
اإلضافات
المخزوننظام

الصنف.لملفالماركةإضافةتم●
الحاليالتكلفةمتوسطعنأولویةلھالتكلفةمصدربجعلالتوزیعإدارةبإعداداتخیارعملتم●

مكلفة.الغیرللتوریدات
أولون/مقاسلربطوذلك..الصنفملففياللون/المقاسسطورفي"اإلصدار"حقلإضافةتم●

سطورفيفلترعملیتمذلكعلىوبناءا..اإلصداراتمنأكثرأوبواحدألوان/مقاساتمجموعة
حالةوفي..فقطبھالمرتبطةاأللوان/المقاساتثمأوالاإلصدارتسجیلعلىبناءاالمخازنمستندات

األلوان/المقاسات.جمیعظھوریتمالصنفملففيالربطعدم
فيالحالھوكمااللون/المقاسسطورفي"اإلفتراضي"الخیارإضافةتمالصنف:ملف●

اإلصدارات.
فارغة.المستخدمیتركھاعندماالموردمنالذمةنسختمالتورید:سند●
المخزني.التوریدسندبتوجیھشراء)"(امرعلىبناءامنالمؤقتةالتكلفة"حسابالخیارإضافةتم●
بالمستند.الشاشاتجمیعسطورفي"المخزن"إضافةتمالمعالجة:سند●
البحثیمكنالانھحیثیعملالالصنفكودالتجمیع"،"ماكینةملففيالمساعدةالموادشاشةفي●

نصي.حقلألنھخاللھمناألصنافعن
فيللتحكمالسطور"حذفحالة"عكسالزرإضافةتمالمفتاحیة:الكلماتصفحة-الصنفملف●

السطور.بكلالحفظ"مع"حذفالخیار
المواسم.لتعریفملفإضافةتم●
سطورنفسبھایكونبحیث..المساعدة""المواداسمھاویكوناآللةملفداخلشاشةإضافةتم●

بمجردبھاالموجودةالمعیاریةالبیاناتاستدعاءویتممعالجة""سندمستندفيالمساعدةالموادشاشة
السطرنفسعلىبجانبھافعلیةبیاناتإدخالللمستخدمیمكنأنعلىالمعالجة،سندفياآللةاختیار
فعلیة)قیمة/قیاسیة(قیمةمباشرةالغیرالتكالیفشاشةفيالحالھوكما

والتكالیفالمساعدةبالموادالخاصةمعلوماتھااستدعاءویمكنالتجمیع،ماكیناتملفإضافةتم●
المعالجة.بسندمباشرةالغیر

المناقصات.بنظامعمیقةتعدیالتإدخالتم●
"المخزن".ملفخارجالمخزنیة""المواقعملفاتتكویدیمكنبحیثالتحسینتم●
معالجة"."سندمستندفيالرئیسیةالشاشةإلى"اآللھ"حقلنقلتم●
األصناف.عددإظھاریتمبحیثالبیعنقاطفياألصنافعنالبحثشاشةتحسینتم●
مجمعة".صرف"طلباتمستندإضافةتم●
،1(غرضالخیاراتعلىتحتويمجمعة"صرف"طلباتبمستندالغرضباسمقائمةإضافةتم●

،….).2غرض
الحساباوفرعيحسابالختیاروذلكالتفاصیلفيالحسابإضافةتموالقبضالصرفطلبفي●

-....).2حساب-1حساب-(رئیسيبالذمةالخاص
المشتریاتنظام

األرشیفیة.المستنداتصفحة-الموردبنافذةأحیاناًخطأیظھر●



المبیعاتنظام
إلظھاراخرىخلیةوالعمیلقبلمنالمدفوعالمبلغإلدخالالمبیعاتفاتورةشاشةفيحقلعملتم●

ملئھایستدعيالواالدخالبمجردتحدثالخالیاھذه(وللعمیلردهالمرادالمبلغوھوالباقي
الحفظ).زرعلىالضغط

بعرضالنظامیقومالمقاس،اللون/عنالبحثحالةفيبحیثالتحسینتمالمبیعات:فاتورةتفاصیل●
اسم.+كود

تلقائیا.مبیعاتفاتورةینشىءمبیعاتأسعارعرضعملعندكیانمسارإضافةتم●
refإضافةتم● المبیعات.فاتورةسطورفي3
فيللتحكمالسطور"حذفحالة"عكسالزرإضافةتمالمفتاحیة:الكلماتصفحة-العمیلملف●

السطور.بكلالحفظ"مع"حذفالخیار
مرتبطیكونمخزني""موقعإلنشاء"عمیل"ملفداخلمخزني"موقع"انشاءزرإنشاءتم●

بالعمیل.
البنوكنظام

الحسابات.بإعداداتللورقة"البنكيالحسابدائماتغیرالبنكیة"الحافظةالخیارإضافةتم●
نسخھیتمفارغاالورقةكودكانإذابحیثالتحسینتمقبض،سندداخلمنمالیةورقةتكویدعند●

الشیك.رقممن
-(التغطیةالموجودةالقیملكلللتوجیھالسابقةالقیمودائنمدینإضافةتمالضمان:خطابتعدیل●

الرسوم).
التعدیل.لمصاریفودائنمدینإضافةتمالضمان:خطابتعدیل●
الفرقانزالیتمحتىالمستند،لتوجیھالقیود""اختصارالخیارإضافةتمالضمان:خطابإنھاء●

