
تقوم شركة أوكسس بتقد�م المشورة وتط��ر وتنف�ذ ودعم حلول األتمتة التي تركز على قطاع األعمال
�

المرغوب، والتي �مكن �شك�لها وفقا الحت�اجاتك المحددة.

كوزموس
المنصة الرقم�ة في الحوس�ة السحاب�ة!

� �مع خمسة وثالث�� عاما من الخ�ة، فإن أ�� من �150
�   مزاد ا ال��ون�ا �عمل اليوم بنجاح بتقن�ة(أوكسس),��

�� ك�كة رائدة عالم�ا �� مجال حلول التجارة اإلل��ون�ة ,�

�   الحظنا أن احت�اجات العمالء تتغ�، وتتأثر ,

�وتتأث��التطور الرق� .

بناء ع� طلب السوق، �دأنا �� ط�ح األف�ار حول إ�جاد حل يرتكز ً
� ��قوة ع� مرك��ة الحلول ع�اإلن�نت للمش��ن وال�ائع��. تتطلب �

� تطب�قات الساعة الحال�ة ال�ث� من األجهزة وال�امج داخل المزادات, �
ب�نما يرغب المستخدمون �� أن �كونوا قادر�ن ع� العمل �ش�ل أ�� �

مرونة وأ�� استقالل�ة.�

�عد �حث مستف�ض، تم إ�شاء (كوزموس),
وهو ع�ارة عن ساعة تعمل ع� ش�كة اإلن�نت كنظام�

معلوما�� للمزادات. ي�يح هذا الحل المبتكر للمش��ن�
 ال�اء ع� مدار الساعة من جهاز �مبيوتر عادي أو�

 (iPad) ع� جهاز محمول �استخدام جهاز اآلي�اد�

�أو الهاتف الذ�. تقدم بوا�ة المعلومات تقار�ر شخص�ة
وعامة لمجموعات المستخدم�� المختلفة .
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كوزموس
المنصة الرقم�ة في الحوس�ة السحاب�ة !

كوزموس هو ع�ارة عن منصة �مكن للمش��ن وموظ�� المزاد والمستخدم�� اآلخ��ن االتصال بها�
�بواسطة اإلن�نت. �سجل المستخدم الدخول إ� صفحة ال��ب و�مكنه استخدام تطب�قات ال�امج بناء ع�ً�

�حقوقه - وال �لزم ت���ل ال�امج أو ت�ب�تها !

ذات استقالل�ة وعامة

.(MS-SQL) ولد�ه قاعدة ب�انات (.NET) �� تم تط��ر كوزموس 
ونحن نضمن ال�شغ�ل والدعم عند فتح 

.(Google Chrome) تطبيق ال��ب من خالل
أما �ال�س�ة للمستخدم�� الذين يرغبون �� العمل �ش�ل

مستقل عن متصفح �س�ند إ� جهاز ال�مبيوتر، فهناك تطبيق كوزموس .

جميع الوظائف متوفرة لتنظ�م المزاد بواسطة عدد من الساعات 
المختلفة. و�ناء ع� تفاص�ل الم�وع،�ً
تقوم أوكسس ب�ك�ب العدد المطلوب من الساعات ومواقع المنتجات �

وعدد المزادات ال�� تتعاون معها (أو نظام التجمعات)

�وما إ� ذلك. �ما �حدد المسؤول المستخد�ن المختلف�� وحقوقهم 
وأدوارهم .

 �ل مزاد أو تجمع �حدد بنفسه عدد الحقول الالزمة لوصف منتجها
(الحجم ، الفئة ، إلخ) و�عداد كتالوجاتها الخاصة. �ما يتم تحد�د

   تصم�م شاشة المش�ي / الدالل �� �دا�ة الم�وع.��

منصة ال��ب القا�لة للتك�ف

�ما �حتوي تطبيق ال��ب ع� استخدامات أ�� من مجرد عمل�ات المزاد. �
فمن خالل بوا�ة المعلومات،

� �مكن للمش��ن � ال�ائع�� أ�ضا استعادة اإلحصاءات العامة أو المعلومات �
الشخص�ة. عالوة ع� ذلك،

هناك تزامن مستمر للب�انات ب�� كوزموس وعمل�ات المكتب الخل�� للمزاد

�
“نحن ندعو العم�ل أال �شغل �اله تمام ا: فإن ال�شغ�ل المستمر

�لنظام المزاد وخدمة ما �عد البيع الممتازة � 
مسألة مضمونة"

 

2020                الساعة الرافعة

                        صور المنتج      

�  (eBay) 2021              متجر ع� ش�كة اإلن�نت ، مثل نظام أي �اي

2022                المكتب الخل�� (أسماك)

