
اإلضافات
المخزوننظام

حركاتعملحالةفيلیفوأوفیفوإليالتكلفةمتوسطمنالخروجتكلفةحسابطریقةتغییرمنعتم●
النظام.على

المستند.بتفاصیلنصیًانحقلینإضافةتمجرد:إنھاءمستند●
عدةطریقعنالمخزنمعالمحدداتتناسقتجاھلإمكانیةعملتمالمخزني:التحویلمستند●

المخزني.التحویلسندبتوجیھخیارات
حقولفىللمستخدمقیمباقتراحالنظامیقومبحیثبالصنفاألسعارسیاساتجدولتحسینتم●

للصنف.المعرفةوااللواناإلصداراتمناالختیارواللوناإلصدار
الصرف.سندإلىالتجمیعوسندالمخزنياالفتتاحسندنسختم●
سعروجدإذاالمجانیةواألصنافالخصوماتواألسعارحسابعدم"تجاھلالخیارإضافةتم●

انھأي-یحفظلمالمستندطالمااألسعاربتحدیثسیسمحالخیارھذامرة".اولالحفظقبلالوحدة"
ایضا.المسوداتمعسیعمل

بعضفىانھحیثالمبیعاتفاتورةفيالتجمیعظھورلمنعالصرفسندتوجیھفيخیارإضافةتم●
لھافلیسعلیھوفواتیرلھالیسالعیناتھذهولعمیلكعیناتاألصنافبعضصرفیتماألحیان
تطبیق.وتجمیع

بعضفىانھحیثالمشتریاتفاتورةفيالتجمیعظھورلمنعالتوریدسندتوجیھفيخیارإضافةتم●
لھافلیسعلیھوفواتیرلھالیسالعیناتھذهولعمیلكعیناتاألصنافبعضصرفیتماألحیان
تطبیق.وتجمیع

بإعداداتجرد"كمیاتلھالیسالتي"األصنافللقائمةالمكشوف)(حتى"تجاھلالقیمةإضافةتم●
جردبدایةمستندتوجیھ

وذلكالتجمیع،طرقوسندالتجمیع،سندمنكلبتفاصیلصحیحة)دائماً(الكمیةالخیارإضافةتم●
صحیحة.دائماًالمناظرةالمكونكمیةلجعل

والصرف.التوریدلسنداتالفواتیر"فيآلیاالتجمیعمنع"إجبارالخیارإضافةتم●
)Details.ref4في(الموجودالبدیلالصنفمعیتعاملالمخزنيالصرفلسندكیانمسارعملتم●

ویقوماألساسيالصنفبصرفیقومتجمیعسندبإنشاءالنظامیقومحیثالسطر،مستوىعلى
البدیل.الصنفبتورید

تمإذاالسطورفيموقع""إليبتفریغالنظامیقومالبحیثالتحسینتمالمخزني،التحویلطلبفي●
السند.برأسموقع""إليتفریغ

Supplyالـمستنداتتوجیھالىعلى)بناءمعالسطور(نسخمجموعةإضافةتم● Chain.
المبیعاتنظام

الصرف.سندإلىالبیعنقاطمبیعاتوفاتورةنمامبیعاتفاتورةمنالمستندتصنیفنسختم●
التورید.سندإلىالبیعنقاطمبیعاتومردودنمامبیعاتمردودمنالمستندتصنیفنسختم●
التوزیعإدارةبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●

بیعسعرآخرعنالبحثعندالمقاساعتبار○
بیعسعرآخرعنالبحثعنداللوناعتبار○



بیعسعرآخرعنالبحثعندالقیاساعتبار○
بیعسعرآخرعنالبحثعنداالصداراعتبار○

وذلكالمبیعاتبقائمةالدفعاتجدولةنماذجبملفیوم"الدفعةتاریخجعل"االختیارقائمةإضافةتم●
أحد،…..).(سبت،األسبوعأیاممنمحددیومھوالدفعةسدادیوملجعل

المبیعات:بقائمةالدفعاتجدولةبنموذجالتالیةالتعدیالتإضافةتم●
النافذة.برأسالحفظ"معدائمابالمتبقىدفعھ"إضافةالخیارإضافةتم○
النافذة.بتفاصیلنسبة)"أوثابتة(قیمةالسداد"طریقةالقائمةإضافةتم○

