
اإلضافات
المخزوننظام
البیاناتبإدراجیقومالالنظامفانتجمیعطریقةأىاختیارعنداألحیان،بعضفيالتجمیع:مستند●

التجمیع.بسندالتجمیعطریقةفىالموجودة
بقائمةالفعلي"للتاریخطبقاًالمخزنمنالكمیات"تجمیعاإلجراءإضافةتمالمخزني:التحویل●

المخزني).التحویلطلبالمخزني،التحویل(سندالمستندینبكلالمزید
یمكنالحقلھذاالتوزیع.إدارةبتفاصیلبالمكونخاصحقلإضافةتمالتوزیع:إدارةسندات●

المستند.بتفاصیلالمكونبفردالنظامیقومإدراجھوعند،شاشةتعدیلطریقعنإظھاره
للمستخدمتظھرللحركاتالعرضقائمةواستعراضاألصناففتحعنداألصناف:عرضقائمة●

یقومأنوالصوابفقطتخصھمالتىبالشركةتأتىالتكالیفأنمعالشركاتكلوحركاتكمیات
فقط.علیھابالتعامللھمالمسموحالشركةبیاناتباستحضارالنظام

"مطالعةباإلجراءذلكعنواالستعاضةالتسویات""مطالعةالزرحذفتمجرد:إنھاءسند●
مزید.بقائمةالتسویات"

الدفتریة.عنالفعلیةالكمیةفرقوھوالكمیة"فرق"الحقلإضافةتمجرد:إنھاءسند●
مثللتصدیرھامعینةحقولتحدیدواألصنافلملفتصدیرعملعندخطأیظھر●

)code,name1,section,item Class1.(
النظامیقومالالتكلفة،إلىتضافأنھاعلىالضرائبأحدتحدیدعندإضافیة:تكالیفاستالمسند●

إضافیة.تكالیفاستالمبمستندالتكلفةإلىالضریبةبإضافة
بالمرفق.خاصحقلإضافةتمالصنف:لونملف●
الصندوقجدولفىالصندوقرقمبإدراجیقومبحیثالحجزمستندتحسینتمالحجز:مستند●

المخزنى.الصرففىالستخدامھ
التوزیع:إدارةلسنداتاإلصدار)اسمالمقاس،اسماللون،(اسماألعمدةإضافةتم●
إدارةبإعداداتاإلصدار)اسمإضافةالحجم،اسمإضافةاللون،اسم(إضافةالخیاراتإضافةتم●

التوزیع.
بالجردالخاصةالمخزنيوالتوریدالصرفسنداتإصدارتحسینتمالمخزني:الجردإنھاءفي●

بالمخازن.األصنافعالقاتعنالتغاضيیتمبحیث
اللونمعافتراضيإصداربھاالمسموحاإلصداراتمنإصدارأول"اعتبارالخیارإضافةتم●

التوزیع.إدارةبإعداداتوالمقاس"
البیاناتحذفمنالتأكدخیاربدونالشحنات""تجمیعالزرإضافةتمالتوزیع:إدارةمستندات●

بالمعرفزربإضافةالشاشةتعدیلخاللمنقمالنافذة،علىالزرإلضافةالتوزیع.إدارةبمستندات
".CollectLotsWithoutQuestions"النظامي

شحنات.لھلیسلصنفشحناتمتابعةاختیارمنعتم●
Mobile(اإللكترونيالجردببرنامجاإللكتروني:الجرد● Application،(التحسیناتإدخالتم

التالیة:
اختیاري).(الصنفلكودسكانعملبمجردوالصورةالصنفاسمإظھار○



بعرضالبرنامجیقوم(حالیاالصنفلكودسكانعملبمجردفقطالصنفوحداتإظھار○
(اختیاري).الصنف)ولیسالبیاناتقاعدةفيالمعرفةالوحداتكل

(اختیاري).الشحنةورقماالنتاجوتاریخالصالحیةتاریخإضافة○
لھ.سابقةشحناتإدراجعدممنبالرغمللصنفشحناتبإدخالالسماحتمالمخزني:الجردإنھاء●
المخزنیة.المستنداتجمیعاليالقواعدقائمةاضافةتم●
من"."ینسخالحقلفيsqlكتابةإمكانیةإضافةتممخزنیة،مستنداتإنشاءقواعدفي●
GUIاضافةتم● Actionاإلجراءوھوشاشة"تعدیل"طریقعنإظھارهیمكنو

