
اإلضافات
المخزوننظام
خیارإضافةویتمالغسیلمستلزماتأصنافلحسابالسندداخلجدیدزرارعملتمالتجمیع:نظام●

السند.لكاملحسابھمیتماألزرارعلىالضغطوعندالتجمیعطریقةفىلھم
المتعدد.التجمیعبسندجوھریةتعدیالتإدخالتم●
كریت.یونىللعمیلالمخزنيبالتحویلخاصةكیانمسارات4تطویرتم●
الكمیات.تجمیععندالجردإنھاءسندمحدداتمراعاةتم●
اختیاربعدالموقعكذلكوالمخزنيالصرفسندفيالسطرمستوىعلىالمخزنإظھارعند●

الختیاره.الموقعفتحیتمبحیثالتحسینتمالسطر،مستوىعلىالمخزن
انتھاءبعدالمخزنيالجردفيالتعدیلإمكانیةیتیحالتوزیعإدارةإعداداتداخلجدیدخیارإضافةتم●

الجرد.
إنشاءیتمالحفظوعندالمتعدد،التجمیعسندشاشةفياإلضافیةبالتكالیفخاصةصفحةإضافةتم●

إنشاءه.تمتجمیعمستندلكلإضافیةاستالمتكالیفسند
التجمیع.بمجموعةالمتعددة"التعبئةسند"باالسمسندإضافةتم●
المخازن.عالقاتتفعیلتموفارغالمخزنكانإذاالتوزیعفيسنداتبعملالسماحتم●
أكثرفيالموجودةالوحداتھذهتكونتصنیفمنأكثرمستوىعلىالوحداتمجموعةاضافةتم●

كریت).(یونىالصنفمستوىعلىلالستخداممتاحةتصنیفمن
المبیعاتنظام
األعلى"الجھةبمسمىالصلةذاتالجھاتوالموظفووالموردالعمیلإلىمرجعإضافةتم●

جھةعنعبارةالمحاسبيالبدیلبھلعمیلمثالمبیعاتفاتورةعملتماذابحیثالمحاسبي)"(البدیل
الجھةبھلموردمشتریاتفاتورةأوالعمیللیسوالصلةذاتالجھةعلىیكونالقیدفانصلةذات

المورد.لیسوالعمیلعلىیكونالقیدفإنعمیلاألعلي
فاتورةمثلتماما)قیدإنشاء(محاسبىتأثیرلھیكونبحیثالبیعأمرمستندتوجیھتعدیلتم●

حسابات.دونالتوجیھبحفظوالسماحمحاسبىتأثیربدونخیاروجودمع-المبیعات
اختیارإمكانیةإضافةتمالفاتورة:أصنافعددعلىعرض-الفاتورةعروض-المبیعاتعروض●

المجانیة.األصنافمجموعةأصنافأحدالمجانيالصنفیكونأن
البیع.أمرفيالحالیین5الالى5nإضافةتم●
المجانیة.المجموعاتعلىالمضاعفات"سیاسة"آلیةتطبیقتم●
عندالصالحیةوتاریخالشحنةورقماألسعاربإظھارالنظامیقومبحیثالمبیعاتفاتورةتحسینتم●

الفاتورة.إنشاءعندعليبناءفىالصرفسنداختیار
المشتریاتنظام
سحبیتمتجمیعسندعلیھاتمالشحنةكانتإذابحیثالشراءفاتورةبخصمالخاصالمسارتعدیلتم●

الفرزةكمیةنقلیتمالتورید).فرزنسبةمنأعلىالفعلیةالفرزةنسبةكانت(إذاخاللھمنالخصم
لمواذاالفاتورة،منالخصممعادلةوتتمdetails.n2فىالفرزةسعرونقلdetails.n1فىالفعلیة
علیھم.العملیتمیدوىn2وn1ملءوتمتجمیعسندھناكیكون



لألھمیة.البیعنقاطفيالمنقولةالبیاناتضمناالفتراضيالموردحقلنقلتم●
ترسلكنواقصمعاملتھاوحدهعلىموردلكلاالسبوعیةوالیومیةالمبیعاتتقریرطباعةیتم(

حدة).علىموردلكل
الحساباتنظام
المتنوعات.فاتورةفىالسطرفىText1إضافةتم●
تحسبأنعلىدفعطرقبھاالتىالمستنداتجمیعفىالدفعطرقلرسومضریبةإضافةتم●

الدفع.طریقةداخلیحددلھاماليتوجیھوإیجادالرسومقیمةعلىالضریبة
الشراء.لبنودالضریبیةالسیاسةإضافةتم●
المراجعةنظام
العمل.برنامجنافذةداخلالمراجعةمیزانمنالحساباتمجموعةتحلیلصفحةإضافةتم●
فىالرقابة)-(األساسیةالمحددةاإلجراءاتلجلبالمطلوببالشكلالعملبرنامجشاشةإنشاءتم●

Financialشاشة Statement Area.
Financialشاشةتحسینتم● Statement Areaالمطلوب.بالشكللتكون
الواحد.المراجعةملفعلىنسبیةأھمیةملفمنأكترعملمنعتم●
المحاسبیة.الدورةإضافةومنھاالختبارتعریففىالحسابمجموعةإضافةتم●
المراجعة.ملفعلىیفلترالتوصیفشاشةسطورفىالخطرجعلتم●
.FSAشاشةإضافةتم●
.GCMobileAppعلىتعدیالتإضافةتم●
البنوكنظام
الشیك.برقمالورقةعنالبحثیمكنبحیثالمالیةلألوراقالبدیلالكودإضافةتم●
البشریةالمواردنظام
فياألداء"مؤشراتقیماستعمال"عدماختیارتمإذاالیدویةالمؤشراتمنعددبأيالسماحتم●

البشریة.المواردإعدادات
یتم،خدماتإنھاءسندعلىبناءنھائيخروجتأشیرةطلبعملعندبحیثالتأشیرةطلبتحسینتم●

الموظف.نسخ
لملفالضریبیةالسیاسةإضافةإمكانیةمعالسطورعلىسیارةإجراءسندإلىالضرائبإضافةتم●