تلقائيالصنفسعرإضافةیتموالعملةالصنفاختیارعندبحیثأسعارعرضطلبسندتحسینتم●
األسعار.قوائممن

المقاساليباالضافةالمحدداتباقياالعتبارفىاألخذیتمبحیثاألسعاراستدعاءتحسینتم●
واالصدار.واللون

ویتمالموردة.األصنافصفحةفيالسطرعلىفعلیاالموردةالكمیةإضافةتمالتجمیع:مستند●
الشاشة.تعدیلطریقعنإظھارھا

المشتریاتنظام
المشتریات:بقائمةالدفعاتجدولةبنموذجالتالیةالتعدیالتإضافةتم●

النافذة.برأسالحفظ"معدائمابالمتبقىدفعھ"إضافةالخیارإضافةتم○
النافذة.بتفاصیلنسبة)"أوثابتة(قیمةالسداد"طریقةالقائمةإضافةتم○

التورید.سندإلىالمشتریاتفاتورةمنالمستندتصنیفنسختم●
الصرف.سندإلىالمشتریاتمردوداتمنالمستندتصنیفنسختم●
المشتریاتبقائمةالدفعاتجدولةنماذجبملفیوم"الدفعةتاریخجعل"االختیارقائمةإضافةتم●

أحد،…..).(سبت،األسبوعأیاممنمحددیومھوالدفعةسدادیوملجعلوذلك
التوزیعإدارةبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●

شراءسعرآخرعنالبحثعندالمقاساعتبار○
شراءسعرآخرعنالبحثعنداللوناعتبار○
شراءسعرآخرعنالبحثعندالقیاساعتبار○
شراءسعرآخرعنالبحثعنداالصداراعتبار○

الحساباتنظام
التالیة:التحسیناتإضافةتماإللكترونیة:القبضسندات●

السندعلىطباعتھوالجھازإعداداتفىكشرحالتحصیلمندوبإسمإضافةتم○
1رقمغیرمختلفرقممنااللكترونىبالقبضالخاصالسیریالبدءإمكانیةإضافةتم○

..رقممنأخرىمرةوالبدءالتطبیقتحدیثلتفادى
اضافتھمتمالذینللعمالءأخرىمرةنمامنالعمالءإلحضارللعمالءتحدیثإمكانیة○

مؤخرا.
كماعلیھابناانشئالتيالصرفطلباتمنفعلیاالمصروفبتعدیلالمجمعالصرفطلبیقومال●

بتعدیلیقوملكنھو-المجمعالصرفطلبفيفعلیاالمصروفبتعدیلالصرفسندیقومال
التالیة:التحسیناتإجراءتموبالتاليالصرف،طلبفيفعلیاالمصروف



طلباو-مجمعصرفطلبعليبناءاصرفسندعملتماذافعلیاالمصرفمتابعة○
السطور).أوالسندرأس(فيصرفطلباتعلىبناءامجمعصرف

البنكيالتحویلسندفيالشيءنفسعملتموكذلك○
صرفإلمكانیةوذلكالصرف،سندبتفاصیلراتبسندبقائمةمستحقات"تصفیة"مستندإضافةتم●

تصفیة.مستندمنأكثر
البنوكنظام

المستنداتمنلكلوالرسومالتغطیةمنالضمانخطابتفاصیلجمیعإظھارتمالضمان:خطابات●
ضمان).خطابإنھاءضمان،خطاباستالمضمان،خطاب(تسلیم

التالیة:التحسیناتإضافةتمالضمان:خطابطلب●
ملف.ولیسمستندیكونبحیثالطلبتحویلتم○
للشاشة.مرفقاتإضافةتم○

العمالءخدمةنظام
الرئیسیةالشاشةفيالخدمةبعقدالخاصالسندتفاصیلفيمرفقینإضافةتم●

)details.attachment1 & 2.(
التطویر:بطلبالتالیةالتعدیالتإضافةتم●

نسخوالحاليالطلبعليبناًءجدیدتطویرطلببعمللیقومفتح""إعادةالزرتغییرتم○
طلب-المرفقات-التصعیدتاریخ-اليتصعید-الشكويمستقبلعداماالھیدربیاناتكل

