
	    يقدم حلول عملية قابلة للتطبيق فى احلاضــر و التطوير  	
فى املستقبل  و التى تساعد فى تطوير الشركات املتوسطة و كبرية 
احلجم بسرعة فائقة . و لقد قمنا بتوفري كل احللول كى ندعمك و خندمك 

من أجل حتقيق اهدافك و زيادة العائد من اإلستثمار.

مهندس/أمحد البدويهى

إدارة االستثمار العقارى
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التعريف بشركة أوميجــا 

شركة أوميجا هي شركة رائدة يف صناعة الربجميات ، تأسست سنة 1996 جبمهورية مصر العربية علي 
يد جمموعة من أساتذة اجلامعة واملهندسني املتخصصني يف تصميم وتصنيع وهندسة الربجميات لتلبية 

إحتياجات السوق احمللي والعربي يف هذا اجملال.
يقع مقر الشركة يف مكان مميز يف قلب العاصمة القاهرة وهو يضــم أقسام التسويق، املبيعات، الدعم 
الفين، الربجمة، مراقبة اجلودة، قسم متابعة العمالء، اإلدارة املالية والقانونية وخمزن للشركة باإلضــافة 

إلي معمل إلنتاج الربنامج.

شهادات عاملية
نتيجة إلستمرار الشركة الدؤب يف التطوير والتحديث حصلت شركة أوميجا علي شهادات منها:

التسجيل بإحتاد الربجميات املصرية

 شهادة SPIG وهي شهادة إعتماد عاملية جلودة الربجميات.

Microsoft Gold Partner

Intel Partner

  لإلستثمار العقاري

 Double Click للتسويق واإلستثمار العقاري هو ناتج حتليل ودراسة ملتطلبات شركات التسويق 
علي  الربنامج  الشركات، وحيتوي  يقدمة من خدمات هلذة  العقارات ملا  وإدارة  العقاري  واإلستثمار 
العديد من املميزات واخلصائص اليت تناسب مجيع اإلحتياجات كما يشتمل على جمموعة من التقارير 

اليت تفيد يف إختاذ القرار يف الوقت املناسب.
تعمل برامجنا من خالل قاعدة البيانات العالمية SQL Server 2008 R2 التي تتميز بسرعة األداء وعدم التأثر 

بحجم البيانات.

إبتكار رؤية كاملة وتامة ألعمالك

لقد حدثت تغريات كثرية يف السنوات األخرية يف صناعة الربجميات وهناك توقعات بزيادة الطلب يف 
. ERP جمال الربامج من نوعية

إنك حباجة ملن يقدم لك رؤية كاملة ملؤسستك ولنوعية الربامج اليت تعكس طريقة تنفيذك ألعمالك 
واليت متكنك يف زيادة قدراتك وتأثريك على العميل ونفوذك إليه ، كما أنها تتحكم يف املصروفات و 

ترقى مبستوى اخلدمات بصورة مستمرة.
التواجد بصورة مؤثرة  براجمنا تعطي ملنتجاتك ميزات تنافسية متكنها من  املنافسة فإن  ويف جمال 

وفعالة.
وهذا بالطبع يتطلب إطارعمل حللول برجميه صناعية ومتكاملة ، واليت تؤكد الدقة والتوقيت الصحيح 

للمعلومات، واملستمر خالل تدفق أعمالك.
إن ذلك يتطلب أكثر من تكامل البيانات املنبثقة من النظام اإلداري ألعمالك ، إنها تتطلب أن تتكامل 
تبنى املتطلبات املتغرية  القدرة على  لديه  أن يكون  الذي جيب  العمل  إطار  ، مثل  بأكملها  العملية 
 Double Click ERP برامج  على  بإعتمادك  وذلك  فيها.  تعمل  اليت  والبيئة  لألعمال  النمو  و 
املتكاملة والتى تتكون من : إدارة التوزيع ، واإلدارة املالية ، واملوارد البشرية ، والتصنيع ، واملقاوالت 

