
اإلضافات
المخزون
سندبتوجیھمخزن"منأكثروإلىمنبالتحویل"السماحالخیارإضافةتمالمخزني:التحویلسند●

التحویل.
.EASuperJetReturnWarehouseالجروفيالكیانمسارإضافةتم●
یكونبحیثالمخزني""الموقعالمرجعنوععنوانتعدیلتمالمخزون،بسنداتالخاصالتوجیھفي●

إذاالمخزنحسابعلىبالتأثیرالنظامیقومحتىموقع)"،یوجدلمإذاالمخزن(أوالمخزني"الموفع
موقع.یوجدلم

بعددخاصوھوالكمیةبجوارالتكلفة""أسھمالحقلإضافةتمومقاسات،الوانتشكیلةملففي●
التورید.تكلفةإجمالىمنولونمقاسكلتكلفةأسھم

أنرغمعلىبناءخانةفىیظھرالبیع،أمرعلىبناءمخزنىصرفعملعنداألحیان،بعضفي●
االولى.الكمیةعلىالفاتورةفىوالمتابعةالثانیةالكمیةعلىالصرففىالمتابعة

الشاشة.علىیظھروال،المكشوف"علىالسحبمنالتأكد"عدمالحقلإضافةتمالتورید:سند●
بالبحثالنظامیقومبحیثF7المفتاحباستخدامالتوزیعإدارةمستنداتسطورفيالبحثتحسینتم●

المستند.فيالمدخلالكودعنالنظربغضالبدیلالكوداوالصنفبكود
التالیین:الخیارینإضافةتمالمخزن:ملف●

االالمخزنلھذاالتوریدحفظمنعیتموالجرد.والتجمیعخاللمنإالللمخزنالتوریدمنع○
سندمعالجة،سندمتعدد،تعبئةسندالتجمیع،(سندالمستنداتأحدعلىبناءاالتوریدكانلو

مخزني).جردإنھاء
لھذاالصرفحفظمنعیتموالجرد.والتجمیعخاللمنإالللمخزنمنالصرفمنع○

سندمتعدد،تعبئةسندالتجمیع،(سندالمستنداتمنأيعليبناًءالتوریدكانلواالالمخزن
مخزني)جردإنھاءسندمعالجة،

األصناف.علىالتصویتمستندبرأسفيوالموقعالمخزنحقلإضافةتم●
وشحنتینمنتجمیعھاتمالكمیةكانتإذابحیثالمبیعاتفاتورةفيالشحناتتجمیعتحسینتم●

سطرین.علىالثانیةقسمیتماالولالسطرمتمممنأكثركمیةبھاالثانیةالشحنة
بعضبنسخیقومصنفإضافةطلبواختیارجدیدصنفإنشاءعندیقومبحیثالنظامتحسینتم●

-الشراء-البیع-االساسیةالوحدةاالسم،(الكود،وھيالصنفاليالصنفطلبمنالبیانات
).2التقاریرو1التقاریر

المبیعات
صفحةفينقدي"سطرأولإلي"نسخوالمردوداتالمبیعاتفاتورةتوجیھفيحقلإضافةتمت●

والمردوداتالمبیعاتفاتورةسطورفيحقلینإضافةوتمتعلى،بناًءمجموعةفياإلعدادات
بالتوجیھ.الخیارعلىالتعلیمتمإذاإالالنقديلسطرالمتبقیةالقیمنسخیتموالأیضا،

الوحدة"سعروجدإذاالمجانیةواألصنافالخصوماتواألسعارحساب"عدمالخیارإضافةتم●
المبیعات.فاتورةبتوجیھ

المبیعات.أسعاربقائمةالخصومات"كلبعدالفواتیرفيالسعر"احتسابالخیارإضافةتم●



المشتریات
اختالفحالةفىسطرمنأكثرعلىالصنفنفسبإضافةالسماحتممشتریات:أسعارقائمة●

السطر.علىالسعرمحددات
اإلعدادات

الدوري"."االستعالمبملفاإلنجلیزي)القالبالعربي،القالبالقالب،(استعالمإضافةتم●
بتعلیمقامقدالمستخدمكانإذاحتىالبحث"،فياآلخرینسجالتبمطالعة"السماحالخیارإضافةتم●