CollectLotsOnServerاإلجراءأنمالحظةمعالمطلوبة.المستنداتأوالفواتیراختیارویتم
إلیھوصلماعرضیتملكنوالكمیاتمعالجةانتھاءانتظارالىیضطرانھحیثوقتیستغرق
monitorفيحالیااإلجراء current tasksالكیانمساراضافةتمانھكماEACollectLot
الحفظ.معالیاالشحناتتجمیعیتمأنالعمیلأرادإذاجدامفیدسیكونوھذا

التوزیع.إدارةبإعداداتتورد"لمشحناتبصرف"السماحالخیارإضافةتم●
قمت(لقدمباشرةبصورةالخطأبإظھارالنظامیقومبحیثإضافیة"استالم"تكالیفمستندتحسینتم●

كذا).الفاتورةبحذف
أومرهألول"الصنففيالبیاناتبتعدیلالسماح"الخیارتفعیلعندیقومبحیثالنظامتحسینتم●

األصناففىالتفاصیلبیاناتجمیعبتحدیثاألسعاربقائمةبسطوربیاناتوجودعند
".ItemPriceLineجدول"

المبیعاتنظام
المزید.بقائمةالعروض""تطبیقالخیارإضافةتمالمبیعات:فاتورة●
الخیارعلىالتعلیمبحذفالمستخدمقامإذابحیثالمبیعاتمردوداتتحسینتمالمبیعات:مردودات●

ھو.كمایعملالقدیمةالدفعقوالباستحضاریظلالمردوداتبتوجیھالموجودالدفع"طریق"نسخ
أمرشاشةفيالدفعاتسطورالي)date,n,description(النمطیةالحقولإضافةتمالبیع:أمر●

البیع.
مماثلة.نسخةعملعندأحیاناًخطأیظھرالمبیعات:سعرعرض●
المشتریاتنظام
المستندإجمالیاتبتجمیعالنظامیقومالالخصم،والسعرحقولواستخدامإظھارعندالشراء:طلب●

المستند.برأس
الحساباتنظام
الصرفتوجیھفىبالعملة"الحسابحقل"فلترةالخیارإضافةتموالصرف:القبضسندات●

اختیاره.حالةفىالعملةعلىفلترةبعملیقوموالقبض
بحیثوالصرفالقبضبسنديللسدادالفواتیرعنالبحثتحسینتموالصرف:القبضسندات●

الخاصةفالفواتیریوجدلموإذاالسطر،مستوىعلىالمذكورةبالذمةالخاصةالفواتیرفقطتظھر
وجدت.إذا-المتعلقالذمةبحقل

القیود.سنداتعرضبقائمةبالشركةخاصعمودإضافةتمالقیود:سندات●
الخیارانبھاوواالضافةالخصمإشعارتوجیھإليمثل"الدیونأعمارفي"تعاملالخیاراضافةتم●

صرف).سندقبض،(سند



البشریةالمواردنظام
الموجودة.التحملنسبةبجوار)قیمة(التحملحدحقلإضافةتمالسیارات:تأمینعرضسند●
قیمة).(التأمینحقلبجواراألدنىللحدوفقاالتأمینحقلإضافةتمالسیارات:تأمینبولیصة●
اإلجازات،تصفیة(صفحةبالصفحتینالرواتب""سنداتجدولإضافةتممستحقات:تصفیةمستند●

الخدمة).نھایةتصفیةصفحة
سنداتبجدولالنھائي""الراتبالرواتب"،"فترةالحقلینإضافةتممستحقات:تصفیةمستند●

الرواتب.
بحیثالرواتب""سنداتبجدولالتصفیة"مع"یصرفالخیارإضافةتممستحقات:تصفیةمستند●

یتملمتمالتيالرواتبسنداتوتظلالتصفیة،معصرفھاسیتمالتيالرواتبسنداتاختیاریتم
حذفھا.یتموالبالجدولصرفھا

بدوناالجازهمعتجاھلھاالواجب"المفرداتللجدولعربیةترجمةتعریفتماإلجازة:نوعملف●
مرتب.

