
اإلضافات
المخزوننظام

مختلف"موردمناالصداراتبشراء"السماحالخیارإضافةتمالمخزني،التوریدسندتوجیھفي●
مختلف.موردعلىیدويمشتریاتتوریدلعملوذلك

التورید.إلىالسطورمننسخھیتمالdetails.ref4الحقلفإنمخزني،افتتاحسندعملعند●
إليالرئیسیةالصفحةمنالمعدلوالعملةوالضرائبنسبةنسختماإلضافیة:االستالمتكالیف●

الحفظ.معواإلدخالمعالیدويالتوزیع
األصناف.عنالبحثعنداألصنافبعضتظھرالاألحیان،بعضفيالمخزني:الصرفطلب●
التوزیع.إدارةبإعداداتالشحنة"أوبالصندوقالصنفعن"البحثالخیارإضافةتم●
المبیعاتفاتورةفيكماوالمشتریاتالمبیعاتمردوداتإلىالمخزنیةالسنداتتجمیعإضافةتم●

والمشتریات.
الكمیات.حركاتمثلالصنفداخلالحجزحركاتإظھارتم●
فقطالصادرسطورفیوجریدفىالخامكمیةعلىاإلضافیةالتكالیفحسابتمالتعبئة:سند●

والفرزة.الھالكعلىحسابھایتموال
وبعدقبلواإلجماليالضرائببإجماليخاصةحقولإضافةتمإضافیة:تكالیفاستالمسند●

الضرائب.
بدیلة".كأكوادلألصنافالمخصصةاألكواد"معاملةالخیارإضافةتمالتوزیع:إدارةإعدادات●
التالیة:التحسیناتإدخالتماألصناف:تجمیعطرق●

a.اإلدخال.معالوحدةنسخ
b.الفيكمیاتأياقتراحعدمpost actionغیره.اوسطراولمعسواء
c.فارغة.أحدھمتركتمإذاكمیةأقصيوكمیةأقلواالفتراضیةبینالنسخیتمالحفظمع

شاشة).تعدیلطریقعنإظھاره(یمكنالمخزنيالصرفطلباليالحالةحقلإضافةتم●
المتعدد.التعبئةسندمنحذفھیتمواإلضافیةالتكالیفسندبحذفالسماحتم●
المبیعاتنظام

المشتریات.ومستنداتالمبیعاتمستنداتمنكلبتوجیھالضریبیةالسیاسةإضافةتم●
الحاجة.وقتالستعمالھمالعمیلبملفخیارات10إضافةتم●
والمردودات.للمبیعاتوذلكمعینخصممنالمستحقةالضریبةبقیمةقیدلعملكیانمسارعملتم●
خصمنسبةإحتسابحتىالقیمةمن3خصمنسبةإحتساباختیاراتاضافھتمالعامةاإلعداداتفي●

القیمة.من8
الحساباتنظام

الحقیبة.منالحسابكودإضافةتمالقبض،سندوالصرفسندتوجیھفي●
حسابات.ولھاذمةتكونبحیثالضریبیةالسیاسةتحسینتم●
السیاسةمسمىتحت)الصرف،القبض،القید(لسنداتالسطورعلىجدیدمرجعإضافةتم●

المحاسبیة.للتوجیھاتواضافتھ،النظامیةالقیودفيظھورهإمكانیةمعالضریبیة



نسخیتمبحیثصرفأمرعلىبناءإصدارهعندالصرفسندتحسینتمالصرف:سند●
description 1 descriptionإلىالصرفآمرمن2,3,4,5, 1 الصرفسندفي2,3,4,5,

remarksوكذلك ,collector.
یسمحبحیثالموازنةسیناریوملفإلىالفعلي"حسابفيالسنواتكلالخیار"استعمالإضافةتم●

الفعلیة.القیمحسابفياألعواماعتباربعدم
سند(الحساباتلمستنداتالنظامیةالقیودفيlines.text1وإظھارlines.narration2إضافةتم●

