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 مقدمة
ظام مرن يتميز نتتميز نقاط البيع ببيئة عمل مختلفة عن النظم المحاسبية االخرى، األمر الذي يفرض على الشركة المطورة تصميم 

اشرة مع النقود، بطريقة مب)الكاشير(  الماكينةحيث يتعامل موظف بقدر اإلمكان، وال يسمح باالخطاء أو بالتالعب  املبسهولة التع

عة التي تفرضها كما يجب أن يكون النظام من السرعة بحيث يتحمل إصدار أعلى قدر من فواتير البيع في أقل وقت ممكن نظراً للطبي

 بيئة العمل.

 نما سوفت للبرمجيات.من خالل هذا الكتاب سنتعرض بالشرح لنظام نقطة البيع الذي أنتجته شركة 

 أقسام رئيسية وهي كالتالي: خمسةينقسم هذا الكتاب إلى 

 :ا وكيفية التعامل معها للتعرف على مبادئ تشغيل نقاط البيع وإلقاء الضوء على طبيعة نقاط البيع بنظام نم مبادئ التشغيل

 وتشغيلها باإلضافة لطريقة تثبيت نظام نقطة البيع بماكينات الدفع.

 فمثالً ى نقطة البيعللتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي اإلحاطة بها قبل التعرف على كيفية العمل عل ساسية:مفاهيم أ .

ن ثم يكون للتعرف على ماهية الجرد، وكذلك فتح الوردية وإغالقها، وم على الجرد يتم إلقاء الضوء بفقرة خاصة

 لى كيفية التعامل معها وتشغيلها.المستخدم على خلفية مسبقة بهذه المفاهيم قبل التعرف ع

 :من خالل نظام نما  ما يتم التعامل معهعلى من خالل هذا الجزء سنقوم بالتعرف  موديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي

غير ذلك، كيفية تعريف الماكينات وصالحيات المستخدمين وإعدادات نقاط البيع وعلى الرئيسي، حيث يتم التعرف 

 .ع على المستندات التي تم إرسالها من ماكينات نقاط البيع المختلفةباإلضافة لإلطال

 لمستخدم )الكاشير(.من خالل هذا القسم سيتم التعرض للنافذة الفعلية التي يتعامل معها ا :ة نقاط البيع الرئيسيةهواج 

 :ي يمكنه تنفيذها من خالل هذا القسم يتعرف المستخدم )الكاشير( على شرح وافي لجميع الوظائف الت وظائف نقاط البيع

 .المتاحة لهمن خالل واجهة نقطة البيع الرئيسية حسب الصالحيات 
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 التشغيل مبادئ –نقاط البيع 
ممكن فير أكبر قدر وسرعة إنشاء الفواتير وتو تم تصميم نظام نقاط البيع بنما ليتماشى مع طبيعته حيث تم مراعاة سهولة االستخدام

ذي توفره شركة من الصالحيات للتعامل مع خصائصه المختلفة. فيما يلي سنتعرض لبعض مبادئ التشغيل الخاصة بنظام نقطة البيع ال

 ت.نماسوف

 بيئة خاصة بنقاط البيع
ة البيع لقاعدة بيانات نما رئيسية حيث يتم إرسال البيانات من نقطبالرغم من ان نقطة البيع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقاعدة بيانات نما ال

شترط النظام الدخول يتظهر وكأنها بيئة منعزلة تماماً، حيث ال  –الكاشير  –الرئيسية والعكس، إال أنها وبالنسبة للمستخدم البسيط 

دة البيانات الرئيسية نما يمكن االتصال فيما بعد بقاععلى شبكة المعلومات أو حتى الدخول على الشبكة للقيام بوظائف نقاط البيع، وإ

وافذ نقطة البيع بطبيعة خاصة لنسوفت نما  . اهتمت شركةبعد مواقيت العمل –سواء على الشبكة العادية، أو على شبكة االنترنت  –

 .المستخدمين الخطوط بحسب رغبةحجم يمكن ضبط وحقولها حيث تظهر النوافذ والحقول بحجم كبير للمستخدمين كما 

 واجهة استخدام منفردة
اتورة المبيعات، فواجهة رئيسية تتضمن تختلف عن باقي أنظمة نما حيث يتم التعامل مع   تتميز نقطة البيع بواجهة استخدام منفردة

ول ألي من صال يحتاج المستخدم إلى الدخول على قوائم إضافية للو والتي يمكن من خاللها الوصول ألي من وظائف نقطة البيع.

لصرف عن طريق ا، وإنما يمكن الوصول ألي من نوافذ نقطة البيع مثل نافذة المردودات، االستبدال، القبض، أو نوافذ نقطة البيع

 ع الرئيسية.مفاتيح االختصار لتكون هي النافذة الرئيسية ليتم التعامل معها ببساطة ثم الرجوع مرة أخرة لنافذة نقطة البي

 TOUCH SCREEN اللمسشاشة  تقنيةدعم 
ظائف بدون حيث يوفر النظام أيقونات للتعامل مع جميع الو  (Touch screenعم النظام األجهزة اللتي تعمل بشاشة اللمس )دي

اخل نافذة نقطة ( يمكن فتحها من دVirtual Keyboardالحاجة للماوس أو للوحة المفاتيح، باإلضافة لدعم لوحة مفاتيح افتراضية )

 .يسمح النظام باستخدام آلة حاسبة داخلية من داخل واجهة نقطة البيع الرئيسية كما  رئيسيةالبيع ال

 دعم ملحقات نقاط البيع
ديثة، كما يتيح نما لمجهزي حالتعامل مع أي ماكينة يمكن البيع، حيث  طال تقف التكنولوجيا أو األجهزة الحديثة عائقاً أمام نظام نما لنقا

، barcode reader( مثل جهاز قارء الباركود peripheralsة البيع بأي من ملحقات الماكينة الرئيسية )طنقالنظام إمكانية ربط 

 POS، وشاشة العرض Cash Drawer، ودرج الدفع Pole screen، وشاشة العرض Receipt printerوطابعة الفواتير 

customer pole display 

 سهولة االستخدام
نه كثيراً ممن ألوط نقطة البيع الخاصة بشركة نما تتضمن الكثير من التفاصيل غير أن الشركة المطورة بالرغم من أن إعدادات وضب

فعبر خطوات  لبسيطاراعت بقدر اإلمكان سهولة االستخدام للمستخدم يعملون في مجال نقاط البيع ال يتمتعون بقدر كبير من التعليم، 

 د قبض.بسيطة يمكن إصدار فاتورة بيع أو مردود أو سن

 سرعة استجابة النظام
، فمن خالل الماكينة الواحدة يمكن إصدار آالف بقدر اإلمكان لوبة لطبيعة العملطتم تصميم نقاط البيع بحيث تتوافق مع السرعة الم

ع بحيث ال يتم الفواتير بسرعة أكبر بكثير جداً من سرعة التعامل من خالل نظام نما الرئيسي، وذلك ألنه قد تم تصميم نظام نقطة البي

بيع إلى نما بعد التأثير على ملفات نما الرئيسية مباشرة مثل المخزون والعمالء والموظفين وغير ذلك وإنما يمكن نقل بيانات نقطة ال

 ذلك في وقت الحق، وبعد أوقات العمل الرسمية.
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 الماكينات المتعددة
فس نقطة البيع من خالل البيانت الرئيسية، حيث يمكن التعامل من خالل ن ال يضع النظام حداً لعدد ماكينات نقاط البيع المتصلة بقاعدة

لذي يخدم تيسير مسار اأي عدد من الماكينات والمستخدمين، كما يسمح النظام لهذه الماكينات بإرسال رسائل داخلية فيما بينها، األمر 

 .العمل بنقطة البيع

 إعدادات نقاط البيع
ال، قد يكون من عضها البعض، فعند استخدام نظام نقطة البيع لمعالجة عملية البيع بالصيدليات مثبالطبع تختلف نقاط البيع عن ب

خر خاص وبالتالي يلزم إدراج حقل خاص بتاريخ اإلنتاج، واآل الضروري إدراج تاريخ إنتاج الصنف، وتاريخ انتهاء صالحيته

المسلسل الخاص  رض بيع األجهزة قد يكون من الضروري إدراج الرقمتخدام نظام نقاط البيع في معا، بينما عند اسبتاريخ الصالحية

كل لن يو ضريبتضريبة أكما قد تتعامل بعض نقاط البيع مع بالجهاز المباع، وبالتالي يلزم إظهار الحقل الخاص بالرقم المسلسل، 

 على مستوى كل صنف. وماتخص 8صنف، كما أن عدد الخصومات على مستوى كل صنف يختلف حيث يسمح النظام بإدراج حتى 

، حيث يدعم بيعلتتوافق مع طبيعة نشاط نقطة ال من أجل ذلك ينبغي ضبط إعدادات نقاط البيع من خالل ملف "إعدادات نقاط البيع"

جع ، رانقاط البيع النظام كم هائل من من اإلعدادات المتعلقة بنقطة البيع. لإلطالع على كافة الحقول والخيارات الخاصة بإعدادات

 ملف "إعدادات نقاط البيع" بهذا الكتاب.

 ىفها على مستوينبغي مالحظة أن إعدادات نقاط البيع تنطبق على جميع الماكينات المعرفة، بينما صالحيات نقطة البيع يتم تعري

 المستخدم.

 نقل البيانات من وإلى نقطة البيع
هناك نظام نما الرئيسي. ت قاعدة بياناتم تصميم نظام نقطة البيع بحيث يتم تناغم البيانات بين قاعدة نقطة البيع الخاصة بالماكينة وبين 

 :نقاط رئيسية ينبغي الحديث عنها عند نقل البيانات، وهي كالتالي

 نقل البيانات من نما إلى نقطة البيع
الخاصة بنقطة البيع  بمجرد الدخول على قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بالماكينة ألول مرة، يقوم النظام بنقل البيانات الضرورية

ن لكل ماكينة من نما إليها وتلك البيانات مثل األصناف والعروض والعمالء والموردين والماكينات المعرفة وغير ذلك بحيث يمك

ا الرئيسية، يقوم النظام لبيع حتى بدون االتصال بنظام نما الرئيسي. ما دام هناك اتصال بين نقطة البيع وقاعدة نمإصدار فواتير نقاط ا

 أو عميل أو غير ذلك. يرات المستجدة بنظام نما إلى نقطة البيع وتلك البيانات مثل إضافة صنف أو إضافة ماكينةينقل البيانات والتغب

لبيانات المنقولة في لتعريف النظام بمعدل حجم البيانات المنقل من نما إلى نقطة البيع، بمعنى كمية ا يتم ضبط إعدادات نقطة البيع

ً معدل القراءة كأن تكون  دد الملفات هي عوقت محدد يتم تعريفه. فمن خالل اإلعدادات يتم تحديد "عدد الملفات المقروءة" وأيضا

يمكن ضبط  ثيمن ناحية أخرى يتم التحكم في قراءة البيانات من األصل، ح .نيثوا 5ملي ثانية، أي كل  5000والقراءة كل  500

 اعدة بيانات نما.النظام في مرحلة معينة بحيث ال يقوم بقراءة البيانات من قاعدة بيانات نما الرئيسية حتى مع وجود اتصال مع ق

 نماإلى  نقطة البيعنقل البيانات من 
فواتير المبيعات ومردوداتها  ماكينة إلى موديول نقطة البيع بنظام نما. يتم نقل بيانات نقطة البيع مثل يتم نقل البيانات من قاعدة بيانات

ح النظام أيضاً وسندات القبض والصرف وغير ذلك بمجرد غلق الوردية، حيث يقوم النظام بنقل بيانات الوردية بمجرد إغالقها. يسم

ضبط سندات القبض  سندات نقطة البيع بمجرد الحفظ، فيمكن مثالً أنواع ام بنقل أي من من خالل ضبط إعدادات نقاط البيع ليقوم النظ

، مردودات، استبدال( فاتورة بعينها )مبيعاتكما يمكن اختيار  ،بحيث يقوم النظام بنقلها بمجرد الحفظ دون االنتظار إلغالق الوردية

 .ت نمادة بياناعإلى قامباشرة لالنتقال من داخل واجهة نقطة البيع 

 إحصائيات نقل البيانات
نقطة  نما إلى  من يوفر النظام أداة خاصة بعرض إحصائيات نقل البيانات، حيث يمكن التعرف على المرات التي تم فيها نقل البيانات

 البيع حيث يتم عرض التاريخ والتوقيت الخاص بكل مرة.
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 أخطاء نقل البيانات
ظام في نقل أحد فواتير بنقل البيانات من نقطة البيع إلى نما، فعلى سبيل المثال عند فشل النيقوم النظام أيضاً بعرض أي أخطاء خاصة 

"فاتورة مبيعات  البيع من نقطة البيع إلى نما، يقوم النظام بإضافة سجل جديد بأخطاء نقل البيانات حيث يقوم بعرض نوع المستند

الخاص بالمشكلة،  ن يكون رقم المستند موجود مسبقاً(، والتوقيت والتاريخ"، وكود المستند "رقم الفاتورة"، وسبب الفشل )كأمثالً 

 باإلضافة إلى لوج خاص بوصف المشكلة يمكن إرساله لقسم التطوير عند الضرورة.

 الموظفينتتبع إجراءات 
ماكينة كإصدار فاتورة، اشير( بالتأكيداً على مبدأ األمان الذي تدعمه نما، يقوم النظام بتسجيل اإلجراءات التي يقوم بها الموظف )الك

 ص بكل إجراء.واستبدال أخرى، وإجراء تحويل مخزني، وغير ذلك من اإلجراءات مع تسجيل رقم الفاتورة والتااريخ والتوقيت الخا

 مساعدة المستخدمين بطريقة ميسرة
لى أحد المستخدمين إإلى التوجه  –في الغالب  –ال يحتاج مستخدم نقاط البيع لدورة تدريبية للعمل على النظام، كما ال يحتاج أيضاً 

مكن للمستخدم التعرف اآلخرين للتعرف على كيفية القيام بأحد اإلجراءات إذا نسيها. فمن خالل نافذة المساعدة التي يتيحها النظام ي

( F6صار )مفتاح االخت يعرض النظام ،ظيفة، فمثال لتعليق فاتورةوعلى أي من وظائف النظام ومفتاح االختصار الخاص بهذه ال

م استخدام مفتاح (، وهكذا. يمكن للمستخدF5من خالل المفتاح ) يتم فتح نافذة الدفع، كما أن الخاص بهذا اإلجراء في هذه الشاشة

 االختصار أو النقر على هذا اإلجراء من خالل نافذة المساعدة.
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 تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما
 الخاصة بنظام نما، قم باتباع الخطوات التالية:لتثبيت نقطة البيع 

 والتي تتضمن التوجيهات  بالطبع يجب أن يكون نظام نما الرئيسي قد تم تثبيته متضمناً البيانات الخاصة بماكينة نقطة البيع

لهذه التعرض  سيتم .والدفاتر الخاصة بأي من الفواتير الصادرة بكل ماكينة، وذلك باإلضافة لتعريف مستخدمي نقاط البيع

 في نظام نما الحقاً. اإلجراءات

  قم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بماكينة نقاط البيع من خالل برنامجSQL Server، حدد لها وليكن مم بتعريف اسم ثم ق

(Registe1POS) 

  ا الجهاز.ذعلى هفي هذا المجلد قم بإنشاء مجلد بجهاز الحاسوب الخاص بالكاشير، وذلك لتثبيت نظام نقطة البيع 

  من خالل الموقع"/https://www.namasoft.com/bin“  الملف تحميلب، قم  

 nama-pos-upgrader.jar .في هذا المجلد 

  بإظهار رسالة التأكيدية التالية للمستخدم.ليقوم النظام على أثر ذلك هذا الملف قم بتشغيل 

 

  التأكيد على هذه الرسالة، سيقوم النظام بتحميل ملفات نقطة البيع على هذا المجلد كما بالشكل التالي:عند 
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  قم بفتح ملفnama.properties :التالي 

 .لضبط اإلعدادات الخاصة بنقطة البيع على الماكينة  لن يسمح النظام بفتح نقطة البيع إال بعد ضبط إعدادات هذا الملف

 :ةلتاليضبط اإلعدادات القم ب، الحالية

 dbserver.port=1433  يتم تحديد المنفذ الخاص بخادم قاعدة البيانات )  هذه الخاصية، من خاللSQL 

Server) 

 readData=1 ،تحديد ما إذا كان النظام سيقوم بنقل البيانات من نما إلى نقطة البيع أم  الخاصية يتم همن خالل هذ

(، ال يقوم بنقل البيانات من قاعدة نما إلى 0( يقوم النظام بنقل البيانات، وعند تحديد القيمة )1ال. فعند تحديد القيمة )

 قاعدة بيانات  نقطة البيع.
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  اإلعداد "من خاللregisterycode=" بقاعدة بيع والتي تم تعريفها بموديول نقطة ال –د الماكينة يتم تحديد كو

 .التي سيقوم نظام نقطة البيع بالتعامل معها –بيانات نما 

 imagesFolderPath=  ،المجلد الذي سيقوم نما بنسخ صور األصناف  دتحدييتم الخاصية  همن خالل هذ

م بإدراج األصناف التي تم إدراجها بالفواتير يقوم النظاصور المستخدمة فيه، صور األصناف المفضلة، وجميع 

ئيسية في كل نسخة لهذه الصورة بهذا المجلد، وذلك حتى ال يكون النظام مضطراً لالتصال بقاعدة بيانات نما الر

 الصور.عرض هذه مرة يتم فيها استخدام 

 useImages  ر األصناف لبيع سيقوم بالتعامل مع صو، يتم تحديد ما إذا كان نظام نقطة اهذه الخاصية، من خالل

 ومن ثم استحضارها أم ال.

 readDataTime=5000 التصال افي حالة  –الخاصية، يتم تحديد الفترة الزمنية التي سيقوم نما  ه، من خالل هذ

سية إلى قاعدة بيانات من قاعددة بيانات نما الرئي بقراءة البيانات بهدف نقل التغييرات التي تمت –بالقاعدة الرئيسية 

 .نقطة البيع الخاصة بالماكينة

 readDataRecordsCount=500  رائتها، يتم تحديد عدد السجالت التي سيقوم النظام بقهذه الخاصية، من خالل 

اوية لما تم تحديده زمنية مس وذلك كل مرور فترة ،لنقلها من قاعدة بيانات نما الرئيسية إلى قاعدة بيانات نقطة البيع

ؤثر على هي السجالت التي يمكن أن ت (. الحظ أن ما يتم قرائته من بياناتreadDataTimeبالخاصية السابقة )

نا هي السجالت (. وبالطبع المقصود بالسجالت هخالبيانات بنقطة البيع مثل )األصناف، العمالء، الموردين،.... ال

 دة البيانات بأحد العمليات )إضافة، تعديل، حذف(.التي تم التأثير عليها بقاع

 dbuser=  البيع  الخاص بنفطة يتم إدراج اسم المستخدم الخاص بخادم قاعدة البيانات هذه الخاصية، من خالل

 .)وليس بقاعدة بيانات نما الرئيسية(

 dbpassword=  نفطة الخاص ب لبياناتيتم إدراج كلمة المرور الخاصة بخادم قاعدة ا هذه الخاصية، من خالل

 .)وليس بقاعدة بيانات نما الرئيسية(البيع 

  من خالل الخاصيتينloginid= ،loginpassword لبيع ، يتم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للسماح لنقطة ا

 باالتصال بقاعدة بيانات نما.

 posDbName=كاشير(.اكينة المستخدم )ال، اسم قاعدة البيانات الخاصة بنقطة البيع والتي تم إنشاؤها على م 

 db.sever.url=localhost  انات، ، يتم تحديد عنوان السيرفر الخاص بخادم قاعدة البيهذه الخاصيةمن خالل

 SQL Server( وذلك ألته تم تثبيت ال localhostوالذي ستقوم نقطة البيع باالتصال به. هنا تم تحديد القيمة )

 .ذا الجهاز( الخاص بهIP sddressعلى نفس الجهاز، ولكن عند تثبيت الخادم على جهاز آخر، يتم إدراج العنوان )

 االتصال بهذا الجهاز عن طريق شبكة المعلومات عند وجوده في مكان آخر. يتمبالطبع 

 guiserver= " عنوان الخادم الخاص بنظام نما. يتم إدخال القيمة localhostتاً على نفس ن نظام نما مثب" لو كا

 ( الذي تم تثبيت نما عليه.IP Addressجهاز الماكينة، وإال فيتم إدخال العنوان الخاص بالخادم )

 dbtype=( نوع قاعدة البيانات المستخدمة حتى يمكن إدراج نوع قاعدة البيانات المستخدمة مثل ،sqlserver ،)

(Sybase( أو )MySQL( ،)Oracle..،)..الخ 

 defaultlang= بالطبع من داخل  ويمكن تغييرها –، اللغة التلقائية التي يعمل بها عند الدخول عبى نظام نقطة البيع

 (.English( أو القيمة )Arabicفيمكن إدخال القيمة ) –النظام 

 sever.url= " عنوان الخادم الخاص بنظام نما. يتم إدخال القيمة localhostلى نفس تاً ع" لو كان نظام نما مثب

 ( الذي تم تثبيت نما عليه.IP Addressجهاز الماكينة، وإال فيتم إدخال العنوان الخاص بالخادم )

 server.port=رقم المدخل ، (Port)  (8080مثل )  بنظام نما سوفتالخاص. 
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  قم بتخزين الملفnama.properties  ثم قم يتشغيل الملفpos-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar  بفتح النظام ليقوم

 نافذة الدخول على نقطة البيع التالية:

  أنه مستخدم لنقطة البيع. –ملف مستخدم  –قم بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور لمستخدم قد تم تعريفه بنظام نما الرئيسي 

  القيم سيقوم النظام على أثر ذلك بفاتح واجهة نقطة البيع الرئيسية، كما سيقوم بفتح نافذة "فتح وردية"، وذلك إلدخال

 رق الدفع.طقة من يكل طر الفعلية الموجودة بدرج الماكينة على مستوى

 .يقوم النظام بعد ذلك بعرض نافذة فاتورة المبيعات الرئيسية بنقطة البيع 
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 مفاهيم أساسية –نقاط البيع 
 فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم األساسية التي يجب اإلحاطة بها قبل استخدام النظام.

 ألدق التفاصيلصالحيات 
دام بحيث ال يقوم كاد توجد وظيفة بنقاط البيع إال ولها صالحية استختأولت الشركة المطورة نظام أمان ضخم لنقطة البيع بحيث ال 

خدم كماً ضخماً . عند الدخول على ملف صالحيات نقاط البيع سيجد المستالوظيفةباستخدامها إال األشخاص المؤهلين الستخدام هذه 

ة، وإصدار الحيات التي يمكن تحديدها على مستوى كل مستخدم، فإصدار فاتورة مردودات مثالً البد له من صالحية محددمن الص

بض له أيضاً فاتورة مردودات بدون فاتورة مبيعات له صالحية أخرى، والسماح بتعليق الفواتير له صالحية أخرى، وإصدار سند ق

 صالحية أخرى، وهكذا.

  ي:ستخدمي النظام بالتعامل مع نقطة البيع يجب القيام بالتالحتى يقوم أي من م

 ."من خالل السجل الخاص بهذا المستخدم، يتم تعليم الخيار "مستخدم برنامج نقاط بيع 

 .إدراج صالحيات خاصة بهذا المستخدم من خالل الحقل "صالحيات نقاط البيع" بملف المستخدم 

 التعامل مع العمالت المختلفة
يضاً تعريف العمالت أ، حيث يتم من داخل نما الرئيسيبالتعامل مع أي عدد من العمالت والتي تم تعريفها مسبقاً بنظام نما يسمح نما 

 التي يمكن التعامل بها من خالل نقاط البيع.