سیارة.إجراءسندفيالمستخدمةاألعطال
السیارة.لملفالسیارةتحدیثبملفاتببیانالتحدیث)مستند(كودإظھارتمالسیارة:ملف●
الوظیفي.للعرضالوظیفيالموقعإضافةتم●
اإلجراء.فيتعریفھالسابقاإلجراءنوعملءتماإلجراء،اختیارعندسیارة:إجراءسند●
التالیة:التعدیالتإضافةتمسیارة:إجراءمستند●

المستند.سطورفي5Refعددإضافةتم○
المستند.سطورفي5Nعددإضافةتم○
المستند.سطورفي5Textعددإضافةتم○
المستند.سطورفيمطلوبكحقلاإلجراءنوعإلغاءتم○

الموظف.اختیارعندتلقائیاونسخھالسفرجوازرقمإضافةتمسفر:جوازاستالمطلب●



لحقلالسیارةلملفنسخھیتمبالكم،العدادقراءةكتابةعندبحیثالتحسینتمسیارة:إجراءسند●
بالكم.المستخدمةالمسافة

منكلنسخیتمأنعمل،مكانتحدیثسندعلىبناءدوامخطةعملعندبحیثالتحسینتم●
السطور.على)تاریخالى-تاریخمن-(الموظف

تفاصیلفيذلكوتسجیل،الراتبسندفياإلحصائیاتلشاشةالعملعناإلیقافسنداتإضافةتم●
الراتب.

تفاصیلفيذلكوتسجیل،الراتبسندفياإلحصائیاتلشاشةالعملعناإلیقافسنداتإضافةتم●
الراتب.

ملءیتمبحیثالتحسینتممجمع،إجازةسندعلىبناءوعودةخروجتأشیرةطلبعملعند●
إجازة.سندعلىبناءوعودةخروجتأشیرةطلبعملعندالحالھوكماالبدایة)وتاریخ(الموظف

فيتعریفھوالسابقالراتبمفردملءیتم،السلفةنوعاختیارعندبحیثالتحسینتمسلفة:سند●
السلفة.نوع

التالیة:التعدیالتإضافةتمالوظیفي:العرض●
التذكرةمعلومات،موظفبیاناتوتحدیثالوظیفيالعرضفيالتذكرةقیمةحقلإضافة○

موظف).بیاناتتحدیثأوالوظیفيالعرضمنإالللتعدیلقابلة(غیرالموظفشاشةفي
الموظف.شاشةفيتؤثرالحفظومعالوظیفيللعرضاإلجتماعیةالحالةإضافة○

الموظف.بملفبالشركةالخبرةسنواتعددالحقلإضافةتم●
remarksحقلإضافةتم● الشاشة.إلىیضافلمولكن2
date(الحقولإضافةتمسیارة:إجراء● , number , ref , text(سیارة.إجراءمستندلتفاصیل
,ref1,ref2الحقولإضافةتم● n1,n2,text1,text2,date1,date2التالیة:للمستندات

اإلجتماعیة.للتأمیناتموظفینإضافةسند○
اإلجتماعیةالتأمیناتمنموظفینحذفسندات○

االنتھاء.وتاریخالبطاقةصدوروتاریخالموظفمعلوماتفىالقومىبالرقمخاصحقلإضافةتم●
السنویة.للزیاداتمستندتطویرتم●
تصفیة"."مفردباالسمجدیدملفإضافةتم●



المقاوالتنظام
لیسوللسطورالمستحقالمبلغلمجموعمساويللمستندالصافيالمبلغیكونبحیثالتحسینتم.1

للسطور.الصافيالمبلغلمجموع
البیعنقطةنظام
االرتجاع.اواالستبدالعندالمجانیةاألصنافحذفمنعتم●
فياألخذیجبالجدیدة.القائمةفياضافتھمنسيكانانھحیثالسركلمةتغییرزراضافةتم●

ملففيloginidفيیستخدمالذيللمستخدمالسركلمةتغییرحالةفيأنھاالعتبار
nama.propertiesتغییریجبحیثالبیاناتنقلمنالنظامیتمكنلنالجدیدةالسركلمةنقلفبعد

الجدیدة.بالكلمةأیضاالملفبداخلالسركلمة
البیع.نقاطفيالضرائببعدخصملعملآلیةعملتم●
نقلفىمعینخطأوجودعندنمامستخدمالىالبیعنقطةمنتنبیھاتإلرسالإمكانیةإضافةتم●

األخطاء.مراجعةلإلدارةیتسنىحتىالبیانات
البیع.نقاطإعداداتفياالتصال"فقدحالةفيعمالءإنشاء"عدمالخیارإضافةتم●
نقاطاألسعار"بإعداداتقوائمعنأولویةلھابالصنفالوحداتبجدول"األسعارالخیارتطویرتم●

الصنف.سعرتحدیدفياألسعارقوائمعنأولویةلھاالصنفشاشةأسعارلجعلالبیع
الشاشةلونتغییرتمحیثواالستبدال،المردودعنالبیعنقاطمبیعاتلشاشةممیزإضافةتم●

منھم.بكلالخاصة
البیعنقاطفيالمطلوبةواإلعداداتالبیعنقاطإعداداتفيالتغییرعندبحیثالبیعنقاطتحسینتم●

supplyإعدادات-العامة(اإلعدادات chain،(إلىالحاجةدونالبیعنقاطإلىالتغییرنقلیتم
البرنامج.تشغیلإعادة

البدء.معمرةكلقراءتھإعادةوعدمالمفضلةاألصنافجزءتعدیلتم●
البیع.نقاطداخلمنتقاریراستعراضإمكانیةإضافةتم●
الشاشة.أعلىفيالموجودةالمبلغحقلحجمتكبیرتم●
االستبدال.بفاتورةالقسیمةاستعمالإمكانیةإضافةتم●
مرة.منأكثرالبیعنقاطمستندطباعةإلمكانیةوذلكبیع)نقاطمستندطباعة(إعادةزرإضافةتم●
سندفياجباریةالملحوظةلجعلالبیع"نقاطمردودفيمطلوبة"الملحوظةالخیارإضافةتم●

