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  حلإدارة المبرنامج 

 :للمنتجات والخدمات نقاط البيع/رنامج على الحاسب لمبيعاتب

 

 

 Basic Edition النسخة االساسية
  

 POS Sales, Purchase وظائف نقاط البيع والشراء

 % Supports VAT Tax 5 على بعض المنتجات أو كلها % 5يدعم تطبيق الضريبة المضافة 

 Support Barcode scanning and Receipt printers يدعم أجهزة الباركود والطابعة الصغيرة أو الكبيرة

 Touch Touch Monitor Supportيدعم شاشات اللمس الخاصة بالحاسب 

 .Price: 1,000 SAR .لاير 1,000: القيمة

  

 Professional Edition االحترافيةالنسخة 
  

 All above and Expense/Income Management, Stock functionality المخزونادارة و ادارة مصروفات وايرادات المحلكل ماسبق مع 

 .Price: 1,400 SAR .لاير 1,400: القيمة
  

 Enterprise Edition االنتربرايزالنسخة 
  

 All above and Bank Operation management, User Privileges ، صالحيات المستخدمينكل ماسبق مع ادارة العمليات البنكية

 Multi-Branch, Multi-Store, Multi-Cashier يدعم تعدد الفروع وتعدد الكاشيرات وتعدد المخازن

 Analysis on Most Data with Bar charts باألعمدة البيانية على غالبية البياناتتحليالت 

 .Price: 2,000 SAR .لاير ,,,,2: القيمة
 Can be linked to Mobile App, to sell products over the internet امكانية ربط البرنامج بتطبيق على الجوال للبيع عن طريق النت

  
 .المساعدة في نقل البيانات االساسية من البرامج القديمة، ان امكن

https://www.appyinnovate.com/product/shop-management 

االصباغ البقاالت، الصيدليات، كشفيات المستشفيات، خدمات الصيانة، السباكين، محالت الكهرباء، المطاعم، الكفتيريا، المشاغل النسائية، محالت  :مناسب لـ

المالبس، محالت المكياج والعطور، مراكز التموين، الموردين، محالت التبريد، الصيانة، ورش صيانة والزينة، قطع الغيار، محالت الهدايا ومحالت 

 .ومتاجر االنستجرام ، وكاالت السفر، والجمعيات،، محالت الجواالت وااللكترونيات، وأي محل لبيع المنتجات أو الخدماتالسيارات، المكتبات

Good for Shops like Grocery , Pharmacy, Hospitals for invoicing patient visits, service shops, plumbing, electricity shops, 

restaurants, woman salons, paint shops, parts shops, gift and clothes shops, Make-up and Perfumes, Supply Centers, 

Suppliers, Refrigeration Shops, Maintenance, Car Maintenance Workshops, Libraries, mobile shops, electronics. 

 
 (اآلي فون+ االندرويد ) تصميم تطبيقات الجوال

Develop Mobile Apps (Android + iPhone) 
 يمكننا تصميم تطبيق على الجوال بإسم مؤسستك، ليصبح عمالئك على مستوى

 .ودول الخليج، يمكنك زيارة موقعنا لالطالع على تطبيقاتنا الحالية وقراها جميع مدن المملكة

 For more details, and to download program for testing, visit site    :لتفاصيل أكثر، ولتنزيل البرنامج وتجربته، زوروا رابط البرنامج

 

Shop Management Software 

Multi Language – متعدد اللغات 
 العربية االنجليزية الفرنسية االلمانية الفليبينية الهندية البنغالية االردو التركية

Turkish Urdo Bangla Hindi Filipino German French English Arabic 
Türk اردو বাংলা ह िंदी  Deutsche français   

 

 

 

 

 

قد ال تكون مسجالً في الضريبة المضافة، لكن تنبه أنك تدفع للموردين 

 .أي أنك أنت من يتحملهاهذه النسبة، وال تأخذها من المستهلك، 

You might not registered in VAT, but you are paying the vendors 5%, 

but you are not taking it from customers, so you are paying the cost. 