، واإلستثمار العقاري وأخرى.
باملنتج  أن متدك  عليها  السهل  من   Double Click برامج  فإن   ، وتصورك  احتياجاتك  على  بناء 

الفعلي القابل للتالئم مع احتياجات أعمالك.
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يمكنك االعتماد علينا بثقه 

الربامج  احدى  هي   Double Click
إدارة  تطوير  و  دعم  يف  الرائدة  العاملية 
أكثر  ملده  وذلك  بالربامج  الشركات 
املدة  و خالل هذه  عاما.  من مخسه عشر 
و  أحجام  عن  عميقة  مفاهيم  ببناء  قمنا 
األعمال  تتطلبها  اليت  االحتياجات  أنواع 
املختلفة. و باستخدام هذا املنطلق بدأنا 
و باستمرار يف تطوير منتجاتنا و خدماتنا 

كي تتالءم مع احتياجات العمالء.

و مع أكثر من 3,000 عميل لربامج Double Click حول الدول العربية مثل: مصر, اململكة 
مجيعهم  الكويت.  و  املتحدة  العربية  اإلمارات  قطر,  البحرين,   ، السودان  السعودية,  العربية 
Double Click و اليت دائما يف منو وتطوير يتوافق مع املستجدات  يعتمدون علي أنظمة 

التكنولوجية واإلدارية.

Double Click هي حلول متكاملة إلدارة أعمالك من البداية إلي النهاية كي تنمو وتذيد من 
حجم أعمالك.

البرنامج الذى ينمو ويتطور وفقا لتطوير أعمالك 

فقط  مناسبة  كليك  دبل  برامج  أن  لوهلة  اعتقدت  إذا 
لألعمال الصغرية ، فإنك جيب أن تفكر مرة أخرى ، ففي 
الواقع إن برامج  Double Click  مصصمة لألعمال 
ذات احلجم املتوسط و الكبري يف كل القطاعات التجارية 

و الصناعية وغريها. 

هي   Double Click لربامج  العامة  الفلسفة  ان 
تزويدك بالوسائل اليت تساعد علي التكامل يف عملك و 
اليت تكون مرنة بطريقه كافية إليصالك إلي هذا القدر 
من الرضــا والتقدم واملنافسة ، وهذا يعين توفري حلول 
مرنة تتوافق مع أعمالك مهما كان حجم وطبيعة نشاطك.

التطبيق السريع
Double Click سريع التطبيق و سهل االستخدام. و هذا يعين انك تستطيع 
أن تنتهي من التدريب والتطبيق وتعده لالستخدام يف غضون أيام قليلة , و بدون 
تعطيل ألعمالك وذلك ملا تتميز به برامج Double Click من واجهه تطبيق 
مثالية مدعمة بالرسوم البيانية يف مجيع األجزاء, و اليت جتعلها سهله التدريب و 

بأقل التكاليف .

 متعدد املستخدمني و متعدد الشركات و متعدد العمالت
إن برامج Double Click تسمح لك بدخول عدد كبري جدا من املستخدمني 
للعمل علي الربنامج يف وقت واحد ، و هي بذلك تتالئم مع الشركات اليت هلا فروع 
متعددة ، كما تسمح بدمج الشركات التابعة إلي تقاريرك اإلدراية. باإلضافة إلي 

ذلك نقوم بدعم العمالت املتعددة و مايرتتب على ذلك من اجراءات حماسبيه.

        - الطريقة الناجحة لتطوير أعمالك

Double Click تعترب من أفضل األنظمة الناجحة و املصممة كي تصل بك إلي قدرات تنافسية 
ضخمة. ففي ظل محاية استثماراتك أنت حتتاج إلي مزيد من  التقدم السريع بطريقه مبسطة من 

خالل التحديث من إصدار ألخر مبا يتفق ذلك مع متطلبات التوسع يف إدارة أعمالك.

مع Double Click جتد مجيع احللول اليت تساعدك يف ميكنة إدارة التوزيع واإلدارة املالية ، 
واملوارد البشرية ، والتصنيع و برامج املقاوالت واإلستثمار العقاري وأخري عديدة ، و كلها مصممة 
بطريقة متكاملة للوصول لألهداف الفعالة ألعمالك عن طريق إمدادك بالتقارير اليت تساعد يف 

إختاذ القرارات الرشيدة.