البحث.عندالمطالعةباستثناءالنظامیقومفقط".أنشأھاالتيالسجالت"مطالعةالخیار
الحقولتحتويالعامة،باإلعداداتالمستخدم"مروركلمة"مواصفاتباالسمجدیدبلوكإضافةتم●

التالیة:
المستخدممروركلمةلحقلطولأقل○
توافرھاالواجبالحروفمنعددأقل○
توافرھاالواجبالرمزمنعددأقل○
توافرھاالواجباألرقاممنعددأقل○
وكبیرة".صغیرةحروفعلي"تحتويالخیار○

الجدولإضافةتمكمالوحات،عدةعلىیحتويبحیثلوحات""مجموعةالملفإضافةتم●
المعرفة.اللوحاتمجموعاتبأحداللوحةلدمجوذلكلوحات""مجموعة

GUIملف● POst Actions:التالیة:التعدیالتإجراءتم
contextالزیادةتم○ fields30حقل.إلى.
postمناكثربعملالسماحتم○ actorالمعیارانطبقإذاجمیعاتنفیذھایتموالحقللنفس

المطلوب.
النافذة:بتفاصیلالتاليإضافةتم○

التنفیذمعیار■
التنفیذعدممعیار■
االستعالممعالتوافقعندتطبیق■
االستعالممعالتوافقعندالتطبیقمنع■

EASmofeCashTaxالكیانمسارإضافةتم●
المستخدمملفمنكلإلى(دقیقة)"لمدةنشاطوجودعدمعندالیاالخروج"تسجیلالخیارإضافةتم●

المستخدم.بملفللقیمةواألولویةدقیقة15لھاالفتراضیةالقیمةوالعامةاإلعداداتو
العامةاإلعداداتإلىالدخول)"بتسجیل(االحتفاظمعحتىالخروج"تسجیلالخیاراضافةتم●

الدخول.بمعلوماتاالحتفاظمعللتعامل
معینة،خطأرسالةتظھرمعینحقلتغیرعندخاصیةإضافةتممعاییر"،علىبناء"تحققملففي●

التالیة:".الحقولتتغیر"عندماالجدولإضافةطریقعنوذلك
reloadالزرإضافةتم● configurationالعامة.اإلعداداتبملف
تطبیقیمكنبحیثالضریبیة،بالسیاسةالسطرعلىاألنواع""قائمة"نوع"،الحقلینإضافةتم●

(مثلاألخرالبعضعلىأخرىوسیاسةالمبیعات)مستندات(مثلالمستنداتبعضعلىسیاسة
المشتریات).مستندات



بإصدارالقالب،تنفیذیمنعخطأوجودعندالنظامیقومبحیثالتنبیھاتقوالبتنفیذآلیةتحسینتم●
خاطئة.رسالةإظھارمنبدالًالخطأتوصفرسالة

الشحنة،رقماالعتبارفيیأخذأنیمكنبحیثباألصنافباركودمواصفاتإعداداتتحسینتم●
الشحنة.ھذهتواریخباستحضارالنظامیقومبالمستند،الصنفباركودإدراجعندوبالتالي

5وقت،4وقت،3وقت،2وقت،1وقتوقت،إلىوقت،منالحقولإضافةتماجتماع:ملحوظة●
النافذة.علىتظھرالبحیثاالجتماعملحوظةبرأس

الحساباتنظام
سندفيالمبلغحقلفيمعینمبلغبوضعالمستخدمیقومعندمابحیثالنظامتحسینتمالقبض:سند●

بتوزیعالنظامیقومأنعلیھا،بالمبلغربطھاسیتمالتيالدفعات)صفحةالدفعات(منواختیارالقبض
الدفعات.علىالمبالغتلك

periodBalnaceالحقلإضافةتم،SysVacationsBalanceByDateجدولفيالجدولفي●
االجازة.بدایةتاریخحتىمباشرةآخرتاریخمنالفترةرصیدوھو