فقط.
محاسبي.توجیھلھاویكونالضمانخطابإنھاءرسومإضافةتمالضمان:خطابإنھاء●
الالمبلغوكذلكالمبلغفيتؤثرالالنسبة)،الرسوم-(التغطیةمنكلفيالضمان:خطابطلب●

النسبة.فيیؤثر
الخطاب).قیمةدائنومدین(وھواإلغالقتوجیھإلى(اختیاري)آخرتأثیرإضافةتم●
الضمان.بخطاباتخاصافتتاحيملفإضافةتم●
ضمانابتدائي،(ضمانالخیاراتیحويالضمان""نوعیسمىالضمانبملفاتحقلإضافةتم●

).3أخري،2أخري،1أخريجمركي،ضمانمقدمة،دفعةضماننھائي،
النوعاختلفإذاالحفظومنعاإلصدارتوجیھفيالضمانخطابنوعوضعیتمبحیثالتحسینتم●

المحاسبي.بتأثیرهنوعلكلتوجیھعملتمانھاياالصدار.سندداخلالموجودالخطابنوععن
فيضمانخطابمنأكثرلوجودذلكوالضمانخطاباتافتتاحيلسندالمختلفةالتأثیراتإضافةتم●

السند.نفس
تعدیلھایتمالمستندرأسفيالمتعلقالذمةتعدیلعندبحیثالتحسینتممالیة:ورقةإلغاءمستند●

السطور.في
االنھاء).واالستالمو(التسلیممستنداتإلىوالرسومالتغطیةمنالضمانخطابتفاصیلإظھارتم●
الصیانةمقاوالتنظام

المالك).معداتمؤجرة،معداتالشركة،(معداتتحويالمعداتبأنواعمنسدلةقائمةإضافةتم●



فيصیانةخطةوجودحالةوفيباالصولالشركةمعداتربطتمحیثباألصول،المعداتربطتم●
للمعدة.تنقلاألصل

بحیثبالتسكین"لھاالمسموحالمعدات"انواعالخیارإضافةتمالصیانة،مقاوالتإعداداتداخل●
العقود.فيتسكینھایتمالتيالمعداتأنواعاختیاریمكن

المستندیةاالعتماداتنظام
لھا.محاسبيقیدوعملاالعتمادفتحشاشةفيمستندياعتمادفتحعمولةتسجیلإمكانیةإضافةتم●
إضافیة.بیاناتعلىیحتويبحیثاالعتمادفتحطلبتحسینتم●
المقاوالتنظام

بصفحةالمدرجةالكمیاتتكونبأنالسماحتمعمیل،عقدعلىبناءاًباطنمقاولعقدإصدارعند●
العمیل.مععلیھاالمتعاقدالكمیةمنأكبرالبنود

المربوطالمقاولاسمیسترجعبحیث""المقاولحقلإضافةتمباطن،مقاولكمیاتحصربمستند●
المربوطالعمیلعقدیسترجعبحیثالعمیل""عقدحقلواضافةالمستندفىالیھالمشار""العقدبال
الباطن".مقاولعقد"بھ

عقدكمیاتالمحصورةالكمیاتتتعدىأنیقبلبحیثالتحسینتمباطن،مقاولكمیاتحصربمستند●
".باطنمقاول"مستخلصوایضاالباطن"مقاول"عقدبھالمربوطالعمیل

یكونبھالنسبةإدخالعندبحیثالموحد"السطورخصم"باسمحقلإضافةتمالمقایسة:مستند●
التخفیض.قیمةیحسبواتوماتیكیا"التخفیض"نسبةحقلفىالسطورعلىاوتوماتیكمتواجد

المشاریعإدارةنظام
المراحلمنكلملفاتفي"Deliveries"التسلیماتویسمى(أرقام)یقبلحقلإضافةتم●

المشروع):ملفداخلوالتخصصاتالمراحلسطورفي(ایضاوالتخصصات
یتمبحیثDetailsالـفيوذلكمھمة""تنفیذمستندفيالتخصص)ـ(المرحلةمنكلإضافةتم●

فقط.المشروعفيالموجودةوالتخصصاتبالمراحلالنتائجتصفیة
موظف،تقبلتفاصیلبھاتوجدبحیثالعمل""فریقتسمى"مشروع"ملففيشاشةإضافةتم●

حالةفيوذلكمھام""تنفیذمستندبتسجیلبالقیامالشاشةبھذهموجودموظفأليالسماحیتمبحیث
مسبقاً."مھام"إسنادعدم

مستندإنشاءالموظفرغبةحالةفيوذلكمھمة"،"تنفیذملفرأسفي"مشروع"الحقلإضافةتم●
تلقائیاً.جدیدسطرايالىالمشروعنسخیتموبالتاليالمشروعنفسفيمھامھلجمیعواحد

تخصالتيالمشروعاتانتقاءیتمبحیثالبحثلنتائجانتقاءعملتممھام"،"تنفیذمستندداخل●
فقط.المشروع/الموظفتخصالتيوالتخصصاتالمراحلوانتقاءفقطالموظف

.date1,date2,text1text2,n1,n2اضافةتمالمراحل:-المشروعملف●
المشروع.حالة)بقائمةHold(اعتماد،الحالتینإضافةتم●
االجمالیةالقیمةمنتلقائیایحسببحیثالمحلیةبالعملةالتعاقدقیمةبندجعلتمالمشروع:ملف●

المعدل.*للتعاقد
والتخصصات.المراحلسطورإلىالتخصص)/(المرحلةالتقدیریةالموازنةإضافةتم●
المراحلمنكلملفاتفيالمحملة"المعیاریةوالتكالیفالتقدیریة"الموازنةإضافةتم●

