
 

 نظام الصاالتنسخة املطاعم 

 
  

 والمقاهي والصاالت العائليةيُستخدم في جميع أنواع المطاعم 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 فاتورة الصالة

 

 فاتورة الصالةية لصورة الواجهة الرئيس 1

ة يمكن زيادأنه شووووووكر فاتورة الصووووووالة الرئيسووووووية وأرةام الطاوالت الظاهرة مع العلم في الصووووووورة نالحظ كما 

 بإدخارولة للبدء بالضوو ط علأ أر رةم طاولة يتم فتف فاتورة خاصووة بالطا، أو انقاصووها حسووح الحاجة الطاوالت

بات المتقطعة كر فترة من الزمن ويتم طباعة الطلح األخير فقط أو  يدعم الطل عاً، البرنامج  با بات الزبائن ت طل

 .ع الطلبياتمييوجد خيار إلعادة طباعة ج

 :نماذج طباعية 3يتوفر في البرنامج 

 نموذج الطلح .1

طباخ يتم تنبيه ال( حيث بالخطأ طلحل اء الطلح أو تم إرسووووار نموذج إل اء الطلح )في حار ةام الزبون بإ .2

 كذا.ل اء الطلح رةم بإ
  ات.لدفع ةيمة الطلب الزبون والتي يتم طباعتها ومنحها للزبون حساح نموذج فاتورة .3

خاصوووية في الطعام زيادة بائن لهم طلبات خاصوووة ض الز بعإلأ المواد مثال خواص الطعامإضوووافة يدعم البرنامج 

 المثار: أو تخفيف من خاصية مادة معينة علأ سبيرمعينة 

 7ذا المستند صفحة رةم هأكثر ب مايونيز زيادة .............. إلخ وهي مفصلةزيادة بطاطا، بصر خفيف، 



 ولةورة الطالى فاتالعمل ع

 

 ثرأك، ثم نحدد الكمية إن كانت ، ثم نض ط علأ اسم المادةادةلخاص بالمبعد فتف طاولة جديدة نختار التصنيف ا

ليتم  طلب، ثم نض ط علأ زر حسح الرغبة أو يمكن الض ط علأ اسم المادة أكثر من مرة لزيادة الكميات 1من 

 .بعات المخصصة لهاارسار الطلبات إلأ الطا

ً  وّضحناتبويح الطاوالت لفتف طاولة أخرى وإدخار الطلبات إليها كما ثم بعد ذلك يمكن العودة إلأ   .آنفا

 

 وامر األزرار الموجودة بفاتورة الصالة:فيما سنشرح بعض خصائص أ

 1مية المادة في حار كانت الكمية المطلوبة أكثر من إلدخار كالكمية:  •

 وتعليمها كهدية.إهداء صنف: وذلك لخصم ةيمة الصنف الفاتورة  •

 .ويتم خصم ةيمتها من ايراد اليومية للزبون ة: وذلك إلهداء كامر الطاولإهداء طاولة •

 .ادة من الفاتورةم فحذف صنف: لحذ •

طابعة حيث يتم ارسار وصر الأ الطابعة المخصصة طلح تم ارساله إلأ ال إلل اء: وذلك صنف إل اء •

 ة.طباخ بعدم تحضير هذه المادة المل ااء صنف" وذلك لتنبيه البترويسة "إل للمادة 

 .2ة إلأ طاول 1فاتورة من طاولة لنقر صنف: لنقر مادة معينة با •

ت يمكن الإرسار الطلبات للطابعة المخصصة أو حدوث أر مشكلة بالتوصي إعادة طلح: في حار تعذر •

 طلح الطلح األخير أو الطلح المحدد عليه أو كامر الفاتورة.إعادة 

 طلح: إلرسار الطلبيات إلأ المطابخ المخصصة والموجود فيها الطابعات. •

 عات.إلأ الطاب: لعدم إرسار الطلح جاهز •

 السائق: في حالة الديليفرر يمكن تحديد اس السائق المرسلة معه الطلبية. •

 بدون اغالق الطاولة. امر الفاتورةطباعة: لطباعة ك •

 إغالق الطاولة: إلغالق الطاولة بدون طباعة الفاتورة. •

 ة الطاوالت.أ واجهثم االنتقار إل للطابعاتات ببالفاتورة بدون إرسار الطللحفظ مواد الطلبية حفظ:  •

