
اإلضافات
المخزوننظام
إلىالمستندرأسمنالمخزنيالموقعبنسخالنظامیقومبحیثالتوریدسندتحسینتمالتورید:سند●

الحفظ.معالمستندتفاصیل
المواقعبنسخالنظامیقومبحیثمخزنإلىمخزنمنلصنفمخزنيتحویلسندتحسینتم●

المواقع.حقولفيالصنفمناالفتراضیة
التوزیع.إدارةبإعداداتتورد"لمشحناتبصرف"السماحالخیارإضافةتم●
الصنف.بشاشةالتكلفةصافيلحسابطریقةعملتم●
اإلضافیة.االستالمتكالیفشاشةفىمرفقاتإضافةتم●
عامة.المخزنیةالمستنداتوخاصةالصرفبسنداألصنافعالقاتتفعیلتم●
الخاصةالبیعأمرحالةتغیرعندملغيإلىالمخزنيالصرفطلبحالبإلغاءالخاصالكیانمسار●

صحیح.بشكلیعملالملغيإلىبھ
المبیعاتنظام
التالیة:مساراتإضافةتمالحفظ،معالخصوماتحسابإلعادة●

○EARecalcSalesDocDiscounts
○EARecalcSalesDocUnitPrices
○EARecalcSalesDocUnitPricesAndDiscounts

شاشةفىالسطورمستوىعلىتاریخونصیةورقمیةحقول5إضافةتممبیعات:أسعارقائمة●
المبیعات.أسعارقائمة

-المحددات-العمیل:علىیحتويالمبیعات،قائمةفيالمبیعات"مندوب"تحدیثالمستندإضافةتم●
العمیل.بملفاإلحصائیاتإلىالمستندبیاناتإضافةوتمتاریخ،إلى-تاریخمن-المبیعاتمندوب

التالیة:التحسیناتإضافةتمالقسیمة:دفترنافذة●
العملةحقلإلىافتراضيبشكلاالفتراضیةالعملةنسختم○
السطر.مستوىعلىالقسیمةقیمةمنالمتبقيحقلإضافةتم○
مستخدمة)غیرأوالسطر(مستخدمةمستوىعلىقسیمةلكلللحالةعمودإضافةتم○

األسعار"قوائمالعروضأولویاتبتكرار"السماحالخیاراسمتصحیحتمالتوزیع:إدارةإعدادات●
األسعار).وقوائمالعروضأولویاتبتكرار(السماحلیصبح

أدنى(حقولفياألسعارقوائمفيالتعدیللمنعGroovyScriptالنوعمنكیانمسار2عملتم●
بیاناتھبكاملجدیدصنفباضافةفقطیسمحو)،كمیةأقل-سعرأعلى-االفتراضيالسعر-سعر
وأسعار.كمیةمن

مبیعات،(فاتورةبالمستنداتالدفعمستنداتنسخیتمالبحیثالمماثلةالنسخةعملتحسینتم●
متنوعات)فاتورةمشتریات،مردوداتمبیعات،مردوداتمشتریات،فاتورة

الحساباتنظام
شاشة.بتعدیلإلظھارهالحاجةدونالتصنیفداخلالقسمإظھارتمالحسابات،تصنیففى●
معحالیاًیعملأنھحیث،خزینةالذمةنوعمعالدفعطریقةباستخدامللسماحخیارإضافةتم●

فقط.البنكيالحساب



التالیة:الملفاتإنشاءتماالستثماریة:المحافظ●
المستثمرملف○
استثماريمشروعملف○
)مشروع(بترتبطاالستثماریةللمحفظةملف○
بالمشاریعتفاصیلعلىیحتوي:االستثمارلصندوقملف○

البنوكنظام
حسبتصاعديالبنكحركاتبترتیبالنظامیقومبحیثالمذكرةتحسینتمالبنكیة:تسویةمذكرة●

االكسیل.ملفمناستیرادھاعندالتاریخ
البنكي.اإلشعاربتوجیھاألقساط"تأثیر"عكسالخیارإضافةتم●
البشریةالمواردنظام
التياالجازهأیامتفرقةیتمحتىEmpAttendanceSysLineجدولالىاالجازهنوعإضافةتم●