یمكنبحیثالشرائحبجدولإلى)"(من،باألیامالخبرة"مدةالحقلإضافةتممفرد:حسابمعادلة●
-الراتبسندفيتاریخ(من=الخبرةمدةفتكونباألیامالخبرةأیامبعددمتعلقراتبمفردعمل
الموظف).بملفالموجودالتعیینتاریخ

الرواتبإصدارمجالملفإلىالمعاییرالحقلإضافةتمالرواتب:إصدارمجال●
بیاناتتحدیثسندمعالمستھلكالرصیدمنالتأكد"عدمالخیارإضافةتمالرواتب:إعدادات●

الرواتب.إعداداتبملفموظف"
إجباریاناإلنتھاء)اإلصدار،(تاریخالحقالنیكونبحیثتحسینتم(السیارات):التأمینبولیصة●
التأمین:بولیصةبتفاصیلالتالیةالحقولإضافةتم(السیارات):التأمینبولیصة●

اإلصدارتاریخ○
اإلنتھاءتاریخ○
اإلصدارتاریخ-االنتھاءتاریخ=األیامعدد○
األیامعدد/الخصمبعدالصافى=الیومتكلفة○

التالیة:التحسیناتإضافةتمالتأمین:إلىإضافةسند●
التأمینبولیصةتفاصیلمثلتكونبحیثالمستندتفاصیلتحسینتم○
األیامعدد*الیومتكلفة=المضافة"التأمین"قیمةحقلإضافةتم○
السطور.علىالموجودالنقديالخیارحذفتم○

بالموظف.الخاصةالخبرةوأیاموشھورسنواتحسابطریقةتعدیلتم●
الموظف".مخصصاتاحتساب"إعادةباالسمجدیدمستندإضافةتم●
الستخداموذلكالتسویةفيیستخدمبالحساباتالخاصةالراتبمفرداتسطورفيخیارإضافةتم●

لذلكالمخصصوالدائنالمدین
"نوعبنافذةالتالیینالتغییر)عندتسویةسندینشأآلیاً،التسویةمع(یستخدمإضافةتمالمفرد:نوع●

المفرد".
(الحقلعلىتكونبحیثالخدمةنھایةتصفیةاحتسابطریقةتعدیلتم●

value.daysOfYearForTermination(حقلولیس)value.numberOfDaysOfYear(



الركاب)تأمینإضافةالسائق،تأمین(إضافةالخیارینإضافةتمسیارة:تأمینعرضطلبسند●
السطر.مستوىعلى

علىالركاب)تأمینإضافةالسائق،تأمین(إضافةالخیارینإضافةتمسیارة:تأمینعرضسند●
السطر.مستوى

مستوىعلىالركاب)تأمینإضافةالسائق،تأمین(إضافةالخیارینإضافةتمسیارة:تأمینبولیصة●
السطر:

علىالركاب)تأمینإضافةالسائق،تأمین(إضافةالخیارینإضافةتمسیارة:تأمینإضافةسند●
السطر:مستوى

موظف.تكرارعندالحفظوالرواتبإصدارمنعتمالرواتب:إصدار●
باستحضارالنظامیقومبحیثموظف"بیانات"تحدیثسندتحسینتمموظف:بیاناتتحدیثسند●

یتمالوظیفي،بالعرضوظیفيموقعیوجدلمفإذاالوظیفيالعرضملفمنالوظیفيالموقع
الموظف.ملفمنالموقعاستحضار

حقلضبطتمحذف)،إضافة،تأمین،(اعتماد،الطبيالتأمینبمستنداتالطبي:التأمینمستندات●
عشریة.أرقام5الكسرخاناتتكونبحیثالیومتكلفة

راتب""سجلطریقعنإصدارهتمراتب""سندبحذفالخاصةالرسالةتحسینتمالراتب:سند●
سجلسطورالجدولفيالراتبسندبالحقلمستعملانھحیثالسجلحذفیمكن"التكونبحیث

الراتب".
الخدمة.نھایةمخصصمعلیستخدمخبرة""یومنظاميمؤشرنوعإضافةتم●
".فقط)اخرى(مفرداتبأجازةھمالذینللموظفینالراتبسنداتبإصدار"السماحالخیارإضافةتم●
راتب".سندأولفيالعملبأیام"مرتبطالخیارإضافةتمالراتب:مفردراتب،مفردنوع●
باقيمثلالموظفإلىوینسخالوظیفيالعرضفيالمباشر""المدیرحقلإضافةتمالوظیفي:العرض●

الوظیفي،.......)،القسم،المسمى(االدارهالمعلومات
المستندیةاالعتماداتنظام
یتمالبحیثثابتةأصولاعتمادمصروفاتوسندمستندياعتمادمصروفاتسندمنكلتحسینتم●

