
اإلضافات
المخزوننظام

كمیةبتحویلالخاص"EAUnicreteTransformItemQtyIntoTons"الكیانمسارإضافةتم●
التام.المنتجصرفبسندطنإلىالصنف

بالتعتیق.خاصوھو"،EAUnicreteTaateakItemAction"الكیانمسارإضافةتم●
بالرص.خاصوھو"EAUnicreteRasItemAction"الكیانمسارإضافةتم●
إنالوحدةتغییرعندبھاالتعاملوتمالصنففيالوحدةلسطوراالفتراضیةالتشكیلةإضافةتم●

وجدت.
Assemblyشاشةفىالفكسندبإسمحقلعملتم● Document،باالصنافالمكوناتبفردیقوم

الموردة.لألصنافالتكلفةوحسابالمسحوبةباألصنافالمجمعوالصنفالموردة
باصناف.الفئةربطبعداألصناففئاتمستوىتعدیلمنعتم●
تحمیلھالیتممصاریفبنوداختیارخاللھامنلیمكنالتجمیعسندشاشةداخلجدیدةصفحةإضافةتم●

شاشةإستخداملیتمإضافیةاستالمتكالیفسندعملإلىالحاجةبدونالتجمیعسندتكلفةعلىمباشرة
الحجم.الصغیرةللمصانعالشغلكأمرالتجمیع

الصنف.بملفوالمقاساللونصفحةفيالسطرمستوىعلىمرفقاتإضافةتم●
كلمةتأكیدعندللبضاعةالعمیلاستالممنالتأكدیتمبحیثالتوصیلبسندسریةنظامإضافةتم●

التالي:إضافةتمالخاصیةھذهلدعم.SMSطریقعنإرسالھاتمالتيالمرور
التوصیل.بسندالعمیل"سر"كلمةالحقل○
سندبتوجیھالتوصیل"تمإلىالحالةتعدیلیمكنحتىالسركلمةتطابق"یجبالخیار○

التوصیل.
معالتعاملعندالصنف""اسمحقلطریقعنالصنفكودبإدخالالسماحتمالمخزنیة:المستندات●

النقالة.والھواتفاللوحیةاألجھزة
المبیعاتنظام

افتراضیةتشكیلةلھالوحدتینوإحدىوحدتان،لھصنفإدراجعندالمبیعاتسنداتتحسینتم●
الوحدةھىالقیاسوحدةكانتإنالصنفاختیارمعاالفتراضیةالتشكیلةبوضعالنظامیقومبحیث
الوحدة.تغیرمعإالالتشكیلھوضعیتمالاالخرى،الوحدةكانت.واناالفتراضیةالتشكیلةبھاالتى

السعر.قوائمفيبھاالمسجلةبالعملةبھاالخاصبالسعرالوحدةبعرضیقومبحیثالنظامتحسینتم●
المدفوعة""القیمةباالسموھوسابقاللمحصلعمودإضافةتمالدفعاتصفحةالبیعشاشاتفي●

نظامیا.المحصلبخالففیھالتعدیلویمكن
واستخدامالمبیعاتفاتورةفيالتوریدلسنداتوالتطبیقالتجمیعزراستخدامعندالمبیعات:فاتورة●

الشاشةفيلألصنافالضریبةبحذفالنظامیقومالمستند،بتوجیھالضریبة"تعدیل"یمكنالخیار
الحفظ.معوحتىالرئیسیة



المشتریاتنظام
واستخدامالشراءفاتورةفيالتوریدلسنداتوالتطبیقالتجمیعزراستخدامعندالشراء:فاتورة●

الشاشةفيلألصنافالضریبةبحذفالنظامیقومالمستند،بتوجیھالضریبة"تعدیل"یمكنالخیار
الحفظ،.معوحتىالرئیسیة

اإلعدادات
فحصسنداتفيالمتشابھةالسطوربتجمیعالنظاملیقومالتوزیعإدارةبإعداداتخیارإضافةتم●

الجودة.وتأكید
المنشأالمستندلحفظ"GenerateDraftEntityFromEntityAction"الكیانمسارإنشاءتم●

كمسودة.
Supplyالـإعداداتفيخیارإضافةتم● chainالفاتورة"،منالمردودتكلفةحساب"عدمبإسم

مردوداتلكلrecommitعملثمالخیارھذاتفعیلیمكنالمرتجعاتتكالیفأخطاءولمعالجة
المبیعات.

