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Natejsoft Smart Solutions



الخدمة الذاتية للموظفنيتطبيق 
Employees Self Service

الرتابط مع األنظمة 
األخرى

Fully Integrated

التواصل مع اإلدارة 
والموظفني

Chatting with 
management and 

employees

طلب سلفة

Payment Request

كشف حساب

Account Statement

قسيمة الراتب

Review Salary Slip

طلب إجازة

Vacation Request

طلب مغادرة

Leave Request



تطبيق المحصلني
Collectors Application

تتتبع مسار 
المحصلني

Collectors 
Tracking

متابعة التحصيل
وجرد الصناديق

Follow-up of 
Collection and 

Fund

الرتابط مع 
األنظمة األخرى

Fully 
Integrated

تقاريرر ولوحات 
تفاعلية

Reports and 
Dashboards

متابعة التدفق 
النقدي

Follow-up Cash 
Flow

مراقبة اإليداعات 
البنكية

Monitoring 
Bank Deposits



للعمالء والموردينالخدمة الذاتية تطبيق 
Customers and Suppliers Self Service

إشعارات وتنبيهات مباشرة

Live Notifications

كشوفات مالية

Accounts Statements

لوحات تفاعلية

Dashboards

طلبات المبيعات

Sales Order

لوحة تحكم بالمركبات والبطاقات 
المدفوعة مسبقا

Management of Vehicles and 
Prepaid Cards

إجراءات أخرى متخصصة

Customization

الحمالت التسويقية والعروض

Campaigns and Offers



تطبيق ملخص األعمال
Dashboards Application

ملخص المبيعات والمشرتيات
Summery of Sales and Purchases

مراقبة الصناديق والتدفق النقدي
Monitor Funds and Cash Flow

متابعة الذمم المدينة والدائنة
Follow-up of Accounts Payable and Receivables

فوري
Live

الرتابط والتركامل مع باقي األنظمة
Fully Integrated



تطبيق الموافقات
Approvals Application

العقود واإلتفاقيات
Contracts

اإلجراءات اإلدارية
Management Processes

المصاريف والمشرتيات
Expenses and Purchases

فوري
Live

الرتابط والتركامل مع باقي األنظمة
Fully Integrated

إجراءات متخصصة
Customization

إدارة المهام
Tasks Management



تطبيق الصيدلية الذكية
Smart Pharmacy Application

اخر العروض والحمالت التسويقية
Campaigns and Offers

الوصفة الذكية
Smart Recipe

سجل خاص بالفحوصات الطبية
Medical Record of Patient

البحث عن األصناف وأسعارها
Items Searching and Prices

تذكري بمواعيد األدوية
Reminder of Doses

الرتابط مع األنظمة األخرى
Fully Integrated

التنبيه بنفاذ كمية األدوية التزود من جديد
Smart Refill

والمزيد من الخدمات
And More



تطبيق المدرسة الذكية
Smart School Application

التواصل مع اإلدارة والمعلمني
Communicate with Management and Teachers

الدفعات والحركات المالية
Payments and Finance Transactions

الحضور والغياب
Students Attendance

مالحظات المعلمني واإلدارة
Teachers and Managements Notes

الخطة الصفية األسبوعية
Weekly Plan

الدرجات
Marks

التقويم الصفي والمدرسي
Classroom and School Calendar

مرفقات المواد والحصص الصفية
Attachments of Subjects

األنشطة والواجبات المدرسية
Homework’s and Activities

والمزيد من الخدمات
And More

متابعة الجوالت
Tracking Tours of Buses

جدول الحصص
Daily School Schedule

اإلستبيانات
Surveys



تطبيق جدول الحصص للمعلمني
Schedule for Teachers Application

جدول الحصص الخاصة بكل معلم
Schedule of Lessons for Each Teacher

تنبيهات وتذكري بمواعيد الحصص
Reminder of Schedules

توجيه المعلم بمواقع الصفوف والشعب
Track Classroom Locations

الرتابط مع األنظمة األخرى
Fully Integrated



تطبيق اصطحاب وتوصيل الطالب
Students Tours Application

معرفة دقيقة بموقع وعنوان الطالب
Accurate knowledge of the student's location and address

الية للتر كد من صعود الطالب في الحافلة والجولة الصحيحة
A mechanism to make sure the student is on the right bus and tour

تغري حالة الجولة للطالب من انتظار الى اخرى او العكس
Changes status of student tour

متابعه مباشرة من قبل األهل بموقع الطالب
Online monitoring of student location

تنبيهات وتذكريات للمعنيتني على حاالت الجوالت والطالب 
Notifications and reminders

الرتابط والتركامل مع األنظمة األخرى
Fully integrated



تطبيق الرعاية الصحية للطالب
Student Healthcare Application

( RFID)التعرف على الطالب عرب تقنيات موجات الراديو 
Student Identification Via RFID

إستعراض سجل مفصل عن حالة الطالب الصحية بشكل مباشر
Live Review of clinical record of the student

إرشادات للمعنيتني بالتعامل مع الحاالت المزمنة والطارئة
Guidelines for chronic and emergency conditions

قائمة باألدوية المستخدمة من قبل الطالب
List of drugs used by the student

إستعراض التارير  المرضي وزيارات العيادة الطبية
Review of medical history and clinic visits

الرتابط والتركامل مع األنظمة األخرى
Fully integrated



تطبيق المستودعات الذكية
Smart Warehouses Application

الرتابط والتركامل مع األنظمة األخرى
Fully integrated

تقاريرر ولوحات تفاعلية
Reports and Dashboards

وإعادة التعبئةمتابعة وجرد مخزون المواقع
Management and Refill Locations

جرد  المخزون بطرق مبتركرة
Innovation of Stocktaking

تجهيز وتدقيق وتحميل المواد بالية ذكية
Repair, Audit and Uploading as Smart

التعامل مع عدد ال محدود من المستودعات والمواقع
Unlimited Warehouses and Locations



تطبيق التوزيع الذكي
Smart Distribution Application

الرتابط والتركامل مع األنظمة األخرى
Fully integrated

إدارة المبيعات والعمالء والتحصيل
Sales, Customers and Collection Management

إدارة الطلبات
Orders Management

إدارة المواد والمستودعات
Items and Warehouses Management

العروض والخصومات
Promotions and Discounts

تقاريرر ولوحات تفاعلية
Reports and Dashboards

تتتبع مباشر
Online Tracking



تطبيق وحلول متخصصة
Customization Applications

Business

Games

Service

Orders

Retail

Health Care

More ..

Green



THANK YOU FOR 

YOUR TIME AND ATTENTION

www.Natejsoft.com


