفات السیاحة ونس الجاتسیتمیز

 .سیاحة داخلیةأو  سیاحة تصدیریة
ü وذلك طبقا ، تذاكر قطار وطیران  نقل فنادق ، مطاعم ،: یتم تقسیم مصروفات ملفات السیاحة إلي

  .إلحتیاجات مستخدم النظام
ü  بمقارنة كارت المتابعة مع المصروفات واإلیرادات الفعلیة ویبین االنحرافات ونس الجاتسیقوم.  
ü  ملفات بما یناسب إحتیاجات كل شركة كاألتيالیمكن ترقیم: 

 XXX 000001) اسم الدولةأو  لوكیلحسب اسم اأو   DOM -OUT -IN( حسب نوع الملفات
 XXX حسب نوع الملف والشھر والعام أو YYYY/MM/000001 حسب الشھر والعام أو

YY/MM/00001 ١٥على أساس الحد األقصي لرقم الملف  حسب رغبة المستخدم أو 
 .حرف/رقم

 .تقریر 470 أكثر من تقاریر حسابات ملفات السیاحة 

  :وتشمل على
  اتملفات السیاحة عملی
  كارت المتابعة

  مجمعة سیاحیة ملفات
  یومیة نشاط ملف
  یومیة حركة الملفات
  یومیة نشاط الملفات
  یومیة حركة ملف

  نشاط الملفات خالل فترة لنوع ملف
  نشاط الملفات لموظف
  تقریر نشاط الملفات
  كشوف الخدمات

  نشاط الملفات الشھریة
  إجمالي نشاط الملفات لموظف
 غرامات تأخیر الفواتیر

  حسابات ملفات الرحالت 
ü  أو رحالت اإلختیاریةللالرحالت وذلك بإمكانیة فتح عدد ال نھائي من ملفات  ونس الجاتسیتمیز 

 .رحالت السیاحة دینیة أورحالت المراكب 
ü  تذاكر مزارات ، أرشاد ، نقل ، مندوبین: إلي ملفات الرحالت األختیاریةیتم تقسیم مصروفات 

 ملفاتومصروفات  مأكوالت ، مشروبات ، أدوات نظافة،  وقود: إلي كبرمال ملفاتومصروفات 
، ) بري/ بواخر / طیران (فنادق ، مطاعم ، نقل داخلي ، تذاكر : إلي الرحالت السیاحة الدینیة

  .وذلك طبقا إلحتیاجات مستخدم النظام أشراف ، تاشیرات
ü  ملفات بما یناسب إحتیاجات كل شركة كاألتيالیمكن ترقیم: 

 XXX 000001) اسم الدولةأو  حسب اسم الوكیلأو   DOM -OUT -IN( ملفاتحسب نوع ال
 XXX حسب نوع الملف والشھر والعام أو YYYY/MM/000001 حسب الشھر والعام أو

YY/MM/00001 ١٥على أساس الحد األقصي لرقم الملف  حسب رغبة المستخدم أو 
  .حرف/رقم

 .یرتقر 470 أكثر من الرحالتتقاریر حسابات ملفات  

  :وتشمل على
  عملیات الرحالتملفات 

  كارت المتابعة
  الرحالت مجمعة ملفات

  یومیة نشاط ملف
  یومیة حركة الملفات
  یومیة نشاط الملفات
  یومیة حركة ملف

  نشاط الملفات خالل فترة لنوع ملف
  نشاط الملفات لموظف
  تقریر نشاط الملفات
  كشوف الخدمات

  نشاط الملفات الشھریة
  ملفات لموظفإجمالي نشاط ال

 غرامات تأخیر الفواتیر

  حسابات العمالء والموردین 
ü  فواتیر ملفات السیاحة: یمكن استخراج كل من ونس الجاتسبإستخدام  ،

ویتم ترحیل بیانات قیود الفواتیر  فواتیر النقل السیاحي،  فواتیر تذاكر الطیران
 .لنظاملبطریقة آلیة 

ü  أو  عمالء تذاكر الطیرانسواء  العمالءبمتابعة فواتیر  ونس الجاتسیقوم
  .عمالء النقل السیاحيأو  عمالء سیاحة

ü  فواتیر فنادق: مقسمة إلى فواتیر الموردینبمتابعة فواتیر  ونس الجاتسویقوم 
  .فواتیر شركات نقل سیاحي،  فواتیر مطاعم، 
ü  یتم متابعة التحصیالت والسدادات للعمالء والموردین بما فیھا المحصلة

الفواتیر المستحقة السداد وأعمار الفواتیر مقسمة إلى والمسددة جزئیا لمعرفة 
یوم والمعدل لھا بالدوالر سواء  ١٢٠یوم واكثر من  ١٢٠و٩٠و٦٠و ٣٠

  .للعمالء والموردین
 .رتقری 410 أكثر من تقاریر حسابات العمالء والموردین 

  :وتشمل على
 عمـالء ومـوردیـن - أعـمــار فــواتـیـــر 

Outstanding Invoices with Deduction 
 عمـالء ومـوردیـن -تفاصیـل أعـمــار فــواتـیـــر 

 مـوقـف الـفـواتـیــر
 تفاصیـل الفـواتیر الغیر مسددة حتى تاریخھ
 كشف حـركـة فـواتـیــر الـعـمـالء والمـوردیـن