راتب.بدونالتيعنبراتب
الدوام.بملفالحضور"وقتحسب-آلي"دوامالخیارإضافةتم●
للحضورمحددةفتراتتحدیدھواآلليالحضوروفكرةاآللیة،بالدواماتخاصجدولإضافةتم●

حضوركانإذاالمثالسبیلفعلىالفترة،لھذهمنتمیاًیكونالفترةھذهفيالموظفحضرإذابحیث
ھذافيالموظفھذابربطالنظامیقومعشر)،الحادیةالساعةوحتىالتاسعةالساعة(منالموظف

الساعةوحتىعصراًالثالثة(منالموظفحضوركانإذاماحالةوفيالصباحي،بالدوامالیوم
المسائي.بالدوامالیومھذافيالموظفھذابربطالنظامیقوممساءاً)،السابعة

تؤثرحتىعلیھامباشرةسنداتعملبعداالجازةلسنداتRecommitلعمل"migrator"عملتم●
التالي:الرابطاستخدامیمكنذلكلتنفیذ.EmployeeStateSysEntryجدولفي

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresource.do
main.entities.utils.MigrateEmpStateEntry

كالتالي:البشریةالمواردبإعداداتالمرتبمنباالستقطاعالخاصةالخیاراتضبطتم●
خاللواحد)بیاناتتحدیث(سندواحدةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیاممعاملة○

الفترة.
خاللواحد)بیاناتتحدیث(سندواحدةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیامأساس○

الفترة.
خاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیاممعاملة○

كاملة.فترة
خاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیامأساس○

كاملة.فترة
خاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیاممعاملة○

كاملة.غیرفترة
خاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتراتببدوناالجازهأیامأساس○

كاملة.غیرفترة
الفترة.خاللواحد)بیاناتتحدیث(سندواحدةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیاممعاملة○
الفترة.خاللواحد)بیاناتتحدیث(سندواحدةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیامأساس○

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.MigrateEmpStateEntry
http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.MigrateEmpStateEntry


فترةخاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیاممعاملة○
كاملة.

فترةخاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیامأساس○
كاملة.

فترةخاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیاممعاملة○
كاملة.غیر

غیرفترةخاللبیانات)تحدیثسندمن(أكثرمتعددةتوظیفلبیاناتالعملعدمأیامأساس○
كاملة.

اإلجمالیاتالىالمدفوعةاألقساطإجماليإضافةتمالراتب:سند●
أذون،والجزاءاتالمكافآتسندات،االجازهسندات:منكلفياإلحصائیات:-الراتبسند●

عرضأوفقطالفترةتخصالتيالمستنداتلعرضآلیةإضافةتمالمأموریات،سندات-االنصراف
الموظف.تخصالتيالسنداتكل

حالةتغیریوضحالموظف"حالةتغیر"حركاتالجدولإضافةتماإلحصائیات:-الراتبسند●
الموظف.شاشةفيالموظف

فيالمرتبطةاالجازهمنالعودة"تاریخوالمباشرةتاریخبیناألیام"فرقالنظاميالمؤشرعملتم●
العودة.تاریخبعدالمباشرةتاریخأنبشرطالمباشرةسند

یوم.نصفاالجازةنوعحالةفيالیومنفسفيللموظفإجازتینبعملنمایقبل●
حقلتحدیثالىالحاجةدونالسطورعلىالمضافةلألیامحقلإضافةتمإجازة:رصیدتعدیلسند●

قام:مثال).المضافالرصید+الحاليالمتبقي=المعدلالرصید(أنبحیثالمعدلالرصید
السنویة.اإلجازاترصیدإلىاألیامھذهتضافأنعلىرسمیةعطلةأیامبالعملالموظف

بھ.الخاصوالباسورداإلیمیلبتغییرللمستخدمالسماحتم●
رواتب.سجلإصدارعندأحیاناًخطأیظھرالرواتب:سجل●
الطبي:التأمینبنظامالتالیةالتحسیناتإضافةتم●

واإلضافة.التعمیدسندمنتحدیثھایتموالموظفشاشھفىالطبىالتامینشركھإضافة○
والحذف.والترقیةاإلضافةسنداتمعللمرافقینالتأمینبیاناتتحدیث○
منالمعلومةوتحدیثالمرافقینجدولفىالتأمیننھایةوتاریخالتأمینبدایةتواریخإضافة○