الیاًالخروجتسجیلیتمفإنھلفترةالجھازتركوالبرنامجعلىالمتصفحمنصفحةمناكثرفتحعند●
بتسجیلالنظامیقومواحدة،فيالدخولتسجیلعندیقومبحیثالنظامتحسینتمالصفحات،كلمن

المفتوحة.األخرىالصفحاتكلفيالدخول
منالتاكدعدموھو"،doNotValidateSubsidiariesInClosingEntry"الخیاراضافةتم●

الحسابات.إعداداتإلىاإلغالق"قیدمعحساباتھاوالذمم
callأجھزةمعالربطامكانیةإضافةتم● center PPX.
بإعداداتمعالجة"غیرحركاتوجودمعحتىاإلغالققیدبعمل"السماحالخیارإضافةتم●

الحسابات.
"إعداداتبملفموجود"غیركودادخالعنداإلنشاءفتحیتمالتي"الحقولالجدولإضافةتم●

والشاشات".الحقول
سطورانشاءعندبحیث"EAGenerateEntityFromEntityAction"الكیانمسارتعدیلتم●

ذلكعلىمثال،selectLineجملةطریقعنالمنشأالسطررقمتحدیدیتمالمنشأالمستندداخل
selectLine="details(0)"

التفاصیل،سطورمنسطروكلالكیان"،"مسارنافذةرأسمنبكلنشط""غیرالخیارإضافةتم●
برأسالخیاروتعطیلتفعیللتغیرتبعاًوتشغیلھاالتفاصیلخیاراتتفعیلبإلغاءالنظامیقومبحیث
العكس.ولیسالنافذة،

بالخاصالجزءفىاالتصالجھةاضافةوتمسطرلكلاتصالجھةبإنشاءخاصخیاراضافةتم●
CustomerContactInfoالعمیل.شاشةفى

إجمالىبحسابخاصوخیارللمبیعاتالبیعوحداتمنالكمیاتإجمالىلحسابخیارإضافةتم●
supplyالـإعداداتفيللمشتریاتالشراءوحداتمنالكمیات chain.

,صیغةوالمقاسللون2اسمتكویدصیغةوالمقاس،للون1اسمتكوید(صیغةالحقولإضافةتم●
supplyإعداداتفى)لإلصدارة2اسمتكویدصیغةلإلصدارة،1اسمتكوید chainقسموفى

الصنف.



Quickوھوجریدیحتويجدیدبلوكإضافةتم● Creator،إنشاءعندیمكنالبلوكھذاخاللمن
اتصالجھةإنشاءیمكنذلكعلىمثالأخر،سجلداخلمنمحددةمعلوماتمتضمناًجدیدسجل
بھ.یرتبطفىآلیاًالعمیلاسمنزولیتمالبیعأمرمن

الشاشة،منحقولالیھامضافمعینةبجملةحقلملءإمكانیةوھي،Creatorالالىاضافةتمت●
التالي:المثالفيالموجودةكتلك

{creator("SalesInvoice")}{f("remarks")}{creatorvalue}The code is {code} and the date is
{valueDate}{endvalue}{endcreator}

Supplyبإعدادات"expandItemAssortmentInDocuments"الخیارإضافةتم● Chain
فاتورة-مبیعاتفاتورة-مشتریاتفاتورة-شراء(امرالتوزیعبمستنداتالتشكیلةبفردخاص
......).-مستنديالعتمادمبدئیة