الحماية الكاملة إلستثماراتك
أن  اليت يصعب  بالعديد من املميزات  Double Click يأتي من خالل متيزه  إختيارك لربامج  إن 

تتجمع يف برنامج واحد واليت تتالئم مع كل بيئات العمل.

ثنائية اللغة
تعمل برامج Double Click باللغتني العربية و اإلجنليزية جلميع أجزاء الربنامج 

مثل احلقول , شاشة احلركة و التقارير.

Double Click ERP
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تقنيات الربمجة
صممت برامج Double Click بتقنية Net Framework. لكي 

تعمل علي بيئات التشغيل املختلفة وهي:

خدمة الدعم الفني للربامج
الدعم الفين يف Double Click يزودك باملعلومات و النصائح عن 
طريق التليفون, و من خالل زيارات مهندسني الدعم الفين و من خالل 
اإلجابات املستمرة عن األسئلة و اليت قد تواجهك يف أعمالك ، و ستجد 
مجيع  يف  الطرق  هذه  بكل  باحللول  مدعومة  اسئلتك  و  استفساراتك 

األوقات. 
منتجات  أن  يضــمن  الصيانة  يف  واإلستمرار  للربامج  املقدم  الدعم  ان 
ازدادت.  مهما  أعمالك  تنمية  و  دعم  يف  ستستمر   Double Click
أيضــا حتديثات  الدورية سوف تستقبل  الصيانة  علي عقود  وبتوقيعك 
الربامج جمانا و حتصل علي خصومات ترخيص املستخدمني اإلضــافيني.

Web-Based 
Web-Enabled

Client / Server

تقنيات سريعة وجديدة وفعالة للوصول الي اقصي درجة الرضــاء العمالء
والفعالة  اجلديدة  األدوات  من  جمموعة   Double Click برامج  لك  تقدم 
 SMS و E-mail للتواصل مع العمالء واملوردين من خالل تقنيات حديثة مثل
واليت ترسل تلقائيا من الربنامج مثل إرسال كشوف احلسابات ورسائل الرتحيب 

عند بدء التعامل وكذلك ختطي حدود اإلئتمان وأخري.

دعم قاعدة البيانات
العاملية  البيانات  قواعد  علي   Double Click برامج  تعتمد 

الكربى اليت تضــمن:
  Microsoft SQL Server 2008 R2
 Oracle Database 10g

 التدرج الالمحدود 
من  ضــخم  عدد  إلي  حتتاج  كبرية  بيئة  إلي  واحد  مستخدم  من  التدرج  ميكنك 
التدرج.   هذا  يف   Double Click يضــاهي  منتج  أي  يوجد  ال  املستخدمني. 
و تستطيع بكل سهولة و يسر أن ترتقي من أحد اإلصدارات إلي األخرى حسبما 
بتقارير  ترتقي  عندما  فأنت  أعمالك.  إدارة  يف  توسعك  خالل  من  ذلك  يتطلب 

بياناتك و عمالئك ستجد أن بياناتك أصبحت سهلة االنتقال والتغري معك

أدوات التقارير
تتضــمنة  وما  املستخرجة  التقارير  أشكال  يف  الكامل  التحكم 
من ألوان وحدود للجداول وأسم التقرير والعديد من األدوات 
، كما ميكنك اإلحتفاظ بالتقارير املستخرجة عن تاريخ أو فرتة 
بالبيانات  تأثريها  بدون  وقت  أي  يف  إليها  والرجوع  حمددة 

املسجله بعد تاريخ إستخراجها.
يقوم  هائل  فلرت  يوجد  التقارير  بتشغيل  تقوم  عندما  و 
سبيل  علي  املطلوبة.  املعلومات  اختيار  علي  مبساعدتك 
املثال, تستطيع تشغيل تقرير مبيعات قائم علي إقليم حمدد, 
 Double Click مبيعات أو عمالء متنوعني. و كل تقارير
و   )view( شكل  علي  البيانات  قاعدة  داخل  خمزنة   ERP
هذا يعين أنها سريعة جدا و أنها لن تستغرق وقت طويل كي 

