
اإلضافات
المخزوننظام
الصرف.سندسطرفيn1إضافةتم●
التوزیع:إدارةبإعداداتالتالیینالخیارینإضافةتم●

التجمیعسندفيفقطبالطریقةالخاصةالموردةاألصنافعرض○
التجمیعسندفيفقطبالطریقةالخاصةالخاماتعرض○

والبیعسنداتكلعلىالجردلجانفيتعملالتيجدیدسطربإضافةالباركودعملطریقةتفعیلتم●
الشراء.والمخزون

Packingالتعبئةقائمةبھاالتعبئةصفحةإضافةتم● ListإليSales Order.
Supplyالـإعداداتمنالتعبئة"قائمة"إظھارالخیارخاللمنالصفحةھذهتظھر Chain

EAUnicreteGenItemsفيالزائدةاألصنافحذفإمكانیةإضافةتم●
توقیفمنبدالًاالستیرادنھایةفياألخطاءبعرضالنظامیقومبحیثالجردلجنةاستیرادتحسینتم●

األخطاء.بعددمراتعدةالعملیة
علىمخزنيموقعاختیارثم،الصنفإعداداتسطورعلىمخزناختیارتمإذابحیثالتحسینتم●

المخزنیة.المواقعكلولیسفقطالمخزنبنفسالموجودةالمخزنیةالمواقعفتحیتمانالسطر،نفس
المستندرأسفيالمحدداتنسخعدمیتمالبحیثالتحسینتمالمخزني:المخازن-التحویلسندات●

مستند.عكسعملعند
،)األصنافعلىالتصویتملفالىالصنفإضافة(الصنفملففياختصاراتإضافةتم●

الصنفباضافةحالیاالموجوداالختصارمثل)األسعارعلىالتصویتملفالىالصنف(اضافة
االسعار.قائمةالى

والمقاسواللوناالفتراضياإلصدارمثلالصنفملففياإلفتراضیةالتشكیلةتعریفتم●
االفتراضي.

الصنفإعداداتفيوذلكالمخزنمستوىعلىللصنفاالفتراضيالموقعتحدیدإمكانیةإضافةتم●
السطر.مستوىعلىالصنفملفداخل

ذلك.إلىماواللونوالمقاسواالصدارتحدیددونتجمیعمكوناتبعملالسماحتم●
الصنف.ھوالمكون/للصنفاألساسيالنوعیكونبحیثالتحسینتم●
اإلصداراتكافةتحمیلیتمالحفظعندإصداراتلھجدیدصنفتعریفعندكیانمسارتطویرتم●

سقارة).(شركة(األحجام)للمقاساتبالنسبةوكذلك(الفئات)علیھ
المتواجدة(االحجام)والمقاسات(الفئات)باالصداراتالموردالمنتجتقیدبعدمالتجمیعسندتعدیلتم●

سقارة).(شركةالنظامعلىالمعرفینمنإصدارأومقاسأىاختیاراتاحةبلبالمخزن
تفعیلو)ثابتةتكلفة-تكلفة(بدونالسطرمستوىعلىاختیارإمكانیةإضافةتمالتجمیع،سندفى●

التكلفة.نسبة
التالیةالحقولتكبیرتماالستالم:تكالیفعرض-المخزنيوالصرفالتورید●

)details.crrentNetCost، details.crrentNetQty.(
المخزني.التوریدطلبتوجیھفيالكمیاتمتابعةتفعیلعندأحیاناًخطأیظھر●



التقریببخصمالخاصالجانباختیارویجبالفاتورة،قیمةلصافيالبیعنقاطفيالتقریبتفعیلتم●
المبیعات.فاتورةتوجیھفي

لفاتورةالسفليللجزءواإلجمالیاتبالتحلیليوالضرائببالخصوماتالخاصةالحقولإضافةتم●
نما.مبیعاتفاتورةفيالموجودةمثلالبیعنقاط

