
اإلضافات
المخزوننظام

شاشةفياألسعارتابفياألسعارقوائممثلالمواسمإظھارتمكماالمواسمتحدیثمستندتطویرتم●
الصنف.

الحقلینإضافةتمالمباشرة:غیرالتكالیفصفحة-المعالجةسنداتشاشة●
indirectCosts.Ref1 indirectCosts.Ref2النافذة.بتفاصیل

الفیفوطریقةاستخدامحالالتحویلووالتوریدالصرفلسندتكالیفعرضیتمبحیثالتحسینتم●
للتكلفة.

مكرر.الشراءوفترةالتصنیعفترةبندالصنف:نافذة●
التوریدتكلفةحسابیتمالجرد،إنھاءمنكمیاتتوریدوجردعملبحیثالجردعملیةتحسینتم●

.FIFOالتكالیفلطریقةالمبیعاتمردودطریقةبنفس
.FIFOاوالیصرفاوالالواردبنظامالتكالیفتشغیلدعمتم●
الرأس".مخزننسخ"عدمالخیارإضافةتمالمستندات:توجیھات●
المخزن.نفسداخلحدةعلىموقعلكلالمخزنيالجردعملیمكنبحیثالجردعملیةتحسینتم●
والمقاسات.األلوانمنكللسطوروذلك"اإلفتراضي"عمودإضافةتم●
الماركة.لیصبحItemRevisionFile.itemBrandالحقلترجمةتم●
اإلضافیة.التكالیفسطورعلىمحاسبيتأثیرعملتم●
صنف.إصداربنافذةوالمقاساتبااللوانخاصینجدولینإضافةتم●
الصنف).شاشةفيموجودهھو(كماالموردینوالعمالءشاشةفيالبدیلللكودحقلإضافةتم●
ملففيتلقائیااضافتھیتمبحیثالصنف""قسمملففيالصنف""اعداداتحقلإضافةتم●

القسم.اختیارعند"صنف"
والمخازنفيالمكشوفمنعوالكمیاتمنالتأكدھووجداحرجوھامجزءفيتعدیالتعملتم●

كانتوإن(حتىبالمخازنموجودةالمحجوزةالكمیةأنسیعتبرالنظامأنكمابالحجز،عالقتھا
المكشوف).علىحجز-بالحجزسوىموجودةلیست

الصرف.سنداتلسطورمرفقاتإضافةتم●
إظھاریتمالشحنة،رقمعنوالبحثالصنفاختیارعندمستندأيفيیكونبحیثالتحسینتم●

والرصید.المخزنبجوارالمخزنيالموقع
المشتریاتنظام

خاطئة:بطریقةاألصنافبتكلیفالنظامیقومالتالیة،الخطواتاتباععند●
مكلفغیرتوریدسندعمل○
مشتریاتفاتورةفيتجمیعھ○
المشتریاتفاتورةمسح○
كودنفسلھامشتریاتفاتورةفيأخرىتوریدسنداتمعالمعنيالتوریدسندتجمیعإعادة○

المحذوفة.الفاتورة
مختلف".موردمناإلصداراتبشراء"السماحالخیارإضافةتمالشراء:أمرتوجیھفي●
شراء.أمرسندحفظعندأحیاناًخطأیحدث●



المبیعاتنظام
تعدیلتمموجود.غیراللونبأنرسالةعرضیتمافتتاحيسنداتأوأسعارقوائماستیرادعند●

***).بالصنفموجودغیر****(اللونتكونبحیثالرسالة
إلىقسممنفرع،الىفرعمنصنف،إلىصنفمن(األصنافتجمیعإضافةتماألسعار:قوائم●

بالصنف).الخاصةبالتصنیفاتوایضاًبالمحدداتوھكذا.......قسم
الخدمي.للصنفمردودبعملالسماحتم●
الموبایل,(مثلالعمیلبیاناتمنبیانبأيالمبیعاتفواتیرشاشةفيللبحثإمكانیةتطویرتم●

الخ)....المنطقة
المبیعات.فواتیروالبیعأمرمثلالمستنداتفىDescriptorالخاصیةتفعیلتم●

المستندیةاالعتماداتنظام
المؤقتھ".التكلفةحساب"إعادةإلى"تكلیف"الزرعنوانتغییرتمالمستندي:االعتمادنافذة●
لنفسمبدئیةفاتورةوجودعدمحالةفيمعینإعتمادعلىمصروفاتسندحفظالنظامیقبل●