).الصرف-القبض-القید
المتنوعات.فاتورةإلىالدفعمستنداتإضافةتم●
المحلیة".بالعملةوالصرفالقبضطلباتفىالمدفوع"متابعةالخیارإضافةتمالحسابات:إعدادات●
البنوكنظام

المؤجلةالبنكیةللحافظةردھابجانبالبنكیةالحافظةبردتسمحالمؤجلةالبنكیةالحافظةردجعلتم●
المستند.توجیھفيمستقلودفترتوجیھالحالتینمنحالةلكلیكونبحیث

القائمةعرضإلىذلكالىماوالتغطیةقیمةوالقیمةوالخطابنوعوالبنكحقولإظھارتم●
الضمان.لخطاب

الضمان.خطابإصدارقبلضمان"خطاب"تعدیلمستندتخزینمنعتم●
خطابإنھاءوالضمانخطابتعدیلوالضمانخطابإصدارسندمنلكلالتالیةالحقولإضافةتم●

الضمان:
الرسومعلى1الضریبةنسبة○
الرسومعلى1الضریبةقیمة○
الرسومعلى2الضریبةنسبة○
الرسومعلى2الضریبةقیمة○

المستند:بتوجیھالتالیةالتعدیالتإجراءتمكما
للتعدیل".قابلة"الضریبةوالخیارالضریبیة"السیاسةالحقلینإضافةتم■
2و1الرسومضریبةلقیمةدائنومدینإضافةتم■

البشریةالمواردنظام
حتىالبیاناتقاعدةفيفقط)الشاشةفيبالفعلوالموجود(اآلتیةالحقولتسجیلتمالسلفة:سند●

والفورم:والتقاریر،اإلختیاروقائمةالقائمةعرضفيإظھارھامنالمستخدمیتمكن
○installmentDetails.paidInstallmentsCount
○installmentDetails.exemptInstallmentsCount
○installmentDetails.remainInstallmentsCount
○installmentDetails.totalPaid
○installmentDetails.totalReliefValue
○installmentDetails.totalRemaining

البشریة:المواردإعداداتفيالتالیةالخیاراتإضافةتم●
دوامخطةوجودعدممعانصرافإذنعملمنع○
دوامخطةوجودعدممعمأموریةسندعملمنع○
دوامخطةوجودعدممعإجازةسندعملمنع○



اليحالتھتتحولأنھإالمعالجتھ"تمبأنھالشراءطلبعليالتعلیم"عدمالخیارتفعیلمنالرغمعلي●
شراء.طلبعليبناءوكالءمطالبةعملعندأخرىمرةاستخدامھیمكنوالمعالجتھتمت

السلفة.سندفي"یدوي"الحقلإضافةتم●
مثلالمنشأللسندنقلھامكانیةمعالسطورالىالتحریرتاریخإضافةتم:مجمعجزاء-مكافأةسند●

الفعلي.التاریخ
من:لكل)دائنجانب-مدینجانب(المستندلتوجیھوإضافتھاالضریبیةالسیاسةإضافةتم●

تأمین.شركةاعتمادسند○
للتأمین.موظفإضافةسند○
التأمین.منموظفحذفسند○
للتأمین.موظفترقیةسند○
تأمین.تعویضاتسند○
اآلتیة:االختیاراتإضافةتمكما

a.كانتإذا(التخفیضقبلالضریبةاحتسابخیارtrueالتخفیضقبلتحسبالضریبةفان،
التخفیض).بعدتحسبالضریبةفانfalseكانوإذا

b.یدویا.الضریبةتحدیثبإمكانیةخیارإضافة
)).السیارةماركةاختیارإجباري(السیارةطرازالسیارة،(ماركةالملفاتإضافةتم●
جدیدتین.تأمینفئتيإضافةتمتأمین:عروضطلبشاشة●
مفرداتفىیوضعالمفردنوعداخلباختیاریكونالیومىللراتبمفردعملإمكانیةإضافةتم●

العمل.أیامعددفيضربھویتمالیومأجربقیمةالموظف
التطبیق)مرات(عددالمكافأة/الجزاءحسابمعاملإزالةوتمكماالمعادلةحسابطریقةتعدیلتم●