بإظھارالحالةھذهفيالنظامویقوملالعتماد،مبدئیةفاتورةتسجیلعدمحالةفيالنظاميالقیدإنشاء
الحفظ.قبللالعتمادمبدئیةفاتورةإصداربوجوبللمستخدمرسالة

التصنیعنظام
Use"الخیارإضافةتم● Production Movement System Entry"لیسمحالتصنیعبإعدادات

ریكومیتعملیجبالعمیل،قبلمناالختبارتحتالزالتالخاصیةھذهالتوازي.عليبالعملیات
واالنتاجتنفیذسنداتكلوكذلكالخیارھذاتفعیلبعدالتنفیذتحتالزالتالتياالنتاجاوامرلكل
السندات.لھذهالمنتجتسلیم

المورد:سندوتوجیھالموردبسندالتالیةالتعدیالتإضافةتم●
الموارد.بسندموردكلمستوىعلىضرائبأربعإضافةتم○
المورد.سندتوجیھفيضریبةلكلودائنمدینإضافةتم○
المورد.سندتوجیھفيالتكلفةإلىتضافالالضرائبايفيللتحكمخیارات4إضافةتم○
المورد.سندتوجیھفيضریبیةسیاسةإضافةتم○

المورد.ملفإليضریبیةسیاسةإضافةتمالمورد:ملف●



شاشةمعتظھروبالتاليصنفإدخالبدونالتشغیلعملیاتبحفظالسماحتمالتشغیل:عملیات●
صنف.ايمعمنتجمكونات

یمكنحتىموظف"مخصصاتافتتاحي"سندباالسمجدیدمستندتطویرتمالموظف:مخصصات●
النظام.معالتعاملبدایةعندالقدامىالموظفینمخصصاتإضافة

سطر"إدخالعندالتنفیذسندسطورفىوقتمناقتراح"عدمالخیارإضافةتمالتصنیع:إعدادات●
الثابتةاألصولنظام
واحدة.دفعةأصولعدةمنللتخلص"مجمعتخلصسند"جدیدسندعملتم●
واحدة.دفعةأصولعدةلنقل"مجمعأصلنقل"سندجدیدسندعملتم●
الحفظ.معولیساألصلإدخالمعالحساباتملءیتمبحیثمجمع":أصل"نقلمستندتحسینتم●
العمالءخدمةنظام
بالشكوىالخاصةالبیاناتكافةتسجیلیمكنحتىحقولمجموعةإضافةتمفني:دعمطلبمستند●

........).وللمریضالعالجيوالتاریخوالمریض
عليdescriptionsالحقولمجموعةإضافةتمالمطلوب،المقایسةشاشةالصیانةمستنداتفي●

الصفحات.بجمیعالمستندسطور
)Details13اليDetail11من3Details(إضافةتمفني:دعمطلب●
البنوكنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرالبنكشاشةفتحعنداألحیان،بعضفي●
الخدمةمراكزنظام
أمرمستندبتوجیھللفاتورة"الفعليللتاریخالیومتاریخ"استخدامالخیارإضافةتمالشغل:أمر●

الشغل.
مستندمنلكلمرفقانھناكلیكون"2"مرفقالحقلإضافةتمالشغل:وأمرواستالم،فحصمستند●

توقیع.حقولاستعمالھمایمكنالعامة،اإلعداداتخاللمنالشغل.أمروواالستالمالفحص
كلبنسخیقومواستالم"فحص"سندعلىبناًءإصدارهعندالشغلأمرعملتحسینتمالشغل:أمر●

سندمنالمتوقع)التسلیموقت(الدخول)،المتابعةرقمالتشغیل،مخزنالحالیة،العداد(قراءةمن
الفحص.

البیعنقطةنظام
البیع.نقطةبفاتورةالعمیل""عنوانالحقلإضافةتم●
یتمنما،فيالخاصةالبیعنقطةبفاتورةالتوصیل""عنوانالعمیل"،"عنوانالحقلینإضافةتم●

إلىالبیعنقطةبفاتورةالعمیل""عنوانبنقلالنظامیقومبحیث.الشاشةتعدیلطریقعنإظھارھما
البیاناتنقلعندبنماالبیعنقاطمبیعاتبفاتورةالتوصیل""عنوانالعمیل"،"عنوانالحقلینمنكل
نما.إلىالبیعنقطةمن