توجیھاتفيالفواتیر"فيالمخزنیةالسنداتتجمیععنداالتصالجھة"اعتبارالخیارإضافةتم●
خاللمنالسنداتتجمیععندالحسبانفياالتصال""جھةحقلألخذوذلكوالمردودات،الفواتیر
المرتبطة"."المستنداتصفحة

العامة.باإلعداداتالعمیل"اختیارمعوجدإنالفواتیرفيالمندوبتغییر"عدمالخیارإضافةتم●
APIالبإدراجالمشكلةھذهعلىالتغلبوتممجانیة،تصبحلمألنھاتعمل،جوجلخرائطتعدلم●

Keyالتشغیلویتمالعامة.باإلعداداتلھالمخصصبالجزءAPI Keyالرابطمن
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-kالتالي:
ey
الحسابات
مصدرنوعباختیارللمستخدمالسماحتمصرف،وسندقبضسندمنبكلالخاصالتوجیھفي●

الحالي/المستخدمذمة/بنكيحساب/(خزینةدائنأومدین..المتعلقالذمةأوالحساب
المستند.فيیدویااختیارھایتمبحیثالحافظةنوعاختیاربدونالخ)..عمیل/مورد/موظف

بنسخالمستندبرأسالمتعلقالذمةاختیارعندالنظامیقومبحیثوالصرفالقبضسنديتعدیلتم●
المرتبطالحسابباختیارالمستخدمیقومحتىوذلكالذمة،بحقلالمستندلسطورمباشرةالذمةھذه

فقط.المدرجةبالذمة
والمقصود"،accFrmBagCrrncy"الخیارإضافةتمعمالتمعتتعاملالتيالمستنداتبتوجیھ●

الحساب.ونوعالعملةحسبالحقیبةمنالحساباختیاریتمأنھبھ
یقومالعملة،حسبالحساباتسطورفيالحسابإدراجعندأنھبحیثحساب،حقیبةملفتحسینتم●

المدرج.بالحسابالموجودةللعملةطبقاتلقائیاالعملةبإدراجالنظام
المتنوعات.فاتورةفىاستدعاؤھالیتمالشراءبندشاشةفىالدائنللجانبالقیمإضافةتم●
الصرف.والقبضمستنديتوجیھإلىالدفع"طرقمصروفاتقیودإختصار"عدمالخیارإضافةتم●
خزینة.أوبنكيلحسابالحاجةبدونالقبضبسنداتالدفعطرقباستخدامالسماحتم●

البنوك
وأرقام.حروفالحقلھذایقبلالبنك".فرع"كودالحقلإضافةتمبنكي"،"حسابملففي●



البشریةالموارد
الموظفوشاشةموظفبیاناتتحدیثوشاشةالوظیفيالعرضلشاشةالتذكرةقیمةإضافةتم●

الموظف.شاشةفيآلیاتظھرالتحدیثأوالعرضشاشةفياضافتھاعندأنھبحیث
الراتب"منھالمحولالبنكي"الحسابالحقلإضافةتمموظف،بملفالشخصیةالمعلوماتنافذة●

بنكي"."حسابونوعھ
ھذایقبلبحیثالبنكي""المعرفالحقلإضافةتمموظف،بملفالشخصیةالمعلوماتشاشةفي●

الحساب.غیرالبنكلدىبالموظفخاصكودوھووأرقام.حروفالحقل
مدینوالضریبةدائنبحقلینواستبدالھالضریبةتوجیھحذفتمسیارة،إجراءسندتوجیھفي●

taxDebit(الضریبة , taxCredit،(الخیار"حذفتمكماresponsibleBeforTax."
داخلمرتببدونالخیارتفعیلیتمولمبإجازة،الموظفحالةكانتإذاأنھبحیثالنظامتحسینتم●

