
مقدمة

نظام اكتفاء – إدارة الموارد البشرية

يبدأ تأسيس أي منشأة من الموارد البشرية.  فهي أحد األساسات لقيام أي منشـأة والتي
تعتمد عليها المنشأة لنجاحها. ويتم تشكيل طاقم إداري متخصص وذلك للقيام بالعديد
من المهـام اإلدارية والتي تختص بإدارة تلكم الموارد البشرية.  ومع مرور الزمن تصعب
مهـام تلكم اإلدارة وتبـدأ باالزدياد يومًا بعد يـوم ومن ثـم يكون العمل الورقي اصعب

فأصعب. ويصبح الخيار اإللكتروني التلقائي هو الحل األمثل لهذه العقبة.
خدمة اكتفاء هي الحل اإللكتروني األمثل إلدارة هذا القسم الحيوي في منشأتك. 

سواء كانت منشأتكم صغيرة متوسطة او كبيرة سيلبي نظام اكتفاء كافة احتياجاتكم
التطويرية.
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تم بناء النظام من الصفر 
بأحدث التقنيات المتطورة

بدأنا حيث انتهى االخرون
نظام سهل سريع ال يحتاج في تصميم نظام اكتفاء

حتى لتدريــب للعمل عليــه

أمان متقدم وتشفير عالـي 
لحفظ الملفات من االختراق 

إمكانية الربط على 
خدمة مقيم بشكل
 مباشر حسب الطلب

 النظام األكثر تطورًا
مقيم     واالقل تعقيـدًا

النظــام األقـل سعـرًا 
في الســـوق المحلية

قيمه مضافه وهي إمكانية نشر
 المتطلبات الوظيفية على الويـب
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لماذا اكتفاء ؟
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تتميــز خـدمـة اكتـفـاء اإللـكتـرونيــــة
كأي من خدماتنا التي نقدمها واجهة
رئيسيــة سهـلـة  و غيـر معقــــدة  تم 
تصميمها  واألخذ بعين االعتبار سهولـة
االستخدام مع االحتفـاظ بتصميم سهل

وجميل ومريح.

تمتاز خدمـة اكتفـاء بملـف إلكترونـي
للمـوظـف يحتـوي على جميـع البيـانات
الخاصـة به بدء من أول يـوم عمل في

المنشأة وحتى خروجه منها. 
تجد في هذا الملف اإللكتروني بيـانات 
الموظف العامة، تفاصيل مستحقاتــــه

الماليـة,تفاصيل التابعين,تفاصيل العهد,
العقد اإللكتروني  و غيرها الكثير.

اإللكتروني الملف 

الرئيسية الواجهة 

عن النظام
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تمتــع بنظـام إدارة متكـامل لإلجـازات
حيـث يسقط هذا النظام جزء كبير من
مهـام إدارة المـوارد البشرية لتتمكن
اإلدارة من التركيز على ما هو أهــم.
إدارة متكاملة تلقائية لإلجازات تبدأمن
تقديم الطلب من قبل الموظف نفسه 
على النظام مرورًا بكـــل الموافقـات

المطلوبـة من مديره المبــاشر وصـوًال
للموافقة النهائية للموارد البشرية. 

إدارة اإلجازات

يسـاعـدك نظـام اكتفـاء على تحديـد 
أوقات العمل بما يتناســب مع طبيعـة 
عملك سواء كانت فتره واحد او نظام
فترات متعددة خالل اليوم. كمايساعدك 
على تحديـد أيــام العطل األسبوعيــة 

واإلجازات العامة. 
كما يمكنك النظام من تطبيق  أوقات
العمـل على إدارة بعينـها أو مـوظــف

لوحده كـل ذلك متـاح عبر اكتفاء. 
كمـا يتمكـن الموظفيـن مبـاشـرة من 
تقديم طلبات الغياب او االعذار او التأخر
عبر النظام وبشكل إلكتروني متقن.

أوقات العمل بمرونة أكبر
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تدعم المنشأة موظفيها  من وقت آلخر
بالمساعدات  الماليـة  و تعتبر أحد  أهـم
عمليات إدارة الموارد البشرية هنا يقوم
اكتفاء بمتابعـة  تلك  القـروض  بدء  من
تقديمها  من  قبل الموظفيــن  و مرورًا
على أخذ الموافقات ثم صرفها ومتابعة
أقساطها  و خصمها  من  المستحقــات 

الشهرية للموظف. 

أي منشأة تصدر من وقت آلخر إجراءات
 متعددة تتناسب مع طبيعتها وذلك 
المنشأة.  تلك  داخل  العمل  لتنظيم 
اكتفاء وفر لك شاشه متخصصه لذلك
 لمتابعه وإصدار التعاميم حيث سيتمكن

الموظفين من مشاهده تلك التعاميـم 
بشكل مباشر ولن يكون لديك موظف
لم يطلع على اخر تعميم قمت بإجرائه.