والتخصصات.
,ref1(للمرجعحقلینإضافةتممھام:تنفیذسند● ref2(الشاشة.علىظاھرینوغیر



المطلوبة.الحقولمنالمشروع""نوعیكونالبحیثالتحسینتممھمة:نوعملف●
المطلوبة.الحقولمنالفرعي"المشروع"نوعیكونالبحیثالتحسینتم"مھمة:مستند●
المطلوبة.الحقولمن"المھمة"تكونالبحیثالتحسینتممھام:تنفیذمستند●
و"المراحل"منكلشاشاتسطورفيالمسئول""الموظفحقلإضافةتممشروع:ملف●

"التخصصات".
وتفاصیلھ،المستندبرأسوذلكمصروف""سندمستندفيالتخصص)ـ(المرحلةمنكلإضافةتم●

فقط.المشروعفيالموجودةوالتخصصاتبالمراحلالنتائجتصفیةیتمبحیث
العقارياالستثمارنظام

اإلیجارعقدفيعنھمتنازلأومنتھيالعقدكانإذاماحالةفيالتحصیلمستندفيالتعدیلمنعتم●
ایضا.والبیع

العقودلسندالمشتري)السعي،المیاه،مصاریفالصیانة،قیمةالتأمین،(قیمةالحقولإضافةتم●
المجمعة.

فيالحساباظھاروكذلكالبندلشاشةحسابإضافةتمعقاري:استثمارمصروفاتبنودنافذة●
فيسطركذمةاختیارهیمكنبحیثالمصروفاختیاربمجردالصیانةمصروفشاشةتفاصیل
الصیانة.مصروفاتلشاشةالمحاسبيالتوجیھ

سطورفى(من)الوقتحقلفىخطأالوقتیظھرمستندإضافةعملعندمھمة:تنفیذشاشة●
المستند.

والمستاجر.المالكیظھرمالكعنالبحثعندالنوافذ،بعضفي●
البیع.عقودمثلقبضسندإلنشاءاإلیجارعقدداخلزرإضافةتم●
الحساباتنظام

أوواحدةمرةالربطیكونصرفأوقبضبأمرالسندربطعندوالصرفالقبضسندتحسینتم●
القبض.أوالصرفأمریظھرالوبحیث.الصرفأوبالقبضالمدونالمبلغبمقدار

الختامي.القیدإلىالمالیة"للسنةالفتراتجمیع"إغالقالخیاراضافةتمالختامي:القید●
وبالتفاصیل.النافذةبرأسالمبیعاتلموازناتالمواسمحقلإضافةتم●
والرفض.القبولبخالف(مؤجل)تسميالصرفطلباتالىحالةإضافةتم●
المراجعة.میزانلحساباتللتسویاتشاشةإضافةتم●
بعدیكونالسطورالىالشریك".أرباحمناالدارة"حصةالحقلإضافةتم:األرباحتوزیعمستند●

نسبةحسابلیتمبھرقمكتابةیتمواإلدارة)حصة(حسابیسمىواإلضافیةالمصروفاتحقل
االن.ھىكماالشریكأرباحمناالدارةنسبةحسابفیتمشىءكتابةیتملموإنمنھاإلدارة

معدلھا.والعملھتحدیدیجبحیثعملة،بدونكانتاذاالمتنوعاتفاتورةبحفظالسماحعدمتم●
العمالءخدمةنظام

والفنيالدعمردبانتظارإلىالحالةتحویلیمكنبحیثالتطویرطلباتإلىزرارینإضافةتم●
مباشرة.التطویرردبانتظار

البشریةالمواردنظام
العمل).أثناءإذنتأخیر،إذنانصراف،(إذنباالختیاراتاإلذن)(نوعحقلإضافةتم●
خاصةالمدخلةالمؤشراتلتكونالیدویة"المؤشرات"قیمبنافذةبالموظفخاصحقلإضافةتم●

التفاصیل.فياختیارهمنبدالًمحددبموظف



العمل"."مكانالملفإضافةتم●
العمل".مكان"تحدیثالمستندإضافةتم●
عمل".مكان"إلىعمل"،مكانالفلتر"منإضافةتمالرواتب:سجالتشاشة●
وقتإلىكانإذاتاریخإليتفریغكذلكوفارغوقتمنكانإذاتاریخمنتفریعإمكانیةإضافةتم●

حیثواالنصراف"،الحضوربصمةتسجیل"عدمنظامتطبیقیمكنحتىوذلككیانبمسارفارغ
التالیین:الكیانمساريإضافةتم

a.EAClearToDateIfToTimeEmpty
b.EAClearFromDateIfFromTimeEmpty

موظف.بیاناتتحدیثسندخاللمنالتعیینتاریختعدیلإمكانیةإضافةتم●
الذمم.باقيمثلحساب20الىالذمةحساباتزیادةتمالموظف:إدارة●
الموظفین.الجازاتاالفتتاحيالرصیدالدخالآلیةعملتم●
للمرةإجازةسندعملوالعملمباشرةتاریخعلىبناءاإلجازةرصیداحتساباختیاریتمعندما●

لتغییرتحتاجوالاتنیناویومتكونغالباالمرضیة(األجازةمثالرصیدلھلیسنوعمنالثانیة
عمل.مباشرةسندعملبعدإالاالجازةسندحفظالنظامیقبلالرصید)لھاولیسالموظفحالة