ضریبة).لكل(حقلبحقلینالضرائبحقولإضافةالحقلاستبدالتم●
اإللكترونيالجردلجنةتحویلیمكنحیثاإللكترونيوالجردالمخزنيالجردبیانتكاملتطویرتم●

المخزني.الجردبلجنةإلكترونیةجردلجاناستدعاءوأیضاًمخزني،جردلجنةإلى
المبیعاتنظام
التوزیع.إدارةإعداداتإلىاألسعار"قوائمسطورإلىالضریبةبعدالسعر"اضافھالخیارإضافةتم●
قوائمفيالضریبةبعداألسعار"حساباوبشنتفعیلمعأسعارقائمةحفظعندخطأیحدث●

األسعار".
سقارة).(شركةالبیع""أمرمستندعلىالتعدیالتبعضإضافةتم●
التوزیع.إدارةإعداداتإليالي"الفارغوالقائمالوزن"اضافةالخیارإضافةتم●
كریت).(یونىالمبیعاتفيللشروطgridإضافةتم●
منأعلىأولویةلھاوتكونبالصنفالموجودةمثلالعمیل)ملف(فيللعمالءضریبةسیاسةعملتم●

الصنف.
عددعلىعرضإلىfreeItemGroupالحقلإضافةتمالفاتورة:عروض-المبیعاتعروض●

مجانیة.أصنافمجموعةاصنافاحدالمجانيالصنفیكونأناختیاریمكنحتىالفاتورةأصناف
التوزیع.إدارةبإعداداتالعروض"أولویاتبتكرار"السماحالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةبإعداداتحقیقیة"أكوادالصنففيالعمالءأكواداعتبار"عدمالخیارإضافةتم●
والعروض.األسعارقوائمفياستخدامھإمكانیةمعللعمیلتصنیفإضافةتم●
المشتریاتنظام
عملیةاعتبارھافىتأخذمخزنيتوریدعلىبناءمشتریاتفاتورةعملعندكیانمسارعملتم●

بالكاملالھالك(اصدار)تكلفةبخصموتقومالشحنة،رقمنفسعلىتمتالتى)تجمیع(سندالفرز
الفرزكمیةعنیزیدعندماذلكولكنالفاتورةفىالموردعلى(اصدار)الفرزةمنالمتبقىوخصم

الشحنة.رقملنفسالمبدئىاالستالممستندفيالمتواجدة)n2(بھالمسموح
المشتریات.أسعارقائمةفيالسطرالىالفاتورةتصنیفإضافةتم●
المشتریات.أمرفيالضرائبإظھارتم●
كماالقائمةسطورفيالمورد)فئة/(الموردیكونأنمطلوب..مشتریات"أسعار"قائمةملففي●

المبیعات".أسعار"قائمةملففيعمیل)فئة/(عمیللـبالنسبةالطریقةوبنفسالحالھو
التوزیع.إدارةبإعداداتحقیقیة"أكوادالصنففيالموردینأكواداعتبار"عدمالخیارإضافةتم●
إلىویحتاجظاھرغیرالحقلانحیثافتراضيبشكلالذمةإظھارتمالمشتریات:مردوداتشاشة●

شاشة.تعدیلعمل
الحساباتنظام
االلیةنفستفعیلتم،المطلوبةالحقولنسخیتمالمتعلقالذمةاختیارعندوالصرف:القبضسندات●

مباشرة.السطورعلىالذمممعالتعاملعند
القید.سندفيالدائنوالمدینإجماليحسابمعادالتتسریعتم●



شراءأومتنوعاتفاتورة(علىعلىبناًءإصدارهعندالصرفسندتحسینتمالصرف:سند●
كالتالي:األصل)
سندسطورالىالمتنوعاتفاتورةرأسمنالذمةحقلنقلیتم-متنوعات:فاتورةعلىبناء○

حقلالىالمتنوعاتفاتورةمنالصافينقلیتمكماالذمة،نوعنقلبعدوذلكالصرف
المبلغ.