 إشعارات الخصم
 ة:يسمح النظام بتعريف وصل مردود )أو إشعار خصم( للعمالء والتي يتم إنشاؤها بأحد الطرق التالي

  حصيل قيمةت –في حالة عدم السماح باالرتجاع أو ألي سبب  –أحد فواتير البيع حيث يمكن للعميل  الرتجاعنتيجة 

 دود.الفاتورة المرتجعة عن طريق إشعار بقيمتها ليقوم العميل في وقت الحق بشراء أصناف بقيمة هذا المر

  ألي سبب. بهاكنظام دفع، يمكن إصدار إشعارات خصم يتم دفع قيم الفواتير ، 

ذا اإلشعار إلى قاعدة هالطريقتين السابقتين، يقوم النظام بإصدار سند إشعار بالقيمة المحددة المطلوبة، ويتم إرسال بناءاً على أحد 

يث بيعات الحقة، حمبيانات نما الرئيسيية برقم محدد. يمكن للعميل الذي صدر له هذا اإلشعار بدفع قيمة )أو جزء من قيمة( فاتورة 

 يقوم المستخدم عند دفع الفاتورة بإدخال كود اإلشعار ليتم سداد قيمة )أو جزء من قيمة( فاتورة المبيعات. 

 اختر طريقة الدفع التي تناسبك
الدفع عن طريق بطاقات  سواًء الدفع نقدياً بالعملة المحلية أو بأي من العمالت األجنبية، أو ،يسمح نما بتعريف أي عدد من طرق الدفع

الخاصة بها. طريقة  االئتمان حيث يمكن تعريف  أي عدد من بطاقات اإلئتمان، والتي قد تختلف فيما بينها في نسبة العمولة والشرائح

مكن الدفع بأي طريقة من خالل دفع الفاتورة بأحد مفاتيح االختصار، كما يالدفع االفتراضية هي الطريقة النقدية ويتم التعامل معها 

ن سداد جزء من أحد مفاتيح االختصار. يسمح النظام أيضاً  بدفع الفاتورة بأكثر من نوع من أنواع الدفع حيث يمكأخرى من خالل 

داد الفواتير عن طريق قيمة الفاتورة نقداً وسداد  الجزء اآلخر عن طريق عدة بطاقت ائتمان تنتمي لبنوك مختلفة باإلضافة إلمكانية س

 ا في النقطة السابقة.إشعارات الدفع والتي تحدثنا عنه

 األصناف المفضلة
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عن طريق  يسمح النظام بتعريف أصناف مفضلة والتي يكون عليها السحب بكثرة، فبدالً من البحث عن هذه األصناف أو إدخالها

ث ها بحيالباركود في كل مرة، يمكن تعريف بعض األصناف من خالل نظام نما على أنها أصناف مفضلة، كما يمكن إلحاق صور ل

األصناف من  يتم اختيارها مباشرة عبر شاشة اللمس أو عن طريق الماوس بسهولة. يسمح النظام أيضاً بالتحكم في إحداثيات هذه

 يث الطول والعرض.ح

 إقفال نقطة البيع
ة تفاصيلها، كما راءباهتة بحيث ال يمكن ألي شخص ق –التي تم اإلقفال عليها  –إقفال نقطة البيع يعني أن تظهر بيانات نقطة البيع 

 .يتم عرض نافذة الدخول، حتى يقوم النظام بفتح نقطة البيع على نفس البيانات التي تركها المستخدم وقت اإلقفال

ن على الماكينة بحيث بإقفال نقطة البيع ألي سبب كالقيام م –الكاشير  –وظائفه بأن يقوم أحد المستخدمين يسمح النظام من خالل أحد 

ية عبر أي من امل على الماكينة لحين رجوع هذا المستخدم واستكمال الوردية، كما يسمح النظام باستكمال الورديتم إيقاف التع

حيث يقوم  ،رمستخدمي نقطة البيع اآلخرين شريطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ومن ثم القيام بإصدار فواتي

 دين بنفس الوردية.النظام بتسجيل كل نشاطات المستخدمين الموجو

 تعليق الفواتير 
ورة أخرى ثم الرجوع يسمح النظام بتعليق أي من فواتير النظام كفاتورة المبيعات أو المردودات أو االستبدال، بحيث يمكن إصدار فات

 جهد.العلى األصناف التي تم إدراجها كما هي مما يوفر الكثير من الوقت و ةللفاتورة المعلقة ليجدها المستخدم محتوي

 فاتورة المبيعات بنقطة البيع
يسية. يتم من خاللها إدارج تم التعامل مع فاتورة المبيعات الخاصة بنقطة البيع وهي الفاتورة الرئيمن خالل نافذة نقطة البيع الرئيسية، 

ا بعد بإنشاء فاتورة النظام فيماألصناف المباعة وإدخال الكميات، الخصومات، الضرائب، العميل، البائع وغير ذلك من البيانات ليقوم 

 مبيعات مناظرة لها بقاعدة بيانات نما الرئيسية.

 فاتورة مردودات المبيعات بنقطة البيع
ً بنقاط البيع. بالطبع يتم ضبط الصالحية الخاصة  إمكانية االرتجاع، بيسمح النظام بارتجاع فاتورة المبيعات التي تم إصدارها سلفا

لبيع لرد أحد فواتير اع فيها. يسمح النظام من خالل أحد مفاتيح االختصار بالتحول إلى نافذة مردودات نقاط والمدة المسموح باالرتجا

ى نفس الماكينة أو من المبيعات السابقة. يمكن ارتجاع الفاتورة كاملة أو جزء منها، كما يسمح النظام بارتجاع فاتورة تم إصدارها عل

 ضاً بارتجاع الفاتورة بطرق دفع غير التي تم إصدار الفاتورة األصلية بها.ماكينة مختلفة. كما يسمح النظام أي

 فاتورة االستبدال بنقطة البيع
بإمكانية االستبدال،  يسمح النظام باستبدال فاتورة المبيعات التي تم إصدارها سلفاً بنقاط البيع. بالطبع يتم ضبط الصالحية الخاصة

ستبدال أحد القاط البيع مح النظام من خالل أحد مفاتيح االختصار بالتحول إلى نافذة االستبدال بنوالمدة المسموح باالستبدال فيها. يس

ها على نفس الماكينة فواتير المبيعات السابقة. يمكن استبدال جميع األصناف أو بعضها ، كما يسمح النظام باستبدال فاتورة تم إصدار

 ية بها.باستبدال الفاتورة بطرق دفع غير التي تم إصدار الفاتورة األصلأو من ماكينة مختلفة. كما يسمح النظام أيضاً 

 نافذة القبض
ماكينة  يمكن الوصول لنافذة خاصة بالقبض والمعنية بقبض نقدية من موظف، عميل، مورد أو ،من خالل أحد مفاتيح االختصار

لة وبأي طريقة ن أي من هذه الذمم بأي مبلغ، وبأي عم. يسمح النظام بالقبض م، كما يمكن تعريف ذمم أخرى يمكن القبض منهاأخرى

 دفع.
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 نافذة الصرف
و ماكينة أيمكن الوصول لنافذة خاصة بالصرف والمعنية بصرف  نقدية إلى موظف، عميل، مورد  ،من خالل أحد مفاتيح االختصار

صرف ألي يسمح النظام بالف إليها. ، كما يمكن تعريف ذمم أخرى يمكن الصرأخرى أو صرف إلصدار إشعار خصم ألحد العمالء. 

 من هذه الذمم بأي مبلغ، وبأي عملة وبأي طريقة دفع.

 التعامل مع الباركود بأصناف نقاط البيع
تسهيالً على  في الغالب يتم التعامل مع الباركود الخاص بالصنف باستخدام "قارئ الباركود" بدالً من إدخال كود الصنف، وذلك

النسبة ذلك بوالمستخدم. من خالل ملف األصناف الرئيسي، يسمح النظام بإدخال الباركود الخاص بكل وحدة من وحدات الصنف 

 .صدار الباركود فيها من خالل أحد أجهزة نقطة البيع مثل الميزان الحساس مثالً لألصناف العادية، والتي لم يتم إ

ً التعامل مع الباركود الصادر من أجهزة نقاط البيع مثل الموازين الحساسة الخاصة بالجبن وا للحوم وغير ذلك. يدعم النظام أيضا

لى كيفية تعريف ع"مواصفات باركود أصناف نقاط البيع". للتعرف لضبط ماكينة نقطة البيع يتم استخدام أحد السجالت المعرفة بملف 

 مواصفات الباركود، راجع ملف "مواصفات باركود أصناف نقاط البيع" بهذا الكتاب.

 المراجع الخاصة بالقبض والصرف
لصرف بصورة القبض واكما أوضحنا بالنقطتين السابقتين فإنه يتم إصدار سندات القبض والصرف لذمم محددة، تم إدراجها بسندات 

 تلقائية، ففي سند الصرف مثالً بنقطة البيع بالحقل يصرف إلى، يتم اختيار أحد التأثيرات التالية:

 ماكينة 

 موظف 

 العميل 

 مورد 

 إشعار خصم 

ات ص بالحسابمن خالل ملف "المرجع العام لنقاط البيع" يمكن تعريف ذمم أخرى يتم التأثير عليها فيمكن مثالً إضافة مرجع خا

 البنكية أو باالعتمادات المستندية، أو أي من ذمم النظام الغير مدرجة تلقائياً بسندي القبض والصرف.

 نافذة االستعالم عن األسعار
لفعل قد تم بشرط أن يكون هذا الصنف با –يسمح النظام من خالل أحد نوافذ نقطة البيع باالستعالم عن أي من أصناف المخزون 

إدخال الكود  السعر الخاص به إما عن طريقمعرفة حيث يمكن إدراج الصنف المراد  –ة بيانات نما الرئيسية تعريف سعر له بقاعد

 الخاص به أو تمريره على الباركود ليقوم النظام بإظهار السعر الخاص بوحدة الصنف المطلوبة.

 اتورة ثم حذفه.تم إنشاء هذه النافذة ألنه أغلب المستخدمين ليست له صالحية إدراج الصنف بالف

 الوردية
اتير عليها، فال يمكن صدار أي من فواتير نقاط البيع، يشترط النظام أوالً فتح وردية للمستخدم الحالي، ليقوم النظام بتسجيل الفوإل

ئدة الرئيسية ها. الفاوردية مفتوحة. كل فاتورة يتم إصدارها خالل هذه الوردية  مرتبطة ب خاللإصدار أي من مستندات نقاط البيع إال 

غالقها، ومقارنة هذه القيم للوردية، هي متابعة القيم الدفترية الخاصة بمستندات نقاط البيع للوقوف على القيمة اإلجمالية للوردية عند إ

 بالقيم الفعلية الموجودة بدرج ماكينة الكاشير.

 الرصيد الفعلي للوردية

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 17 

 

قها غالإالوردية وعند  هو الرصيد الحقيقي والذي يقوم المستخدم بتسجيله عند فتح المقصود بالرصيد الفعلي للوردية )أو بنافذة الجرد(

 حيث يقوم بِعَد الرصيد الخاص بكل نوع من أنواع الدفع.

 الرصيد الدفتري للوردية
فعلي )المسجل ال المقصود بالرصيد الدفتري للوردية )أو بنافذة الجرد( هو الرصيد الدفتري والذي يقوم النظام بجمعه على الرصيد

استبدال أو سند  في بداية الوردية( من خالل مستندات النظام المصدرة. حيث يقوم فور أي عملية قبض )ناتجة من فاتورة مبيعات أو

ردودات أو قبض( بإضافة القيم الخاصة بهذه المستندات إلى رصيد الوردية، كما يقوم فور أي عملية صرف )ناتجة عن فاتورة م

 د صرف( بطرح قيم هذه المستندات من رصيد الوردية.استبدلل أو سن

 فتح الوردية
رة أو بعد إغالق وردية إال إذا قام المستخدم بفتحها. عند التعامل مع النظام في أول م يسمح النظام بإصدار فواتير بأحد الوردياتال 

 ً اج كافة القيم الموجودة يقوم المستخدم من خاللها بإدر بإظهار نافذة فتح وردية، والتيعند فتح نقطة البيع سابقة، يقوم النظام آليا

ح النظام للمستخدم بماكينة الكاشير على مستوى كل طريقة من طرق الدفع  ليكون هذا رصيد البداية للوردية. بمجرد فتح الوردية يسم

 الوردية. لياً عند بداية فتحصافي قيم الفواتير على األرصدة الموجودة فع ليقوم النظام آلياً بجمعبإصدار حركات عليها 

 غلق الوردية
لوقوف على الفرق بين في نهاية الوردية، حتى يمكن المقارنة بين القيم الفعلية بدرج الماكينة والقيم الدفترية، يجب غلق الوردية ل

لماكينة  حتى يتم فتح القيمة الفعلية والدفترية لكل طريقة من طرق الدفع، كما يقوم النظام بعد ذلك بمنع إصدار أي حركات من خالل ا

 – من قبلإلى نظام نما  والتي لم يتم نقلها –، وأخيراً يقوم النظام بنقل جميع المستندات التي تم إصدارها بهذه الوردية وردية جديدة

 إلى قاعدة بيانات نظام نما الرئيسي.

 الجرد
القيم الفعلية لكل و بإجراء عملية جرد، ومن ثم الوقوف على الفرق بين القيم الدفترية  –لمن لديهم الصالحية بذلك  –يسمح النظام 

حينما يقوم  على سبيل المثال، طريقة من طرق الدفع، وذلك دون االضطرار إلغالق الوردية. يفيد هذا اإلجراء في بعض الحاالت

 –لزيادة اأحد الموظفين باستكمال وردية خاصة بموظف آخر ألي سبب. فالبطبع البد من جرد الدرج للوقوف على حجم العجز أو 

 هذه الوردية.ب –إن وجد 

 طلبات التحويل المخزني
، يمكن إصدار آلية خاصة بطلبات التحويل المخزني بحيث إذا نقصت أصناف بأي من مخازن نقطة البيعالبيع يوفر نظام نما بنقاط 

قاعدة بيانات يع بإصدار طلب مناظر له بموديول نقطة الببهذا الطلب  طلب تحويل مخزني من داخل نقطة البيع ليقوم النظام عند نقل

للمخزن ناف المطلوبة نما الرئيسية. بقاعدة بيانات نما يمكن إصدار سند تحويل مخزني بناءاً على هذا الطلب، ومن ثم يتم تحويل األص

 نقطة البيع.)أو الموقع( الخاص ب

 طاوالت نقاط البيع
تورة محتوية على رة بطاولة محددة، حيث تكون الفايدعم النظام تجهيز نقاط البيع بالمطاعم وما شابه ذلك. لذلك يمكن ربط الفاتو

خدام الطاوالت من المأكوالت أو المشروبات التي تم تقديمها على هذه الطاولة. عند الحاجة الستخدام هذه الخاصية، يتم تفعيل است

 إعدادات النظام ليقوم النظام بإظهار الحقل الخاص بكود الطاولة بواجهة نقطة البيع الرئيسية.

 ئم الخصوماتقسا
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ون من حق العميل نظام قسائم الشراء وهو عبارة عن مبلغ مالي يك –وبمبيعات نظام نما الرئيسي أيضاً –بنقاط البيع  يوفر النظام

من يمتلكها. يتم إما لعميل محدد أو ل القسيمة هذه القسيمة . يتم إصدار بحيث يسمح النظام في وقت الحق صرف فواتير بموجب قيمة

 يمة الخصومات بأحد الطرق التالية:إصدار قس

  حيث يمكن بقيمة محددة ب  –أو لحساب محدد  –من خالل ملف قسيمة الخصومات يمكن تعريف قسيمة خصم لعميل محدد

د أكثر من فاتورة عن طريق هذه القسيمة، كما يمكن سدا –أو بعض قيمتها  –لهذا العميل سداد قيمة فاتورة نقطة البيع 

 بهذه القسيمة بناًء على قيمتها.

 يث تكون مجموع إصدار قسيمة أو )عدة قسائم( بح، يمكن بموجب قيمة يدفعها العميل، ض بنقطة البيعبمن خالل سند الق

 قيم هذه القسائم مساوياً لقيمة سند القبض.

 قيمة أو نسبة( مة المبيعات، يمكن ضبط النظام بحيث يتم إصدار قسيمة خصم للعميل )بمن خالل "عروض المبيعات" بقائ

 إذا تخطت فاتورة العميل قيمة محددة.

إدراج رقم هذه القسيمة في جميع الحاالت السابقة يتم إصدار القسيمة برقم محدد، ليقوم المستخدم حال إصدار فاتورة نقطة بيع للعميل ب

 .بنافذة الدفع المتعدد

 أيضاً تكون قسيمة الشراء محدودة بفترة زمنية محددة بحيث ال يمكن التعامل بها قبل أو بعد هذه الفترة.

يمة الفاتورة، أو يتم يمكن ضبط القسيمة بحيث يتم سداد الفواتير بكامل قيمتها، بحيث يحتفظ العميل بالباقي عند سداد قيمة أقل من ق

 أي ال يتم استخدامها لسداد فاتورة أخرى. –لها باقي  استعمال القسيمة مرة واحدة وال يكون

 الرسائل بنظام نقاط البيع
ة، وهو األمر الذي قد يكون نقاط البيع )الكاشير( بالماكينات المختلفبيوفر النظام بنقاط البيع آلية خاصة بالتراسل بين مدخلي البيانات 

سال رسالة من ماكينة اجة إلى سيولة نقدية بفئات العمالت الصغيرة، فيتم إرمفيداً جداً في بعض الحاالت كأن تكون أحد الماكينات بح

 للماكينة المرسل إليها. قبضللماكينة المرسلة، وسند صرف ألخرى حتى يتم تبعاً لذلك إصدار سند 

 المستخدمينأحد  ىللة إمثل هذه الرسائل يتم التعامل معها ببساطة من خالل آلية "رسالة نقاط بيع داخلية"، حيث يمكن إرسالة رسا

 بصورة سهلة وسريعة. مستخدمينأو مجموعة 

، للتراسل SMSصيرة يمكن بالطبع استخدام إمكانيات نما األساسية في إرسال رسائل باإليميل أو عبر الرسائل الق ،بجانب هذه اآللية

 بين الموظفين أو حتى مع العمالء والموردين وغير ذلك.

 جرد األصناف بنقاط البيع
زن أو مواقع نقطة من خالل واجهة نقاط البيع وبدون الرجوع إلى آلية الجرد الرئيسي بنظام نما، يمكن إجراء لجنة جرد بأي من مخا

مواقع نقطة البيع  على العجز أو الزيادة باألصناف. يتم تسجيل إجراءات الجرد الخاصة بأي من مخازن أو –بعد ذلك  –البيع للتعرف 

إصدار سند جرد  إدراج الكمية الخاصة بأي من األصناف الداخلة في عملية الجرد، مع باقي بيانات الجرد. عند بلجنة جرد حيث يتم

يتم بعد ذلك إصدار لبأي من مخازن أو مواقع نقطة البيع، يقوم النظام فور إغالق الوردية بنقل هذا المستند إلى نظام نما الرئيسي 

مخزن )أو موقع( ومن ثم استكمال إجراءات الجرد الخاصة ب لجنة الجرد الخاصة بنقطة البيع على جرد مخزني بنظام نما بناءً  لجنة

 .نقطة البيع

 مستندات نقاط البيع
 التالي:تنقسم مستندات نقاط البيع إلى 
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 :تخدم. مثل فاتورة مستندات يتم التعامل معها من داخل واجهة نقطة البيع، وهي التي يتعامل معها المس مستندات أصلية

 .وفاتورة المردودات واالستبدال وغير ذلك نقطة البيع الرئيسية

 :انات توي نفس البيوهي المستندات الموجودة بموديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي. وهي مستندات تح مستندات مناظرة

نشاء مستند مناظر لكل إيتم  الخاصة بالمستندات األصلية، ولكن يتم إنشاؤها آلياً بمجرد نقل بيانات نقاط البيع، وبالتالي

لبيع، كما يمكن تجميع امستند منقول، فيتم مثالً إنشاء سند فاتورة مبيعات مناظر لكل فاتورة مبيعات تم إصدارها من نقطة 

بإعدادات نقاط  ص بذلكأنظر اإلعداد الخا –تجميعها بفاتورة واحدة مناظرة بنظام نما الرئيسي  عدة فواتير نقاط بيع ليتم

 البيع.

 تكويد مستندات نقاط البيع
قيم مستندات نقاط راجع الفقرة "مستندات نقاط البيع". يتم تر –تنقسم مستندات نقاط البيع إلى مستندات أصلية، ومستندات مناظرة 

 البيع كالتالي:

 مستندات األصليةال
 ئيسية كالتالي:( لمستندات نفاط البيع بواجهة نقطة البيع الرويمكن تعديلها)  تلقائيةيقوم النظام بتحديد دفاتر وطرق تكويد 

 فاتورة المبيعات تبدأ بالبادئةPOS   د الخاص بأول فاتورة وبالتالي يكون الكو 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

 1POS00000001هو 

 2فاتورة المردودات تبدأ بالبادئةPOS   كود الخاص بأول وبالتالي يكون ال 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

 12POS0000000فاتورة هو 

 3فاتورة االستبدال تبدأ بالبادئةPOS   كود الخاص بأول وبالتالي يكون ال 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

 13POS0000000فاتورة هو 

 4مستند إشعار خصم نقاط بيع تبدأ بالبادئةPOS   كون الكود الخاص يوبالتالي  8مستند هو ال، كما يكون عدد خانات رقم

 14POS0000000بأول مستند هو 

 5ملف رسالة نقاط بيع داخلية تبدأ بالبادئةPOS   يكون الكود الخاص  وبالتالي 8مستند هو ال، كما يكون عدد خانات رقم

 15POS0000000بأول مستند هو 

 6طلب التحويل المخزني تبدأ بالبادئةPOS   الكود الخاص بأول  وبالتالي يكون 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

 16POS0000000فاتورة هو 

 7سند الصرف يبدأ بالبادئةPOS  اص بأول فاتورة وبالتالي يكون الكود الخ 8رة هو ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتو

 17POS0000000هو 

 8سند القبض يبدأ بالبادئةPOS   اص بأول فاتورة هو وبالتالي يكون الكود الخ 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

18POS0000000 

 9لجنة الجرد المخزني تبدأ بالبادئةPOS   لكود الخاص بأول اوبالتالي يكون  8هو ، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة

 19POS0000000فاتورة هو 

 ( مستند فتح وردية ويأخذ نفس رقم الوردية، حيث تكون البادئة هيPOS وعدد الخانات هو )يكون الكود  وبالتالي 8

 1POS0000000الخاص بأول مستند 

 ( مستند غلق وردية ويأخذ نفس رقم الوردية، حيث تكون البادئة هيPOS ) يكون الكود  وبالتالي 8وعدد الخانات هو

 1POS0000000الخاص بأول مستند 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 20 

 

 مستند الجرد يبدأ بالبادئةPOS   خاص بأول مستند هو وبالتالي يكون الكود ال 8، كما يكون عدد خانات رقم الفاتورة هو

1POS0000000 

 ينة نقطة البيع."تكويد مستندات نقاط البيع" بملف ماكوتغييرها. أنظر  جدول في طريقة تكويدها جميع هذه األكواد يمكن التحكم 

 المستندات المناظرة
من خالل حقول الدفاتر  مستندات نقاط البيع التي يقوم النظام بإنشائها بموديول نقاط البيع عند نقل مستندات نقاط البيع يتم ترقيمها

 )دفتر المبيعات، دفتر المردودات،...الخ( بملف الماكينات.