اإلعتماد.
على.بناءبخانةعالقةلھالیسالمستندىواالعتمادالتوریدبینرابطإضافةتم●

المشاریعإدارةنظام
داخلالمشروععلىبالعملالموظفینلكلالسماحیتمأنیمكنبحیثالمشاریعاليخیارإضافةتم●

العمل.فریقصفحة
العقارياالستثمارنظام

قبضبأوراق"محصلتحصیلھ"،"مطلوبالحقلینإضافةتماالفتتاحي:اإلیجاروعقداالیجارعقد●
االفتتاحي.البیعوعقودالبیععقودفيالموجودةمثلالتفاصیلفي

المختار.للقسطقبضسندإلنشاءزرإضافةتماالفتتاحي:اإلیجار قدع ●
للمالحظات.خانةإضافةتمالمتعددة،األقساطإنشاءبیاناتفى●
الوحدة"."نوعقائمةإلى)5…..،أخرى1،(أخرىالقیمإضافةتمالوحدة:ملف●
المستند.إليوموقعھالعقاربیاناتإضافةتماإلیجار:إنھاءنافذة●

الحساباتنظام
تعملبحیثآلیا"كمحصلالحاليالموظف"استخدامتسمىالحساباتباعداداتخاصیةإضافةتم●

الحاليالموظف"استخدامخاصیةعملطریقةبنفس..العامةبالحساباتالقبض/الصرفسنداتفي
العامة.اإلعداداتفيالموجودةالیا"كبائع

الصرف.أسعارشاشةالىمرفقإضافةتم●
مالیة).ورقةالقید،(سندمنكلإلىمرفقاتإضافةتم●
.Linesاليdetailsمنمجمعصرفطلبسطوراسمتغییرتممجمع:صرفطلب●
الحسابات.بإعداداتالشیكات"دفاترفيفارغاالبنكيالحساببترك"السماحالخیارإضافةتم●
لھاالتيالصرفطلباتبتجمیعیقومالبحیثالطلبتحسینتمالمجمع،الصرفطلبتفاصیلفي●

صرف.سند
التصنیعنظام

التشغیل:عملیاتبملفالتالیةالتحسیناتإدخالتم●
التشغیلعملیاتملفإلىداخلھامنالمواردنسخیتمقیاسیة،تشغیلعملیةاختیارعند○



القیاسیةالعملیةاسممننسخھیتمفارغاًالتشغیلعملیةاسمتركعند○
التشغیلوعملیاتاإلنتاجامرداخلالمسلسلحسبالعملیاتترتیبتم○
مثالنصوصولیستأرقامأنھاأساسعلىالتشغیلعملیاتأرقاممعاملة○

ولیس10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110
اإلنتاجأمرداخلالكمیاتعرضفي10-110-20-30-40-50-60-70-80-90-100

خام.موادارتجاعإلىالتورید)(سنداتالمرتبطةالمستنداتإضافةتم●
المستندسطورفيینزلالمواردسندفياإلنتاجأمراختیارعندبحیثالتحسینتمالموارد:سند●

اإلنتاج.أمرفيالموجودةالمواردسطورتلقائیا
عملمدةباحتسابالنظامیقومبحیثالتحسینتمالتنفیذ،سندمعتلقائیاالمواردسندإنشاءحالةفي●

التنفیذ.سندفيالموجودالبدءوقتمناإلنتھاءوقتطرحطریقعنالفعلیةالمورد
اإلنتاج.أمرعملیاتمناألولىالعملیةتنفیذعنداإلنتاجأمركمیةعنالزیادةإمكانیةإضافةتم●
موقوفأومغلقإنتاجبأمرالمرتبطةالتصنیعلمستنداتrecomitعملإمكانیةإضافةمطلوب●

موادارتجاعسندخام،موادصرفسندمنتج،ارتجاعمنتج،(تسلیمھيالمستنداتھذهاضطراریا.
تنفیذ).سندتالف،استالمسندخام،

العمالءخدمةنظام
العقارىاالستثمارمنتجاتعنالبحثإمكانیةإلضافةالعمالءخدمةملفاتمنالكثیرتعدیلتم●