 طباعة وإغالق: لطباعة الفاتورة للزبون + إغالق الطاولة. •



 :فاتورة الصالة صميمميزات ت

 أيقونات الموادجميع  يير ألوان ت •

 تخصيص ألوان األيقونات حسح الرغبة والشكر المناسح كر أيقونة بلون •

 الخطت يير حجم ولون  •

 أيقونات الموادتعدير أماكن  •

 إضافة صور رمزية علأ األيقونة للداللة علأ اسم المادة •

 صنيفإضافة تبويبات متعدد حسح الت •

•  ً  التحكم السهر بحجم األيقونات طوالً وعرضا

 األيقونة التفاف نص •

 إمكانية التعدير علأ األسماء من الواجهة •

 الرغبة في التصميمإمكانية اعتماد دلير المواد كامالً او حسح  •

 إظهار السعر علأ األيقونة لكر مادة •

 تقارير املطعم:
 حالة الطاوالت

 

أو الم لقة ويعرض فيها  المفتوحةالطاوالت تفاصير الحاالت الطاوالت سواء حالة الطاوالت تقرير لعرض 

كابتن طاوالت البحث عن  ةت البحث، يمكن، يمكن البحث بين تاريخين ويمكن تحديد واوالتبعض تفاصير الط

 .ويمكن البحث عن طاوالت حسح طريقة الدفع نقدر أو ذمم



 حركة الطاوالت

 

مع حسح اسم المستخدم / الكابتن ويتم عرض طلبيات الزبائن فيه مجمعة حسح الكابتن  طاوالتالكة حر

 تفاصير كر جلسة، يمكن البحث بين تاريخين أو حسح اسم الكابتن أو حسح طريقة الدفع

 حركة الطلبات

 

وكمية المواد  أسماءحالة وحركات الطلبات التي تم تسجيلها بالفاتورة كما يعرض يعرض تقرير حركة الطلبات 

 .ه أو ال اؤه أو حذفه أو تم تعيينه كجاهزكر مادة والسعر والوةت ورةم الطاولة ونوع الطلح سواء تم طلب

 ،، إل اء، نقر، حذف)تم الطلح، جاهزأو حسح نوع الطلح سم الكابتن يمكن البحث بين تاريخين أو حسح ا

 ث حسح اسم مادة معينة.مكن البحطلح( أو يإعادة 



 حركة المواد تجميعي

 

حركات ر ، يستعرض التقريلحركة المبيعات مجمعة حسح اسم المادةتقرير المبيعات تجميعي تقرير شامر 

ح وحقور كثيرة أخرى، كما يمكن تجميع المواد بالتقرير حسوالقيمة والسعر المواد المباعة ويعرض الكمية 

تصنيف أو  ، يمكن البحث عن حركة مادة أوصنيف ولذلك لمعرفة مبيعات تصنيف معين مثالالمادة أو حسح الت

 تاريخين. مجموعة مواد ويمكن البحث بين

 ة المواد تفصيليحرك

 

ستخدمت منها وكابتن اُ ارها ورةم الطاولة التي المواد وأسع أسماءتقرير لتفصير المواد وحركاتها ويظهر فيه 

 ، يمكن البحث بين تاريخين أو حسح اسم المستخدم أو حسح طريقة الدفع.النهاية واسم الصالةالبدء و



 حركة الهدايا

 

 . د إال أنه يعرض المواد التي تم إهدائها للزبائن فقطلتقرير حركة الموا تقرير الهدايا مشابه

 حركة المبيعات اليومية

 

 اتيراليومية حيث يتم عرض التاريخ وعدد الفواتير واجمالي ةيمة الفو يعرض التقرير حركة المبيعات

 

 

 

 

 

 (سفري)نقطة بيع مطاعم 
 للبرنامج:الميزات العامة 



 السفري نظام نقاط البيع •

 السفري واجهة نقطة البيع

 

