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YEMEN ROBOT 
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 نبذه حول يمن روبوت 

 اول من قامت بتصميم وبرمجة االنظمة المباشرة في اليمن حيث تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال

ك اكثر نظام وهذه االنظمة تمتل 220ولديها اكثر من  انظمتها ) محاسبية ,خدمية, بنكية,....الخ ( وتتميز بتنوع 

ً لذلك لديها الخبرة الكافية في التعامل مع البيانات  300من  الف مستخدم , ماليين العمليات يتم تنفيذها يوميا

ولهذا تعد يمن روبوت مصدر ثقة لكل كادر برمجي وشبكي ذو خبرة كبيرة الضخمة دون اي مشاكل حيث تمتلك 

 لتطبيقات ألنظمة التشغيل االتية االنظمة وا الشركات والتجار والمحالت  حيث تقوم يمن روبوت بتصميم

 . آبل ( –اندرويد  –لينكس  –ماك  –) ويندوز 

وتقدم يمن روبوت هذا النظام ) روبوت مالي (  الذي يعتبر نقلة نوعية في انظمة الصرافة والتحويالت 

للعمالء و التواصل معهم  وقد الذي يتميز بحماية كبيرة وسهولة في االستخدام مع توفيروتسهيل تقديم الخدمات 

تم تزويد النظام بتطبيقين تطبيق ألجهزة االندرويد + تطبيق آبل ) ايفون ( مما يجعل امكانية استخدامة من اي 

 جهاز نقال او مكتبي  ولذلك يعتبر افضل االنظمة على االطالق واالكثر طلباً من قبل الشركات والتجار .
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 ات الصرافة والتحويالت للبنوك وشرك االكثر تميزا  ( روبوت مالي )النظام المالي 

  سندات وسقوف وبيع الشجرة الحسابية ونظام متكامل يلبي جميع احتياجات شركات الصرافة من

 وحسابات للوكالء وحسابات للموظفين وتحكم كامل في الصالحيات وتقارير تالعمالوشراء 

 . الء والوكالء وادارة الخدمات وتحكم في تطبيق ونظام العم

 م يعتبر شبكة يتم استخدامها من قبل جميع  الصرافين وكذلك التجار والمستخدمين االخرين.النظا 

  مباشر جميع الشبكات المحليةالرصيد والباقات ليقدم النظام خدمات تسديد  . 

 فواتير في اي مركز تجاريخدمة تسديد ال . 

 وجذاب في العرض والتصميم. لنظام بتطبيق سهل االستخدام وامنيتميز ا 

 يتكون النظام من قسمين قسم مخصص لالدارة والقسم االخر للعمالء والوكالء 

 .( + ويب +تطبيق آبلتطبيق اندرويد ) 

  . يمكن تشغيل النظام من أي جهاز وفي أي وقت وفي عدد المحدود من االجهزة 
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 :من اهم الميزات الفريدة للنظام المالي

 

  تحكم متكامل لكل قسم.مرونة  في تنوع اقسام الخدمات )مالية، ادارية، تجارية، خدمية، ...الخ (مع 

  حواالت مالية مباشرة في اي وقت وفي اي مكان ومن اي جهاز محمول او ثابت وبنفس اللحظة. 

 ي عاليحماية متكاملة وامن معلومات.  

 ت خاصة ألنواع الهواتف المحمولة سهولة في االستخدام ومظهر جذاب، وسرعة في االداء تطبيقا 

  تصاميم متنوعة يتم التحكم بتنوعها مباشرة من مركز االدارة للنظام. 

 مباشرة لجميع خدمات االتصاالت واالنترنت  تسديدات. 

  .قسم خاص للتحكم بأنظمة التسديدات المباشرة، مع امكانية استخدام اكثر من نظام تسديد  بسهولة جدا 

 نية مالية لتداول االموال داخل النظام وخارج النظام بشكل كامل محفظة الكترو 

 تسديد الفواتير االلكترونية لجميع الخدمات داخل النظام وخارج النظام . 
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 :من اهم الميزات الفريدة للنظام المالي
 

 خدمات واالرصدة الحسابية يحتوي النظام على خدمات الرسائل النصية ألشعار الوكيل بالتسديدات وال

 الخاصة به اول بأول. 

 او برنامج مكتبي يتم تثبيته على اي جهاز  كمبيوتر،  يمكن استخدام النظام عن طريق متصفح الويب

 . وتطبيق آبل ألجهزة االيفون  او تطبيق اندرويد في اجهزة االندرويد

  من اهم اقسام النظام قسم البنك الخاص، وقسم المحفظة االلكترونية. 

