
اإلضافات
المخزوننظام

بعملیةاألرففمعللتعاملEACopyRackCodeFromStockTakingالكیانمسارإضافةتم●
المخزني.الجرد

باستثناءالتوزیعإدارةمستنداتبتوجیھاتالحفظ"قبلالمتاحةالكمیاتمن"التأكدالخیارإضافةتم●
والحجز).والصرف(التوریدمستنداتمعالخیاریعملالكمابالحجزتقومالتيالمستندات

وعندالمخزناختیاروخامموادصرفطلبأومخزنىصرفطلبعملعندبحیثالتحسینتم●
بكمیاتھ.الصنفلھذاالموجودةالشحنةورقمالبوكسیظھرالصنفاختیار

األصناف.علىتصویتملفإضافةتم●
األسعار.علىتصویتمستندإضافةتم●
كانانتلقائىصرفعملإلمكانیة)CreatRMIFromStockTransfer(الكیانمسارتحسینتم●

خام.موادصرفطلباوانتاجأمرعلىبناءالتحویل
المستندات.بتوجیھالحفظ"معالكمیاتمن"التأكدالخیارإضافةتمالتوزیع،إدارةبمستندات●
استخدامإیقافیتمبحیثفارغاالشحنھرقمتركإمكانیةإضافةتمالشحنة،استخداممنعشاشةفي●

نفسھ.الصنف
المكشوف"تكلفة"مصادرالخیارإضافةتم●
دونالطبیعىشكلھابنفسالشاشاتتعدیلخاللووحدةقیمةعلىتحتويالتيالحقولنقلتم●

فصلھم.
الصنف.ملففىالضریبیةالسیاسةإضافةتم●
الصنف.ماركةملففيالصنف""قسمإضافةتم●
اصدارلكلسعرلتحدیدوذلكالصنفإصداراتشاشةفياالفتراضي""السعرعمودإضافةتم●

الوحدات.بشاشةالموجوداالفتراضيالسعرتطبیقطریقةبنفستطبیقھیتمبحیثبالصنف
األصنافعلىالیاوتطبقاآلتیةالحقولإضافةتمالصنف،إعداداتداخلالصنفإعداداتبداخل●

إصدارة).لھلون،لوحجم،(لھالصنفداخلللتعدیلوقابلةاإلعداداتاختیارعند
المبیعاتنظام
والمعدل)money.currency(االفتراضیةالعملةنسختمالمبیعات:أسعارعروضشاشة.1

)money.currencyRate(آلي.بشكل
الحساباتنظام
إجمالىمننسبةتكونواالدارةربحیةنسبةإضافةتمالشركاء،علىاألرباحتوزیعمستندفى.1

كلمنتستقطعالربحیةمنتستقطعالتىالقیمةوفقطاالدارةربحیةعلیھمتطبقالذینالشركاء
المشروع.فيشراكتھنسبةحسبشریك

"األسھم".الملفسطورفيالشریك"أرباحمناإلدارة"حصةحقلإضافةتمالشركاء:أسھمنافذة.2
آخرمحددعلىالتحلیلىسجلكانالسطورفىومعینمحددعلىالدفتركانوقیدسندعملعند.3

الخطأ.بھالذىالسطرتوضحالالخطأرسالةفإن
آلیاً.المستندبرأسالموجودةالفترةسطورتأخذبحیثالمالیةالموازنةتحسینتم.4



البنوكنظام
األوراقجمیعباختیارفیقوممالیةورقةعلىبناءعملھاإمكانیةإضافةتمالمؤجلة:البنكیةالحوافظ●

مستلمة.حالتھاالتىالمالیة
المالیةاألوراقجمیعباختیارفیقوممالیةورقةعلىبناءعملھاإمكانیةإضافةتمالبنكیة:الحوافظ●

,Portfolioedبحالةاالوراقكلالبنكياالشعارفيومؤجلةبحافظةأومستلمةحالتھاالتى
PostponedPortfolioed