بسندالمبلغحقلالىالثابتاالصلشراءسندمنالصافينقلیتم-أصل:شراءسند○
الصرفسندسطورالىالثابتاالصلشراءسندراسمنالذمةحقلنقلویتمالصرف،

الذمة.نوعنقلبعدوذلك
البشریةالمواردنظام
المدةوضعقبلالموظفإجازةرصیدإظھارتمالمجمع:االجازهوسندالمجمعاإلجازةطلبات●

).اإلجازةنوعإدخالبمجرد(المطلوبة
تاریخ.إلى،تاریخمن،اإلضافیةالصالحیاتیوضحملفإضافةتمالمستخدم:ملف●
سندإلنشاء"EAOyoonWorkPlaceUpdateToUpdateInfo"الكیان:مسارعملتم●

بیاناتتحدیثسندفيالفرعوجعلالعملمكانتحدیثسندعملعندموظفبیاناتتحدیث
العمل.مكانفيالفرع=الموظف

خطأ.یحدثراتبلسجلإصدارإعادةعملعنداألحیان،بعضفي●
التالیة:النظامیةالنظاممؤشراتضمنالتالیةالمؤشراتإضافةتم●

العملوقتصافي○
)1(دامالعملوقتصافي○
)2(دوامالعملوقتصافي○
)3(دوامالعملوقتصافي○
1دوامغیاب○
2دوامغیاب○
3دوامغیاب○

إعداداتفيالشھرأیامعنأولویةلھیكونبحیثالرواتبتقویمإلىالشھرأیامعددإضافةتم●
البشریة.الموارد

الراتب.سندتوجیھإلىتأثیر"لھالیسالتيالسطور"حذفالخیارإضافةتم●
سندخاللھاالمنشأالرواتبفترةخاللالعملبأماكنجدیدةصفحةإضافةتمالرواتب:سندات●

تاریخ.الى-تاریخمن-العملمكان-الموظفكود:علىتحتويالراتب
رواتب.سندبدونEmpAttendanceSysEntryالملفبتحدیثیقومالكیانمسارعملتم●
مجمعة".مأموریة"سندشاشةتطویرتم●
الراتب.بسندإحصائیاتبصفحةالعمل"أماكن"تحدیثالرابطإضافةتم●
المستنداتوفىالتوجیھفىالمحاسبيالجانبالى2مرجعومصدر1مرجعمصدرإضافةتم●

الراتب.مفردمثلمحاسبىجانببھایوجدالتى
التالیة:بالمواصفاتجیت)سوبر(شركةیدويلمؤشرسیناریوعملتم●

جھودمفردمنبیومالیومتخصمیومینمنأكثرالشھرخاللالموظفیأخذھاإجازات○
خصمھا.یتمالالسنویةاالجازةعدافیماعادیة،غیر



الحدعنزادتفانبھمالمسموحالیومانبعدیوم15اقصىحدلھاالمرضىاالجازة○
فقط.عادیةغیرجھودمفردمن%50الاالیخصمالاالقصى

غیاب).-12(االداءمؤشرخاللمنالغیابأیامعددعلىالحسابیتمكذلك○
الرصید.یختفيالحفظومعالرصیدیظھروالمدةإجازةنوعاختیارعندالمجمع:اإلجازةطلب●
للموظفبدیلكودإضافةتم●
الراتب.سندشاشةفىالضریبةبوعاءخاصحقلإضافةتم●
الفترة.نفسخاللاألخرىالصرفیاتاالعتبارفىاألخذتم●
یتموأنبالدقیقةكلمةالتأخیر)(مثلبالساعةتعملالتيالنظامیةالمؤشراتترجمةالىإضافةتم●

كثیرة.أخطاءإلىتؤديأنھاحیثالدقیقة)(األرقامالمعادالتاليخیارإضافة
اإلجازات:بنظاماآلتيإضافةتم●

