
اإلضافات
المخزوننظام

بالمخازناألصنافبربطخاصملفإضافةتم●
إدارةبإعداداتالجرد"سندمنالمنشأةالسنداتمعالكمیاتمنالتأكد"عدمالخیارإضافةتم●

التوزیع.
التوزیع.إدارةإعداداتإلىالحفظإعادةعندالجردسنداتحذفالخیارإضافةتم●
صرفوسندالمخزنيالتحویلسندمثلالمخزنيالصرفسندفيالشحناتتجمیعزرإضافةتم●

الخام.المواد
المبیعاتنظام

2ضریبةنسبة،ولیستقیمة1(ضریبةكالتالي:العامةاإلعداداتفياختیاراتأربعةإضافةتم●
نسبة).ولیستقیمة4ضریبةنسبة،ولیستقیمة3ضریبةنسبة،ولیستقیمة

المشتریاتنظام
التوزیع.إدارةبإعداداتمعالجتھ"تمبأنھالمشتریاتمردودطلبعلىالتعلیم"عدمالخیارإضافةتم●
الذمة.إلىآلیاًنسخھیتمانمورداختیارعندبحیثمشتریاتفاتورةتحسینتم●
البنوكنظام

البنكيالحسابباختیارالنظامیقومبحیثالتحسینتمالشیكات،دفترواختیارمالیةورقةإنشاءعند●
الدفتر.منتلقائیا

العمالءخدمةنظام
الشاشةاسمیختارأنللمستخدمیمكنبحیثتطویر""طلبمستندداخل"الشاشة"حقلإضافةتم●

داخلھا.التطویرالمراد
البشریةالمواردنظام

لدواماالفتراضيبالوقتوجودهعدمحالةفيتلقائیاالحضوروقتلملءكیانمسارإضافةتم●
محدد.معیارحسبالموظف

بدایةواالذنانتھاءبینالفرقیضیفال(التأخیرالیومیبدأاالنصراف"اذنالخیارإضافةتم●
البشریة.المواردإعداداتالفعلي)إلىالحضور

البشریة.المواردبإعداداتالرواتب"فترةخارجبتاریخراتبسندإصدار"منعالخیارإضافةتم●
موعدالمقابلة،(تاریخالتالیة:الحقولإضافةتمحیثللعمل،متقدمشاشةداخلتعدیالتإضافةتم●

المقابلة).حالةالذاتیة،السیرةمرفقالمقابلة،
عليبناًءالرصیدتحدیثیتمإجازةسندعلىبناءعملمباشرةسندعملعندبحیثالتحسینتم●

إجازة.آخرتاریخولیسالمختاراإلجازةسندتاریخ
االفتراضیة.الشھرأیامعددعلىیحتويالبشریةالمواردبإعداداتحقلإضافةتم●



المشاریعإدارةنظام
علىموافقةمھام،(تنفیذالتالیة:الشاشاتمنبكلفعلى)/(مخططبالساعات""الوقتإضافةتم●

مھمة).تنفیذ
البیعنقطةنظام

فاتورة.بدونأصنافالرجاعالمؤھلینالمستخدمینلتمكنصالحیةإضافةتم●
اإلعدادات.نافذةلفتحصالحیاتإضافةتم●
البیع.نقاطبفواتیرالضرائبدعمتم●
البیع.نقطةفاتورةإلىالمقاس،..الخ)الحجم،اللون،(مثلالحقولمواصفاتإضافةتم●
Cash(یكونأنوالمفترضخاطئةالدرج"غلق-"فتحبـالخاصةالترجمة● drawer.(
مترجمةغیرللمصدر"البیاناتنقل""خروج"،بیانات"،"تحمیلبـ)Hints(الخاصةالتلمیحات●

اإلنجلیزیة.للغة
نفسلھمااآللة""اسمواآللة""كودالحقالنیكونبحیثوالوردیةالجردنافذتيتحسینتم●

االرتفاع.
العنوانینولیسوردیة""غلقأووردیة""فتحإماالعنوانیظھربحیثالوردیةنافذةتحسینتم●