الشھر.طوالیعمللملوحتىللموظفراتبسندبإصدارالنظامیقوماالجازة،نوع
البشریة.المواردمودیولفىإقامة)تجدید(طلبمستندإضافةتم●
مدفوعات.سدادطلبشاشةإلىمرفقاتإضافةتم●
الموظف.نسبةتأثیرصفحة-موظفتأمینترقیةشاشةتوجیھفيالضریبةودائنمدینإضافةتم●
والثانيالدخولھوسطرأولیكونأنإمكانیةاضافةتمواالنصراف،الحضورملفاستیرادعند●

التالي:كالمثالالسطرتاریخعنالنظربغضالخروجھووالرابعدخولوالثالثالخروجھو
2018-01-01 07:00
2018-01-02 18:00

الیوم،الختالفنظرافقطدخولبوقتسطرینالسابقبجعلexactAlternatingاستعمالتماذا
سطرالمثالھذایكونبحیثexactAlternatingWithDifferentDaysالخیارإضافةتمكما
الیوم.تاریخعنالنظربغضفقطواحد

بإسمحقول10علىیحتويالذمة""مبالغباسمجدیدبلوكإضافةتمالمستحقات،تصفیةبمستند●
الذمة.مبلغمنجزءخصمإلمكانیةوذلكالمعدلة،الذمة

قیاممعتحدیثھویتماألجازة"سندبعدالمتبقي"الرصیدیسمىاإلجازة،بسندجدیدحقلإضافةتم●
بالحفظ.المستخدم

وھي:البشریةالمواردإعداداتبنافذةأزرارأربعةإضافةتمت●
●Remove Empty Columns
●Merge With Previous With Space
●Merge With Previous With Separator
●Merge With Previous With No Separator

اجتماع).مالحظات-مفصلة(ملحوظةإضافةتماإلحصائیات،صفحة-الموظفملففي●
فيواالنصراف"الحضوراستیرادفيموجودةالغیرالموظفیناكواد"تجاھلالخیارإضافةتم●

".حضور/انصراف"مستند
.................)-األحد-السبت(الیوماسمحقلإضافةتم"،حضور/انصراف"مستندبتفاصیل●

واالنصراف.الحضورفي
المفرد.نوعفيالموظف"،بیاناتتحدیثسنداتبسببالراتبفيیتكرر"الالخیارإضافةتم●



التصنیع
اإلنتاج.أمرتوجیھإعداداتفىفارغة"اإلنتاجمكوناتسطوربترك"السماحالخیارإضافةتم●
البیعنقطة
الومثالالبیعنقطةوالخادمبیناختالفوجدإذاقصیرةلمدةالخطأرسالةتظھرخطأوجودعند●

حتىمفتوحةالرسالةتظلبحیثالخطأھذاعرضطریقةتحسینتمقرائتھا.منالمستخدمیتمكن
.OKالزرعلىالضغطیتم

تحدیثعدمكذلكوحفظھ،عندالصنففيبیاناتھاتغییریتملمالتياألسعارقوائمتحدیثإیقافتم●
حفظھا.عندالقائمةفيبیاناتھتغییرعدمعندالصنف

نقلألخطاءتقلیالًوللوقتتوفیرامضغوطةصیغةفيالبیعنقطةإلىنماخادممنالبیاناتنقلتم●
الشبكات.بسببالبیانات

الثابتةاألصول
ثابت.أصلشراءمستندفىاألساسىالعھدةمسؤولحقلاضافةتم●
العمالءخدمة
الشكوىإلىالشحنعنوانبنسخالفاتورهاختیاربمجردالنظامیقومبحیثالشكوىنافذةتحسینتم●

العمیل.منبنسخھیقومفارغ،كانوإذا
jobإضافةتماتصالجھةملففي● description.
علىبالفلترةcontactحقلیقومعمیلاختیارعندأنھبحیثالصیانةآلةتعریفنافذةتحسینتم●

المختار.بالعمیلالمرتبطةالملفات
المستشفیاتإدارةنظام
المستشفیات.إدارةبنظامخاصمودیولإضافةفيالشروعتم.1