"التأثیرالقائمةطریقعناخرىإجازةرصیدمنجزءاإلجازةرصیدیصبحأنإمكانیة○
اإلجازة".رصیدفىأیضاً

متصلة.تكونأىواحدةمرةاإلجازةتؤخذأن○
فترةخاللمرات3الوضع(إجازةالخدمةفترةخاللمعینمراتبعددباالجازةتسمحأن○

الخدمة).
التصنیعنظام
أونھائياغالقلھعملتمأوتنفیذهتمانتاجأمرأيأنبحیثاإلنتاجأوامرعلىفلترعملتم●

واالرتجاع.الصرفاوارتجاعطلباتأوصرفطلباتحالةفيثانیةیظھرالقصري
الكمیات.إلضافةكیانمسارتطویرتمكمااإلنتاج،أمروطلباإلنتاجأمرفي5Nعددإضافةتم●

الصیانةمقاوالتنظام
=التكالیفبندنوععرضبشرط،المستھلكةالموادسطورعلىالتكالیفبنودملفإضافةتم●

خام.مادة
علىالخدماتتوزیعالتعاقدیة،الوظیفةا(المناقصة،الملفاتمنبكلتعدیالتعدةإضافةتم●

المناقصة).
الثابتةاألصولنظام

المحاسبي.للتوجیھوإضافتھخصمإضافةتمأصل:واستبعادإضافةسند●
محددة.مشاریععلىاألصلإھالكتحمیلحتىاألصولإھالكلسندتوجیھإضافةتم●
المحددات.،األصلموقعإظھارتم:التفاصیل-اإلھالكمستند●
البیعنقطةنظام
مدینإضافةتموبالتاليالبیع.نقاطإلعداداتالوردیھ"غلقمعالنقدیة"تصفیرالخیارإضافةتم●

الخیار.ھذامعاستعمالھمیتمبحیثاإلغالقسندتوجیھفيالنقدیةودائن
.posCreationTimeحقلإضافةتم●
القدیمة.الفواتیرمعالتجمیعلیتمبنماالماكینھملفبداخلالخدمة)فواتیر(توجیھالحقلإضافةتم●
الكفاءة.لتسریعالبیعنقاطعلىالمرفوعةللصورضغطعملتم●
وإغالقالفتحإلىالحاجةدونالماكینةمنالمفضلةاألصنافبقراءةالجھازیقومبحیثالتحسینتم●

اإلعدادات.تغیرلعدمنظراًالبرنامج



البیع.نقاطبداخلبنماالخاصةوالشاشاتالحقولإعداداتتفعیلتم●
الشركة.بیاناتمثلالبیعنقاطإلىنمامنحقولعدةنقلیتمبحیثالتحسینتم●
الخاصةالفاتورةكودبجانبیظھربحیثالسطورعلىالقسیمةشاشةإلىنمافاتورةكودإضافةتم●

لھا.لینكھایبرعملتمكماالبیع،بنقاط
لعددبالنسبةالحالیةالصفحةورقمالسجالتعددإظھارتمالبیع،نقاطداخلعرضشاشةأيفي●

صفحة.الخرآخروسھمصفحةألولللوصولسھمإضافةوكذلكالسجالت
.nama.propertiesملففيPOSلنظامالمحجوزةالمساحةلزیادةطریقةتطویرتم●
التالیة:التعدیالتإضافةتم●

a.الترتیب.امكانیةإضافةتموكذلكاإلجراءاتسجلعرضشاشةاليفلتراضافةتم
b.سجل.آلخروسھمسجلألولللوصولخاصسھمإضافةتم

