
 Pongrass Display نظام
حلمتكامل  Ad Booking هو

وتحرير الجدولة عمليات لكافة
بحجز المتعلقة الفواتير

مطبوعاتك. في اإلعالنات
المستخدم فواجهة

واجهة المتكاملة مع
 Pongrass Classified

Advertising تتيح تلقي 

ودقيق سريع بشكل اإلعالنات
االستفسارات باستخدام

 Pongrass وحلول السريعة.
تحتاجها التي الميزات كل بها

عصريّة جريدة أو مجلة أيّة
العقود تسعير جداول من

بطاقات حتى التعقيد شديدة
لحجز البسيطة التسعير

اإلعالنات.

اإلعالنات أسرع تلقي
طورت فلقد البساطة والسرعة. لتحقيق البداية النظام منذ هذا تصميم تم

المبوبة  واإلعالنات المصورة لإلعالنات برمجياً أساسياً موحداً نظاماً Pongrass

االستخدام. وسهلة متسقة مستخدم واجهة ذا الفواتير وتحرير اإلعالنات وتخطيط
المعلومات استرجاع سهولة

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

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

للخطأ. وعرضة
توفر المفاتيح أحد على واحدة بضغطة تظهر التي المتعددة المنبثقة فالشاشات

تعقيداً. اإلعالنات نماذج أكثر متطلبات للمشغل تولي
AdLayout اإلعالنات تخطيط نظام مع التكامل

 Pongrass اإلعالنات تخطيط إصدار مع متكاملتين والتخطيط الحجز ميزتا أصبحت
من مستخدم أكثر وصول في قاعدة البيانات المستخدمة األساليب وتتيح .AdLayout

الصفحة في اإلعالن نموذج وضع يمكن حجز اإلعالن، وأثناء اإلعالن. نموذج إلى
اإلعالن. موضع حجز لضمان المطلوبة

أسهل تخطيط
تجربة  إجراء يمكن البيانات قاعدة AdLayout مع اإلعالنات تخطيط نظام بتكامل

دقائق. بضع وفي وقت أي في لطبعتك الصفحات تقسيم

display ad booking
البيانات لقواعد متكامل حل

Pongrass Display Ad Booking
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المتطلبات

الخادم
 — Windows 2000 أو 2003 
خادم  Sybase ASA أو مع

Microsoft SQL

الفرعي الحاسوب
نظام عمل مثبت عليها محطة —
XP أو Windows 2000 التشغيل

ذاكرة من خالية مساحة — 
 (RAM) العشوائيّة  الوصول

ميغابايت 256 سعتها
الصلب القرص على خالية مساحة —

غيغابايت 2 قدرها
الميزات

الجدولة تقاويم اختيار —
المعقدة التسعير أنظمة دعم —

اإلضافة خالل من المبيعات زيادة — 
الحجم أو المجموعة أو

فريدة  بصورة — AdLayout متكامل
نوعها من

قابلة للتعديل شاشات حجز —
حدود بال متعددة منتجات حجز —

الخيارات
 Ad Tracking اإلعالنات تتبع نظام —

(Pongrass Juggler)

تحرير الفواتير/تلقي إدارة — 
العمالء دفعات

مستودع تخزين البيانات —
اإلعالنات تخطيط نظام — 

Ad Layout

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
التقاويم

للمطبوعات مخصص تقويم تقويمان جديدان. الموجود، يوجد التقويم إلى باإلضافة
لإلعالنات السريعة للجدولة مخصص اآلخر والتقويم «المجلة» أسلوب تستخدم التي

اإلعالنات المبوبة. أو الموقع محددة غير المتعددة
تقارير اإلدارة

أو المنتج أو األسطر أو اإليراد عن جداً حديثة وتقارير فوريّة معلومات الحصول على يمكن
مباشرة متصلة حالياً واإلدارة التقارير. إعداد معايير من كاملة مجموعة وهي حقاً الفئة...
ويتم إعداد وجود! والتقارير المعلومات النتظار ولم يعد بأكملها؛ اإلعالنات بيانات بقاعدة
 Crystal مثل برامج قياسيّة منتجات باستخدام النظام بسهولة 5 داخل اإلصدار تقارير
خيارات الجديدة من االختياريّة البيانات مستودع ميزة تزيد كما .InfoMaker و Reports

ة. األرشيفيّ بياناتك على قاعدة المرتكزة لة المفصّ إن؟» استفسارات «ماذا لتتضمن اإلدارة
اإلعالنات إدارة

واألسعار والعقود المتعلقة بالحسابات األنشطة في الفعالة التحكم آليات ساعدت
لإلدارة: المصممة البرمجيات على جديدة روح إضفاء على والتسويق

ومنتجات  ومطبوعات شركات يعني مما الكبيرة والجرائد المجالت سالسل دعم •

متعددة. وتنسيقات
منتج ولكافة المنتجات. لكل من اإلعالنات عدد أي حجز يمكن •

ة. الماليّ واالتفاقيات والتكرار المساحة مع تتعامل شاملة عقود وحدة •

شبكة عريضة  مع يتعامل لكي واللغات والضرائب العمالت ليتولى العديد من مدوّل •

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

الحسابات تكامل
وحدة تحرير فواتير اإلعالنات تستخدم أم الحالي كنت تستخدم نظامك المالي سواء

الموجودة  الدوائر عبر الفواتير تحرير لك Pongrass تتيح فمرونة ،Pongrass Ad Billing

الحصول ويمكنك الشبكة. عبر وإرسال المعامالت المشتركة الحسابات وتتبع لديك
دورة عهد انتهى فقد وقت. وبالفعل أي في بشأن مدينيك حديثة تقادم تقارير على

عصريّة. بيانات ارتباطيّة قاعدة أساليب مع استخدام الحسابات تقادم
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الملخص. هذا في ضمنيّة أو صريحة ضمانات
 Windows 2000 و Microsoft Windows 2003 مسجلة. تجاريّة ومنتجات Pongrass عالمات  شعارات

المتحدة الواليات لشركة Microsoft Corporation في لة مسجّ تجاريّة  و Windows XP عالمات
أخرى. بلدان و/أو األمريكيّة
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