والحذف.والترقیةاإلضافةسندات
الموظف.شاشةمنالطبيالتأمینبیاناتجمیعمسحیتمالطبى،التامینحذفسندمع○
انتھائھ.عندالموظفبطاقةمنالتأمینبیاناتلمسحآلیةعمل○

مجمعة.إجازةسندتطویرتم●
المواردبإعداداتاالجازه"بعدعملمباشرةسندبدونالموظفینتجمیع"عدمالخیارإضافةتم●

البشریة.
التالیة:التحسیناتإضافةتممجمع:مباشرةسند●

مدةاالجازة،(نوعباالجازةالخاصةالحقولبعضلتحدیدتفاصیلإضافةتم○
االجازة،..الخ).

أجازة".الّخرالعودةتاریخ"مدالخیارإضافةتم○
عمل".مباشرةسندمنممتدالعودة"تاریخالسطرمستوىعلىالخیارإضافةتم○



المكافآتإجمالي-الجزاءاتإجماليبإضافةالنظامیقومبحیثالراتبسندتحسینتمالراتب:سند●
االستقطاعات.وإجمالياإلضافاتإجماليقبل

بسندوالموجود(العملمباشرةتاریخإضافةتم:األجازةسندات-اإلحصائیات-الراتبسند●
االجازة.مدةحقلبعداالجازهسنداتإلى)االجازة

للموظفنسخھاویتمموظف"بیانات"تحدیثالوظیفي"،"العرضمنلكلالتالیةالحقولإضافةتم●
Description(الحقولباقيمثل 6 …..Description 15.(

الموظف.بیاناتفيموجودھوكماالموظفبیاناتتحدیثمستندفيالوظیفيالقسمحقلإضافةتم●
ًاإلحصائیات:-الراتبسند● خطأ.یظھرالمأموریات،استعراضعندأحیانا
علىیحتويالذيالكودبنسخیقومالنظامفإنآلي،تكویدلھامجموعةعلىالموظفحفظعند●

@draftیرفضبالتاليوالماكینةكودتكرارإلىیؤديمماواالنصرافالحضورماكینةكودإلى
الحفظ.النظام

سنداتإظھاریتمالالسلفة،سنداختیارعندبحیثالسندتحسینتمالسلفة:أقساطجدولةإعادةسند●
بالكامل.المسددةالسلف

المستحقات.تصفیةلسندمرفقإضافةتم●
اإلضافات(جروبالمستحقاتتصفیةمستندمناستقطاعات6وإضافات6إلغاءتم●

اإلعدادات.فيلھمخیارعملتموواالستقطاعات)،
العدادقراءةبإظھارالنظامیقومالسیارة،اختیارعندبحیثالسندتحسینتمسیارات:إجراءسند●

السیارة.ملفمنآلیاًالسابقة
الثابتةاألصولنظام
للسطور)textحقول3وnحقول3(إضافةتمعھدة:وتسلیماستالممستندأصل،استالمسند●

FAReceiptDocLineالجداولفي , FADeliveryReceiptLine،لكلمرفقإضافةتمكما
السابقین.المستندینمن

المقاوالتنظام
المقایسة،شاشةداخلالمقایسةفيالمذكورةالشروطكراسةمناألرباحتحدیثزرإضافةتم●

للمقایسة.الكراسةمنوالسعرونسبھااألرباحلجلبوذلك
السطر.مستوىعلىRefإضافةتمباطن:مقاولمستخلص●
القیاسي.البندبنافذةإنجلیزي)الشرحعربي،(الشرحالحقلینإضافةتم●
على.بناءبالحقلالمستدعىالمستندمنالبندواسمالقیاسيالبندكودإظھاریتمالتحلیلي:الكارت●
المستند:رأسمنالتالیةالحقولحذفتمالتحلیلي:الكارت●

البندكود○
الربحھامش○
الربحھامشنسبة○
البیعسعر○

منأكثروضعإلمكانیةالمستندرأسمنولیسالسطرعلىالبندكودمعالتعاملسیتمحیث
على.بناءامستنداتسطورفىالبیعسعرومنھالربحتحدیدسیتممختلفة).(بنودبند

