
 Pongrass شركة قامت
تقنية قاعدة حالياً بتوسيع

في المستخدمة البيانات
كافة  4 لتشمل اإلصدار

التطبيقات من منتجاتها
حالياً وتتكامل اإلضافيّة.

اإلعالنات حجز أوجه كافة
واإلنتاج الفواتير وتحرير

قاعدة مع السجالت وحفظ
.5 اإلصدار بيانات

أصبح أسرع اإلعالنات تلقي
للمشغلين ويمكن والسرعة. البساطة لتحقيق البداية منذ النظام هذا تصميم تم

ويمكنهم بسهولة. مصورة شبه إعالنات تصميم الهاتف عبر العمالء مع تحدثهم أثناء
األسعار وتحديد مفردة وتصميم إعالنات العمالء استرجاع لمعلومات إجراء كذلك

روتينيّة. بطريقة يتم هذا وكل في الوقت الفعلي واسترجاع اإلعالنات االئتمان وفحص
الرسومات استخدام سهولة

الستخدامها الشعارات ووضع تلقائياً المناسبة الشعارات إدراج للمشغل يمكن
المصورة اإلعالنات المبوبة وحجز العميل. مع ثه تحدّ أثناء كله وذلك المستقبل في

الحال في تنفيذه يتم حيث اإلعالنات شبه المصورة، تصميم مثل مثله سهل، أمر
.Pongrass Classified Ad المبوبة اإلعالنات برنامج بواسطة مشغل

المعلومات استرجاع سهولة
وتظهر تلقائياً. االئتمان بفحص النظام يقوم سابقاً، حساباً المشغل عندما يسترجع
وتتيح الحسابات. تلقائياً لمسؤول السيىء التاريخ االئتماني ذات اإلعالنات بكل قائمة

دون موجود حساب عن تفاصيل الشاملة للمشغلين إمكانيّة البحث المساعدة شاشات
وعرضة للخطأ. مملة تكون العمليّة تلك حيث إن بالكامل الحساب أرقام إلدخال الحاجة

تقسيم الصفحات التكامل مع
صفحات  تقسيم Class Ad booking برنامج المبوبة حجز اإلعالنات برنامج يشارك
النصوص ™Pronto للحصول  محرك Classified Pagination في المبوبة اإلعالنات

مسبوق. غير تفاعل على
شبه واإلعالنات السطريّة اإلعالنات معاينة من اإلعالنات عن المسؤولون ويتمكن

class ad booking
االستخدام سهل إعالنات تخطيط نظام

Pongrass Classified Ad Booking
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âÖb„@äqc@tbqc
أثاث من مجموعة  أكبر

بالساحل الثامن عشر القرن
ته. برمّ الشرقي

واحظَ  تعالَ
رابحة. بصفقة

أثاث أثري نادر
القرن مجموعة من أثاث أكبر

الشرقي  عشر بالساحل الثامن
ته. برمّ

رابحة. بصفقة واحظَ تعالَ



المتطلبات

الخادم
 — Windows 2003 مثبت 

خادم  Sybase ASA أو عليه
Microsoft SQL Server

الفرعي الحاسوب
نظام عمل مثبت عليها محطة —

 Windows XP Pro  التشغيل
Vista أو

ذاكرة من خالية مساحة — 
(RAM) العشوائيّة  الوصول

ميغابايت 512 سعتها
الصلب القرص على خالية مساحة —

غيغابايت 2 قدرها
الميزات

الشاشة على معاينة —
اإلعالنات النصيّة تصميم سهولة —

المصورة شبه واإلعالنات
والرسومات الملونة اإلعالنات دعم —

عامة قواميس —
المعقدة التسعير أنظمة دعم —

المبيعات زيادة دعم —
المحظورة الكلمات —

حسب للتعديل قابلة شاشات —
المستخدم

بسرعة السطريّة اإلعالنات إدخال —
وكفاءة
عالٍ أداء —

تلقائياً اإلدارة تدبير شؤون —
الخيارات

اإلعالنات صفحات تقسيم برنامج —
 Pongrass Classified المبوبة

Pagination

دفعات الفواتير/تلقي تحرير إدارة —
تخزين البيانات العمالء. مستودع

كامل الحروف كافة خصائص يشمل دقيق تمثيل خالل من على الشاشة المصورة
الرسومات. ومعاينة والمربعات بالمساطر

بيانات اإلعالنات. قاعدة إلى ويعيدها اإلعالنات م الصفحات يصحح مقسّ أن ويمكن
اللون

العقارات صفحات مثل ألوان بأربعة المبوبة لتولي أقسام اإلعالنات معدّ النظام
إلعالنات الملونة والمربعات الملونة واألحرف الصور والشعارات من دعم يتمكن وكذلك

المصورة. شبه النصوص واإلعالنات
للتعديل قابلة شاشات

المبيعات. ولقد وقسم الحسابات بقسم والعاملين المشغلين تختلف احتياجات
تعديل  ويمكن نمط الشاشات. مساعدة لتعديل أداة إضافة Pongrass من تمكنت

فئة المستخدمين حسب المستخدم أو بين الشاشة والمحتوى والتخطيط التفاعل
الفأرة. بنقرة واحدة من وذلك

تقارير اإلدارة
المنتج أو األسطر أو اإليراد عن جداً حديثة وتقارير فوريّة على معلومات الحصول يمكن

التقارير التقارير. ويتم إعداد من معايير إعداد كاملة وهي حقاً مجموعة الفئة... أو
Crystal Reports و  مثل قياسيّة منتجات برامج النظام باستخدام داخل بسهولة
لتتضمن اإلدارة خيارات من االختياريّة البيانات مستودع ميزة كما تزيد .InfoMaker

لة. إن؟» المفصّ استفسارات «ماذا
الحسابات إدارة

الكبيرة. للمؤسسات Class Ad اإلعالنات المبوبة برنامج تصميم تم
ومطبوعات ومنتجات شركات يعني مما الكبيرة والجرائد المجالت سالسل يدعم وهو

متعددة. وتنسيقات
عقود وحدة وتتولى المنتجات. ولكافة منتج لكل اإلعالنات عدد من حجز أي يمكن

المبوبة اإلعالنات برنامج تدويل تم ولقد الماليّة. والتكرار واالتفاقيات شاملة المساحة
شبكة  مع يتعامل لكي واللغات والضرائب العمالت ليتولى العديد من Class Ad

على زيادة المبيعات وأدوات التسويقيّة التلقينات تساعد من المناطق! جداً عريضة
المشغلين. تدريب تبسيط

عالٍ أداء
عدد  تزايد األداء كلما في ة جمّ مشكالت SQL إلى تستند التي بعض األنظمة تصادف

المستخدمين والمعامالت.
منذ البداية تم تصميمها فقد .Pongrass بيانات قاعدة مع الحال هو ليس هذا ولكن

جهاز استخدام هو تتطلبه ما وكل اإلعالنات محطات تلقي من المئات الستيعاب
الكبرى. المؤسسات لمستوى ترتقي نتائج لتحقيق قياسيّة تشغيل وأنظمة خادم
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