 تصميم الواجهة
 :مثر يُتيف لك البرنامج إمكانية تصميم واجهة نقطة البيع بالشكر الذر تراه مناسبا لعملك

 أيقونات الموادجميع ت يير ألوان  •

 تخصيص ألوان األيقونات حسح الرغبة والشكر المناسح كر أيقونة بلون •

 الخطت يير حجم ولون  •

 أيقونات الموادتعدير أماكن  •

 إضافة صور رمزية علأ األيقونة للداللة علأ اسم المادة •

 صنيفإضافة تبويبات متعدد حسح الت •

•  ً  التحكم السهر بحجم األيقونات طوالً وعرضا

 األيقونة التفاف نص •

 إمكانية التعدير علأ األسماء من الواجهة •

 الرغبة في التصميمإمكانية اعتماد دلير المواد كامالً او حسح  •

 إظهار السعر علأ األيقونة لكر مادة •

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط التعديل على الكميات
، علأ أيقونة أر مادة يتم إدراجها بجدور الفاتورة، وكر ضوووووو طة علأ االيقونة يتم زيادة الكميةبمجرد الضوووووو ط 

جرد الضوو ط علأ م، او يمكن اسووتخدام أزرار لوحة األرةام الظاهرة ب5مرات ليتم تسووجير الكمية  5مثال نضوو ط 



أو يمكن الضوووووو ط علأ زر الكمية ليتم تسووووووجير الكمية، أو بالضوووووو ط علأ أزرار الزائد الرةم يتم تعدير الكمية، 

 في حقر الكمية. ، أو ادخار الكمية بشكٍر مباشروالناةص لزيادة او انقاص الكمية

 

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط إضافة بيانات أخرى
الزبون ورةم الهاتف ومالحظات علأ الفاتورة، كما يمكنك من إضافة بيانات أخرى في نقطة البيع مثر اسم 

 .يمكن ترحير حساح الفاتورة لحساح الزبون وتحديد طريقة الدفع نقدر أو ذمم

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط خصائص املواد
طلح الزبون فمثالً مع طباعة الخاصية لتنبيه المطبخ حور  تستطيع إضافة خصائص المواد بشكٍر آلي وأنيق

 ..... إلخالوجبة مثر بدون ثوم او بدون خضار او زيادة كذا بعض الزبائن تطلح طلبات خاصة علأ 

 كما هو موضف بالصورة أدناه 



 

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط الطباعةتخصيص 
 ويمكنك من تحديد مواد كر طابعة من خالر هذه الميزة الرائعة يمكنك إضوووووووافة أكثر من طابعة واحدة للبرنامج

طباعتها جميعاً علأ طابعة الكاش، مثال لدينا عصوووير المواد الخاصوووة بكر طابعة أو حيث يقوم البرنامج بارسوووار 

يتم تحضووويرها بمكان أو بمطبخ مسوووتقر، عند ةيام المسوووتخدم وفروج وكر مادة من هذه المواد  وشووواورما وفالفر

وطباعة الفاتورة كاملة عند الكاش، بإدخار طلبية الزبون ثم الضووووووو ط علأ تسوووووووديد يتم طباعة كر طلح بمكانه 

لشووواورما يسوووتلم طلح الشووواورما ومطبخ الفروج يسوووتلم طلح الفروج وهكذا، أو يمكن طباعة بمعنأ آخر مطبخ ا

 علأ طابعة المطبخ.نسخة كاملة من الفاتورة بتصميم مختلف 

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط إعادة ترقيم األدوار
 إلأ ما ال نهايةأو من أر رةم آخر تريده،  1رةم الفاتورة العام وهو رةم متسلسر يبدأ من يتوفر في البرنامج 

شكر آلي  رةم دور الزبونكما يتوفر أيضا رةم الدور وهو   1بإعادة الترةيم من حتأ يحين دوره، يقوم البرنامج ب

، كما يتوفر تقرير خاص 1من يومية الكاشير او نهاية اليوم، بمجرد اغالق يومية الكاشير يتم إعادة الترةيم نهاية 

 للبحث عن الفواتير سواء بالرةم او رةم الدور.