 ألصناف بنقاط البيعتسعير ا
 – ورة مبيعات نما ال تنفرد نقطة البيع بنظام تسعير مختلف عن نظام تسعير نما، وإنما نفس األسعار التي تنطبق على األصناف بفات

البيع، يعات نقاط ستنطبق أيضاً على األصناف بفاتورة مب –العميل، ...باقي محددات التسعير( حينما تتوفر نفس الظروف )التاريخ، 

 وبالتالي فالعروض المنشأة بنظام نما ستنطبق على فواتير مبيعات نقاط البيع.

 األصناف المرسلة لنقاط البيع
ظام نما الرئيسي عند تنصيب نظام نقطة البيع على الماكينة ألول مرة، يقوم النظام بنقل جميع األصناف المعرفة بملف األصناف بن

 اصة بالماكينة.إلى قاعدة بيانات نقطة البيع الخ

مكن ذلك من ي. التعامل معها من خالل نقاط البيع بحيث ال يمكن التعامل مع أصناف غيرهايمكن يسمح نما بتحديد األصناف التي 

ل نقطة البيع من خالل تحديد أقسام وفئات األصناف التي يمكن التعامل معها. يتم تحديد األصناف التي يمكن التعامل معها من خال

لخاص بنقطة خاص بذلك وهو ملف "األصناف المرسلة لنقاط البيع" ثم استدعاء أحد سجالت هذا الملف بسجل الماكينة ا خالل ملف

 لبيع" بهذا الكتاب.ا" بملف الماكينة، وملف "األصناف المرسلة لنقاط االصناف المرسلة لنقاط البيعالبيع المستخدمة. راجع الخيار "
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 ما الرئيسيموديول نقاط البيع بنظام ن
 يدعم النظام قائمة خاصة بنقاط البيع بنظام نما الرئيسي، من خالل هذه القائمة يتم اآلتي:

  ،ضبط اإلعدادات الخاصة بنقاط البيع مثل ضبط ملف الماكينة، وطاوالت نقاط البيع

وصالحيات المستخدمين، وإعدادات نقاط البيع وغير ذلك. سنتعرض لهذه اإلعدادات 

 الحقاً.

 بيع الخاصة بجميع الماكينات، حيث يدعم النظام ملف لمطالعة فواتير ومستندات نقاط ا

فاتورة أو مستند، ففاتورة مبيعات نقطة البيع مثالً، يدعم النظام ما  نوع خاص بكل

يناظرها بقائمة نقطة البيع بنظام نما، حيث يقوم النظام بترحيل فواتير نقطة البيع إلى 

بق هذا األمر على جميع المستندات طالبيع" الذي يناظره بنما. ينمستند "فاتورة نقطة 

التي يتم معالجتها من خالل نقطة البيع مثل )فاتورة المردود، فاتورة االستبدال، مستند 

القبض، مستند الصرف، فتح الوردية، إغالق الوردية، سند الجرد، طلب التحويل 

 المخزني، لجنة الجرد(.

 وافذ وإعدادات نقاط البيع بواجهة نظام نما الرئيسي.سنتعرض فيما يلي إلى ن
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 ملف ماكينة نقطة البيع
. كل ماكينة من خالل هذا الملف، يتم تعريف الماكينات الخاصة بنقاط البيع. يسمح النظام بتعريف أي عدد من ماكينات نقاط البيع

 ات، يمكن شرحها كالتالي:يتضمن ملف الماكينة كم ضخم من اإلعداد تتضمن اإلعدادات الخاصة بها.

 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذ القسم يتم تحديد كم ضخم من اإلعدادات كالتالي:

 دفتر المبيعات 

 توجيه المبيعات 

من خالل هذين الحقلين يتم إدخال الدفتر والتوجيه الخاص بفاتورة المبيعات الصادرة بناًء على فاتورة نقطة البيع. أي 

 التي سيتم إنشاؤها بنظام نما والمناظرة لفاتورة نقطة البيع.فاتورة المبيعات 

من خالل الدفتر يتم تحديد التكويد الخاص بفاتورة المبيعات، كما يتم من خالل التوجيه تحديد التأثير المحاسبي الخاص 

 بفاتورة المبيعات الناتجة من هذه الماكينة.

 المردوداتوتوجيه دفتر  

 الناتجة من مردودات نقاط البيع.المبيعات دفتر وتوجيه فاتورة مردودات يتم بنفس المبدأ، 

 دفتر وتوجيه المصروفات 

 دفتر وتوجيه المقبوضات 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 23 

 

 دفتر وتوجيه كل من سندي القبض والصرف الناتجين عن سندات الصرف والقبض بنقطة البيع.

 دفتر وتوجيه فتح الوردية 

 دفتر وتوجيه غلق الوردية 

جيل القيم قتح الوردية وغلق الوردية واللذين يتم من خاللهما تس ئيبإنشاء مستند خاص بكل من إجرايقوم النظام 

 الخاصة بكل طريقة من طرق الدفع أثتاء فتح وغلق الوردية.

 دفتر وتوجيه الجرد 

 خاص بإجراء الجرد الذي يتم تنفيذه من خالل نقطة البيع.يقوم النظام بإنشاء مستند 

 التحويل المخزني دفتر وتوجيه طلب 

 نقطة البيع.الصادر من دفتر وتوجيه طلب التحويل المخزني الناتج عن مستند طلب التحويل المخزني 

 دفتر لجنة الجرد 

د دفتر لجنة من خالل هذا الحقل يتم تحدي –كما سنرى الحقاً  –يسمح النظام بإصدار لجان جرد من داخل نقطة البيع 

ة بناءاً على لجنة إصدار لجنة جرد مخزنيد نقطة البيع، ثم بعد ذلك يمكن للمستخدم تنفيذ الجرد الناشئة من نقل لجنة جر

 جرد نقطة البيع.

 توجيه فاتورة الخدمة 

يص توجيه في الحقول السابقة تم التعرض لدفتر وتوجيه فاتورة مبيعات نقطة البيع. من خالل هذا الحقل يمكن تخص

ً بهذا التوجيمختلف ألصناف الخدمة بحيث إذا كانت ا ه الخاص لفاتورة تحتوي أصناف خدمية يتم توجيهها محاسبيا

 باألصناف الخدمية.

يه فسوف تأخذ توج –ولو صنف واحد خدمية  –الحظ أن الفاتورة إذا احتوت على أصناف مخزنية وأخرى خدمية 

 األصناف الخدمية.

 

 دفتر االستبدال 

 الدفتر الخاص بفواتير االستبدال الصادرة من نقاط البيع. 

 ، يتم نقل ثالث فواتيرالحظ أنه لم يتم تحديد توجيه لفاتورة االستبدال، وذلك ألنه عند إصدار فاتورة استبدال بنقطة البيع

 لنما في مقابلها، وهي كالتالي:

 :تأخذ دفتر  ر االستبدال. وهذه الفاتورة هي التيوهي تصدر لإلطالع عليها فقط وإلطالق تقاري فاتورة استبدال

 االستبدال المحدد، وليس لها تأثير محاسبي أو مخزني.

  ة المستبدلة. هذه وهي لألصناف الجديدة التي تم ذكرها بفاتورة االستبدال ولم تكن موجودة بالفاتور :مبيعاتفاتورة

 ، توجيه المبيعات(.دها بالحقلين السابقين )دفتر المبيعاتالفاتورة تأخذ دفتر وتوجيه فاتورة المبيعات التي تم تحدي

  خذ لفاتورة تأوهي لألصناف المستبدلة والتي كانت موجودة بفاتورة المبيعات المسستبدلة. هذه ا :مردوداتفاتورة

 (.وداتالمرد، توجيه المردوداتالتي تم تحديدها بالحقلين السابقين )دفتر  دفتر وتوجيه فاتورة المردودات

 :تذكر أن جميع هذه المستندات يتم نقلها لنظام نقطة البيع بأحد الطريق التالية

 ."عند تنفيذ اإلجراء "غلق وردية

 عند نقلها يدوياً من خالل أحد إجراءات نقاط البيع.

 ظ.مجرد الحفيمكن تحديد بعض أنواع المستندات "سندات القبض مثال" ليقوم النظام بنقلها إلى قاعدة بيانات نما ب
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 العملة 

 .الماكينة يتم التعامل معها بمستندات وفواتير نقطة البيع الخاصة بهذهمن المفترض أن العملة االفتراضية التي 

 المخزن 

 الموقع 

 يتم التحويل المخزن والموقع الخاصين بنقطة البيع الحالية، بحيث إذا تم إصدار سند تحويل مخزني إلى نقطة البيع،

 إليهما.

 المفضله في السطر الواحدعدد األصناف  

ً إلى جنب أفقياً بنافذة نقطة البيع  من خالل هذا الحقل يمكن تحديد عدد األصناف المفضلة التي سيتم عرضها جنبا

فقط على  أصناف مفضلة خمسةفي هذه الصورة التالية تم الضبط بحيث يتم عرض  الرئيسية المتعلقة بهذه الماكينة.

 .أنه لم يتم تحديد صور لكل صنفمع مالحظة مستوى السطر، 

 تم تحديد خمسة أصناف بكل سطر

 ارتفاع زر األصناف المفضلة 

 عرض زر األصناف المفضلة 

من خالل هذين الزرين، يمكن التحكم في عرض وارتفاع األزرار المفضلة. في الصورة السابقة مثالً، يمكن تكبير 

 عرض األزرار بحيث تأخذ عرض الشاشة كامالً.

 عميل نقاطمجموعة  

في هذه  عند اختيار مجموعة بهذا الحقل –كما سنرى الحقاً  –يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل واجهة نقطة البيع 

المرتبطة  ، سيقوم النظام بجعل العميل الجديد منتمياً لهذه المجموعة عند إنشاءه من داخل واجهة نقطة البيعالماكينة

 .بهذه الماكينة

 تصنيف الفاتورة 

، وبالتالي والعروض من خالل قوائم التسعير كن تغيير سعر فاتورة المبيعات تبعاً لتصنيف الفاتورة التي تنتمي إليهايم

، وبالتالي ستتأثر أسعار أصناف يمكن اختيار تصنيف فاتورة يتم إدراجه تلقائياً بفواتير المبيعات المنتمية لهذه الماكينة

 الفاتورة المختار، كما يمكن اختيار تصنيف فاتورة ألغراض تنظيمية.بعاً لتصنيف مبيعات هذه الماكينة ت
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 سيكون له أولوية عنافتراضي بإعدادات نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة فاتورة الحظ أنه عند تحديد تصنيف 

 راجع هذا الحقل بإعدادات نقاط البيع. تصنيف الفاتورة الموجود بنافذة اإلعدادات.

 تراضيتصنيف المستند االف 

ر التوجيه تغيييمكن  – ، كما سنرىبأسفل نافذة الماكينة –بالجدولين "توجيهات المبيعات"، و "توجيهات المردات" 

من  بحسب "تصنيف السجل". من خالل هذا الحقل يمكن تحديد تصنيف السجل االفتراضي لكل)التأثير المحاسبي( 

 ينة.الصادرين من هذه الماك فاتورة  المبيعات والمردودات

كون له سي السجل الموجود بالماكينةالحظ أنه عند تحديد تصنيف سجل افتراضي بإعدادات نقطة البيع فإن تصنيف 

 تصنيف السجل الموجود بنافذة اإلعدادات. أولوية عن

  

 اسم الطابعة 

 ع.التي ستتعامل معها الماكينة عند طبع فواتير نقاط البي –متضمناً مسارها على الشبكة  –اسم الطابعة 

 أمر فتح الدرج 

ح درج تفب. حيث يوفر النظام مفتاحاً خاصاً للماكينة الحالية (Cash drawer command) األمر الخاص بفتح الدرج

بفتح الدرج مر الخاص الماكينة، كما يقوم النظام بفتح درج الماكينة تلقائياً عند إصدار فاتورة. لذلك يلزم لنظام نما األ

نت يمكن هذه الماكينة. يمكن التعرف على أمر فتح الدرج من المانيوال المصاحب للماكينة، أو عن طريق اإلنترل

د رقمي مثل أمر الدرج غالباً ما يكون على شكل كو يل الماكينة المستخدمة.التعرف على أمر فتح الدرج الخاص بمود

(27,112,0,50,250.) 

 إعادة إرسال نقاط البيع إلى نما 

طة البيع الخاصة بإعادة إرسال فواتير ومستندات نقيقوم النظام  وتخزين السجل، هذا الحقل عبارة عن خيار، عند تعليمه

ماكينة والتي لم ترسل لنظام بإعادة إرسال جميع البيانات التي تم تسجيلها بنقطة بيع هذه البالماكينة الحالية حيث يقوم ا

 من قبل أو التي فشل النظام في إرسالها سابقاً ألي سبب.

قائمة عرض الحظ أنه يمكن إعادة إرسال البيانات ألكثر من ماكينة وذلك من خالل عرض جميع الماكينات المعرفة ب

(List view ثم )سال بيانات نقاط التعليم على الماكينات المراد إعادة إرسال بياناتها، ثم استخدام األمر "إعادة إر

 ختيارها.االبيع إلى نما" من خالل قائمة مزيد، ليقوم النظام بإعادة إرسال بيانات جميع نقاط البيع التي تم 

 

 تحميل آخر إصدار 

 ة الحالية.بتحميل آخر إصدار لنقطة البيع المتصلة بسجل الماكينعند تعليم هذا الخيار والتخزين، سيقوم النظام 

 رقم اصدار نقاط البيع الحالي 

لمتصلة حالياً غير متاح للمستخدم. يقوم من خالله النظام بعرض رقم اإلصدار الحالي الخاص بنقاط البيع ا الحقلهذا 

 بقاعدة بيانات نما )بناًء على معلومات آخر اتصال(.

 اتصال مع نقاط البيعآخر وقت  

ين نظام نقطة هذا الوقت غير متاح للمستخدم. يقوم من خالله النظام بعرض التاريخ والتوقيت الخاص بآخر اتصال تم ب

 البيع ونظام نما الرئيسي.

 مواصفات باركود األصناف 
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قطة البيع عها بأصناف نمن خالل هذا الحقل يتم إدراج المواصفات الخاصة بباركود األصناف، والتي سيتم التعامل م

. للتعرف لباركوداالمتصلة بالماكينة. يتم إدراج أحد أكواد مواصفات الباركود والتي تم تعريفها مسبقاً بملف مواصفات 

 على معنى الباركود والمواصفات الخاصة به، راجع ملف "مواصفات الباركود بهذا الكتاب".

 عنوان ال اآلي بي للماكينة 

 رقم منفذ الماكينة 

لة بالماكينة ( الخاص بالجهاز المثبت عليه نقطة البيع المتصPort number( ورقم المنفذ )IP Addressرقم اآلي بي )

 الحالية.

تورة من ماكينة، ن عند تعامل الماكينة بفواتير خاصة بماكينة أخرى. على سبيل المثال عند إصدار فان الحقالايفيد هذ

نية على عنوان من ماكينة أخرى. في هذه الحالة يجب أن تتعرف الماكينة الثا –ا أو استبداله –ثم محاولة ارتجاعها 

 الماكينة األولى عن طريق االتصال بقاعدة بيانات نما الرئيسية.

 

 1إضافة حقول الضريبة  

 2إضافة حقول الضريبة  

لضريبتين( ابالضريبة )أو  ، حيث يسمح النظام بأن يكون السماحيسمح النظام بتحديد ضريبتين على مستوى كل ماكينة

إعدادات نقاط "حقل "السياسة الضريبية" بملف في على مستوى الماكينة. تأخذ الضريبة األولى تلقائياً ما تم تحديده 

 البيع".

 إضافة حقول اللون والمقاس 

لمستخدم حينها ن لباللون والمقاس بفواتير نقاط البيع. يمكعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بعرض عمودين خاصين 

لى أن له عتحديد لون ومقاس ألي من أصناف نقاط البيع بشرط أن يكون هذا الصنف قد تم تعريفه من داخل نظام نما 

 لون أو مقاس.

 غير نشط 

ت من نقطة البيع يسمح النظام بنقل البيانايكون هناك أي تفاعل مع هذه الماكينة، حيث لن لن ف ،عند تعليم هذا الخيار

 .والعكس إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية الحالية

 نوع القسيمة االفتراضي 

لقسم امن خالل هذا للتعرف على تعريف قسائم الخصومات، راجع الفقرة "قسائم الخصومات" بالمفاهيم األساسية. 

بيرة، مبالغ بالغ كم الً مثيكون  كأنمعلومة تصنيفية  ويمكن اختيار أي من أنواع القسائم المعرفة. فنوع القسيمة ه

أنواع  يمكن تعريف أي عدد من ،صغيرة، قسائم بالجنيه، قسائم بالدوالر، وغير ذلك. من خالل ملف نوع القسيمة

المتصلة طة البيع قسيمة من سند القبض من داخل نق القسائم. عند اختيار أحد أنواع القسائم بهذا الحقل فإنه عند إنشاء

 ا الحقل.هو النوع االفتراضي الذي تم اختياره بهذ سيكون نوع هذه القسيمة –اً كما سنرى الحق –ةنبهذه الماكي

 إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة 

اللها التحكم خ، والتي يمكن من "إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة" ملف من خالل هذا الحقل يتم اختيار أحد سجالت

ديدة، راجع نافذة ى المزيد عن كيفية التحكم في إعدادات واجهة البيع الجفي شكل واجهة نقطة البيع الجديدة. للتعرف عل

 "إعدادات نافذة واجهة البيع الجديدة" بهذا الكتاب.ملف 

 األصناف المرسلة لنقاط البيع 
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لتحكم في امن خالل هذا الحقل يتم اختيار أحد سجالت ملف "األصناف المرسلة لنقاط البيع" والذي من خالله يمكن 

محددة من  –أو أقسام  – فئاتنوعية األصناف التي يتم إرسالها لنقاط البيع، حيث يسمح هذا األسلوب بالتعامل مع 

 ط البيع".هذه الميزة، راجع نافذة "األصناف المرسلة لنقااألصناف من خالل نقاط البيع. للتعرف على المزيد عن 

 " بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.األصناف المرسلة لنقاط البيعوالفقرة "

 تجميع طرق الدفع بالمجموعة 

بنافذة ن طرق الدفع قد تكوعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتقسيم طرق الدفع إلى مجموعات بنافذة "الدفع المتعدد". 

ون مجموعة الدفع المتعدد كثيرة جداً وبالتالي يفضل تقسيمها لمجموعات لتقليل عدد طرق الدفع بالنافذة، كأن تك

ة من خالل ملف )بطاقات ائتمان البنوك المحلية(، )مجموعة بطاقات ائتمان البنوك األجنبية(. حيث يتم تحديد المجموع

 هة نقطة البيع." بواجنافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع ر الفقرة "ح هذه النقطة، أنظيق الدفع. لزيادة توضطر

 استخدام ألوان المفضالت كخلفية 

تعليم بيسمح نظام نما بتعيين لون محدد لكل صنف. لجعل لون الصنف يظهر كخلفية ألزرار األصناف المفضلة، قم 

 .هذا الخيار. راجع األصناف المفضلة

خالل  لصنف من خالل الحقل "كود اللون" الموجود بملف الصنف، والذي يتم إضافته منيتعرف النظام على لون ا

 صفحة "استعمال األلوان في" بملف "اإلعدادات العامة".

 إظهار المفضالت التي ليس تحتها مستويات أخرى 

لجديدة لنقطة لواجهة اعند تعليم هذا الخيار لن يقوم النظام بعرض أقسام )أو تصنيفات( األصناف األصناف المفضلة با

ا القسم )أو ذالبيع إذا كانت هذه األقسام )التصنيفات( ال تحتوي أصناف بداخلها. أي لم يتم تحديد أصناف تنتمي له

 .التصنيف(. راجع األصناف المفضلة

 البدء بالواجهة الجديدة للمبيعات 

جهة القديمة، كما شرة من البداية وليس على الواعند تعليم هذا الخيار فسوف تفتح نقطة البيع على الواجهة الجديدة مبا

 لن يسمح النظام بالتحول للواجهة القديمة. 

 األصناف المفضلة ماستعال 

نقطة يمكن تحديد األصناف المفضلة الخاصة ب –كما سنرى  –من خالل جدول "األصناف المفضلة" بملف الماكينة 

ذا القسم يمكن تحديد راجع الفقرة "األصناف المفضلة" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. من خالل ه –البيع لهذه الماكينة 

مكن إدراج األصناف المفضلة عن طرق جملة استعالم بحيث تتغير األصناف المفضلة بتغير قاعدة البيانات، فمثالً ي

العيد،  عاً للموسم )رمضان، دخول المدارس،األصناف الموسمية تب يلة استعالم بحيث تكون األصناف المفضلة همج

 وهكذا(.
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 خصائص أعمدة المبيعات 

ير عرض غهذا القسم خاص بالتحكم في عرض أعمدة الحقول بفاتورة مبيعات نما، حيث يمكن من خالله تكبير أو تص

اتورة نقطة البيع باالسم فإنشاء ملف خاص بأعمدة بالحقل. يقوم النظام عند تنصيبه ألول مرة 

"screenProperties.properties يقوم النظام من خالل هذا الملف بتحديد قيم افتراضية للعرض الخاص بأي من ،"

، يمكن لمن له الصالحية التحكم في أي ، وحجم عناوين الحقول ورؤوس أعمدة الجداول وغير ذلكحقول نقطة البيع

 منها.

خصائص أعمدة المبيعات"، ومن ثم التحكم في عرض أعمدة يسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "

 الماكينة نفسها. نافذة الحقول من داخل

الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف إعدادات نقاط البيع، ولكن عند وجود خصائص أعمدة  هذهالحظ أن 

يكون المبيعات بكل من "إعدادات نقاط البيع" ، "ملف الماكينة"، فإن خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بالماكينة 

 خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بإعدادات نقاط البيع. لها أولوية عن

 اإلتصال خصائص 

إنشاء بيقوم النظام عند تنصيبه ألول مرة  خصائص اتصال نقطة البيع بقاعدة بيانات نما.هذا القسم خاص بالتحكم في 

 يتم"، nama.propertiesباالسم "ونظام نما الرئيسي نقطة البيع  بخصائص االتصال ونقل البيانات بينملف خاص 

قم بفتح ملف " النقطة قطة البيع ونظام نما الرئيسي راجع ضبط خصائص االتصال بين نمن خالل هذا الملف 

nama.properties بالمفاهيم األساسية"تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما " بالفقرة "التالي ". 

خصائص االتصال "، ومن ثم التحكم في خصائص االتصاليسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "

 .بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسيونقل البيانات 

الحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف إعدادات نقاط البيع، ولكن عند وجود خصائص اتصال 

 يكون لها أولوية عنبكل من "إعدادات نقاط البيع" ، "ملف الماكينة"، فإن خصائص االتصال الخاصة بالماكينة 

 ادات نقاط البيع.خصائص االتصال الخاصة بإعد
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 شروط وسياسة االستبدال
ة بالماكينة الحالية. الخاص البيع من خالل هذا القسم يتم تحديد اإلعدادات الخاصة بسياسة االستبدال واالرتجاع الخاصة بفواتير نقطة

 يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 

 ارتجاع الفواتير في خالل )باأليام( 

قضاء هذه المدة لن فواتير المبيعات الصادرة من هذه الماكينة. بعد ان أي اللها النظام بارتجاععدد األيام التي يسمح خ

 يسمح النظام بإصدار فاتورة "مردودات مبيعات" لهذه الفاتورة.