المحاسبي.بالتأثیرخاصةإعداداتإضافةتم●
نما.فيالوردیةوفتحإغالقسندإلىالمستخدمإسمإضافةتم●
رئیسي.ملفمنبدالًمستندإلىالقسیمةدفترتحویلتم●
defaultعنبدیاللتكونالقسیمةدفترشاشةفيعمیلذمةأوحسابمنإضافةتم● Customer
القسیمة.فيمن""منشأةالحقلإضافةتم●
الفاتورة.قیمةمنأكبرالقسیمةقیمةكانتإذاالقسیمةحقلفيالفاتورةقیمةنسختم●
التالي.الحقلإلىالنقلیتمEnterعلىالضغطعندبحیثالدفعشاشةتحسینتم●
یعرضبحیثالمدخلةالقیممع(الباقي)الحقلیتفاعلبحیثالنافذةتحسینتمالمتعدد:الدفعبنافذة●

جدیدة.قیمةأيإدخالعندالمتبقیةالقیمة
الزر.وأسفلیمیناًمستغلالغیربالجزءالمفصلةباألصنافالخاصةالمساحةزیادةتم●
المراجعةنظام
المخاطر.مصفوفةشاشةوالخطرشاشةعلىالتعدیالتبعضإجراءتم●
المخاطر.لمصفوفةشاشةإضافةتم●
الشاشة.شكلعلىتعدیالتعملتمكماالتوصیفشاشةعلىالخطرحسابمعادالتعملتم●
والتوصیف.واألساسیةالرقابةتعریفشاشاتفىالتأكیداتإضافةتم●
واألساسیةالرقابةاختباراتفىالحسابوإضافة-حساباتمجموعة-الحسابداخلخیارعملتم●

الحسابات.مجموعةنوععلىوالفلترةوالتوصیف
السابقة.الشاشاتفىمطلوبحقلالدورةجعلتم●
المطلوب.بالشكلالمراجعةلخطرشاشةإضافةتم●
المطلوب.بالشكلالتوصیفشاشةسطورعلىوالكنترولالخطرإضافةتم●
المشاریعإدارةنظام
السطر.علىالمشروعفاتورةفىمرفقإضافةتم●

اإلعدادات
ونوعالمعروضةاألعمدةضمنالمستندكودإضافةتمالتعدیل:سجلصفحة-المستخدمشاشة●

الترتیب.فيوایضاًبھمافلترعملوإمكانیةالمستخدمحركةتتبعیمكنبحیثلینك)ھایبر(المستند
المزید.لقائمةالموافقة"طلب"الغاءاألداةإضافةتم●



Fieldsإضافةتم● Mapطریقةبنفسیعملاالفتراضیةالقیمقالبإلي
EAFIeldsValuesCalculator.

configuredعلىبناءjsonبشكلنمامنالبیاناتلقراءةآلیةتطویرتم● query
الشیت.إلىالمرفقاتتصدیریتمالحتىالسجالتبتصدیرالمرفقات""تجاھلالخیارإضافةتم●
ملفإعطائھإمكانیةوكذلكأكثرأوآخرمستخدمصالحیاتمستخدمإلعطاءمستندعملتم●

تاریخ.الىتاریخمنذلكیكونأنعلىأكثرأوصالحیات
إلىتاریخمنلموظفصالحیةإضافةإلمكانیةوذلكمؤقتة"إضافیة"صالحیاتالمستندإضافةتم●

تاریخ.
التقاریرنظام
النظامیة.التقاریرفىالصالحیاتتغییرإمكانیةإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام
كریت).(یونىالحفظمعالعالقاتسطورتضیعحیثاألصنافتصنیفاتفيخطأیوجد●
خطأ.رسالةتظھربتصنیفاتھ،التعدیلومحاولةصنفاىفتحعند●
الحفظ.یمكنالصنف،بدونتجمیعطریقةبھتجمیعسندحفظعند●
معالجتھا.فشلتالتيالمستنداتبعضتوجد●
الموقععكسیتموالالمخازنعكسیتممستندعكسعملعندالمخزني:المخازن-التحویلسندات●

المخزني.
مستنداتفيألسفلسھمعلىبالضغطوالمقاساللونوكوداإلصداراتبكودالبحثیمكنال●

األلوانأكواد"إظھار،بالبحث"اإلصداراتأكواد"إظھارالخیارتفعیلمنبالرغمالتوزیع
بالبحث".