العمالءخدمة
آالت.السطورإلىتضافوللصیانةفاتورةعملتم●



المستندیةاالعتماداتنظام
اعتمادمنأكترعلىالمصروفبندقیمةبتوزیعتسمحالمصروفسندفيجدیدةشاشةإضافةتم●

مستندي.
العمالءخدمةنظام
یتم(صنف)معینةقانونیةخدمةواختیار-قضیةعلىإجراءعملعندكاآلتي:كیانمسارعملتم●

الخدمة.عقدمنالسعروأخذالقانونیةالخدمةبھذهالعمیللنفسمبیعاتفاتورةعمل
البیعنقطةنظام
أیاممنوالتحققطبیعيبشكلاستبدالعنناتجةفاتورهاستبدالأوارتجاعإمكانیةتفعیلتم●

وتاریخالحالياالستبدالأواالرتجاعمستندتاریخبینالفرقعليبناًءیتماالرتجاعأواالستبدال
تمت.فاتورهأولأصل

الفاتورة.قیمةبحسبالقسیمةقیمةلتختلفبشرائحتكونأنیمكنبحیثالقسائمتحسینتم●
اجباري:الموقعكانإذااالتيبالشكلعملھطریقةوتكونالبیعنقاطسطورعلىالموقعإضافةتم●

الموقعبوضعالدفععندالنظامیقومالفاتورةفيللموقعالبائعتحدیدعدمحالةفي○
إلىونسخھنمافيالبیعنقاطفواتیرإلىونسخھالصنفشاشةبداخلالموجوداالفتراضي

ذلك.بعدالمخزنيالصرفسندات
وضعبعدإالالفاتورةدفعالنظامیرفضافتراضي،موقععليیحتويالالصنفكانإذا○

موقع.عليتحتويالالتيالسطورفيالموقع
األصلیة.البیعنقاطفاتورةلفتحالمردودداخلمنلینكھایبرعملتم●
علىبالماوسمرتینالضغطخاللمنیمكنحیثالبحث،جدولفيحقلأينسخإمكانیةإضافةتم●

والنسخ.األیمنالزراستخدامالجدولحقولأحد
كانوإذاالماكینةداخلالموجودالتصنیفمنالسعرنسخیتمبحیثاألصنافتسعیرتحسینتم●

باإلعدادات.الموجودالتصنیفمنالسعرنسخیتمفارغ
ip(بالماكینھالخاصبيااليعنوان:وھماالماكینةلملفحقلینإضافةتم● address،(للماكینھ

بعدالملفات.نقلواالتصالإمكانیةاألجھزةإلعطاءتعریفھمیجبحیث)port(الماكینھمنفذورقم
لیستفاتورهبكوداستبدالأومردودعملیمكنالبیع،نقاطإلىالماكینةبملفالتعدیلقراءةتتمأن

كودحقلبجانبأخرىماكیناتفيالبحث-زرعلىالضغططریقعنالحالیةالماكینھعلى
معلومة).كانتإذا-المصدر(الماكینھوالفاتورةكودوإدخالالفاتورة

یقومالعرض،بتطبیقالخاصةالرسالةوظھورالعرضتطبیقعندأنھبحیثالبیعنقاطتحسینتم●
المطبق.العرضكودبإظھارالنظام

ضریبة.بدونتكونالمجان�ةاألصنافأنبحیثالبیعنقاطتحسینتم●
البیع.نقاطإعداداتفياألسعار"بقوائم"االلتزامالخیارإضافةتم●

اإلعدادات
مراتعددعمود"إخفاءاالختیار"،قوائمفيالسطراختیارعمود"إخفاءالخیارینإضافةتم●

البحثعنداالختیاربنافذةاألوالنالعمودانوھماالعامة،باإلعداداتاالختیار"قوائمفياإلدراج
المستند.تفاصیلحقولأحدعن

ھذهتحتويالتنبیھات"."إعداداتبلوكفيالتنبیھ""محتوىالقائمةإضافةتمالعامة:اإلعدادات●
التنبیھ).محتوىعرضعدمالتلقائي،وھوالتنبیھ،محتوى(عرضالقیمتینعلىالقائمة



القائمةھذهتحتويالتنبیھات"."إعداداتبلوكفيالتنبیھ""محتوىالقائمةإضافةتمالمستخدم:●
التنبیھ).محتوىعرضعدمالتلقائي،وھوالتنبیھ،محتوى(عرضالقیمتینعلى