النقاشات.-الحالة-الدعم
postعملتم○ actionطلباختیارعندالسابقةالبیاناتنفسنسخیتمبحیثعليلبناء

تطویر.
منتھي).-مغلق-(مرفوضحالتھاالتيالطلباتفقطتظھربحیثعليلبناءفلترعملتم○

).booleans(جدیدةخیارات5عددإضافةتم●
المستندیةاالعتماداتنظام

سنداتولإلعتمادالمبدئیةالفاتورةفيبالتعدیلیسمحالتوزیعإدارةبإعداداتخیارإضافةتم●
إغالقھا.تمالتيلالعتماداتالمصروف

البشریةالمواردنظام
معین".نوعمناألذون"ساعاتباالسمالنظامیةالمؤشراتمنجدیدنوعإضافةتم●
بمدة"الدوامبدایةقبلالحضورعندالعملیوملنفسالحضورتوقیت"احتسابالخیارإضافةتم●

یوملنفستابعةالمبكرةالحضوربصمةباحتسابالخیارھذایقومالبشریة.المواردإعداداتإلى
بالخیار.المحددةالمدةضمنكانتإذاالعمل

االنصرافمیعادعنتأخرإذاالعملیوملنفسحضورالسطراحتساب"عدمالخیارإضافةتم●
العملیوملنفسالحضوربصمةاحتساببعدمالخیارھذایقومالبشریة.المواردإعداداتإلىبمدة"

بالخیار.المحددةالمدةالیومبعدالحضورمدةتخطتإذا
باألداةتعدیالتإضافةتم●

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanreso
urce.domain.entities.utils.SysVacationBalanceMigrator

اإلجازة.حركاتحذفعنالناتجةاإلجازاترصیدألخطاءوذلك

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


التصفیة".فيصرفھاالواجبالمبالغ"إجماليالحقلإضافةتممستحقات:تصفیةمستند●
الحقولإضافةتمحیثاستعالمأوللتطبیقبمعیارالمحاسبيالتأثیرإمكانیةإضافةتمالراتب:مفرد●

جزاء:/مكافأةنوعوالراتبمفردفيالمحاسبيالتأثیرسطورإلىالتالیة
الموظفملفمعیار●

الموظفینشئونمعلوماتمعاییر○
الراتبسندمعیار○
الموظفملفاستعالمات○
الموظفینشؤونمعلوماتملفاستعالمات○
الراتبسنداستعالمات○

عندالتذاكر.بدلبیاناتفيفقط"التذكرةقیمة"صرفالخیارإضافةتمالمستحقات:تصفیةسند●
عددزادلوحتىالتذكرةقیمةمن%100تساويالتذكرةقیمةبجعلالنظامسیقومالخیارھذاتعلیم
الحقیقیة.قیمتھامنأكبرالتذكرةقیمةستكونوإال%،100عنالموظفعملأیام

تحدیدثمباألیامالتأشیرةمدةوضععندبحیثالتحسینتموعودة:خروجتأشیرةطلبمستند●
االنتھاء.تاریخبوضعآلیاالنظامیقومالبدایة،تاریخ

المستحقات.تصفیةسندبإحصائیاتالصرفبمستنداتقائمةإضافةتم●
الرواتب.سجلتوجیھإلىمحاسبي"تأثیر"إنشاءالخیارإضافةتم●
بالجدولالنھائي"الناتج"جدیدحقلإضافةتمالراتب:تفاصیل-اإلحصائیاتشاشة-الراتبسند●

الدوامساعاتعددإجماليمن)0.25(یومربعاحتسابمثال:المعادلة.نتیجةباحتسابلیقوم
ساعة.2عددالنتیجة..ساعات)8(الیومي

عرضبـالراتبمفرداتسطوربتحدیثیقومكإجراءیعملكیانمسارإنشاءتمراتب:ھیكلملف●
منالمدرجةالسطورنفسإدراجإعادةیتمالبحیثراتبھیكلملففيتعدیلھاحالةفيوظیفي

موظف).بیاناتتحدیثوظیفي،(عرضمنبكلالكیانمساریعملقبل.
والسبب""نوعنافذةمنكلإلىحدة"علىسببلكلشھریاأذونعدد"أقصيالخیارإضافةتم●

البشریة".الموارد"إعدادات
موظفین"."مجموعةباالسمجدیدملفإضافةتم●
البشریة:المواردبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●