الموازنة.سیناریوبملفالضرائب)حسابسكربتالمبالغ،(حسابالحقلینإضافةتم●
المبیعات.موازنةبتفاصیلالعمیل)فئةالفاتورة،(تفاصیلالحقلینإضافةتم●
الصرف.سنداتبتفاصیلراتبوسجلراتببسندخاصمرجعحقلإضافةتم●
الثابتةاألصولنظام

تقییمإعادةعندذلكیستخدمأنیمكن(لالھالك.قابلغیرأصلعلىإضافةبعملالسماحتم●
للشركة).المملوكةاألراضي

مستندعھدة،شراءمستندأصل،شراءمستند(المستنداتمنكلسطورفيالشرحإضافةتم●
أصل).اعتمادتكالیف

البشریةالموارد
عندالتطبیقمنعاالستعالم،معالتوافقعندتطبیق(االستعالم،الحقولإضافةتمالتصفیة:مستند●

االستعالم).معالتوافق
سطرمستوىعلىالواحد)الیومقیمةالسابقة،للفئةاألیام(عددالحقلینإضافةتمالترقیة:مستند●

الموظف.
التأمینفئةمدینالسابقة،التأمینفئة(دائنالحقلینإضافةتمالترقیةمستندبتوجیھالترقیة:مستند●

السابقة).
المفرد"."نوعإلىالراتب""مفردالعمودتغییرتمالتصفیة:مستند●
التالیة:التحسیناتإجراءتمالتذاكر"،بدل"بیاناتبلوكفيالتصفیة:مستند●

التصفیة"مع"تصرفللخیاراالفتراضیةالقیمة○
التذكرة".سعرحساب"طریقةباالسممنسدلةقائمةإضافةتم○
خطةمستندمنالتذكرةقیمةتكونبحیثإجازة"،"خطةباالسممنسدلةقائمةإضافةتم○

االجازة.
المعادالت.جدولإضافةتمالتصفیة:مكون●
التالیة:الخیاراتإضافةتمالراتب:مفرد●

السنویة.اإلجازةتصفیةحسابفيیستخدم○
الخدمة.نھایةتصفیةحسابفيیستخدم○



اإلضطراریة.اإلجازةتصفیةحسابفيیستخدم○
األجازات.تصفیةمعیستخدم○
الخدمة.نھایةتصفیةمعیستخدم○

الموجودةالتذاكرلمعلوماتواالستنادبالموظفالموجودالتذاكرعددتجاھلتمالتصفیة:مستند●
اإلجازة.بخطة

القیمةبتغیریقوموالالموظففيالتأمینفئةبتغییریقومالتأمینترقیةسندالتأمین:ترقیةمستند●
المرافقین.وكذلك

مستوىعلى2والسعر1والسعرالربط)(نوعالقرابةوصلةاالسمإضافةتمتإجازة:خطةمستند●
السطر.

).10بالذمة…..مبلغ2بالذمةمبلغ،1بالذمة(مبلغالحقولإضافةتمالتصفیة:مستند●
مفرداتمعوالجزاءاتالمكافآتأنواعإضافةمنلتتمكنالراتبصرفلملفجریدإضافةتم●

الراتب.
خطأ.یظھرجزئي،راتبصرفملفاختیاروصرفسندعملعند●
مفرداتمعوالجزاءاتالمكافآتأنواعإضافةمنللتمكنالراتبصرفلملفتفاصیلإضافةتم●

الراتب.
كلالمدفوعالقسطلتحدیدوذلكالسلفةبسندللقسط"المثبتة"القیمةالحقلإضافةتمالسلفة:سند●

یدویاً.األقساطإنشاءآلیةمعبالتوازيالحقلھذایعملشھر.
اإلنشاءتاریخیكونبحیثالموظفشاشةفيالموجودةللموظفمستخدمإنشاءآلیةتحسینتم●

الموظف.فياالنشاءتاریخمننسخھیتموالالحدث،معبالمستخدمالخاص
حقلفياختالفوجودمعآخرإجازةبنوعیؤثرإجازةنوعحفظمنالمستخدممنعتماإلجازة:نوع●

