تطبيق "وصل" يسهل عليك إصدار الفاتورة اإللكترونية
WSL application makes it easy for you to issue the electronic invoice

The obligation date to issue and keep electronic invoices is on
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"المزايا التنافسية لتطبيق "وصل
The Competitive Advantages of WSL Application
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تغطية مختلف األنشطة ومحالت التجزئة والجملة ومندوبي المبيعات الذين يمكنهم التطبيق من إصدار الفاتورة اإللكترونية
Covering various activities, retail and wholesale stores and sales representatives the WSL App enable them to issue the electronic invoice

صيانة منزلية
مغسلة سيارات
Home maintenance
Car wash

خدمة سيارات
Car service

خياط
Tailor

مغسلة مالبس
Laundry

حالق
Barber

يغطي التطبيق
 نشاط75 اكثر من
 لغات7و بـ
The
application
covers more
than 75
activities
And in 7
languages

تمور وعسل
خضار وفواكة
..... نشاط75 اكثر من
Dates and Honey Fruits & Vegetables
More than 75
activities...

ملحمة
Butcher

همبرجر وسندوتشات
Hamburgers and
sandwiches

سهل االستخدام وبلغتك ولكافة مقدمي الخدمات
Easy to use in your language and for all service providers

فوال
Foul

 يسهل عليك إصدار الفواتير اإللكترونية من الجوال.."تطبيق "وصل
WSL App makes it easy for you to issue electronic invoice from your mobile phone
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إصدار الفاتورة اإللكترونية وتخزينها آليا
Issuing the electronic invoice and
storing it automatically
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تأكيد الدفع
Payment confirmation

 المنتجات/تحديد الخدمات
Define services/products
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:مشاركة الفاتورة اإللكترونية مع العميل من خالل إحدى الوسائل التالية
Share the electronic invoice with the customer through one of the following options:

جميع الوسائل
اإللكترونية المتاحة
All sharing apps are
available

تمرير كاميرا العميل
QRعلى ال
Scan the QR with
client's camera

إرسالها إلى واتسب
 المعرف سابقا/ العميل الجديد
Send it through WhatsApp
New/previously defined customer

 لالستفسار والحصول على العروض.."اتصل "بوصل
Call “WSL"... to inquire and get offers
لتجربة التطبيق مرر كاميرا الجوال
To try the app, swipe the mobile camera (QR)

0591995998
0505277857

0566799023

https://www.wslstores.com
رقم المسوق
اسم المسوق