  يتميز النظام بمرونة عالية جدا في التنوع في تقديم الخدمات المباشرة واليدوية، ويوجد قسم اداري

 .متكامل لهذه الميزة في قسم ادارة النظام

 يتميز النظام بسرعة في االداء وسهولة في االستخدام . 
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 (تطبيق االيفون + تطبيق األندرويد )  ميزات تطبيق اموال موبايل 

 . تصميم جذاب وسهولة في االستخدام 

 . السرعة وميزة االمان والحماية العالية 

 . امكانية الدخول للحساب عن طريق البصمة 

 . ) محفظة الكترونية ) البنك الخاص بي 

 ت . عرض اسعار البيع والشراء للعمال 

 قي االشعارات والتنبيهات عندما تقوم االدارة بتحديث اسعار البيع والشراء للعمالت .تل 

 . عرض رصيد الوكيل لجميع العمالت المتوفرة في حسابه 

 تقديم الخدمات التالية عبر التطبيق : بيع عملة , شراء عملة , تحويل الى حساب , ارسال حوالة  ,

استالم حوالة , ارسال حوالة شركات , استالم حوالة شركات , تسديد الرصيد والباقات لجميع 

 ,...الخ .تذاكر السفر  , بيع كروت شبكات الواي فاي , بيعالشبكات 

 تريدها . جديدة يمكن لالدارة التحكم في الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيق واضافة اي خدمة 

 التطبيق لكل العمليات ولكل العمالت المتوفرة في الحساب .  مراجعة كشف الحساب من 

 . مراجعة حالة العمليات الجاهزه والملغية 

 . تلقي االشعارات والتنبيهات التلقائية عند تجهيز العمليات او الغائها وتوضيح سبب الغاء العملية 

 . التحديث المباشر للرصيد المتبقي بعد كل عملية يتم تقديمها 

 لبطاقة الشخصية من التطبيق .ارسال صورة ا 

 من التطبيق امكانية تغيير كلمة المرور واسم المستخدم . 
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 ميزات نظام الرسائل المقدم من يمن روبوت 

بعد ان تلقت يمن روبوت العديد من الشكاوي من عمالئها في ما يخص بأرتفاع اسعار 

الرسائل النصية التي تقدمها شركات ربط الرسائل النصية وعدم ارسال رسائل نصية 

روبوت بإبتكار  نظام رسائل يتميز  الى ارقام بعض الشركات المحلية قامت يمن

 :باالتي 

  يرتبط مع النظام بجميع العمليات مباشرة مع امكانية ارسال رسائل نصية

 .  مخصصة جماعية او لوكالء محددين 

  يتم تثبيت نظام الرسائل في جهاز صاحب الشركة. 

  يرسل لجميع الشبكات المحلية . 

   سبأفون , يمن موبايل)سعر الرسالة لاير واحد فقط ولجميع الشبكات المحلية

 . ( MTN,واي , 

  عدد المحدود من الرسائل النصية. 
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 عمالئنا 

 :بعض من عمالئنا 

 

 صدام اكسبرس  

 المدينة  –العنوان مأرب 

 

 

 اليمن السعيد للصرافة والتحويالت 

 مذبح  –صنعاء : العنوان

 

 

 

 الحربي للصرافة والتحويالت 

 المدينة –إب : العنوان 

 

 

 

 

 كاش موني للصرافة والتحويات 

 بيت معياد  –صنعاء : العنوان 
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 علي دبلة للصرافة والتحويالت 

 المركز الرئيسي الضالع : العنوان 

 

 

 

 

 البحري للصرافة والتحويالت 

 ذمار : العنوان 

 

 

 

 محمد الصبيحي للصرافة والتحويالت 

 المهره : العنوان 

 

 

 

 

 اليافعي اكسبرس 
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 المحراب للصرافة والتحويالت 

 ذمار : العنوان 

 

 

 

 

 

 البكيلي للصرافة والتحويالت 

 يريم : العنوان 

 

 

اليمكننا ذكر جميع عمالئنا نظراً للعدد الكبير من العمالء الذي يستخدمون  :مالحضة 

 .نظام الصرافة المقدم من يمن روبوت 

 

التعليمات ومساعدتهم في تجهيز النظام نتميز بتقديم الدعم الفني لعمالئنا وتقديم 

 :ويسرنا تلقي االستفسارات على االرقام التالية 

772529292-771414508-774541452-01636456 

 :       www.facebook.com/yrbsoاو زيارة صفحتنا على الفيس بوك

                /http://yrbso.com:او زيارة موقعنا على االنترنت 