معاً.
(طریقةكالتالي:تكونبحیثالجریدحقولعناوینتحسینتموالوردیة،الجردنافذتيمنبكل●

الفرق).الفعلي،الرصیدالدفتري،الرصیدالدفع،
Cash"یكونبحیثاإلنجلیزیةباللغةالجرداسمتغییرتم● count"ًمنبدال"Inventory."
المساعدة.عناوینتعریبتم●
Show"العنوانتعدیلتم● Holded Invoices"یكونبحیثبالمساعدة"Show Held Invoices."
.nama.propertiesملفخاللمنالبیعلنقطةالتلقائیةباللغةخاصسطرإضافةتم●
التصنیعنظام

توزیعیتمكمااإلنتاج،بأوامرالستدعائھاوذلكمباشرةالغیراإلنتاجبتكالیفخاصملفإضافةتم●
متعددة.توزیعلطرقوفقاالمخزنیةاألصنافعلىالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیف

المعروضة.األعمدةالعلىمنتجتسلیمصفحاتفىاإلنتاجوأمروالصنفالكمیةإضافةتم●
مطلوبة.حقولإنتاجتنفیذمستندسطورفيخطوة""إلىخطوة"،"منالحقولجعلتم●



الثابتةاألصولنظام
مستردة).(ضریبةاألصلقیمةمنجزءلیستالضریبةجعلإمكانیةإضافةتم●
أصل.واستبعادإضافةمستندبتوجیھالقیود""اختصارالخیارإضافةتم●
المستندیةاالعتماداتنظام

صفحةفيالمستندياالعتمادإلىالتكلیفسندات-المصاریفسندات-التوریدسنداتإضافةتم●
المرتبطة).(السجالتجدیدة

العقارياالستثمارنظام
التالیة:التعدیالتإضافةتمالمشتري:/المالكملف●

a.مجموعة)-(فردلیحتويالمالكنوعإضافةتم
b.األسھم)(المالك/المشتري،عددالحقالنبھالمالكبتفاصیلجدولإضافةتم
c.الموجودةاألسھمعددحسبتقسیمھیتممجموعةمالكعليمحاسبيتأثیرأيوجودعند

االسھم).عددالمالك\اجماليالقیمة*أسھم(بالمعادلةالمالكفي
قسط.منألكثرتحصیلسندإصداریمكنبحیثالتحسینتماالفتتاحیة:والعقودالبیععقود●
األقساطإالیظھرالبیع،عقدعلىبناًءتحصیلسندعملعندبحیثالتحسینتمالتحصیل:سند●

األقساط.جمیعإظھارمنبدالًمدفوعةالغیر
فارغة.خطأرسالةتظھرافتتاحيبیععقدإدخالعنداألحیان،بعضفي●
اإلیجار.بعقودالسنویةالزیادةبطریقةخاصنظامإضافةتم●
التالیة:التحسیناتإدخالتمافتتاحي:البیععقد●

a.باإلصداراتیعملكماالفعليالتاریخمنولیسالقسطاستحقاقتاریخمنالقسطیحسبأن
السابقة.

b.عقدعلىتحصیلمستندعملعندبحیثالسطرعلىنظامیاالمدفوعةالقیمةحقلإضافة
العقد.فيتأثیرهیظھرالبیع

لتوجیھاألقساط"إلجمالىالمتبقيمطابقةمن"التحققالخیارإضافةتمافتتاحي:بیعوعقدبیععقد●
االفتتاحي.البیعوعقدالبیع،عقدمنكل

عقودعملإمكانیةإضافةتمكماإیجار"،أسعار"عرضوبیع"أسعار"عرضالنافذتینإضافةتم●
أسعار.عرضعلىبناءوإیجاربیع

للمشروعالمستخدماختیارحالةفيبحیثالتحسینتمالعقاري،االستثمارنظاممستنداتجمیعفي●
فقط.بالمشروعالموجودةالوحداتعلىتلقائيفلتربعملالنظامیقومانمستندأيفي

وذلكالوحدةملفمنالمستدعاةالبیاناتكباقي"الطابق"باستدعاءیقومبحیثالنظامتحسینتم●
العقاري.االستثمارنظاممستنداتجمیعداخل

للحدیقة،المترسعرالحدیقة،مساحةللوحدة،المتر(سعرالوحدة:بملفالتالیةالبیاناتإضافةتم●
االجمالیھ).القیمھ