إدارة التعاميم

الموظفين قروض  إدارة 
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لعل ما يميز نظام اكتفاء هو إصدار الرواتب بشكل شهري بضغطه زر بدون
تدخل من الموظفين فعندما يقوم الموظفين بالجزء األكبر كال فيما يخصه

سيـسـهل إصدار الرواتب الشهـريـة بدون 
تدخــل من أي شخـص وبشكـل الكترونـي

متكامل. 
فـعندما يقـوم الموظف مثال بعمل تسوية
ألوقـات التأخـر بشكـل الكترونــي ويقــوم
نظام اكتــفاء باالتصــال بأجهزة الحضور 
واالنصــراف بشكـــل الكتـرونـي ويـقـوم
باحتسـاب المستـحقات كامـلة  إلكتـرونيـــًا

إذا سيتم اصدار الرواتب بشكل الكتروني 
أيضا وبكل سهولة.

من خبرتنا في مجال هندسةالبرمجيات
وجدنا أن لكل منشـأة طابعـها الخاص
وتختلف من منشأه ألخرى لذلك وجدنا
ان التقارير التي يطلبها العميل أيضــًا 
تختلف هي األخرى وعليه قمنا بإتاحة
إمكانية تصميم التقارير التي يرغبها
العميل بشكل مباشر حتى تتناسب مع

متطلباته واحتياجاته. 

لتقارير ا

الرواتب إدارة 
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يوفر لك نظام اكتفــاء إمكانيات غير
مسبوقة في مجال التوظيف.

حيث سيرتبـط نظام اكتفاء مع موقع
إلكتروني لعـرض الوظائـف المتوفــرة
لدى منشأتك ممـا سوف يوفر لك عدد
من المتقدمين بشكل إلكتروني أيضـًا 
سيمكنـك النظـام مـن استقبال طلبات
التوظيف بشكل إلكتروني عبر موقعك

الخاص.

لإلرتقاء بدرجة عمل الموظفين وأيضاً 
لتحديـد الموظـف المجتهـد من غيـره

وأيضــًا لتشجيـع الموظفيـن على بـذل 
المزيـد من الجهـد والعمـل لمـا فيـه 
مصلحـة المنشـأة قمنـا بتطويـر نظـام
تقييم مرن يساعدك في ان تقوم بإجراء
تقييـم دوري لموظـفي المنشأة لكي

تستطيع معرفه الموظف المثـالي من 
غيره.

فمكـافأة من يستحـق المكافـأة تزيد 
من العطاء وترفع درجة األداء.

ظيف لتو ا

الموظفين تقييم 
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قـد يـكـون نـظـام اكـتـفـاء هـو الـنـظـام 
اإللكتروني الوحيد الخاص بالموارد البشرية
الـذي يـوفـر لك إمـكـانيـة الربـط المبـاشـر 
ألجهزة الحضور واالنصراف وأجهزة البصمة 
والتـي تتيـح لك االستـفـادة الـكـاملـة من
إمكـانيـات الجـهـاز حيـث تسـتطيــع إدارة

وتسـجيـل ونقـل بصمـات الموظفيـن بيــن 
األجهزة بكل سهولة عبر نظام اكتفاء.

الربط المباشر مع أجهزة البصمة

ألنـك تستخـدم اكتفـاء عبر نظامًا لخـدمة 
السحابيــة فأنـت دومـًا ستحصـل على آخر
التحديثـات والتطويـرات للنظام بما يضـمن
حصولك على آخر المميزات لنظام اكتفاء
وأيضا حل أي مشكله تواجه النظام بدون
الحاجة لتدخل العميل وبشكل مبـاشر من

قبل فريقنا البرمجي المتخصص. 

المستمر والتحديث  التطوير 
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عبر او  الخاص  جهازه  ومن  اكتفاء  نظام  استخدام  عبر  الموظفين  يستطيع 
وبشكل بهم  الخاصة  العمليات  كافة  اجراء  الذكية  لألجهزة  اكتفاء  تطبيق 

المتابعة.  وأيضا  والجهد  الوقت  الموظف  على  يوفر  مما  ذاتي 

الذاتية الموظف  خدمات 

9



الميــزات الرئيـسيــة :

واجـهـة جميـــلة
سهلة االستخدام

تشــفيـر و أمـان عـالي
مطابق لتشفير البنوك

تحليــــالت ذكيــة لبيانات
النظام خاصـة بالموظفيـن
والفروع والشركة وغيرها

يعمل بتقنية الويب
عدم الحاجة لموظفين
تـقنـيـيـن السـتـخـدامه

عدم الحــاجة لخـادم
رئيسي لتخزين البيانات

ال يوجد رسوم تأسيس لالشتراك
عمليات النسخ االحتيـاطي
تتم بشكل دوري وتلقائي

إمكانيــة الوصــــــول من أي
مكان والعمل على البرنامج

الربــط بيــن أجهـزة الحضـور
واالنصراف في جميع الفروع

تقاريرتفصيلية  حول النظام  

إدارة خاصـــة لفترات العمل 
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يكفيك العناء
لتجربة الخدمة بشكل مباشر تفضل بزيارة رابط الخدمة

http://demo.ektefa.net
اسم المستخدم:

كلمة المرور:
admin
admin

لطلب الخدمة وللمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا

http://www.Ektefa.net
920010047او اتصل بنا على:


