
اإلضافات
المخزوننظام
أیضاًالحالةھذهوفيمسبقا،سندلھعملتممجمعصرفطلبعلىبناءصرفسندإنشاءمنعتم●

الصرفطلبداخلمنصرف"سند"إنشاءزرخاللمنصرفسندإنشاءمنالمستخدممنعتم
المجمع.

موجودة.غیركمیاتتحویلطلبمنعإمكانیةإضافةتمالمخزني:التحویلطلب●
علي.بناءفيمستندوجودعندالسطورفيالتعدیلمنعإمكانیةإضافةتمالمخزني:التحویلسند●
المسار.مدخالتفىتحددحساباتبأكوادالمخزنيالتحویلقیدلتعدیلكیانمسارعملتم●
كیان.مسارخاللمنالتكالیفمنالناتجةالقیودلتعدیلالنظامفىإمكانیةعملتم●
االصدار).المقاس،(اللون،المعلوماتحقولفيالبحثإمكانیةإضافةتمالتجمیع:سند●
المشتریاتنظام
المشتریات.مندوبذمةعلىالمشتریاتفاتورةفىالتوجیھعملإمكانیةإضافةتم●
المبیعاتنظام
موظفین.مجموعةأوللموظفینخصوماتنسبلتحدیدآلیةعملتم●
یكونالبیعنقاطمجالفيألنھنظراًالسطرمستوىعلىللفاتورةتصنیفإضافةتماألسعار:قوائم●

الواحد.للصنفسعرقائمةمنأكثربعملالموظفیلزمممابیعسعرمنأكترللصنف
المخزنإضافةیتممخزنى،تحویلسندعلىبناءاختیارعندبحیثالمبیعاتفاتورةتحسینتم●

مخزن.الىحقلفىالموجودالمخزنولیسمخزنمنحقلفىالموجود
الحساباتنظام
التالیة:االختیارصنادیقإضافةتمالحسابات:إعدادات●

القیدسندفيالنظامیةالحساباتباستخدامالسماح○
القبضسندفيالنظامیةالحساباتباستخدامالسماح○
الصرفسندفيالنظامیةالحساباتباستخدامالسماح○
البنكيالتحویلسندفيالنظامیةالحساباتباستخدامالسماح○

الدائن.إجمالي،المدینإجماليإظھارتمالنظامیة:القیود●
الحسابات:توزیعنافذة●

اختیارإضافةیتمبحیثالتحسینتماخرى،توزیعاتمنتتكونالتوزیعطریقةكانتاذا○
السطوربیناالختیارطریقةبتحدیدیقومآخر

فقط.مطابقسطراولاختیاریتماناوال:■
یتمالتوزیعانتھاء،بعدثمبھ.التوزیعومطابقسطراولاختیاریتمانثانیا:■

ھكذا.وبھالتوزیعوتطابقإذاالتالیةالسطورمنسطرباختیار
التوالي.علىالمطابقةالسطوربكلتوزیعإلىمطابق"سطرباول"توزیعاالسمتغییرتم○

الدفع.طرقملففيمطلوب"العملیة"رقمالخیارإضافةتمالدفع:طرق●
البنوكنظام
خطابإلىتحویلھ"تماختیارصندوقإضافةوالطلبالىالمنشأالضمانخطابإضافةتم●

ضمان".



ضمان":خطاب"إصدارمستندبتوجیھالتالیةالتعدیالتإضافةتم●
التغطیة"."دائنإلىالسابقة"التغطیة"دائناالسمتعدیل○
الرسوم"."مدینإلىالسابقةالرسوم"مدیناالسمتعدیل○
الرسوم".دائن"إلىالسابقة"الرسوم"دائناالسمتعدیل○
القیود.اختصاراوبشناضافة○

البشریةالمواردنظام
حضورساعاتاحتسابلعدمEADSCNormalizeTimeAttendanceالكیانمسارتطویرتم●

شیت.التایمداخلتسجیلھاعندللموظفالراحةوقتفصلمع8:30الساعةقبلللموظف
الراتب.سندشاشةداخلواالنصرافالحضورمعلوماتإضافةتم●
معنسخھیتمالسطرعلىللموظفالحاليللموقعحقلإضافةتمعمل،مكانتحدیثشاشةفي●

الموظف.اختیار
الفتح.عندفارغالفعليالعملمباشرةتاریخحقلجعلتم●
الفعلیة.العملأیامإلجمالينظاميمؤشرإضافةتم●
االجازهمدهحقلفيیظھر)یومربع-یوم(نصفإجازةسندعملعندبحیثالنظامتحسینتم●

.)5.-25.(
ووقتإلىوقتمنإدخالیتمأنیومربعاویومنصفإجازةعملعندبحیثالنظامتحسینتم●

وجداذامتاخرالموظفالنظامیعتبرالبحیثاالنصرافوالحضورمنجزءالوقتھذااعتبار
للیوم."جزئي"إجازة

المواردإعداداتفيالمثبتةالعمل"أیامالراتب"،لسندالعملأیامعدد"تثبیتالخیارینإضافةتم●
البشریة".

other(حقولإضافةتمموظف:خدمةإنھاء● ھيكماالخدمةإنھاءسببالحقولفي)4&3&2&1
otherالحالةتغیرعندبحیثالموظفشاشةفيالحاالت اليبالتغییریقومالخدمةإنھاءسندفي1
other الموظف.شاشةفي1

واالنصراف:الحضوربیاناتتسجیللنظامالتالیةالتحسیناتإدخالتم●
لیسوبصمةیوملكلواحدمستندإصداریتمبحیثالبصماتبیاناتتسجیلتحسینتم○

یوم.منأكثربھیوجدمستند
انصراف).والثانیةحضوراألولى(البصمةالبصمةاستیرادعندالنوعتجاھلتم○
الثانیة.البصمةتجاھلیتمدقائقخمسةخاللبصمتینوجودحالةفي○
بدایةمعیدویاواالنصرافالحضورملففيالسطورحذفوتعدیلإمكانیةإضافةتم○

التعدیالت.ھذهعليالحفاظمعالتاليالیوم
التجمیعبآلیاتالتجمیعیتمعندمابحیثالتحسینتماألداء:مؤشراتقیم-الیدویةاألداءمؤشرات●

الموظف.بكودالترتیبیتمسوفت،نمافيالمتاحة
بالكسر.إجازةرصیدإعطاءیمكنبحیثالوظیفيالعرضتحسینتم●
نمافيالمتاحةالتجمیعآللیاتوفقاالتجمیععندالموظف،بكودالسجالتترتیبتمالرواتب:سجل●

سوفت.



الثابتةاألصولنظام
المستلمعھدإجماليمنالقیدیكونأنعليعھدوتسلیماستالممستنداليمحاسبيتوجیھإضافةتم●

المسلم.عھدإجماليإلى
یكونأنعلىموظفعھدةإلىموظفعھدةمنالعینیةوالعھداألصوللنقلجدیدمستندعملتم●

بالموظف.الخاصةوالعھداألصولتفاصیلویظھرموظفإلىموظفمناألساس
المشاریعإدارةنظام
المشروع.شاشةفيالمشروعلتصنیفاتإضافیةحقول9إضافةتم●
المعادلة:خاللمنالقیدمعادلةاحتسابیتمبحیثمھمة""تنفیذلمستندمحاسبيتأثیرإضافةتم●

الموظف).ملفمنالمعیاريالساعة(أجرالساعةأجر×الساعاتعدد=القیمة
المقاوالتنظام
حالةفي"المشروع"ملفمنالعمیل)/المبیعاتمسئول/المسئول(المھندسالحقولنسختم●

عقدالمقایسة،مقاسات،رفعطلبمبیعات،أسعارعرض(طلبالمستنداتفيالمشروعاختیار
عقدمقاسات،رفعطلبمشروع،مستخلصمشروع،كمیاتحصرمقاوالت،شغلأمرمشروع،
باطن).مقاولمستخلصباطن،مقاولكمیاتحصرباطن،مقاول

المقاوالت.أسعارملففيالجدیدةالوحداتاعتبارتم●
التالیة:التعدیالتإدخالتممقاوالت:شغلأمرمستند●

بالسطور.العقد/المشروع/العقدمنكلعلىفلترعملتمأوال،العمیلاختیارحالةفي○
البند.كودبجوارالبندتصنیفإظھارتمالبند،كودعنالبحثحالةفي○
الطول×الكمیةضربحاصلوھوالمسطحالمتراحتساببھیتممحسوبحقلإضافةتم○

العرض×
قیاسي"."بندملففي"صنف"حقلإضافةتم●
و"العمیل"منكلاستدعاءیتمالعقداختیارعندبحیثالتحسینإدخالتم:مقاوالتشغلأمر●

تلقائیاً.بالمستندوإدراجھم"المشروع"
Technicalفنيمكتبشغل"أمریسمىبالمقاوالتجدیدمستندإضافةتم● Office Job Order"

المشروع")."عقدمستندفي"البنود"سطورتفاصیلنفس(ھيسطوربھ
الكمیات.علىتأثیرھانفسولھالوحداتبملفمرتبطالشاشاتسطوربجمیعجدیدحقلإضافةتم●
ضربحاصلوھوالكمیة""إجماليیسمىمقاوالت"شغل"أمرمستندبسطورجدیدحقلإضافةتم●

إذا:المثالسبیلعلىبحیث..الوحدةأبعادمراعاةمعارتفاع)×عرض×طول×(عددمنكل
العرضتجاھلیتمطولمترالوحدةكانتوإذا..االرتفاعتجاھلیتممربعمترالوحدةكانت

وھكذا...واالرتفاع
الصیانةمقاوالتنظام
األساسیة.المعلوماتمنالتعاقدیةالوظیفةحقلإزالةتمالمناقصات:●
للسطورالتكلفةعلىیؤثرالبحیثالتحسینتم،العمالةبنودفيالسطرمنالمحذوفالمناقصات:●

البالشھرالتكلفةحقلانبمعني(المحذوفةالبنوداستعادةمعالتكلفةشاملیظھرولكنالمحذوفة
المحذوفة).السطوراستعادةمعكاملةبصورةللعملویعود،المحذوفةالسطوركونحالةفيیتأثر

التالي:إضافةتمالعمالة:-المناقصات●
12×الشھريالراتبإجمالي=السنويالراتب○



1=االفتراضیةوالقیمةالعمالة،عدد○
-م.اقامة-مواصالتبدل-سكنبدل-أساسي(:جدیدةحقولإضافةتمالتعاقدیة:الوظیفة●

-وعودةخروج-سفرتذاكر-طبيتأمین-خدمةنھایة-أجازةمستحقات-ومخاطرت.اجتماعي
).1:10اخرى-إداریةأرباح-انتقال-إعاشة

احتسابویتمالمناقصةبكودمرتبطیكونبحیثالمستندتحسینتمالتعاقدیة:الوظائفتكالیفمستند●
وفيالتعاقدیةالوظیفةفيالسابقةالتكالیفوجودحالةفيالتعاقدیةالوظیفةمنالسابقةالتكالیفقیم
فيالقیمتعدیلیمكناألحوالكلوفيفارغةالقیمتظلالتعاقدیة،الوظیفةفيالتكلفةوجودعدمحالة
التكلفة.احتسابمستند

المستھلكة.للموادالمناقصةداخلجدیدةصفحةإضافةتم●
الغیار.وقطعوالصیانةالتشغیلبنودإلىوالصیانةالتشغیلبنودمسمىتعدیلتم●
الحذف.ووقتتاریخإضافةتمالمحذوفات:جدول-المناقصات●
التصنیعنظام
اإلنتاج،أمرمنتجمكوناتالمنتج،(مكوناتالنوافذتفاصیلإلىورقمیةنصیةحقولإضافةتم●

اإلنتاج).أمرتشغیلعملیاتالتشغیل،عملیات
التصنیع.إعداداتفيمكوناتھ"فيالنھائيالمنتجبادراج"السماحالخیارإضافةتم●
البیعنقطةنظام
البیع.نقاطفيالمرتبطةالنماذجطباعةتفعیلتم●
مخزنالىلحقلاالفتراضيالمخزنھوبالماكینةالمعرفالمخزنجعلتمالمخزني:التحویلطلب●

مخزن.منحقلولیس
الحفظ.بمجردتنقلالتيبالمستنداتجریدإضافةتمالبیع:نقاطإعدادات●
النظامیطلببحیثالتحسینتم،ایقونالتريمناخرىمرةفتحھاوإعادةالبیعنقاطإغالقعند●

أخرى.مرةالمروروكلمةالمستخدم
صالحیةموظفإعطاءعندأنھحیثبالكاملالبیعبنقاطالخاصالصالحیاتملفمراجعةتمت●

بالصالحیات.المتعلقةاألخطاءبعضتظھرمعینة
المختارة.االصنافعددعرضتمالبحث،شاشةداخلمنأصنافعدةاختیارعند●
المخزني.التحویللطلبصالحیةإضافةتم●
بیعنقاطمنمخزنيتحویلطلب(مستندالبیعنقاطمنمخزنيتحویلطلبعملإمكانیةإضافةتم●

تحویلسندبعملللتحویلالمستندیةالدورةمتابعةویمكنبنما)،المخزنيالتحویلطلبعنیختلف
الطلب.كمیاتمتابعةمع،بیعنقاطمخزنيتحویلطلبعلىبناءنمافيمخزني

).الموظفینملف(الىمرسل،الرسالةنص:علىتحتويداخلیةرسائلإنشاءتم●
POSبالشكلیكونبحیثالبیعنقطةإصدارتسمیةطریقةتعدیلتم● pos.version.zip
اإلشعاراختیاربمجردالبیاناتبملءوتقومإشعار)(الىإضافةتمالبیع،نقاطمصروففي●
النقديحالھوفياالشعارحالھفيبالمصروفالخاصالتوجیھتحدیدإضافةتمالماكینة:ملف●

للمردود.بالنسبةوكذلك
المردودكانإذاماتحدیدالمستخدمعلىیجببیعنقاطمبیعاتمردودعملعندبحیثالتحسینتم●

الخصماشعاراتاستخدامواختارسبققدانھحالھفيبینھماالختیار(ویمكنھخصمبأشعارأمنقدي
تلقائیة..بصورةنقديتكونالخیاریختارلمكانإذاأنھحیثاإلعدادات)في



البحث.شاشةفيلألصنافالمتعدداالختیارإمكانیةإضافةتمالبیع:نقاط●
عالمةبتعطیلالبرنامجیقومأنصالحیةأيتعطیلعندبحیثالتحسینتمالبیع:نقاطصالحیات●

المستخدم.یأخذھاالتيالكاملة)(الصالحیاتأماممنالصح
الفرق.عمودإخفاءیتمالدفتري"،الرصیدمراجعة"یمكنخیارتفعیلعدمعندبحیثالتحسینتم●
الدفع.تفاصیللعرضزرھناكیكونأنمستندعرضعملعندبحیثالتحسینتم●
الشاشة.حجممعآلیالیتناسبالشاشةأسفلالموجوداالختصاراتشریطحجمتكبیرتم●
المجمعة.الصرفطلباتغرارعلىمجمعةقبضطلباتسندتطویرتم●
المفاتیح.ولوحةالحاسبةاآللةعلىللعملصالحیاتإضافةتم●
للھیدر.استرتشعملیتماألرقامإخفاءعندبحیثالتحسینتم●
یكونالالمستخدمینبعضیوجدحیثالبیعنقاطداخلمنالمروركلمةبتغییرللمستخدمالسماحتم●

البیع.نقاطمعفقطوتعاملھمنمامعتعامللھم



العمالءخدمةنظام
الدعم.طلبمستندفىتواریخ5إضافةتم●
الرد"."تماالختیارصندوقإضافةتماالتصال:شاشة●
المشروعاتإدارةنظام
المشروعات،إدارةإعداداتإلىالتاریخ"تغییرمع1المحسوبالحقل"استعالمحقلإضافةتم●

الشاشات.والحقولإعداداتمنونسخھفیھاستعالموضعیمكن
المھام.تنفیذبمستندالسطرذمةالمستند،(ذمةالحقولإضافةتم●
العقارياالستثمارنظام
اإلیجاروعقداإلیجاربعقدالخاصالمستندتوجیھفيالعقد""أساسباالسمصفحةإضافةتم●

االفتتاحي.
افتتاحي.نوعمنإجباري"fiscalPeriod"الفترةجعلتماالفتتاحي:اإلیجارعقدنافذة●
paid"كلمةترجمةتغییرتماالفتتاحي،اإلیجاروعقداإلیجارعقدشاشةفي● value"القیمةإلى

الدفعات.صفحةالقبضسندفيالكلمةنفسوكذلكاألقساطتفاصیلفيالمدفوعة
العقد.عملةحسبالقیمفىالناتجةاألرقامتقریبتم●
التالیة:التعدیالتإضافةتماالفتتاحیة:والعقوداإلیجارعقود●

a.وعدممنبثقةشاشةبفتحالنظامیقومالمختارة،لألقساطقبضسندانشاءحقلاستعمالعند
البیع).عقودفيالحالھو.(كمااألساسیةالشاشةمنالخروج

b.البیع.عقودفىالحالھوكمااألقساطجمیعالختیارزرإضافةتم
التنازل.سندتخزینبعدالعقدتغییرمنعتم●

اإلعدادات
إلىوماوالموافقات،والتنبیھات،القوالب،معاستعمالھیمكنالنص،منأجزاءلقطعصیغإضافةتم●

كالتالي:وھيذلك،
○1-left_LENGTH$
○2-right_LENGTH$
○3-mid_START_LENGTH$

Namaالـبھایقومالتياإلجراءاتترتیبتعدیلتم● Release upgraderیتوقفالتيالفترةلتقلیل
التيالفترةبمقدارالبرنامج)علىالفعليالعملبدأتالتيالعمالءحالة(فيالعمیللدىالبرنامجفیھا
كالتالي:لتكونServiceالـتوقفقبلالملفاتتحمیلیتمبحیثالتحدیث.ملفاتتحمیلفیھایتم

الملفاتتحمیل○
الملفاتضغطفك○
Serviceالـتوقف○
االصدارملفاتنسخ○
Serviceالـتشغیل○

التجھیز.كتالوجاليالسریعةالمساعدةإضافةتم●
التجھیزكتالوجإلىمجدولةمھمةإضافةتم●
طریقعنإظھارهویمكنالمزید،قائمةإلىالسجالت"كلالىاالستخدام"منعاإلجراءإضافةتم●

الشاشة.تعدیل



معاییر.علىبناءالتحققنافذةفيعليتطبقالإضافةتم●
الدفاترلمحاكاةالنظامسنداتفياستعمالھایمكنبحیثایصاالتوإیصاالتدفترإضافةتم●

الورقیة.
الموظف.شاشةفياالحصائیاتصفحةداخلالراتبسنداتإضافةتم●
التجھیز.كتالوجالى"اللوحات"إضافةتم●
إلىالتقریرمنالبیاناتنسخوتقریرتعریفإلىتجھیز"كتالوجالي"تحویلحقلإضافةتم●

مباشرة.الحفظمعالكتالوج
اللوحات.وعناصرللوحاتصالحیاتإضافةتم●
تحدیث.آخرتاریخلتكونlastUpdateDataالحقلترجمةتم●
اليالدخولتسجیلالمستخدمیستطیعالوجودھاحالةوفيالمستخدمإلىالدخول""منعإضافةتم●

صحیحة.مروروكلمةمستخدماسمبإدخالقاملوحتىالنظام
Replication(تكرار.موقعكلفياالصداررقمإظھارتم● Sites.(
بموظف.فقطولیسبمستخدمالتنبیھاتربطإمكانیةإضافةتم●
عندتحدیدهیتماخرشىاىوكذلكبالمحدداتفلترعملإمكانیةإضافةتمالتنویھات،نافذةفي●

اإلشعار.تعریف
السلف.استحقاقتواریخلتعدیلوذلكسلفة،جدولةإعادةمستندإضافةتم●
آخر.سیرفرإلىسیرفرمنمعینةبیاناتبترحیلالسماحتم●
مرور)،(كلمةالنصاخفاء-الحقولھیئة-الشاشاتوالحقولإعداداتإلىجدیدخیاراضافةتم●