حضوروقتأولفيتؤثرالالمأموریة○
انصرافوقتآخرفيتؤثرالالمأموریة○
حضوروقتأولفىیؤثرالاإلذن○
انصرافوقتآخرفيیؤثرالاإلذن○

تحدیثسنداتبإنشاءویقوممجمع"موظفبیاناتتحدیث"مستندباالسمجدیدمستندتطویرتم●
موظفین.لعدةبیانات

المقاوالتنظام
عملبعدفیھاوالتعدیلالمقایسةنفسعلىباطنمقاولعقدمنأكثربعملالخیار"السماحإضافةتم●

المقاوالت.اعداداتالىعلیھا"باطنمقاولعقد
المقاوالت:بإعداداتالتالیینالخیارینإضافةتم●

المحاسبة.نسبةبخفضالسماح○



علیھ.باطنمقاولمستخلصعملبعدباطنمقاولعقدفىبالتعدیلالسماح○
فيقیاسيشرطمنأكثرتجمیعیمكنبحیثالقیاسیة"الشروط"مجموعةجدیدملفإضافةتم●

الشروط.مجموعة
اختیارعندبحیثالمستندرأسفيالقیاسیة"الشروط"مجموعةحقلإضافةتمالقیاسي:البند●

بالبندالشروطجدولسطورعلىالشروطمجموعةملفمنالشروطملءیتمالشروطمجموعة
القیاسي.

الشروط".مجموعةمنالشروط"تحدیثباالسمالمزیدفيخیارإضافةتمالقیاسي:البند●
(عرضالملفاتمنكلفيالشروطسطورعلىالشرطحقلبعدالنصي""الشرطالحقلإضافةتم●

مستخلص).عقد،مقایسة،مقاوالت،أسعار
وفىالمختارة،بالبنودباطن)مقاول(عقدلعملالبنودجدولفوقزرإضافةتمالمقایسة:شاشة●

التابعةالفرعیةالبنودبكلعقدإنشاءیتمالزرعلىالضغطعندرئیسيبندالمختارالبندكانحالة
المختار.للبند

الباطن.مقاوليمنالتكلفةعمودإضافةتممقاولة:تكالیفحصر●
المشاریعإدارةنظام

األوقاتإجمالیاتإلظھاروذلك"EAFieldValueCaclulator"الكیانمسارإضافةتم●
صحیحة.بطریقةالمستندبتفاصیل

البیعنقطةنظام
نقاطومصروفمقبوضبتوجیھاتالدفع"طرقمصروفاتقیوداختصار"عدمالخیارإضافةتم●

العادي.والصرفالقبضسندفيكمالتعملالبیع
وملفالماكینةملفمنكلداخلافتراضيمستنداالفتراضيبالتصنیفخاصحقلإضافةتم●

:-اآلتيمراعاةمعالبیعنقطةفاتورةداخلنسخھیتمبحیثالبیعنقاطإعدادات
داخلتصنیفوجودعدمحالةوفينسخھیتمنمافيالماكینةداخلمستندتصنیفوجدإذا○

اإلعدادات.فيالموجودالتصنیفنسخیتمالماكینة
المردود.إلىنسخھیتممستند،تصنیفبھالفاتورةمردودعملعند○

نقطةصالحیاتإلىالبیع"نقاطلصالحیاتالتخفیضاتمعسعربأدنى"االلتزامالخیارإضافةتم●
البیع.

الخاصة.التكویدبادئةتعریفیمكنالتيالمستنداتلقائمةوردیة""غلقوردیة"،"فتحإضافةتم●
أو)(استبدالمنمنشأالفاتورةإجراءیوضحنمافىالمنشأالبیعنقاطمردودفيخیارإضافةتم●

).(فاتورة
ألخرى.وردیةمنالمعلقةبالفواتیرلالحتفاظالبیعنقاطبإعداداتجدیدخیارإضافةتم●
التصنیعنظام

finalCalcQty.valueحقلقبلیدویا"الٌمعدلة"الكمیةحقلإضافةتماإلنتاج:أمر●
للمواداالّليالصرففيالمنفذةالكمیةعنالنظربغضالكمیةكامل"فسحبالخیارإضافةتم●