تسرتجع املعلومات من قاعدة البيانات.
التقارير و املستندات ميكن مراجعتها , إرساهلا بالربيد االلكرتوني, طباعتها مباشرة أو إرساهلا إلي 
مدير الطباعة كي يقوم بطباعتها يف الوقت املناسب. وان صالحيات مشاهدة التقارير وطباعتها ميكن 

أن حتدد لكي تضــمن أن الوثائق لن يتم الدخول إليها بطريقة غري امنة.

الوقت املناسب للحصول علي املعلومات
 مع Double Click ERP تستطيع مراجعة املعلومات يف أي وقت, 
البائعني,  العمالء,  أعمالك,  الصحيح باجتاه  القرار  و مساعدتك علي صنع 
تكلفة  املدفوعات,  الواردات,  اجلرد,  املشرتيات,  و  املبيعات  أوامر 
التوظيف, جدول الرواتب, حتليل املرتبات, حتليل الشراء, امليزانيات , 
و معلومات عن اليومية العامة كل هذه األشياء متاحة لك كي تراها علي 
الشاشة يف أي وقت تشاء حسب صالحية املستخدم املتاحة له ومن أي 

مكان بدون اإلحتياج لتحميل الربنامج علي جهاز الكمبيوتر

تقارير بال حدود
مع وجود ألكثر من 250 تقرير مسبق التصميم و أشكال و رسومات بيانية مجيعها مدعومة باملشاهدة 
من خالل Web Browser , سوف تعرف بالضبط كيف تسري أعمالك يف أي حلظة تريد. و تصدير 
تقاريرك إلي التطبيقات العديدة مثل Microsoft Word and Excel, HTML لتستطيع 

أن ترسلها عرب الربيد االلكرتوني مثل فواتري عمالئك و أوضــاعهم احلالية.
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تحليل األعمال
العمالء  مثل:  أعمالك,  خالل  من  املعلومات  حتليل  علي  القدرة  تعطيك   Double Click ERP
املميزين, أفضــل املنتجات املباعة و تاريخ صالحية املنتجات و الذي يسمح لك باختاذ القرار املناسب 

والصائب كي تسري أعمالك يف اإلجتاة الصحيح.

ميزة         الذكية
النهائية  النتائج  تفسر  أن  امليزة  هذة  لك  تتيح   
عند  عده  مستويات  علي  التفاصيل  يف  الدخول  و 
من  التفسري  تستطيع  ذلك  إلي  باإلضــافة  الطلب. 
خالل املعلومات املرتبطة. علي سبيل املثال ميكنك 
املساعد  األستاذ  خالل  من  اليومية  قيود  مشاهده 
األستاذ  من  حساب  لكل  املساعد  األستاذ  وكذلك 
العام من ميزان املراجعة,  األستاذ  و مشاهده  العام 
و تستطيع أن حتصل علي كشوف حساب العمالء من 
ميزان مراجعه العمالء حتى الفواتري تستطيع احلصول 

عليها من داخل كشف احلساب.

رضــاء عمالئنا 
حنن هنا من اجل إرضاء العميل. فإرضاء عميلنا هو قمة أولويتنا. حنن نرحب 
بتعليقاتك و اقرتاحاتك عن كيفية تطوير و حتسني دعمنا إليك. و نكون 
يف غاية السرور عندما نسمع أن براجمنا أو مهندس الدعم الفين كان مفيد 

جدا بالنسبة لك.