البیعنقطةنظام
البیع.بنقاطخاصنظامتطویرتم●
البیع.نقاطماكینةبداخلكحقلینالدرجفتحوأمرالطابعةاسمإضافةتم●
البیع.نقاطإعداداتداخلالحفظ"بمجردوالمقبوضاتالمصروفاتسندات"نقلخیاراضافةتم●
المبیعات.بسندمبیعاتفاتورةعنالبحثإمكانیةإضافةتم●
األصناف.وخصوماتالفاتورةخصملحذفاختصارینإضافةتم●
الرقمیة.بالحقولسالبةقیمإدخالمنالمستخدممنعتم●
فاتورةبتفاصیلالمدرجةاألصنافعلىالمطبقةالخصوماتإجماليعرضیتمبحیثالتحسینتم●

البیع.نقطة
األصناف.علىالمطبقةالضرائبإجماليلعرضحقلتطویرتم●
الوردیة.إغالقبعدنقطةلفاتورةالنظامیتحولبحیثالبیعنقطةتحسینتم●
المعروضةالدفعبطرقاألولىالدفعطریقةھياالفتراضیةالدفعطریقةیكونبحیثالتحسینتم●

الوردیة.وإغالقبفتح
البیع.نقاطصالحیاتبنافذةالحقولترتیبتعدیلتم●
الدفع.بنافذةبالمتبقيخاصحقلتطویرتم●
الخصم.لتعدیلصالحیةإضافةتم●
الضریبة.لتعدیلصالحیةإضافةتم●
بالفاتورة.الخاصةالخصوماتجمیعإللغاءاختصارإضافةتم●
المطبقةالضرائبجمیعإللغاءاختصارإضافةتم●
الحالي.السطركمیةلتعدیلاختصارمفتاحإضافةتم●
البیع.نقاطبصالحیاتالمبیعاتمندوبتعدیلصالحیةإضافةتم●
الحقول.بینبالتنقل)TAB(الزریقومبحیثالتحسینتم●
جدید.سطروإضافةالمؤشربتحریك)Enter(المفتاحیقومبحیثالتحسینتم●



السابقة.باإلصداراتالموجودجافاشعاربدلالبیعنقاطألیقونةشعارإظھارتم●
اواالستبدالاوالفاتورةفيالبیعنقاطفيحذفھاالمرادللسطوراختیاروضعإمكانیةإضافةتم●

المردودات.
المردودات.فيالملحوظةتعدیلإمكانیةإضافةتم●
Full(تلقائیةبصورةالدفعنافذةبتكبیرخیارإضافةتم● Screen.(
الفیزا.طریقعنالدفععندالمتبقیةبالكمیةحقلإضافةتم●
العمیل.عنالبحثعندتظھرالتيالحقولفيالتحكمإمكانیةإضافةتم●
وضوخاً.أكثرالباقيقیمةتكونبحیثالدفعشاشةتحسینتم●
السداد.عندیعملصوتيمقطعاضافةإمكانیةإضافةتم●
headerالمنالحقلواخفاءالشاشةأعلىفيالبائعاسمإظھارتم●
الفاتورة.داخلالملحوظةتعدیلإمكانیةإضافةتم●
البیع.نقاطفيبالمستخدمالطباعةنموذجربطإمكانیةإضافةتم●
نماإلىالدخولمنالبیعبنقاطالخاصالمستخدمتعطیلإمكانیةإضافةتم●
أحجامذاتاألجھزةبعضفينقاطشكلعلىإلظھارهتجنباالدفععندالظاھرالكالمحجمتعدیلتم●

المختلفة.الشاشات
)ESC(علىالضغطعندرجوعبعملالنظامیقومبحیثالتحسینتمالدفع،شاشةفي●
البیع.نقطةبإعداداتوردیةآلخرالمضافةالساعات"عددالحقلإضافةتم●
الكمیة".إجمالي"إظھاریكونبحیثالكمیات"حقول"إضافةالحقلعنوانتغییرتم●
یقوم"ESC"المفتاحألنوذلك،F4بواسطةجدیدةفاتورةبإضافةالخاصاإلجراءحذفتم●

بالمھمة.
عندالسطرمستوىعلىالبیعنقاطمستنداتداخللألصنافالصورعرضإمكانیةإضافةتم●

بمقاساالصنافصورعرضوكذلكالسطورداخلولیسالصنفكودعلىبالماوساالقتراب
البیع.نقاطمستندرأسداخلواضح

إلىاالنتظاردونطباعتھالغرضنماإليالبیعنقطةمنمعینةفاتورةترحیلإمكانیةإضافةتم●
الوردیة.إغالق

المتعدد.الدفعونافذةالدفعبنافذةالملحوظةحقلإضافةتم●
النافذة.أعلىیكونبحیثالفاتورةقیمةمكانتعدیلتم●
اختصار.مفتاحباستخدامإلىاإلصداررقمیظھرالبحیثالتحسینتم●
بھا.الخاصاإلجراءمعھایظھربحیثاالختصارمفاتیحأیقوناتتحسینتم●
TAB"طریقعنالحقولبینالتنقلیمكنبحیثالنظامتحسینتم● Key."
Touch(اللمسبشاشةاألیقوناتاإلجراءاتبعضإلخفاءالنظامبإعداداتخیاراتإدخالتم●

screen.(
اإلعدادات

الكیان".مساربنافذةإجراء""معبقائمةمسودة""إضافةإضافةتم●
الشاشات.داخلالموجودةاألزرارإخفاءإمكانیةإضافةتم●
لشروطتبعاًالبادئةتتغیربحیثاآللي،التكویدصیغةبطریقةالدفتركودتعریفیتمأنإمكانیةتم●

محددة.