التقاریر
:كاآلتىالتقاریرتعدیلتم●

FIFO-األصنافومبیعاتمشتریاتSYSR-PIV003التقریر○ Cost.فقط
تكلفة.وآخربیعسعرآخروإضافةSYSR-INV006التقریرتعدیلتم○

.SYSR-ACC041بكودالتقریرإضافةتم●
.المشتریاتومردوداتفواتیرSYSR-PIV001بالتقریرللموردفلترإضافةتم●
عندالحساب،بعملةخیارعملتمبالحساب)،الماليالمركز(قائمةSYSR-ACC010بالتقریر●

المحلیة.بالعملةالعرضیتموبدونھالحساببعملةالعرضیتماختیاره
"القیمةإلىالتقریراسمتعدیلتمحیث،SYSR-INV010بالتقریرالتعدیالتبعضإجراءتم●

األخرى.التعدیالتوبعضأخرى،فروزاتوإضافةبالحساب،الفرزوحذفللمخزون"،الحالیة
الفالترلبعضافتراضیةقیمتحدیدتمحیث،SYSR-INV005بالتقریرالتعدیالتبعضإجراءتم●

الفروزات.بعضوإضافة
خاصةوھيبالمخازن)،األصناف(كمیاتSYSR-INV009بالتقریرالتعدیالتبعضإجراءتم●

الفالتر.بعضوحذفوإضافةاألصناف،عرضترتیبوتعدیلفروزاتبإضافة
المخزون).(أنواعSYSR-INV008التقریرتعدیلتم●
الفرروزاتفيالتعدیلتموأیضاًلألصناف)،الطلبحد(SYSR-INV007التقریرتعدیلتم●

والفالتر.

http://192.168.1.110:8080/erp/#rpt:id/ffff0001-63a6-b80d-4200-0000ff25b9cf&


وتكالیفكمیاتتحلیلىمراجعة(میزانSYSR-INV006بالتقریرالتعدیالتبعضإجراءتم●
األصناف).

.PDFولیسHTMLھياالفتراضیةالعرضطریقةتكونبحیثالتقاریرعرضتعدیلتم●
المحدداتفيالستخدامھاوذلكجدیدة،أنواعلعدةالتقاریرمصممفىفلترعملإمكانیةتحسینتم●

.enumTypeنوعمن



أخطاء
المخزونمودیول
مخزني.التوریدبسندمسلسلةأرقاماستخدامعندأحیاناًخطأیحدث●
الصنفمعآلیاالتشكیلةبوضعیقومالالنظامفانالمشتریات،فاتورةمعالتشكیلةفرداستخدامعند●

یمكنالرسالھتظھرالیا،التشكیلةوضعمعھایتمأنالمفترضمنالتيالقیاسوحدةاختیاروعند
یدویا.التشكیلةوضعویتمالعملیةتنفیذ

سطر.بكلموجودالتشكیلةملفیظلولكنالمقاساتبفردیقومالنظامفانالتشكیلةفردعند●
سطر.كلمنالتشكیلةملفوحذفالسطورعلىالتشكیلةفردیتمانالمطلوب

بنسخالنظامیقومالالمجموعةأوالتصنیففيفارغةاالنجلیزيوالعربياالسمصیغةتركعند●
البدیل.الكودوالعربياالسمإلىالمنشأالكود

على""بناءبالحقلالمستندإدراجعندالملحوظةبنسخالنظامیقومالالتالیةالمستنداتفي●
بیع.أمرعلىبناءمخزنيصرفطلبعملعند○
بیع.أمرعلىبناءمخزنيصرفسندعملعند○
مخزني.صرفطلبعليبناءمخزنيصرفسندعملعند○

خطأ.یحدثالصنف،شاشةداخلمنالصنفحركاتاستعراضعنداألحیان،بعضفي●
خطأ.یحدثمخزني،سندعلىفلترةإجراءعندأحیاناً،●
المبیعاتنظام