Drill Down

مستوي عالي من األمان
إن محاية املعلومات تعد من أكثر األشياء ذات قيمة و اليت يتأسس عليها 
أهمية العمل يف هذه األيام. و لذلك حرصت Double Click ERP علي 
 Double Click ERP Logon تزويدك جبميع خياراتك األمنية مثل
اليت متكنك من الدخول إلي النظام و الوصول إلي باقي أجزاء النظام املتاحة 
بسهولة تامة بإستخدام كلمات السر اليت متنع دخول أي شخص غري خمول 
له بالدخول إلي األعمال احلساسة أو التسجيالت, و إعدادات هذه الصالحيات 
تسمح بتحديد املستخدمني وما هلم من صالحيات علي مستوى كل شاشة 
 – التحرير   – )املشاهده  مثل  العمل  مستويات  علي  وكذلك  الربنامج  من 

التعديل – البحث – الطباعة – التحكم يف خصائص األعمدة(.
كما يستطيع مدير النظام ان جيمد جزء من الفرتة املالية بعد مراجعتها عند تاريخ حمدد ليمنع العمل 

والتعديل حيت هذا التاريخ. 

تواصل دائم مع عمالئك
للتطور  ومواكبة  العصر  ملتطلبات  فنظرا  منطي  برنامج  جمرد   Double Click برنامج  يكن  لم 
التكنولوجي يقدم Double Click حلول متقدمة لتذكري العميل بقرب موعد إستحقاق األقساط 

أو قرب إنتهاء العقود والتجديدات وذلك من خالل:

     إرسال رسائل نصية SMS ألجهزة هواتف العمالء 

            

  e-mail إرسال الربيد اآللكرتوني      
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بيانات العقارات والوحدات
تسجيل جلميع بيانات العقارات وما يشمله من وحدات شاملة الوصف ومساحاتها والغرض منها واملكان 
واحلدود وصور العقار من الداخل واخلارج وصور مستنداتة وتسجيل بيانات مالك العقار ومالك الوحدة 
كل ذلك من خالل دليل شجري بدون حد أقصى للتفرعات مما يتيح تسجيل مجيع مشروعات الشركة 

وما تشمله من وحدات.

                 

بيانات املالك واملستأجرين والوكالء
تسجيل مجيع بيانات املالك ونسب امتالكهم للعقارات و وكالئهم واملستأجرين ووكالئهم مع امكانية 
املالك  من  الوكالء  عموالت  حتديد  وكذلك  امللكية  علي  الدالة  واملستندات  التوكيالت  صور  إرفاق 

واملستأجرين بنسبة أو بقيمة.

التكامل والرتابط مع برامج                                                 
أن الغرض الرئيسي من العمل على الربامج من نوعية ERP هو التكامل والرتابط بني مجيع إدارات 

وأقسام الشركة وما يتبعة من تدفق سريع للمعلومات بني أجزاء الدورة املستندية للشركة بالكامل 
كل ذلك لتوفري الوقت واجملهود وتقليل املراجعة لتقتصر علي مراجعة املستندات الرئيسية فقط

وتقديرًا منا ملا سبق مع توفري أقصى درجات األمان فقد صممت براجمنا لتعمل مجيع أجزائها بصورة مرنة 
من خالل بعض اإلعدادات البسيطة القابلة للتعريف من خالل املستخدم، فنجد الرتابط والتناغم التام 
بني برنامج اإلستثمار العقاري وكل من برنامج احلسابات العامة ومراكز التكلفة وبرنامج املقبوضات 

)حتصيالت من العمالء( وأيضا برنامج املدفوعات )تسويات( كما يرتبط مع برنامج املقاوالت.

فعلى سبيل المثال

  يتم حتديد أنواع العقود والدفعات ومكان 
إستخدام كل منهما )عقد إجيار / عقد متليك(، 
الناتج عن  القيد  احملاسيب  مع حتديد طرف 

إستخدام كل منهم.
 / )إستحقاق  التسويات  أنواع  تعريف   
 / )إجيارات  إستخدامها  ومكان  إستقطاع( 
متليك( وحتديد طرف القيد احملاسيب الناتج 

عن إستخدام التسوية.

ويتم  قسط  كل  تكرار  ومعدل  وقيمها  الدفعات  أنواع  على  مشتملة  السداد  وطرق  أنواع  تعريف    
حتصيل هذة الدفعات من خالل برنامج املقبوضات ويطبع اإليصال الناتج عن التحصيل او التسوية.