فقط.األصنافولیس
االستبیان.ملففيمرفقاتإضافةتم●

البشریةالمواردنظام
وظیفيعرضإنشاءعندبحیثالعرضإنشاءبعدالموظفلشاشةالوظیفيالعرضرقمإضافةتم●

الغیرالموظفینعنالبحثیمكنوكذلك،مباشرةالموظفشاشةمنإلیھالوصولیمكنلموظف
لھم.وظیفيعرضموجود

الحضوربیاناتالستیرادEATimeAttendanceFromDBImporterالكیانمسارعملتم●
مھمةعملیمكنبحیثاالنصرافوالحضورتسجیلماكینةبیاناتقاعدةمنآلیاواالنصراف

صباحا.9الساعةیومكلآلیاالبیاناتبإدخالتقومبھامجدولة
العمل.بمكانللتجمیعآلیةإضافةتمالموظفین،تجمیعالیدویة:المؤشراتقیمنافذة●
عمل.مكانإلى،عملمكانمنللتجمیعآلیةإضافةتم:األداءمؤشراتقیمشاشة●
للتأمین.موظفإضافةسندتفاصیلفىالموظفتعیینتاریخإضافةتم●

البیعنقطةنظام
استبدال.لعملوصالحیةمردودلعملصالحیةإضافةتم●
األصناف.عنللبحثصالحیةعملتم●
القیمة.بالخصمالخاصالحقلعنمئویةنسبةخصمبعملالخاصالحقلتمییزتم●
التصنیف.تغییرإلمكانیةصالحیةوعملالبیعنقاطفيالفواتیرتصنیفإظھارتم●

المستندیةاالعتماداتنظام
علىبناءفياالعتماداختیاریتمالبحیثالتحسینتممستندي،العتمادمخزنيتوریدعملعند●

اخر.غرضفيعليبناءالستخداملذلكمخصصحقلفيأوالفاتورةفياختیارهولكن



اإلعدادات
javaمعفقطیعمللكينماتحدیثتم● 8
adminللـسويtest.htmlاليبالدخولیسمحالبحیثالنظامتحسینتم●
التنویھات.فياألرقامتقریبعملإمكانیةإضافةتم●
وذلكمعینلنوعالمطبوعالشاشةنموذجكودمعرفةمنیمكناالعداداتفىخیارتطویرتم●

الخیارخاللمنذلكیتمواحد.نوععلىشاشةنموذجمنأكثروجودحالةفىلتوضیح
logforms=trueبالملفnama.properties

منالمسوداتبعضتسببھلماوذلكالمستخدمینلصالحیاتمسودة"حفظ"منعالخیارإضافةتم●
المسودات.ارقامتكراربسببمشاكل

المحذوفات"."سلةفيالمزید""قائمةفيالمختارة"السجالت"استعادةإضافةتم●
آلیا.اإلصدارلتحدیثأداةتطویرتم●
جاسبر.التقاریرمصمممناصدارآخرمعنماتحدیثتم●
،5ref(لتصبحاالجتماعملحوظاتملفسطورحقولزیادةتم● 5 text، 5 date، 5 number، 5

attachment.(
المرفقةللصورتلقائيتصغیرلعملوذلك"EAScaleMasterFileImage"الكیانمسارعملتم●

عمللسرعةوذلكبایت،كیلو100عنیزیدالوحجم،240*320مقاسالياالساسیھالملفاتمع
بھ.الخاصاألداءوتحسینالبرنامج

bizRequestViewبجوارالخطأ"الدیون"أعماربقائمةعرضإضافةتم●
محددین.موظفینإضافةیمكنبحیثSQLبجملھتنبیھاتتعریفإمكانیةإضافةتم●
قائمةإلى)5أخرى،4أخرى،3أخرى،2،أخرى1(أخرىالقیمإضافةتمعمل:مھمةشاشة●

الحالة.
العامة.اإلعداداتنافذةإلىالیدویة"الدفاترفيفارغةالتكویدبادئةبترك"السماحالخیارإضافةتم●
}كالتالي:status{مثلوغیرھاالتنویھاتفيالحقوللبعضترجمةعملتم●

○}status.$arabic{
○}status.$english{
}status.$translate{للدخول:الحالیةاللغةحسب○

الرسالة.داخلقیمإلظھارالتنویھوالقالبمثللتعملالخطأرسالةتحسینتم●
أنتوضحخطأرسالةوإظھارالتنبیھاتفيمشكلةبسببأخطاءوجودعندبحیثالنظامتحسینتم●