الحجز،صالحیةتاریخاألقساط،عددالمتبقي،حجز،(دفعةالحجزبمستندالتالیةالبیاناتإضافةتم●
المبیعات).مسؤل

التالیة:التحسیناتإضافةتم/افتتاحي:بیععقد●
a.الشاشة.داخلبمجموعةلتكوناألقساط""إنشاءزربیانات



b.بحیثاألقساط""إنشاءبیاناتضمنقسط"أخر"قیمةوقسط"أول"قیمةمنكلإضافةتم
قسط.كلقیمةأواألقساطعددعلىالتعاقدقیمةتوزیعقبلقیمتھمخصممراعاةیتم

c.یكونبحیث..االقساط""إنشاءبیاناتضمنالمتبقي"المبلغ"معالجةخاصیةإضافةتم
األخیر،للقسطیضافاألول،للقسط(یضافكالتالي:وھيللمستخدماختیاراتأربعةھناك
منفرد).أخیرقسطمنفرد،أولقسط

مبدئي".بیع"عقدباسمالعقارياالستثمارنظامفيالمبیعاتمستنداتداخلجدیدمستندإضافةتم●
إدراجخاللمنقسطمنألكثرالتحصیلسندإنشاءیتمأنإمكانیةإضافةتمتحصیل:مستند●

سطور.داخلاألقساط
ھوكماـوالمبانيالوحداتعلىمؤقت""حجزمستندتطبیقإمكانیةإضافةتممؤقت:حجزمستند●

االرض.وقطعةوالمربعالبلوكعلىالحال
عندبالھجريلیكوناالفتتاحياإلیجاروعقداإلیجارعقدفياألقساطاستحقاقتاریختعدیلتم●

بالعقد.القسطكودوكذلكالھجريبالتاریخالعملاختیار
اإلیجار.عقدبملفالھجري"بالتاریخ"العملالخیارإضافةتم●
یكونانیقبلبحیثافتتاحي"بیع"عقدبمستندالخاصالتوجیھتحسینتماالفتتاحي:البیععقد●

محاسبي.تأثیربدون
اإلعدادات

المختار،القطاعتعدیلالمختارة،الشركة(تعدیلالعامة:اإلعداداتإلىالتالیةاالختیاراتاضافةتم●
المحدداتتعدیلالمختارة،التحلیلیةالمجموعةتعدیلالمختارة،اإلدارةتعدیلالمختار،الفرعتعدیل

التقاریر)مدخالتفيالمختارة
التنویھات.فيالھجريبالمقابلالتاریخإظھارإمكانیةإضافةتم●
الىتنبیھإرسالیمكنبحیثالمستندفىالحالة)(تغییرإمكانیةإضافةتمالتنبیھات،قوالبفى●

المستند.حالةبتحویلقامقدالمستخدمینأحدأنموظف
علىالمستخدمإلجبارعام)الشركةعلىبالدخولالسماح(عدمالمستخدمینبملفخیارعملتم●

عام.المحددمنالعملوعدممحددةشركةعلىالدخول
معینة.بمحدداتالمغلقةالفتراتلتجاھلالعامةاإلعداداتإلىجدولإضافةتم●
باالسمجدیدكیانمسارعملتم●

com.namasoft.sws.SWSPreventUpdateDetailedRemarkLinesAction
العامة.اإلعداداتإلىااللیة"للدفاترالیدويالتكوید"منعالخیارإضافةتم●
خطأرسالةداخلوصلةوضعیمكنحتيHTMLأكوادعلىتحتويأنالخطألرسائلالسماحتم●

التكرار.مواقعمعالتكوید
موقعمعاآلليالتكویدخطأ(رسالةكالتالي:العامةاإلعداداتفيالخطألرسالةحقلینإضافةتم●

انجلیزي).-التكرارموقعمعاآلليالتكویدخطأرسالةعربي،-التكرار
Detailedتفصیلیةملحوظةإدراجیمكنبحیثالتحسینتم● Remarkفيالمزیدقائمةخاللمن