مستندات.بعدةالمستندتصنیفلربطوذلكالمستند،تصنیفبنافذةأنواع""قائمةالحقلإضافةتم●
Monitorفي"listPageMatchingRef"إظھارتم● Current Tasks
التكرار.لمواقعملفأومستندإرسالفشلعندللتنبیھآلیةعملتم●
taskشاشةإضافةتم● monitorاختیاربدونTask KillالقسمقبلمنلتستخدمITانعلى

.adminبخالفأیضاالمستخدمیكون
التنبیھات.بنافذةعلى""مطبقالحقلإضافةتم●
ref1(و)description15إليdescription6(الحقولإضافةتمالموظف:بیاناتتحدیثمستند●

التحدیث.بسندالموظفاختیاربمجردالموظفنافذةمنبنقلھاالنظامیقومبحیث)ref5إلي
الصالحیات.ملفضمناالفتراضیةالقائمةإضافةتم●
المحددات".محدداتبتعدیل"السماحالخیارإضافةتمالعامة:اإلعدادات●
عملیمكنحتىالبیاناتقواعدإلىالصالحیاتوملفاتبالمستخدمالخاصةالصالحیاتإضافةتم●

للصالحیات.طباعةوفورمتقریر
العامة".اإلعداداتاليالجدولفيالسطور"عددالخیارإضافةتم●
عامتحسین
مسودة.المحفوظةالمستنداتمراجعةوإلغاءبمراجعةالسماحمنعتم●
معالجتھا.فشلتمستنداتوجودعندالمستخدمبتنبیھیقومبحیثالنظامتحسینتم●
بنافذةالراتب"سجلفيفقطالعمل"رأس"علىحالتھمالذینالموظفین"تجمیعالخیارإضافةتم●

الموظفین.إعدادات
.المزیدبقائمةالموافقة"إلغاء"طلباإلجراءتحسینتم●
وذلكالكیانات،مساراتفيفقطوقتأوفقطتاریخإلىوالوقتالتاریختحویلإمكانیةإضافةتم●

التالیتین:اآللیتیناستخدامعبر
○toTime=creationDate.$toTime
○toDate=creationDate.$toDate

التقاریرنظام
التقاریر:بمصممالتالیةالدوالإضافةتم●

a.})NamaRep.getItemPriceByCode($F{ItemCode
b.})NamaRep.getItemPriceById($F{ItemId

المستندات،(الملفات،الخیاراتیحويوالذيعلى""مطبقالحقلبجانب"النوع"الحقلإضافةتم●
الشاشات).كل

تفاصیلالمشتریات،عروضتفاصیلاألصناف،مشتریات(تفاصیلالنظامیةالتقاریرإضافةتم●
الشراء).أوامر

العمیل.والفرعوالمخزنمنبكلالتجمیعلیتمالفواتیر""ربحیةبالتقریرتجمیع2عددإضافةتم●
الفاتورة.لرقملینكھایبرإضافةكذلك

الصنف.قسمعلىفقطجروبوعملللتقریرالصنفوحدةإضافةتماألصناف:ربحیةتقریر●



أخطاء
المخزوننظام
فارغة.خطأرسالةتظھرالتجمیعمستندفيالتوریدموقعأوالتوریدمخزنتعدیلمحاولةعند●
وذلكیتجاھلالنظامفانالمخزني،التحویلأوالصرفأوالتوریدتأثیرفيللشرحقالبعملعند●

Credit"كلمةباستعمالیقوم or Debit"النظامي.القیدشرحفي
المبیعاتنظام
الالنظامفإنالبیع،أمرفيسابقابائعاختیارتمقدوبائعلھالعمیلوبیعأمرفيعمیلاختیارعند●

بالعمیل.المعرفبالبائعالموجودالبائعباستبدالیقوم
الفاتورة.منیختفيالمبیعاتمندوبفإنالعمیل،إختیارومبیعاتفاتورةعملعند●
للصنفوحدةبنسخیقومالنظامفإنالعروضشاشةسطرفيالصنفاختیارعنداألسعار:عروض●

ھذهفيالوحدةعمودتعدیلیمكنفإنھللعرضحفظعملبعدولكنالوحدةعمودتعدیلیمكنوال
الحالة.