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط ة الكاشير وإغالق اليوميةيومي
لكر كاشير يقوم المستخدم بالض ط علأ زر إغالق اليومية الخاص به ويظهر له تقرير بعد انتهاء وردية العمر 

 .المبيعات اليومية والمصاريف والسحوبات والمرتجعات ثم الصافي



 

 
 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط نافذة التسديد

هي نافذة تشبه اآللة الحاسبة ويظهر و

فيها ةيمة الفاتورة ثم يقوم المستخدم 

بإدخار المبلغ الذر استلمه من الزبون 

ثم يظهر المبلغ المتبقي الذر يجح 

، يمكن استخدام ارجاعه للزبون

األرةام من لوحة المفاتيف الكيبورد او 

استخدام األرةام الظاهرة علأ الشاشة 

كانت الشاشة سواء من الماوس او إذا 

 تعمر بنظام اللمس.

 مالحظة:

هذه النافذة هي غير اجبارية يعني 

يمكن االست ناء عنها اذا رغح 

 المستخدم بذلك

 

 

 

 



  التقارير المخزنية
وسنقوم بعرض وشرح لتقريرين فقط وهما تقرير خاص بالمواد والفواتير  25أكثر من نامج يتوفر في البر

ً شموليةً و األكثر  .استخداما

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط تقرير املبيعات تجميعي
تقرير المبيعات التجميعي يقوم بعرض مبيعات المواد خالر فترة زمنية يقوم المسوووووووتخدم بتحديديها مثال مبيعات 

مبيعات شووهر أو مبيعات سوونة أو مبيعات الفترة كامال أو الفترة الذر يراها المسووتخدم اليوم او مبيعات أسووبوع أو 

، فكما هو مالحظ بالصووورة أدناه يقوم البرنامج بتجميع الكميات عن الفترة التي تم االسووتعالم عنها، يتوفر مناسووبة

نة أو مبيعات فئة في التقرير خيارات بحث كثيرة نة أو مجموعة مواد أو  مثال للبحث عن مبيعات مادة معي معي

 البحث عن مبيعات مستخدم محدد، أو مبيعات مندوح إن ُوجد.

 

 

مثال تجميع المبيعوات حسووووووووح الفئوات أر يتم عرض تقرير كموا يتوفر في التقرير العوديود من خيوارات التجميع 

عات كر تصنيف علأ مبي، وذلك يُسهر علأ المستخدم الحصور علأ المبيعات باسم التصنيف بدال من اسم المادة

 حدا سواء بالكميات او بالقيمة، كما هو موضف بالصورة أدناه.



كما يتوفر العديد من خيارات التجميع مثر مجموعات المواد أو المسوووووووتودعات المرتبطة بها المواد ان وجدت او 

 الكاشير( أو حسح المندوبين ....... إلخ –حسح المستخدمين )البائعين 

 

 

 أيضا(والت ا)تعمل على نظام الط تفصيليتقرير املبيعات 
بعرض تفاصوووير المبيعات حسوووح المادة وتاريخ وهو عبارة عن تقرير مشوووابه للتقرير السوووابق تجميعي لكنه يقوم 

 .بيعها ..... إلخ

تاريخها ووةتها ونوع الفاتورة )مثال بعض المطاعم تسوووووووتخدم فاتورة معينة لكر يعرض التقرير رةم الفاتورة و

 لذر تم البيع به.بائع( واسم المادة وكمية البيع والسعر ا

 طبعاً يتوفر العديد من الحقور المخفية والتي يمكن إظهارها من تخصيصي المظهر بكر سهولة.

سوووووووواء البحث عن حركة مادة معينة أو حركة فئة أو مجموعة أو حركات كما يتوفر الكثير من خيارات البحث 

 زبون معين .