النوعین.بیناإلجازةرصیدبتعديالسماح
المشاریعإدارة
محددة.فترةكلآلیاًتصدرأنیمكنبحیثالدوریةالفواتیرإصدارتحسینتم●
تكلفةلتجمیعخیارفقط،المصاریفتكلفةلتجمیع(خیارالخیارینتطویرتمالمشروع:فاتورة●

الموظفین).أوقات
البیعنقطة
حینمابالرسالةاألصنافأكوادبعرضالنظامیقومبحیثالبیعبنقطةاألخطاءرسائلتحسینتم●

األسعار.سیاساتبجدولبالصنفخاصللمخزنافتراضيموقعوجودعدمعنناتجالخطأیكون
بحیث-الرئیسیةبالملفاتخاصحقلأيعلىالبحثعندتظھروالتي-البحثشاشةتحسینتم●

حریةللمستخدمیتركوإنماالسجالت"،"عددالحقلعلىالكتابةمؤشرتنشیطبعدمالنظامیقوم
تنشیطھ.المرادالحقلاختیار

البیع".نقطة"إعداداتو"الماكینات"ملفيمنلكلالعمل"وردیة"وقتالحقلإضافةتم●
التحققإلیقافوذلكالبیع،نقاطإلعداداتالمبیعات"فيالموقعمنالتحقق"عدمالخیارإضافةتم●

موقع.وجودعدمحالةفيالبیعنقاطبداخلالفاتورةحفظمنالمستخدمیمنعالذي
أخرى.مرةالنافذةفتحعندالعرضھذاوتثبیتالنتائجأعمدةعرضبتغییرالسماحتمالبحث،بنافذة●
نما.فيالحالھوكمامحددمنبأكثرالبحثنتائجترتیبإمكانیةإضافةتمالبحث،بنافذة●



وتفاصیلرأسفيونماالبیعنقاطفيالمخزنيالتحویلطلباتفيالمخزنيالموقعإضافةتم●
الفاتورة.

العقارياالستثمار
بدالالوحدةلحجزالمبدئيالبیعبعقدالخاصالمستندتوجیھفىللوحدةحجزإضافةالخیارإضافةتم●

المبدئي.العقدبعدنھائيبیععقدعملإمكانیةثمیدویاحجزھامن
الحسابات.إلىالعقارىاالستثمارمنالمشاریعنقلكیانمسارعملتم●
وضعحالةفيالوحدةقیمةمنخصملعملاالفتتاحیةوالعقودالبیععقدفيخصمنسبةإضافةتم●

خصم.نسبھ
توزیعیتمجنیھ5560المبلغكانلوبمعنيللرقم"،مضاعفاتاألقساط"جعلالحقلإضافةتم●

قسط.آخرفيجنیھ60ھوالليالمتبقيإضافةویتمجنیھ5500عليبالتساوياألقساط
وضعحالةفيالوحدةقیمةمنخصملعملاالفتتاحیةوالعقودالبیععقدفيخصمنسبةإضافةتم●

خصم.نسبھ
تحدیدیتمبحیثالطوابقبنافذةوحداتإنشاءزرارفيالوحدةنموذجاختیارإمكانیةإضافةتم●

المنشأة.بالوحدةالخاصالنموذج
المقاوالتنظام

المقاوالت.بمودیولمقاوالت"خامات"صرفالمستندإضافةتم●
المقاوالت.بمودیولمقاوالت"مستلزماتشراء"فاتورةالمستندإضافةتم●
كلمنالمنفذةالكمیةتحدیدیتموالمقاوالت،بمودیولمقاوالت"تكالیف"حصرالمستندإضافةتم●

السندینخاللمنحصرهتمبندلكلالخاصةالتكالیفإجماليبحسابالنظامیقوموالعقدفيبند
فيسابقااستھالكھاتمالتيالتكالیفطرحاالعتبارفياألخذمعالوحدةتكلفةتحدیدیتموالسابقین
العقد.لنفستكالیفحصرسندات