البیع.بنقاطالخاصالمردود
).Enter(اإلدخالمفتاحطریقعنالدفعنافذةحقولبینالتنقلیمكنبحیثالتحسینتم●
مرة.منأكثرالدفعطریقةبنفسالفاتورةدفعللمستخدمیتاحبحیثالتحسینتم●
القسیمة.قیمةمنبالمتبقيخاصحقلعلىیحتويبحیثالقسیمةسجلتحسینتم●
الخیاراختیارعندالطباعةفيمخیراًالمستخدمیكونبحیثالبیعبنقاطالطباعةنظامتحسینتم●

فاتورةطباعةیمكنحیثالبیع،نقاطإعداداتملفخاللمنالطباعة"عندالطباعةنافذة"إظھار
یقومفسوفالخیار،تعلیمعدمعندأماالطباعة.أیقونةعلىالضغطعندالحالةھذهفيالمبیعات
للمستخدم.الرجوعبدوندائماًالفاتورةبطباعةالنظام

بنما.استبدال)مردودات،(مبیعات،الفواتیرتوقیتإضافةتم●
الصالحیة:بملفالتالیةالخیاراتإضافةتم●

عمیل.عنالبحثإمكانیة○



قدیم.مستندفتحإمكانیة○
الصنفكودفيالبحثإمكانیة○

UseImagesإلىdonotUseImagesتغییرتمالخصائصملففي●
البیع.نقاطبإعداداتالمستند"تصنیفحقل"إضافةالخیارإضافةتم●
التالیة:التعدیالتإجراءتمالقسیمة:مستند●

الفاتورة.كودتكرارحالةفيالمعالجةتمتخاطئ.القسیمةمعالمرحلالفاتورةكود○
المضاعفات.أوالفاتورةعلىواحدةمرةالعروضفيالسیاسةإضافةتم○
الباقي.إضافةتممرة،منأكثرالقسیمةاستخدامحالفي○

المستبدلة.أوالمردودةاألصنافسطورفيالتعدیلمنعتم●
تقومEnterأنحیثAlt+Enterوھوالفاتورة)(دفعنافذةفتحعندالدفعلتأكیداختصارإضافةتم●

التالي.للحقلباالنتقال
باختیارالمستخدمیقومحتىالبیعنقطةإلعداداتإلى"الفاتورةتخفیض"نسخالخیارإضافةتم●

إلیھ.البیعنقطةخصمنقلسیتمالذي-)4او3(خصممثل-الخصم
افتراضي.بشكلمختفيیكونبحیثالسطرعلىالبیعنقطةلفاتورةالفعليوالوقتالتاریخإضافةتم●
jarاضافھتم● fileبأسمالبیعنقاطفولدرفيthreaddump.jar.البیعنقاطعلىالعملحالةفي

threadملفینشئالذيذكرهالسابقالملفھذاتشغیلیتمhangوحدوث dumpالبیعلنقاط
ذلك.ألسبابللتوصلالتطویرلقسمالملفھذاإرسالویمكن

البیع.نقطةإعداداتفياألصناف"عنالبحثفيالسعرعمود"إضافةالخیارإضافةتم●
البیع.نقاطفيالنقلمعاییرتطابقالالتيالملفاتنقلیتمالبحیثالتحسینتم●
مرةكلتظھرألنھاظھورھاتكرارعدمأومعینلمستخدمالتنبیھاتإظھارعدمإمكانیةإضافةتم●

البیع.نقطةبفتح
تمحیثنما،داخلمنتشغیلھامنبدالًالبیعنقطةواجھةمنالبیعنقاطتقاریرلتشغیلآلیةتطویرتم●

منتشغیلھایمكنالتقاریرمنالنوعیةھذهالبیع".لنقاط"مستخدموھوالتقریربتعریفخیارتطویر
البیع.نقطةواجھةداخل

مرةكلتظھرألنھاظھورھاتكرارعدمأومعینلمستخدمالتنبیھاتإظھارعدمإمكانیةإضافةتم●
البیع.نقطةبفتح

البیع.نقطةبصالحیاتالخدمة"صنفسعرتعدیل"إمكانیةالخیارإضافةتم●
فاتورةأخرإلىللوصولزرعلىسابقةفاتورةباستدعاءالخاصةالنافذةتحتويبحیثالتحسینتم●

والتالي.بالسابقالخاصینالزرینبخالففاتورةوأول
البنوكنظام
المالیة.الورقةإللغاءالمالیةالورقةفياختصارإنشاءتم.1
المستندیةاالعتماداتنظام
المصروفنوعفيالذمةتحدیدوعدممحددةذمةالدائنالجانبتعریفعندالمصروفبندفي●

سندفيوالذمةالذمةنوعباختیارالسماحتمالمصروفات،سندفيتحدیدھاسیتمانھباعتبار
المصروفات.

المصروف.لسندمرفقاتإضافةتم●



العقارياالستثمارنظام
لتتمكنالصیانةمصروفمستندبشاشةالسطرمستوىعلىالعقارإضافةتمالصیانة:مصاریف●

المستند.بنفسعقارمنالكثرومتنوعةمختلفةمصاریفتسجیلمن
تجارى،فیال،(سكنى،الخیاراتعلىتحتويوھيالوحدةملفإلىالوحدة""نوعقائمةإضافةتم●

،1أخرىخاص،میزانین،مدخلملحق،&تجاريملحق،جراج،دوبلكس،ادارى،مكتب
).2أخرى

العقاري.االستثمارسنداتداخلأخرى""رسومجدولإضافةتم●
اإلعدادات
Create(باالسمutils.htmlالىرابطاضافةتم● Subsidiary Accounts Tables(لیقوم

األولى.المرةفيالجداولبإنشاء
نما.داخلمناالیمیلالىتشغیلھبعدالتقریرالرسالآلیةتطویرتم●
المستخدم.ملففيإضافىصالحیاتملفكودإظھارتم●
مثلالسطرعلىاستعالمعملإمكانیةتطویرتمالحقول:ھیئة-الشاشاتوالحقولإعدادات●

المعیار.
الخطأ.رسائلفيالحقولأسماءفيالترجمةتؤثرأنالحقولترجمةتغییرعندبحیثالتحسینتم●
المستنداتفيیدویاالرسومقیمةبتعدیلیسمحالدفعطریقةداخلخیارإضافةتمالدفع:طرق●

قبض).سند-صرف(سندالدفعطرقفیھاالمستخدم
للترتیبحقولإضافةتمكماالقائمة،لعرضبالحذفقامالذيالمستخدمإضافةتمالمحذوفات:سلة●

أیضا.
علیھ.لالطالعمحددتقریركودالمستخدمإلعطاءآلیةتطویرتم●

أياحتاجإذاالحالةھذهوفيمخصصةبصالحیاتتكونالتقاریربعضأنھوذلكفيوالسبب
اآلتي:عملیمكنمحددتقریرمستخدم
التيالتقاریركلوالمطلوبالتقریرإضافةیتمبالتاليولھالمخصصةالصالحیةاضافة○

صحیح.غیروھذاالمخصصةالصالحیةنفسلھا
وللمستخدماعطاءھاوجدیدةمخصصةبصالحیةربطھاوالتقریرمنمماثلةنسخةعمل○

التقاریر.تكرارفيیتسببھذا
نما.مناالیمیالتارسالالعادةمحاوالتعدداقصىتحدیدإمكانیةإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام
الخطأ.برسالةالسطررقمبإظھارالنظامیقومالاألسعار،بقائمةمكررةأسطروجودعند●
تقبل.الأخرىوأحیاناالحفظتقبلأحیانالصنفأسعارقائمةعملعند●
لمستنداألصنافبنقلیقومالمشتریاتفاتورةبإنشاءالخاصالزرالمخزني:التوریدمستند●

الفاتورة.
المبیعاتفواتیرفيالصنفبكودالخاصالبحثفيیظھرفإنھاالستعمالمنصنفمنعمنبالرغم●

المخازن.والمشتریاتو
النظامیقومالالصنف"،اختیارمعاالصدارات"فردالخیارواستخدامأسعارقائمةعملعند●

صحیح.بشكللإلصدارالوحدةبعرض
یقومالصنف،شاشةداخلالموجودسعرلقائمةصنفإضافةزرباستخداملصنفتسعیرعملعند●

الوحداتفردخیاراستخدامعدممنبالرغمبھالخاصواإلصداراتالصنفوحداتبفردالنظام
واإلصدارات.

كلھا.األصنافبحذفیقومالصنفقسمفيالحذفمعإنشاءعلىالضغطعند●
والفواكھ.الخضرتجمیعفيوالھالكمباشرةالغیرالتكالیفحسابمشكلةحلتم●
المبیعاتنظام
أمرفتحعندفارغالبیعأمریظھر1رقمالصفحةوإخفاءالبیعألمربالصفحاتصالحیةعملعند●

تظھر.لكي2رقمصفحةعلىالضغطویجبالبیع
ووقتالتوصیلتاریخالحقلیننسخیتمالفإنھمبیعاتأسعارعرضعلىبناءبیعأمرعملعند●

التفاصیل.فيالتوصیل
إلىالزائرتحویلبعدھاو)A-B-VIP(اختیاربأيالزائرانطباععملوجدیدزائرإنشاءعند●

ترفضوالفاكسحقلفيالعمیلشاشةفيتنسخ)A-B-VIP(الزائرانطباعاختیارفإنعمیل
نسخعدمتملذلكالسببالموظفونیعرفوال)،تلیفونرقمیكونأن(یجبالخطأبرسالةالحفظ

الفاكس.حقلفياالنطباع
العمیلعلىوتطبیقھEAFieldsValueCalculatorالكیانمسارعملطریقعنالمشكلةحلتم

.مباشرة
البیعبأمرالخاصةالتفاصیلنسخیتمالاألمر،ھذاعلىبناءصرفطلبعملثمبیعأمرعملعند●

التفصیل.نسخفیھمفعلالصرفبطلبالخاصالتوجیھانالعلممعالصرف،طلبفي
بإدراجالمستخدمقاممافإذامحدد،لقسمتنتميأصناف3علىمجانيصنفعرضعملعند●

أیضاً.المجانيالصنفبإدراجالنظامیقومقسم،أليینتميالأخروقسمالقسمھذامنصنفین
یعیدحیثالمجموعةأصنافبتغییرالنظامیسمحالاألصناف،ألحدمجانیةمجموعةتعریفعند●

التخزین.عندالمجموعةأصنافبأولتبدیلھ



المشتریاتنظام
خطأ.یظھرنقدي،الموردفيالسدادسیاسةتكونعندما●
قیودھا.ضبطیمكنحتىالمشتریاتمردودتوجیھفىتظھرال3الضریبة●
تجمیعوعملموردذمةاختیارعندالفواتیر،صفحة-الصرفسندفىاألحیان،بعضفي●

بھ.الخاصةالمشتریاتفواتیرإظھاریتمالمستندات،
الحساباتنظام
سابقا.كانكماالبیاناتنسخیتمالرواتب،سجلعلىبناءصرفسندعملعند●
صحیحة.بطریقةتحسبالالمصروفاتسندفيالضریبةاألحیان،بعضفي●
تحفظ.الالمتنوعاتفاتورةاألحیان،بعضفي●
بالمحليالمدفوعوبالمحليالصافيیظھرالفواتیر،صفحة-الصرفسنداألحیان،بعضفي●

ھذاوبالمحليالمتبقيوبالمحليالفاتورةمبلغأنمنبالرغماألجنبي،علىالمتبقیة"السندو"قیمة
خطأ.

الرسالةتظھرمحصلإیصاالتدفترعلىیحتويوالذيالحفظبعدالقبضسندفىالتعدیلعند●
القبض.سندفىنھائیاالتعدیلالنظامیقبلوالبالفعل)مستخدم(االیصال

إذابمعنىالمدینإجمالىاوالدائناإلجمالىخانھفىتجمیعیتمالالصرف،وسندالقبضسندفى●
سطر.باولالموجودالحسابفقطیجمعحسابمناكترأضاف

التصنیعنظام
مشكلةبھیكوناألخیرالسندفإنالصنفلنفسخامموادمخزنيصرفسندمنأكثرعملعند●

الحفظ.وإعادةالسندتاریخبتعدیلإالتحلالالمشكلةوھذهبالتكلفة
البشریةالمواردنظام
خطأ.یظھرخدمة،إنھاءسندعلىبناءنھائيخروجتأشیرةطلبعملعند●
حیثالیدویةاألداءمؤشراتوقیمالرواتبسجلشاشةفيالموظفینتجمیعزرارفىمشكلةتوجد●

یعمل.الادارة،إلىإدارةمنأوموظفالىموظفمنإدخالمععلیھالضغطعندأنھ
اإلقامةملءیتموالالموظفملءیتمإجازة،سندعلىبناءاختیارعندوعودة:خروجتأشیرةطلب●

االنتھاء.وتاریخ
انھحیثالسجلحذفیمكن"الالخطأرسالةتظھرراتبسجلحذفعنداألحیان،بعضفي●

.dbo.SalaryDetailSysEntry"الجدولفيالراتبسندبالحقلمستعمل
إدراجیتمالوفقطموظف25عددإدراجیتمالموظفین،منعدداختیارعندالتأمین:عروضطلب●

الباقى.
اإلعدادات
تاریخعلىبناءالفتراتبترتیبالمشكلةحلوتممرتبة،غیربفتراتمالیةسنةبحفظالنظامیقبل●

البدایة.
نسخیتمالالحقول،فيتاریخحقلووضعشاشةإلىزراربإضافةیقومشاشةتعدیلعملعند●

صحیحة.بطریقةالتاریخ
الصالحیات.ملفكودیظھرالالمستخدمملففيإضافىصالحیاتملفإظھارعند●
افتراضيبقالبموجودكاناذالكنوالمستندإنشاءعندیظھرالنشط،غیرالمستنددفترعملعند●

نشط.غیرالدفتریكونعندماالحفظعدموالصوابالمستند،بحفظیقوم



المقاوالتنظام
الخصم.إجماليعلىالتأُثیریتمالالبنودفىسطرإضافةعندالمقایسة:سند●
البیعنقطةنظام
نما.إلىالمنقولالتحویلبطلبالوردیةكودبإدراجالنظامیقومالتحویل،طلبإصدارعند●
وردیة.وإغالقفتحنقلعندأحیاناًخطأیحدث●
ساریة.القسیمةوتظلالفاتورةبارتجاعیقومأنالفواتیرأحدعلىقسیمةإصداربعدللمستخدمیمكن●

القسیمة.منبجزءالعمیلانتفاعبالرغمبذلكالنظامأیضاًیسمح
إنشائھ.بعدالبیعلنقاطالعامالمرجعحذفیمكنال●
األتي:علىالجدیدالفونتبتطبیقالنظامیقومال●

األصناف.بیاناتأوالحقولعناوینسواءاألصنافجدول○
قدیمة،بفاتورةالملحوظةوالصرف،القبضبمستندي(الملحوظةمثلالمدخلةالمعلومات○

طلباألسعار،عناستعالمالبیع،نقاططاولةالمبیعات،مندوبالعمیل،كودالعملة،الكود،
البحث.......).نوافذمخزني،تحویل

التالیة:الخطواتتطبیقعند●
مجاني.صنفتتطلبالتياألصنافبعضأدرج○
المجاني.الصنفتتطلبالتياألصنافنفسأدخالالمجاني،الصنفإدراجبعد○
مؤخرا.المدرجةاألصنافتعلیم○
البحث.أیقونةطریقعناألصنافھذهحذف○
فقط.المجانيالصنفبحذفالنظامسیقوم

تكونعندماالقیمھذهبحذفالنظامیقومبالوردیة،قیمتوجدبینمابالوردیةالخاصةاللغةتغییرعند●
بعد.حفظھایتملمالقیمھذه

العملیة"."رقممردود"،"وصلبالحقلیننصیةمدخالتأيإدخالللمستخدمیمكنالمتعدد،بالدفع●
وبالتاليبالفیزاالمتعلقةالدفعأنواععملیةرقممعلتشابھھمناسبغیرالعملیة""رقمالعنوانأنكما
الخیاراسمتغییریتمأنیجبكماالوصل)(رقمالمردود)،وصل(قیمةالحقلینتسمیةیتمأنیجب

مردود).وصل(استخدامإلىالخصم)إشعارات(استخدام
نما.داخلمنداخلیةبیعنقاطرسالةبإضافةالنظامیسمح●
للصنفجدیدسطرإضافة"عدمالخیارتعلیم(معواحدةبمجموعةأصنافثالثةإدراجعند●

المجاني.الصنفلسعر0القیمةبتحدیدالنظامیقومالالمجاني)،
مدرجالمبیعاتمردوداتمنھانتجتالتياالستبدالبفاتورةالخاصالحقلالمبیعات،مردودبفاتورة●

Replacementالبدیل،(النصوھوخاطئبعنوان text،(سندیكونأنوالمفترض)،االستبدال
Replacement Document.(

ورد8(أخذبعضھاورداألصنافأحدمنمحددةكمیةأخذقدفیھاالعمیلیكونفاتورةإصدارعند●
ألنوذلكالفاتورةھذهمنالناتجةالبیعفاتورةتخزینفيالنظامیفشل)،5المجموعلیكونمثال3ً

الكمیةألنمختلفیكونالصافيبینماالبیع،نقطةبفاتورةعلیھھولمامماثلیكونالمدفوعإجمالي
موجبة.ینقلھاالسالبة
فيیأخذالحیثخاطئةبكمیاتمصروفسندبإنشاءالنظامیقومالمعالجةفشلمنوبالرغم
المردودة.الكمیةاالعتبار