 استبدال خالل )باأليام( 

اء هذه المدة لن يسمح فواتير المبيعات الصادرة من هذه الماكينة. بعد انقض باستبدالعدد األيام التي يسمح خاللها النظام 

 " لهذه الفاتورة.استبدالالنظام بإصدار فاتورة "

 1شرط مصي  

 2شرط نصي  

 3شرط نصي  

 4شرط نصي  

 5شرط نصي  

اعة م بطبشروط نصية لالستبدال أو االرتجاع، والتي يمكن ضبط النظا 5من خالل هذه الحقول يمكن إدراج حتى 

 بعضها بالبون الخاص بفاتورة المبيعات.

 العمالت
نة. يسمح النظام بإدراج أي عدد من من خالل هذا الجدول يتم تعريف العمالت التي يمكن استخدامها بنقطة البيع المتصلة بهذه الماكي

 والتي تم تعريفها مسبقاً بملف العمالت.العمالت 

 

 طرق الدفع
يحتوي هذا الجدول على  .راد استخدامها في نقطة البيع المتصلة بالماكينة الحاليةمطرق الدفع المن خالل هذا الجدول يتم تعريف 

 الحقول التالية:

 طريقة الدفع 

 يتم تعريف بطاقات االئتمان من خالل من خالل هذا الحقل يتم إدراج أي من طرق الدفع مثل أنواع بطاقات االئتمان. 

 بقائمة أساسيات. " "طرق الدفعملف 
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 ترتيب الظهور في برنامج نقاط البيع 

يقبل هذا الحقل رقم صحيح يعبر عن ترتيب ظهور طريقة الدفع الحالية بكل من النوافذ )فتح وردية، غلق وردية، 

". فظهرت كثاني 2في الشكل التالي، تم تحديد طريقة الدفع "فيزا" لتظهر بالترتيب رقم "  الجرد( بواجهة نقطة البيع.

 طريقة دفع لنافذة "فتح وردية" كما هو واضح بالشكل التالي.

 

 طريقة الدفع النقدي 

ة الدفع إذا كانت طريقة الدفع المعرفة بالسطر الحالي هي طريقة الدفع النقدية، فينبغي التعليم على الخيار "طريق

 النقدي".

الحظ أنه إذا لم يتم تحديد طريقة على أنه طريقة الدفع النقدي، سيقوم النظام بإدراج بإظهار طريقة دفع نقدي بواجهة 

 نقطة البيع يمكن التعامل معها بالفواتير النقدية بحيث تكون هذه الطريقة هي طريقة الدفع االفتراضية.

 طريقة الدفع االفتراضية 

من خالل هذا الخيار يمكن تعريف أي من طرق الدفع المعرفة على أنها الطريقة االفتراضية، يتم تعريف الطريقة على 

حيث سيظهر إجمالي ، بنافذة الدفع المتعدد الطريقة المستخدمة في أغلب الفواتيرهي أنها طريقة افتراضية حينما تكون 

تعدد، وبالطبع يمكن للمستخدم إعادة توزيع قيمة الفاتورة على باقي طرق قيمة الفاتورة بهذه الطريقة بنافذة الدفع الم

 الدفع بما فيها الدفع النقدي.
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 األصناف المفضلة
كأزرار بأسفل )ي األصناف التي سيقوم النظام بإظهارها بالنافذة الرئيسية همن خالل هذا الجدول يتم تعريف األصناف المفضلة و

صنف بالزر بإدراج الصنف عند الضغط على الزر الخاص بهذا الصنف. يقوم النظام بإظهار صورة البحيث يقوم النظام النافذة( 

 . يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:الخاص بهذا الصنف عند تعريف صورة لهذا الصنف بملف األصناف

 الصنف 

كن الضغط ، يمنقطة البيع الرئيسية من  خالل هذا الحقل يتم تعريف األصناف المفضلة والتي ستظهر كأزرار بنافذة

 .على أي منها إلدراج الصنف  الخاص بها بالفاتورة

 المستوى األول 

 المستوى الثاني 

 المستوى الثالث 

 المستوى الرابع 

 المستوى الخامس 

 لقسم(.من  خالل هذه المستويات الخمسة يمكن إظهار أزرار األصناف تبعاً للتصنيف الخاص بها )أو للفئة أو ل

جالت سعدة . يمكن تعريف 3، ومستويات األصناف هي لتوضيح هذا األمر، وبفرض أن نقطة البيع عبارة عن صيدلية

 كالتالي: 1 بالتصنيف

 أدوية 

 مستحضرات 

 أجهزة 

 ......... 

 سجالت كالتالي:عدة يمكن تعريف  2ثم بعد ذلك بالتصنيف 

 أقراص 

 شراب 

 تأمبوال 

 مراهم 

 ........... 

 به )التصنيف األعلى( هو أدوية 1السابقة، يتم تعريف التصنبف في كل من السجالت 

 سجالت كالتالي:عدة يمكن تعريف  3ثم بعد ذلك بالتصنيف 

 مضادات حيوية 

 مسكنات 

 فيتامينات 

 ............ 

 هو أقراص به )التصنيف األعلى(  3في كل من السجالت السابقة، يتم تعريف التصنبف
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تصنيف مندرج تحت كل من من  ، يمكن أيضاً إنشاء أكثر1سيم األدوية المعرفة بالتصنيف بنفس الطريقة التي تم بها تق

 المستحضرات واألجهزة.

ي أقراص أي مضاد حيو–وبناًء على المثال السابق   –ف الصنف يتم إدراج التصنيفات الخاصة بكل صنف، فمثالً لبم

ً  3التصنيف يتم تسجيل  ية" "، و "أدو2بإدراج "أقراص" بالحقل "تصنيف = مضادات حيوي، فيقوم النظام آليا

 .1بالتصنيف 

 ، ....(.عند فتح واجهة نقطة البيع الرئيسية، سيقوم النظام بعرض األزرار )أدوية، مستحضرات، أجهزةوبالتالي 

 )أقراص، شراب، أمبوالت، مراهم،....(.بعرض األزرار وعند الضغط على الزر "أدوية"، يقوم النظام 

 ،....(.)مضادات حيوية، مسكنات، فيتامينات، مراهمبعرض األزرار وعند الضغط على الزر "أقراص"، يقوم النظام 

أنه  بها على 3وعند الضغط على الزر "مضادات حيوية"، يقوم النظام بعرض جميع األصناف التي تم ضبط تصنيف 

 "مضادات حيوية" ليختر منها المستخدم الصنف المراد.

 المصروفاتتوجيهات 
 ملف الماكينة." برأس من خالل الحقل "توجيه المصروفات - األساسفي  - يتم تعريف التوجيه الخاص بمستند المصروف 

، اكينةملف المالتوجيه المذكور برأس  يكون لها أولوية عنمن خالل هذا الجدول يمكن تعريف توجيهات خاصة بمستند الصرف 

ماكينة  أن يتغير توجيه المصروف بحسب ما إذا كان هذا المصروف موجه إلى إشعار أو منعلى حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن 

 ين التاليينأو من الموظف الحالي. يحتوي هذا الجدول على الحقل

 النوع 

 توجيه المستند 

ع ألنوايتم تعريف التوجيه الخاص بكل نوع من أنواع سندات الصرف، حيث يوفر النظام ا ،ن الحقلينيمن خالل هذ

 التالية:

 :ا اإلشعار.أي أن سند الصرف قد تم إصداره بناًء على إشعار خاص بالعميل، ليستلم العميل قيمة هذ إلى إشعار 

 :أي أن الذمة الدائنة في التوجيه ستكون هي الماكينة من الماكينة 

 :ة في التوجيه ستكون هي الموظف الحالي.نأي أن الذمة الدائ من الموظف الحالي 

رف من عدم تعريف التوجيه الخاص بأي من هذه األنواع الثالثة، فسوف يقوم النظام عند إصدار سند صفي حالة 

 هذا النوع باستخدام توجيه المصروفات المحدد برأس النافذة.
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 توجيهات المبيعات
 " برأس ملف الماكينة.المبيعاتمن خالل الحقل "توجيه  - األساسفي  - البيع بنقاط خاص بفاتورة المبيعاتيتم تعريف التوجيه ال

، على ملف الماكينةالتوجيه المذكور برأس  يكون لها أولوية عنمن خالل هذا الجدول يمكن تعريف توجيهات خاصة بفاتورة البيع 

ا حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن أن يتغير توجيه المبيعات بحسب ما إذا كان العميل مطلوب بالفاتورة أو غير مطلوب. يحتوي هذ

 الجدول على الحقلين التاليين

 النوع 

 هذه القائمة تحوي النوعين التاليين:

 العميل غير مطلوب 

 العميل مطلوب 

 تصنيف السجل 

بحيث يتغير التوجيه الخاص بنفس النوع )العميل مطلوب مثالً( بحسب التصنيف. يمكن يمكن تحديد تصنيف سجل 

 تم تعريفها بالملف "تصنيف سجل". تصنيفات السجالت التيللمستخدم إدراج أي تصنيف شريطة أن يكون أحد 
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 توجيه المستند 

 يتم تتحديد أحد التوجيهات المعرفة لفاتورة المبيعات بحسب النوع وتصنيف السجل

 لإلعدادات التالية:على سبيل المثال يمكن أن يختلف التوجيه تبعاً 

 التوجيه التصنيف النوع

 أ عمالء القاهرة العميل مطلوب

 ب عمالء األسكندرية العميل مطلوب

 ج عمالء القاهرة العميل غير مطلوب

 د عمالء األسكندرية العميل غير مطلوب

 

 توجيهات المردودات
" برأس ملف المردوداتلحقل "توجيه من خالل ا - األساسفي  -  خاص بفاتورة مردودات المبيعات بنقاط البيعيتم تعريف التوجيه ال

 الماكينة.

، ف الماكينةملالتوجيه المذكور برأس  يكون لها أولوية عنيمكن تعريف توجيهات خاصة بفاتورة المردوات  ،خالل هذا الجدولمن 

لعميل سيستلم اعلى حسب طبيعة التوجيه حيث يمكن أن يتغير توجيه مردودات نقاط البيع بحسب ما إذا كان المردود نقداً )أي أن 

يعات فيما بعد(. يحتوي شعار )أي أن العميل سوف يأخذ إشعار بقيمة المردود، يمكن أن يدفع به فواتير مبقيمة المردود نقداً( أو إلى إ

 هذا الجدول على الحقلين التاليين

 النوع 

 هذه القائمة تحوي النوعين التاليين:

 إلى إشعار 

 كاش 

 تصنيف السجل 

للمستخدم  إشعار مثالً( بحسب التصنيف. يمكن يمكن تحديد تصنيف سجل بحيث يتغير التوجيه الخاص بنفس النوع )إلى

 إدراج أي تصنيف شريطة أن يكون أحد تصنيفات السجالت التي تم تعريفها بالملف "تصنيف سجل". 

 توجيه المستند 

 يتم تتحديد أحد التوجيهات المعرفة لفاتورة مردودات نقاط البيع بحسب النوع وتصنيف السجل

 التوجيه تبعاً لإلعدادات التالية:على سبيل المثال يمكن أن يختلف 
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 التوجيه التصنيف النوع

 أ عمالء القاهرة إلى إشعار

 ب عمالء األسكندرية إلى إشعار

 ج عمالء القاهرة كاش

 د عمالء األسكندرية كاش

 

 تكويد مستندات نقاط البيع
لمستندات بنقاط البيع" اراجع الفقرة "تكويد  –الصادرة بواجهة نقطة البيع الرئيسية تكويد تلقائي لمستندات نفاط البيع بيقوم النظام 

تلفة عن طريقة لتكون مخ التحكم في طريقة ترقيم المستندات الخاصة بنقاط البيعمن خالل هذا الجدول يمكن بالمفاهيم األساسية. 

 ، كالتالي:رقم الذي سيبدأ بهلاالتكويد التلقائية عن طريق تحديد نوع المستند وبادئة التكويد و

 بادئة التكويد 

 1POSالً من بد SALEبادئة فاتورة نقطة التلقائية لتكون البادئة التي يراد بدء الفاتورة بها فمثالً يمكن تغيير 

 النوع  

البيع نقاط  نوع مستند نقطة البيع المراد تعريف طريقة الترقيم الخاص به. هذه القائمة تحوي جميع أنواع مستندات

 والمتمثلة في )فاتورة نقطة البيع، مردودات نقاط البيع، استبدال نقطة بيع،....الخ(

 يبدأ ب 

 بدالً من " "SALE0000005لتكون أول فاتورة نقاط بيع مثالً هي " 5حيث يمكن البدء بالرقم  الرقم المراد البدء به

SALE0000001." 

ول الحقة " يتم تحديده من خالل إعدادات نقاط البيع بالحقل "طInvoice Number Lengthالحظ أن طول رقم الفاتورة "

 نات.خا 8ل الالحقة ب يقوم النظام بتحديد طو ،مستندات نقاط البيع". وإذا لم يتم تحديده من خالل هذا الحقل

اعدة بيانات جديدة تبدأ قاء الحظ أيضاً أنه يمكن استخدام هذا الجدول في حالة فقدان قاعدة بيانات نقاط البيع، وبالتالي يتم إنش

(. على سبيل 142)برقم تالي آلخر رقم موجود بقاعدة بيانات نما، ومن ثم يمكن استخدام نفس البادئة ولكن تبدأ برقم محدد 

قطة بيع نأول فاتورة  في هذه الحالة حتى تكون،  1POS0000141المثال حينما يكون أخر رقم لفاتورة نقطة البيع هو 

 . يتم ضبط الجدول بحيث تكون كالتالي:1POS0000142بالرقم نات الجديدة بقاعدة البيا

 .بالمفاهيم األساسية" دات نقاط البيعتكويد مستن (. راجع الفقرة "1POSبادئة التكويد هي ) - 1

 تند هو )فاتورة مبيعات نقطة بيع(.نوع المس - 2

 (.142يبدأ ب هو ) - 3
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 صالحيات نقاط البيع
 ، يمكن شرحها كالتالي:كالصالحيات الخاصة بنقاط البيع، والتي يتم استدعائها بعد ذلمن خالل هذا الملف، يتم تعريف 

 

 المعلومات األساسية
من خالل هذا القسم يتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة بالصالحية مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي. باقي الحقول هي 

خيارات يتم التعليم عليها حسب الحاجة مثل الخيار "إمكانية حذف سطر المبيعات" والذي يسمح النظام عند تعليمه بالسماح عبارة عن 

فإن أغلب خيارات هذه النافذة يمكن ، وهكذا للمستخدم )المخول إليه هذه الصالحيات( بإمكانية حذف أحد سطور فاتورة نقطة البيع

 .ا بمجرد النظرهفهم

الذي  للمستخدممن خالل الخيار "كل الصالحيات" يتم تعليم جميع الخيارات ومن ثم تكون هناك صالحية كاملة الحظ أنه 

 .بهذا السجلسيأخذ الصالحيات الموجودة 

 ئياً عند إنشاء سجل صالحيات جديد.مختارة تلقاغير خيارات الصالحيات تكون أغلب الحظ أيضاً أن 

 

 متقدم
 وحيد كالتالي:هذا القسم يحتوي على خيار 

 االلتزام بأدنى سعر مع التخفيضات 

من أدنى سعر فإن المستخدم الذي له صالحية التعديل في سعر الصنف، لن يسمح له بالبيع بأقل  ،عند تعليم هذا الخيار

 مع التخفيضات، كما تم تحديده بعروض البيع.
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 المرجع العام لنقاط البيع
راجع الفقرة "  .عدد من الذمم التي يمكن التأثير عليها بسندات القبض والصرف بنقطة البيع، يمكن تعريف أي من خالل هذا الملف

 المراجع الخاصة بالقبض والصرف" بالمفاهيم األساسية.

 

 المعلومات األساسية
 المختار.يتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة بالمرجع مثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى المرجع 

 مرجع 

 دامها كذمة بسندات القبض والصرف.يتم اختيار أحد المراجع الموجودة بالنظام ليتم استخ
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 نقاط البيعطاوالت 
، يتم تعريف أي عدد من الطاوالت الستخدامها بفواتير نقاط البيع. راجع الفقرة "طاوالت نقاط البيع" بالمفاهيم من خالل هذا الملف

 األساسية.

 

 المعلومات األساسية
 .المجموعةمثل الكود واالسمين العربي واإلنجليزي باإلضافة إلى  بالطاولةيتم تعريف المعلومات األساسية الخاصة 

 لتفعيل استخدام الطاوالت بنقاط البيع، قم بتعليم الخيار "استخدام الطاوالت" بإعدادات نقاط البيع.
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 مواصفات باركود أصناف نقاط البيع
سيتم الشرح على أساس  .بعض أنواع الباركود مثل الموازين واألطوال واألحجام وغير ذلكيمكن تعريف خالل هذا الملف، من 

 .التعامل مع الموازين ألنه األكثر استعماالً 

 

الكمية  على مكانمن خالل هذا الملف يتم تغذية نظام نما بتعريفات أنواع الباركود المستخدمة بالمنشأة، وذلك حتى يتعرف النظام 

والسعر وتاريخ الصالحية،...الخ في نص الباركود ومن ثم يقوم النظام بإدراج هذه المعلومات ببيانات الصنف المدخل عن طريق 

 الباركود.

وذلك لتعريف أكثر من  ،تتكون النافذة من قسم خاص بالمعلومات األساسية )الكود، االسم،..الخ(، وقسمين متكررين خمسة مرات

من الموازين مثالً. فعلى سبيل المثال ينتج باركود من ميزان البقالة، وباركود من ميزان اللحوم، وباركود من ميزان الفاكهة.  نوع

يسمح النظام بتعريف خمسة تنسيقات مختلفة ناتجة عن أجهزة الباركود، سيتم شرح القسمين األولين، وسينطبق هذا الشرح على باقي 

 األقسام.

 البادئةإعدادات 
 من خالل هذا القسم يتم تحديد الخصائص العامة الخاصة بالباركود وهي كالتالي:

 بادئة الباركود 

وهي البادئة المميزة للباركود المعرف بالقسم الحالي، فعندما يجد قارئ الباركود هذه البادئة يقوم بالتعرف على 

 خصائص الباركود المختلفة من الجدول الموجود بنفس القسم.

 عاملة البادئة على أنها جزء من أول خاصيةم 

"، 1عند تعليم هذا الخيار ستكون البادئة هي باألساس جزء من الخاصية، كأن تكون جميع أصناف الجبن تبدأ بالرقم "

 ن.بَ " هو الخاصية المميزة للباركود الخاص بموازين الجِ 1وفي نفس الوقت يكون الرقم "
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 الفاصل 

طع السعر، على فاصل محدد يفصل بين المقاطع المختلفة للباركود مثل مقطع الكود، ومق بعض أنواع الباركود تحتوي

ة بالجدول ما ائي لجميع مقاطع الباركود الموجودقومقطع تاريخ الصالحية،...الخ. سيكون هذا الفاصل هو الفاصل التل

 لم يتم تحديد فاصل مختلف على مستوى المقطع.

 أجزاء العرض
 يتم تعريف كل مقطع من مقاطع الباركود المعرف بالقسم الحالي: ،لمن خالل هذا الجدو

 الخاصية 

لكود، والوحدة، اهذا الحقل عبارة عن قائمة يتم من خاللها اختيار مقطع الباركود المراد توصيفه بالسطر الحالي، مثل 

 واللون، والكمية، وغير ذلك.

 الفاصل 

 بالباركود. "-ون السعر مثالً ينتهي بالفاصل "الفاصل الالحق للمقطع الخاص بهذا السطر كأن يك

 عدد الحروف 

ط ومن ، وباتالي سيتكون هذا المقطع من أربعة حروف فق4عدد حروف المقطع كأن يكون المقطع الخاص بالسعر هو 

 ف فاصل.ثم ننتقل للمقطع التالي بالباركود. يقوم النظام باستخدام عدد الحروف لتحديد كل مقطع عند عدم تعري

 ضروب فيم 

ويراد تسجيله  القيمة التي سيتم ضربها في المقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكمية والتي تعبر عن الوزن بالكيلو

 ".1000بالفاتورة بالجرام ومن ثم يتم ضرب قيمة المقطع في القيمة "

 مقسوما على 

جرام ويراد ية والتي تعبر عن الوزن بالالقيمة التي سيتم القسمة عليها للمقطع، كأن يكون هذا المقطع خاص بالكم

 ".1000تسجيله بالفاتورة بالكيلو ومن ثم يتم قسمة قيمة المقطع على القيمة "

 النسق 

التنسيق الخاص بالمقطع المقابل، كأن يكون المقطع خاص بالسعر مثالً وينتهي بالعالمة "$"، فيقوم النظام باستثناء 

  بالفاتورة.هذه العالمة عند إدراج السعر 
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 إعدادات نقاط البيع
. للتعرف على من خالل هذا الملف، يتم ضبط اإلعدادات الخاصة بنقطة البيع مثل إظهار حقل الرقم المسلسل مثالً أو عدم إظهاره

 .بمبادئ التشغيلالمزيد عن إعدادات نقاط البيع، راجع الفقرة "إعدادات نقاط البيع" 

 

 التجهيزات األساسية
 هذا القسم يتم تعريف اإلعدادات األساسية الخاصة بنقاط البيع. يحتوي هذا القسم على البيانات التالية:من خالل 

 طريقة تجميع فواتير نقاط البيع 

بتجميع عدة فواتير بفاتورة واحدة  –عند نقل فواتير نقاط البيع  –من خالل هذا الحقل، يمكن ضبط النظام بحيث يقوم 

 واتير المنقولة. يحتوي هذا الحقل على الخيارين التاليين:وذلك اختصاراً لعدد الف

 :بحسب أقصى عدد  بتجميع الفواتير –عند نقل فواتير نقاط البيع  – أي أن النظام سوف يقوم  تجميع الفواتير

 ."أقصى عدد لسطور الفاتورة"سطور بالفاتورة الواحدة، والذي سيتم تعريفه بالحقل 

 :لنظام سوف يقوم بنقل الفواتير، كل فاتورة بمفردها مهما زاد عدد الفواتير بالوردية. أن ا يأ كل فاتورة بمفردها

 يقوم النظام بنقل كل فاتورة بمفردها.عند عدم تحديد أحد هذين الخيارين، 

 أقصى عدد لسطور الفاتورة 

الفواتير". حينما يقوم النظام بتجميع هذا الحقل تكون له قيمة عند اختيار الخيار "تجميع الفواتير" بالحقل "طريقة تجميع 

الفواتير يأخذ في اعتباره أن كل فاتورة ناتجة من تجميع الفواتير ال يزيد عدد سطورها عن القيمة الموجودة بهذا الحقل 

صنف  500"أقصى عدد لسطور الفاتورة"، وبالتالي يتم تجميع عدد من الفواتير حتى تكون األصناف بحد أقصى 

فاتورة أو غير ذلك بحسب  120فاتورة أو  100فاتورة،  80صنف ناتجة عن طريق تجميع  500ن هذه ال . قد تكومثالً 

 عدد األصناف الموجودة بكل فاتورة.

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 42 

 

  إظهار نافذة الطباعة عند الطباعة 

فذة الطباعة ليختر بإظهار نا –من خالل أيقونة الطباعة  –عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند طباعة أحد الفواتير 

 منها المستخدم الطابعة المراد إجراء الطباعة منها.