(*****).مروركلمةشكلعلىالحقلقیمةتظھربحیث
كاآلتي:العمیلجانبمندعمطلباتإرساللتسھیلجدیدتحسینإضافةتم●

pendingأسفلاإلعداداتقائمةفيبحاالتھاالدعمطلباتلعرضقائمةإنشاءتم○ tasks
دعم.طلبإلنشاءزرارإضافةتمالقائمة،بھذهالخاصةالمزیدقائمةفي○
الدعم.طلبإلنشاءزرتطویرتماإلصدار،عنالمعلوماتشاشةفي○
دعم.طلبإلنشاءiconأیضاالخطأرسالةفي○
المنشأة.الطلباتحالةعلىالعمیلبإعالمنمایقومنما،فيالطلبإنشاءعند○
خاللمنالطلباتحالةمعرفةخاللھمنالمنشأةالطلباتحاالتمراجعةللعمیلیمكن○

التنبیھات.شاشة
الفني.الدعمتاریخإنتھاءحالةفيالفنيالدعمطلباتإنشاءمنالعمیلمنع○



أخطاء
المخزوننظام
البحث.طریقعنالتفاصیلفىإضافیةسطورإدراجفيخطأیحدثمخزنى:تحویلسند●
بالكمیةالثانيالصنفبإضافةالنظامیقومالإضافیة،خدمةنوعھاصنفینبینماعالقةعملعند●

"اكسسوارالعالقةمعیحدثكمااألولالصنفكمیةفىضربھایتموإنمافقط،العالقةفىالمذكورة
صنف".

وتظھرالمخزنمنبالصرفنمایقبلالومفعل،منتھيحالتھجردعملعندالمخزني:الجرد●
Can(الخطأرسالة not receipt or issue item from locator under stock taking.(

ولیسالحجزبعدالصافیةبالكمیةیكونالكمیاتاقتراحالصندوقاوالباتشرقمعليالضغطعند●
شحنةلكلالحجزبعدالصافیةبالكمیةتكونالشحناتتجمیععلىالضغطعندوكذلكقبلھ

المعالجة.فیھافشلتالمستنداتبعض●
جودة.فحصمستندتخزینالنظامیقبلالأحیاناً،●
السند.داخلالمحسوببالرقمتتأثرالالخامالموادارتجاعسندتكالیف●
التجمیعسندعنالناتجالتوریدتكلفةعلىتؤثرالاإلضافیةاالستالمتكالیفسندات●
قدیممستندتعدیلأوالحفظعندالشركة،نفسفيمخزنینبینالتحویلعندمخزني:تحویلسند●

From(خطأرسالةتظھر legal entity PMG - elprince - PMG Group can not be
same as to legal entity because this is inter-company transfer(أنمنبالرغم

عادي.نوعھالتحویلمستندتوجیھ
نفسعلىواستخدامھشركات)بین(تحویلالتوجیھفىنوعھكانومخزنىتحویلعملعند●

خطأ.رسالةتظھرالشركة،
خطأ.یظھرالتحویالتفيبینھمالعالقةووضعوحدةمنأكثرلھصنفعملعند●
معفارغسطربإضافةالنظامیقومالصنف،ملففيثانیة"وحدة"لھاختیارعندالصنف:ملف●

النظامیقومالالمخازن،مستنداتفيالصنفعنالبحثوعندالثانیة،الوحدةسطورفيالحفظ
اسمھ.بعرضیقوموالسلیمبشكلالصنفباستدعاء

المبیعاتنظام
خطأ.رسالةوتظھرالمخزنمنبالصرفنمایقبلالومفعلمنھيحالتھجردعملعند●
البحثمنیمكنوالذياألصنافعلىالبحثمثلaltCodeباستخدامالعمیلعنالبحثیمكنال●

كودیظھرEnterوالضغطكاملالبدیلالكودكتابةعندانھحیثالبدیلالكودباستخدامالصنفعن
نتائج.تظھرالالبدیلالكودباستخدامالعمیلعنالبحثومحاولةالبدیلالكودكتابةعندولكنالعمیل

بعدالحفظقبلتحسببینماالحفظعند6الخصمبعدالضریبةتحسبالسطرعلى1مبیعاتضریبة●
.3خصمبعدیحسبالمبیعاتعلىالضریبةوعاءالعامةاإلعداداتشاشةفىأنھالعلممع،3خصم

یقبلالمختلف،الفاتورةتصنیفویكونسطرمناكثرعلىوتكرارهلصنفسعرقائمةعملعند●
المستند.حفظالنظام

المبیعات.فاتورةفيآلیاإدراجھایتمال8-7-6-5خصمعلىعروضعملعند●
الفواتیر.حفظعندأحیاناًخطأیحدث●



المشتریاتنظام
والعملةحقلقیمةاسترجاعیتمالأجنبیةبعملةشراءأمرعلىبناءمشتریاتفاتورةإنشاءعند●