حیثماليتاثیرلھاوالبنكىباالشعاركماإضافیةمصاریفإضافةتممؤجلة:بنكیةحافظةمستند●
البنكیة.المصاریفعلىتحملوالبنكجارىمنتخصمانھا

االقساط"إلجمالىالمتبقيمطابقةمن"التحققالخیارتفعیلعندبحیثالتحسینتمالبنكي:االشعار●
إجماليبینالحالیةالمطابقةمنبدالًفقطتحصیلھ""تمحالةلھاالتيالسطورقیممعالمطابقةیتم

المدفوعة".القیممعالمحصلةالدفعات"مطابقةلیصبحالخاصیةاسموتغییرالمدفوعةوالقیمالمستند
(ملغياليحالتھاتغییروقیمتھامنبأقلالمالیةالورقةالغاءامكانیةإضافةتممالیة:ورقةإلغاء●

المالیةالورقةحالةتكونعندما)ملغيالي(حالتھاتتحولالمبلغباقيإلغاءاستكمالوحین)جزئیا
اإللغاء.استكمالاالحركھايعلیھاعملیمكنالجزئیاملغي

التيالبیعوعقوداالفتتاحیةالعقودمنالدفعاتلتجمیعالدفعاتتجمیعزرإضافةتمالبنكي:اإلشعار●
البنكي.االشعارفيالموجودةالشیكاتارقامأمامھا

العمالءخدمةنظام
المستند.داخلتظھرالتيالخطأرسالةداخلتطویر"طلب"إنشاءزرإضافةتم●
تفصیلیة"."مھامتسمىالرئیسیةبالشاشةجدیدةمجموعةإضافةتمعمالء:خدمةمھمة●
الفني.الدعمطلبفيالفني"الدعم"مالحظاتالحقلإضافةتم●
مغلقة.اليالحالةتغیرعليبناءاإلغالقتاریختحدیثتم●
"طلباليالحالةوتغییرتطویرطلباليالدعمطلبتحویلإمكانیةإضافةتمالدعم:طلبنافذة●

تطویر".
الحروف.منأكبرعددیسعحتىالفنيالدعممالحظاتحقلحجمزیادةتمالدعم:طلبنافذة●
فتحھ"."معادإلىالطلبحالةتغییرإمكانیةإضافةتمالدعم:طلبنافذة●
الثابتةاألصولنظام

العھدة،مسؤولاألصل،(كودالسطرمستوىعلىالتالیةالحقولإضافةتماألصول:جردمستند●
قیمة).صافياألصل،قیمة

المبیعاتنظام
العمیل.بملفاالتصال""معلوماتنافذةإضافةتم●
البشریةالمواردنظام

البدیلللموظفیمكن"التفویض"حتىالبدیل"،"الموظفالحقلینإضافةتملموظف:إجازةسند●
الموظف.منالمطلوبةالموافقاتعلىالموافقة

األداء.معدلبقائمةالمعادلة""ناتجإضافةتمالمفرد،حسابمعادلةشاشةفي●
الدرجة،الوظیفي،الموقعالموظف،(الشاشاتفيانصرافأذونمراتعدداقصيإضافةتم●

سبب).نوعالبشریة،المواردإعداداتالموظف،إدارةالوظیفیة،



رفضیتمالحالةھذهوفيفقطانصرافأوفقطحضوربصمھلھاایامیوجدالبصمةملفرفععند●
األداء.مؤشراتخاللمنالحالةھذهمعالتصرفإمكانیةإضافةتمالمستند.حفظ

المعادلة.لتحققالشاشةفيالسطرمستوىعلىاستعالمعملإمكانیةإضافةتم●
الزرخاللمنإظھارھایتموالتيالموظفین""تجمیعالنافذةالموظفین:إجازاتخططمستند●

كمحددات)فرع،...الخفرع...إلىمنقسم،إلىقسم...(منالمحدداتإضافةتمالموظفین"."تجمیع
الموظفین.لتجمیعإضافیة