  استخدام الطاوالت 

تخدم أي الطاوالت لة بفاتورة نقطة البيع، ليختر منه المسوعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار حقل خاص بالطا

 ط البيع" بالمفاهيم األساسية.التي سيتم ربط الفاتورة بها. راجع الفقرة "طاوالت نقا

 (00:00)بعد الساعه  ةالخر وردي ةعدد الساعات المضاف 

 في بعض األحيان، قد تمتد الوردية األخيرة حتى بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وم خاص باليبنفس التاريخ ال بعدد معين من الساعات حينما يراد تسجيل الفواتير بعد منتصف الليلفي هذه الحالة، 

يل الفواتير بتاريخ " بهذا الحقل، فسوف يتم تسج3فمثالً، عند إدراج القيمة " .إدراج هذا العدد بهذا الحقلالسابق، يتم 

 لحالي بالفواتير.االيوم السابق حتى نهاية الساعة الثالثة فجراً، وبداية من الساعة الرابعة سيتم تسجيل تاريخ اليوم 

 ورديةمسح الفواتير المعلقة مع غلق ال 

دة للفاتورة في بعض األحيان، قد يضطر المستخدم إلى تعليق الفاتورة الحالية، والدخول في فاتورة أخرى لحين العو

قوم النظام بحذف يالمعلقة مرة أخرى. راجع الفقرة "تعليق الفواتير" بالمفاهيم األساسية. عند تعليم هذا الخيار فسوف 

فواتير، أي أنه لن دية. أي أن المستخدم في الوردية التالية لن يرى أي من هذه الجميع الفواتير المعلقة مع إغالق الور

ليها، ومن ثم يمكن تتعليم هذا الخيار فسوف يتم ترحيل الفواتير المعلقة للورديات التي يتم يمكنه إصدارها، أما إذا لم 

 .أو حذفها مع توفر الصالحية للمستخدم بالوردية التالية إصدارها

 تصفير النقدية مع غلق الوردية  

دائماً  –ا اآلجل ماعد –طرق الدفع   عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند فتح الوردية بجعل الرصيد الدفتري لجميع

 .عند غلق الوردية مساوياً للصفر

 تصنيف الفاتورة 

عار. ومن قائمة أسعار، وعروض األس يسمح النظام بتحديد التسعير بناًء على تصنيف الفاتورة وذلك من خالل ملفي

 ثم يمكن إظهار أسعار األصناف بفاتورة نقطة البيع بناًء على تصنيف الفاتورة المدخل برأس الفاتورة.

 يع.تحديد تصنيف فاتورة بهذا الحقل فإن هذا التصنيف سيكون هو التصنيف االفتراضي بفاتورة نقطة البعند 

تصنيف  ة عنسيكون له أولويافتراضي بماكينة نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة الحظ أنه عند تحديد تصنيف فاتورة 

 الفاتورة الموجود بنافذة اإلعدادات.

 

 تصنيف المستند االفتراضي 

بحسب "تصنيف  يمكن تغيير التوجيه –بأسفل نافذة الماكينة  –بالجدولين "توجيهات المبيعات"، و "توجيهات المردات" 

 .السجل". من خالل هذا الحقل يمكن تحديد تصنيف السجل االفتراضي لكل من فاتورة  المبيعات والمردودات

تصنيف  عن سيكون له أولويةالحظ أنه عند تحديد تصنيف مستند افتراضي بماكينة نقطة البيع فإن تصنيف الفاتورة 

 دادات.الموجود بنافذة اإلع المستند
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 عتبار رقم اإلصدار في البحث عن سعر صنفا 

 .عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار رقم اإلصدار الخاص بالصنف عند البحث عن سعر الصنف

 في البحث عن سعر صنف المقاسعتبار ا 

 الصنف.عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار المقاس الخاص بالصنف عند البحث عن سعر 

 عتبار اللون في البحث عن سعر صنفا 

 عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار اللون الخاص بالصنف عند البحث عن سعر الصنف.

 ةستمرار نقاط البيع في الخلفيا 

، عند تعليم هذا الخيار فإن النظام عند إغالق نقطة البيع، سيظل يعمل في الخلفية

أحد األيقونات الموجودة داخل صينية شريط كبيع ستظهر أيقونة نقطة الحيث 

 .المقابل (. أنظر الشكلTray Areaالمهام )

في هذه الحالة، عند الضغط على أيقونة نقطة البيع )المشار إليها بالسهم في 

الصورة(، سيقوم النظام بفتح نقطة البيع بالوضع التي كانت عليه عند إغالقها 

ثالً( ولكن مع فتح نافذة اإلقفال، ليقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور )على فاتورة نقطة بيع مفتوحة م

 والدخول مجدداً على نقطة البيع.

 تحريك القيمة ألول طريقة دفع )في حاله الدفع المتعدد( 

معرفة بالجدول "طرق عند الدفع المتعدد بوضع مؤشر الكتابة على أول طريقة دفع عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام 

 الدفع" بالماكينة.

 إخفاء طريقة النظام النقدي االفتراضية 

متعدد للدفع االلنظام، حيث ستظهر بنافذة  ةعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإخفاء طريقة الدفع النقدية االفتراضي

 طرق الدفع التي قام المستخدم بتعريفها بملف الماكينة.

 اط البيعالعميل مطلوب في نق 

 نظام بإصدار الفاتورة إال إذا تم إدراج عميل بها.عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح ال

 مدة اإلقفال التلقائي 

 ا النظام بإقفال نقطة البيع. راجع الفقرة "إقفال نقطة البيع" بالمفاهيم األساسية.التي سيقوم بعده مدة عدم االستخدام

، فسوف يقوم النظام بإقفال نقطة البيع بعد 5كون بالدقيقة، فإذا تم إدراج القيمة الحظ أن الرقم المدخل بهذا الحقل سي

 دقائق من عدم االستخدام. 5

 

 مواصفات باركود األصناف 

". مواصفات الباركود المستخدمة بنقطة البيع. راجع الفقرة "التعامل مع الباركود بأنظمة نقاط البيع" بالمفاهيم األساسية

 ."مواصفات باركود أصناف نقاط البيع" راجع أيضاً الملف

 الذمة مطلوبة في المصروفات 

 .بسند المصروف  تعليم هذا الخيار فإن النظام لن يسمح بإصدار مستند صرف إال إذا تم تحديد ذمة محددةعند 
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 طول الحقة كود مستندات نقاط البيع 

ول الالحقة أرقام المستندات. فمثالً عند جعل ططول الالحقة الخاص بأرقام نقاط البيع، حيث يمكن التحكم في طول 

 (.1POS000001أول فاتورة مبيعات هي )و(، POS000001فإن هذا يعني أن رقم الوردية األولى سيكون ) 6هو 

ت هي أول فاتورة مبيعاو(، POS00000001أي أن رقم أول وردية سيكون ) 8الحظ أن طول الالحقة التلقائي هو 

(1POS00000001.) 

 

 الشاشة عند فتح شاشة البحث ملء 

لء الشاشة عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سوف يقوم بجعل نافذة البحث )عند البحث عن الصنف مثالً( في وضع م

 بحيث تحتل مساحة النافذة كلها.

 ملء الشاشة عند فتح شاشة الدفع 

احة النافذة وضع ملء الشاشة بحيث تحتل مسفي الدفع عند تعليم هذا الخيار فإن النظام سوف يقوم بجعل بجعل نافذة 

 كلها.

 ملئ القيم الفعليه بالقيم الدفتريه في الورديات 

 يمة تلقائيةترية كقإدراج القيمة الدفب سيقوم ()عند قتح أو إغالق الورديات،...الخ فإن النظامار، عند اختيار هذا الخي

، على أساس أن بنافذة "فتح الوردية" و "غلق الوردية" بحقل القيمة الفعلية على مستوى كل نوع من أنواع الدفع وذلك

لقيمة الفعلية بعد القيمة الفعلية غير مختلفة عن القيمة الدفترية، ولم تحدث أي أخطاء. بالطبع يمكن للمستخدم تغيير ا

 ذلك تبعاً لقيمة الجرد.

 العملة إضافة حقل معدل 

 .ة البيعبواجهة نقط عند اختيار هذا الخيار، سيقوم النظام بجوار حقل العملة بعرض الحقل الخاص بمعامل العملة

 حتساب معدل العمله مع الحفظ و اإلرسالاإعادة  

وأيضاً فاتورة، عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإعادة احتساب المعامل الخاص بعملة الفاتورة عند حفظ ال

لبيع إلى نما، عن اعند إرسالها إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية، إذ أن معامل العملة قد يتغير عند إرسال فواتير نقاط 

 رف.طريق سند "أسعار صرف"، وبالتالي يتم إصدار قيود الفاتورة بحيث تكون بالعملة المحلية بآخر معامل ص

 خصائص اإلتصال 

ل مرة بإنشاء خصائص اتصال نقطة البيع بقاعدة بيانات نما. يقوم النظام عند تنصيبه ألوهذا القسم خاص بالتحكم في 

، يتم "nama.propertiesملف خاص بخصائص االتصال ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي باالسم "

 قم بفتح ملفلنقطة  "من خالل هذا الملف ضبط خصائص االتصال بين نقطة البيع ونظام نما الرئيسي راجع ا

nama.properties مبادئ التشغيل" بالباب  تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما " بالفقرة "التالي." 

صال يسمح النظام بنقل محتويات هذا الملف بالحقل الحالي "خصائص االتصال"، ومن ثم التحكم في خصائص االت

 الرئيسي.ونقل البيانات بين نقطة البيع ونظام نما 

ن مالحظ أن هذه الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف الماكينات، ولكن عند وجود خصائص اتصال بكل 

خصائص  يكون لها أولوية عن"إعدادات نقاط البيع" ، "ملف الماكينة"، فإن خصائص االتصال الخاصة بالماكينة 

 االتصال الخاصة بإعدادات نقاط البيع.
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 حقول المبيعات
 بيانات التالية:ضافية المتعلقة بنقاط البيع. يحتوي هذا القسم على الإليتم تعريف الكثير من اإلعدادات ا ،خالل هذا القسم من

 إظهار إجمالي الكمية 

 .البيع بفواتير نقطة سيقوم النظام بإظهار إجمالي كميات األصناف المدرجة بالفاتورة، عند تعليم هذا الخيار

 ع المخزنيإضافة المخزن والموق 

 . بفواتير نقاط البيعالمخزن والموقع  حقلي عرضبعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام 

 إضافة عمود كود الصنف في جدول المبيعات 

 .فقطسيقوم النظام بعرض عمود "كود الصنف" بدالً من عرض اسم الصنف   عند تعليم هذا الخيار،

 إضافة عمود السعر في البحث عن صنف 

بفواتير  عند البحث عن األصنافبجانب الصنف فإن النظام سوف يقوم بإظهار "سعر الصنف"  تعليم هذا الخيار،عند 

 نقاط البيع. 

 دفع متعدد فقط 

ط. سواء باستخدام الخيار فسوف يقوم النظام بإظهار نافذة الدفع المتعدد دائماً بدالً من الدفع البسي عند تعليم هذا الخيار،

"F5أو الخيار " "Ctrl + F5." 

 إضافة حقل اإلصدار 

 إضافة حقل الشحنه 

 إضافة الرقم المسلسل 

 إضافة الرقم المسلسل الثاني 

 إضافة حقل الصندوق 

بيل المثال، سعند تعليم أي من هذه الخيارات، فسوف يقوم النظام بإظهار الحقل الخاص به بفواتير نقاط البيع. على 

 لبيع.افسوف يقوم النظام بإظهار حقل الصندوق بتفاصيل فواتير نقاط  عند تعليم الخيار "إضافة حقل الصندوق"

 1إضافة حقول التخفيض  

 2إضافة حقول التخفيض  

 3إضافة حقول التخفيض  

 4إضافة حقول التخفيض  

 5إضافة حقول التخفيض  

 6إضافة حقول التخفيض  

 7إضافة حقول التخفيض  

 8إضافة حقول التخفيض  

بيل المثال، سالخيارات، فسوف يقوم النظام بإظهار الحقل الخاص به بفواتير نقاط البيع. على عند تعليم أي من هذه 

 .)نسبة ، قيمة("1" فسوف يقوم النظام بإظهار حقل "تخفيض 1عند تعليم الخيار "إضافة حقول التخفيض 

 إضافة حقل تصنيف المستند 

 المستند" برأس الفاتورة. صنيففسوف يقوم النظام بإظهار الحقل "ت عند تعليم هذا الخيار،
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 استخدام المستخدم الحالي كمندوب مبيعات 

يعات. أي أنه إذا فسوف يتم تسجيل المستخدم الحالي لنقطة البيع )الكاشير( على أنه مندوب المب عند تعليم هذا الخيار،

ً وأيضتم ضبط النظام بحيث تكون هناك عمولة خاصة للبائع فسوف تكون من نصيب المستخدم،  السعر  لو تم تعريف ا

لخيار سيجد ابقوائم التسعير بحيث يكون مرتبط بالبائع فسوف يكون السعر مرتبط بالمستخدم الحالي. عند تعليم هذا 

 .ورة نقطة البيعفاتالمستخدم أن الكود واالسم الخاصين به قد تم إدراجهما بالحقلين كود واسم "مندوب المبيعات" برأس 

 مندوب المبيعات مطلوب 

 بيعات الخاص بالفاتورة.فلن يسمح النظام بإصدار أحد فواتير نقاط البيع إال إذا تم تحديد مندوب الم عند تعليم هذا الخيار،

 البديلإضافة عمود الكود  

واتير نقاط فبإظهار عمود خاص بالكود الباديل الخاص بالصنف، وذلك بتفاصيل النظام سيقوم  ،عند تعليم هذا الخيار

 البيع.

 إضافة حقول الرف 

 .سيقوم النظام بإظهار حقل الرف بفواتير نقطة البيع  عند تعليم هذا الخيار،

 مسار المقطع الصوتي للدفع 

ي سيقوم إظهار نافذة الدفع. يمكن تحديد مسار الملف الصوتي الذ مع يسمح النظام بإصدار مقطع صوتي عند الدفع

 النظام بتشغيله عند إظهار نافذة الدفع.

 الدرج مع الدفعفتح  

 سيقوم النظام بفتح درج الماكينة آلياً عند دفع الفاتورة. عند تعليم هذا الخيار،

 عدم استخدام صور األصناف 

حد األصناف أو برأس الفاتورة بنقاط البيع عند إدراج أفلن يقوم النظام بإظهار صورة الصنف  عند تعليم هذا الخيار،

" useImages" للخيار "1ذا الصنف له صورة بملف الصنف وتم اختيار القيمة "وف عليه بالمؤشر، حتى لو كان هقالو

 ".nama.propertiesبالملف "
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 إستخدام إشعارات الخصم 

يسمح نما بنظام "إشعار الخصم" أو "وصل المردود" وذلك إلعطاء العميل وصل مردود بقيمة من مرتجع الفاتورة 

 اجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم األساسية.بدالً من إعطائه نقود بصورة مباشرة. ر

إدراج  عليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام عند ارتجاع فاتورة بدفع قيمتها للعميل )أو بعض قيمتها( عن طريقتعند 

بإصدار وصل مردود )إشعار الدفع يقوم النظام فور عملية قيمة بالحقل "قيمة وصل المردود" بنافذة الدفع، ومن ثم 

أو كلها عن خصم( لعميل الفاتورة، ومن ثم يمكن لهذا العميل عند إصدار فاتورة جديدة بدفع جزء من هذه الفاتورة 

 .بنافذة الدفع إدراج رقم وصل المردود الصادر له من قبلطريق 

 إستخدام قسائم الخصومات )الكوبونات( 

ظام بالتعامل مع قسائم الخصومات )الكوبونات(. راجع الفقرة "قسائم فسوف يسمح الن عند تعليم هذا الخيار،

 الخصومات" بالمفاهيم األساسية.

 نسخ تخفيض الفاتورة إلي 

"التخفيض الكلي للفاتورة إليه"، وهو سيكون أحد ، يتم تحديد حقل التخفيض الذي سيتم نقل ه القائمةمن خالل هذ

 (.8، خصم 7خصم  ،6، خصم 5، خصم 4، حصم 3التخفيضات )خصم 

 نسخ تخفيض الكسور إلي 

 يسمح النظام بخفض قيمة الكسر من إجمالي الفاتورة. راجع الحقل "إضافة حقل تخفيض الكسور للمبيعات" بهذا الملف.

ترحيل تخففيض الكسور إليه، حيث يتم اختيار أحد الخيارات  من خالل هذا الحقل، يتم تحديد حقل التخفيض الذي سيتم

 (.8، خصم 7، خصم 6، خصم 5، خصم 4صم ، ح3)خصم 
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 طريقة عرض وحدة المبيعات 

لطرق الثالث يتم تحديد طريقة عرض وحدة المبيعات بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد ا ،من خالل هذا الحقل

 )عرض االسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود واالسم(. ، وهيالقائمةهذه  من خالل

 سطريقة عرض المقا 

لثالث من يتم تحديد طريقة عرض المقاس بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد الطرق ا من خالل هذا الحقل ،

 )عرض االسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود واالسم(. ، وهيالقائمة هذه خالل

 طريقة عرض اللون 

ثالث من خالل يتم تحديد طريقة عرض اللون بفواتير نقاط البيع، حيث يتم اختيار أحد الطرق ال من خالل هذا الحقل ،

 )عرض االسم فقط، عرض الكود فقط، عرض الكود واالسم(. ، وهيالقائمةهذه 

 منع االغالق في وجود مستندات معلقة 

لى المستخدم عمستندات معلقة، حيث يجب  لن يسمح النظام بإغالق واجهة نقطة البيع عند وجود عند تعليم هذا الخيار،

 إما حذف هذه الفواتير أو إصدارها. –أو من له الصالحية  –

 سياسة الضريبة 

 يتم تحديد السياسة الضريبية المطبقة على مبيعات نقاط الييع. ،من خالل هذا الحقل

 طول كود قسيمة الخصومات )الكوبون( 

ألساسية. من " بالمفاهيم اقسائم الخصوماتراجع  الفقرة " –قاط البيع يسمح النظام بإصدار قسائم خصومات لعمالء ن

 خالل هذا الحقل، يتم تحديد الطول )عدد الخانات( الخاص بكود قسيمة الخصم الصادرة.

 الملحوظه مطلوبه في مردود نقاط البيع 

 فذة الدفع.انإدخال ملحوظة ب فلن يسمح النظام بإصدار فاتورة مردودات مبيعات إال إذا تم عند تعليم هذا الخيار،

 األسعار بجدول الوحدات بالصنف لها أولوية عن قوائم األسعار 

بنافذة الوحدات  فإن النظام سيعطي أوليوية في تسعير األصناف لألسعار المسجلة بجدول الوحدات عند تعليم هذا الخيار،

 .عن األسعار المدونة للصنف بقوائم التسعير بملف الصنف

 تخفيض الكسور للمبيعاتإضافة حقل  

له إدراج فسوف يقوم النظام بإظهار حقل بجوار التخفيض الكلي حتى يمكن للمستخدم من خال عند تعليم هذا الخيار،

، يمكن 124.78كسر الفاتورة حتى تكون الفاتورة بأرقام صحيحة. فعلى سبيل المثال عندما تكون قيمة الفاتورة هي 

طلوبة من العميل تكون قيمة الفاتورة الم كتخفيض على قيمة الفاتورة الكلية، وبالتالي بهذا الحقل 0.78إدراج القيمة 

 .124هي 

 ،5، خصم 4، حصم 3خصم الحظ أنه عند استخدام هذا الحقل، يتم ضبط النظام في أي تخفيض من التخفيضات )

 .فذةه النابهذ الكسور إلى"( سوف يتم ترحيل قيمة هذا الحقل. راجع الحقل "نسخ تخفيض 8، خصم 7، خصم 6خصم 

 لتزام بقوائم االسعاراال 

فسوف تكون أسعار األصناف وفقاً لما تم تحديده بقوائم األسعار، حيث لن يسمح النظام للمستخدم  عند تعليم هذا الخيار،

 بإدراج أسعار مغايره لما تم تحديده بقوائم األسعار.
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 لتزام باالسعار في جدول الوحدات للصنفاال 

لنظام للمستخدم اليم هذا الخيار، فسوف تكون أسعار األصناف وفقاً لما تم تحديده بجدول الوحدات، حيث لن يسمح عند تع

 بإدراج أسعار مغايره لما تم تحديده بجدول الوحدات.

 اضافة الموقع المخزني للسطور 

قد يتم صرفها  أن أصناف الفاتورةفسوف يقوم النظام بإضافة الموقع المخزني للسطر على أساس  عند تعليم هذا الخيار،

 من مواقع مختلفة بالمخزن.

 إضافة عمود الوحدة لتفاصيل المبيعات 

 وم النظام بإضافة عمود الوحدة لتفاصيل المبيعات.فسوف يق عند تعليم هذا الخيار،

 اضافة تاريخ االنتاج واالنتهاء الي المبيعات 

لصالحية بسطور الحقلين الخاصين بتاريخ اإلنتاج، وتاريخ انتهاء افسوف يقوم النظام بإضافة  عند تعليم هذا الخيار،

 .فاتورة المبيعات

 ةاستعالم االصناف المفضل 

هذه ليمكن تحديد األصناف المفضلة الخاصة بنقطة البيع  –من خالل جدول "األصناف المفضلة" بملف الماكينة 

 راجع الفقرة "األصناف المفضلة" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. –الماكينة 

تغير بق جملة استعالم بحيث تتغير األصناف المفضلة يمن خالل هذا القسم يمكن تحديد األصناف المفضلة عن طر

بعاً للموسم تاألصناف الموسمية  يلة استعالم بحيث تكون األصناف المفضلة همقاعدة البيانات، فمثالً يمكن إدراج ج

 )رمضان، دخول المدارس، العيد، وهكذا(.

ً استعالم لألصناف المفضلة يمكن تحديدها من خالل ملف الماكينة بحيث تتغير األ صناف الحظ أنه يوجد أيضا

نة )سواء عن طريق المفضلة تبعاً للماكينة الصادرة منها الفاتورة. يعطي النظام أولوية لألصناف المفضلة بملف الماكي

 .اإلعداداتملة استعالم، أو إدراجها يدوياً بجدول األصناف المفضلة( عن األصناف المفضلة بملف ج

ً أنه عند  ألصناف أصناف مفضلة بأي ماكينة من الماكينات المعرفة بالنظام فسوف تكون ا عدم تحديدالحظ أيضا

 المفضلة هي ما تم تعريفها بملف إعدادات نقاط البيع.

 

 الموقع في المبيعاتعدم التحقق من  

م من عدم تحديد فعند إدراج الصنف بالفاتورة من مخزن يتضمن مواقع، فلن يمنع النظام المستخد عند تعليم هذا الخيار،

 الموقع بالفاتورة.

 حجم خط عنوان الشاشات 

 حجم الخط الخاص بعناويين الشاشات.

 اظهار العنوان فى المبيعات 

 ان بالفاتورة.اط البيع، ومن ثم يمكن إدراج العنوقظام بإظهار العنوان بفواتير نسيقوم الن عند تعليم هذا الخيار،

 اظهار العنوان عند البحث عن العمالء 

 عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بإظهار عنوان العميل عند البحث عن العمالء بنافذة البحث.
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  تصنيف المستند مطلوب 

 ة.للفاتور إصدار الفواتير بدون إدراج تصنيف سجل المستخدم من النظامفسوف يمنع  عند تعليم هذا الخيار،

 طباعة اخر مستند في حالة عدم وجود مستند مفتوح 

مفتوح بواجهة  وجود مستند مخر مستند عند عدآبطباعة  –عند أمر الطباعة  –فسوف يقوم النظام  عند تعليم هذا الخيار،

 نقطة البيع.

 خصائص أعمدة المبيعات 

عرض  يرغلقسم خاص بالتحكم في عرض أعمدة الحقول بفاتورة مبيعات نما، حيث يمكن من خالله تكبير أو تصهذا ا

 اتورة نقطة البيع باالسم "فالحقل. يقوم النظام عند تنصيبه ألول مرة بإنشاء ملف خاص بأعمدة 

screenProperties.propertiesأي من راضية للعرض الخاص ب"، يقوم النظام من خالل هذا الملف بتحديد قيم افت

 حقول نقطة البيع، يمكن لمن له الصالحية التحكم في أي منها.