المعادلة.من
بالمستند.جوھریةتعدیالتإضافةتمإجازة:تصفیةمستند●
التالیین:الحقلینإضافةتم●

EmpAttendanceSysLineجدولفيجزئيحضورأولوقت○
جدولفىیومىانصرافآخروقتالیوم،فىحضورأولوقت○

EmpAttendanceSysLine
وتغییرالجزاء/المكافأةتفاصیل:إلى)المستندنوع(المجموعةاسمتغییرتممكافأة/جزاء:سند●

document(الشاشةحقولأحدمعیتكررidالـأنحیثأیضاidال Type.(
مععامالمستندرأسحالةفيالسطورعلىالمحدداتملءیتمالبحیثالتحسینتمالدوام:خطط●

الحفظ.
السیارة.محدداتلتحدیثسیارةبیاناتتحدیثسنداتفيالسطورعلىالمحدداتإضافةتم●
التالیة:التعدیالتإضافةتممجمع:جزاء-مكافأةسند●

الفعليبالتاریخالحفظأثناءالفارغةالسطوروملءالسطورعلىالفعليالتاریخجعلتم○
التاریخھوآلیاالمنشأةللمستنداتالفعليالتاریخیكونأنعلى،المستندرأسمنالموجود
السطور.علىالموجودالفعلي

خاللالموظفلنفسالنوعنفسمنالمكافأت/الجزاءاتمراتعددلحسابحقلإضافةتم○
آلیا.المنشأجزاء-مكافأةسندلمستندونسخھكاملةالمالیةالسنة



آلیا.المنشأالسندفيللمالحظةنقلھایتمالسطرعلىمالحظةإضافةتم○
البیع.عقدبتوجیھبالترتیب"األقساط"دفعالخیارإضافةتم●
لشاشةنقلھاویتمالطبيالتأمینفئةإضافةتمالموظف:بیاناتتحدیثوالوظیفيالعرضشاشة●

فارغة.تكنلماذاالحفظمعالموظف
النظامیقوموالمكافأةنوعوموظفعلىیحتويسطركلبحیثمجمعةمكافأةسندتطویرتم●

سطر.لكلمكافأةسنداتبإنشاء
التمدید.بیاناتإضافةمعوالعودةالخروجتاشیرةطلبببیاناتالخاصةالحقولبعضإضافةتم●
-وظیفیةدرجةمنالرواتبسجلوشاشةالیدویةاألداءمؤشراتقیمشاشةفىمحدداتعملتم-●

وظیفیة.درجةإلى
صرفیة.2لالسلفأقساطتخطیطإمكانیةإضافةتم-●
الموظف.إلينصیةحقول10إضافةتم●
المراجعةنظام

.AUFSAالـشاشةمنالعملبرامجملفاتبإنشاءخاصزرإضافةتم●
مجموعةإضافةتمكماالتوصیف،شاشةداخلالرئیسیةللشاشةوالتنفیذوالمتابعةالمراجعةنقلتم●

.2حسابات
الحسابات.مجموعةتحلیلإلىالعملبرنامجشاشةداخلالشركةمراجعةمیزاناسمتغییرتم●
المقاوالتنظام

عقد)(مستخلص،بالمستنداتالضریبةبعدوالصافىالضریبةقبلوالصافىالضریبةإضافةتم●
التصنیعنظام

(مادةبصنفربطھاویمكنخام)مادةكمیةلكل(قیمةنوعإضافةتمالمباشرة:التكالیفشاشة●
ال.أوخام)

التكلفة.منخصمھیتمالأصناف،مردودعملعند●
التصنیع.بإعداداتالمبدئي"اإلنتاجأمرمعالخامالموادمستندات"استخدامالخیارإضافةتم●
إظھارتمحیثالمتاحة،الكمیاتبكتابةتكفيالالكمیةأنمنالتنفیذسندفيالخطأرسالةتعدیلتم●

