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أوبن برافو لنقاط البيع
Openbravo POS 2.20

أوبن برافو هو برنامج نقاط بيع متطور واحترافي يدعم العمل على عدة أجهزة على

شبكة أو على جهاز مستقل  ،يدعم طيف واسع الخدمات الهامة في عالم برامج نقاط البيع.

* يقدم أوبن برافو لنقاط البيع العديد من الخدمات ومنها :

* إدارة كاملة للمخزون من إدخال البضاعة وجردها وطباعة التقارير المختلفة للمخزون.

* إدارة كاملة للمبيعات وصندوق النقدية بحيث يعطي تقارير دقيقة عن مستوى الربح
والخسارة أول بأول.

* إمكانية إدارة أكثر من فاتورة بنفس الوقت.

* إدخال الصناف بكامل تفاصيلها مع صورة لكل منتج  ،والوقت المناسب لطلب المزيد من
منتج معين.

* تسريع عملية البيع من خلل استخدام قارىء الباركود للملصق الموجود على المنتج.
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* طباعة ملصق الباركود لكل منتج مع اختيار البيانات المطبوعة من قبل العميل.

* دعم السداد بعدة طرف مختلفة ) نقدي  -شيك  -بطاقة ائتمانية  -آجل  -مجاني ( .
* اعتماد العملت المحلية والدولية.

* إخراج تقارير مختلفة وعديدة تناسب احتياجات المستخدم لدارة مؤسسته ،مع إمكانية
التعديل على تلك التقارير بسهولة.

* إدارة أكثر من مخزن ومستودع في نفس الوقت وإدارة التعامل بينها و الدعم لعدة فروع.
* سهولة تامة في إدارة المستخدمين للبرنامج مع إعطاء صلحيات مناسبةلكل مستخدم
للبرنامج.

* نظام دعم العملء وتحديد بيانات كل عميل مع تحديد الحد العلى للجل لكل عميل.
* طباعة بطاقات العملء مطبوع عليها بيانات العميل مع رمزالباركود الخاص به.

* يمكن الطباعة على أكثر من طابعة في نفس الوقت لتوفير الوقت بين أقسام الشركة.
* يدعم البرنامج العديد من النظمة القائمة للشركات والمؤسسات مثل :
* شركات البيع بشكل عام وكذلك شركات البيع بالجملة.

* المطاعم بأنواعها حيث يوجد نظام خاص بالمطاعم يشمل عملية تنظيم المطعم
والطاولت والدوار للمطعم مع نظام الحجز ونقل الطلبات من طاولة إلى أخرى.

يدعم أوبن برافو الربط مع عدة أجهزة ومنها :
* الشاشات العاملة باللمس.

* ماسحات وقارئات الباركود.

* طابعات الباركود بأنواعه.

* طابعات اليصالت الداعمة لـ  ESC/POS protocolأو الداعمة لـ .JavaPOS driver
* شاشات عرض الصناف للعميل .

* درج النقد .Cash drawers

* الجهزة النقالة القارئة للبيانات.

*الميزان اللكتروني لقياس الوزن آليا.
* قارىء البطاقات الممغنطة.
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●

يدعم أوبن برافو الربط مع عدة أنواع من قواعد البيانات بحسب حاجة العميل وهي :

* قاعدة بيانات أوراكل Oracle 10g

* قاعدة بيانات  PostgreSQL 8.1.4أو أحدث
* قاعدة بيانات  MySQL 5.0أو أحدث

* قاعدة بيانات  HSQLDB 1.8.0أو أحدث

يعمل أوبن برافو على عدة انظمة تشغيل :

* وندوز .Microsoft Windows 2000, XP, Vista

* لينكس .Linux

* ديبيان  / Debianأوبنتو .Ubuntu

* سوزي .Suse

* ردت هات .Red Hat

* سنت أو اس .CentOS

* ماكنتوش .Mac OSX

متطلبات التشغيل الساسية
* جافا  Java 2 Platform Standard Edition 5.0أو أحدث.
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●

تركيب برنامج أوبن برافو لنقاط البيع :
لمستخدمي نظام وندوز :

قم بفك ضغط الملف للبرنامج بأي مكان تريد  ،ستجد عدة ملفات لتشغيل البرنامج انقر على

ملف start.bat
•

لمستخدمي أنظمة لينكس أو ماكنتوش :

قم بفك الضغط عن ملف البرنامج بأي مكان تريد  ،ستجد عدة ملفات  ،لتشغيل البرنامج

انقر على الملف  start.shولكن قبل ذلك تحتاج إلى جعل هذا الملف عبارة عن ملف
تنفيذي وذلك عبر تنفيذ المر التالي في مجلد البرنامج :

sudo chmod +x *.sh

لقطات من البنامج :

الشاشة الرئيسية للبرنامج ويظهر فيها أسماء الموظفين الذين يصرح لهم باستخدام البرنامج مع
صلحيات مناسبة لكل واحد منهم.
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شاشة المبيعات وتظهر فيها الصناف مدعومة بصورة لكل صنف

شاشة المبيعات بشكل مبسط سهل في الدارة وسرعة في المبيعات
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طرق الدفع التي يدعمها البرنامج.

نموذج لليصال الذي يتم طباعته للعميل
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نموذج من أحد التقارير الخاصة ببيانات العملء.

البرنامج بعد إعداده للعمل ببيئة المطعم حيث يدعم البرنامج نظام الحجز للطاولت وكذلك أدوار
المطعم كما يمكن نقل الطلبات من طاوله إلى أخرى بسهوله  ،مع دعم نظام الحجز قبل فترة من
حضور العميل للمطعم  ،مع طباعة فواتير وتقارير متكاملة عن جميع هذه العمليات.
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شكرا لك على اهتمامك
هذه التوزيعة مدعومة من قبل مؤسسة مرتاح للتقنية
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يمكنك تنزيل البرنامج بشكل كامل من موقعنا مع الكود البرمجي للبرنامج وذلك تحت ترخيص GPL2
لطلب أي دعم فني أو لتركيب البرنامج يمكنك التواصل معنا على:
البريد اللكتروني sales@mertahservices.com :
لطلبات الدعم الفني للعملء الحاليين :
البريد اللكتروني support@mertahservices.com :
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