
نظام أي آر بي
السحابي ا�ول عالمي�

المزايا:
المخزون وإدارة المستودعات

الحسابات المالية
إدارة أوامر البيع وعالقات العمالء

مخزون لعدة مواقع
متطلبات إدارة التجمع 

فواتير المواد وإدارة نظام العمل
أساليب متنوعة للقياس

ماسح ا�كواد ونظام تتبع مسبق
ا�جراءات والعمليات التجارية الواسعة

ا�رشفة ا�لكترونية

مراقبة ا�نتاج:
يوفر معلومات هامة 

للمخزون، التتبع من خالل 
الحفاظ على تاريخ كامل من 
كل مجموعة منتجات طوال 

دورة حياتها

أتمتة سلسلة التوريد:
دعم ا�مدادات بشكل متكامل في بيئة 
سلسلة التوريد من خالل ضمان البيانات 

بسالسة عبر الشبكة.

يدمج توقعات التخطيط للطلب على 
مستويات المخزون المطلوبة على 

أساس تاريخ البيانات وتوقعات المبيعات 
متوسط التوجعات والتقلبات الموسمية.

حول نت سويت التجزئة: 
نت سويت هو نظام أي آر بي سحابي عالمي لتخطيط موارد الشركات وهو أفضل خيار للمصنعين الذين يريدون حلول متكاملة 
توفير  ا�لكترونية ويعمل على  والتجارة  البشرية  الموارد  إدارة  العمالء،  إدارة عالقات  تتضمن  التي  الوظائف  �عمالهم تشمل 

البرمجيات الالزمة لتشغيل ا�عمال التجارية الحديثة. 

أنظمة إدارة المصانع
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About NetSuite Manufacturing: 
The scalable foundation for modern high-growth manufacturing companies.

Why Netsuite
For Manufacturing

NetSuite is #1
in cloud ERP

NetSuite's cloud business management solutions provide the foundation 
manufacturing companies need to streamline critical business processes. By 
automating the entire product lifecycle management and quote-to-cash and 
plan-to-report processes, NetSuite helps manufacturers:

- Eliminate the use of error-prone spreadsheets.
- Reduce time to market for new products.
- Improve order processing efficiency.
- Closely monitor and control costing.
- Deliver better quality products.
- Reduce IT support and resource costs.
- Speed up the financial close process.
- Improve support and services produced.
- Gain controls critical for compliance activities.

Each manufacturer is unique and requires the flexibility to adapt to today's ever-changing 
business environment. NetSuite's proven, secure, reliable and scalable SuiteCloud platform delivers the customization and 
extensibility you need to make NetSuite your business management platform of choice for your current and future needs.
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