بالحقل الحالي "خصائص أعمدة  "screenProperties.properties"يسمح النظام بنقل محتويات الملف 

 المبيعات"، ومن ثم التحكم في عرض أعمدة الحقول من داخل الماكينة نفسها.

عات الخصائص يمكن إدخالها أيضاً عن طريق ملف الماكينة، ولكن عند وجود خصائص أعمدة المبي هذهالحظ أن 

ها أولوية ليكون بكل من "إعدادات نقاط البيع" ، "ملف الماكينة"، فإن خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بالماكينة 

 خصائص أعمدة المبيعات الخاصة بإعدادات نقاط البيع. عن

 

 البيع حقول عميل نقاط
لف العمالء بقاعدة يسمح النظام بإنشاء عمالء جدد من خالل واجهة نقطة البيع، حيث يقوم النظام بإنشاء سجل مناظر لهذا العميل بم

 إنشاء عميل من خالل واجهة نقطة البيع.باصة بهذا القسم متعلقة خبيانات نما. الحقول ال

 فقد االتصال ةعدم إنشاء عمالء في حال 

ع قاعدة بيانات نما م، إذا تم فقد االتصال بإنشاء عميل جديد من خالل نقطة البيع النظاملن يسمح  ذا الخيار،عند تعليم ه

 الرئيسية.

 الكود مطلوب في عميل نقاط البيع 

 المنشأ. ميلعميل من داخل نقطة البيع إال إذا تم إدخال كود للعفلن يسمح النظام بإنشاء  عند تعليم هذا الخيار،

 عربي مطلوب في عميل نقاط البيعاالسم ال 

 لعربي للعميل المنشأ.عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إال إذا تم إدخال االسم ا

 االسم االنجليزي مطلوب في عميل نقاط البيع 

إلنجليزي للعميل  إذا تم إدخال االسم اعند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إال

 المنشأ.

 العنوان مطلوب في عميل نقاط البيع 

الخاص بالعميل  عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إال إذا تم إدخال العنوان

 المنشأ.
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 التليفون مطلوب في عميل نقاط البيع 

 ليفون للعميل المنشأ.سمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إال إذا تم إدخال رقم التعند تعليم هذا الخيار، فلن ي

 رقم اإلقامة مطلوب في عميل نقاط البيع 

قامة الخاص بالعميل عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بإنشاء عميل من داخل نقطة البيع إال إذا تم إدخال رقم اإل

 المنشأ.

  كود لحقول عميل نقاط البيععدم إضافة ال 

ل نقطة البيع. أي فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل الكود الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من داخ عند تعليم هذا الخيار،

 أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال كود بسجل العميل المنشأ.

 عدم إضافة األسم العربي لحقول عميل نقاط البيع 

من داخل نقطة  فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل االسم العربي الخاص بالعميل عند إنشاء عميلعند تعليم هذا الخيار، 

 البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال االسم العربي بسجل العميل المنشأ.

 عدم إضافة األسم اإلنجليزي لحقول عميل نقاط البيع 

ميل من داخل االسم اإلنجليزي الخاص بالعميل عند إنشاء ععند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل 

 نقطة البيع. أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال االسم اإلنجليزي بسجل العميل المنشأ.

  إضافة األقامة لحقول عميل نقاط البيع عدم 

خل نقطة البيع. عميل من دا عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل اإلقامة الخاص بالعميل عند إنشاء

 أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم اإلقامة بسجل العميل المنشأ.

   عدم إضافة رقم التليفون لحقول عميل نقاط البيع 

من داخل نقطة  عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل رقم التليفون الخاص بالعميل عند إنشاء عميل

 لن يسمح للمستخدم بإدخال رقم التليفون بسجل العميل المنشأ. البيع. أي أنه

  عدم إضافة العنوان لحقول عميل نقاط البيع 

اخل نقطة البيع. عند تعليم هذا الخيار، فإن النظام لن يقوم بإظهار حقل العنوان الخاص بالعميل عند إنشاء عميل من د

 يل المنشأ.أي أنه لن يسمح للمستخدم بإدخال العنوان بسجل العم

 الحقول المحسوبه عند نقل عميل نقاط البيع 

ي هذا ( فname2=name1يمكن تحديد قيم بعض الحقول األخرى عند نقلها، فمثالً عند إدراج )من خالل هذا الحقل 

 لعربي.كان االسم امانات نما بوضع االسم اإلنجليزي الحقل، سيقوم النظام عند إنشاء هذا العميل بملف العمالء بقاعدة بي

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 52 

 

 شروط وسياسة االستبدال
صة بكل الماكينات. من خالل هذا القسم يتم تحديد اإلعدادات الخاصة بسياسة االستبدال واالرتجاع الخاصة بفواتير نقطة البيع الخا

 يحتوي هذا القسم على الحقول التالية: 

 ارتجاع الفواتير في خالل )باأليام( 

ن يسمح النظام النظام بارتجاع فواتير المبيعات الصادرة. بعد انقضاء هذه المدة لعدد األيام التي يسمح في خاللها 

 بإصدار فاتورة "مردودات مبيعات" لهذه الفاتورة.

 استبدال خالل )باأليام( 

ن يسمح النظام لعدد األيام التي يسمح في خاللها النظام باستبدال فواتير المبيعات الصادرة. بعد انقضاء هذه المدة 

 دار فاتورة "استبدال" لهذه الفاتورة.بإص

 1شرط مصي  

 2شرط نصي  

 3شرط نصي  

 4شرط نصي  

 5شرط نصي  

طباعة والتي يمكن ضبط النظام بشروط نصية لالستبدال أو االرتجاع،  5يمكن إدراج حتى  ،من خالل هذه الحقول

 .بعضها بالبون الخاص بفاتورة المبيعات

 ماكينة.أيضاً على مستوى الماكينة. راجع "شروط وسياسة االستبدال" بملف الالحظ أنه توجد شروط وسياسة استبدال 

لماكينة اعندما تكون هناك شروط وسياسة استبدال بأحد الماكينات، فإن إعدادات الشروط واالستبدال على مستوى هذه 

 سيكون لها أولوية عن إعدادات الشروط واالستبدال بإعدادات نقطة البيع.

 

 العمالت

 لدفعطرق ا

 األصناف المفضلة

 توجيهات المصروفات

 توجيهات المبيعات

 توجيهات المردودات
 اكينة.جميع هذه األقسام تم الحديث عنها على مستوى الماكينة. لالطالع على شرح واف لها، راجع هذه األقسام بملف الم

قاط البيع، ناكينات من خالل إعدادات أن جميع اإلعدادات الخاصة بهذه األقسام يتم تعريفها على مستوى جميع المالحظ 

كون له أولوية عن وعند تعريف نفس اإلعداد على مستوى أي من الماكينات المعرفة فإن اإلعداد الذي تم تعريفه بالماكينة سي

 .اإلعداد الذي تم تعريفه بملف إعدادات نقاط البيع، وذلك على مستوى هذه الماكينة فقط
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 نقلها بمجرد الحفظالمستندات التي يجب 
 ليقوم النظام بنقلها بمجرد الحفظ وعدم االنتظار حتى إغالق الورديةمكن تحديد بعض مستندات نقاط البيع يمن خالل هذا الجدول 

 لنقلها.

 النوع 

جرد مهذا الحقل عبارة عن قائمة. من خالل هذا الحقل يتم اختيار أي المستندات التي سيتم إرسالها لقاعدة بيانات نما ب

 الحفظ. يمكن اختيار بعض أو كل المستندات التالية:

 فاتورة مبيعات 

 مردودات مبيعات 

 فاتورة استبدال 

 مصروف نقاط بيع 

 مقبوض نقاط بيع 

 طلب تحويل مخزني نقاط بيع 

 فتح وردية 

 إعدادات إرسال البيانات لنقاط البيع
قاعدة بيانات نما الرئيسية من  –والمهمة بالنسبة لنقطة البيع  – مينعن طريق المستخد بإرسال البيانات المدخلةستمرار ايقوم النظام ب

بمبادئ " تثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نما إلى قواعد البيانات الخاصة بنقاط البيع والمثبتة على أجهزة الماكينات. راجع الفقرة "

 .التشغيل

بحيث ال يتم إرسال بيانات نما إال وفق معايير محددة. فمثالً يمكن عدم إرسال  من خالل هذا الجدول، يمكن تجهيز إعدادات اإلرسال

المعايير التي تدعمها العمالء المسموح لهم بالبيع باألجل لنقاط البيع بحيث ال يمكنهم إصدار فواتير نقاط بيع آجلة. يتم ذلك باستخدام 

 نما.

 للنوع 

  قائمة األنواع 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 54 

 

م تطبيق بحيث يت ،يد نوع ملف محدد أو عدة أنواع ملفات من خالل قائمة األنواعمن خالل هذين الحقلين يمكن تحد

 .عليها معايير اإلرسال أو منع اإلرسال لنقاط البيع

  معيار اإلرسال 

لنوع أو قائمة النظام بإرسال سجالت الملف المختار من خالل )ل ال يقوميمكن إدراج معيار بحيث  ،من خالل هذا الحقل

" ويتم إدراج توفرت شروط محددة تم إدراجها بالمعيار. كمثال على ذلك، أن يتم تحديد النوع "صنف إذا إالاألنواع( 

 الصنف المرسل صنفاً خدمياً حتى يتم اإلرسال. أال يكونمعيار 

  معيار منع اإلرسال 

نوع أو قائمة من خالل هذا الحقل يمكن إدراج معيار بحيث ال يقوم النظام بإرسال سجالت الملف المختار من خالل )لل

تم إدراج معيار " ويعميلتوفرت شروط محددة تم إدراجها بالمعيار. كمثال على ذلك، أن يتم تحديد النوع " إذااألنواع( 

 .مسموح له بالتعامل باألجل العميل يكونأن 

 فلترة المحددات عند اإلرسال
ت هي الشركة، المجموعة من خالل هذا الجدول يمكن تقييد إرسال البيانات المنقولة بالمحددات التي تنتمي إليها هذه البيانات )المحددا

 التحليلية، الفرع، القطاع، اإلدارة(

 للنوع 

  قائمة األنواع 

 يتم إرساله العدة أنواع ملفات من خالل قائمة األنواع، بحيث يمكن تحديد نوع ملف محدد أو  ،من خالل هذين الحقلين

لى نفس السطر الخاص علقواعد بيانات نقاط البيع بالماكينات المختلفة إال إذا كان منتمياً للمحدد أو للمحددات المختارة 

 بالملف. 

للنوع"، ف "عميل" بالحقل "القاهرة فقط، حيث يتم إدراج مل عيمكن مثالً قصر نقل العمالء على فر ،لتوضيح ذلك

ال إذا كان ومن ثم لن يتم إرسال أي سجل من سجالت العمالء المنشأة إ ،وإدراج "القاهرة" بالحقل "فلترة بالفرع"

 منتمياً للمحدد "فرع القاهرة".

  فلترة بالشركة 

  فلترة بالمجموعة التحليلية 

  فلترة بالفرع 

  فلترة بالقطاع 

  فلترة باإلدارة 

ددات من يمكن قصر إرسال أحد الملفات )أو قائمة أنواع ملفات( على محدد واحد أو عدة مح ،هذه الحقولمن خالل 

 هذه المحددات.
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 إعدادات واجهة نقاط البيع الجديدة
النافذة  ، حيث يمكن التحكم في عدد الحقول الموجودة برأسواجهة نقاط البيع الجديدةمن خالل هذه النافذة، يسمح النظام بالتحكم في 

 أو بالنافذة الفرعية أو بحقول جدول المبيعات، كما سنرى من خالل شرح حقول النافذة.

  

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم يتم إدخال المعلومات األساسية مثل الكود والمجموعة واالسم العربي واالنجليزي، باإلضافة للحقول التالية:

 عدد األعمدة في الصف الواحد 

 يتم تحديد عدد الحقول الظاهرة على نفس الصف برأس المستند بواجهة نقطة البيع الجديدة. ،خالل هذا الحقل من

 عدم إضافة جزء المفضالت 

 فلن يقوم النظام بإظهار القسم الخاص باألصناف المفضلة. ،عند تعليم هذا الحقل

 نسبة عرض جزء المفضالت )من إجمالي النافذة( 

عدد األصناف المفضلة وحجم الزر الخاص بكل صنف قد يختلف باختالف نقطة البيع نفسها، حيث يمكن أن يختلف 

تحديد نسبة مساحة الجزء  من خالل هذا الحقلعدد األقسام والتصنيفات التي تدعمها الواجهة الجديدة، لذلك يمكن 

 .الخاص باألصناف المفضلة من مساحة الفاتورة ككل

 ة الرئيسيةجدول الصفح
( بواجهة واالستبدالالجدول، يتم اختيار الحقول المرغوب في إظهارها برأس الفواتير )فواتير المبيعات والمردودات من خالل هذا 

 نقاط البيع الجديدة. فيمكن مثالً إظهار رقم المستند والخصم والعملة فقط، بحسب المطلوب.

 حقول الشاشة الفرعية
بواجهة  –بشاشة منفصلة عن الشاشة الرئيسية يندر استخدامها ومن ثم يراد إضافتها   اختيار الحقول التي من خالل هذا الجدول، يتم

بحيث يتم إظهارها وقت الحاجة إليها وتبقى الشاشة األصلية للحقول المتكررة االستخدام. للوصول لحقول الشاشة  –نقاط البيع الجديدة 

راجع أيقونة "المزيد" ثم يتم العودة للنافذة الرئيسية عن طريق استخدام أيقونة "الرئيسية"،  يتم استخدام أيقونة "المزيد"، الفرعية

 بواجهة نقاط البيع الجديدة.
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 حقول جدول المبيعات
يمكن مثالً إظهار ف –بواجهة نقاط البيع الجديدة  – من خالل هذا الجدول، يتم اختيار الحقول التي يراد إظهارها بتفاصيل الفاتورة

 ...الخ.تاجالكود والوحدة والكمية والسعر والقيمة فقط، كما يمكن إضافة الخصم أو الضريبة أو اللون، المقاس، تاريخ االن

 .ينطبق على الثالث شاشات )فاتورة المبيعات، فاتورة المردودات، فاتورة االستبدال( ،الحظ أن ما تم شرحه

ل الممكن إدراجها ليتم إظهار جميع الحقو  طريق النقر مرتين بالماوسالحقول المدرجة هنا يتم اختيارها عن أن الحظ أيضاً 

 بتفاصيل الفاتورة، ليختر منها المستخدم الحقل المطلوب إظهاره.
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 األصناف المرسلة لنقاط البيع
يسية لنقاط البيع سيتم نقلها من قاعدة بيانات نما الرئمن خالل هذه النافذة، يسمح النظام بتحديد مواصفات محددة لألصناف التي 

 .ألساسية بهذا الكتاب. راجع الفقرة "األصناف المرسلة لنقاط البيع" بالمفاهيم اإلمكانية التعامل معها من خالل فواتير نقاط البيع

 

  

 المعلومات األساسية
 .والمجموعة واالسم العربي واالنجليزييتم إدخال المعلومات األساسية مثل الكود  ،من خالل هذا القسم

 التفاصيل
 يتم تحديد المحددات التي سيتم على أساسها إرسال األصناف لنقطة البيع. ،من خالل هذا الجدول

 قسم الصنف 

 الماركة 

 1فئة الصنف  

 2فئة الصنف  

 3فئة الصنف  

 4فئة الصنف  

 5فئة الصنف  

 الصنف 

ذكورة بالحقول نما إلى نقطة البيع بأن تكون منتمية ألحد المحددات الم يمكن تقييد إرسال األصناف من قاعدة بيانات

، بإرسال بيعبأحد سطور الملف، فسوف يقوم النظام فور تنصيب نقطة ال 1السابقة، فعلى سبيل المثال عند تحديد فئة 

، كما يمكن تحديد نياً للفئتيفالبد أن يكون الصنف منتم 2، والفئة 1، وعند تحديد الفئة 1جميع األصناف المنتمية للفئة 

 أصناف بعينها من خالل الحقل "الصنف".

سجل بالحقل البد من إدراج كود هذا ال ،الحظ أنه لكي يعمل أحد سجالت ملف األصناف المرسلة على أحد نقاط البيع

 " الخاصة بماكينة نقطة البيع هذه.االصناف المرسلة لنقاط البيع"

رسال كل أصناف بالماكينة، فسوف يتم إ "األصناف المرسلة لنقاط البيع" يد أحد سجالتالحظ أيضا أنه إذا لم يتم تحد

 قاعدة بيانات نما إلى قاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بهذه الماكينة ليمكن إدراجها بالفواتير. 
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 رسائل بيانات نما
أو تم محاولة  –نقله  يع، حيث يمكن االطالع على أي تغير تمالبيانات لنقطة الب إرسال موقفمن خالل هذه النافذة، يمكن االطالع على 

 .بياناتلقاعدة بيانات نقطة البيع الخاصة بكل ماكينة من الماكينات المعرفة، مع عرض البيانات الخاصة بنقل ال –نقله 

 

ونوع  –وجد  إن–كما هو واضح يتم عرض الملف الذي تم نقل البيانات منه، وكود الملف الذي تم التعديل فيه، ووقت حدوث الخطأ 

 إن وجدت. –بيانات لها الحدث )إضافة، تعديل، حذف(، والماكينات التي تم نقل البيانات لها، والماكينات التي فشل النظام في إرسال ال
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 ع المنشأة بقاعدة بيانات نما الرئيسيةسندات نقاط البي
كل مستند يتم إنشاؤه بأحد نقاط البيع المتصلة بنما، يتم إنشاء مستند مناظر له يحتوي كافة بياناته ولكن 

. يستطيع (Data Transfereبقاعدة بيانات نما الرئيسية، وهو ما يعرف بعملية نقل البيانات )

ات التي تم نقلها من أحد نقاط البيع إلى قاعدة بيانات نما المستخدم االطالع على أي من المستند

 أنظر الشكل المقابل بسندات نقاط البيع التي تم نقلها لقاعدة بيانات نما. . الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه السندات غير متاحة لإلضافة أو التعديل أو الحذف بواسطة المستخدم.الحظ أن جميع 

 

" بالملف allowposedit=trueخالل الخيار " باإلضافة أو التعديل في هذه الملفات منللمستخدم يمكن السماح 

"Nama.Properties  والموجود بالمسار "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 

9.0\lib 

بالملف " allowposdelete=trueخالل الخيار " يمكن السماح للمستخدم بالحذف من هذه الملفات من

"Nama.Properties  والموجود بالمسار "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 

9.0\lib 

 

" reloadconfigurationsتحتاج إلى تنفيذ اإلجراء " بينما نظام نما في وضع التشغيل فسوف عند ضبط هذه اإلعدادات

 test.htmlمن خالل 
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 فواتير مبيعات نقاط البيع
يمكن التعرف على أي من فواتير المبيعات التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة  ،خالل فواتير مبيعات نقاط البيع من

 ها.بالفاتورة متضمناً في ذلك طرق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها وأيضاً السندات المرتبطة بالفاتورة مثل مردودات الفاتورة واستبداالت
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 اط البيعمردودات نق
يمكن التعرف على أي من فواتير المردودات التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بالفاتورة  ،من خالل مردودات نقاط البيع

متضمناً في ذلك طرق الدفع التي تم دفع الفاتورة بها وأيضاً السندات المرتبطة بالفاتورة مثل فاتورة المبيعات التي تم ارتجاعها أو 

 تورة االستبدال.فا
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 استبدال مبيعات
يمكن التعرف على أي من فواتير االستبدال التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بفاتورة  ،من خالل استبدال مبيعات

 .تبدالاالستبدال متضمناً في ذلك فواتير المبيعات والمردودات التي نتجت عن فاتورة االس
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 نقاط بيع اتمصروف
يمكن التعرف على أي من سندات الصرف التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند  ،خالل مصروفات نقاط البيعمن 

 .الوقت الفعلي الذي تم فيه إصدار سند الصرفوالمنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك رقم الوردية  الصرف األصلي
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 مقبوضات نقاط بيع
يمكن التعرف على أي من سندات القبض التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند القبض  ،البيعمن خالل مقبوضات نقاط 

 األصلي المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك رقم الوردية  والوقت الفعلي الذي تم فيه إصدار سند القبض.
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 مستندات فتح وردية
التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند  فتح الورديةرف على أي من سندات يمكن التع ،مستندات فتح الورديةمن خالل 

 .يد الفعلي والدفتري الخاص بالورديةصاسم مستخدم الوردية )الكاشير( والرالمنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك  فتح الوردية
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 مستندات غلق وردية
يمكن التعرف على أي من سندات غلق الوردية التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند  ،من خالل مستندات غلق الوردية

 غلق الوردية المنقول من نقطة البيع متضمناً في ذلك اسم مستخدم الوردية )الكاشير( والرصيد الفعلي والدفتري الخاص بالوردية.
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 مستندات الجرد
المنقول  الجردالتي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة بسند  الجردالتعرف على أي من سندات  يمكن ،الجردمن خالل مستندات 

 .بهذا الجردوالرصيد الفعلي والدفتري الخاص  معلومات الوردية والماكينةفي ذلك من نقطة البيع متضمناً 
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 إشعارات خصم نقاط البيع
التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل الخاصة  اإلشعاراتيمكن التعرف على أي من سندات  ،إشعارات الخصممن خالل مستندات 

 .قيمة اإلشعار المرسل والعميل الصادر إليه اإلشعارفي ذلك المنقول من نقطة البيع متضمناً  باإلشعاربسند 

ليات الدفع الخاصة تم إدخال اإلشعار الحالي في عممن خالل جدول "تفاصيل مبلغ اإلشعار" يقوم النظام بعرض فواتير المبيعات التي 

 بها.

 ما، راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.ظام نللتعرف على مزيد عن إشعارات الخصم بن
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 الرسائل الداخليةمستندات 
التي تم إرسالها إلى نما بكل التفاصيل  الرسائليمكن التعرف على أي من سندات  ،رسائل نقاط البيع الداخليةمن خالل مستندات 

 نص الرسالة والموظفين الذين تم إرسال هذه الرسالة إليهمفي ذلك المنقول من نقطة البيع متضمناً  الرسالةالخاصة بسند 

 بالمفاهيم األساسية." الرسائل بنظام نقاط البيعللتعرف على المزيد من أداة الرسائل الداخلية بنقاط البيع، راجع الفقرة "
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 المخزنيمستندات طلبات التحويل 
التي تم إرسالها إلى نما بكل  المخزني، يمكن التعرف على أي من طلبات التحويل المخزنيمن خالل مستندات طلبات التحويل 

 ً افة المعلومات المتعلقة وك المطلوب تحويلهااألصناف  في ذلك التفاصيل الخاصة بطلب التحويل المنقول من نقطة البيع متضمنا

 بالتحويل.