االجتماع.ملحوظةوكذلكالمستندات،
Log"الخیارإضافةتم● Report Performance To DB"العامة.اإلعداداتبملف
طریقعنحالیاًالنظامبھایقومالتيالمھامعرضیمكنبحیثالتطویرتم●

serverip:8080/erp/test.html



.8خصمإلى1خصممنتشملبحیثمستعملةالغیرالممیزاتتعدیلتم●
المالحظات.شاشاتداخلمجموعةإضافةتم●
قطاع،فرع،(شركة،المحدداتملفاتمثلالملفاتببعض"CancelActivated"الخیارإضافةتم●

ھذهسجالتحذفإلمكانیةوذلكمجموعة.توجیھ،دفتر،مالیة،سنةتحلیلیة)،مجموعةإدارة،
بھا.المرتبطةالمستنداتجمیعحذفبعدالملفات



أخطاء
المخزوننظام

والحفظ.تاریخعلىبناًءالكمیاتحسابإعادةعملعندالجردإنھاءسندفيالحفظمعخطأیحدث●
المبیعاتنظام

صافيفيویؤثرالمجانيالصنفسعریظھرالمبیعات،فاتورةفيمجانيبصنفعرضعملعند●
بالشكلاإلجماليیظھرالحفظوبعدالمجاني)،الصنفسعر-الفاتورة(إجماليالحفظقبلالفاتورة
الصحیح

فارغة.خطأرسالةتظھرالبیعأمرحفظعنداألحیان،بعضفي●
المجانیة.األصنافالبیعنقاطتدعمال●
ظھوربدونالحفظمعالسندحذفیتمالمرتبط،المخزنىالسندإدخالومبیعاتفاتورةإدخالعند●

سبب.
المشتریاتنظام

فارغة.خطأرسالةتظھرالحفظوالمشتریاتفاتورةفىالتعدیلعنداألحیان،بعضفي●
سبب.بدونالحفظمعالمشتریاتفاتورةمنالضریبةحذفیتماألحیان،بعضفي●
آلي.بشكلالفترةتعدیلیتمالالفعليالتاریختعدیلعندالمتنوعات،فاتورةداخل●
الشراء.طلباتاختیارعندمجمعشراءطلبعملعنأحیاناًخطأیحدث●

اإلعدادات
الشركاتبإظھارالنظامیقومالالسطرمستوىعلىالشركاتتحویلجاريفيالشركةاختیارعند●

بالمستندات.الخاصةالمحدداتفيالموجودةالشركةحذفبعدإال
ناقصاً.الملفالنظامیقرأحیثcsvملفمناالنصرافوالحضوراستیرادیمكنال●
العمیل.لديللمستنداتالتعدیلسجلمطالعةیمكنال●
األحیانبعضفيالمحسوبةالحقولتعملال●
البشریةالمواردنظام

مفرد.حسابمعادلةداخلوضعھاعنداالستعالمجملتعملالاألحیان،بعضفي●
إضافةخاللمنموظفینإضافةوانصرافوحضورسندعملورسمیةعطالتتعریفعند●

أیاممثلحذفھاعدممعالرسمیةالعطالتأثناءللموظفینحضوربعملالنظامیقومیدویا،موظفین
االسبوعیة.العطلة

الرواتب.سجلفيالتعدیلیمكنالكمسودةالرواتبسنداتإصداروعندالرواتبسجالتفي●
سندمسودةتزالالالتيالسجالتاستعمالیمكن"الالخطأرسالةوتظھرمسودةراتبسندبحذف●

الراتب".
3معامللھاالعملةبأنالعلممع)9999.99(مثلالراتبقیمةیظھرلموظفراتبسندإنشاءعند●

.9999.999یكونأنویجبللكسرارقام
(عام).لشركةوظیفيعرضمستندبحفظالنظامیسمح●
A001راتبمفرداتعلىیحتويموظفینلمجموعةوظیفيعرضعملعند● - A002 A003و

A001راتبمفرداتعلىیحتويراتبھیكلعملثمالمفرداتقیمةملء - A002 A003 -



A004 A005-A006-A007 -A008 -D001 - D002یتمالوظیفيالعرضنفسفيوإدخالھ
للمفردات.إدخالھاالسابقالقیمومحوالبدایةمنالراتبمفرداتجمیعإدراج

البیعنقطةنظام
الخصومات.بدونالقیمةإجماليتتضمناألحمرباللونوالمعروضةدفعھاالمطلوبالقیمة●
استدعائھاثمتعلیقھاثمقدیمةفاتورةباستدعاءوذلكقدیمةفاتورةإصدارإعادةالمستخدمیستطیع●