    

Double Click ERP
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اإليجار ومتابعة عقود اإليجار
حيتوي برنامج Double Click لإلستثمار العقاري على متابعة كاملة لطلبات اإلجيار وعقود اإلجيار 
والتجديدات وإنهاء التعاقد والتحصيالت وإصدار كشوف حسابات العمالء وإستخراج مجيع التقارير اليت 

تؤثر بصورة مباشرة على إختاذ القرار الرشيد يف الوقت املناسب.

Double Click ERPدورة                                                  إلدارة عقود اإليجار:

خصائص عقود اإليجارات
حيتوي Double Click علي متابعة كاملة لعقود اإلجيارات واألقساط وحتصيلها وكذلك التسويات 
املتعلقة باملتأخرات والسداد قبل امليعاد وفسخ العقد قبل موعد إنتهاءة ورد التأمني وإصدار املطالبات 

للمستأجرين وغري ذلك.
  تسجيل طلب العقار أو الوحدة وحتول الطلب لعقد إجيار وحتديد القيمة اإلجيارية وقيمة مبلغ  التأمني.

  حتديد مدة عقد اإلجيار وطريقة سداد األقساط.
  حتديد القيمة املضافة سنويا لتتم بعد العام األول بصورة آلية.

  حتديد الغرض من اإلجيار.
  حتديد العمولة بنسبة من قيمة اإلجيار أو بقيمة ثابتة.

  خصم النسبة اخلاصة بإدارة األمالك من كشف احلساب اخلاص باملالك آليا.
  حتديد قيمة الدفعة املقدمة وطريقة توزيعها علي األقساط.

  تسجيل بنود التعاقد واإلحتفاظ بها للرجوع إليها عند اللزوم.
  امكانية جتديد العقود عند املوافقة بني الطرفني علي التجديد مع األخذ يف اإلعتبار قيمة الزيادة 

        السنوية.
  طباعة عقد اإلجيار شامل كل البنود.

  طباعة وإرسال كشوف احلسابات للمستأجرين يف اي حلظة.

الوحدات تأجري  أسعار  قوائم  حتديد   
)سعر الشهر – السعر السنوي( بناء علي مساحة 
عند  لإلجيار  اآللي  احلساب   إمكانية  مع  الوحدة 
حترير العقد مبجرد حتديد فرتة وطريقة السداد.
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تجديد وتسويات عقود اإليجار
حيتوي برنامج Double Click علي تسويات لعقود اإلجيار مثل جتديد عقد اإلجيار وغرامات تأخري 
حتصيل األقساط وإنهاء التعاقد ورد التأمني وغرية من التسويات اليت تؤثر على كشوف احلسابات 

واملطالبات وكذلك علي احلسابات العامه.
1- جتديد عقد اإلجيار

يتم جتديد عقد اإلجيار وحتديد الزيادة يف حالة اإلتفاق عليها بني الطرفني وحتديد تواريخ إستحقاق 
األقساط الشهريه أو السنويه لفرتة التجديد.

2-  تسويات عقد اإلجيار
يتم من خالل إنهاء التعاقد عمل تسوية لألقساط املتبقيه وحتميل املستأجر بغرامات التأخري وقيمة 
أو  التأمني السابق حتصيله وما يرتتب على ذلك من حتديد املبلغ املتبقي  التلفيات إن وجدت ورد 
املستقطع والعموالت اخلاصه باملالك ومكتب التسويق إن وجدت وربط قيم هذة التسويات باملدفوعات 

واملقبوضات.

البيع ومتابعة عقود التمليك
والتسويات  البيع  لعقود  كاملة  متابعة  على  العقاري  لإلستثمار   Double Click برنامج  حيتوي 
والتحصيالت وإصدار كشوف حسابات العمالء وإستخراج مجيع التقارير اليت تؤثر بصورة مباشرة على 

إختاذ القرار الرشيد يف الوقت املناسب.