المخزنیة.السنداتفي)OverDraft(رصیدبدونالصرفرسالةفيالمتاحةالكمیة
سطورمنعلیھjoinعملالمكانیةوذلكالموردسندلسطور"Sourcelineid"الحقلإضافةتم●

التنفیذ.سند
اإلنتاج.وأمربالحجزتقومالتيالمستنداتكلعليالحجزوتطبیقإلغاءإضافةتم●
(فاتورةمنكلتوجیھفيالمستندات"تجمیععنداالعتبارفيعليبناًء"وضعالخیارإضافةتم●

المشتریات).مردود-المبیعاتمردود-المشتریاتفاتورة-المبیعات
البیعنقطةنظام

البیعتتطلبالمعارضبعضلوجودنظراًوذلكالماكیناتمستويعليالضریبةإعداداتإضافةتم●
ضریبة.بدون

المستندیةاالعتماداتنظام
المصروف.بندلنافذةالتكالیف"فيالتأثیرالخیار"عدمإضافةتم●
العقارياالستثمارنظام

العقود.فياستعمالھعنداعتبارھاوالعقارياالستثماردفعنموذجاليالقسط""نسبةإضافةتم●



بدایةتاریخاحتسابمنھایتمومدة)و(نوعفترةعنعبارةتكونوبعد"القسط"بدءإضافةتم●
النموذج.اختیارعندالقسط

العقاراختیارعنالعقارمنتحدیثھیتمأنو-العقارياالستثمارسنداتإلىالدفعنموذجإضافةتم●
النموذج.علىبناًءاألقساطتحدیثیتماختیارهوعند

الراتب:لسندالتالیةالتحسیناتإضافةتمموظف،خدمةانتھاءعندالراتب:سند●
إلىالرواتب)،فترةبدایة(:الراتبسندسطورفيتاریخمنیكونأنالراتباصدارعند○

وجد).إنالموظفشاشةفيالخدمةنھایةتاریخ(الراتبسندسطورفيتاریخ
بعدالخدمةانتھاءتاریخیكونأنبشرطمستقیلحالتھلموظفراتبباصدارالسماحیتمأن○

فترةبدایةمن(السابقةالنقطةفيكماالفترةتحسبأنعلىالرواتبفترةبدایةتاریخ
الخدمة).نھایةتاریخوحتىالرواتب

التوجیھ:إعداداتبسطورالتالیینالخیارینإضافةتماإلیجار:عقدتوجیھ●
الحالي.العامسطورمعیستعملال○
.المقدم)(اإلیرادالتالیةاألعوامسطورمعیستعملال○

األراضي.بملفتلقائیاًیظھرالدفعنموذجحقلجعلتم●
ویمكنإجبارىغیرالمستندرأسفىالعقاریكونبحیثالمستندتحسینتمصیانة:مصروفسند●

اختیاره.عدم
محصلحقلفىالموجودالمبلغإلغاءیتممعین،لقسطمالیةورقةإلغاءعندبحیثالنظامتحسینتم●

قبض.باوراق
افتراضي.بشكلالعملةلحقلاالفتراضیةالعملةنسختماالیجار:عقدانھاءشاشة●
قابلغیرالحقلویكونالعقدفيمحصلغیركانإذاالتأمینقیمةنسختماالیجار:عقدانھاءشاشة●

قابلالحقلیكونأنعلىالتأمین)الخصم(قیمةحقلفيصفرووضعافتراضيبشكلللتعدیل
المستخدم.رغبإذاللتعدیل

البیعنقطةنظام
(الكسورالقروشأوالھلالتلخصمیستعملفقطقیمةوھوالكسور""خصمالحقلإضافةتم●

Translationمناالسمتغییریمكنالصغیرة) overrider.
یجبوللمبیعات"،الكسورتخفیضحقل"إضافةوھوالبیعنقاطإعداداتفيجدیدخیارإضافةتم●

البیع.لنقاطالتخفیضإلظھاراستخدامھ
البیع.نقاطإعداداتفيالي"الكسورتخفیض"نسخالخیارإضافةتم●
البیع.نقطةمنالناتجالقبضبسندخصومات""قسیمةالصفحةإضافةتم●