إصدارھا.إعادةثمومن
الحجم).(اللون،الصنفخصائصبنقلتقومال"+"،السطربتكرارالخاصةاألیقونة●
Left(الصنفكودتسبقالتيالمسافاتبإلغاءالنظامیقومالبالفاتورة،صنفإدراجعند● Trim.(
بإظھارالنظامیقومخاطئة،مروركلمةأومستخدماسمإدخالعندالبیانات،قاعدةعلىالدخولعند●

الظاھرة.الخطأرسالةبإخفاءالنظامیقومالالخطأ،بتصحیحالمستخدمقاممافإذاخطأ،رسالة
بحذفالنظامیقوماإلدخال،مفتاحاستخدامثمالمطلوبةمنأقلمبلغقیمةإدراجعندالصرف:نافذة●

القیمة.ھذه
ذلك.قبلموجودبكودجدیدعمیلبتعریفالنظامیقبل●
العملة،العمیل،(كودمنبكلالبیعنقطةفاتورةبرأسصحیحةغیرأكوادإدخالالنظامیقبل●

الصنف).كودالموقع،المخزن،
الصنف.ھذامعتعملالالصنفبحذفالخاصةاألیقونةاللمس،شاشةبواسطةصنفإدراجعند●
والبدالصنف،سعرإدراجبدون)1(الكمیةبإدراجالنظامیقومبالفاتورة،جدیدصنفإدراجعند●

الصنف.سعرإلظھاریدویاًالكمیةإدخالإعادةمن
عالوةالعملة.نافذةحجمبتغییرالنظامیقومبالعملة،الخاصةالبحثبأیقونةمراتعدةالنقرعند●

بالویندوز.مفتوحةالعملةنافذةتظلالبیع،نقطةإنھاءعندذلك،على
الصفر.تساويبكمیاتفاتورةبإصدارالنظامیسمح●
بیاناتأنمنالمستخدمبتحذیرالنظامیقومالجدیدة،فاتورةبإنشاءالخاصالمفتاحاستخدامعند●

تفقد.سوفالحالیةالفاتورة
البیاناتأنمنالمستخدمبتحذیرالنظامیقومالبالفاتورة،بیاناتتوجدبینما"ESC"علىالنقرعند●

تفقد.سوف
المفاتیح.لوحةباستخدامالبیعنقطةلتفاصیلالمؤشرلنقلطریقةتوجدال●
الصنف"."كودحقلإلىالمؤشرینتقلالاألصناف،أحدحذفعند●
المسدد"."المبلغبالحقلیكونالالمؤشرالمتعدد،الدفعبنافذةأوالفاتورةدفعبنافذة●
الصنف"."كودالحقلإلىالمؤشرینتقلالالفاتورة،دفععقب●
الحالیةبالفاتورةالخاصةالبیاناتأنمنالمستخدمبتحذیرالنظامیقومالمعلقة،فاتورةاستدعاءعند●

تفقد.سوف
الفارغة.الفواتیرمننھائيالعددتعلیقالمستخدمیستطیع●
المعلقة.الفواتیرلحذفطریقةھناكلیست●
التالیة.بالوردیةبإظھارھایقوموإنماالوردیة،إغالقمعالمعلقةالفواتیربحذفالنظامیقومال●
رأسمنالمدخلالصنفكودعنمختلفصنفكودبإدراجالنظامیقوماألحیان،بعضفي●

المستند.
المتعدد.الدفعنافذةاللغاءطریقةھناكلیست●



بالمتبقي.أوالفاتورةبقیمةخاصحقلیوجدالالمتعدد،الدفعبنافذة●
أكبرقیمةیقبلوالبالضبط،الفاتورةقیمةبإدخالالمستخدمبإجبارالنظامیقومالمتعدد،الدفعبنافذة●

متبقي.ھناكلیكونالفاتورةقیمةمن
بأنتحذیریةرسالةبإظھارالنظامیقومال)،F1(المفتاحباستخدامألخرىنافذةمنالتحولعند●

تفقد.سوفالبیانات
بتشویھیقوموإنماالنوافذبینبالتنقلالنظامیقومال)،F1(المفتاحاستخدامثمالوردیةإغالقعند●