االثنینتجاھلاو/المستندمحدداتتجاھلأو/الدخولمحددات(تجاھلالختیارخاصیةإضافھتم●
الحقول.فلترةشاشةداخلمعا)

یمكنالقائمة)،شكلتعدیل(فيالمحسوبةالحقولوھيالشاشة:تعدیلإلىجدیدةإمكانیةإضافةتم●
فيمنھالظاھرةالنتائجوعرضاستعالمعملیمكنكمامحسوب،نصأيإضافةخاللھامن

عامود.
الكیان".مساربنافذةإجراء""معبقائمةالحفظ"تأثیراتقبل"ماإضافةتم●
لھم.حفظاعادةبعملیقوموبھالرابطومستندیستخرجكیانمسارإضافةتم●
والكمیاتاظھاریتمالتىھىمحددةمستنداتبھاقائمةباضافةیسمحاإلعداداتفىخیارإضافةتم●

فقط.بھاالبحث
Recommitلـمشابھةطریقةعملتم● From Fileمحددةملفاتاومستنداتبحذفتقومبحیث

بعدالفعليللعملالتجھیزلوقتتوفیرامستقلملففيوضعھاواألخطاءتجاھلیتموماملففي
التدریب.

العامة.باإلعداداتعنوان"فيالوصفاستعمال"عدمالخیارإضافةتم●
مراجعتھا.تمتالتيللمستنداتRecommitعملإمكانیةإضافةتم●
EASetFieldByTemplateالكیانمسارتطویرتم●
التوزیع.إدارةإعداداتإلىفارغا"الضمانكودبترك"السماحالخیارإضافةتم●
الموجودالمیلالياإلرسالیتمالسجل)(منشئالمستھدفیناختیارعندبحیثالتنبیھاتتحسینتم●

الموظف.داخلولیسالمستخدمداخل
العامة.لإلعداداتللوقت"المضافة"الساعاتالحقلإضافةتم●
ذلكیتطلبوالتعقیددونومنظمبشكلتنویھاتإنشاءتسھلبحیثالتنبیھاتكتابةطریقةتغییرتم●

.HTMLبلغةالفنيالدعموالتجھیزمعرفة
بھعمودإضافةتمللحقول":بھاالمسموح"القیمشاشة/والشاشات"الحقول"اعداداتمستندفي●

Check boxلخاصیة"Dimmedبیاناتايادخالمنالمستخدملمنعوذلكفعال"غیرـ
أخرى.مستنداتبواسطةالحقولھذهقیمةتحدیثویتمیدویاَ/اختیاریاً،

العامة.باإلعداداتاالنجلیزیة"منبدالالفرنسیة"استعمالالخیارإضافةتم●
والشاشات.الحقولبإعداداتالحقولتھیئةبتفاصیلالمسودة"الحقة"تجاھلالخیاراضافةتم●
فيالنظاممستنداتوملفاتلكلاالنجلیزيوالعربيواالسمالكودفيالبحثطریقةاضافةتم●

كالتالي:البحث"،"إعداداتفيالعامةاإلعدادات
الكودفيالبحثمعامل○
العربياالسمفيالبحثمعامل○
االنجلیزياالسمفيالبحثمعامل○

Shiftاالختصارإضافةتم● + Insert،التالي.السطراليالسطربنسخاالختصارھذایقوم
التقاریر
تعریففيالموجودةالتقریرمدخالتفيالمختارةالمحدداتتعدیلتركعندبحیثالتحسینتم●

فيالموجودةالتقریرمدخالتفيالمختارةالمحدداتتعدیلإلىالنظریتمفارغة،التقریر
العامھ.االعدادات



عامتحسین
لھا.حساباتدفترتحدیدیتملمشركةأيعلىنوعھكانایاسندأيحفظمنعتم●



أخطاء
المخزوننظام

والمخزنيالتوریدمستندفيالمرتبطةالكمیاتومتابعةالشراءأمرلمستندكمیاتمتابعةعملعند●
النظامیقبلالالتورید،سندفيعلىبناًءمنالشراءامرحذفوشراءأمرعلىبناءتوریدعمل
تكفي.الالكمیةأنیرىوالشراءامرنفسعلىآخرمستندعمل

البیع.بفواتیریظھرفإنھللبیعقابلغیرأنھالصنفتعلیممنبالرغم●
الكمیةوضعمنبدالًالكمیةإجمالىبوضعالنظامیقومفحص،سندعلىبناءتوریدسندعملعند●

فقط.المقبولة
والتوریدسطورعلىاإلضافیةالتكلفةتقسیملعدمنتیجةبالخطأالتكلفةحسابیتمالتجمیعمستندفى●

التورید.سطورجمیعالىالصرفسنداتتكلفةاجمالىإضافة
تممناقصةحفظاعادةوعندیعملالالمعدلالبندفيالبحثوالصیانة:التشغیلبنود-المناقصات●

وصیانة.تشغیلبنودوجودبعدمخطأرسالةتظھربالفعلإدخالھا
المبیعاتنظام

صافىیحسبوالصحیحبشكلالتجمیعیتمالالشحناتتجمیعزراستخدامعنداألحیان،بعضفي●
صحیح.بشكلالكمیة

الحساباتنظام
یتمالالقبض،مستندفيالتوجیھاختیاروالخزینةتحدیدوبخزینھالقبضسندتوجیھربطعند●

المستند.داخلالىنسخھا
عندالحسابات،إعداداتمنالصرفسندداخلمالیةورقةإنشاءخاصیةتفعیلبعدالصرف:سند●

الشیكرقموإدخال)الي(تكویدالدفترإدخالمنالرغمعلىالكودالنظامیطلبالمالیةالورقةإنشاء
ایضا.