اإلعدادات
حسابتاریخإلىالضریبةحسابتاریخمنوضعتمالدفع،طرقعلىالضرائبحسابفي●

الضریبة.
الستیرادجدیدةدالةاضافةتمكماواالنصراف،الحضورمستندإلى"text1"حقلإضافةتم●

البصمة.ماكینةمناالستیرادعندالنصوص
العامة.اإلعداداتبنافذةكذلكالخطألوانإضافةتمكماللقوائمفونتنوعومقاسإضافةتم●
Utils.htmlبقائمةالتالییناإلجرائینإضافةتم●

a.Upgrade To Latest Release



b.Force-Online
الرابط.خاللمناالصدارتحمیلتقدممتابعةیتمحتيتنفیذھاالجاريالخطواتإظھارأیضاتمكما

األزراربإظھارالنظامیقومالبحیثالمفصلة)الملحوظةنافذة(مثلالنوافذببعضالتحسینتم●
والمرفقات.بالنقاشاتالخاصةالحقولوظھورالحفظبعدإالواإللغاء""اإلضافة

إليالكمیات)تجمیع-الشحناتتجمیع(مثلنظاميإجراءبتشغیلیقومزربإضافةالسماحتم●
الشاشة.تعدیلطریقعنالشاشات

یكونأنعلىالضریبةسیاسةشاشةإلىالعامةباإلعداداتالموجودةالضریبةإعداداتإضافةتم●
اوالضریبةالسیاسةراسأوالضریبةالسیاسةتفاصیلمناالعداداتتلكتكونبأنخیارھناك
العامة.االعداداتمن

تعدیلطریقعن(منسوخةمعدلةبنافذةخاصلرابطالوصولإمكانیةإضافةتمالتقاریر،في●
القوائم).

أخرى.منطقةتكالیفعلىبناًءمنطقةتكالیفلحسابآلیةعملتم●
رسالةفيالسطورأرقامإظھاریمكنبمعاییر،تحققبسببخطأظھورعندبحیثالنظامتحسینتم●

الخطأ.



أخطاء
المخزوننظام

معحتىالحجزفكیتمالبالحجز،یقومسندأيحفظإعادةثمالتوجیھمنالحجزعالمةالغاءعند●
الحجز.إلغاءعلىالضغط

سندفيالنسبةولیسالضریبةقیمةحقلفينسخھایتمالمصروفبندفيالموجودةالضریبةنسبة●
المصروفات.

بالعملةالنظاميالقیدتسجیلیتمذلكمعوالمحليالمبلغمنالضریبةنسبةباحتسابالنظامیقوم●
الضریبة.قیمةتضاعفإلىیؤديمماللضریبةاالجنبیة

التوجیھ".فيالضریبةتعدیل"یمكنالخیارتفعیلمنبالرغمالضریبةتعدیلیمكنال●
ھذااستعمالعندفارغةخطأرسالةتظھروبینھاتحویلبدونوحداتبھصنفبحفظالنظامیسمح●

الرئیسیة.الوحدةبینوبینھاتحویلیوجدالوحدةمعالصنف
مماموقعإلياختیارعدمومواقعلھمخزنإلياختیارمعبالحفظالمخزنيالتحویلطلبیسمح●

المعالجة.فشلإلىیؤدي
االساسيالملففيموجودةغیرللصنفاصدارةوإدخالالسعرقائمةفيصنفسعرإدخالعند●

موجودةغیرإصدارةعلىتحتويالتيالسعرقائمةحفظمنعوالصوابالحفظالنظامیقبلللصنف،
الصنف.بملف

صحیحة.بطریقةالتكلفةبحسابیقومالالمتعددالتعبئةسند●
تعمل.الالمتعددالتعبئةفيالوحدةتكلفة●
اإلنتاجعندصرفھاتكلفةنفستأخذالخاماتكلالتكلفة،توزیعفي:إنتاج)(أمرالتجمیعسند●