النافذة.بحقول
العمل.عن)F1(المفتاحیتوقفوالعكس،لإلنجلیزیةالعربیةالواجھةمنالتحویلعقب●
بالفاتورةبیاناتتوجدبینما)Alt+F4(االختصارباستخدامالبیعبنقطةالعملبإنھاءالنظامیسمح●

اإلنھاء.قبلالبیاناتبفقدالمستخدمتحذیربدون
).F1(المفتاحباستخدامالنوافذبینالتنقلعندالبطءبعضیوجد●
توضحرسالةعارضاًالنظامیستجیبالمفتوحة،وردیةتوجدالبینمافاتورةدفعمحاولةعند●

نقطةلنافذةبالرجوعالنظامیقبلال)،F1(المفتاحباستخدامأخرىلنافذةالتحولعندولكنالسبب،
أخرى.مرةالبیع

توضحرسالةعارضاًالنظامیستجیبالمفتوحة،وردیةتوجدالبینمافاتورةدفعمحاولةعند●
یقومالرئیسیة،البیعنقطةلنافذةالرجوعثمأخرىوردیةفتحعنداألحیانبعضفيولكنالسبب،
البیع.نقطةفاتورةتفاصیلمحتویاتجمیعالنظام

شيء.أيبعمل"No"الزریقومالوالجرد،الوردیةنافذتيمنبكل●
شيء.أيبعمل"Cancel"الزریقومالوالصرف،القبضنافذتيمنبكل●
أصناف.إلدراجفارغسطربعرضالنظامیقومالمرة،ألولبیعنقطةفاتورةفتحعند●
منموجودةغیرماكینةإدراجمنبالرغمالمستندإصدارالنظامیقبلوالصرف:القبضنافذتي●

األساس.
التلقائیة.العملةبعرضالنظامیقومالوالصرف:القبضنافذتي●
خاطئة.بعملةالمستندإصدارالنظامیقبلوالصرف:القبضنافذتي●
علىیجبوإنمامرة،ألولالفرقبإظھارالنظامیقومالالوردیة،بنافذةالفعليالرصیدإدراجعند●

الفرق.إلظھارالقیمةإدخالإعادةالمستخدم
الدفتریة.والقیمةالفعلیةالقیمةبینالفرقحساببإعادةالنظامیقومالالفعلي،الرصیدحذفعند●
الفعلي"."الرصیدبالحقلسالبةقیمةبإدراجالنظامیسمح●
المبلغ.بحقلسالبةقیمإدراجالنظامیقبلوالصرف:القبضنافذتي●
الفاتورة.قیمةزیادةإلىتؤديوالتيسالبةخصمنسبةإدراجالبیعنقطةبفاتورةالنظامیقبل●
المفتاحباستخدامالمبلغحذفثمالمسدد"،"المبلغبالحقلقیمةإدراجعندالفاتورة،دفعبنافذة●

"Backspace،"المتبقي.بحقلصحیحةغیرقیمةبإدراجالنظامیقوم
سالبةلقیمةیؤديالذياألمرالفاتورة،قیمةتتخطىخصمنسبةخصمقیمةبإدراجالنظامیسمح●

بالفاتورة.
شریطیختفيوالعكس،اإلنجلیزیةإلىالعربیةالواجھةمنالتحویلعندوالجرد،الوردیةبنافذتي●

األدوات.



النظامیقوموالعكس،اإلنجلیزیةإلىالعربیةالواجھةمنالتحویلعندوالجرد،الوردیةبنافذتي●
الحقول.بإخفاء

الحقول.إفراغإلىیؤدياللغةتغییروالصرف:القبضنافذتي●
النظامیقومخاطئة،مروركلمةأومستخدمباسمالبیعنقطةعلىالدخولعندالعربیة،بالواجھة●

اإلنجلیزیة.باللغةولكنخطأرسالةبإظھار
النافذة.بحقولبصریةتشوھاتإلىیؤديالعكسأواإلنجلیزیةإلىالعربیةاللغةمنالتحویل●
اللغةإلىاإلنجلیزیةاللغةمنالتحولعندصحیحةبصورةتنعكسالمستند""عرضأیقونة●