فقدولذلكصحیحة،األرقامتظھرحتىالبیعلنقطةالرقمیةالحقولجمیعفيالخاناتعددتوحیدتم●
.decimal(20,10(تكونبحیثالبیعبنقاطاألرقامجمیعشكلتعدیلتم

كلبینللتمییزلالكوادبادئةإضافةوregisterالنفسعلىماكینةمناكثربتشغیلالسماحتم●
codePrefix=M1كالصیغةnama.propertiesإلىسطرإضافةیموبذلكاألخرى،وماكینة



العقارياالستثمارنظام
بمرجعخاصحقلإضافةتمباألقساط،الخاصةالسطورفىاالفتتاحى:البیعوعقدالبیععقد●

قیمةبملئالنظامیقومجدیدةورقةإنشاءیمكنالحقلھذاعلىالضغطعندیمكنحیثالمالیةالورقة
المختصة.الجھةفىالمشترىووضعالقسطقیمةمنالورقة

اإلعدادات
العامة:باإلعداداتالتالیینالخیاراتإضافةتم●

المحسوبة.الحقولاستعالملتنفیذبالثوانيمدةاقصى○
الدوریة.االستعالماتلتنفیذبالثوانيمدةاقصى○

الحقولإعداداتبملفالكترونى"بریدارسالنافذةفيالمراجع"أنواعالجدولإضافةتم●
والشاشات.

العامة.باإلعداداتآخر"محددأليتطابقتحدیدیتملمإذاالشركةتطابق"تجاھلالخیارإضافةتم●
البرنامج""عنبشاشةالتالیةالمعلوماتإضافةتم●

الترخیص.انتھاءتاریخمعلومةعرض○
اصداراخررقماظھار○

المطلوبة.الحقولبملفنشط""غیرالخیارإضافةتم●
النسخ"تمسنداختیارعندفقطالمختارالصنفعلىتحتويالتيالسطور(نسخالخیارإضافةتم●

الصنفتتضمنالتيالسطورلنسخوذلكالتوزیع،إدارةمستنداتبجمیعالخاصبالتوجیھمن")
من".النسخ"تمبالحقلالخاصالسطربنفسالموجود

یمكنالخیارھذاتعلیمعند".alwaysUseTextAreaInSerialPopup"الخیارإضافةتم●
البحثعدسةعلى(الضغطأوF4المفتاحاستخدامبالصنف،الخاصالباركودإدخالعندللمستخدم

(باركود).أرقامعدةإلدخالنصيمربعنافذةلفتح)CTRLالمفتاحمع
Allow"الخیارإضافةتمالمستخدم:ملف● Access to Admin Restricted Functionality

utils.html, kill tasks, logout users and so on،"(صالحیةالمستخدمإلعطاءوذلك
.Utils.htmlصفحةأدواتمعالتعامل

العامة:باإلعداداتالتالیةخیاراتالثالثةإضافةتم●
جدید".انشاءعندمباشرةاستعمالھیتملمستندواحدتوجیھوجد"إذا○
جدید".انشاءعندمباشرةاستعمالھیتملمستندواحددفتروجد"إذا○
واحد".توجیھودفترعنالبحثعندالدخولمحددات"تجاھل○

تكرارعندالموظفلنفسالتنبیھإرسالیتكرربحیثالتنبیھاتإرسالتحسینتمالتنبیھات:●
المستھدف.الموظف

موافقةوجودعندبحیثالمنشأالمستندعلىالموافقةحالةاالعتبارفىبأخذكیانمسارإضافةتم●
التالي:الكیانمساروھوموافقة)،(بانتظاربحالةانشاءهیتمالمنشأالمستندعلى

com.namasoft.infor.domainbase.util.actions.EAGenerateEntityFromEntityActionWith
Approval

كعددأمكنإنالمنفذةالعملیاتلعددباإلضافةالجاریةللعملیةشرحعرضیتمبحیثالتحسینتم●
االستیراد.بعملیةالمستوردةاألصناف

العامة:باإلعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●



القوائمعرضاستعالماتلتنفیذبالثوانيمدةاقصى○
الوقتنفسخاللالواحدللمستخدمبقائمةعرضإجراءمراتعددأقصى○

المفصلة.الملحوظةلملف3Detailsإضافةتممفصلة:ملحوظة●
عامتحسین
یدویاً.االستخداممنالممنوعالصنفإدراجعندخطأرسالةبإظھاریقومبحیثالنظامتحسینتم●
حقلبھواكسیلشیتألياستیرادعملعندخطأرسالةبإظھاریقومبحیثالنظامتحسینتم●