سندخاللمناآلليالصرفعندصرفھایتمالتيالكمیةلتحدیدوذلكالتصنیع،إعداداتإلىالخام"
كالتاليالتنفیذ
اإلنتاج.أمرمنیدویاالمعدلةالكمیةالخیار:ھذاتفعیلعند○
اإلنتاجأمركمیةالتنفیذ\منالكمیة*اإلنتاجأمرمنالمعدلةالكمیةالخیار:تفعیلعدمعند○



Guiإضافةتمت● Actionحركاتإنشاءإعادةباسموالقائمةالتحریرشاشةفيالمزیدقائمةفي
عینة،مستندالتنفیذ،مستندمنتج،تسلیممستنداإلنتاج،أمر(مستندالنوافذمنكالفيالكمیات

تالف).استالممستندمنتج،ارتجاعمستند
الثابتةاألصولنظام

السماح(وھياألصلشراءبتوجیھاإلعداداتبصفحةخیاراتثالثةإضافة مت أصل:شراءسند●
الضریبة).سیاسةالضریبة،تعدیلیمكنبالسطر،الفاتورةضریبةبتعدیل

لتحتوياألصول""عھدباسمجدیدةمجموعةإضافةطریقعناألصولمستنداتتقسیمإعادةتم●
عھدة،وتسلیماستالمسندمجمع،أصلنقلاصل،نقل،األصولجرد(مستندالوصالتعلى

أصل).خروجمستندأصل،رجوعمستندأصل،استالممستند
الخدمةمراكزنظام

،3تنفیذھاالواجبالمھمة،2تنفیذھاالواجبالمھمة،1تنفیذھاالواجب(المھمةالحقولإضافةتم●
العدادات.قراءةسجالتبتفاصیل)5تنفیذھاالواجبالمھمة،4تنفیذھاالواجبالمھمة
المنتج.بملفتحدیدهتموماالسابقةوالقراءةالحالیةللقراءةطبقاًتنفیذھاالواجبالمھامإلدراجوذلك

الصیانةمقاوالتنظام
عربيواسم)العمیل،المنفذةالشركة(الطرف:علىیحتويللمھامملفإضافةتمالمھام:ملف●

).عقد،مقایسة،مقاوالتاسعارعرض(منكلالىالمھاموجریدالمھامتفاصیل،وانجلیزي
العقارياالستثمارنظام

المستأجر.لشاشةالبدیلالكودإضافةتم●
ایجارعقدشاشةفيوذلكالتخفیضأوللخصوماتآخروجریدالسنويالزیادةلمعدلجریدعملتم●

افتتاحي.ایجاروعقد
المصروف"."نوعباسمجدیدملفإضافةتم●
المصروفات.أنواعملفبیاناتیحتوياإلیجارلعقدجریدإضافةتم●
المعروضة،الخیاراتضمنواحدة""مرةإضافةتمكل"،"یستحققائمةفيمصروف:نوعملف●

المدة.كانتمھماالعقدفيواحدةمرةیستحقالمصروفانحالةفيذلكویستخدم
الفترة.ولیسالعامیخصبماالمصروفقیمةأساسیكونبحیثالتحسینتممصروف:نوعملف●
تحدیدھالیتمالمصروفنوعفيفارغةالنسبةاوالقیمةتركإمكانیةإضافةتممصروف:نوعملف●

النسبة.اوالقیمةادخالبدونالعقدبحفظالسماحبعدالعقدفيتحققھناكیكونانعليالعقدفي
بدونیظھریجعلھمماباالنجلیزیةخاطئبفونتیظھرإیجار"سعر"عرضبنافذةالخاصاالسم●

Rent(باالسمیظھرحیثالحروفبعض o ers.(
اإلعدادات

منسطركلعلىجدید)سجل-بقائمة(العرضالعرضطریقةإضافةتممستخدم:مفضلةنافذة●
بفتحھأوجدیدسجلطورفيبفتحھإماالمقابلالسجلفتححالالنظامیقومحتىالمفضلةالملفات

عرض.قائمةفي
سیتمالتيلألنواعالبیاناتنقلعدممنالستثناءهمعینةتكرارمواقعتحدیدإمكانیةإضافةتم●

Do"الجدولطریقعنوذلكاختیارھا، Not Replicate Entities In Sites"باإلعدادات
العامة.