المحلیة.بالعملةاالحتفاظیتمبلالشراءأمرمنالعملةمعامل
المستند.فيمؤثرغیر1الفاتورهضرائبحقلالشراء:أوامر●
المستندیةاالعتماداتنظام
إصدارھا.منبالرغممبدئيبالحالةالضمانخطاباتتظھراألحیان،بعضفي●
تكلیفوسندالمستنديباالعتمادالمرتبطةالمستنداتفيالمصروفاتببنودالخاصةالقائمةفي●

كلھا.ولیسالمصروفاتلبعض)2*(مضروبةخاطئةأرقامتظھراعتماد
مستندي.اعتمادتكلیفسندإضافةعندأحیاناًالمعالجةتفشل●
سندعمل(تممغلقحالتھمستندياعتمادعليمصروفاتلسندمستندإلغاءمستندبعملنمایقبل●

سندبإلغاءنمایسمحأالوالصواببالسالب،االعتمادقیمةتكونأنعلیھیترتبمما)لھتكلیف
التكلیف.سندإلغاءبعدإالالمصروف

الملغیھ.المصروفبسنداتالمستندياالعتمادتكلفةتتأثر●
الحساباتنظام
بإدراجالنظامیقوم،2000الىاألولالسطرفىالقیمةتغییرثم3000بقیمةصرفسندانشاءعند●

2500الىالثالثالسطریدرج500الىالثانىالسطرفىالقیمةتغیرعند1000بتانىسطر
.500الثالثالسطرقیمةتكونبحیثالسطورجمیعقیمةاعتباریتمأنوالصواب

تحتويالمشتریاتوفاتورة،مشتریاتفاتورةداخلمنصرفسندإنشاءعملعندالصرف:سند●
نوعحقلنسخیتمالالمشتریات،فاتورةفيمباشرةالموردحقلولیس،موردالذمةونوعذمةعلى
الصرف.سندسطورالىوالذمةالذمة

ذمةعلىالدفعطریقةوتحتويوالصرفالقبضسنداتداخلدفعطریقةاختیارعندالدفع:طرق●
بنكي.بحسابالدفعطریقةربطعندالحالكماآلیاوالذمةالذمةنوعملءیتمالخزینة،

حالةتكونعندماأنھوالصوابالقید،فيالمبلغعنمختلفالمستندفيالمبلغیظھرالطباعةعند●
الطباعة.فورمةیطبعالالمعالجةانتظارفىالمستند

القبض.سندداخلمنمالیةورقةإنشاءعندأحیاناًخطأیحدث●
الطلب.منالتفاصیلبنسخالنظامیقومالضمان،خطابطلبعلىبناءضمانخطابعملعند●
قبض.طلبعلىبناءإصدارهتمإذاقبضسندبحذفالنظامیسمحال●
النظامیقومالتحویل،ومعدلأجنبیةعملةاختیارعندصرف"،"سندوقبض""سندمستنديفي●

بلالمستندسطورإلىسلیمبشكلالمحلیة)والعملةاالجنبیةبالعملة(القیمةمنكلبنسخالحفظمع
یدویالتعدیلھاالمستخدمیضطرممااألجنبیة،بالعملةالمبلغحقلفيالمحلیةبالعملةالمبلغبنسخیقوم
الحفظ.قبل

الدیون"ألعمارعلىبناء"استخداماختیارمععلى""بناءحقلملءوعدمإضافةإشعارعملعند●
الدیون.بأعمارخطأیظھرالمستندبتوجیھ

خطأ.یحدثذمة،بدونالبنكلعمولةسطروإضافةراتبسجلعلىبناًءصرفسندعملعند●



البنوكنظام
بأنھخطأرسالةتظھرالمرتبطة،البنكیةالحافظةإلغاءمحاولةوبنكىالشعارمستندالغاءعملعند●

مستندعلىالتعدیلمحاولةعندوالمستندھذاعلىبناءبنكيإشعارلوجودالسجلحذفیمكنال
بنكي)إشعارمسودةتزالالالتيالسجالتاستعمالیمكن(الالخطأرسالةتظھرالحافظة

فاتورةحفظعلىبناًءإضافةإشعارإلنشاءEntityFromEntityالكیانمساراستخدامعند●
ملءفقطیتمبلاإلضافةإشعاراتبجدولMoneyLOcalAmountحقلملءیتمالمبیعات،

البیانات.بقاعدةMoneyValueAmountحقل
الخدمةمراكزنظام
علي.بناءحقلفيالقبضسندداخلالمنشأةالقبضطلباتبعرضالنظامیقومال●
البشریةالمواردنظام
طرف.إخالءمستندحفظالنظامیقبلال●
توجیھوجودعدممنبالرغمتوجیھإدخاللعدموجبات""تفاصیلسندبتخزینالنظامیسمحال●

بالمستند.
تدریبیة".دورة"تقییمسجلبتخزینالنظامیسمحال●
یستبدلحیثالراتباصدارعندمشكلةتحدثالترتیببنفسیدويأداءمؤشرمنأكثرعملعند●

صفر.وأحیاناباخريمؤشراتقیمالنظام
الترتیب.نفسلھمیدويأداءمؤشرمنأكثرعملمنالمستخدمبمنعالنظامیقومال●
الموظف.شاشةفتحعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
الكیانمساراستعمالعند●

com.namasoft.modules.humanresource.utils.actions.EATimeAttendanceSet
DefaultToTime،السند.حفظیستطیعحتىجداكبیراوقتایأخذالنظامفان

سجلأوراتبسندلھمصدرأنسبقللموظفینتجمیعبعملالنظامیقومالراتب:سجلشاشة●
الفترةلنفسرواتب

سندإصداررفضیتموالسطرفيفارغاالمفردنوعبتركالنظامیسمحوظیفي،عرضعملعند●
الراتب.