مثلنقلھاعدمإلىأدتبالفاتورةالبیاناتبعضبإدخالیقملمالمستخدمیكوناألحیانبعضفي●
معلقةوتظلمطلفاًبعدفیمانقلھایتمالالفاتورةھذهفإنالحالةھذهمثلفيوالموقع.المخزنإدخال
المخزنإدخالثماستدعائھابعدنقلھاإعادةیمكنوإنماالقدیمةالفواتیربتعدیلیسمحالالنظامألن

الحالةھذهفيالنقل.ولكنأیقونةطریقعننقلھاإعادةثممثالً)الصحیح(الموقعالصحیحةالمعلومة
أصناف.حذفأوإضافةمثلالفاتورةعلىأخرىتغییراتإحداثللمستخدمیمكن

نما.إلىالتغیرھذابنقلالنظامیقومالالمستخدمین،ألحدالمروركلمةتغییرعند●
التالیة:الخطواتباتباع●

البیع.بنقطةأصنافثالثةمعصرفھیتمبحیثمجانيصنفتعریف○
البیع.نقطةبفاتورةأصنافالثالثةإدراج○
المجاني.الصنفبإدراجالنظامیقوم○
صحیح.وھذاالمجاني،السطربحذفالنظامیقوم(الثالث)األخیرالسطرحذفعند○
المجاني.السطربحذفالنظامیقومالالثاني،أواألولالسطرحذفعندولكن

جمیععلىالخصمھذابتطبیقالنظامیقومالفاتورة،علىكليخصمعلیھافاتورةاستبدالعند●
صافيعلىالكليالخصمنفسبتطبیقالنظامیقومحیثالجدیدة،األصنافذلكفيبمااألصناف
الجدیدة.األصنافعلىخصوماتبتطبیقالمستخدمیلزموبالتاليالفاتورة،

تعدیلطریقعنالحفظثمقدیمةبفاتورةمجاني""صنفبالخیارالتعدیلالمستخدمیستطیع●
الملحوظة.

تظھراالستخدامعدممنمحددةمدةبعدآلیاًالبیعنقطةبقفلالنظامیقومبحیثاالعداداتضبطعند●
التالیة:األخطاء
إصداریمكنحیثالفعليالغلقدونخافتةالنافذةتظھرالوقت،فیھایمرمرةأولعند○

أخرى.وفواتیرالحالیةالفاتورة
طبیعیةالنافذةستكوناالقفالأیقونةاستخدامعبرأخرىمرةبالدخولالمستخدمقامإذا○

الخروجتمإذاإالالوقتمرورعندتلقایاًأخرىمرةاالقفالیتمالولكنخافتة،ولیست
للنظام.أخرىمرةوالدخول

األصنافمنالمجانيالصنفبحذفالنظامیسمحمجاني،صنفعلىتحتويفاتورةارتجاععند●
المرتجعة.

األصنافمنالمجانيالصنفبحذفالنظامیسمحمجاني،صنفعلىتحتويفاتورةاستبدالعند●
المستبدلة.

الفواتیر.تجمیعفيكمعاملالسعرمحدداتباعتبارالنظامیقومال●
االستبدال.أوالمردوداتبفواتیرالمبیعاتبفواتیرالموجودةالسعرمحدداتبنقلالنظامیقومال●
الفاتورة.لنفسالدفعطرقبتكرارالنظامیقوماألحیان،بعضفي●
النظامیقوماألسعار،بعرضضبطھتملماطبقاًقسیمةإصدارتستلزمبقیمةفاتورةإصدارعند●

التالیة:الرسالةبإصدار
Object references an unsaved transient instance - save the transient instance

before flushing: com.namasoft.pos.domain.entities.PosSalesInvoice
POSDiscountCoupon with code كوبون.بإصدارالنظامیقومالحیث،7597969105



منبالرغمالمردود،بوصلالخاصالحقلتظھرتعدلمالمبیعاتبمردوداتالخاصةالدفعنافذة●
واالستبدال.المبیعاتبفاتورةظھوره

التالیة:الخطواتباتباعقدیمةفاتورةفيالتعدیلللمستخدمیمكن●
قدیمةفاتورةإلىالرجوع○
ملحوظةفيالتعدیل○
البیعفاتورةبرأسالحقولبتفعیلالنظامفیقوم)،ESC(الزراستخدام○
والعمیلالتخفیضكتعدیلالبیعنقطةفاتورةبرأسالتعدیلذلكبعدللمستخدمیمكن○
التغییرات.وحفظذلكبعد

إنشغالبالسیرفر،اتصالعلىلیسأحدھمامختلفینفرعینمنالعمیلتسجیلحالةفيخطأیحدث●
threadعلىبالفعلموجودأنھالنظامیجدإرسالھمحاولةوعندكبیرةاخرىملفاتبقراءةالقراءة
االرسال.فیتعذرالسیرفربیاناتقاعدة
اضافةیمنعوھوالبیعنقاطإعداداتفياالتصال"فقدحالةفيعمالءإنشاء"عدمالخیاراضافةتم
افتراضیاانھأي،falseاالفتراضیةقیمتھبالسیرفراالتصالعدمحالةفيجدیدعمیلتسجیلاو

أيفيالعمیلبتسجیلوالسماحالخیاراستخدامعدمحالةوفيوقتأيفيالعمیلباضافةیسمح
المسببالعمیلعلىعملھاتمالتيالفواتیرلتغییرUpdateبجملةحلھایجبمشكلةوحدوثوقت

الخطأ).العمیل(حذفالقاعدةمنلحذفھحذفوجملةنماعليالموجوداآلخربالعمیلللمشكلة
مخزن"."الىحقلإدخالبدونالبیعنقاطفيالمخزنيالتحویلطلبحفظالنظامیقبل●
تظلالتيوالوردیاتالفواتیربعضیوجدحیثاحیاناصحیحبشكلتعملالالبیاناتنقلأخطاء●

بالفعل.نقلھاتموھياألخطاءفيموجودة
مناإلشعاراتمننھائيالعددبإظھارالنظامیقومالبیع،نقطةبماكینةفاتورةتصنیفتحدیدعند●

البیع.نقطةداخل
یقوموإنمااإلقفالنافذةوإظھارالبیعنقطةبإقفالالنظامیقومالالتلقائي،اإلغالقخاصیةتفعیلعند●