سنداتمنFIFOبطریقةحسابھیتموالمكلفة)(الكمیةباسمالمستخلصاتإلىحقلإضافةتم●
للمستخلص.السابقةالتكالیفحصر

منثمالمقایسةالىالمقاوالتسعرعرضمنالضریبةبیاناتنسخیتمبحیثالنظامتحسینتم●
المستخلص.الىالمشروععقدومنالمشروععقدالىالمقایسة

العمالءخدمة
الصالحیات.بملفللموظف"تخصصلمالتيالبیعخیوطالىالوصول"منعالخیارإضافةتم●
اإلنجلیزي"."الكودAltCodeالحقلإضافةتم●
كالتالي:وھيجدیدةحقول3إضافةتمالمقایسة:مستند●

العملیاتأسعارإجمالي○
المساعدهالموادأسعارإجمالي○
المساعده)الموادأسعارإجمالي+العملیاتأسعار(إجماليوھوالمقایسةسعرإجمالي○

والتطویرطلباتكللعرضوصالتإظھاریتمبحیثإصداركلمعالمرسلاإلیمیلتحسینتم●
معین.إصدارفيتمتالتيالتطویرطلباتمطلعةإمكانیةواإلصداراتكل

الماكینةمستويوعلىالبیعنقاطإعداداتمستوىعلىاستعالمإضافةإمكانیةإضافةتم●
الستعالم:مثال

select * from POSItem item left join POSItemSection section on section.id =



item.section_id where section.code = '05'
مفضلة.أصناف05قسمتحتاألصنافكللجعل

التصنیع
اإلنتاجنظامومستنداتملفاتفي"اإلصدار"و"اللون"و"المقاس"منكلفيخطأیوجد●

منھا.بأيالقوائمتظھرالحیث..الخ)..انتاجأمرـتشغیلعملیاتـمنتج(مكونات
المستندرأسفيالنھائي)(المنتجالصنفاختیارعندأنھبحیثالنظامتحسینتماإلنتاج:أمرمستند●

واالصدارواللونالمقاسمنلكلتلقائيإدراجیتممنتج،مكوناتأوتشغیلعملیةاختیارثم
المنتج.مكوناتأوالتشغیلبعملیةالموجودین

الملفرأسفيالنھائي)(المنتجالصنفاختیارعندأنھبحیثالنظامتحسینتممنتج:مكوناتملف●
بعملیةالموجودینواالصدارواللونالمقاسمنلكلتلقائيإدراجیتمتشغیل،عملیةاختیارثم

التشغیل.
عامتحسین
الخروج.تسجیلقبلالمستخدمعلیھایعملكانالتيالشاشةإلىبالعودةیقومبحیثالنظامتحسینتم●
السجالت.تصدیرعملیةالسطور"عندمعرفحقلالخیار"إضافةإضافةتم●
المورداالتصال،معلومات-العمیلاالتصال،(جھةالملفاتمنبكلباللقبخاصةقائمةإضافةتم●

االتصال).معلومات-
البرنامج).(حولشاشةفيالفروعلكافةاالجتماعيالتواصلوحساباتاالتصالمعلوماتإضافةتم●

التقاریر
تقاریر"."مجموعةباالسمجدیدملفإنشاءتم●



أخطاء
المخزوننظام
صحیح.بشكلاالصافمعالجةتتمالالجرد،لجنةفيبالسالبكمیاتادخالعنداألحیان،بعضفي.1
التوریدحفظیرفضمشتریات،فاتورةعلىبناًءمخزنيتوریدسندتحریرعندالحاالت،بعضفي.2

أقل.التوریدفيالكمیاتبأنرسالةویعطي
اليالمخزنمحدداتبنسخالنظامیقومالبھ،الخاصالمخزنوإدراجمخزنيموقعإنشاءعند.3

المخزني.الموقع
المبیعاتنظام
تخضعاألصنافوھذه(اكسسوار)أخرىبأصنافعالقةلھصنفإضافةعندالمبیعات:فاتورة.1