 والبائعين وغيرها من الخيارات األخرى. حركات المناديحكذلك البحث عن 

 آلية عمر التقرير.الصورة أدناه توضف 



 

 

 الميزات األخرى المشتركة بين نظامي السفري والصاالت

 إدارة صالحيات المستخدمين
يتوفر في البرنامج العديد من األدوات واإلضووووووافات للتحكم بصووووووالحيات المسووووووتخدمين كمنف او منع بعض 

لفواتير والسوووندات، ترحير المواد المسوووتخدمين لبعض الصوووالحيات مثر اظهار/اخفاء نوافذ البرنامج، تدةيق ا
والحسووابات، وتقييد المسووتخدمين، واختصووارات لنوافذ البرنامج، تعيين او تعدير او ال اء كلمة مرور الدخور 

 ، السماح أو عدم السماح بحذف او تعدير الفواتير والسندات.للبرنامج

عرض/عدم عرض فواتير مسووتخدمين أو كما يمكن تقييد المسووتخدم بإظهار او عدم إظهار ارصوودة الحسووابات 
 أو منع التنقر بين الفواتير. آخرين

 مراقبة المستخدمين
رةابة عالية علأ جميع العمليات التي ينفذها المسوووووتخدمون في البرنامج، حيث  كريسوووووتار” يفرض البرنامج 

ن. و يحتفظ سوووجر يملك البرنامج سوووجر مراةبة يسوووّجر فيه كافة العمليات التي تّم إنجازها من ةبر المسوووتخدمي
المراةبة في البرنامج بأسووماء المسووتخدمين و تاريخ و وةت إجراء العمليات في البرنامج، باإلضووافة إلأ اسووم 
النافذة التي تّمت فيها العملية و نوع هذه العملية. كما يعرض لنا هذا السوووووووجر الفرق في البيانات المعّدلة ةبر 

 .إجراء التعدير و بعده



العمليات التي ةام بها المسووووووتخدم من إضووووووافة أو حذف أو تعدير، ويمكن التحكم أدناه  كما نالحظ بالصووووووورة
 .المعدلة فقط أو المحذوفة فقط أو المضافة الفواتيربعرض البيانات كعرض 

 

 

 استعادة البيانات المحذوفة
المسووووتخدمين، و يمكن من يحتفظ البرنامج كريسووووتار بأرشوووويف خاص بالبيانات المحذوفة التي يتم حذفها من ةبر 

 .التي يوفّرها البرنامج الهامة خالله استعادة أّر من هذه البيانات عند الحاجة. و تعتبر هذه الميّزة من الميزات

فمثال إذا ةام المسوووتخدم بحذف فاتورة بالخطأ أو الر سوووبٍح كان فال تقلق يمكنك اسوووتعادة الفاتورة ومعرفة سوووبح 

 .حذفها

 مين البياناتوتأ النسخ االحتياطي
، يحتور البرنامج علأ أداة لنسخ البيانات احتياطياً علأ نفس الجهاز أو خارج الجهاز واسترجاعها عند الضرورة

علأ نفس الجهاز الذر تعمر عليه وبأر مكان تريده، أو نسخة علأ فالشة أو فمثال يمكنك إجراء نسخة احتياطية 

 كتخزين سحابي مثر  الجوجر درايف أو ون درايف.خارجي أو حتأ رفعها علأ االنترنت  هارد اكسيترنا

فال بأس يمكن واضووووطررت لشووووراء جهاز جديد أو تمت سوووورةته وفي حار حدوث أر طارئ مثر تعطر الجهاز 

 إعادة تنصيح البرنامج واسترجاع النسخة المحفوظة.

 الدعم الفني
 حياة من خالر وسائر التواصر علأ االنترنت، أو االتصار المباشر.الدعم الفني والتخديم مجاني مدى ال •

 الشركة مسؤولة عن إصالح أر خلر أو أر خطأ برمجي ةد يصيح البرنامج بأر وةٍت كان. •



الشركة غير مسؤولة عن سوء استخدام البرنامج كحذف البيانات أو دخور فايروس للجهاز وتخريح الملفات،  •

 أو عطر ةد يصيح الجهاز، أو فصر كهرباء متكرر، وتحدد ةيمة الصيانة حسح نوع العطر 

لذر وا AnyDesk أو برنامج  TeamViewer يمكننا متابعة التدريح ودعم البرنامج من خالر برنامج  •

سواء التدريح والتعليم او الصيانة أو شرح عمر  ستطيع الدخور لجهاز العمير وإجراء المطلوح  من خالله ن

 تقرير ما.

 

 