السند.فيإدخالھممنالرغمعلىوالمبلغالمتعلقةالذمةمنالمعنيالطرفنسخیتمال●
سندحفظعندفارغخطأیظھرالمالیة،الورقةداخلمنصرفسندانشاءثممالیةورقةإصدارعند●

المالیة.األوراقصفحةفياالستحقاقتاریخاوالمالیةالورقةقیمةیظھرالكذلكالصرف.
بإعداداتالذمم"حساباتفيفارغاالذمةنوعبترك"السماحالخیارعلىالتعلیممنبالرغم●

الحساب.علىحركةأيعملعندفارغاالذمھبتركللمستخدمالنظامیسمحالحسابات،
توجد(الجمیعاللسطورصرفسندبإصداریقومحیثللسطورموافقةعملعندخطأیوجد-●

الصرف،سندإصدارعلىالضغطعندبحیثالتحسینتمبھا).سندإصدارالمرادللسطورتحدید
المرفوض.عداالسطورلكلصرفسندبإصدارالنظامیقوم

بیع.أمرعلىبناءصرفسندعملیمكنال●
البنوكنظام

عليالورقھلنفسجدیدهبنكیھحافظةعملثمالمؤقتبالرفضمالیةلورقةبنكيإشعارعملعند●
متوافقغیرالبنكي(الحسابالخطأیظھرعلیھ،القدیمةالحافظةعملتمالذيالبنكعنمختلفبنك
المالیة).الورقةفيالبنكيالحسابمع

تحصیلھ.تمحالتھاصادرةمالیةلورقةمالیةورقةالغاءبعملللمستخدمنمایسمح●



علىكمثالالموضوعة،صحعالمةبنسخالقالبیقومال)،boolean(عليیحتويقالبعملعند●
اليالعالمةنسخیتمالقالبعملثمسلفة""تعطیلحقلعلىالتعلیمعندسلفة،تعطیلسندذلك

القالب.
الخطاباستدعاءبمجردآلیاًالضماننوعنسخیتمالالضمان،خطاباتشاشاتكلفي●

-اإلنھاء).(االصدار-التعدیل-التسلیم
اإلعدادات

بالكاملdescriptorsالیظھرفقطالبحثفيالوصفاستخداماختیارمعdescriptorsعملعند●
االختیار.عندالحقلقیمةفي

علیھ.حركاتأيعملعدمحالةفيوذلكنوعھتغییربعدالمستنددفترحفظبإعادةالنظامیسمحال●
smsرسائلالترسل"الحقل"بنوعربطھاتمإذاالمستھدفین":"مجموعة-تنبیھ""تعریفشاشة●

ایمیالت.او
المستند.كودالحقلمعتعملالالحقولصالحیة.1
المشروعاتإدارةنظام

لھمسندغیرلموظفمھمةتنفیذحالةفيوذلكالحفظیمنعالنظام..مھام""تنفیذمستندفي●
"مھمة".

%100منأكبرنسببمجموعتخصصاتإدراجالنظامیقبل"التخصصات:شاشةالمشروع-ملف●
,ref1(للمرجعحقلینإضافةتم● ref2(الشاشة.علىظاھرینوغیر
العمالءخدمةنظام

التحلیلیة.المجموعةعلىفلترعملمعالتطویرطلباتاستعراضعندخطأیحدث●
البشریةالمواردنظام

فيوجودهمنبالرغماالفتراضيالتقویمنسخیتمالالراتب،ھیكلفيمفرداتأنواعاختیارعند●
المفرد.نوع

بملفالموجودةالحقولبعضبتعدیلالنظامیقوممجمع،وظیفيعرضأووظیفيعرضعملعند●
صحیحة.غیربطریقةالموظف

المفرد.نوعفيحفظھمنبالرغمالرواتبتقویمإدراجیتمالمجمعوظیفيعرضعملعند●
الموظف.شاشةفىاألرشیفیةالمستنداتاستعراضعندأحیاناًخطأیظھر●
الرصیدبعرضالنظامیقومالاالجازةنوعفياالجازةرصیدبتعديالسماحاختیاریتملماذا●

الموظف.شاشةفيالمتبقي
البیعنقطةنظام

للغةالتحویلعندالعمیلھذابعرضالنظامیقومحذفھ،ثمالبیعنقطةبفاتورةعمیلإضافةعند●
صحیح.والعكساإلنجلیزیة

قیمةمناألجلقیمةبطرحیقومالحیثالمستخدممعالنظامیتفاعلالباألجل،قیمةإدخالعند●
النقدي.

الوردیة.واستكمالالدخولأخرلمستخدمیمكن"،Exit"الزرطریقعنالبیعنقطةإغالقعند●
بوصة.15بحجمالبتوبعلىالعملعندالنافذةلعناصرمناسبةأحجامبإظھارالنظامیقومال●
المبیعاتبفاتورةموجودغیرالرقمھذابینمامردوداتبفاتورةباتشرقمإدخالالمستخدمیستطیع●

ردھا.تمالتي



عشریة.أرقامعلىمحتویةبالفاتورةخصمنسبةإدخالعندأخطاءتحدث●
التالیة:الخطواتتنفیذعند●

بقیمةصنفإدخال○
سالبة.قیمةإلىالصنفقیمةبتحویلالنظامیقم(-)،علىالضغط○
موجبة.إلىالسالبةالقیمةھذهبتحویلالنظامیقوم(-)،علىأخرىمرةالضغطعند○
بقیمةالتخزینیمكنالبأنھرسالةبإظھارالنظامیقومللدفع،)F5(المفتاحاستخدامعند○