عندثمرسالةبدونخطأیظھرالمستند،برأسموظفاختیارومحاولةموظفتقییمسندإنشاءعند●
باللوج.المرفقةالرسالةتظھرموظفبدونالسندحفظمحاولة

العملیة.تنفیذیمكنالخطأرسالةتظھرالوظیفي،العرضفىإجازةنوعإضافةعند●
فيإجازةسندلھالموظفأنرسالةتظھرالموظفلنفسإجازةسندعملوإجازةسندرفضعند●

التاریخ.نفس



التصنیعنظام
أنوالصوابالمستند،فيالمحددةالتكلفةعنمختلفةبتكلفةاألصنافاستالمیتمتالف:استالمسند●

فارغة.تركھاحالةفيصفرالتكلفةأواالستالمسندداخلالمدرجةبالتكلفةاالستالمیتم
اإلنتاج.أمراختیارعندالمستندتفاصیلإلىاألصنافبنسخالنظامیقومتالف:استالمسند●
خطأ.رسالةتظھرتخطیط،لسندتنفیذعملعند●
التخطیط.سندتوجیھفيمترجمةغیروالتوجیھاتالدفاترحقول●
اإلنتاج.فيعملیة""منمواردبصرفالنظامیقوم●
بعداألحیانبعضوفيأحیاناً،یعملالوالصنفالتشغیلعملیاتعنالبحثتالف:استالمسند●

یحفظ.الالمستندیدویا،البیاناتإدخال
خام.موادصرفسندإلغاءسندإنشاءعنخطأیظھر●
للصنف،الصرفتكلفةنفسھيلیستاالرتجاعتكلفةتكونإنتاج،أمرمنخامموادارتجاععند●

فياألخذمعأیضاًمتساویةوتكونواإلرتجاع،الصرفبینمتساویةالتكلفةتكونأنوالصواب
علیھا.التكلفةبمتابعةالنظامیقومخاصیةوايوالصندوقاالعتبارالشحنھ

الصیانةمقاوالتنظام
حقلنقلیتمالالمحذوفات،جدولالىونقلھمحذوفبأنھسطرتعلیمعندالعمالة:بنود-المناقصات●

التعاقدیة.الوظیفةقسم
تعمل.الوالصیانةالتشغیلبنودإجمالیاتالمناقصات:●
یعمل).ال(اإلجماليالتعاقدیةالوظیفةتكالیفالمناقصات:●
صحیحة.بصورةتعملالاإلجمالیاتالرئیسیة:-المناقصات●

اإلعدادات
والمجموعة.الدفترنافذتيمنكلفيصحیحغیرالحقولترتیب●
".العملیةتنفیذ"الیمكنالرسالةتظھرالموافقة،عالمةعلىالضغطعنداألحیان،بعضفي●
یتمأسطرثالثةبھكانوإذامرتین،الكیانمساراستدعاءیتمسطرینبھكیانمسارعملعند●

ھكذا.ومراتثالثاستدعاؤه
الموافقةطلببإرسالالنظامیقومالبدیل"،"موظفوتحدیدموافقة""تعریفعملحالةفي●

واإلیمیل.
باالرسال.تقومذلكمنوبالرغمنشطة،غیرحالتھامجدولةمھامیوجدـالمجدولة""المھمةفي●
المستخدمأرادإذاالتعدیل،عملثمالموافقاتفياالستخدام"بعدبالتعدیل"السماحالخیاراختیارعند●

الحفظ.النظامیرفضالخیارھذااختیارعدم
المستند"."كودالحقلمعتعملالالحقولصالحیة●
الفني.الدعمطلبداخلبالتنفیذاتالخاصھالقائمھفتحعندمشكلھتحدث●
حساباختیارفيالحالھوكماآلیاالبنكبملءنمایقومالبنكي،حساباختیارعندالدفع:طرق●

البنكیة.المستنداتكلفيالبنك
البیانات.بقاعدةالدخولعندأحیاناًخطأیظھر●



البیعنقطةنظام
علىبالضغطالسطرمستوىعلىالتخفیضإدخالعندالبیعنقاطمبیعاتفاتورةسطورداخل●

Enterالحقللنفسالمؤشرینتقلأنوالصوابالسطر،نفسعلىحقلألولبالذھابالمؤشریقوم
التالي.السطرفي

نقدا.المدفوعحقلفيالفاتورةقیمةتجاوزالنظامیقبلالالمتعدد،الدفعحالةفي●
السعر.حقلعلىالضغطبعدبالماوسالتحركالنظامیقبلال●
عرضینبغيوكذلكالفاتورة،أصنافباقيعلىردعملالنظامیقبلالفاتورة،منجزءردعند●