Enumبإصدارالنظامسیقومحیث،خطأبطریقةالقیمةكتابةتموقیم)مجموعةیحتوي(حقل
التالیة:الرسالة

Invalid value for enum:tock
in:com.namasoft.modules.supplychain.domain.primitives.ItemType, allowed values
are (Service,Stock,Assembly)

التقاریرنظام
التالیة:الدوالإضافةتم●

a.NamaRep.getVacationRemainderBalance(empCodeOrId,
vacationTypeIdOrCode(

b.NamaRep.getVacationRemainderBalance(empCodeOrId,
vacationTypeIdOrCode,atDate(

اللغةحسبالترجماتبتثبیتالنظامیقومتقریر،لغةتثبیتیتمعندمابحیثالتقاریرتحسینتم●
فقط.الشكلولیس

إلیھاالتالیةالتقاریرنقلیتمالمالیة)(القوائممسمىتحتالنظامیةللتقاریرجدیدةمجموعةإنشاءتم●
ھيالتقاریرھذهالیومیة.قیودوالحسابكشوفبعرضوالمختصةالحساباتتقاریرعنلفصلھا

)SYSR-ACC005، SYSR-ACC006، SYSR-ACC007، SYSR-ACC008،
SYSR-ACC009، SYSR-ACC010، SYSR-ACC011، SYSR-ACC020،
SYSR-ACC022، SYSR-ACC023، SYSR-ACC026، SYSR-ACC027،

SYSR-ACC036.(
الدالةعبرذلكتطبیقیمكنحده.علىمسلسلرقمكللتعرضالتقاریرمصممداخلدالةاضافةتم●

)ExpandSerial(
النظامیةبالتقاریرالتعدیالتالمستندات.صالحیةلتشملالنظامیةالتقاریرببعضتعدیالتإجراءتم●

)SYSR-ACC002، SYSR-ACC003، SYSR-ACC004، SYSR-ACC021،
SYSR-ACC029، SYSR-ACC030، SYSR-ACC031، SYSR-ACC032،
SYSR-ACC033، SYSR-ACC034، SYSR-ACC035، SYSR-ACC037،

SYSR-ACC038، SYSR-ACC039، SYSR-ACC040.(



أخطاء
المخزوننظام
یمكنالرسالة(تظھرالمخزنيالصرفسنداتعلىالمراجعةتمتعملعنداألحیانبعضفي●

الدفتر))اسماظھار(ومستنددفترعلىالعثور
للصنف.القائمةبعرضمحسوبةاعمدةإظھاریمكنالأحیاناً،●
view(العرضطریقةتغییرالموظفینبعضیستطیعاألصناف:عرض● list(إلىاالفتراضيمن

الصنف>تكلفةعلىالتعرفیستطیعوبالتاليالتكالیف
ذلكمنالموظفلمنعالیةمطلوب●
المكشوف.علىللسحبنتیجةالصفر،تساويالوبتكلفة0بكمیةاألصنافبعضتظھرالجرد:●
الشركاتكلوحركاتكمیاتعندھمتظھرللحركاتالعرضقائمةواستعراضاألصناففتحعند●

فقط.تخصھمالتىبالشركةتأتىالتكالیفأنمع
شحنات.علىالتجمیعسنداحتواءعندأحیاناًخطأیحدثالتجمیع:سند●
المبیعاتنظام
المبیعات.فاتورةحفظعندخطأیحدثفي●
اعتبارهفيالنظامیأخذالالكمیة،معبتغیربحیثالسعرضبطعندوالعروض،التسعیربقوائم●

الوحدة.
تمإذاالبیعومنعالعرض"منالمستھلكة"الكمیةمنبالتحققالنظامیقومالالمبیعات:عروض●

قیمة.أقصىفيالمحددمنأكثراستھالك
للصنف.وحدةمنبأكثرالتسعیرعندالتسعیربأولویاتخطأیظھر●
المشتریاتنظام
المجمعالشراءأمرسندحفظعندخطأیظھراألحیانبعضفي●
مجمع.شراءطلبتعدیلأوإضافةعندفارغخطأأحیاناًیظھر●
الیاً.شراءفواتیرإنشاءأثناءخطأأحیاناًیظھر●
الحساباتنظام
قیدبعملالنظامیقوممستحقاتتصفیةسندعلىبناًءصرفسندإصدارعندالصرف:سند●