).dimmed(فقطباھتةالنافذةبجعل
مناستبدالھاأوارتجاعھایمكنالتيالفواتیرحذفللمستخدمیمكنواالستبدال،المردوداتبنافذتي●

منبحذفھاالنظامفیقومالمعلقة،الفواتیرحذفثمتعلیقھاثمالفاتورةاختیارطریق،عنوذلكالبحث
نھائیاً.الفواتیرعنالبحث

"استخدامالخیارتفعیلعدممنبالرغمالبیع،بنقطةالقبضسندخاللمنقسائمبإنشاءالنظامیسمح●
البیع.نقطةإعداداتخاللمنالخصومات"قسائم

یعمل.المعلقة"مستنداتوجودفياإلغالق"منعالخیار●
التالیة:الخطواتوتنفیذالمتعددالدفعنافذةفتحعند●

بالقسیمة.الخاصالعملیةرقمإدخال○
"قسیمة".بالحقلالفاتورةقیمةمنجزءإدراج○
النظامیقوماإلدخال،مفتاحباستخدامالمستخدمقامإذاثمنقداً،بالحقلالباقيبإظھارالنظامیقوم

القسیمة).وقیمةالنقد،(قیمةالقیمتینبعكس
النظامیعترضأنیجبالقبض،سندمنالناتجةالقسائمبنافذةمدخالتأيبإدخالالمستخدمقامإذا●

دونالقبضقیمةبتسجیلیقومالنظامألن،یعترض)ال(النظامالقسائمنافذةفتحفياستمرارهمع



"إلى"التاریخإدخالعندذلكعلىمثالسبب.أليالقسائمإنشاءعنالعجزحالةفيالقسائمإنشاء
للصفر.مساویةأوسالبةبقیمةالقسائمعددإدراجأو"من"،التاریخمنأقل

ذمة.نوعاوكودباختیارالمستخدمیلزمالالبیعبنقاطمصروفنوععملتم●
توجد(الالرسالةعارضاًمباعةاألصنافكلبجعلالنظامیسمحالمبیعات،فاتورةاستبدالعند●

النظامیسمحمبیعات،فاتورةاستبدالعندبینماصحیحسلوكوھوالستبدالھا)،الفاتورةمنأصناف
بالرغمالمرتجعات،فاتورةطریقعناسترجاعھایمكنأنھمع،مردودةاألصنافجمیعتكونبأن
فاتورة.بدوناستبدالعملعندبذلكیسمحالأنھمن

یكونبحیثnama.propertiesالملفتھیئةعند●
○allowposdelete = false
○allowposedit = false

األصناف.صوربإخفاءالنظامیقوم،Reloadاألمراستخدامثم
صرف.بمستندسابقاًاستخدامھمنبالرغممردودوصلباستخدامالنظامیسمح●
(فیزا:)،98(نقدي:)،98الفاتورة:(قیمةذلكعلىكمثالالمتعدد:الدفعمعأحیاناًالنظامیعملال●

النظامیقبلالخاطئة)،(قیمة50المتبقي:قیمةتكونالنقدي،قیمةبتعدیلالنظامیقومال،50
صحیح).غیر(الدفعالرسالةعارضاًالدفع

التالیة:بالخطواتالنظامیسمح●
مبیعات.فاتورةإصدار○
الفاتورة.أصنافبعضرد○
ذلك.بعدالفاتورةكاملاستبدالیمكن

النظامیقومحیثالفاتورة،منارتجاعھتمبمااالستبدالیشعرالالفاتورة،منكمیةارتجاععند●
االرتجاع.قبلالفاتورةكمیةنفسبعرض

الضرائب.قیمةیضمنالاإلجماليالسعراألحیان،بعضفي●
المطلوبة.األصنافبنسخالنظامیقومالالبحث،شاشةمنصنفمنأكثرإضافةعند●
معالعادةفيالخصمإشعاراتاستخداممنبالرغمالعمیلحقلعلىالخصمإشعارنافذةتحتويال●

العمالء.
المردودات.وصلیدعمالالبیعبنقطةاالستبدال●
الكوبونات.یدعمالالبیعبنقطةاالستبدال●
بمضاعفةالنظامیقومالالمجانيللصنفالمستحقةالكمیاتمضاعفةثمالمجاني،الصنفإدراجبعد●

المجاني.الصنف
عندذلكبعدالمجاني،الصنفإدراجعلىالموافقةثممجانيعرضتستحقأصنافإدراجعند●

المجانيالصنفبإدراجالنظامیقومالالفاتورة،بنفسمجانيصنفتستحقأخرىأصنافإضافة
الفاتورةھذهنقلعندلذلكباالضافةأخرى".مرةعروضإظھار"عدمالخیارتعلیمعدممنبالرغم
مضاعفة.بكمیةولكنالعرضھذابإضافةالنظامیقوملنما

یمكنمحددة،لمجموعةتنتميأصنافعدةإلدراجنتیجةمجانيصنفبإدراجالنظامقامإذا●
بعدالفاتورةإصدارثمالمجانيالصنفمعأخرصنفإدراجثماألساسیةاألصنافحذفللمستخدم

ذلك.
الصفر.تساويأصنافبكمیاتمخزنيتحویلسندبإصدارالنظامیسمح●



مخزن،(منبالحقلینالمخزننفسوتحدیدالبیعنقطةداخلمنتحویلطلببإصدارالنظامیسمح●
مخزن).إلى

باإلشعارات.التعاملإمكانیةعلىاالستبدالفاتورةتحتويال●
الخیارتفعیلمعمرة،منأكثرالفاتورةیستبدلأویسترجعأنالمستخدمیستطیع●

)randomFailure = 1.(
حقلوجودمنبالرغمالعملةتحدیدبدونمبلغوتحدیدیدویاًالمردودوصلبتخزینالنظامیسمح●