فارغا.الخطأرسالةتركوعم*****،كودالتنبیھبسببالمشكلة
ـ(موافقةالموافقةقراراتحاالتضمنالمباشر"للمدیر"تصعیدوتسمىرابعةحالةإضافةتم●

المباشرالمدیرإلىالموافقةطلبتحویلیتمالحالةھذهاختیارحالةفيبحیثإرجاع)ـرفض
الموظف.بشاشةالموجود

دفع"."طریقةملففيالمطلوبةالحقولمنالبنكحسابرقمیكونالبحیثالتحسینتم●
الضریبیة،السیاسةفيالسطرمستوىعلىالتكلفةإلىالضریبةإضافةاختیارإمكانیةإضافةتم●

اإلعداداتفيالموجودالتكلفة"علىالضرائبتأثیر"نوعالخیارعلىالتعلیمطریقعنوذلك
الضریبیة.السیاسةمنواختیار

المزید.بقائمةاالفتراضیةالقوالباظھارعدمإمكانیةإضافةتم●



الحقول:لھیئةالتالیةالخصائصإضافةتموالشاشات:الحقولإعدادات●
الحقللون○
الیمین)إلىالیسارالیسار-أوإلىالیمین(منالكتابةاتجاه○

الكیان.لمسارمشابھھتكونانبحیثاالفتراضیةالقیمقوالبشاشةفيالمعادالتتفعیلتم●
یقوملفاتورةقالبذلك،علىكمثالالنافذة.جدولفىمعلوماتیمألقالبعملإمكانیةإضافةتم●

بالجدول.األصنافبعضبملء
عمل.مھمةشاشةفيللشاشةمرفقاتإضافةتم●

التقاریر
التقاریر.فىاإلعداداتشاشةمنحقولاستخداممنتمكنأداةإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام

بطریقةالمخزونتكلفةحسابحالةفيالصنفتكلفةتظھرالالصنفبشاشةالتكالیفصفحة●
الفیفو.

یقبلحیثصحیحةبطریقةالمكشوفعلىالحجزمنالتاكدیتمالبالحجز،یقومسندعملعند●
الحفظ.النظامیرفضالتعدیلعندلكنواالدخال.فيكمیةبأيالمكشوفعلىالحجزالنظام

علیھ.حركةبدونصنفحذفمحاولةعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
مغلقة.حالتھمستندياعتمادعلىبناءتوریدبعملللمستخدمالنظامیسمح●
النظامى.القیدلعرضإمكانیةیوجدالالمعالجة:سند●
ثانیةمرةالحفظالنظامیقبلالالحفظ،بعدالمستندعلىالتعدیلعندالمعالجة:سند●
البحثتماذاانھمعاالعتبار،فيالسندمحدداتبأخذیقومالالكودخاللمناألصناففيالبحث●

صحیحة.بطریقةالنتائجبفلترةیقومالعدسةخاللمن
كمیات.وجودمعاألصنافتجمیععملیتمالالمخزن،جردلجنةعملعنداألحیان،بعضفي●

المبیعاتنظام
بیع.سعرآخراستدعاءعندأحیاناًخطأیحدث●
بعدالفاتورةقیمةصافيیظھرالخصم،علىیحتويبیعأمرعلىبناءمبیعاتفاتورةعملعند●

المبیعات.مردودكذلكوالحفظبعدإالالخصم
الفاتورة.أصنافعلىالعروضتفعیلوھوالتوزیعإدارةإعداداتفيخیارإضافةتم●
البیع،أمرعلىبناءمبیعاتفاتورةإنشاءثممجانیةأصنافعروضعلىیحتويبیعامرعملعند●

بالكامل.الفاتورةإلىالبیعأمرتفاصیلنسخیتمال
صنف،منأكثرعلىیحتوي)سعرعرض-بیعأمر-مبیعات(فاتورةمبیعاتمستندإنشاءعند●

وعندالفاتورةخصمقیمةإلىبالمستندالثانيبالسطرالصنفمناعتبارااألصنافقیمةإضافةیتم
بواسطةإدخالھایتمخصمنسبةوجودحالةفيإالتلقائیاالخصمقیمةحذفیتمالمستندحفظ