سنداتلسطورباإلضافةفقط)الخدمةنھایةتصفیة،اإلجازاتلتصفیةالقیدعملمنبدالًللمكونات
التصفیة.معتصرفأنھاعلیھاالمعلمالراتب

الحسابات.بقائمةبالكاشیرخاصجدیدمودیولإضافةتمالكاشیر:●
النظام)(قیودقائمةعرضفيالدخولمحدداتباعتبارالنظامیقومال●
القائمة.منولیسالقبضسندداخلمنالقبضسندسجالتبینالتنقلعندأحیاناًخطأیحدث●
بناءاختیارعندسواءالراتبسجلمنسطراولیختفىراتبسجلعلىبناءصرفسندعملعند●

السطر.علىبناءأوعلى



الثابتةاألصولنظام
الذيالكیانبمسارأحیاناًخطأیحدثعدد،لھااصولانواعاضافةعنداألصولشراءمستندفى●

الحفظ.معاألصلبإنشاءیقوم
جدید.أصلشراءعندأحیاناًخطأیظھر●
بحیثالمجمع"األصل"نقلاألصل"،"نقلسنديعملتحسینتمالمجمع:األصلنقلاألصل،نقل●

الحفظ.معالسابقةومحدداتھاألصلحساباتباستحضارالنظامیقوم
اإلعدادات
مختفي.العملةتفقیطصفحةفىعمودیوجد●
الخاصةتلقائیاالمروركلمةحذفیتموالحفظالمستخدمبشاشةحقلأيقیمةتعدیلعندأحیاناً،●

أخرى.مرةالسرلكلمةresetعملیتمحتىالبرنامجعلىالدخولیستطیعالوبالتاليبالمستخدم
العملیة.تنفیذیمكنالخطأیظھرالمستخدمینلسجالتتصدیرعملعند●
العرض.قائمةفيجیدبشكلعملھامنالرغمعلىاالختیارقائمةفيالبحثحقولترجمةتتغیرال●
البشریةالمواردنظام
یقوممحاسبي"،تأثیر"بدونالخیارعلىالتعلیمعندالنظام،یقومالسلفة،بسندالخاصبالتوجیھ●

المحاسبي.التأثیربعملیقومالتعلیمھعدموعندمحاسبيتأثیربعملالنظام
علىالتعلیممنالرغمعلىالضریبةوعاءإلىتضافالالراتبسندفىالتىالجزاءات/المكافأت●

الضریبة.وعاءالىیضافخیار
فيتؤثروالقیمة)وقیمةنسبة(السطرعلىبالخصمخاصینحقلینإضافةتمالتأمین:بولیصة●

="totalPolicyPriceالتأمین"بولیصةإجماليحقلیكونأنعلىالقیمةفيتؤثروالنسبةالنسبة
للخصم.محاسبيتوجیھإضافةتمكماالخصم،بعدالتأمینقیمة

صافيعنمختلفةاإلجازاتفيالعملأیامصافيبعرضالنظامیقومالمستحقات:تصفیةمستند●
الخدمة.بنھایةالموجودوالصحیحالخدمةنھایةفيالعملأیام

النظام.إعداداتبنافذةالخدمة"لنھایةالسنةأیام"عددالحقلإضافةتمالبشریة:المواردإعدادات●
الرواتب.سجلحفظعندأحیاناًخطأیظھرالرواتب:سجل●
مكافأة.وجودمعالضریبةتطبیقعندأحیاناًخطأیحدثالراتب:سند●
المباشرةلسندالفعليالتاریخنسخیتمالالمجمعةالمباشرةوسندالمجمعةاالجازةسندمنكلفي●

التاریخواعتبارهالسندانشاءتاریخاخذیتمبلالمجمعةالسنداتعلىبناءانشاؤهتمالذيواالجازة
الفعلي.

مكان(إدراجیتمالالموظفواختیارموظفبیاناتتحدیثسندعملعندالبیانات:تحدیثسند●
الموجودالعملمكانحذفیتمالتحدیثسندحفظوعندالموظف،بملفالموجود)الحاليالعمل
عمل.مكانعلىیحتويالالتحدیثسندانحیثالموظفبملف

سندحفظالنظامیقبلالأحیاناًواالسبوعیة،الرسمیةالعطلتشملالحتىاالجازةنوعتعدیلبعد●
اإلجازة.