عمل.مباشرةسندشاشةفيمرفقحقلإضافةتم●



المقاوالتنظام
التالیة:الخیاراتتحويالعمل"منطقة"نوعقائمةإضافةتمالعمل:منطقةملف.1

a.المربعات
b.البلوكات
c.األراضي
d.المباني
e.الطوابق
f.الوحدات
g.الوحداتمكونات
h.الوحداتالفرعیةالمكونات

العقارياالستثمارنظام
الحفظ.قبلالبیععقودمثلالعقدحفظقبلتعملبحیثاإلیجارات""إنشاءخاصیةتفعیلتم●
نوعاختیارحسبالواحدةللفترةاإلیجارقیمةیكونبحیثالعقدبأساسالخاصالحقلتحسینتم●

یتمالواحدة"بالفترةاإلیجار"قیمةجدیدحقلإضافةتمكما)،..سنوى/(شھرىاإلیجارفترة
بالكامل،التعاقدفترةعناإلیجارقیمةكإجماليتلقائیایحسبالعقدأساسیكونبحیثیدویاإدراجھ
التعاقد).فتراتعدد×الواحدةللفترةاإلیجارقیمةحسابطریقعنوذلك

عقاري".استثمارمصروفات"بندباسمجدیدملفإضافةتم●
مرفقات.5اليالمرفقاتعددزیادةتممالك/مشترین:شاشة●
Systemعملتم● Entryالعقودداخلعرضھیمكنبحیثاألقساطتحصیلمستنداتلكلموحد

محصل-تحصیلھ{مطلوبالتأثیرنوع-التاریخ-القسطكود-الدفعسند-(العقدعلىیحتوي
المدفوعة).القیمة-المالیةالورقة-الدفعتاریخ-نھائیا}محصل-قبضبأوراق

كلأمامالشیكرقمباختیارللمستخدمالسماحتماالقساط،سطورفياالفتتاحي:البیعوعقدالبیععقد●
.بالعقدالمربوطالقبضسندفيالموجودةالشیكاتمنقسط

كالتالي:حقولثالثإلىالمحصلتقسیمتماالفتتاحي:البیعوعقدالبیععقد●
تحصیلھ).(المطلوبالتحصیلسندمنالمحصل○
قبض).باوراق(محصلالشیكاتقبضسندمنالمحصل○
(مدفوعالبنكياالیداعاوالبنكياالشعاراوالنقديالقبضسندمنالنھائيالمحصل○

نظامیا).
واإلشعاروالقبضالتحصیلمستنداتبتوجیھاألقساط""تأثیربالعنوانمنزلقةقائمةإضافةتم●

التالیة:الخیاراتتحويالبنكي
بدون.○
مالیة.بأوراقمحصل○
نظامیاً.محصل○
تحصیلھ.مطلوب○
نظامیا).المدفوع-قبضبأوراقالمحصل-تحصیلھ(المطلوباالقساطفيالتأثیر○

البیعنقطةنظام



Auto(وباإلنجلیزیةالتلقائي)اإلقفال(مدةاإلقفالحقلعنوانیكونبحیثالتحسینتم● Lock
period.(

بالثواني.ولیستبالدقائقالتلقائياإلقفالمدةتكونبحیثالتحسینتم●
-المقاساللوناصدار--لھشحنة-لھ-الضرائبمسلسل(رقمالمزایاوإخفاءإظھارفيالتحكمتم●

.....(
وظیفتھ.بجانبالزراراختصاریظھرمعینزرارعليالوقوفعندبحیثالتحسینتم●
والقبضالبیعنقطةبینللتنقلF1مثلالبیعنقاطبوظائفالخاصةاالختصاراتتعریفتم●

...وھكذا.للبحث،F3وردیة،لفتحF2والصرف،
"إمكانیةالدرج"،فتح"امكانیةمثلالبیعنقاطفيبالمستخدمالخاصةالصالحیاتبعضإضافةتم●