المستخدم.
شراء.سعرآخراستدعاءعندأحیاناًخطأیحدث●
علىیعترضالنظامفإنالبیع،أمرعلىبناًءمبیعاتفاتورةعملوبالحجزیقومبیعأمرعملعند●

بھاالمبیعاتفاتورةتوجیھوالبیعبأمرمحجوزةالكمیةأنرغمالكمیةوجودلعدمالفاتورةإصدار
المرتبط".السندحجز"إلغاءاالختیار

النظامیقومبالمخزنكمیاتأيھناكیكنلمإذاالمبیعات.فاتورةشاشةفيالشحنةعنالبحثعند●
سابقا.توریدھاتمالتيالشحناتأكوادبعرض

الحساباتنظام
االعتبار.فيالحقولفلترةأخذیتمالالقید،فيذمةعنالبحثعند●
قید.تعدیلعندأحیاناًخطأیحدث●
یقومافتتاحي،أیجارأوإیجارعقدعلىبناءقبضسندعملعندالدفعات:صفحة-القبضسند●

فقط.تحصیلھایتملمالتيالدفعاتعرضوالصوابالمحصلة،حتىالدفعاتكلبعرضالنظام



صحیحةبطریقةالمعدلاحتسابیتمالالقیود،والصرفوالقبضفيالمحلیةالقیمةادخالعند●
العامة.اإلعداداتفيالمحددمناقلالمعدلكسرخاناتعددیكونحیث

الحقلالىالذمةنوعنسخیتمالdetails.accountالحقلفيذمةحساباختیارعندالصرف:طلب●
details.toوالقید.الصرفسنداتفيیحدثكما

والقبضوالقیدفيموجودھوكماالحسابمعالذمةصحةمنبالتأكدالنظامیقومالالصرف:طلب●
الصرف.

المجموعةعلىالتحلیلیةالمجموعة"تأثیرالحقلالحسابات:علىالمحدداتتأثیر-النظامإعدادات●
امالئي.خطأبھكانالتحلیلیة"

الحسابات.إعداداتنافذةلحقولببعضاإلمالئیةاألخطاءبعضاكتشافتم●
الصافي).-التغیر(نسبةالفعلیةالقیمةقیمباحتسابالنظامیقومالمالیة،موازنةعملعند●
سطرمنأكثرسیكونالقیدفانوبالتاليقسممنأكثربھاأصنافعلىتحتويالفاتورةكانتإذا●

وإدخالالفاتورةعلىقبضسندعملعندالحالة،ھذهفي.2قسم-ح/العمیل،1قسم-ح/العمیل
ولكنبالكاملتظھرالالفاتورةمنالمتبقيقیمةفإنالقبض،سندفيالفواتیرصفحةفيالفاتورة

القبضسندفيمرهمناكثرالفاتورةإدخالمنالبدوبالتاليفقطالفاتورةقیدفيسطرأولیظھر
الفاتورة.قیدفيالسطورعددحسب

التكالیفحالةفيالشركةلدىالتحویلبسندالدائنمعالمدینالمحاسبيالتوجیھبإبدالالنظامیقوم●
FIFO.

القطاع.مستوىعلىالدیونأعمارمتابعةعندالدینعمربیاناتصحةعدم●
مغلقة.مالیةفتراتفيمستنداتأيحذفمنالمستخدمبمنعالنظامیقومال●
بناءحقلفيالبحثعندبالكاملبھاالمقبولةالسطورصرفتمالتيالصرفطلباتظھورعدم●

الصرف.مستندداخلعلى
مورد).-(عمیلالمختارةالذمةمنالمتعلقالذمةنسخیتمالالخصم:إشعار●

البنوكنظام
والصوابالمستفید،ولیسالساحبإلىالمعنيالطرفسحبیتمصادرةمالیةورقةتسجیلعند●

إلىیسحبواردةلوأماالمستفیدإلىالمعنيالطرفیسحبصادرةالمالیةالورقةأنلوحالةفي
الساحب.