الخام.علىتحملالتكلفةوباقى
المشتریاتنظام

خطأ.یظھرمجمعشراءطلبعملعنداألحیان،بعضفي●
المبیعاتنظام

الحجزأنالمفترضمنبنجاح،تمعبارةتظھرحجز)،كوصلیستخدم(والذيبیعأمرإلغاءعند●
بیعھا.والیمكنمحجوزةمازالتالبضاعةالحقیقةفيولكن.إلغاؤهتم

).5..1(األسعارمحدداتاختیارمعالسعرتحدیثیتمال●
خطأ.یظھربیعأمرعلىبناءاختیارمعمبیعاتفاتورةعملعندأحیاناً،●
ألحد1رقمالصفحةبإخفاءصالحیةعملوعندالصفحاتبینمشتركةخاناتبھالبیعأمر●

بیانات.بدونتظھرالمسجلةالبیعأوامرفتحثمالمستخدمین
علىبناءا110ًبمبیعاتفاتورة(مثالًالمرتبطالمستندكمیةبتخطيیسمحبحیثالنظامضبطعند●

(الكمیةالمثالھذافيتكونأنالمفترضبینمابالتخطي،السماحالنظامیعتبرال)،100ببیعأمر
.10-=والمتبقي)100المسلمة

یسمحوالالتوریدسنداتبتجمیعالنظامیسمحالالمخزنیة:السنداتصفحةالمبیعات-مردودات●
فقط.عليبناءحقلطریقعنإالالتوریدسندرقموضعأوباختیار



الحساباتنظام
والحسابعلىحركاتعملتمیكنلمإذاالفعليفيالموجودالرقمبتغییرتقومالالمالیةالموازنات●

المحددات.
فقط.متنوعاتوفاتورةثابتاصلشراءسندعلىتحتويبنكيإشعارفيعليبناء●
الورقةمنالمتعلقةالذمةإدراجیتمالقبض،سندمنالمالیةالورقةوتعریفقبضسندعملعند●

خطأ.یظھرالحفظوعندالقبضسندفيالمتعلقةالذمةالىالمالیة
صرف"سند"إنشاءزراراستخدامعندالصرفسندإلىالمالیةالورقةمنالملحوظةنقلیتمال●

المالیة.األوراقشاشةبداخلالموجود
التصنیعنظام

للتآلف.الموردسندفيمواردسطوربإدراجیقومحیثبالخطأتالفللخطوةالوقتبحسابنمایقوم●
األولیةالتكلفةمنونسبةالخامالموادتكلفةمن(نسبةمباشرهالغیرالتكالیفتوزیعطرق●

صرفتكلفةإلىالخاماتمردودتكلفةبجمعالنظامیقومحیثسلیمبشكلتعملالومخصص)
طرحھا.لیسوالخامات

بصورةالمنتجمكوناتمنمكونمنأكثرمنالكمیاتبتجمیعالنظامیقومال:MRPنظام●
مكونواألولالسطرفيAمكونتحدیدومرتینتاممنتجوجودعندالمثالسبیلعلىصحیحة.

Bالمكونباستعمالالنظامیقومالثاني،السطرفيA.للسطرین
والصالحیة.اإلنتاجتاریخینسخالإنتاجأمرعلىبناءتحویلطلب●
الصنف.تكلفةحسابفيالخاماتمردودبمراعاةالنظامیقومال●
البشریةالمواردنظام

تنفیذیمكنالبأنھالتأمینفئةاختیاربمجردتظھرخطأرسالةیوجدتأمین:عروضطلبشاشة●
العملیة.