فاتورة".ارتجاعالمعلقة"،"إمكانیة(الفاتورة)الفواتیرمسحویتضمنفاتورةتعلیق
Actual(العنوانتعدیلتم● time,(یكونبحیثالفعلي)الوقتShift start time–بدایةوقت

الوردیة.بنافذةالوردیة)
الوردیة.ببدایةالخاص"Ok"الزرعلىالنقربعدالوردیةبدءوقتیكونبحیثالتحسینتم●
Actual(العنوانتعدیلتم● time,(یكونبحیثالفعلي)الوقتCash Count time–وقت

الوردیة.بنافذةالجرد)
الجرد.بنافذةالخاص"Ok"الزرعلىالنقربعدالجردبدءوقتیكونبحیثالتحسینتم●
مرة.ألولنقطةعلىالدخولعندآلیاًالبیاناتبتحمیلالنظامیقومبحیثالتحسینتم●
التصنیعنظام

التالیة:الحقولتحتوياإلنتاجأمربنافذةبالشحناتخاصةصفحةإضافةتم●
الشحنةكود○
الشحنةاسم○
المقترحةالكمیة○

"أمرشاشةداخلللمستخدمیمكنبحیثالمنتجاتومكونالتشغیلعملیةبینالمباشرالربطلغاءإتم●
التشغیل.عملیةلنفسمنتجمكوناتإصدارمنأكثربیناالختیاراإلنتاج"

الثابتةاألصولنظام
لألصل.تلقائیانسخھویتماألصلنوعالىلإلھالك"قابل"غیرالخیارنقلتم●

اإلعدادات
الخیارینبأحدلتكونجدیدةنافذةفتحعندالعرضبطریقةخاصخیارإضافةتم●

عرضقائمة○
جدیدسجل○
)المستندات-الملفات(منلكلمنفصلبخیارللملفاتوذلك

الحالة.اسممنبدالالمستندحالةفيالموافقةاسمیظھربحیثالتحسینتم●
(بلوك)".مجموعة(إخفاء)"حذفخاصیةإضافةتم●
Homeالـفيمخصصةكخلفیةالستخدامھا"مستخدم"ملفداخلصورةإضافةتم● Page..وفي

حالیاً.الحالھوكمااالفتراضیةالخلفیةتكونصورةإرفاقعدمحالة
.generationtypeبالمعیاروعملالبحثإمكانیةإضافةتم●



Staticبـالمضافالزرربطامكانیةإضافةتموإجراءات":"تنویھاتشاشة● URLأو
Dynamic URL with parameters.

الملفمنالموروثةالصالحیاتتعدیلیمكنكبحیثالمستخدمإلىالصالحیاتملفكاملإضافةتم●
المستخدم.في

العامة.اإلعداداتإلىالقوائم"فيالكلعرضعندالسجالتمنعدد"اقصيالخیارإضافةتم●
المفتاحیة.الكلماتقالبداخلإدراجھیمكنملفعملإمكانیةإضافةتم●
الحقلینإضافةتمحیثالترجماتجدولعلىعلى""مطبقسیاسةإضافةتمالترجمة:تغییرملف●

األنواع"."قائمة"للنوع"،
كل-الملفاتلـكلتفعیلھایمكنبالنظام.الخاصةوالمستنداتالملفاتجمیعالياللونكوداضافةتم●

العامة.االعداداتشاشةخاللمنمحددةألنواعأو-االنواعكل-المستندات
وبقائمةالعرضشاشةفيمعاییرتعریفاختیارطریقعنالبحثمعاییرتثبیتإمكانیةإضافةتم●

(العدسة).البحثشاشةكذلك
یتمبحیثالمزیدطریقعنبقائمةالعرضشاشةداخلمنللمعاییرملفإنشاءإمكانیةإضافةتم●