فقط.المتبقیةوالكمیاتاألصناف
مبیعات.مردودعملعنداألحیانمنكثیرفيالمردودقیمةصافيفيخطأیظھر●
السجالتداخلالتحركعندخطأیحدث●
الشمال.عليللصنفالدوليالباركودعرضیتمسطرعلىالوقوفمعالصفحاتبینالتحركعند●
فورااإلیصالوطبعالدفعشاشةبإغالقالنظامیقوممردودوصلباستخداممبیعاتفاتورةدفععند●

التالیة.الدفعطریقةعلىوالوقوفالشاشةغلقعدموالصواب
مرتبة.غیرتظھرالفاتورةبسطورالخاصةالمسلسلةاألرقاماألحیانبعضفي●
السطرفيالصنفیظھرالالباركود،قارئبواسطةللصنفسكانعملعنداألحیانبعضفي●

الكمیة.إجماليفيكمیتھتأثرمنبالرغم
صورة.بدونمفضلھأصنافمعالبیعنقاطإلىالدخولعندمشكلةتحدث●
الثابتةاألصولنظام
فيالقیمةتظھربینماصحیح،بشكلالنظاميالقیدإصداریتمأجنبیة،بعملةثابتأصلشراءعند●

معاملباعتبارالنظامیقومالأياألجنبیة،العملةمبلغبنفسالمحلیةبالعملةاألصلإحصائیات
الخطأ.نفسبھیظھراإلھالكقسطوأیضاًاألجنبیة.العملة

أنالصواببینمااألصلمحدداتمنالحساباتجمیعمحدداتتكونالتخلصسندمنالصادرالقید●
التوجیھ.فيتوجدالتيللحساباتبالنسبةالمستندتوجیھفيموجودھوماعليبناًءالمحدداتتكون

مجموعةإلىقطاع،إلىفرع،إلىإدارة،إلىشركة،(إلىالحقولإلى:أصل-القسمنقلمستند●
مرتین.مكررةتحلیلیة)

البنوكنظام
خطابطلبداخلمنضمان"خطاب"إنشاءالزرخاللمنضمانخطاببإنشاءالنظامیسمح●

الطلب.نفسعلىسابقخطابإنشاءمنبالرغمضمان
الضمان.خطابالفتتاحيالمحاسبيالتوجیھحفظعندخطأیحدث●
ضمانخطابعملعندظاھرالطلبیظلضمان،خطابطلبعلىبناءضمانخطابعملعند●

الحفظ.النظامویقبلالطلبلنفسضمانخطابمنأكثرعملإمكانیةووجودطلبعلىبناءآخر
المقاوالتنظام
بحسابیقومالباألبعاد)(المرتبطالكمیةإجماليحقلمقاوالت"،شغل"امرمستندسطورفي●

بعدسلیمبشكلاألبعاد)(مراعاةبحسابھایقومولكنالحفظ)،(قبلاإلدخالمعصحیحبشكلالكمیة
الحفظ.

خطأ.رسالةتظھرمقاوالت"،شغل"أمرمستندعلىالموافقةعنداألحیان،بعضفي●
البند.كودمقترحاتاليالتصنیفاسمإضافةیتملم●



الترجمةأنأيعكسي،بشكلیعملالمشروع"،عقدتفاصیلنسخ"عدمالخیارمقاوالت:شغلأمر●
صحیحة.غیر

العقارياالستثمارنظام
قبل،منإدخالھاتمالتياإلیجارعقودبعضعلىتعدیلعملعنداالفتتاحیة،اإلیجارعقودفى●

رسالةتظھرالتاریخ،ذلكاختیارعندومحددتاریخیكونانیجبتاریخ""إلىبانرسالھتظھر
خطأ.

یقومالمجمعة،الوحدةلھذهإیجارعقدوعملالوحداتمنمجموعةمنمجمعةوحدةعملیتمعندما●
یقومحینماذلك،بعدولكنصحیحھذاوالمجمعةبالوحدةالمرتبطةالوحداتجمیعباستئجارالنظام
عقدعملمنالرغمعلىبذلكلھالنظامیسمحالمجمعة،بالوحدةالمرتبطةالوحداتبحذفالعمیل
لیقومبھالمرتبطةالوحداتیرىالألنھذلكالنظامیستطیعالالحذفمحاولةوعندعلیھااإلیجار
علیھا.حركاتبعملالعمیلقامإذاماحالةفىالمجمعةالوحدةفىالتعدیلمنعینبغيلذلكبفكھا.

التقاریر
فرعيتقریربداخلھتقریروجودحالةفى-النظامتقاریرتحدیثعملعندخطأیحدث●
تعمل.الالشاشاتنماذجاألحیانبعضفي●
غیردخولبمحدداتالدخولحالةفىالشركةلوجوبتصمیمھیوجدتقریرتشغیلعندخطأیحدث●

العام.
التقاریر.مصممفىالصفحاتأعمدةنظاماستخدامحالفىالطباعةمخرجاتفيخطأیحدث●


