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مــــوكــــا

إدارة الموارد البشرية
إدارة المشاريع والمهام

إدارة وتنظيم الحسابات
إدارة محتويات الموقع
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مــــــــوكـــا ® MOCHA v 2.3

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Y

ما هو نظام مـــوكـــا:

R

نظام ( مــــــــوكـــا ®  ) MOCHA v 2.3نظام دينامييك تفاعيل إلدارة املحتوى تم تصميمه وبرمجته بالكامل من خالل فريق عمل رشكة ماك بريي
وباللغتني العربية واالنجليزية  ،وتم تطوير النواة الربمجية بحيث يتم تركيب إضافات برمجية متنوعة [  ] Modulesحسب طلب العميل ومبا يخدم
عمله.
يعمل نظام ( مــــــــوكـــا ®  ) MOCHA v 2.3عىل جميع املتصفحات يف اجهزة الكومبيوتر وعىل االجهزة اللوحية والكفية والهواتف الذكية بجميع
أنواعهاResponsive Design ،
وباستخدام أحدث تقنيات الويب.PHP - MySql - HTML5 - CSS3 - AJAX - Jquery libraries ،

مكونات نظام مـــوكـــا:
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يتم الدخول إىل النظام عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور وصالحيات مختلفة لكل موظف حسب عمله ،وميكن للمستخدم اختيار اللغة املفضلة له
لواجهة املستخدم  ،ويقوم النظام بحفظ االختيار للمرات القادمة.
ميلك مدير النظام الصالحية ملشاهدة جميع األقسام  ،إضافة وتعطيل وحذف مستخدم  ،إضافة مستويات دخول وتوزيع الصالحيات حسب الطلب.

يتكون نظام ( مــــــــوكـــا ®  ) MOCHA v 2.3من  3أقسام رئيسية كالتايل :
 -1قسم إدارة محتويات الموقع االلكتروني :

ومن خالل هذا القسم يستطيع العميل التحكم مبحتويات موقعه التي تظهر لزوار املوقع من خالل صفحة الويب  ،يحتوي هذا القسم عىل نوعني
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ميكن للعميل اختيار أحدهام حسب ما سيتم تقدميه من خالل املوقع أو حسب متطلبات الرشكة:

النوع األول  :إدارة املحتوى األسايس  :ويحتوي عىل املتطلبات األساسية ألي موقع ألي رشكة أو جهة أو مدرسة أو شخص  ،مثل :

A

 -رسالة الرتحيب  -عن الرشكة  -صفحة التواصل  -خريطة الوصول  -التحكم بصور البانر الرئييس  -التحكم بأزرار املينيو الرئيسية

 -التحكم بروابط صفحات التواصل االجتامعي  -التحكم بالكلامت الدليلية وامليتا الخاصة باملوقع  -إمكانية اضافة صفحات  -مركز تحميل ملفات
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النوع الثاين  :إدارة املحتوى اإلحرتايف  :ويضم كل ما يتم إضافته للمواقع الشخصية و املواقع االخبارية و مواقع الرشكات و مواقع بيع املنتجات:
 -املقاالت  -األخبار  -األنشطة والفعاليات  -التقويم الشهري  -اإلصدارات  -ألبومات الصور  -ألبومات الفيديو  -الدروس واملحارضات