بالشاشة.الموجودةالمدخالتبنفسمعاییرتعریفانشاء
مراجعتھا.تمتالتيللمستنداتRecommitعملإمكانیةإضافةتم●
عامتحسین
بفاتورةالزرطریق(عنالمستنداتأحدداخلمنمستندتصنیفإنشاءعندبحیثالتحسینتم●

منإنشاؤهوعندبالمثال)،المبیعات(فاتورةآلیاالمستندنوعالمستندتصنیفیأخذمثالً)،المبیعات
..وھكذا.شراء""أمرالمستندتصنیفنوعیكونالشراء""أمرداخل



أخطاء
المخزوننظام

الكود"مناالقترابمعنافذةفي"عرضالخیارتفعیل:عندالملفاتصور-العامةاالعداداتداخل●
للصنفالرئیسیةالشاشةفتحعندالصنفصورةتظھرالصنفكودعلىوالضغطاألصنافداخل
الصنف.كودعنالماوسبعدعندتختفيوال

كلباستدعاءالنظامیقومالمخزني"تحویل"طلبعلىبناءامخزني"تحویل"سندانشاءحالةفي●
موقع"."إلىوموقع""منمن

صحیحة.بصورةالمخازنباقتراحالنظامیقومالالمخزني:الصرفسند●
فكوعندمسودة،إلىیتحولمشتریاتبفاتورةمخزنياستالمسندربطعنداألحیان،بعضفي●

ثابت.إلىحالتھترجعالربط
خطأرسالةبإظھارالنظامیقومحجز"،"سندبمستندالموجودهالمزیدقائمةمنالحجزالغاءحالةفي●

المخزن.داخلالصنفمنمتاحةكمیةیوجدالبأنھ
المبیعاتنظام

فواتیرفيتلقائیاالمبیعاتضریبةتظھرالالصرف،سنداتبھاوتجمیعمبیعاتفاتورةعملعند●
المبیعات.

الصرف.سندلنفسمبیعاتفاتورةمنبأكثریسمحالنظام●
المشتریاتنظام

الطلب.لنفسجدیدشراءأمربعملالنظامیسمحالشراء،بطلبمرتبطشراءأمرحذفعند●
الحساباتنظام

المالیةاألوراقنافذةفتحدونالصرف"سندسطرعلىمنالمالیةالورقة"تكویداختیارتفعیلعند●
الحفظوعند..الصرفسندسطرإلىالورقةتفاصیلنسخیتمفالمسبقامكودةمالیةورقةواختیار
مبلغ.بدونسطرھناكوأنفارغااالستحقاقتاریختركیمكنالبأنھخطأرسالةتظھر

الحفظ.فيعملةفروققیدسندیفشلاألحیانبعضفي●
المستندرأسفيالمبلغحقلإلىالسطورمنالمبلغحقلتجمیعیتمالنقدیة،صرفطلبعملعند●

المستندرأسفيبنفسھالمبلغالمستخدمكتابةحالةوفيفارغة،خطأرسالةتظھرحیثالحفظمع
الحفظ.یتم

یسببھذاوھيكماوتبقىالحفظمعحذفھیتمال،Referenceأيمنالذمةنوعحذفعند●
الفرعیة.الحساباتحسابكشففيمشكلة

البنوكنظام
Total"الخطأرسالةتظھربنكيتحویلعملعند● installments does not equal document

total"فيللدفعاتمكانیوجدواللالقساطخیاراتأيعلىیحتويالالتوجیھانانالعلممع
المستند.

اإلعدادات
دائماً.صحیحةبطریقةیعملالوالشاشات"الحقول"إعداداتفيالحقولفيالبحث●
باألحرف""السماحتعلیمدونفقط"باالرقام"السماحعلىالتعلیمعندوالشاشات:الحقولإعدادات●

بالحفظ.نماویسمحالحقلفيأحرفكتابةیمكن



التالي:الخطأیظھرنصيحقلبھسریعھمساعدهتعریفعملعند●
No Dialect mapping for JDBC type

Dropالقیمتظھرأنالبحثفىالحقلوضعثملحقلبھامسموحقیمعملعندبحیثالتحسینتم●
.Down

)Resolution(المستخدمةالعرضدقةتكونعندماالعرضقوائمفىاألزراركافةرؤیةعدم●
=1366*768,768*1280