یعمل.البالقطاعالتجمیعالراتب:سجل●
الموظف.لنفسالیومنفسفيإجازةسندینبعملالنظامیقبل●
الموظفینتجمیع)،الرواتبسجالت-الیدویةاألداءمؤشرات-انصراف/حضور(منكلفي●

یعمل.الیدویا
المتقدمینتظھرالالعدسةللعمل،متقدملـمقدموظیفيعرضعملعندالوظیفي:العرضشاشة●

صحیحة.بطریقةیعملیدویاللعملالمتقدمكودكتابةوعندللعمل
فيوذلكاألسبوعیةالعطلةیومفيالعملحالةفيانصرافوقتآخربتسمیعیقومالالنظام●

الراتب.سندفيواالنصرافالحضورمعلومات
اإلعدادات

الكود.إلىprefixبادراجیقومالدفترواكسیلشیتمنسنداستیرادعندأحیاناًخطأیحدث●
یقومالعامتكونبانالمسموحالملفات-الشاشاتوالحقولإعداداتإلىاالتصالجھةإضافةعند●

صحیح.بشكلباعتبارھاالنظام
الثانیة.للمرةالمراجعةیمكنالذلكمعواثنانالمراجعةمستویات●
التوجیھ.شاشةوالنظامإعداداتفيحقولعنالبحثیمكنال●
الصفحات.لكلإضافتھایتمصفحة،علىجدیدةمجموعةإضافةعندالشاشةتعدیلفى●



البیعنقطةنظام
البیع.نقاطإلىنمامناألسعارقوائمنقلعندخطأیحدث●
صحیح.غیرالسطورترتیبیظھرالمردودشاشةفي●
البیاناتقاعدةداخلوجودھامنبالرغمالبیعنقاطفيالتظھراألصنافبعضاألحیان،بعضفي●

بیعھا.ویمكن
إدراجھامنبالرغمباألصنافالخاصةالضرائببإدراجالنظامیقومالفاتورة،بدوناالستبدالعند●

ألنباالستبدالإدراجھاوالصوابالرئیسي،نمانظاموبمردوداتالبیعبنقطةالمبیعاتبمردودات
واحد.المبدأ

یقوماالستبدالثممجانیةالصنفنفسمنوكمیةبسعر،صنفمنكمیةتحتويفاتورةإصدارعند●
سالبة.بكمیةواحدبسطربجمعھماالنظام

یقوماالرتجاعثممجانیةالصنفنفسمنوكمیةبسعر،صنفمنكمیةتحتويفاتورةإصدارعند●
واحد.بسطربجمعھماالنظام

"اآلجلبالحقلاإلدخالمؤشریكونعندماالحفظثماألجلقیمةبتغییرالوردیةبنافذةالنظامیسمح●
الفعلي".

السعرعمودبإظھارالنظامیقومالصنف)،عنالبحثفيالسعرعمود(إظھارالخیارتفعیلعند●
سابقاً.اختیارھاتمالتياألسعارإالاألسعاربإظھاریقومالولكن

نما.إعداداتفيمفعلةأنھارغمالبیعنقاطفيتظھرالوالمقاساللونحقول●
البنوكنظام

یجبوالضمانخطاباتالبحثفىیظھرالاألحیان،بعضفىالضمان:خطاباستالمشاشة●
البیانات.الستحضاریدویاكاملالضمانخطابكودكتابة

خطأ.رسالةتظھرضمان،خطابإنھاءعملعند●
بصورةیعملیدویاالضمانكودكتابةوعندیعملالبالعدسةالبحثالضمان:خطاباستالم●

صحیحة.
العمیلعدامااالفتتاحيالمستندبیاناتجمیعنقلیتمفانھضمان،خطاباتافتتاحيمستندعملعند●

االفتتاحي.مستندمنالخطابإلىالعمیلنقلیتمأنوالصوابالى)،(یسلم
المستندیةاالعتماداتنظام

االعتماد.مصاریفسنداتفيالضرائبتوجیھفيمشكلةتوجد●
مصاریفسندفيصحیحةبطریقةیعملالفإنھالسندرأسمنحقلالدائنالجانبعملعند●

االعتماد.
التقاریرنظام

كودتحدیدفالمطلوبوبالتاليبھ،الخاصالفیوبفتحیقومالفإنھلمستندالتقریرفيلینكعملعند●
جاسبر.مناللینكفيالعرضملفمعرفكودوالمنیو