 -التعاميم واإلعالنات  -عرض املنتجات  -سلة التس ّوق  -تسجيل األعضاء  -الدفع اإللكرتوين  -إرسال النرشات الربيدية  -إرسال الرسائل النصية
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 -2قسم إدارة الموارد البشرية :
ومن خالل هذا القسم ميكن للعميل
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 إضافة جميع االقسام التي تحتويها املؤسسة أو املنشأة ، -إضافة جميع املسميات الوظيفية املتوفرة يف املنشأة ،
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 تسجيل جميع بيانات املوظفني مثل البيانات الشخصية واملستندات الرسمية وتواريخ اصدارها وانتهاءها  ،بيانات العمل والعامل  ،بيانات الراتبواملكافآت وبدالت السكن واملواصالت والطعام  ،أيام االجازات السنوية والطبية لكل موظف حسب عقد العمل الخاص به  ،ارفاق صورة من عقد
العمل وشهادات املوظف وخرباته وصور عن وثائقه الرسمية  ،بيانات التواصل  ،وأيام الدوام املتفق عليها بني املوظف واملنشأة.
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 إضافة والتحكم بصالحيات الدخول اىل لوحة التحكم  ،وكل موظف وما هي األقسام التي ميكنه مشاهدتها او التحكم بها. مراجعة وتسجيل جدول الحضور اليومي  ،مراجعة أرشيف الحضور الي يوم سابق  ،مشاهدة أيام الغياب ألي موظف طوال مدة عمله أو خالل شهرمحدد  ،إمكانية تربير الغياب للموظف من خالل لوحة التحكم وربط يوم الغياب مع طلب إجازة مقدم الحقاً أو حذف الغياب بدون تربير.
 التحكم الكامل بطلبات اإلجازات وطلبات أذونات الخروج  ،واملوافقة عليها او رفضها  ،ومعرفة االيام املتبقية للموظف حسب نوع اإلجازة املطلوب ،ومشاهدة أرشيف اإلجازات لكل املوظفني خالل شهر معني أو ملوظف محدد خالل مدة عمله.
 -التحكم برواتب املوظفني شهرياً وتصدير جدول الرواتب بعد اضافة العموالت والخصومات إن وجدت  ،وبعد حفظ الجدول يتم تصدير البي رول
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للبنك ولنظام حامية األجور  ،حسب طريقة رصف راتب كل موظف  ،وميكن لكل موظف مشاهدة تفاصيل الراتب ( البي سليب ) من خالل لوحة
التحكم الخاصة به دون استخدام أي ورقيات  ،وميكن ارسال رسائل نصية او بريد الكرتوين للموظفني يف حال تم تصدير جدول الراتب  ،وميكن ملسؤول
املالية او االدارة مراجعة كافة كشوفات الرواتب السابقة حسب املوظف او حسب االشهر .
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 -3قسم إدارة وتنظيم الحسابات :
وال يعترب هذا القسم بديالً عن الربامج الحسابية املعقدة مثل البيتش تري  ،ولكنه يقوم باألساسيات التي تحتاجها أي رشكة او مؤسسة او منشأة او
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مدرسة لضبط وجمع الحسابات واستخراج التقارير  ،حيث ميكن للعميل من خالل هذا القسم
 إضافة القيود اليومية مثل سندات الرصف والقبض والفواتري وطلبات الرشاء  ،واألرصدة االفتتاحية والخصومات عىل الفواتري ، -وميكن من خالل لوحة تحكم الحسابات إضافة العمالء ( الزبائن ) واملوردين ( البائعني ) وكل الجهات التي يتم التعامل معها باألموال او البضائع
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او الخدمات  ،ويقوم النظام بجمع كل الفواتري والحسابات الخاصة بعميل او مورد يف صفحة حساباته الخاصة  ،وأيضا ال ننىس امكانية طباعة الفواتري
والسندات مبارشة من خالل الربنامج مع شعار املنشأة وبياناتها  ،باالضافة اىل معرفة مفصلة بكافة انواع املصاريف املدفوعة من الصندوق اليومي مثل
االيجارات وفواتري االتصاالت والكهرباء واملاء والصيانة والتنظيفات وغريها .
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ويف حال كان لدى العميل منتجات أو خدمات  ،سنجد زر خاص بحسابات املنتجات  ،ميكن للعميل معرفة املصاريف املدفوعة عىل املنتجات واالسعار
التي تم بيع املنتجات بها واألرباح الناتجة عن كل عملية رشاء.