التصویتصالحیةلھلیسالمصوتبأنرسالةتظھراألسعار،علىالتصویتمستنداستعمالعند●
الصالحیات.منحھرغم

كریت).(یونيخطأیظھرالصنفقسممناألصنافإنشاءعنداألحیان،بعضفي●
المستند.حفظیتمالالصرفلسنداتریكومیتعملعنداألحیان،بعضفي●
التالیةالحقولنسخیتمالولكنالسطورنسخیتم،الصنفملففيالوحداتمجموعةاختیارعند●

الصنف:ملفإلى
○units.baseUnit
○units.reportingUnit1
○units.reportingUnit2
○units.defaultPurchaseUnit
○units.defaultSalesUnit

كریت).(یونىمخزنيصرفعملعندأحیاناًخطأیظھر●
المبیعاتنظام
صحیح.بشكلتعملالاألسعارلتحدیثالحسابیةالعملیاتاألسعار:قوائم●
یظھراألسعار"قوائمفيالضریبةبعداألسعار"حسابالخیارتفعیلمعأسعارقائمةحفظعند●

خطأ.
الخصومات.قسیمةمعلوماتإدخالدونالمبیعاتعروضحفظیمكنال●
الضریبة.نسبةاحتسابالیتممبیعاتفاتورةعلىبناءمبیعاتمردودعملعند●
المشتریاتنظام
المشتریات:مردوداتشاشة●

بالفعل.مستخدمةالمستندذمةأنحینفيالموردإدخالویطلبیرفضالمستندحفظعند○
التخفیضحقلنسخیتمالمشتریاتفاتورةعلىبناءمردودعملعند○

)money.headerDiscount.percentage,money.headerDiscount.value(من
الفاتورة.

یعمل.الشراء)(أمرمبدئیةمشتریاتفاتورةفيعلىبناءاالحقلاألحیان،بعضفي●



شراء.أمرعلىبناءفاتورةعملعندأحیاناًخطأیظھر●
الحساباتنظام
الصرف"سندمنالمالیةاألوراقإنشاء،القبضسندمنالمالیةاألوراق"إنشاءالخیارتفعیلعند●

والصرف.القبضسندمنالمعنيوالطرفالذمةنسخیتمال
بعضیؤديمماالعملةكسرخاناتعددإلىاألجنبيالمبلغكسرتعدیلیتمالقیوداستیرادعند●

المعالجة.فشلإلىاألحیان
المدین.یتجاھلوالوقتنفسفيدائنومدینبھبسطرالنظامیسمحالقیود،استیرادعند●
الثابتةاألصولنظام
االمر.تنفیذیتمالاالصولتجمععلىالضغطولفترةإھالكسندعملعنداألحیان،بعضفي●

اإلعدادات
تظھرنفسھ،المستندوالتوجیھنوعوالدفترنوعأووالتوجیھ،الدفتربینتوافقعدموجودعند●

خطأ.رسالة
مسودة".لیست}0"{رسالةمسودة"تظھركانتإذاالمستندات"حفظاستعمالعند●
یقبلوالالبرنامجطریقعنأخريمرةكتابتھیتمالتحلیلیةالمجموعةشاشةمنتاریخحذفعند●

حذفھ.
البشریةالمواردنظام
فيإجباریةكمجموعة)offerVacationLines(األجازاتمجموعةعملعندالوظیفي:العرض●

Required(االجباریةالحقول Fields(رسالةتظھرفارغةاإلجازاتوترك)تركیمكنال
offerVacationLinesتركیمكنال(العربیةللغةالخطأرسالةترجمةوالمطلوب).فارغا

فارغة).األجازات
عندبحیثالتحسینتممحاسبي،تاثیربھاالتيالسنداتكلتوجیھاتوالراتبمفردتوجیھفي●

الحفظمنعیتمأنأوفقطالفرعیةالحساباتبعرضالنظامیقومأنالمصدر((محدد))،نوعاختیار
فرعي.لیسوذمةنوعھحساباختیارتمإذا