صحیح.بشكلالمطلوبالترتیببتطبیقالنظامیقومالوصلة،اولمجموعةقائمةتعدیلعملعند●
حفظھا.بعدالمعاییرتختفياألحیانبعضفي●
دائما.معرفجمیعالھمیكونبحیثالشاشاتكلفيالمركبةالحقولكلإصالحتم●
جدید.معیارحفظعندالشرطمسحیتماألحیانبعضفي●
البشریةالمواردنظام

خطأیظھربالنظاممذكورغیرموظفكودوجودواالنصرافوالحضوربیاناتاستیرادعند●
الخطأ.رسالةفيتكویدهالمرادالموظفكودإظھارفالصوابوبالتالي

البرنامجوھكذااالثنینیومیرسلھاالبرنامجفأناالحدیومإرسالھاواختیارمجدولةمھمةعملعند●
المطلوب.الیومعنیومبإضافةبقوم

العمیل.لدياالنصرافوالحضوراستیرادمعمشكلةتحدثاألحیان،بعضفي●
العمالءخدمةنظام

التنفیذ.سنداتاستعراضعندخطأیظھرالفنيالدعمطلباتفي●
البیعنقطةنظام

فاتورةلنافذةبالرجوعالنظامیقومالمرات،عدةF1المفتاحعلىالضغطثممعلقةفاتورةفتحعند●
الرئیسیة.البیعنقطة

نما.إلىالبیعنقاطفيتعریفھمتمالذینالعمالءبنقلالنظامیقومالفعلیاً،●
المحددالوقتبعداإلقفالشاشةوإظھارالتلقائياإلقفالمنبدالًكلیاًالعملمنباالنتھاءالنظامیقوم●

اإلعدادات.بشاشة
األسعار.بقوائمالبیعنقاطتتأثرال●
Logging(المستخدمخروج● out(الموجودةالبیاناتبفقدالمستخدمبتحذیریقومالالبیعنقطةمن

حفظھا.یتملموالتيبالفاتورة
بالفاتورةالموجودةالبیاناتبفقدالمستخدمبتحذیریقومالالبیعنقطةمن)Exit(نھائیاًالخروج●

حفظھا.یتملموالتي
الرسالةتظھرمبیعاتفاتورةبدونمبیعاتمردوداتإصداربمحاولةالمستخدمیقومعندما●

بدوناالرتجاعصالحیةلدیك(لیستكونأنوالصوابالفاتورة)،كودأدخلفضلك(منالخاطئة
فاتورة).

خطأ:إلىتؤديالتالیةالخطوات●
a.قدیمةفاتورةفتح
b.أخرىمرةوإظھارھاالفاتورةھذهتعلیق
c.القدیمة.الفاتورةبحذفویقومسابقاً،دفعھامنبالرغمالنظامیقبلالفاتورة،ھذهدفععند

بكسور.أرقاموالصرفالقبضنافذتاتقبلال●



ذمة".أدخلفضلك"منتكونأنیجبذمة"إدخلفضلك"من●
تفاصیلبتفریغالنظامیقومالرئیسیة،للنافذةوالرجوع"F1"باستخدامالنوافذبینالتنقلعند●

الفاتورة.
عندالتاليللسطرباالنتقالالنظامیقومالكماالملحوظة،إدخالعنداإلدخالمفتاحالنظامیدعمال●

األخیر.للسطرالوصول
GUI(مسارالنظامیتطلب● server(بملف)NAMA properties(غیرالصوركانتإذاحتى

مطلوبة.
الماكینة.نفسمنالقبضأوالدفعالمستخدمیستطیعوالصرف،القبضبنوافذ●
الواجھة.لغةعلىبناءاًالصنفاسمبعرضنمایقومال●
الصنف،عنالبحثقائمةخاللمنالصنفعلىمرتینالضغططریقعنالصنفإدراجعند●