المماثلة.النسخةمعالحجز""إلغاءبتفریغالنظامیقومال●
الكمیات.منالتأكددونبالحجزیقومفإنھمرة،ألولالحفظمعالحجزإلغاءوجدإذاالنظام●
الخیار(السماحتفعیلعدممنبالرغمللعرضاألولویةبتكراریسمحالنظامالتوزیع:إدارةإعدادات●

األسعار).وقوائمالعروضأولویاتبتكرار
المقاوالتنظام
تظھرحیثمرةمنأكثرعلیھاالضغطعندالشروطتجمیعفىخطأیوجدالباطن:مقاولمستخلص●

مختلفة.أرقام
الحساباتنظام
المماثلة،النسخةإلىالدفعمستنداتبنقلالنظامیقومالمتنوعات،لفاتورةمماثلةنسخةعملعند●

بنسخھا.یقومأالوالصواب
النظامیقوم.."،اللوناوالمقاساوباالصدار"تجمیعالخیارواستخداماحتیاجاتطلبعملعند●

فإنالحفظ،زرعليالضغطعندولكن..الحفظ،قبلصحیحةبصورةوالكمیاتالسطوربجمع
خطأ.وھذاالسطوركلفيووضعھاجمیعاجمعھاویتمتختلفالكمیات

المتنوعات.فاتورةحفظعندأحیاناًمشكلةتحدثالمتنوعات:فاتورة●
یظھرمسبقاموجودالمالیةالورقةكودكانإنقبضسندداخلالسطرمنمالیةورقةتكویدعند●

الخطأ.سببھوكودأيیوضحوالمكررالكودبأنخطأرسالة
البنوكنظام
وجودھارغمالسطرذمةبھایدرجالاالشعارسطوربنكیة،حافظةعلىبناءبنكيإشعارعملعند●

الحافظة.فى



البشریةالمواردنظام
ثمالدوامخططخاللمن2إلىالدوامتغییرتمثممثال1الدواموكانلموظفراتبسندإصدارعند●

القدیمةEmpAttendanceSysLineسطوربحذفیقومالالنظامفإنالراتبإصدارإعادة
المؤثرات.تضاعفإليذلكویؤدي

یقومالنظامفإنمثال)،(مرضيإليتغییرهثموالحفظمثال)(اعتیاديبنوعإجازةسندعملعند●
التعدیل.بعدحتىاالعتیاديالنوعمنالرصیدبخصم

ملفاليالموظفبیاناتتحدیثمن)ref1،ref2،ref3،ref4،ref5(الحقولبنسخالنظامیقومال●
الموظف.

إجازة.بسندمرتبطغیرعملمباشرةسندحذفعندخطأیظھر●
فيمشكلةتحدثأكثر،أوالحاليالشھرلنصفالماضيالشھرمنموظفبیاناتتحدیثعملعند●

.sqlبجملةتعملالتياألداءمؤشرات
المقاوالتنظام
صحیح.بشكلتعملالالسطرعلىالمبیعاتضریبةباطن:مقاولمستخلص●
القید.فيتؤثرالمبیعات،ضریبةإضافةعندباطن:مقاولمستخلص●
التالیة:األخطاءعلىالمستندیحتويمستحقات:تصفیةمستند●

التوجیھ.فيالموجودالقیدیعكسالتصفیةصافي○
فياحتسابھاإعادةویتممسددالمستندأنحالةفيبالذممالمبالغأرصدةاحتسابإعادةیتمال○

فقط.مبدئيالمستندأنحالة
بالذمة".المبلغ"خصمالخیارعلىالتعلیمعدمرغمالذممبحساباتالمبلغخصمیتم○

التصفیة.فيالراتببمفردالموجودةالتقریبآلیةتفعیلتممستحقات:تصفیةمستند●
البیعنقطةنظام
فاتورةسدادثمالماكیناتأحدمنمردودوصلطریقعنوالسدادمبیعاتفاتورةإصدارعند●

الثانیةبالفاتورةالخاصالسطربتكرارالنظامیقومالمردود،وصلبنفسأخرىماكینةمنمبیعات
المردود.نافذةبتفاصیل

التالي:-السیناریوتطبیقعن●
قطع5الكمیةxلصنفالبیعنقاطمبیعاتفاتورةعمل○
1لكمیةXللصنفالسابقةالفاتورةلنفساستبدالعمل○
النظامیقومالمستبدلةالكمیةلتحدیدالكمیةحقلفي(-)السالبزرارعليالضغطعند○

الكمیة.بنفسآخرسطرفيالصنفبتكرار
بالسعرالمستبدلةأوالمرتجعةاألصنافتظھرالسعر،تغییربعدأصنافاستبدالأوارتجاععند●

الجدید.
إلىوترحیلھامردودوفاتورةمبیعاتفاتورةبإصدارالنظامیقوماستبدال،لفاتورةتعلیقعملعند●

نما.



