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City Link Computers 

P.O.Box:47266. Abu Dhabi, United Arab Emirates. 

Tel. 02 6217955  

 

 

     050 7619241   citylink3@gmail.com      www.citylinkuae.ae 

 
  

 I M P A C T 
 

 
 

 إمبـاكـت 

Contracting, 

Installments, 

Payroll, Personnel, 

WPS, Accounting, 

AR, AP, Stock 

Control, Quotation, 

Purchase Order, 

Delivery, Invoicing, 

Cheques-In and Out 

Management, POS 

5 Star   

نجوم 5  

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

***** 

عقود ، مطالبات االقساط ، 

رواتب ، شؤون موظفين ، 

نظام حماية االجور  ، 

محاسبة ، مقبوضات ، 

مدفوعات ، مخزون ، 

عروض أسعار ، طلبات 

شراء ، اذن تسليم بضائع 

، فواتير بيع ، مراقبة 

الشيكات الصادرة والواردة 

 ، نقاط بيع

Arabic/English 

Gregorian / Hijri %100 

. هجري  عربي / انجليزي

 / ميالدي

Alerts of Expiry Date 

for all documents: 

Passport, Residency, 

Labor Card, Medical 

Insurance, ID Card, 

Annual Vacation. 

Unique 

Feature 

ميزة 

 فريده

 تنبيهات عن تواريخ انتهاء

 جميع الوثائق المهمة

جواز السفر ،  للموظفين: 

بطاقة العمل ، االقامة ، 

البطاقة الصحية ، بطاقة 

 الهوية ، االجازة السنوية .

Generates WPS 

Sheet and export it 

to Excel. 

Unique 

Feature 

انشاء تقرير خاص بنظام 

حماية االجور وتصديره 

 الى اكسل

Follows up all 

cheques-In and Out , 

keeps tracking 

records of those 

cheques along with 

their status. 

Unique 

Feature 

ميزة 

 فريده

متابعة كاملة لجميع 

 الشيكات الصادرة 

والواردة  ومتابعة حاالتها 

واالحتفاظ بسجالتها ،     

ومطابقة حاالتها  مع 

 البنوك.

Ease of use, 

Sophisticated   

Internal System 

design 

Unique 

Feature 

،  سهل االستخدام للغاية

قوي جدا ، تصميم داخلي 

من أجل تجنب أخطاء 

 المستخدم غير االرادية

Fancy Designs for 

Business  Forms; 

Arabic and English  

تصاميم جذابة لجميع 

النماذج والتقارير باللغتين 

 العربية واالنجليزية

What you see is 

What you Get either 

in printer or Excel. 

Sure 

 بالتأكيد

ما تشاهده على الشاشة 

هو ما تحصل عليه حين 

 الطباعة أو التصدير الكسل

All Transactions can 

be performed from 

within one Screen. 

Yes 

 نعم

جميع العمليات المتنوعة 

ممكن أن تتم من خالل 

 شاشة واحدة.

Powerfull security 

system 

 

***** 

ظام حماية وسرية غني ن

 بالمميزات

Highly secured 

DataBase without 

additional charges. 

Unique 

Feature 

قاعدة بيانات محكمة االمان 

دون الحاجة لقاعدة بيانات 

 بتكاليف اضافية

All Modules are fully 

Integrated 011%  

جميع مكوناته مترابطة 

 وظيفيا.

For One User or 

Multi User within 

LAN 

Yes 

 نعم

يعمل  لمستخدم واحد أو 

عدة مستخدمين من خالل 

 شبكة محلية.

Control Your 

Business, Save Your 

Time and Increase 

your Profitibility 

Sure 

 بالتأكيد

100% 

عملك يصبح أكثر اتقانا 

وتحكما ، يوفر لك الوقت ، 

ويزيد من فرص تحقيق  

شأتكالمزيد من االرباح لمن  

 

لجميع االعمال شاملأفضل نظام محاسبي   
Best Accounting Software for All Businesses 

 

5 Years Guarantee  سنين         5ضمان لمدة  

 

 

 

 

 
 

 للمطاعم

 

 
مدارس 
 خاصة

محالت 
 التجزئة
ونقاط 
 البيع

سوبر 
 ماركت

مشاريع 
 و البناء

 التطوير

ادارة 
 العقارات
 والتأجير

 مكتبات

 

 

  تجارة
عامة 
خدمات 
 عامة

S
E 
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