السطر.علىلھمالضریبةبإضافةالنظامیقومالضریبیة،لسیاسة
نظامي.المخزنيوتوریدهمبیعاتفاتورةبدونمبیعاتمردودلسندالعمیلبتعدیلالنظامیسمحال.2
إدارةبإعداداتالمتشابھةالسطورتجمیعفىالسعرمحدداتباعتبارخاصةخیاراتإضافةتم.3

بمحددتجمیع،3سعربمحددتجمیع،2سعربمحددتجمیع،1سعربمحدد(تجمیعوھيالتوزیع
).5سعربمحددتجمیع،4سعر

یعمل.الاألسعارقوائمداخلالموجودالصنفتكلفةمتوسطمنالسعربحسابالخاصالزر.4
األصناف.بتصنیفاتربطھاعندالعروضتعملالاألصناف:خصومات-المبیعاتعروض.5
المشتریاتنظام
صفحةمنسندات""تجمیعالزرالشركات،واستخدامبأحدخاصدفترعلىقبضسندعملعند.1

المعرفة.الشركاتبكلالخاصةالفواتیرتظھرالفواتیر،
المخزني.الصرفمنشراءطلببإنشاءخاصكیانمسارعنناتجخطأ.2
الحساباتنظام
یقومالعلى"،"بناءاختیارثموالحسابوالذمةوالحساباتالدفتروإدخالقبضسندتحریرعند.1

إدخالھ.تمالذي)firstSideAccount(الحساببحذفالنظام
العمیلكانإذاالحفظیقبلالصرفسندانھحیثالمبیعاتوالفاتورةصرفبسندخطأیحدث.2

صحیح.غیروھذاوالعكسالفاتورةفيمختلف
البشریةالمواردنظام
النظامیقومالرسمیة،العطلةتشملالاإلجازةأنأيالرسمیة"العطلة"تشملاختیارعدمعند.1

اإلجازة.رصیدمنبخصمھا
باإلجازة.الخاصةحالتھبإلغاءالنظامیقومالإجازة،فيوھوموظفخدماتإنھاءعند.2
صحیحة.بطریقةالسابقالتأمینتكلفةبحسابالنظامیقومالموظف،تأمینترقیةسندإنشاءعند.3
فانإجازة"،آلخرالعودةتاریخ"مدالخیارتفعیلعندمجمعھإجازةسنداتمباشرةسنداتفى.4

اإلجازةسندفيیؤثروال،المجمعھاإلجازةسندمنتلقائیاالمنشأةاإلجازةسندفىیؤثرالتأثیر
المجمعة.

السنویة.االجازةفيالفعليالعودةتاریخباعتبارالنظامیقومال.5
مدةعلىبناءبالحسابدائماًالنظامیقومالتصفیة،سندفيالراتبمفرداتبتفاصیلالتصفیة:سند.6

}.vacationDays{$علىتحسبأنوالمفترضاألجر،مدفوعةاإلجازة



سندمناإلجازةمدة"حقلعلىبناءالمستحقةاألیامعددحساباختیارعندالتصفیة:سند.7
خطأ.تكوناألجر"مدفوعةاإلجازة"مدةالحقلقیمةفإناإلجازة"،

قیمةفإنالمحسوب)(الرصیدعلىبناءالمستحقةاألیامعددحساباختیارعندالتصفیة:سند.8
$}vacationDays{مدفوعةاإلجازة(مدةلقیمةمساویةتكونأنوالصوابخاطئة،تكون

األجر).
خطأ.ھذاوالرسمیةالعطلةلیوممبكرانصرافوتأخیرباحتسابالنظامیقوم.9
المجدولة.السنویةاإلجازةرصیدفيذلكیؤثرالطارئة،سنویةإجازةالموظفیأخذعندما.10
الومدفوعیعتبرهالنظامانحیثاخريمرةإصدارهإعادةیمكنالصفر،قیمتھراتبسندوجدإذا.11

اخرى.مرةإصدارهإعادةیقبل
سندعملعندانھحیثوالجزاءاتالمكافآتسنداتاالعتبارفيیأخذالجزئىراتبصرفملف.12