التالیة:بالخطواتمختلفتینماكینتینمنمرتینفاتورةارتجاعیمكن●
الماكینات.أحدمنفاتورةإصدار○
إصدارھا.دونتعلیقھاثماألخرى،الماكیناتبأحدلھاارتجاعفاتورةفتح○
استبدالھا.أووإرجاعھااألولىللماكینةالرجوع○
إرجاعھا.ثمالمعلقةالمرتجعاتفاتورةواستدعاءالثانیةللماكینةأخرىمرةالذھاب○

األصلیة.بالفاتورةالموجودةمنأكبركمیةبارتجاعأحیاناًالنظامیسمح●
التالیة:بالخطواتمرتینالفاتورةاسترجاعیمكن●

الدفع.نافذةوفتحاألولىبالماكینةاسترجاعھاالمرادالفاتورةوإدراجالمردوداتنافذةفتح○
الدفع،نافذةوفتحالثانیةبالماكینةاسترجاعھاالمرادالفاتورةوإدراجالمردوداتنافذةفتح○

بالفعل.والدفع
الدفع.وتنفیذاألولىللماكینةالرجوع○

التعلیق،مناسترجاعھاوعندلھا،مرتجعفاتورةبإصدارالنظامیقوماالستبدال،فاتورةتعلیقمجرد●
منسواءرتجاعھاأواستبدالھاذلكبعدیمكنثمسالبة،لتصبحالموجبةكمیاتھابتغییرالنظامیقوم
أخرى.ماكینةمنأوالماكینةنفس

التالیة:بالخطواتمرتینالفاتورةاستبدالیمكن●
الدفع.نافذةوفتحاألولىبالماكینةاستبدالھاالمرادالفاتورةوإدراجاالستبدالنافذةفتح○
الدفع،نافذةوفتحالثانیةبالماكینةاستبدالھاالمرادالفاتورةوإدراجاالستبدالنافذةفتح○

بالفعل.والدفع
الدفع.وتنفیذاألولىللماكینةالرجوع○

فاتورةإصدارمحاولةثماألولىالماكینةإغالقثمأخرىماكینةمنالستبدالھافاتورةاستدعاءعند●
تم-الحفظیتملمالسابق(المستندالرسالةبإظھاریقومولكنفعل،ردبأيالنظامیقومالاالستبدال،

االستبدال.فاتورةرأسمنالمستبدلةالفاتورةرقمحذفعنداالتصال)قطع
عندالقسیمةصرفبرفضالنظامیقوممعین،بمبلغفاتورةقیمةمنالصادرالكوبوناستخدامعند●

العمالء.جدولمنباختیارهولیسیدویاالعمیلاسمكتابة
التالیة:الخطواتبتطبیق●

یوم).1(االستبدالمدة1ماكینةتعریف○
یوم).5(االستبدالمدة2ماكینة○
االستبدال.النظامیقبل،2الماكینةمن1بالماكینةخاصةفاتورةاستبدالعندیومین،بعد○

مماالعملةبداخلولیسالوحدةبداخلالكسر-خانات-عددخاللمنیتمالسعراحتسابفيالتقریب●
األسعار.فيفروقاتیسبب

"اإلشعار".المردودبوصلقیمةووضعفاتورةارتجاععنداالتصالفيمشكلةتحدث●
التقاریر
منخصمھایتمالوبالتاليالمبیعاتمردوداتتكلفةیظھرالالفواتیر""ربحیةالنظاميالتقریر●

الربحیة.
مردوداتوجودحالةفيالصنفبتكرارالتقریریقومحیثاألصنافربحیةبتقریرخطأیوجد●

التكلفة.تظھروالمبیعات