وحقل19محسوبللسطور(حقلالمحسوبةالحقولمنحقلینجعلیتمأنإمكانیةإضافةتم●
الجداول.فيالوانإلىتتحول)20محسوب

).alt+ctrl+insert(االختصاروظیفةنفسلیعمل)alt+insert(اإلختصارإضافةتم●
إصدار.آخرتحمیلعندتظھرالتيللرسالةالعمیلاسمإضافةتم●
View(فتحعندبحیث)test.html(الصفحةتحسینتم● Current Users،(عمودإظھاریتم

last(باالسم action time(المستخدم.بھاقامحركةآخرووقتتاریخلعرض
النظام.ادارةوتقسیمتنظیموإعادةالنظامإدارةمعاالعداداتقائمةدمجتم●
فيتحدیدھایتماخرىصیغةاياوPDFھیئةعلىبمدخالتالتقاریرارسالإمكانیةإضافةتم●

المجدولة.المھمة
السفلىبالشریطالسجالتبینالتنقلبأزرارشبیھةالتقریرصفحاتداخلللتحركأزرارإضافةتم●

التصدیر.أزراربجوار
Auditإليdetails.documentNameحقلإضافةعنداألرشیفي:المستند● Fieldsفي

خطأ.یظھرسطوربھیوجدالمستندفيالتعدیلتموالشاشات.الحقولإعدادات
اطالعقصریتمحتىالنظام،إدارةإلىمالیة"سنةعلىالمستخدم"قصروھوجدیدملفتطویرتم●

محدد.ملفنوعمستوىعلىمحددةسنوات)بعدة(أوبسنةالخاصةالمستنداتعلىالمستخدم
.DashBoardالعرضعند)الرئیسیةالصفحة(اختصارإضافةتم●
معالیا1وقت"ملء،سطر"ادخالمعالیا1تاریخ"ملءالخیارینإضافةتماجتماع:ملحوظة●

سطرادخالمعالیا1وقتوملءسطر،ادخالمعالیا1تاریخملءیتموبالتاليسطر"،ادخال
الخیارین.ھذینتفعیلعند

العمیل،لرغبةتبعاًالنظامبسجالتقوائمإلنشاءمخصصة""قائمةباسمجدیدةنافذةإضافةتم●
العمیل.بملفالمبیعاتبفواتیرقائمةكإضافة

تقریر.تعریفالىالتقریر)ملفاسم(قالبإضافةتم●
أفضلیة.إلعطائھاالشاشھمنتصففىالتقاریربتصفحالخاصةاألزرارنقلتم●
العامة.اإلعداداتإلىنما"فيالتسجیلإلىالحاجةدونالمرفقاتبتحمیل"السماحالخیارإضافةتم●
فياإللكترونيوالبریدالرسائلبإرسال"السماحباالسمجریدإضافةتمتنبیھات:تعریفنافذة●

إليومنالحقولوبھاالفترات)"خارجكانتإذاممكنوقتأقربفي(وجعلھاالتالیةاألوقات
فترةأولبدایةفيستنفذالفتراتداخلتكنلمإذاأماالفتراتبداخلكانتإذاالتنفیذسیتمحیث

قریبة.
logo"الحقولإضافةتم● 2, logo 3, logo 4, logo الشركة.ملفإلى"5
Monitor(اإلجراءخاللمنمھمةإنھاءفيأحیاناًخطأیحدث● Current Tasks(خاللمن

النظام.أدوات
سوفت.بنمامتصلغیرالمستخدمیكونأنحالةفىالمرفقاتعرضإمكانیةإضافةتم●
موافقة".طلبالمیل"عنوانیكونتقریرتعریفمناالیمیلقالبیكونعندماموافقھ،تعریفعند●

التنبیھات.أوالمجدولةالمھمةمثلالموافقھبعنوانارسالھاواالیمیلعنوانتحدیدإمكانیةإضافةتم
الملفاتمعاستخدامھیمكنكماسجل،تصنیفیكونبحیثمستند""تصنیفالملفاسمتغییرتم●

فقط.المستنداتولیسوالمستندات،الرئیسیة
Listبقائمةالعرضنتائجبحقولالبیاناتعرضطریقةتعدیلتم● View..لتصبحWrap Text.