 -4قسم إدارة ومتابعة المشاريع :
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من خالل هذا النظام ميكن انشاء ومتابعة وتقييم كل املشاريع التي تقوم بعملها املؤسسة او املنشأة  ،مهام كان نوع املرشوع  :مقاوالت  ،بناء ،
ديكورات  ،أعامل صيانة  ،انشاءات  ،تركيب اجهزة ومعدات وغريها  ،ويتم توزيع املهام عىل املوظفني حسب اختصاصاتهم وميكن لكل مدير قسم او
فريق متابعة عمل فريقه وموظفيه ومناقشتهم ومعاينة مدى انجازهم للمهام املوكلة لهم  ،مع امكانية ارفاق صور ومستندات يف مناقشات املهمة ،
وميكن كذلك انشاء طلبات تزويد ( طلبات رشاء ) تدخل ضمن تكلفة املرشوع وحسب امليزانية املقررة لكل قسم او مهمة  ،ومير طلب الرشاء بعدة
مراحل منها املوافقة املالية واملوافقة االدارية واالعادة للتعديل وتحويل للرصف وغريها  ،وميكن كذلك تقييم املهام بعد االنتهاء منها وبعد اغالق
املرشوع يتم تحويله اىل قسم الجودة املتخصص بفحص مدى نجاح هذا املرشوع من حيث التكلفة املالية وجودة املهام املنجزة واملدة الزمنية  ،ولكل
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مرشوع ومهمة وطلب تزويد يتم انشاءه او تعديله هناك اشعارات يتم ارسالها لكل املوظفني املعنيني حسب مهامهم وحسب وظائفهم  ،ويحتوي
املرشوع عىل الجدول الزمني والذي يستطيع من خالله مدير املرشوع ومدير الرشكة من متابعة كل تفاصيل املرشوع أوال بأول.
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مميزات خاصة بنظام مــــــوكــا :
 كام يحتوي نظام ( مــــــــوكـــا ®  ) MOCHA v 2.3عىل قسم خاص بالتقارير  ،يستطيع من خالله مدير النظام أو الشخص املخول مبشاهدةوطباعة التقارير  ،ويحتوي القسم عىل أنواع مختلفة من التقارير منها ما يتعلق بالحسابات والعمليات املالية  ،ومنها ما يتعلق باملوظفني والرواتب
 -إىل ).
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واالجازات وغريها .ويف حال كان لدى العميل منتجات او مخازن او مستودعات  ،ميكن اصدار تقارير مبحتويات املخازن يف الفرتة الزمنية املحددة ( من
 -قسم خاص إلعدادات النظام املسبقة والتي يتم اضافتها وتعديلها مبا يتناسب مع متطلبات العمل  ،مثل محتوى رسائل االشعارات والبنوك واعدادات
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الرسوم والخدمات.

 قسم املراسالت الداخلية وفيه تتم جميع املراسالت ما بني املوظفني باستخدام نظام موكا  ،وهذا القسم يغني متاما عن االمييل بني املوظفني ،حيث انهيتمتع بجميع مزايا االمييل املهمة ( ارسال ملوظف او مجموعة موظفني  -رد  -توجيه  -مرفقات  -مع تضمني محتوى الرسالة االصلية يف الرد والتوجيه )
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 قسم االشعارات والذي من خالله يتم اشعار املوظفني ذوي الصلة عند تنفيذ امر يف النظام  ،مثل اشعار مدير الحسابات ومدير املؤسسة ان موظفاملالية قام بإنشاء فاتورة او اضافة مبلغ او تعديل جدول الرواتب وهكذا.

وميكن استكشاف جميع مميزات النظام من خالل رابط يتم ارساله لكم مع بيانات الدخول عند طلبكم االطالع عىل تفاصيل اكرث.

C
B

حقوق الملكية الفكرية :

تعترب هذه الوثيقة وكل ما تحتويه من تفاصيل عن نظام ( مــــــــوكـــا ®  ) MOCHA v 2.3ملكاً لرشكة ماك بريي وال يجوز نرشها أو نسخها أو
تسليمها لطرف ثالث إال مبوافقة خطية من [ ماك بريي ].
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مــــاك بيـــري للحــلول الـبرمـجـية
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