مرتین.الصنفبإدراجالنظامیقوم
صنفأولبإدراجالنظامیقوممفتوحة،البحثنافذةبینماموجود،غیرصنفكودإدراجعند●

بالقائمة.
المفضلة.األصنافمعالتعاملمحاولةعندباالستجابةالنظامیقومالمعلقة،فاتورةفتحعند●
الصنفبتطبیقالنظامیقومالبیع،بنقطةمجانيصنفإلیھیضافبحیثصنفتعریفعند●

األساسي.الصنفحذفبعدحتىالمجاني
فاتورةفتح"عمكانیةإمالئيخطأبھالعربیةباللغةقدیمةفاتورةفتحبإمكانیةالخاصالخیار●

قدیمة".
ثانیة20حواليیستغرقبالفتحیقوملكيكلیكدبلالبرنامجعلىالضغطعنداألحیان،بعضفي●
االسكانبعداتوماتیكبالبحثالنظامیقومالالبحثشاشةداخلللباركودسكانعملعند●
تعمل.الذلكبعدثمفقطواحدةمرةإالالبحتشاشةتفتحالالعدسةعلىالضغطعند●
فاتورةإلنشاءالصنفخانةعلىبالوقوفالنظامیقومالالدفع،عملیةواتمامفاتورةإنشاءعند●

جدیدة
إدخالھ.تمالذيالسعرمسحیتمالتاليالسطراليالنزولثمیدویاًصنفسعرتغییرعند●
الخصم.قیمةتتغیرأخرىمرةلھاوالرجوعفاتورةتعلیقعند●
اآلجلة.المبیعاتمعقیمتھاتجمعمعلقھفواتیروجودمعالوردیةإغالقعند●
ذالك.بعدیعملوالفقطبحثمحاولةأولمعیعملبالعدسةالبحث●
الوردیة.نافذةبفتحیقبلالنظامیعدلم●
عند)Nama.Propertiesملفداخل(والموجودةالبیعنقطةإعداداتنافذةبفتحالنظامیقبلال●

مرة.ألولالبیعنقطةفتح
إلىالسطرصافيیتحولوحدةسعرلھمجانيسطرووجودالفاتورةرأسعلىخصمعملعند●

خطأ.محاسبيقیدإلىیؤديمماسالبةقیمة
بالقوائم.الموجودةاألصنافأسعاریطبقالنظامیظلاألسعار،قوائمتفعیلعدمعند●
ملفكودبتحدیدالنظامیلزمھالبیع"،نقطة"مستخدمالخیارتعلیمعندالمستخدم،بملف●

صالحیات.
حقلعلىالنقرعندالفاتورةإجماليبتغییرالنظامیقومبیع،نقطةفاتورةعلىخصمتطبیقعند●

الخصم.



صحیحة.بصورةالنسبةبحسابالنظامیقومالكقیمة،الضریبةأوالخصمإدخالعند●
لھذاالنظامیسمحالالبیع،نقطةعلىالدخولبعدبیع"نقطة"مستخدمالخیارتعلیمإلغاءعند●

أخرى.مرةالبیعلنقطةبالدخولالمستخدم
الصنف.النظامیقبلالمفتوحة،األصنافعنالبحثقائمةبینماصنفإدراجعند●
الكمیة.إدراجإعادةبعدإالبالصنفالخاصالسعربإدراجیقومالالنظامسطر،إدراجعند●
بتطبیقالنظامیقومحیثخصمین،تطبیقبعدصحیحةبصورةالضریبةبتطبیقالنظامیقومال●

الخصومات.تطبیققبلالفاتورةإجماليعلىالضریبة
الثالث.الخصمبعدالضریبةتطبیقتمإذاالضریبةبتطبیقالنظامیقومال●
الفعليالرصیدإلىالباقيإلیھامضافاًالقیمةبتسجیلالنظامیقومباقي،وجودمعالفاتورةدفععند●