●ً بالقطعة؟یبقىالسعرفإنالمبیعاتفاتورةفيصندوقإلىقطعةمنالوحدةتغییرعندأحیانا
إدراجثماألسعارقوائمشاشةداخلالموجوداألصناف"اختیارمعالوحدات"فردالخیارتفعیلعند●

صحیحة.بصورةالمجمعالصنفأصنافبفردیقومالالمجمعة،األصنافأحد
سندمنالمنصرفةاألصنافبسردالنظامیقومتجمیع،سندعلىبناءمبیعاتفاتورةإصدارعند●

التجمیع.سندمنالموردةاألصنافبسردالنظامیقومأنالصواببینماالمبیعات،بفاتورةالتجمیع
منالخطأھذاحلتمقیم،بھاتظھرالالمبیعاتبمرتجعاتالخاصةالنظامیةالقیودبعضتوجد●

".الفاتورةمنالمردودتكلفةحسابعدم"الخیارخالل
الثابتةاألصولنظام

باألصلالمرتبطةالحساباتبطلبالنظامیقوماألصل،نوعبھومدرجثابتأصلاستیرادعند●
االكسیل.ملفداخلثابتأصللكلاألصلنوعاستیرادمنبالرغم

تعمل.الأصلشراءفاتورةفيالخصمحقولترجمة●
الحساباتنظام

●ً خطأ.یظھراإلغالققیدحفظعندأحیانا
Sourceالـبھ(محددشیكنوعھمستندتوجیھادراجعندالقبض،والصرفمستنديمنكلفي●

Typeوالصوابالذمة،حقلفيبنكي""حسابالنوعبإدراجالنظامیقومالبنكي)،حسابنوعھ
خزینة.نوعھمستندتوجیھمثلتماماتلقائیاالذمةنوعإدراجیتمأن

الخطأیظھرالبحثعدسةعلىالضغطعندالسطر،مستوىعلىالذمةحقلفيالصرف،سندفي●
"Entity Type Is Not Provided،"إلظھارنفسھالحقلعلىمرتینالضغطعندانھكما

الموظفین.یظھرالالموظفین



العمالءخدمةنظام
warrantyContract(الحقولالفنیین،صفحةالصیانة-أمرمستند● ،warrantyDoc.issue،

warrantyPeriod ،warrantyDoc.end(مرتین.مكررة
البشریةالمواردنظام

الخاصواالنصرافالحضورمعلوماتجدولفياالضافيوالوقتالمأموریةمدةحسابفيخطأ●
بالنظام.

تعدیل"یمكنالخیارتفعیلمنبالرغمالضریبةبتعدیلالنظامیقبلالسیارة،إجراءنافذةفي●
التوجیھ.داخلالموجودالضریبة"

عنیختلف"vacation1RemainderBalance"الحقلفىالموجودالموظفإجازةرصید●
التاریخ.نفسفىأجازاترصیدتعدیلاواجازهعملمحاولةعندالموظفرصید

مجمع.مباشرةسندحفظإعادةمحاولةعندخطأیظھر●
واالستبدال)والمردود(البیعالبیعنقاطشاشاتفيیدویاًالصنفبیعسعرتعدیلیمكنالأحیاناً،●
التالیة:األخطاءتظھرموظفتأمینحذفشاشةفي●

التوجیھ.فيإضافتھامنبالرغمللمستندآلیاالضریبةبإضافةالنظامیقومال○
postالمعالنظامیقومال○ actionمعوإنماالضریبة،قیمةبحسابالضریبةقیمةلحقل

فقط.الحفظ
postالمعالنظامیقومال○ actionالحفظمعوإنماالضریبة،قیمةبحسابالتخفیضلحقل

فقط.
Upgrade(استخدامعند● To Latest Release،()اوUpgrade To Latest Release

Force Online(منutils.htmlعلىتحتويتأكدرسالةإضافةتمcustomerIDورقم
اإلصدار.