 ألساسية.ا" بالمفاهيم المخزنيطلبات التحويل بنقاط البيع، راجع الفقرة " المخزنيطلبات التحويل  عن للتعرف على المزيد 
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 مستند لجنة جرد نقطة بيع
التي تم إرسالها إلى نما بكل البيع والمنشأة بنقطة المخزنية لجان الجرد يمكن التعرف على لجان الجرد مستندات طلبات خالل من 

ً من نقطة البيع متضمن ةالمنقول بلجنة الجردالتفاصيل الخاصة  التي تم جردها والكمية الخاصة بكل صنف وغير األصناف  لكفي ذ ا

 .التي تم رصدها بنقطة البيع ذلك من معلومات الجرد
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 واجهة نقطة البيع الرئيسية
تخدام منفردة"،حيث يتم فصلة عن نظام نما تماماً راجع الفقرتين "بيئة خاصة بنقاط البيع" ،  "واجهة اسواجهة نقطة البيع الرئيسية من

ل اإلعدادات. راجع تنصيبها في مجلد خاص بها وبقاعدة بيانات خاصة بها، ويتم الربط بينها وبين قاعدة بيانات نما الرئيسية من خال

يستطيع الكاشير  ،يةبهذا الكتاب. من خالل واجهة نقطة البيع الرئيس بمبادئ التشغيل" ماتثبيت نقطة البيع الخاصة بنظام نالفقرة "

النظام  يوفر ض والصرف، وغير ذلك من اإلجراءات بحسب صالحياته.بالتعامل مع فواتير نقاط البيع ومردوداتها واالستبدال والق

 لنقطة البيع يستطيع المستخدم التعامل مع أحدهما تبعاً لرغبة مدير النظام وهما كالتالي: واجهتين

 الواجهة األولى
ذه الواجهة باتساعها االنتقال للواجهة األخرى. تتميز ه –مع توفر الصالحية  –وهي الواجهة التلقائية لنقاط البيع ويمكن للمستخدم 

 .جهة التي سيتم الشرح عليهاهذه هي الواوكبر حجم جدول األصناف. 
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 الواجهة الثانية
خاللها التعامل  الثانية ويتم الوصول إليها عن طريق أحد مفاتيح االختصار، وهي تتمتع بشكل أفضل كما أنه يمكن منوهي الواجهة 

 مع أقساط وتصنيفات وفئات األصناف بشكل أفضل.
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 وظائف نقاط البيع
 .الوظائف الخاصة بنقاط البيع بداية من الدخول على واجهة النظام وحتى الخروج منهافيما يلي، سنقوم بشرح جميع 

دام الماوس أو عن الحظ أنه عند اإلشارة إلى أيقونة محددة لتنفيذ إجراء محدد فإنه إما أن يتم الضغط على األيقونة باستخ

 المستخدم يسمح بذلك. الكمبيوترطريق شاشة اللمس إذا كان 

قه أيضاً على كل التي سيتم شرحها على فاتورة المبيعات، سيتم تطبيوأن أي مفتاح اختصار من الوظائف التالية الحظ أيضاً 

 مع نوافذ القبض والصرف. –إن أمكن  –من فاتورة المردودات وفاتورة االستبدال. كما سيتم استخدامه 

 ذا الكتاب.راجع صالحيات نقطة البيع به –تخدم الحظ أيضاً أن أغلب وظائف وإجراءات نقطة البيع مقيدة بصالحية المس

 

   الدخول على واجهة نقاط البيع
 

" بالمجلد الذي تم فيه تنزيل نقطة البيع، يقوم النظام بفتح واجهة نقطة pos-0.0.1-SNAPSHOT-jfx.jar من خالل هذه الملف "

 البيع الرئيسية ليقوم بفتح نافذة الدخول التالية:

 

 بشرطلدخول، يمكن ألحد المستخدمين الدخول على نقطة البيع من خالل نافذة ا

 .أن يكون هذا المستخدم هو أحد المستخدمين المعرفين بملف المستخدمين بقاعدة بيانات نما الرئيسية 

 .أن يكون هذا المستخدم قد تم تحديده بملف المستخدم على أنه مستخدم لنقطة البيع 

 

التعامل مع نوافذ وإجراءات نظام نقطة البيع بقدر الصالحيات التي تم تعيينها له. راجع الحظ أن المستخدم سيكون له حق  -

 نافذة "صالحيات نقاط البيع" بهذا الكتاب.

)األصناف،  الضروريةالحظ أيضاً أنه بمجرد الدخول على واجهة نقطة البيع ألول مرة فسوف يقوم النظام بنقل البيانات  -

من قاعدة البيانات الرئيسية إلى قاعدة بيانات نقطة البيع بحسب عدد السجالت ومعدل زن،....الخ( العمالء، الموردين، المخا

"، readDataRecordsCount. راجع الفقرة  اإلعدادين "nama.propertiesنقل البيانات الذي تم تحديده بالملف 

"readDataTime "ب.بهذا الكتا بمبادئ التشغيل" بالفقرة "تثبيت نقطة البيع 
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، حيث لن يسمح ورديةالحظ أيضاً أنه بمجرد الدخول على واجهة نقطة البيع ألول مرة فسوف يقوم النظام بفتح نافذة فتح ال -

 النظام بإصدار فواتير بدون وردية مفتوحة.
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 (   (F12مساعدة
ام نقطة البيع ومن ثم استخدام االختصار طالع على كافة األوامر المتعلقة بنظذة المساعدة لإلفتح ناف من خالل هذه المفتاح يمكن

الخاصة المناسب للوظيفة المطلوبة. بمجرد استخدام هذه األيقونة بأسفل يسار واجهة نقطة البيع، سيقوم النظام بفتح نافذة المساعدة 

 :. أنظر الشكلبوظائف نقطة البيع
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 ( (F2غلق وردية-فتح 
 .أو إغالق وردية حاليةمن خالل هذه المفتاح يمكن فتح وردية جديدة 

 

المعرفة. حيث  وردية مع إدخال القيمة الفعلية لكل طريقة من طرق الدفع –إنهاء  –الوردية يتم بدء  –إغالق  –من خالل نافذة فتح 

 نافذة الماكينة.تظهر في هذه النافذة جميع طرق الدفع التي تم تعريفها بالماكينة الخاصة بنقطة البيع الحالية. راجع جدول "طرق الدفع" ب

 جدول طرق الدفع
 الرصيد الدفتري 

، وذلك هذا الحقل غير متاح للمستخدم. وهو الرصيد الذي قام النظام بحسابه من خالل فواتير ومستندات نقطة البيع

 بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. للوردية" . راجع الفقرة "الرصيد الدفتريعلى مستوى كل طريقة من طرق الدفع

 الرصيد الفعلي 

الموجود بدرج الماكينة، وذلك على مستوى كل طريقة من طرق الدفع.  الحقيقيمن خالل هذا الحقل يتم إدخال الرصيد 

 بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. للوردية" "الرصيد الدفتريراجع الفقرة 

 الفرق 

عن )عجز( إذا كان  ربعرض الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي، حيث يعب النظاممن خالل هذا الحقل، يقوم 

 الرصيد الدفتري أكبر من الرصيد الفعلي، ويعبر عن زيادة إذا كان الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري.

 والفرق.الحظ أنه البد للمستخدم من صالحية من خالل ملف الصالحيات لإلطالع على الرصيد الدفتري  -

أن الرصيد الفعلي الذي سيقوم المستخدم بإدراجه بهذه النافذة سيكون هو بداية الرصيد الدفتري والذي سيقوم أيضاً الحظ  -

 النظام بعد ذلك باإلضافة إليه.
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 ( (CTRL+F2جرد الوردية
جميع طرق الدفع الخاصة بالماكينة في أي مفتاح االختصار هذا، يقوم النظام بفتح نافذة جرد الوردية وذلك إلجراء جرد لمن خالل 

 وقت من أوقات الوردية. يمكن بعد ذلك إكمال الوردية بطريقة عادية حتى إغالقها.

يتم إدخال األرصدة الخاصة بجرد الوردية بنفس الطريقة التي تم شرحها بنافذة )قتح/غلق( وردية. راجع هذه النافذة للتعرف على 

 الوردية. كيفية التعامل مع نافذة جرد
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  F1فاتورة المبيعات )مفتاح التنقل(  
 يقوم هذا المفتاح بأحد اإلجرائين التاليين

 تورة المبيعات باالنتقال التنقل بين النوافذ )فاتورة المبيعات، سند الصرف ، سند القبض( حيث يقوم هذا المفتاح حال فتح فا

 افذة فاتورة المبيعات.القبض، ثم باستخدامه مرة أخرى بالعودة لنلنافذة الصرف ثم باستخدامه مرة أخرى باإلنتقال لنافذة 

 .)باالنتقال للوضع )فاتورة المبيعات( عندما تكون نقطة البيع بالوضع )فاتورة مردودات أو فاتورة استبدال 

 

  فيما يلي سنتناول إجراءات ومفاتيح االختصار المتعلقة بفاتورة المبيعات.
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 (F5نافذة الدفع البسيط )
 

يمكن سداد أي من فواتير نقاط البيع )فواتير مبيعات، فواتير مردودات، فواتير استبدال( حيث يقوم  ،من خالل نافذة الدفع البسيط

 النقدي فقط.بطريقة الدفع  من خالل هذه النافذة يتم السداد .النظام بإظهار نافذة الدفع البسيط

 

 

 اتورة الحالية، وال يسمح بتعديلها الحقاً، كما يقوم بفتح فاتورة جديدة بالرقم التاليبمجرد دفع الفاتورة، يقوم النظام بتخزين الف

 للتعامل معها.
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  (CTRL+F5) المتعددنافذة الدفع 
 

يمكن للمستخدم الدفع بأي من أنواع طرق الدفع المعرفة بملف الماكينة المستخدمة، كما يمكن الدفع عن  ،من خالل نافذة الدفع المتعدد

 طريق اإلشعارات او عن طريق قسائم الخصومات.

 

 مكونات النافذة
 الدفع النقدي 

 وهي طريقة الدفع األساسية والتي يمكن دائماً دفع كل أو بعض قيمة الفاتورة بها.

 الدفع اآلجل 

 البد من توفر الشرطين التاليين: ل،يسمح النظام بدفع قيمة أو بعض قيمة الفاتورة باألجل. حتى يسمح النظام بالدفع باألج

 .أن يتم السماح بالبيع باألجل من خالل إعدادات نقطة البيع بنظام نما 

 .أن تحتوي الفاتورة الحالية على عميل 

 فيزا البنك األهلي 

 HSBCفيزا بنك  

 هذين النوعين من أنواع بطاقات االئتمان ألنهما هما الذين تم تعريفهما بجدول طرق الدفع للماكينة المستخدمة.تم إظهار 

يجب إدخال رقم العملية بالحقل "رقم العملية" وهو الرقم الذي يصدر مع ن، يعند إدراج قيمة بأي من هاتين الطريقت

 .دفع بطاقات االئتمانالوصل المستخرج من آلة 

 وصل المردودقيمة  
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ن فاتورة ع. وهو الناتج يمكن للمستخدم دفع الفاتورة )أو جزء من الفاتورة( عن طريق وصل مردود )أو إشعار خصم(

 اسية.مردودات سابقة. للتعرف على المزيد من إشعارات الخصم، راجع الفقرة "إشعارات الخصم" بالمفاهيم األس

 قيمة القسيمة 

. ءأو جزء من الفاتورة( عن طريق قسيمة خصومات تم إصدارها سابقاً ألحد العماليمكن للمستخدم دفع الفاتورة )

 " بالمفاهيم األساسية.قسائم الخصومات، راجع الفقرة "عن قسائم الخصوماتللتعرف على المزيد 

   أيقونة اإلضافة 

مكن الدفع بقسيمتين مختلفتين بجميع طرق الدفع ماعدا )النقدي واألجل( يمكن إضافة نفس الطريقة للدفع بها، فمثالً ي

بجانب كود القسيمة، سيقوم النظام بإضافة سطر جديد بنافذة الدفع لنفس العميل، فعند الضغط على أيقونة اإلضافة التي 

 وبطاقات اإلئتمان.المتعدد للدفع بقسيمة أخرى. كذلك األمر بالنسبة إلشعارات الخصم 

 

 أيقونة الحذف   

 .كما بالنقطة السابقة، يمكن حذفها ببساطة من خالل أيقونة الحذف عند تكرار أحد طرق الدفع

من خالل أيقونة اإلضافة( حيث تمت إضافة والتي تم إضافتها بالصورة التالية، يمكن حذف أحد طرق الدفع المضافة )

 فيزا البنك األهلي للدفع لها مرتين لنفس الفاتورة.

 

الفاتورة الحالية وال يسمح بتعديلها الحقاً، كما يقوم بفتح فاتورة جديدة بالرقم بمجرد دفع الفاتورة، يقوم النظام بتخزين 

 التالي للتعامل معها.
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 نافذة الدفع المتعدد بمجموعات طرق الدفع
حينما تكون طرق الدفع كثيرة، يمكن تقسيمها إلى مجموعات عند إنشائها من خالل نظام نما الرئيسي، حيث يتم تحديد المجموعة  

ومن ثم تظهر مجموعات طرق الدفع ليقوم  –راجع الحقل "تجميع طرق الدفع بالمجموعة" بملف "الماكينة"  –سجل طريقة الدفع ب

 . أنظر الصورة التالية:م زر العرضااستخد النظام بإظهار جميع طرق الدفع بالمجموعة عند
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 إدخال األصناف بالفاتورة
 بأحد الطرق التالية: يسمح النظام بإدخال األصناف بالفاتورة

 عن طريق نافذة البحث  

 

مستخدم باختيار أي من األصناف المعروضة ة البحث المشار إليها، يقوم النظام بفتح نافذة البحث ليقوم النمن خالل أيقو

 بتفاصيل الفاتورة.

 عن طريق إدراج الصنف بالباركود 

 بإدراج الصنف بتفاصيل الفاتورة.بمجرد تمرير الباركود على أحد األصناف، يقوم النظام 

 بالحقل "كود الصنف" ثم استخدام مفتاح اإلدخال أو استخدام أيقونة اإلضافة  عن طريق إدراج كود الصنف 

 عن طريق األصناف المفضلة 

عند تفعيل خاصية األصناف المفضلة بإعدادات النظام والماكينة المستخدمة، يمكن للمستخدم اختيار أي من األصناف 

لمفضلة والمدرجة بأسفل النافذة. راجع الفقرة "األصناف المفضلة" بالمفاهيم األساسية، وجدول األصناف المفضلة بملف ا

 الماكينة بهذا الكتاب.

 تكرار السطر بالفاتورة )+( 
 ( أو األيقونة المبينة لتكرار أخر سطر بكل تفاصيله.+مفتاح )اليمكن استخدام 

 

 سطر من الفاتورةأخر حذف 
 األيقونة لحذف أخر سطر من الفاتورة. هذهيمكن استخدام 

 (-سطر من الفاتورة )آخر إلغاء 
يقوم هذا اإلجراء يإضافة سطر بنفس تفاصيل السطر األخير ولكن بكمية وقيمة سالبة.  .( إللغاء آخر سطر-)يمكن استخدام المفتاح 

ر. الصورة التالية توضح سطر تم إضافته إللغاء السطر طة حذف ساستخدام هذا األجراء إذا كان الكاشير ليست لديه صالحي يمكن

 األخير بتفاصيل فاتورة نقطة البيع.
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 (CTRL+DELETEحذف سطر من الفاتورة )
 يسمح النظام بحذف أي سطر من سطور الفاتورة، حيث يتم اختيار السطر المراد حذفه ثم استخدام هذا االختصار.

 (CTRL+Qتعديل كمية السطر )
من خالل هذا االخصار، يمكن تغيير كمية أحد األصناف، حيث يتم تفعيل السطر المراد تغيير كمية الصنف المدرج به ثم استخدام 

 هذا االختصار ليقوم النظام بفتح النافذة التالية:

 

 الكمية.عند إدراج أي كمية بحقل "الكمية"، سيقوم النظام باستبدال الكمية الموجودة بالسطر المفعل بهذه 
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 (CTRL+F) إظهار المفضالت –إخفاء 
 من خالل هذا االختصار، يسمح النظام بإخفاء أو إظهار األصناف المفضلة.

 (CTRL+Kإظهار اللوحة ) –إخفاء 
 من خالل هذا االختصار، يسمح النظام بإخفاء أو إظهار اللوحة.

 

 

 

 (CTRL+F9) استعالم عن سعر صنف
الحق في إدراج صنف ثم حذفه، وبالتالي ال يمكنهم إدراج صنف بالفاتورة لمجرد معرفة السعر. لذلك يوفر أكثر المستخدمين ليس لهم 

( Ctrl+F9يمكن من خاللها االستعالم عن سعر صنف بدون الحاجة إلدخاله بالفاتورة، حيث يمكن من خالل االختصار ) ،النظام آلية

هذه النافذة تمرير الباركود أو إدخال الكود الخاص بالصنف ليقوم النظام الل فتح نافذة االستعالم عن األسعار. حيث يمكن من خ

 أنظر الصورة الخاصة باالستعالم عن األسعار.  .، ثم الرجوع بعد ذلك للنافذة الرئيسيةبإدراج السعر الخاص به

 

 (PAGEDOWNالوصول لجدول األصناف )
 ى آخر سطر من سطور جدول األصناف المدرجة بالفاتورة.بنقل المؤشر إلمن خالل هذا االختصار، يقوم النظام 

 (PAGEUPالوصول لرأس المستند )
 من خالل هذا االختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقول رأس الفاتورة.

 (F3فتح جدول البحث )
سبيل المثال، عندما يكون المؤشر بحقل من خالل هذا االختصار، يقوم النظام بفتح نافذة البحث الخاصة بالحقل المفعل حالياً. فعلى 

بفتح نافذة  هذا االختصاربينما لو كان المؤشر بحقل العمالء، فسيقوم  ،الصنف، سيقوم هذا االختصار بفتح نافذة البحث عن األصناف

 البحث عن العمالء. كذلك لو كان المؤشر بحقل البائع، وحقل العملة.
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، سيقوم هذا االختصار بفتح النوافذ. فمثالً بنافذة القبض، عندما يكون المؤشر بحقل الماكينةالحظ أن هذا المفتاح يعمل بجميع 

 نافذة البحث عن الماكينات.

 (F7تغيير العميل )
 .من خالل هذا االختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقل العميل برأس الفاتورة وذلك ليقوم المستخدم بتغييره

 (CTRL+F7العميل ) حذف
 .العميل من الفاتورة الحالية بحذف من خالل هذا االختصار، يقوم النظام

 ( SHIFT+F7إضافة العميل )
)أو األيقونة(، يقوم النظام بفتح نافذة إضافة عميل وذلك إلضافة عميل جديد بقاعدة بيانات نقطة البيع ومن  من خالل هذا االختصار

إغالق الوردية بإنشاء سجالت عمالء جديدة بملف العمالء بقاعدة بيانات نما، وذلك ثم استخدامه بالفاتورة. سيقوم النظام بمجرد 

 للعمالء الذين تم إنشاؤهم عن طريق نقطة البيع. أنظر الصورة الخاصة بإضافة عميل عن طريق نقطة البيع.

 (F8تغيير مندوب المبيعات )
 برأس الفاتورة وذلك ليقوم المستخدم بتغييره. توب المبيعامن خالل هذا االختصار، يقوم النظام بنقل المؤشر إلى حقل مند

 (CTRL+F8حذف مندوب المبيعات )
 من خالل هذا االختصار، يقوم النظام بحذف مندوب المبيعات من الفاتورة الحالية.

 (CTRL+SHIFT+Nنقل جميع إشعارات الخصم )
. راجع إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية بنقل جميع إشعارات الخصم التي تم إصدارها بنقطة البيع من خالل هذا االختصار، يقوم النظام

 بهذا الكتاب." بإعدادات نقاط البيع ستخدام إشعارات الخصمابالمفاهيم األساسية، والحقل ""إشعارات الخصم" الفقرة 
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   (F6) تعليق الفاتورة
 

( أو أحد األيقونتين F6الحالية، يمكن تعليق الفاتورة بكل تفاصيلها الستخدامها الحقاً عن طريق المفتاح )أثناء التعامل مع الفاتورة 

 الموضحتين لهذه الوظيفة.

  (CTRL+F6) استرجاع فاتورة معلقة
يث يقوم النظام عند ( أو األيقونة المذكورة، حCtrl+F4عن طريق مفتاح االختصار )المعلقة يمكن إعادة التعامل مع أي من الفواتير 

ختيار أحدها إلعادة التعامل معها إما بإكمال الفاتورة وإصدارها أو بحذفها. النافذة التالية تحتوي ذلك بإظهار نافذة الفواتير المعلقة ال

 .أو حذفها فاتورتين معلقتين يمكن اختيار أحدهما إلعادة التعامل معها

 

  ( ALT+F6) حذف فاتورة معلقة
( أو عن طريق األيقونة المذكورة، حيث لن تظهر Alt + F6يمكن حذفها نهائياً عن طريق االختصار ) ،فتح فاتورة معلقةعند إعادة 

 هذه األيقونة ولن يعمل هذا االختصار إال إذا كانت الفاتورة في وضع فاتورة معلقة مفتوحة.

  ( SHIFT+F6) مسح الفواتير المعلقة
سيقوم النظام بحذف جميع الفواتير التي تم تعليقها والخاصة بالماكينة الحالية. سيقوم النظام بإرسال رسالة  ،من خالل هذا االختصار

 تحذيرية قبل حذف جميع الفواتير المعلقة.

  (CTRL+F3اختيار فاتورة )
يقوم النظام عند استخدام هذه من خالل هذه األيقونة، يسمح النظام بالوصول لفاتورة سابقة لإلطالع على محتوياتها ألي سبب حيث 

 النافذة التالية خاصة بالبحث عن الفواتير السابقة. األيقونة بفتح نافذة الفواتير السابقة لإلطالع على أي من هذه الفواتير عند اختيارها.
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 يمكن للمستخدم اختيار أي من الفواتير السابقة لالطالع على محتوياتها.

 البحث التي يدعمها نما يتيحها نظام نقطة البيع وذلك في جميع نوافذ البحث.الحظ أن جميع إمكانيات 

 الحظ أيضاً أن هذه األيقونة متوفرة أيضاً بسندات "ارتجاع فاتورة"، "استبدال فاتورة"، "سند قبض"، "سند صرف".

 

  تعديل ملحوظة
 .النظام بإدراج ملحوظة بالفاتورة حيث يسمحتظهر هذه األيقونة فقط عند استحضار فاتورة سابقة أو فاتورة معلقة، 

  فاتورة جديدة
، وذلك إللغاء الفاتورة الحالية )معلقة أو سابقة( وفتح فاتورة سابقةتظهر هذه األيقونة فقط عند استحضار فاتورة معلقة، أو فاتورة 

 جديدة.

 

  (ESCإلغاء الفاتورة الحالية )
ة الحالية )فاتورة لم تسدد، أو معلقة، أو سابقة، أو سند قبض، أو سند صرف( وفتح ( يمكن إلغاء الفاتورESCمن خالل المفتاح )

 فاتورة جديدة.

 إمكانية إلغاء فاتورة قبل الحفظ"." الخيار - احيات نقاط البيعالالحظ أن هذه اإلمكانية البد لها من صالحية بملف ص
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  الكاملة طباعة الفاتورة 
إلغاء جميع الخصومات التي تم إدراجها على أصناف الفاتورة )وليس الخصم الذي تم إدراجه على من خالل هذه األيقونة يمكن 

مستوى الفاتورة ككل برأس المستند(. بمجرد الضغط على هذه األيقونة، سيقوم النظام بحذف جميع الخصومات التي تم إدراجها 

 (.2، أو خصم 1ور الفاتورة )سواء خصم طبجميع س

  الكاملة  طباعة الفاتورة
 -بطباعة الفاتورة كاملة يث يقوم النظام عند استخدام هذه األيقونةحتظهر هذه األيقونة عند استحضار فاتورة سابقة أو فاتورة معلقة. 

 ب مثالً.ائتعني كاملة إظهار بعض المعلومات األخرى مثل الضر

 م فيه التعليم على الخيار "استخدام في الفاتورة الكاملة"يقوم النظام عند استخدام هذه األيقونة بطباعة نموذج التقرير الذي ت

 .بملف "تعريف تقرير"

" بسجل إمكانية طباعة الفاتورة الكاملهد من تعليم الخيار "حتى يقوم النظام بإظهار هذه األيقونة للمستخدم الحالي، الب

 الصالحيات الخاص بهذا المستخدم.