العربیة.
اإلنجلیزیة.اللغةإلىالعربیةاللغةمنالتحولعندصحیحةبصورةتنعكسالاإلقفالشاشة●
خاطئبعنوانتظھركمااإلنجلیزیة،باللغةعنوانلھالیساألصنافعنبالبحثالخاصةالنافذة●

العربیة.باللغة
والعكس.اإلنجلیزیةإلىالعربیةاللغةمنالتحولعندالخصمحقلتفعیلبعدمالنظامیقوم●
والعكس.اإلنجلیزیةإلىالعربیةاللغةمنالتحولعندالموقعحقلمنالبیاناتبحذفالنظامیقوم●
نقطةبفاتورةاألصنافبیاناتحذفإلىیؤديوالعكسالعربیةإلىاإلنجلیزیةاللغةمنالتحول●

البیع.
یعمل.الماكینةتعریفإلعادةوالمخصص"CTRL+R"االختصار●
استحضارھا.حالالمعلقةالفاتورةبإلغاءیقومال"ESC"المفتاح●
یعمل.ال"Ctrl+D"السطربتكرارالخاصاالختصار●
الجرد.أوالوردیاتسنداتأرقامبإصدارالنظامیقومال●
التصنیعنظام

فارغة.خطأرسالةتظھرمنتج،تسلیمعلىبناءمخزنىتحویلإضافةعند●
الكمیة.تعدیلبعدإالاإلنتاجأمرسندحفظالنظامیقبلال●
رسالةتظھرانتاجتنفیذمستندسطورفيخطوة""إلىخطوة"،"منبالحقولقیمإدخالعدمعند●

فارغة.خطأ
الكمیةانحسابطریقعنخطأالمنتجمكوناتمنالمطلوبةالكمیةحسابیتماإلنتاج:أمرمستند●

مستوىعلىالمكتوبةالكمیةولیسالنھائيالمنتجمن1عددإلنتاجالالزمةالخامالمادةمنالمطلوبة
خام.مادةكلأمامالسطر

Quality(الجودةتأكیدسندنافذةفي● Assurance Doc،(بعضفيالمستندحفظالنظامیرفض
الحاالت.

العقارياالستثمارنظام
"مباعة".الوحدةتظلحیثأخرىمرةالوحدةبیعإعادةیمكنالافتتاحي،أوبیععقدحذفعند●
النظامیقومالافتتاحيبیععقدعلىبناءاتحصیل""سندمستندعملحالةفيالتحصیل:مستند●

الخ....المشروعمثلالعقاروبیاناتالمشتري:مثلالوحدةبیاناتباستدعاء
"علىبناءافيالمستنداختیاربعداألقساطاكوادعلىفلتربعملالنظامیقومالالتحصیل:مستند●

افتتاحي".بیععقد
القسط(نوعوھيالقسطبیاناتباستدعاءالنظامیقومالـالقسطكوداختیاربمجردالتحصیل:مستند●

المبلغ)ـاالستحقاقتاریخـ



المستند.حفظمحاولةعندفارغةخطأرسالةتظھراألحیان،بعضفيالتحصیل:مستند●
فيالحفظفيخطأعلىیحتويیزالالأنھحیثالھجريبالتاریخالعملعنداألیامفيفرقیوجد●

یوم.بفرقاالفتتاحياإلیجاروعقداالیجارعقد
رغمبحذفھالبرنامجیسمححجز،بسندمربوطبلوكأومبنىأووحدةأوأرضقطعةحذفعند●

حجز.بمستندارتباطھ
إنشاءمحاولةعندالعملیة"تنفیذیمكن"الخطأیظھراألحیان،بعضفياالفتتاحي:البیععقد●

األقساط.
المشاریعإدارة
اجمالىمنبدالفعلى)+السطور(مخططمنالمخططالوقتاجمالىاحتسابیتمالمھمة،شاشةفى.1

السطور.مخطط
المستندیةاالعتماداتنظام

المرتبطة.المستنداتبصفحةالمستندیةاالعتماداتفيالمرتبطةالمستنداتبإظھارالنظامیقومال●
المستنداتتجمیعیتموالخاطئةبصورةالمرتبطةالتوریدسنداتیظھرتكلیف،سندحفظعند●

المطلوبة.
فارغة.خطأرسالةتظھرتكلیفسندحفظعنداألحیان،بعضفي●


