
لمحة لبعض ما نقدمه من أجلك
A GLIMPSE OF WHAT WE ARE OFFERING FOR YOU

POSBANKM
E POPs Enterprise

بوبس انتربرايس



علی  یساعدك  والذي  المطعم  إلدارة  انتربرايس  بوبس 
مکان.  أي  من  اإلنترنت  طریق  عن  المطعم  وإدارة  متابعة 
التقاریر  لعرض  اإلدارة  قسم  في  استخدامه  بإمکانك 
قسم  في  أو  األصناف  قائمة  أسعار  لتغییر  أو  التحلیلیة 
الحسابات لعرض تقاریر المبیعات الیومیة. بوبس انتربرايس 
حیث  المتعددة،  الفروع  ذات  للمطاعم  األفضل  الحل  هو 

یعمل کقاعدة بیانات مرکزیة سهلة اإلستخدام

 POPs Enterprise is a cloud portal to manage and
 maintain restaurant operations through internet via any
 device. It could be used by Accounts Department or
 Management Department to view various types of
 reports, add new items and modify prices. POPs
 Enterprise is useful for multi branches restaurants and
restaurants with separate management office



Dashboard
الصفحة الرئيسية

الطلبات
صافي المبيعات

اإلرجاع
طلبات السيارات

الخصومات
الطلبات الداخلية
الطلبات الخارجية

Orders
Net sales
Return amount
Drive thru orders
Discount amount
Dine - in order
Pickup orders

Settings
اإلعدادات

إعدادات الشركة
إعدادات المستخدمين

إدارة الفروع
إدارة الضرائب

إدارة الموظفين
اإلدارات
العمالء

Company setting
User management
Locations ( branches)

Inventory
المخزون

اإلضافات واالختيارات
مجموعات المنتجات

المنتجات

Attributes
Product categories
Products

Taxes
Employees
Departments
Customers



Point of sale | نقطة البيع
األجهزة

صناديق النقود
الطوابق
الطاوالت

طرق الدفع

Devices
Cash Drawers
Dine in floors
Dine in tables
Payment methods

Promotions | العروض
Discounts الخصومات

Reporting  |   التقارير
ملخص المبيعات

تفاصيل المبيعات
Sales summary
Sales details



يساعد  اللوحي  الجهاز   / المحمول  للهاتف  قوي  تطبيق 
المطاعم على القيام بالعمليات اليومية ، مثل تلقي طلبات 
 ، خارج   / داخل  والصراف   ، المناقصات  وطلبات   ، العمالء 
وتطبيق الخصومات ، وإرسال الطلبات إلى المطابخ ، وطباعة 

اإليصاالت ، والكثير من الخصائص.

POPS ENTERPRISE
تطبيق بوبس انتربرايس

 Powerful mobile/tablet application that helps the
 restaurants doing the daily operations, like taking
 customer orders, tendering orders, cashier-in/out,
 applying discounts, send orders to kitchens, printing
.receipts, and much more



+966 138811050
+966 591058811

+971 44549842
+971 544453452

KINGDOM OF BAHRAIN

  Office 41 - Building 884 - Road 3618
 Block 436 - seef , Manama

+973 33771183
+973 39999549

KINGDOM SAUDI ARABIA

  Aldossary Mall , Second Floor
Al khobar,  Kingdom Saudi Arabia

UAE, DUBAI

 6th Floor , Concord Tower , Dubai
Media City , UAE

BE THE BEST .. CHOOSE THE BEST
كن األفضل .. اختر األفضل