والجزاءاتالمكافأةسنداتقیمتجاھلیتمالراتب،صرفملفواختیارراتبسندعلىبناءصرف
الراتب.بسندالموجودة

العقارات
تظھرالعقارلھذابیععقدعملذلكبعدثمالعقارلھذامبدئيبیععقدعملثمللعقار،حجزعملعند.1

مسبق".حجزلھالعقار"ھذارسالة
نقلیتموالالمبدئيالبیعبالعقدأوالحجزبمستندالبیععقدربطأثناءتظھرخطأرسالةتوجد.2

الحجزمستندحفظوعندالحجزقیمةوأھمھاالمبدئيالبیععقدإلىالحجزمستندمنكاملةالبیانات
والبلوك.المربعبیاناتتختفي

واختیارهالنموذجمسحعندإالاألقساطتظھرالالبیععقدفيالسدادنموذجاختیارعندالبیع:عقد.3
اخرى.مرة

البیعنقطة
بنما.الرئیسیةالبیاناتقاعدةإلىالمبیعاتنقطةمنالفواتیرنقلعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي.1
الالمبیعاتمردوداتمستندأنحیثصحیح،بشكلیعملالالبیعنقاطبمردودالخاصالتوریدسند.2

منھالناتجوالتوریدالبیعنقطةمردودیعملأنیجبولذلكبنما،التكلفةمصادرمنمصدریعتبر
بھا.الخاصالتوریدوسندبنمااألصلیةالمبیعاتمردوداتمثل

العمیلبأنخطأرسالةالنظامیظھرمردود،بوصلمنھاوجزءلفاتورةمتعدددفعإجراءعند.3
مختلف.غیرالعمیلأنمنبالرغممختلف

الزرباستخداموذلكاستبدالھاأوالفاتورةارتجاععنددفعھاالتيمنأكثرقیمةیأخذأنللعمیلیمكن.4
والخصم""إلغاءزريتفعیلعدمتموبالتاليالمستبدلة،أوالمرتجعةبالفاتورةالخصومات""إلغاء
واالستبدال.المردوداتبفواتیرالضرائب""إلغاء

علىالضغطعندللصنف،ومقاسللصنفلونواختیارمبیعاتفاتورةفيصنفإضافةعند.5
فارغ.المقاسحقلویظلاللونحقلفيالمقاسبإدراجالنظامیقومللصنف،المرادالمقاس

الفاتورةعملیرفضالنظامأنإالالبیعنقاطبفاتورةالخاصالھیدرفيالموقعوجودمنبالرغم.6
للصنف.السطرعلىموجودغیرالموقعألن

رصیدعليvalidationبعملالنظامیقومموظف،ذمةمنالبیعنقاطصرفسندتحریرعند.7
موظف.ذمةمنالصرفكانإذاماحالةفيالتحققیكونأنوالصحیحالصندوق،

الریبلیكشن.معالبیعبنقاطأحیاناًخطأیظھر.8



األصناف.نقلفيأحیاناًالنظامیفشل.9
المقاوالتدارةإ

مقاوالت.خاماتصرفسندإصدارعندالمعالجةتفشل.1
المشاریعدارةإ

المشاریع.فواتیرفيأحیاناًخطأیحدث.1
اإلعدادات

مستند".إلغاء"مستندطریقعنسابقاًإلغاءهتممستندتعدیلعندخطأرسالةتظھر.1
الشاشة.رسمیتمالفإنھالبیاناتمصدرفياستعالمإدخالوعدمتقریرنوعھلوحةعنصرعملعند.2
Dashتشغیلعنداألحیان،بعضفي.3 Board،العملیة".تنفیذیمكن"لمالرسالةبإظھارالنظامیقوم
عامةأخطاء
صحیحبشكلحجمھوالخطلونیتغیرالالعامة"،"اإلعداداتداخلمنالخطإعداداتتغییرعند.1

النظام.كاملفي
جدید.بمستخدمالدخولتسجیلعندأحیاناً،خطأیحدث.2