البیعنقطةنظام
التالیة:األخطاءتظھرمعلقةفاتورةاستدعاءعند●

التخفیضات.بحذفالتخفیضاتإلغاءأیقونةتقومال○
الضرائب.بإلغاءالضرائبإلغاءأیقونةتقومال○

الحذف.أیقونةطریقعنبحذفھاالنظامیسمحالالمبیعات،بمردوداتمعلقةفاتورةاستدعاءعند●
.1خصموتغییر،2خصمبحذفالنظامیقومالصنف،كمیةتغییرعند●
الصنف.مستوىعلىالخصم(قیمة)تغییرعندالنظامیستجیبال●
علىخصموجودحالةفيصحیحبشكلالبیعنقاطفيالضریبةقیمةباحتسابالنظامیقومال●

الفاتورة.مستوى
الكسور.تقریببسبباختیارھاعندإدراجھایتمالاألصنافبعض●
البیع.نقاطفيالمبلغحقلفيحقیقةغیرمبالغتظھراألحیان،بعضفي●
النظام.یستجیبالالبیع،نقاطداخلالمستنداتعرضعالمةعليالضغطعند●
الأخرىوأجھزةاألجھزةبعضفيتظھرأنھاحیثالمفضلةاألصنافظھورفيمشكلةتوجد●

تظھر.



خطأ.ھذاوالتاليالحقلإلىالمؤشریتحركبالباركودصنفكودإدخالعند●
البیع.نقاطإعداداتداخلالبیعنقاطمبیعاتفاتورةنوعمنمستندتصنیفبحفظالنظامیقبلال●
البیع.نقاطإعداداتإلىمطلوب"المبیعات"مندوبالخیارإضافةتم●
یستجیبالالحفظ،علىالضغطثمكثیرةأصنافوبھالبیعنقاطفيمخزنيتحویلطلبعملعند●

نھائیا.البیعنقطةنظاممنبالخروجالنظامیقومحیثاألحیانمنكثیرفي)Hanging(النظام
البیع.نقاطمستنداتجمیعفى)null(بنقلھیتمالبیعنقاطفىالفرع●
nama.propertiesفيبالتعدیلالسماحخیارتفعیلمنبالرغماآلتيعملیمكنال●

للشاشةمماثلةنسخةعملیمكنال○
autoعملیتمال○ completeالتفاصیلفيالصنفكتابةعند
الصنف.كتابةمعاالفتراضیةالوحدةعرضیتمال○

النظامقامحیثالوردیة،قیمترصیدفيخطأحدوثإلىأدىمماالدفعطرقفيأحیاناًتكراریحدث●
اآلجل.بالدفعللموظفصالحیةوجودعدممنبالرغماألجلإلىالنقدیةالفواتیربعضقیمبترحیل

تغییرلحیناألعلىفيالعرضفيالسابقالمستخدمباسممحتفظالنظامیظلالمستخدم،تغییرعند●
اخرى.لشاشةوالذھابالشاشة

التالیة:الخطواتباتباع●
مثالً.ج100بكوبونكلكوبونینإصدار○
النظامفیقوم،27.5بقیمةفاتورةتسجیلثمPOSخاللمنالماكیناتأحدعلىالدخول○

محدد.برقمفاتورةبإصدار
أخرى.ماكینةخاللمنوالدخولالنظامإغالقخاللمنأخرىماكینةإلىالتحول○
بالكوبونین.27.5القیمةنفسإدخالیتمولكن27.5بقیمةفاتورةإدخال○
مضاعفة.الفاتورةقیمةأنمع0=المتبقيبجعلالنظاملیقومالنقدیةالقیمةحذف○
خطأ.یحدثالفاتورة،إصدارعند