السطر.علىالموجوداإلجراءاتتكلفةحقلفيالمبلغكتابةیمكنالسیارة،إجراءطلبشاشةفي●
آخر.مستندمعالراتبلمفرداتالسطرمعرفبتكرارخطأرسالةتظھرللعملمتقدمادخالعند●
الموظف.اجازةرصیدحسابفيخطأیحدثأحیاناً،●
التالیتین:األداتینإضافةوتمالموظفین،بأرصدةالخاصةاألخطاءبعضاكتشافتم●

○com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.Vacation
sSysEntryMigratorForWorkingEmps

○com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.Vacation
sSysEntryMigratorForAllEmps

فارغة.برسالةخطأویظھربالحذفالنظامیقومالمجمع،وظیفيعرضحذفمحاولةعند●
●ً الرواتب.إصدارإعادةمحاولةعندخطأیحدثأحیانا
الصحیحة.الحالةإلىالموظفحالةتغییریتمالخدمات،إنھاءسندعملعندأحیاناً،●
تاریخ(منالراتبسندفيالمفرداتسطورتكراریتمموظف،بیاناتتحدیثسندوجودعنأحیاناً،●

بیاناتتحدیثسنداتبسببالراتبفيیتكرر"الالخیاراضافةتمالخطأ،ھذالحلتاریخ).الى-
المفرد.نوعفيالموظف"



التصنیع
سطورضمنالسماحیةنسبةبإدراجالنظامیقومالالمنتجات،مكوناتاختیارعندإنتاج:أمرمستند●

والفعالیة).االنتاجیةمثلتمامانقلھا،(والصواباإلنتاجبأمرالمنتجمكونات
إلىالمستندرأسمنافتراضیاوالوحدةالكمیةنسخیتممنتج،مكوناتاضافةعنداإلنتاج:أمر●

الحفظ.یتمالحذفھاوعندفارغاالمنتجتركیمكنالخطأویظھرالثانویةالمنتجاتسطور
اإلعدادات

والشاشةالحقولإعداداتشاشةفيالموجود)duplicate(بمجموعةالخاصالعربيالترجمةاالسم●
أیضاً)duplicate(یكونبحیثتعدیلھوتم(التفاصیل)،كلمةھوحالیااسمھأنحیثخطأ

العربیة.بالواجھة
●ً قصیرة.رسائلإرسالفيخطأیظھرأحیانا
●ً الخالیااحدواكسیلملفمنبیاناتاواكسیلملفمنوانصرافحضوراستیرادعندأحیانا

أخطاء.تحدثتاریخعنعبارة
السطر.علىللحقولقالبتطبیقفيالنظامیفشلاألحیان،بعضفي●
المجدولة.بالمھمةالخاصةالتنبیھاتبإظھارالنظامیقومالللمستخدم،موظفوجودعدمحالةفي●
البیعنقطة
نقلیتمالوالقوائمنقلیتمفإنھما،حداليكبیرةوالقائمةأسعارقوائمبھموجودصنفتعدیلعند●

األحیان.بعضفيالصنف
افتراضیة.أنھاعلىالنقدي""غیرالدفعطرقأحدضبطعندخطأیحدث●

التقاریر
یعمل.الالمكشوف)علىالمسحوبة(االصنافSYSR-INV016التقریر●
تمأنھحیثالشراء)،أسعارمعاالصنافحركةتفصیلي(SYSR-PIV002التقریرحذفتم●

المخزنیة".الحركة"كشفبتقریرعنھاالستعاضةویمكنبھ،كثیرةأخطاءاكتشاف
تمكماأوضحلتكونالبرامترزمسمیاتتعدیلتمحیث"SYSR-PIV003"التقریرتعدیلتم●

التنسیق.تعدیل
Report"تقریرمحددقائمةإنشاءعنداألحیان،بعضفي● Parameter List،"النظامیقوم

Module"الخطأبعرض for entity $Filter2 is not found."