سالبة.قیمةأوصفر
بھاالمسموحالعشریةاألرقامعددمعبالعملةالخاصالكسرخاناتعددیتوافقالاألحیانبعضفي●

القیم.في
البیع.بنقاطصحیحةبصورةمرتبةغیرالدفعطرق●
TAB(المؤشرینتقلال● Order(والصرف.القبضبنافذتيصحیحةبصورة
TAB(المؤشرینتقلال● Order(الدخول.بنافذةصحیحةبصورة
المبیعات.بمردوداتمعلقةمبیعاتفاتورةاستدعاءللمستخدمیمكن●
الوردیة.إغالقیمكنالوبالتاليمعلقة،مردوداتفاتورةبحذفالنظامیسمحال●
مفتوحة.بیعنقطةفاتورةتوجدبینماوردیةإغالقللمستخدمیمكن●
الصنف.سعربحذفالنظامیقومالكمیة،تغییرثمیدویاًالسعرإدخالعند●
صالحیةإعطائھعدممنبالرغمالفاتورةسطربحذفللمستخدمالنظامیسمحالحاالتبعضفي●

لذلك.
منالفیزاقیمةبطرحالنظامیقومالبالفیزا،الخاصبالحقلقیمةإدراجعندالمتعدد،الدفعنافذةفي●

النقدیة.القیمة
المبیعات.فاتورةرأسحقوللبعضصحیحةمحاذاةتوجدال●
(فتح\إغالق).الوردیةبنافذةدفعطریقةكأولتظھرالاالفتراضیةبالعملةالنقدیةالدفعطریقة●
جدیدلسطرواالنتقالالمؤشربتحریك)Enter(مفتاحیقومبحیثالتحسینتم●
مفتوحة.فاتورةھناكبینماالقدیمةالفواتیرعرضمنالمستخدمالنظامیمنعال●
السعر.بحذفالنظامیقومسالبة،كمیةإدراجعنداالستبدال،بفاتورة●
الكمیاتبطرحالنظامیقومالاستبدال"،"فاتورةمردودات"،"فاتورةبنافذةفواتیراستدعاءعند●

الموجبة.الكمیاتمنالسالبة
نما.إلىالبیعنقاطمردوداتبنقلیقومالنظامیعدلم●
بالتعدیل.یتأثرالالمجاورالحقلالىوالتحرككتابتھبعدالبیعسعرتعدیلعند●
الكاملالكودمنبدالًالمبیعاتلفاتورة)12(مثلالمختصرالرقمالنظامیقبلالالمردودات،بفاتورة●

).11110012(مثل
بالفاتورة.الخاصالخصمبتعدیلالنظامیقومبالصنف،الخاصالخصمتعدیلعند●
أخرى.مرةدفعھاإعادةثمقدیمة،فاتورةتعلیقالمستخدمیستطیع●
بإصدارالنظامیقومالالفاتورة،برأسالمستبدلةالفاتورةإدراجبدوناستبدالفاتورةإصدارعند●

السالبة.لألصنافمردوداتوفاتورةالموجبةلألصنافمبیعاتفاتورة
نما.إلىاالستبدالفاتورةبنقلالنظامیقومال●
السطر.ھذابتعدیلللمستخدمالنظامیسمحالسالبة،كمیةإدراجعنداالستبدال،بفاتورة●



نما.إلىمنفردةاستبدالأومردوداتفاتورةبنقلللمستخدمالنظامیسمحال●
الصنف.كمیةبعضباستبدالالنظامیسمحالاالستبدال،بفاتورة●
منالمستخدمینیمنعثمومنأصنافھا،جمیعحذفثماستبدالفاتورةإصدارالمستخدمیستطیع●

ذلك.بعدالفاتورةھذهاستبدال
الكاملالكودمنبدالًالمبیعاتلفاتورة)6(مثلالمختصرالرقمالنظامیقبلالاالستبدال،بفاتورة●

).3111006(مثل
الفاتورة.برأسبھالخاصالسطربحذفالنظامیقومالالمبیعات،بفاتورةسطرآخرحذفعند●
یوم).1بعداالستبدالیمكن(الوالصوابخاطئة،األیام)1بعداالستبدالیمكن(الالرسالة●
باھتةالشاشةتظھرالمستخدموفتحقفلبعد●
القائمةتظلESCالمفتاحعلىالضغطثمبالصنفالخاصالبحثشاشةفيكلیكدبلالضغطعند●

ظاھرة.
ظاھرة.السابقةالفاتورةصنفصورةتظلجدیدة،فاتورةإلىاالنتقالعند●
الصنف.یحذفالنظامیقومالالصنف،كتابةحقلفيESCعلىالضغطعند●
دقیقةلمداالنتظارویستلزمبالفعل)مفتوح(البرنامجفتحھواعادةالبرنامجإغالقعندمشكلةتظھر●

تقریبا.ونصف
نما.إلىتنتقلالبیعنقاطفواتیرتعدلم●
فقط.واحدةفاتورةبنقلالنظامیقومالفواتیر،بتجمیعیقومبحیثالبیعنقاطنظامضبطعند●
الفاتورة.علىالخصمحقلبتفعیلیقومالحیثیعمل،الالخصمزراألحیان،بعضفي●
البیع.بنقطةدخولأولعندالصنفوحدةبإدراجالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
بالوردیة.اآلجلبسطرالفاتورةقیمةبإضافةالنظامیقوماالستبدال،لفاتورةموجبةقیمةإدراجعند●
إلىعربيمنالواجھةتحویلثماسترجاعھا،المرادالفاتورةإدراجعندالمردودات،بفاتورة●