 إجمالي الـفـواتـیـر الغیـر مـسـددة خالل فـتـرة بالعملة
 واتـیــــرأجـمـالــى أعـمــــار الـفــــ

Customer Outstanding Invoices 
Statement of Account 

Tourism Invoices Details 
Airline Invoices Details 
Airline without Invoice 

Outstanding invoices for accounts 
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  حسابات النقل السیاحي 
ü  ارة على حدابمتابعة كل مصروفات وإیرادات النقل السیاحي لكل سی ونس الجاتسیقوم. 
ü بإمكانیة عرض أو طباعة تفاصیل المصروفات مقسمة حسب نوع  ونس الجاتس یتمیز

زیوت ، وقود ، قطع غیار ، إصالح : مثل(المصروف طبقا إلحتیاجات مستخدم النظام 
لكل سیارة على حدا أو مجمعة ) وصیانة ، جراج ، كارتة انتظار ورسوم طریق ، تراخیص

  .ستوي نوع المصروفعلى مالسیارة أو على مستوي 
ü  مجموعة من كما یمكن عرض أو طباعة ربحیة الكیلو متر لكل سیارة على حدا أو

 .اإلجمالى لكل السیاراتالسیارات أو 
ü یمكن مقارنة أنواع المصاریف بین كل سیارة لمعرفة تكلفة  ونس الجاتس بإستخدام

  .ل السیاراتاإلجمالى لكمجموعة من السیارات أو الكیلومتر لكل سیارة على حدا أو 
  .تقریر 175 أكثر من تقاریر حسابات النقل السیاحي 

  :وتشمل على
 مسارات النقل السیاحي 
 إیرادات النقل السیاحي
 مصروفات النقل السیاحي
 فواتیر النقل السیاحي

 النقل السیاحي  مصروفات/ إیرادات 
 اجمالي ربحیة النقل السیاحي
 مسلسل اوامر التشغیل

 لسیاحيالنقل امسلسل حركة 
Customer Statement of Account 

 أوامر تشغیل بدون فواتیر
 دفتر األوامر

  إھالك األصول الثابتة 
ü للمستخدم بتقسیم األصول الثابتة الى مجموعات حسب نسبة اإلھالك  ونس الجاتس یسمح

ویمكن تقسیم األصول الى أقسام أو مراكز تكلفة كما یتم حساب إھالك األصول عن سنة أو 
أو ربع سنة أو حتي عن شھر واحد ویتم حساب اإلھالك لألصول المشتراه  نصف سنة

  .خالل فترة حساب اإلھالك أو المشتراه قبل الفترة فقط
ü على ما تم  ونس الجاتس یتم حساب اإلھالك دون إعادة إدخال أي بیانات أخري بل یعتمد

 إدخالھ سواء أرصدة إفتتاحیة أو قیود یومیة باإلضافات أو اإلستبعادات
  .تقاریر 10 تقاریر إھالك األصول الثابتة 

  :وتشمل على
  مركز تكلفة/ قسم 

  نسبة إھالك األصول
 بیانات األصول الثابتة 
  حساب إھالك األصول الثابتة
  سجل األصول الثابتة
  تحلیل األصول الثابتة

  حسابات الموازنة التقدیریة 
ü رنتھا مع المصروفات یتم عمل موازنات تقدیریة لكل المصروفات واالیرادات ومقا

كن دمج أو تفصیل بعض الحسابات للوصول ا یممك واإلیرادات الفعلیة مع بیان االنحرافات
 .الى الشكل األمثل بما یناسب إحتیاجات كل شركة

ü یتم حساب الموازنة التقدیریة دون حاجة الى إعادة إدخال أي بیانات أخري بل یعتمد 
  .واء أرصدة إفتتاحیة أو قیود یومیةعلى ما تم إدخالھ من بیانات س ونس الجاتس

 .تقاریر 10تقاریر حسابات الموازانة التقدیریة  

  :وتشمل على
Accounts Budget 

Budget Header 
Budget Generator Definition 

Budget Report Generator 
Budget and Actual Report 

Budget and Actual YTD 

  الحسابات الختامیة 
ü  تخدم بتصمیم شكل تقاریر الحسابات الختامیة بما یوافق إحتیاجاتھ للمس ونس الجاتسیسمح

مع إمكانیة عرض أو طباعة أي منھا في أي وقت دون الحاجة إلى إجراء أي عملیات 
 :ترحیل وذلك لكل من

  .المركز المالي - قائمة الدخل - میزان المراجعة §
  .قائمة التدفقات النقدیةو قائمة الدخل المقارنو قائمة الدخل التحلیلیةباإلضافة الى  §
ü  بإمكانیة عرض وطباعة الحسابات الختامیة على مستوي الشركة ككل  ونس الجاتسیتمیز

مستوي فرع على  أو...) نقل سیاحي  –سیاحة  –طیران ( مستوي قسم أو إدارةعلى  أو
وذلك عن سنة أو نصف سنة أو ربع  إدارة وفرع/ مستوي قسم على  أوكل الفروع  أو واحد

  .شھر أو أي مدة أخريسنة أو 
 .تقریر 70 أكثر من تقاریر الحسابات الختامیة 

  :وتشمل على
  میزان المراجعة
  قائمة الدخل
  المركز المالي

  قائمة الدخل التحلیلیة
  المقارن قائمة الدخل

  قائمة التدفقات النقدیة
  ترحیل األرصدة األفتتاحیة
 قید إقفال نھایة العام
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