النظامیعیدحیث،الضمانخطابمستندحفظعندخطأیحدثالضمان:خطابتعدیلمستند●
مسبقا)االصدارعندالناتجالمحاسبيالقیدقیم(وتغییرالضمانخطابإصدارمستندقیماحتساب

التعدیل.مستندحفظبعدوذلك
ذمة.الضمانخطابجعلتم●

اإلعدادات
.formulaالحقولكانتإذایعملالالبیاناتاستیراد●
إصدار.آخرالىالتحدیثبعدإكسیلالىحالیاالتقاریرتصدیرعلىالقدرةعدم●
.HTMLالتقاریرتشغیلعندتظھرالالصور●
لایر.1+%2الرسوممثالالشرائحوفيالمستندفيإضافیةرسومإضافةتمالدفع:طریقةنافذة●
جدا.بطیئةالدیونمعالجةتكونالدیون،أعمارفيعدیدةأخطاءوجودعند●
معاییر.علىبناءتحققفيأحیاناًخطأیحدث●



الحقول.أسماءفياإلمالئیةاألخطاءبعضیوجد●
fieldعملعند● filterأخطاء.إلىیؤديمماالجدیدبالمعیاربالعملالنظامیقومالالمعیار،تغییرو
ھذاتطبیقیتمأنالنوع،اختباردونالحقلاختیارعندبحیثالتحسینتمالمطلوبة:الحقولنافذة●

المرادنوعاختیاریجبانھحالیاالموجودأنحیثبالكامل،البرنامجفيمطلوبكحقلالحقل
علیھ.التطبیق

والعربیةباللغةللكالمالتفافعملیتمحیثالبیاني،الرسمعلىالظاھرةالكتابةفىخطأیوجد●
عندالمنبثقأوالثابتالنصفيذلكالمكتوب.النصقراءةإمكانیةعدمإلىیؤديمماتقطیعھ
محدد.قطاععلىبالماوساإلشارة

Virtualمركبمحددعلىالمخزنحفظیقبلالنظام● Dimensionعملعندخطأیسببمما
مركب.محددعلىالمخزنحفظرفضوالصوابالمخزن،علىحركات

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالدفترلتغییروالعودة،المستندوحفظمعیندفتراختیارعند●
-والشاشاتالحقولبإعداداتإعداداتلھاالحقولبعضتوجدبینماالسجلبحفظالنظامیقبلال●

الحقول.ھیئةصفحة
البحثاستخدامیمكنالاالضافیة،المعاییرحذفثمخاللھامنوالبحثإضافیةمعاییراختیارعند●

للصفحة.refreshعملبعداالإضافیةمعاییراختیاربدوناخرىمرة
اإلضافیة.المعاییرتجاھلیتمالسجالت،داخلوالتنقلالعرضقائمةفيإضافیةمعاییراختیارعند●
الموافقة""حالةعنبدیال"المحافظة"بالعنوانالموافقةحالةعرضیتم●

البشریةالمواردنظام
عليبناًءالدفترتحدیدواختیارآلیاالمصدرةالمستنداتدفاتراستخدامعندالرواتب:سجلتوجیھ●

آلیاالمصدرالمستنددفترتركیمكنالرسالةتظھرآلیاالمصدرالمستنددفتراختیاروعدمالموظف
فارغا.

الموجودةالمحدداتعلىبناءالموظفمحدداتبحسابالنظامیقومالموظف،بیاناتتحدیثعند●
سندتأثیرویتجاھلالموظفبطاقةمنالموظفمحدداتأووجدإذاللموظفتحدیثسندآخرفي
المحددات.علىالموظفنقلسندتأثیرالحسبانفيیأخذأنوالصوابالموظف،نقل

النظامیقومالبیانات"،تحدیثاوالعروضإلىاإلضافةدوناستعمالھ"یمكنالخیارتعلیمعند●
الراتب.سندفيالمفردقیمةبتكرار

والصوابعلیھ،بیاناتتحدیثسندوجودمنبالرغمللموظفالوظیفيالعرضبحذفالنظامیقوم●
بیانات.تحدیثسندلھالموظفأنالخطأرسالةوتكونالحذفعملیةمنع

الخدمات.انھاءسندمنتحدیثھیتموالذيالخدماتإنھاءتاریخإضافةتمالموظف،نافذةفي●
نظامیة.أویدویةأداءبمؤشراتالمرتبطةبالمعادالتأحیاناًأخطاءتظھر●