الفاتورة.قیمةبذلكمتخطیةالمتعددالدفعشاشةبنفسكوبونینبإدخالالنظامیسمح●
نفسفيالكوبونبنفسمختلفتینماكینتینخاللمنالدفععندالكوبونقیمةبتخطيالنظامیسمح●

الوقت.
للفروع.النقلیتمالالبیعنقاطإعداداتشاشةمنالمفضلةاألصنافعلىتعدیلأوإضافةعملعند●
).Hanging(للنظامتعلیقیحدثالقبض،سندطریقعنقسائمإصدارعنداألحیان،بعضفي●
الدفعحقلبإخفاءالنظامیقوماالفتراضیة،النقديالدفعطریقةباستخدامالمردودوصلتفعیلعند●

مكانھ.المردودوصلحقلووضعالمتعدد)(الدفعبنافذةالنقدي
جرام.1000=الكیلوأنحیثبالجراماألصنافإدراجعندالوحداتتحویلبمراعاةالنظامیقومال●

بحسابالنظامیقومالجنیھ40یساويالكیلوسعرأنحیثجرام200صنفإدخالعندفمثالً
الكیلو.سعربنفسوإنما،0.04بالسعرالجرام

انتھىأوواحدة،مرةتستعملأومحدد،(لعمیلالقسائمأحدتوجدبینماقسیمةمنبأكثرالتسدیدعند●
القسیمةرقمیذكرأنبدونالقسیمةرفضبسببرسالةبإظھارالنظامیقومسبب)أليبھاالعمل
رفضھا.تمالتي

البیعنقطةفاتورةمنكلفيالمتعددالدفعشاشةفيمردود)(وصلباإلشعارالخاصالعنوان●
مقروء.وغیرمشوهوالمردودات



القبض"سندبقیمةقسائم"إنشاءخیارطریقعنبقسائمالقبضسندبربطالمستخدمیقومأنیمكن●
قسائم"."إنشاءنافذةخاللمنذلك،بعدقسائمبإنشاءیقومالبینما

نما.اليالفاتورةمعالبیعنقاطفيالموجودةالضریبةنقلیتمال●
البیع.نقاطإلىالتعدیلنقلیتمالالضریبة،السیاسةشاشةفيسطورتعدیلعند●
التصنیعنظام
العملیة.تنفیذیمكنالإنتاج،أمرطلبعلىبناءانتاجأمرعملعند●
القید.فىتكلفةیظھرالمنتجتسلیمعنالناتجالمخزنيالتورید●
صحیحة.بطریقةاألعدادنسخیتمالآلیامواردسندبإنشاءیقومإنتاجتنفیذسندعملعند●
المقاوالتنظام
المخزني.التحویلملفاتعرضعندخطأیظھر.1
العقارياالستثمارنظام
السكنیةالوحدة(وموقعھالمؤجرالعقارتفاصیلبنقلالنظامیقومالاإلیجار،لعقدإنھاءعملعند●

اإلنھاء.مستندإلىاإلیجارعقدمستندمن)والمبنى
الجدیدالعقدومدةاألقساطبحسابالنظامیقومالھجرى،بالتاریخوالعقداإلیجارلعقدتمدیدعملعند●

الھجري.ولیسالمیالدياألساسعلىالتمدیدفي
أوالسعىواستخدامعامینبینامتدادهعندالواحدالقسطتقسیمالتوجیھفىاختیارعنداإلیجار:عقد●

سبقمااوالتأمیناوالسعىقسطبتقسیمأیضاالبرنامجیقومالمیاه،اوالتأمیناوالصیانةتكالیف
إلىالعقدبأساسالمرتبطةاالقساطفقطتقسیمیتمأنوالصوابالمقدم،واالیراداالیرادالىذكرھم
مقدمة.إیراداتبنودلیستالمذكورةالبنودجمیعباقىأنحیثمقدمإیرادوإیراد

المستندیةاالعتماداتنظام
غیرخطأرسالةتظھرضمانخطابعلىبناءضمانخطابتسلیمعملعنداألحیان،بعضفي●

مترجمة.