Double Click ERPدورة                                                   إلدارة عقود البيع والتمليك:
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شاشة حجز الوحدة
حتتوي شاشة حجز الوحدة علي بيانات الوحدة واملشرتي بناء علي:

  إختيار بيانات العقار والوحدة املطلوب حجزها من دليل العقارات ومبا يتناسب مع طلب العميل.
  إختيار أسم املشرتي للوحدة مع أمكانية إدراج أكثر من مشرتي للوحدة الواحدة مع حتديد نسب 

       إمتالك كل منهما  واملسئول عن املطالبات املالية.
  إختيار طريقة سداد قيمة الوحدة وفقا جلدول أسعار البيع السابق ربطة مع الوحدات.

  إمكانية تعديل قيمة الدفعات أو قيمة العقد من شاشة احلجز.
  إمكانية إدراج الدفعات واألقساط بدون ربط مسبق جبدول أسعار.

  حتديد سعر البيع مضاف إلية سعر الفائدة للوصول لسعر البيع النهائي بناء على عدد األقساط 
وفرتة السداد.

شاشة بيع الوحدة وإصدار العقد
يتم إصدار عقد البيع بعد حتصيل قيمة احلجز يف شاشة مقبوضات اخلزينة ، وال ختتلف كثريا بيانات 

التعاقد عن بيانات احلجز حيث أنة تأكيد بإتفاق الطرفني )البائع واملشرتي( علي البيع.
  حتميل بيانات العقد من شاشة احلجز توفريا للوقت ولعدم تكرار البيانات.

 إمكانية تعديل بعض بنود التعاقد عن بيانات احلجز فيما خيص الدفعات وطريقة السداد.
  طباعة صيغة التعاقد وتسليمها للعميل مع إمكانية تعديل شكل الطباعة مبا يتوافق مع الدورة 

        املستندية للشركة.
  إمكانية إضافة مجيع بنود التعاقد ليتم طباعتها ضمن بيانات العقد.
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ملحقات عقد التمليك والتسويات
1-إعادة اجلدولة

قد حيدث ما يؤثر علي قيم األقساط املتبقية خاصة إذا مت تغيري فرتة السداد بالزيادة أو بالنقص بعد 
أن يتم التعاقد ، ولذلك حيتوي الربنامج على شاشة إعادة اجلدولة وفقا لإلتفاق مع املشرتي مع عدم 

تأثري العقد األساسي بذلك فيتم طباعة مرفق للعقد من خالل اجلدولة اجلديدة لألقساط.
2- التنازل عن الوحدة

نقل  يتم  احلالة  هذة  ويف  أخر  ملشرتي  الوحدة  عن  املشرتي  تنازل  الربنامج  علي  تسجل  أن  ميكنك 
املديونية إلي املشرتي اجلديد وتغلق مديونية املشرتي األول مع إمكانية إضافة مصاريف نقل امللكية 

، ويتم طباعة ملحق للعقد موضحا فية قيمة املسدد قبل التنازل.
3- إستبدال الوحدة

حيتوي الربنامج على إمكانية إستبدال الوحدة املشرتاة بوحدة أخرى مع حتديد فرق القيمة فيصدر عن 
ذلك ملحق للعقد األساسي.

4- تسوية عقد التمليك
تستطيع إضافة أو إستقطاع قيم خاصة بالوحدة بعد التعاقد ويتم ذلك يف صورة تسوية لعقد التمليك 

ومثال على ذلك إضافة بعد التعديالت على الوحدة أو اإلشرتاك يف اجلراج واخلدمات األخرى.

عقود الصيانة والخدمات
اخلاصة  واخلدمات  الصيانة  عقود  لتسجيل  كاملة  متابعة  بوجود   Double Click برنامج  يتميز  كما 

بالوحدات اململوكة أو اليت يتم إدارتها لصاحل الغري:

  تعريف أنواع املصاريف والصيانات املتعددة وطريقة حساب كل منهما.
  حتديد عملة اخلدمة املقدمة.

  تعريف دليل ملوردين اخلدمات واملستهالكات.
  حتديد إسم املورد من دليل املوردين وتأثري كشف حسابة بقيمة اخلدمات املوردة.