البیعنقطةنظام
صحیح.بشكلالخصمقیمةتظھرالخصم،لھالفاتورةاستبدالأومردودعملعند●
فقط.مرةأولاستخدامھعندالخصمبنسخالنظامیقومصنف،علىخصمعملعند●
األصناف.عنالبحثعندأحیاناًبطءیحدث●
البیع.نقاطإلىالتأثیرنقلیتمالاألسعار،قوائمفيتعدیلعملعند●
Hanging(توقفیحدث● Not Responding(أحیاناً.للنظام
بیانات.ايتعرضالاإلحصائیاتشاشة●



اإلدخال.بعدصنفآخرعلىبالوقوفالنظامیقومال●
عروض.تحتويالتيالفواتیربنقلالنظامیقومال●
االستبدال.بنافذةالمجانیةاألصنافبإدراجالنظامیقومال●
المردودات.بنافذةالمجانیةاألصنافبإدراجالنظامیقومال●
الصنفبحذفالنظامیقوملھ،تاليصنفإضافةثمالبیعنقطةبفاتورةمجانيصنفإدراجعند●

الصنف.ھذاحذفعندالمجاني
الفاتورة.بدفعالنظامیسمحالالصنف،تكرارزرباستخدامصنفإضافةعند●
صحیحة.بصورةالطاوالتباستخدامالخاصالخیاریعملال●
أحدبأنالرسالةعارضاًالفاتورةبدفعالنظامیسمحالمجاني،صنفبعدجدیدصنفإضافةعند●

المجاني).الصنف(وھوسعربدوناألصناف
البیع.نقاطإلىالتعدیلنقلیتمالاألسعار،قوائمفيصنفسعرفيتعدیلعملعند●
sales(عروضعملعند● offers،(الخصومات.نسبتظھرال
صنف.عنالبحثشاشةفتحعندبطءیحدث●

المقاوالتنظام
یختفىالمستند،وحفظالسطرعلىالتخفیضنسبةحقلفىخصموضععندالمقایسة:شاشة.1

وقیمتھ.الخصم
المشروعاتإدارةنظام

أحیاناً.یعملالمھام،تنفیذشاشةفىالسطورعلىالمھمةحقلداخلالبحث.1
التصنیعنظام

com.namasoft.extras.liptis.CreateRMIFromStockTransferالكیانمسارتعدیلتم●
اإلنتاج.أمرأحدھمافيیكونأنیمكنالمدخالتفيحقلمنأكثرتحدیدلیمكن

صحیح.بشكلالمواردبسندالمواردتكلفةمعدلباستحضارالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
اإلنتاج.أمرإغالقفيمباشرهالغیرللتكالیفنظاميقیدیظھرال●
الحفظ.قبلاإلنتاجأمربدءإجراءعلىالضغطبعدإالاإلنتاجأمرحفظیمكنالاألحیان،بعضفي●



العقارياالستثمارنظام
قیمة)null(بوضعالنظامیقومجدیدعقدعملعنداالفتتاحي:اإلیجاروعقداالیجارعقدشاشةفي●

).0(القیمةتكونأنوالصواب)،cancelled(للحقلافتراضیة
األقساطنوعوعملالھجريبالتاریخالعملاختیاروتحدیدافتتاحيإیجاروعقدإیجارعقدعملعند●

شھري.بشكلاألقساطبانشاءالبرنامجیقومسنوي،أوسنوينصفأوسنويربع
أمامالمدفوعةالقیمةنسخیتمقبض،سندإنشاءثمالقسطقیمةمنبجزءتحصیلسندإنشاءعند●

فقط.المدفوعبالجزءولیسالقسطقیمةبكاملالدفعاتصفحةفيالقسط
مؤجرةوحداتھاالتيالمبانيتظھرالمبنينوعمنالمؤجرالعقاراختیارعندبحیثالتحسینتم●

مؤجرھومبنىداخلھيالتيالوحداتظھورعدموحدةنوعمنالمؤجرالعقاراختیاروعند
بالفعل.

الثابتةاألصولنظام
لھا.السابقةللفتراتإھالكوجودعدممعمعینةلفترةلألصولإھالكسندبعملالنظامیسمح●

التقاریرنظام
یسمحالتقریر،تشغیلعندالمحدداتخیارتحدیدوفرعإلىفرعمنبھمبیعاتتقریرتشغیلعند●

بالید.كتابتھأیضاوفرعھغیرأخرىفروعمبیعاتبرؤیةللمستخدمالنظام