                          الوساطة ومب�عات التعاقد

                         ت�بع من مرحلة التور�د إ� مرحلة البيع 

                        البيع العكسي

20XX                وحدة النقل 

            �مكن إضافة وظائف أخرى وفقا لطلب السوق ع� أساس سنوي

الط��ق ا� االمام:
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-  إ�صال معلومات عن توقعات العرض
-  �سعير العروض الخاصة

 -  متا�عة البيع
-  تقار�ر عامة

 -  تقار�ر شخص�ة (تار�خ�ة)

 -  يؤلف ال�تال�ج
-  �حدد ط��قة البيع

-  �حدد السعر الم�دئي
-  �ع�د �شغ�ل الخطوات

(snap) قطع�  -
-  �درك �فطنته متوسط السعر

-  مشتري بواسطة التواصل الصوتي
 -  وسائد معامالت�ة عازلة

-  مراجعة التقار�ر

-  إ�شاء حساب الموردين
-  إ�شاء حساب المشتر�ن والمشتر�ن

من ال�اطن
 -  تحد�د الحقوق

-  تك��ن هيئة المنتج
-  تحد�د حدود االئتمان

- استرداد الب�انات اإلحصائ�ة  التقار�ر�
-  مستخدمو التحل�ل السلوكي

-  ط�اعة العرض وتذا�ر المعامالت
-  تصم�م واجهة غرفة المزاد ألوكسس

-  توقعات العرض
-  مراجعة ال�تال�ج

-  �ضع عالمة على ن�ع السلع  
المراد شرائها �المزاد

-  �قدم مقترح سعر
-  يتابع المزاد الم�اشر

-  نظرة عامة على االئتمان
-  نظرة عامة على الصفقة

 -  االتصال الصوتي مع الدالل
-  الق�ام ب�عداد قائمة “ال�سوق“

-  حقل “سعري“
-  تقار�ر

الموردموظف المزادالمشتريالداللون

الوظائف

لقطات الشاشة

الداللالمشتري ال�ع�د

كوزموس

- خدمات ما�كروسوفت السحاب�ة الزرقاء

(Microsoft Azure Cloud)

- تمد�د

- مستقل �ذاته

 - عام

- سهل االستخدام

- مرن

- مزاد مستقل �ذاته أو �� تجمعات

- تحديثات منتظمة

- متعدد اللغات

النظام السحا��

- متاح دائما و�� �ل م�ان

- ب�انات احت�اط�ة آمنة

 - دعم 24 ساعة / 24 ساعة

�- متوافقة مع الناتج المح� اإلجما� �
�- االس�ثمار األسا� المحدود

- قا�لة للتمد�د �سهولة
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Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgium

 +32 3 790 17 17T

info@aucxis.com

www.aucxis.com

الرجاء طلب �شرة حلول ال�شغ�ل اآللي الخاصة بنا لقطاعك أو االتصال بنا للحصول على م��د من
المعلومات.

�مكن استخدام تطبيق الشر
اء عن �عد لنظام ال�شغ�ل 
.Android, و Apple iOS

التطبيق هو أداة سهلة االستخدام 
لمشتري األجهزة المحمولة، مع نفس 

وظائف تطبيق ال��ب.

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

تطبيق كوزموس

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

� � نظرا ألنه من المهم أن تكون اس��اق�ا وق�اد�ا في التطورات التكنولوج�ة، فنحن مقتنعون �أن كوزموس�
ستوفر ق�مة مضافة هائلة ألسواق المزاد.

Efice 13:37

extra info

Home

Rest

1,00 USD
0,88 EUR

rest

sub

1,2

0,3

0,4

0,5

0,60,8

0,9

1,0

1,1

0,7

Efice App /AUCTION CLOCK/
Select an auc�on

No auc�on selected (no.)

name ship

fish species

landing date

area

presenta�on

fishing method

Previous prices Kg/box Boxes Weight

number of Kg

buyer no.

sales price

Next ships:

Other ac�ve auc�ons:

Lot         Vessel        Fish species                                                 Qu             Box         Weig      Label

Lists Auc�on clock No�fica�ons Se�ngs
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التعاون بین ثالث مجمو
عات خبیره بالتجاره

تسلیم خطط التشغیل االلي مبنیھ حول مشروع 

تحدید الھویھ

تسلیم مشاریع التشغیل االلي المبنیھ على آلیة 

تحدید االسعار

PROCESS CONTROL

نظام التحكم بالعملیات للتطبیق الصناعي و 

حفظ المنتجات

https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/nl
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en
https://www.aucxis.com/en

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