نھائیاً.استرجاعھاالمرادالفاتورةقیمةبإخفاءالنظامیقومالعكس،أوإنجلیزي
خافتة.تظھرالفاتورةبیاناتتعدلم،F11طریقعنالشاشةإقفالعملعند●
أحمر.بلونالمرتجعةاألصنافبإظھارالنظامیقومبااستبدال،فاتورةعرض●
المساعدة.بنافذةیوجدانال-)(+,االختصاران●
الدفع.نافذةطریقعنسابقةفاتورةدفعمحاولةعندخطأیظھرال●
عنصر20تعرضحیثبنما،الخاصةالبحثشاشةمثلتعملالالبیعبنقطةالخاصةالبحثشاشة●

فقط.
المستندیةاالعتماداتنظام

علىالمصروفاتقیمةبإجمالياالعتمادعلىالمصروفاتقیمةإغالقعنداعتماد:تكلیفسند●
االعتماد.فتحمستندمننظاميقیدبھاوالمنشأالمقدمةالدفعةقیمةتجاھلیتم،االعتماد

الدائنة).القیمةمعمعكوسةالمدینةالقیمة(القیدیعكساالعتمادفتحلعمولةالمحاسبيالتوجیھ●
التصنیعنظام

یمكن(الخطأیظھرالتنفیذسندإنشاءأثناءتلقائیاالخامالموادصرفسندإنشاءتفعیلحالةفي●
أمرداخلالمنتجمكوناتفيموجوداالنتھاءتاریخأنمنبالرغمفارغا)االنتھاءتاریخترك

اإلنتاج.



تتعدىأنیمكنال(الكمیةخطأیظھرالتنفیذسندفيتلقائیاالنھائيالمنتجتسلیماختیارحالةفي●
.(*****

بالكمیات.الخاصةالقائمةإلىالمستلمةالكمیاتإضافةتمالمرتبطة:المستنداتصفحة-انتاجأمر●
العقارياالستثمارنظام

المالكجمیعیظھرالمستأجرأوالمالكحقلعلىكلیكدبلالضغطعنداالفتتاحي:اإلیجارعقد●
المالكحقلفتحوعندفقطالمستأجرونیظھرالمستأجرحقلفتحعندوالصوابوالمستأجرین،

فقط.المالكیظھر
العقدتفاصیلبنسخالبرنامجیقومأحیاناافتتاحي،ایجارعقداوایجارعقدعليبناءاختیارعند●

بالنسخ.یقومالاخرىاحیاناوالمختار
التأمینقیمةأوالسعيقیمةكتابةعندمجمعةعقودسنداتشاشةفيبالتفاصیلالخاصالجزءفي●

النسبة.حقلفيبالتأثیریقومالالسطر،فيالقیموباقي
بلوك.علىبناءكانإذاالمالكبنسخیقومالالمبنيشاشةفي●
بیع.عقدحفظعندأحیاناًخطأیحدث●
علیھ.حركاتعملمنبالرغمالبیععقودداخلالقسطكودبتغییرالنظامیسمح●
لھلیسمستخدمبأيالعدسةبواسطةمستندأيداخلمناالفتتاحيبیععقدعنالبحثعند●

فارغة.خطأرسالةتظھركاملةصالحیات
یمكنالبأنھخطأرسالةتظھرالوحدة،نفسعلىآخرتنازلسندإضافةوتنازلسندحذفتمإذا●

الوحدة.داخلمالكوجودلعدمالمالكتغییر
باقيبنسخالنظامیقومالمعینة،وحدةاختیارعندالعقاري،االستثمارأسعارقوائمشاشةفي●

السطر.مستوىعلىتلقائيالتفاصیل
شاشةفيوكذلكتلقائي،المشروعبنسخالنظامیقومالمعینمربعاختیارعندالبلوكشاشةفي●

عندالوحدةوكذلكتلقائي،البیاناتوباقيالبلوكبتحمیلالبرنامجیقومالالبلوكاختیارعندالمبني
الوحدة.نموذجوكذلكتلقائي،التفاصیلباقيتظھرالمبنياختیار

المستندیةاالعتماداتنظام
معكوس.والدائنالمدینالتوجیھالمحاسبي:التأثیر-اعتمادفتحمستندتوجیھ●
،lcOpenFeesCreditالحقلترجمةفيخطأالمحاسبي:التأثیر-اعتمادفتحمستندتوجیھ●

فتحعمولة-"مدینولیسمستندي"اعتمادفتحعمولة-"دائنھيالصحیحةالترجمةأنحیث
مستندي".اعتماد

اعتماد"."طلبعلىبناًءمستندياعتمادإنشاءعندنسخھایتمالالحقولبعض●
الثابتةاألصولنظام

الثابتة.األصولجردانھاءعملعندأحیاناًخطأیحدث●
شاشةفيبالتأثیریقومالالمستندوحفظالموقعواختیارأصلاستالمعندثابت:أصلاستالمشاشة●

األصل.شاشةداخلالموقعلحقلالتأثیرنسخوالصواباألصل،
عامخطأ

النظام.فتحمحاولةعندأحیاناًفنيخطأیحدث●
مستند).إلغاءمستندطریقعنإلغاؤه(تمملغيحالتھمستندبحذفللمستخدمنمایسمح●