للوردیة.
صنفأولبإدراجالنظامیقوممفتوحة،األصنافعنالبحثقائمةبینماصنف،كودإدراجعند●

بالقائمة.
"التالي"."السابق"،الزرانیعملالالبیع،بنقاطالبحثنوافذبجمیع●
صحیحةبطریقةظاھرینغیر"التالي""السابق"،الزرانیعملالالبیع،بنقاطالبحثنوافذبجمیع●

العربیة.باللغة
النظامیقومصحیحین،غیرمروروكلمةمستخدمكودإدخالثموإدخال،اإلقفالشاشةفتحعند●

بالنافذة.الخاصالخطبتغییر
العربیة.بالواجھةصحیحةبصورةتنعكسالالمعلقةاألصنافنافذة●
".0.0"ولیست"0"المطلوبالقیمةبعرضالنظامیقومالمبیعات،بفاتورةأصنافیوجدلمإذا●
بالسطور.الخاصةوالضرائبالخصوماتجمیعتطبیقبعدالفاتورةخصمبتطبیقالنظامیقومال●
رسالةبإظھارالنظامیقومالالمبیعات،بفاتورةبیاناتتوجدبینمافاتورةارتجاعإلىالتحویلعند●

تحذیر.
POS.Propertiesبملفتحدیدهتمكماالبیاناتبقراءةالنظامیقومال●
البیانات.بفقدتحذیررسالةبإظھاریقومالبالفاتورة،بیاناتتوجدبینماقدیمة،فاتورةفتحعند●
بفقدتحذیررسالةبإظھاریقومالالحالیة،بالفاتورةبیاناتتوجدبینمامعلقةفاتورةاستدعاءعند●

البیانات.
اثنین.منبدالًعشریةأرقامأربعةبعرضالنظامیقومبقیمة،صنفإدراجعند●
المقاوالتنظام

السطوربتكراریقوماالفتتاحيالبیعوعقدالبیععقدداخلالتحصیلبسنداتالخاصةالعرضقائمة●
المستند.نفسحفظإعادةعندالمستندلنفس

صحیح.غیرالبندكودبأنخطأیظھرمقایسةعلىبناءتحلیلكارتعملعند●
العقارياالستثمارنظام

العقدنھایةتاریخحسابیتمسنة،2العقدمدةواختیار2016-01-01العقدبدایةتاریخاختیارعند●
التالیة:الخطأرسالةوتظھرالحفظیرفضولكنصحیحبشكل
)To date should be 2016-02-29.(

الزیادة(معدلمجموعةفىموقعھیكونبحیثالسنویةبالزیادةالخاصالحقلنقلتماإلیجار:عقد●
السنویة).



خطأ.رسالةتظھرایجار،عقدعملعنداألحیان،بعضفي●
المشاریعإدارةنظام

عمیل.إلىعمیلمناختیارحالةفيالمشاریعتكرارعندمشكلةتوجد●
التصنیعنظام

Controlالـاختیارحالةفي● Noیقومالالمنتجات،مكوناتسطورفيـیدویاًاالنتاجأمرداخل
االختبار".وإعادةو"الصالحیة"اإلنتاج""تاریخمنلكلفوريباستدعاءالنظام

Controlاختیارعنداإلنتاج،أمرداخلاإلنتاج""مكوناتشاشةفي● Numberیتمالمعینلصنف
تلقائیا.واالنتھاءاالنتاجتاریخإدراج

فارغ.خطأیظھرتشغیلبعملیاتالمنتجمكوناتربطعدمحالةفي●
رسالةتظھرالصنفتكویدفيمعرفةغیرالنھائيللمنتجقیاسبوحدةإنتاجأمرعملحالةفي●

فارغة.خطأ
التقاریرنظام

منالشركةبارامتریختفىشركة)،مناكثر(یحتويمركبكمحددالشركةالمستخدمإعطاءعند●
التقاریر.