"یمكنالخیارعلىالتعلیمعندبالمفردالخاصالبدایة""تاریخالنظامیعتبرالالراتب:مفرد●
المفرد.بنوعالبیانات"تحدیثاوالعروضإلىاإلضافةدوناستعمالھ

لصورإضافةعملیقبلالالنظام"،DownSizeItemImages"الكیانمسارتفعیلحالةفي●
خطأ.رسالةوتظھرالموظف



موظف.مخصصاتاحتسابإعادةسندتوجیھحفظعندخطأیحدث●
الخدمة".نھایةتصفیة"إحتسابالخیارعلىالتعلیمعدممنبالرغمالخدمةنھایةتصفیةاحتسابیتم●
نمایسمحالبعدھااوالراتبسندفترةنفسفياستقاللموظفراتبسندحفظاعادةاوحفظعند●

العمل.رأسعلىلیسالموظفأنخطأویظھربذلك
تفعیلمنبالرغمراتبمجالادخالدونالرواتبسجالتمستندفيالموظفینبتجمیعالنظامیسمح●

السجل.توجیھفيراتب"مجالاختیار"یجبالخیار
البیعنقطةنظام
البرنامجفإننماالىالبیاناتنقلعندالنظامیقومأكثر،أودفعلطریقتياإلنجلیزياالسمتطابقعند●

بالماكینة.المثبتةغیرأخرىدفعطریقةیختار
التحصیلعمولةاحتساباعادةیتمالحیثبنماالبیعنقاطمبیعاتبفاتورةالدفعطریقةتعدیلعند●

الجدیدة.للطریقةطبقا
فيواألخذالكسرخاناتضبطتموبالتاليالنسبة،خصمبعداألرقامعرضفيأحیاناًخطأیحدث●

الخصومات.نسبحالةفيالمئویھالنسبةخاناتوعددللعرضالكسرخاناتعدد-االعتبار
التصنیعنظام
منتج.تسلیمسندمنالمنشأالتوریدسنداليالموقعنسخفيخطأیحدث●
منتج.تسلیمبسندكمیةإدخالعندأحیاناًخطأیظھرمنتج:تسلیم●
العدد.إدخالقبلموردسندفيقیمةإدخالعندخطأیحدثالمورد:سند●
االنتاج.امررقمبنسخالنظامیقومالالتنفیذ)،سند(رقمعليبناءفيقیمةاختیارعندالمورد:سند●
عامخطأ

فارغ.التحققاستعالمتركحالةفيللمستنداتإنشاءیحدثالالمستنداتإنشاءقواعدفى●
تنفیذیمكن(الالرسالةبإظھارالنظامیقومحیثبالعدسة،البحثعندخطأیحدثاألحیانبعضفي●

العملیة).
باقيمعتعملوالفقط،القسمأوالشركةمعالمكشوفعلىبالسحبتسمحالتيالمحدداتتعمل●

المحددات.
القیمةكتابةتموقیم)مجموعةیحتوي(حقلEnumحقلبھواكسیلشیتألياستیرادعملعند●

نوعجعلوأصنافاستیرادذلك:علىمثالھذا.توضحرسالةیعرضالالنظامفإنخطأبطریقة
.Stockمنبدالstockالصنف

بالرغمبالمستند،الصنفكودإدخالعندالصنفلونباقتراحالنظامیقومالالخامات:صرفسند●
بذلك.البیاناتقاعدةتجھیزمن

التقاریر
منلینك)فرعي(ھایبرحسابكشففتحوثممعینبفرعذمم)(أوعاممراجعةمیزانفتحفتحعند●

التقاریرمراجعةتمتفقدوبالتاليالمیزان،فيالمدخلالفرعاالعتبارفيالنظامیأخذالالمیزان،داخل
)SYSR-ACC005، SYSR-ACC007، SYSR-ACC026، SYSR-ACC036،

SYSR-ACC006، (SYSR-ACC027، SYSR-ACC042.
اللغة.تحویلعندصحیحةبصورةیظھرالاالنجلیزیةباللغةالراتببسندالخاصالطباعةنموذج●
المستحقات.تصفیةمستندحفظعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●



،SYSR-ACC005(بالتقاریرخطأیحدثالمراجعةموازینحسابفيالرصیدعلىالضغطعند●
SYSR-ACC007، SYSR-ACC026، SYSR-ACC027، SYSR-ACC036.(

یعمل.الSYSR-ACC006الذمممراجعةمیزانتقریر●