  توزيع املصروفات وقيمة اخلدمات علي الوحدات وفقا ملساحتها وقيمتها وتأثري كشوف حسابات 
       املستأجرين واملالك بذلك.
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دليل الهاتف
ويستخدم قسم التسويق العقاري هذا الدليل لتسجيل مجيع بيانات املالك واملستأجرين مثل األسم 
والعنوان وأرقام التليفونات وصندوق الربيد ورقم احملمول والربيد األلكرتوني وسرعة الوصول لتلك 

املعلومات عند احلاجة إليها. 

تقارير                                                لإلستثمار العقاري:
أولوياتنا  من  فأن  ولذلك  العقاري  اإلستثمار  بيانات  تسجيل  من  الرئيسي  اهلدف  هي  التقارير  تعد 

وصول املستخدم للمعلومات املطلوبة يف أي حلظة وبأسرع وقت ممكن .
، كما  اإلدارية  اليت تفيد مجيع املستويات  النشاط  العقاري مجيع جوانب  اإلستثمار  تقارير  وتغطي 
ميكن للمستخدم التحكم يف شكل التقارير املستخرجة وطباعتها مباشرة من الربنامج أو طباعتها علي 
العديد من الربامج مثل Excel, PDF, Html, XML وأخرى عديدة ليتناسب شكل التقرير مع اجلهة 

املستفيدة ووفقا لنظم التشغيل املختلفة وأجهزة إستقبال التقارير.

Double Click ERP

ومن أمثلة تقارير اإلستثمار العقاري ما يلي:
 تقرير متحصالت الفرتة.

 تقرير األقساط املستحقة عن عقود التمليك.
 تقرير حالة الوحدات )مشغولة / حمجوزة / خالية(.
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 األقساط املتأخرة واملسددة خالل فرتة
 كشف حساب عميل.

 ميزان مراجعة العمالء.
 بيان التسويات.

 املصروفات واخلدمات علي العقارات.
 توزيع نشاط الوحدات.

 إشغاالت الفرتة.
 املستحقات خالل فرتة.

 إمجالي القيمة اإلجيارية.
 إمجالي األقساط املستحقة.

سابقة خرباتنا
Double Click ERP لإلستثمار  العقاري واعتمد علي برنامج  إنضم إىل كربي شركات الإلستثمار 
الوقت  يف  الرشيد  القرار  إختاذ  يف  تساهم  اليت  تقاريرك  وإستخراج  اليومية  أعمالك  إلدارة  العقاري 

املناسب

شركة جنوب سيناء 
لالنشاء والتعمري



حقوق الطبع والنشر حمفوظة لشركة أوميجا للنظم املتكاملة 2012-1995
www.doubleclick.com.eg   -  sales@doubleclick.com.eg

 Double Click ERP  إتصل بأقرب وكيل إليك لربنامج   

 متطلبات النظام

تعتمد متطلبات إمكانيات األجهزة املستخدمة  لربامج 
Double click  اعتمادا كليا على منط استخدام كل 

جهاز كمبيوتر. برجاء الدخول إىل املوقع :

   www.doubleclick.com.eg 

من  ملزيد    Double click لــ  وكيلك  استشر  أو  
املعلومات.

على  التعاقد  من  نوع  أى  الدعائية  املادة  تلك  متثل  ال 
برامج الكمبيوتر مع شركة:

الشركات  من  أى  أو    Double click limited  
احتياج  فى  كنت  .إذا   )Double click( لـ  التابعة 
إىل   تطبيق معني أو خاصية معينة  فيجب التحقق من 

مدى مالئمة الربنامج  لذلك.

املادة  تلك  أن  من  للتأكد  لدينا  جهد  كل  نبذل  حنن 
بالشكل  تظهر  األخرى  الدعائية  املواد  كل  و  الدعائية 
الدعائية  املادة  تلك  عمل  مت  .و  الدقيق  و  الصحيح 
ألغراض إعالمية فقط و ال يقصد بها أن  متثل أى شكل 

من العقود لبيع أو شراء املنتج املوصوف من خالهلا.

و لن  يتم حتمل أى مسئولية ناجتة عن خطأ بسبب ذلك 