المردود.بوصلالعملة
القسیمة.بنافذةعملةحقلیوجدال●
خصومات.قسیمةقسم-عرضبملفخصومات""قسیمةبقسمعملةحقلیوجدال●
بالماكینة.بھاالمسموحالطاوالتمنحذفھامنبالرغمالبیعبنقطةطاولةباستخدامالنظامیسمح●
فيمشاكلتحدثوكذلك)null(دفعطریقةولھانماإلىمرحلةفواتیرتظھراألحیانبعضفي●

بالفاتورة.الموجودالباقيمبالغ
customerالماكینھملففيخطأإضافةیتموالعمیلكودفيالمسافاتفيمشكلةتحدث● code

must not have spaces.
واضحة.غیرالتفاصیلتظھرالبیع،لنقاطریسیتعملعند●
الفاتورةكودبإرسالالنظامیقومالقسیمة،بھذهفاتورةإنشاءثمنما،داخلمنقسیمةإنشاءعند●

إذاإالبنما‘البیعنقطةفاتورةرقمبإرسالیقومالبینماالخصومات"،"قسیمةبملفالتفاصیلبسطر
فاتورة.آخرباستثناءالفواتیرأرقامبإدراجالنظامفیقوممرةمنأكثرعلىالقسیمةدفعتم

طریقعنذلكعملیمكنبینمابالفاتورة،أصنافتوجدبینماالوردیةلفتح)F2(المفتاحیعملال●
الماوس.

الفاتورة،.أصنافجمیعباستحضارالنظامیقوملھا،استبدالعملثملفاتورةجزئيمردودعملعند●
التالیتان:المشكلتانتظھرمفتوحةوردیةتوجدالبینمابالفاتورة،أصنافإدراجعند●

أيإظھارأوشيءأيبعملالنظامیقومالجدیدة،وردیةلفتح)F2(المفتاحاستخدامعند○
رسالة.

المستخدمعلىبالتأكیدالنظامیقومالوردیات"،"شاشةاألمرعلىبالماوسالضغطعند○
الفاتورة.أصنافبحذفالنظامیقومالالوردیةفتحبعدثمحفظبدونباالستمرار

بضرورةرسالةتظھرمطلوبة،الحقولأحدبینماالبیعنقطةطریقعنعمیلإضافةمحاولةعند●
إضافةعنبالتراجعالمستخدمقاممافإذاالمطلوب)،الحقلحسبعلىأوالعنوانأو(االسم،إدخال
علىمؤثرغیرالخطأھذاجدید.عمیلإضافةمحاولةكلفيموجودةالخطأرسالةتظلالعمیل،
فقط.الشكلفيھوالعمل،سیرعلىأوالبیاناتإدخال

مخزن،منعليیحتويالبیعنقاطمخزنيتحویلطلبعليبناءمخزنيتحویلسندعملعند●
خطأ.یحدث

بوضعالنظامیقومالمستخدم،كودإدخالبعدEnterالمفتاحواستخدامالشاشة،قفلاستخدامعند●
المرور.كلمةحقلولیسالدخولحقلفيالمؤشر

المفضلة.األصنافإلىبیعھایمكنالالتياألصنافإضافةبمنعالنظامیقومال●
المتاح.الحجممنأكبربأبعادتفتحصغیرة،شاشةحجمذاتاألجھزةفيالبحثنافذةفتحعملعند●



مفتوحالبرنامجرسالةیظھرأنھالعلممعالجھازنفسعلىبیاناتقاعدةمنأكثربفتحیسمحالنظام●
الثانیة.النسخةفتحفيویستمربالفعل

البیع.لنقاطالتحدیثبنقلالنظامیقومالاألسعار،لقوائمتحدیثعملعند●
الوحدةبعرضالبرنامجیقومالالبیعنقاطفيالصنفعنالبحثكودفي)Revision(إدخالعند●

صحیح.بشكلبھاالخاصالسعرعرضأوصحیحبشكلبالصنفالخاصة
insert(بعملالنظامیقوممسبقاإرسالھاتمالبیعنقاطلفواتیرإرسالإعادةعملعند● not

(update،للفواتیر.التجمیعطریقةاستخدامحالةفيوذلك
الماكینةأسفلفيالموجودةالبیعنقاطفيالمصروفات)(توجیھاتاستخدامبأولویةالخاصالجزء●

صحیح.بشكلیعملالواالعدادات
فيفقطباالرقامالسماحعملمنبالرغمالبیعنقاطفيالعمیلكودفيحروفبكتابةیسمحالنظام●

نما.فيوالشاشاتالحقولاعدادات
مرةالبیعنقطةإلىالرجوععندلفترة،االخرىالتطبیقاتأحدعلىاالنتقالثمالبیعنقطةتفعیلعند●

یضطروربماالمفاتیح،لوحةأوللماوسیستجیبالحیثالمستخدممعالنظامیتفاعلالأخرى
).Ctrl+Alt+Delete(طریقعنالبیعنقطةمننھائیاًللخروجالمستخدم

بینالتنقلعنداألمركذلكخاطئة،أسعاربإظھارالنظامیقومبالماوس،األسعاربینالتنقلعند●
الخصومات.

بحذفالمجانيالصنفإدراجبعدالمستخدمقامإذامجاني،صنفتستحقأصنافثالثةإدراجعند●
المجاني.الصنفبحذفالنظامیقومالاألساسیة،األصنافأحد

التاليالصنفسعرإلىالماوسطریقعناالنتقالثماألصنافأسعارأحدفيالتعدیلعند●
یقومالثالثالصنفسعرإلىاالنتقالعندثمالثانيالسعربنفساألولالسعریظھرفیھوالتعدیل
فيالطریقةبنفسالتعدیلعندأیضاًالخطأھذایحدثجدید.بسطرالسعرنفسبوضعالنظام

الخصومات.
محدد.لعمیلتخصیصھاتمإذاالعمیلاالعتبارفيتأخذالالمجموعاتعروض●
المستندیةاالعتماداتنظام
خطأ.یظھرالمضافة،القیمةضریبةتفعیلبعدالمصروفسندحفظعند●
التقاریرنظام
بغضللمستخدمالتقاریرتشغیلبحجبتقومالمستخدمبشاشةالتقریرلتشغیلمراتعدداقصى●

بھ.المسموحالرقمعنالنظر