 

 اإلطالع على تفاصيل الدفع 
ظام بفتح نافذة تحوي جميع طرق الدفع التي تم دفع عند استحضار فاتورة سابقة، حيث عند الضغط عليها، يقوم الن األيقونةهذه تظهر 

 .بها هذه الفاتورة

 إظهار اآللة الحاسبة 
 ، إلجراء عملية حسابية.الخاصة بالويندوز  وذلك إلظهار اآللة الحاسبة

 إظهار لوحة المفاتيح 
( وذلك للكتابة عليها عند الحاجة، كأن تكون الشاشة تعمل باللمس وهناك Virtual Keyboardفاتيح تخيلية )لوحة موذلك إلظهار 

 أنظر الشكل التالي.  .حاجة إلدخال حروف أو أرقام محددة

 

 ( CTRL+Fإظهار األصناف المفضلة ) –إخفاء 
  .يمكن إخفاء وإظهار األصناف المفضلة ألي سبب ،من خالل هذا االختصار

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 91 

 

  ( F10 )خصم 
حقلي  من خالل هذا المفتاح، يمكن إدراج خصم كلي على الفاتورة )نسبة أو قيمة(. بمجرد استخدام هذا المفتاح سيقوم النظام بتفعيل

 الخصم برأس الفاتورة )نسبة ، قيمة(.

  

قيمة سيقوم بحساب  دخالالحظ أن النظام بمجرد إدخال نسبة سيقوم بحساب القيمة ووضعها بالحقل المجاور، وبمجرد إ

 النسبة المقابلة لها وإدراجها بالحقل األول.

الحظ أيضاً أن النظام سوف يقوم بتوزيع الخصم على قيم سطور الفاتورة بحيث يتم تغيير الصافي الخاص بكل سطر بما 

 يساوي نسبته من اإلجمالي الكلي للفاتورة.

 

 

 ( CTRL+F10إلغاء الخصم )
 ( يتم إلغاء خصم الفاتورة المدرج برأس المستند.Ctrl+F10االختصار )من خالل مفتاح 

  F11قفل 
ة البيع مرة أخرى. راجع طألي سبب لحين إعادة التعامل مع نق –دون إغالقها  –هذا المفتاح يمكن قفل واجهة نقطة البيع من خالل 

واجهة نقطة البيع  لبيع، سيقوم النظام بإظهار نافذة الدخول مع جعإقفال نقطة الالفقرة "إقفال نقطة البيع" بالمفاهيم األساسية". عند 

 . أنظر الشكل التالي.(Blurredالخافت )بالوضع 

 

 فتح الدرج 
 األمر يمكن فتح درج الماكينة بدون إصدار فاتورة أو مستند.ن خالل هذا م
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  المستندطباعة إعادة 
 وذلك قبل إصدار الفاتورة أو المستند. –تقوم هذه األيقونة بطباعة المستند الحالي 

". بسجل الصالحيات عادة طباعة المستنداتإإمكانية  الحظ أنه حتى تظهر هذه األيقونة للمستخدم، البد من تفعيل الخيار "

 .الخاص بهذا المستخدم

ستند في حالة عدم وجود طباعة اخر م عند عدم وجود مستند مفتوح، سيقوم النظام بطباعة اخر مستند بشرط تعليم الخيار "

 " بملف إعدادات نقطة البيع.مستند مفتوح

 

 إرسال الكل  
عند الضغط على هذه  –كعدم وجود اتصال مثالً  –يفشل النظام عن نقل بيانات الوردية عند إغالقها ألي سبب  ،في بعض األحيان

 وذلك عند عودة االتصال مثالً. –األيقونة، سيقوم النظام بإعادة إرسال هذه البيانات مرة أخرى 

 (   ALT F4الخروج )
 للخروج من نظام نقطة البيع تماماً.
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  (CTRL+F1)مردود مبيعات 
كل الوظائف المطبقة يمكن التحول للوضع مردود مبيعات الرتجاع أي من فواتير المبيعات التي تم إدخالها.  ،من خالل هذا االختصار

فاتورة المردودات به مطبقة أيضاً على فاتورة المردودات، وسنتناول من خالل الشرح التالي ما تنفرد  –اً تقريب –على فاتورة المبيعات 

 عن فاتورة المبيعات األصلية.

 

 إدراج فاتورة مبيعات إلرجاعها     

حال تفعيل  F3إدراج فاتورة مبيعات سابقة، أو البحث عنها عن طريق أيقونة البحث بهذا الحقل )أو باستخدام بمجرد 

حقل الفاتورة(، سيقوم النظام بإدراج كافة أصناف هذه الفاتورة بجدول أصناف فاتورة المردودات، ويمكن للمستخدم 

حذف بعض األصناف من الفاتورة واإلبقاء على الباقي بهدف ارتجاع بعض أصناف الفاتورة وليس كلها. كما يمكن 

 الفاتورة.األصناف بارتجاع بعض كميات 

 ته الرتجاع فاتورة من خالل ملف صالحيات نقطة البيع بنظام نما.االمستخدم مقيد بصالحي أن الحظ- 

ً أنه حتى مع وجود صالحية االرتجاع، فالمستخدم مقيد  - بعدد األيام المسموح خاللها بارتجاع أيضاً الحظ أيضا

 بملف الماكينة." شروط و سياسة اإلستبدالسم "بالق" ارتجاع الفواتير في خالل )باأليام( الفااورة كما تم تحديد الحقل "

 الحظ أيضاً أنه الرتجاع أحد األصناف،البد وأن يكون هذا الصنف قابل لالرتجاع، كما تم تحديد ذلك بملف الصنف. -

ً أنه الرتجاع أصناف بدون تحديد فاتورة، البد وأن تعطى هذه الصالحية للمستخدم من خالل ملف  - الحظ أيضا

 قاط البيع"."صالحيات ن
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 إرتجاع فاتورة مبيعات خاصة بماكينة مختلفة   

عند استخدام هذه األيقونة، سيقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بإدراج كل من كود الفاتورة ورقم الماكينة الخاصة بها، 

 ومن ثم يتم ارتجاع فاتورة تم إصدارها من ماكينة أخرى. أنظر الشكل التالي

 

 الفاتورة بالحقل "الكود" كما يتم إدراج الماكينة بالحقل "كود الماكينة".يتم إدخال رقم 

"،  عنوان اآلي بي للماكينه الحظ أنه حتى يتم ارتجاع فاتورة لماكينة أخرى البد وأن يكون قد تم تحديد كل من "

 هذه الماكينة. راجع هذين الحقلين بملف الماكينة.ل"  رقم منفذ الماكينة"

 

 ردود )إشعار خصم( بدالً من سداد قيمة األصناف المرتجعة  إصدار وصل م 

 

مثل  استالمها من العميل حيث يمكن دفع النقود  -أو الدفع المتعدد  –يتم ارتجاع النقود من نقطة البيع بنافذة الدفع 

ي تم تعريفها مسبقاً للعميل إما نقداً أو ترد لحساب العميل )باألجل( أو ترد ألي من بطاقات االئتمان الخاصة به والت

 ( بهذا الكتاب.Ctrl+F5بالماكينة. راجع نافذة الدفع المتعدد )

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 95 

 

يمة فاتورة الشئ الجديد في هذه النافذة هو المشار إليه بالسهم في الصورة وهو قيمة وصل المردود. عند إدراج ق

لعميل لل مردود برقم محدد المردودات أو بعض قيمتها بهذا الحقل، فمعنى ذلك أن النظام سوف يقوم بإنشاء وص

ات( بقيمة هذا المذكور بالمرتجع والذي يمكنه من خالله دفع فاتورة مبيعات )أو عدة فواتير أو جزء من فاتورة مبيع

" المردود، كما يمكنه استالمه الحقاً عن طريق إصدار سند صرف خاص بهذا العميل. راجع "إشعارات الخصم

 راجع أيضاً ملف "إشعارات خصم نقاط البيع". بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.

لخصم" االحظ أنه حتى يسمح النظام باستخدام إشعارات الخصم البد من التعليم على الخيار "استخدام إشعارات 

 بإعدادات نقاط البيع.
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  SHIFT+F1استبدال مبيعات 
كل الوظائف المطبقة مبيعات الستبدال أي من فواتير المبيعات التي تم إدخالها.  استبدالمن خالل هذا االختصار يمكن التحول للوضع 

 االستبدالما تنفرد فاتورة  ،، وسنتناول من خالل الشرح التالي االستبدالمطبقة أيضاً على فاتورة  –تقريباً  –على فاتورة المبيعات 

 عن فاتورة المبيعات األصلية.

 

 

  دالهاإدراج فاتورة مبيعات الستب    

حال تفعيل  F3إدراج فاتورة مبيعات سابقة، أو البحث عنها عن طريق أيقونة البحث بهذا الحقل )أو باستخدام بمجرد 

سيقوم النظام بإدراج كافة أصناف هذه الفاتورة بجدول أصناف فاتورة االستبدال ولكن باللون األحمر  ،حقل الفاتورة(

ويمكن للمستخدم حذف بعض األصناف من الفاتورة واإلبقاء على الباقي بهدف  –لتمييز أصناف الفاتورة األصلية  –

 الفاتورة. أصناف استبدال بعض أصناف الفاتورة وليس كلها. كما يمكن استبدال بعض كميات

 ته الستبدال فاتورة من خالل ملف صالحيات نقطة البيع بنظام نما.االحظ أن المستخدم مقيد بصالحي- 

ورة ته حتى مع وجود صالحية االستبدال، فالمستخدم مقيد بعدد األيام المسموح خاللها باستبدال الفاالحظ أيضاً أن -

، حيث سيبحث كما تم تحديد ذلك بالقسم "شروط وسياسة االستبدال" بملف الماكينة، أو بملف إعدادات نقاط البيع

 .تحديدها بملف الماكينة النظام عن هذه الصالحية بملف إعدادات نقاط البيع إذا لم تكن قد تم

 ، كما تم تحديد ذلك بملف الصنف.لالستبدالأحد األصناف،البد وأن يكون هذا الصنف قابل  الستبدالالحظ أيضاً أنه  -
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 فاتورة مبيعات خاصة بماكينة مختلفة   استبدال 

الفاتورة ورقم الماكينة الخاصة بها، عند استخدام هذه األيقونة، سيقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بإدراج كل من كود 

 ومن ثم يتم استبدال فاتورة تم إصدارها من ماكينة أخرى. أنظر الشكل التالي

 

 يتم إدخال رقم الفاتورة بالحقل "الكود" كما يتم إدراج الماكينة بالحقل "كود الماكينة".

 "، "عنوان اآلي بي للماكينهتحديد كل من "الحظ أنه حتى يتم استبدال فاتورة لماكينة أخرى البد وأن يكون قد تم 

 هذه الماكينة. راجع هذين الحقلين بملف الماكينة.ل" رقم منفذ الماكينة
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   F1 مصروفات
والضغط على الزر   أو من خالل فتح نافذة المساعدة، بينما نقطة البيع في الوضع )فاتورة مبيعات( F1من خالل استخدام المفتاح 

 بالتحول للوضع المصروفات أنظر الصورة التالية:هذا االختصار يقوم  ،الموضح برأس الفقرة الحالية

  

 :من خالل هذا المستند يمكن إصدار سند صرف ألي من الذمم التالية

 إصدار سند صرف ألحد الماكينات المعرفة بملف الماكينات بنظام نما. 

 أو الموظفين. عمالء أو الموردينإصدار سند صرف ألحد ال 

 إصدار سند صرف لسداد إشعار خاص بأحد العمالء. 

 بنظام نما   –مثل مشروع أو اعتماد مستندي مثالً  –صرف ألحد المراجع التي تم تعريفها بملف المراجع  إصدار سند

" بهذا المرجع العام لنقاط البيعف "" بالمفاهيم األساسية، والملالمراجع الخاصة بالقبض والصرفالرئيسي. راجع الفقرة "

 الكتاب.
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   F1 مقبوضات
والضغط على الزر   ، أو من خالل فتح نافذة المساعدة(صرفسند بينما نقطة البيع في الوضع ) F1من خالل استخدام المفتاح 

 أنظر الصورة التالية: المقبوضاتالموضح برأس الفقرة الحالية. سيقوم هذا االختصار بالتحول للوضع 

 

 

 ألي من الذمم التالية قبضمن خالل هذا المستند يمكن إصدار سند 

  قبض من ماكينة أخرىإصدار سند. 

  ين.موظفالأو  العمالء أو الموردين من  قبضإصدار سند 

 بنظام نما   –مثل مشروع أو اعتماد مستندي مثالً  –قبض من أحد المراجع التي تم تعريفها بملف المراجع  إصدار سند

" بهذا المرجع العام لنقاط البيع" بالمفاهيم األساسية، والملف "المراجع الخاصة بالقبض والصرفالرئيسي. راجع الفقرة "

 الكتاب.
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 إنشاء قسيمة خصومات من خالل سند القبض
، سيقوم النظام من خالل سند القبض بإنشاء قسيمة بأسفل النافذةمة سند القبض"عند التعليم على الخيار "إنشاء قسائم )كوبونات( بقي

)أو عدة قسائم( للذمة المذكورة بسند القبض، حيث سيعتبر النظام القيمة المدفوعة من الذمة هي لشراء قسائم خصومات. في هذه 

 الحالة، فور استخدام الزر موافق، سيقوم النظام بإظهار النافذة التالية:

 

 فيما يلي، سنتناول حقول هذه النافذة:

 عدد القسائم المنشأة 

جنيه، وتم إدراج الرقم  1000يمكن إصدار أي عدد من القسائم بقيمة سند القبض، فمثالً إذا كانت قيمة سند القبض هي 

 " جنيه.100" في هذا الحقل، فسوف يقوم النظام بإصدار عشرة قسائم، قيمة كل قسيمة هي "10"

 ، إلى تاريخ من تاريخ 

 يمكن تحديد فترة معينة تكون هذه القسيمة صالحة خاللها، بحيث ال يمكن استخدام هذه القسيمة إال خالل هذه الفترة. 

 تستخدم مرة واحدة 

من خالل هذا الخيار، لن يتم استخدام القسيمة )القسائم( الصادرة إال مرة واحدة فقط، أي لن يتم استخدام أي قسيمة إال 

 فاتورة واحدة فقط، ولن يتم استخدام باقي قيمة القسيمة في سداد فاتورة أخرى.في دفع 

 أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بسداد فواتير بكل قيمة القسيمة الصادرة.
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 (ALT+F1)فتح واجهة المبيعات الجديدة 
للتعامل مع الشكل الجديد لفاتورة المبيعات حيث يمكن عرض األصناف من خالل هذا االختصار يمكن تحويل واجهة نقطة البيع 

 المفضلة تبعاً للقسم أو الفئة أو التصنيف، كما تظهر الفاتورة واأليقونات بشكل آخر، قد يكون أفضل بالنسبة لبعض العمالء.

 

 ً  على هذه الواجهة مع إمكانية التعامل مع األقسام جميع الوظائف التي تم الحديث عنها بالواجهة األصلية لفاتورة المبيعات تنطبيق أيضا

 لمفضلة بحسب أقسامها وتصنيفاتها.ا

 األصناف المفضلة
من أهم ما يميز واجهة المبيعات الجديدة هو األصناف المفضلة حيث تم إدراجها بحسب أقسامها أو فئاتها أو تصنيفاتها. للتعرف على 

 بملف الماكينة. ألصناف المفضلة"راجع  القسم " االمزيد عن تقسيم األصناف 

الحظ أن النظام يوفر بأعلى األصناف المفضلة الحقل "البحث عن" والذي يقوم بإظهار األصناف وفقاً لألرقام المدخلة حيث 

يقوم النظام بمجرد إدراج الحروف األولى بإظهار األصناف المشابهة، وذلك حتى يسهل على المستخدم الوصول للصنف 

 كانت األصناف كثيرة. المطلوب إذا

يقوم النظام بإدراج  ،الحظ أيضاً الحقل "الكمية" والذي من خالله يمكن إدراج كمية بحيث عند اختيار أحد األصناف المفضلة

 الصنف بالكمية المطلوبة.

 ها.الحظ أيضاً أنه يمكن التحكم في حجم مساحة األصناف المفضلة وطريقة عرض وعدد أصناف رأس الفاتورة وتفاصيل
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 (CTRL+F4) لالطالع على إحصائيات البيانات
من خالل هذا االختصار، يقوم النظام بفتح نافذة "إحصائيات البيانات"، والتي يمكن من خاللها االطالع على التعديالت التي تمت 

 والتي قام النظام بنقلها إلى نقطة البيع. –والتي قد تكون مفيدة لنقاط البيع – بملفات نما

العميل  " بقاعدة بيانات نما بكل من ملفadminهذه الصورة بعض التعديالت التي تم إدخالها عن طريق مدير النظام "توضح 

 والمورد والصنف وإعدادات نقطة البيع.
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  لعرض أخطاء نقل البيانات
يمكن التعرف على أخطاء نقل البيانات من نقطة البيع   – F1شاشة المساعدة خالل من  الوصول إليهوالذي يتم  – الزرمن خالل هذا 

 إلى قاعدة بيانات بيانات نما الرئيسية.

 

كما هو واضح، يتم توضيح المستندات التي فشل النظام في إرسالها لقاعدة بيانات نما الرئيسية، مع بيان نوع ورقم كل مستند لم يتم 

يه اإلرسال باإلضافة لملف اللوج إلرساله لقسم التطوير في حال الفشل في معالجة نقله، وسبب الفشل في إرساله والوقت الذي فشل ف

 الخطأ.
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  لعرض سجل اإلجراءات ألحد المستخدمين
بكافة اإلجراءات التي  سجل كاملعلى  االطالعيمكن   – F1من خالل شاشة المساعدة  الوصول إليهوالذي يتم  – الزرمن خالل هذا 

 .واإلقفال وغير ذلك ،إدخال الفواتير لحالي مثل فتح الوردية،المستخدم ا قام بها

 

ً نوع اإلجراء ونوع المستند ورقمه والتاريخ كما هو واضح، يتم  عرض جميع اإلجراءات التي قام بها المستخدم الحالي متضمنا

 والتوقيت الخاص بكل إجراء.
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  طلب تحويل مخزني من خالل نقطة البيع
إصدار سند "طلب تحويل مخزني" من أحد المخازن يمكن   – F1والذي يتم استخدامه من خالل شاشة المساعدة  – الزرمن خالل هذا 

 .إلى المخزن الذي تتبع له نقطة البيع

 

 إدراج جميع األصناف المطلوب تحويلها إلى نقطة البيع.يقوم المستخدم بكما هو واضح، 

تحويل مخزني بناءاً عليه ليتم تحويل هذه  سند، يمكن إصدار بقاعدة بيانات نما الرئيسيةعند انتقال هذا الطلب إلى نظام نقطة البيع 

ً إلى المخزن الخاص بنقطة البيع، كما يمكن تحديد موقع مخزني )من ، إلى( بطلب التحويل. راجع الفقرة "طلبات  األصناف فعليا

 " بموديول نقاط البيع بنظام نما الرئيسي.المخزنيالتحويل طلب التحويل المخزني" بالمفاهيم األساسية. راجع أيضاً مستند "
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  لجنة جرد مخزني
لمخزن )أو موقع( مخزني"  لجنة جرديمكن إصدار "  – F1والذي يتم استخدامه من خالل شاشة المساعدة  – الزرمن خالل هذا 

 .نقطة البيع

 

المطلوب جردها للمخزن الذي تم اختياره برأس المستند كما يمكن تحديد موقع  إدراج جميع األصنافيقوم المستخدم باضح، كما هو و

 لجرد هذا الموقع فقط.

بتحويل بنهاية الوردية يتم نقل لجنة الجرد هذه إلى مستند الجرد المناظر بموديول نقطة المبيعات بنظام نما الرئيسي ليقوم المستخدم 

مال باقي إجراءات الجرد من خالل قسم الجرد المخزني بموديول المخزون. راجع لجنة الجرد هذه إلى لجنة جرد مخزنية واستك

 ً  "مستند لجنة جرد نقطة بيع" بهذا الكتاب. "جرد األصناف بنقاط البيع" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. راجع أيضا
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  تعديل حجم الخط
أحد الخطوط يقوم النظام بإظهار نافذة خاصة بتغيير حجم   – F1دة والذي يتم استخدامه من خالل شاشة المساع – الزرمن خالل هذا 

 .)خط الحقل، خط رأس الجدول "عناوين الجداول"، أو خط خاليا الجدول(

 

 .يتم إدراج حجم الخط بالحقل المطلوب

البيع الخاص " بمجلد نقطة screenProperties.propertiesال حظ أن هذه األحجام يمكن تغييرها أيضاً من خالل الملف "

  .بالماكينة
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  تغيير كلمة المرور
كلمة مرور لتغيير يقوم النظام بإظهار نافذة خاصة   – F1والذي يتم استخدامه من خالل شاشة المساعدة  –من خالل هذا الخيار 

وتأكيدها، ليقوم المستخدم بعد المستخدم الحالي، حيث يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر القديمة ثم القيام بإدخال كلمة السر الجديدة 

 ذلك بالدخول بكلمة السر الجديدة.
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 (CTRL+SHIFT+I) تعديل تصنيف الفاتورة
يمكن استخدام تصنيف الفاتورة بنقاط البيع كناحية تنظيمية كما يمكن استخدامها لتحديد األسعار حيث يمكن أن تختلف أسعار األصناف 

 عند استخدام هذا االختصار، سيقوم النظام بإظهار نافذة )تعديل تصنيف الفاتورة( التالية: .تبعاً لتصنيف الفاتورة

 

يمكن البحث عن تصنيف الفاتورة المطلوب أو إدخاله مباشرة، حتى يتم تصنيف الفاتورة بهذا التصنيف، ومن ثم يتم تطبيق األسعار 

 على أصناف الفاتورة. –إن وجدت  –الخاصة بهذا التصنيف 

  أيقونة المزيد
، حيث تظهر بها بعض الحقول التي تم إعدادها )من خالل نافذة "إعدادات واجهة نقاط هذه األيقونة خاصة بواجهة نقاط البيع الجديدة

ت " بالملف "إعداداحقول الشاشة الفرعية . راجع القسم ")كالحقول التي يندر استخدامها( البيع الجديدة"( بحيث تكون في نافذة منفصلة

 واجهة نقاط البيع الجديدة" بهذا الكتاب.
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  بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام نقطة البيع
 بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام نقطة البيع.

 الرابط الفيديو

 https://youtu.be/5KseKE9Il8Q اجهة نقطة البيعو -نقاط البيع 

 https://youtu.be/I77ScMPrXM4 اجهة نماو -نقطة البيع الجزء 

 https://youtu.be/I77ScMPrXM4 اجهة نماو -نقطة البيع الجزء 

 https://youtu.be/n1qNr62QyBE عامة -نقاط البيع 

 خطوات تجهيز نقاط

 تعريف ماكينة 

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بنقطة البيع 

تجهيز نقطة بيع وضبط اتصالها بقاعدة البيانات  

 الرئيسية

https://youtu.be/BEeHNe3W10k 

 https://youtu.be/rOCS8xLUuBg ماكيفية تعريف الماكينات الخاصة بنقاط البيع داخل نظام ن

 https://youtu.be/vXLvJ_3zwRA نظام نما للصيدليات الخاص بشركة نماسوفت

 واجهة نقطة البيع

 صالحيات نقاط البيع

https://youtu.be/rOKq-AsFwGk 

 مقبوضات نقاط البيع

 مصروفات نقاط البيع 

 جرد الماكينات 

 بعض الخصائص األخرى 

https://youtu.be/rGVeiGhwxb0 
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