المزید:قائمةإلىالتالییناإلجرائینإضافةتم●
a.الحالي.المستخدممفضلةإلىإضافة
b.معین.مفضلةملفإلىإضافة

العامة.االعداداتاليالتعدیل"سجلإلىالتصدیرالخیار"إضافةاضافةتم●
التقاریرنظام

كلفيالصنفواسمكودحجمیستوعبالالحقلانحیثوالكودالصنفلحقلstretchعملتم●
،SYSR-INV005(التقریرینمن SYSR-INV010.(

كاآلتيSYSR-INV016التقریرتعدیلتم●
BETWEENمنبدالLESSلیصبحالتاریخفلترتعدیلتم○
فقطتاریخإليوتركتاریخمنحذفتم○

(بالتقریرنالصفرمناألكبرالكمیاتغیرعرضبعدمالتقریرفىشرطعملتم●
SYSR-INV001، SYSR-INV009.(

قبض)أوراق(بیانبتقریرالتالیةالتعدیالتإجراءتم●
تحصیلھا)تمامبالحافطةاممستلمةھي(ھلالورقةحالةیوضحعمودإضافة○
الورقةلكود)Hyperlink(رابطعملتم○

التفصیلي)األصولبتقریر(إھالكالتالیةالتعدیالتإجراءتم●
فقطاإلجمالیاتإلظھارخیارإضافةتم○
األصلونوعبالمجموعةبرامیترإضافة-تم2○

.SYSR-BNK003بالتقریرالمعنيبالطرفالعمیلواستبدالللنوعبرامتروضعتم●



أخطاء
المخزوننظام

المشتریاتمردودقیدبینفرقبھالمحلیةالمشتریاتمردودحسابكشفیظھرالحاالت،بعضفي●
المخزني.الصرفوقید

یتمالالمجمعالصنفإزالھعندأنھإلىباإلضافةسلیمبشكلالتعملمجمعصنفلكلالكمیة●
خطأ.ویظھرالحفظ

أو(منھي)تغییربدونالجردبدءمستندفيالجردحالةتظلحذفھ،ثمجردإنھاءمستندإنشاءعند●
فقط.بدءتظلأنیجبالحالةھذهفيحیثومفعل)(منھي

ھذاإرجاعیتمولعمیلمخزنيصرفعملیتمالمخزنىالصرفسنداتفياألحیان،بعضفى●
الصرفعلىبناءمخزنىتوریدبعملالمستخدمفیقوملھفاتورةإصداریتمأنقبلالصرف
یجبوبالتالي،(الفواتیرفىالتطبیقوالتجمیعمحاولةعندتجمیعھیتمالصرفذلكولكنالمخزني

سنداتمعالفكرةونفس)علیھابناءتوریدعملتمالتىالصرفسنداتتجمیعمنعإمكانیةإضافة
المخزني.التورید

دونالتكلفةبحسابالنظامیقوماألجنبیة،بالعملةشراءأمرعلىبناءمخزنىتوریدسندإصدارعند●
األجنبیة).بالعملةالخاصالتحویلمعاملالىالنظر

رسالةتظھروالعمیلوالمخزناالعتبارفىالنظامیأخذالمخزني،صرففىبیعأمرإدارجعند●
خطأ.

وبالبحثمعالجتھتفشلولكنالمستندإنشاءیتمإضافیة،استالمتكالیفعملوعندالتجمیعسندفي●
المستند.إنشاءعندالدائنالجانبطبیعةبنسخیقومالأنھوجد

المبیعاتنظام
فيالعملیةتنفیذیمكنالخطأیظھرf9باستخدامالسریعةالمساعدةتشغیلعندالمبیعات:فاتورة●

المبیعات.فاتورة
سبیلعلىgetPricesForCustomerمثلمحددبواسطةصنفسعراستحضارمحاولةعند●

األصغر.الوحدةبسعردائمایاتىوالوحدةباختالفتتغیرالاألسعارفإنالوحدةتغییرتموالمثال
یعمل.الالعرضفإنالصنفاختیاریتموالمعینتصنیفاختیارعندالمبیعات،عروضفى●
الدفع.بصفحةاقساطوإنشاءمبیعاتفاتورةعملعندالتقریبفيخطأیحدث●
رسالةإظھاروالصوابالمبیعات،مردودصحةبعدمالخاصةالرسالةنفسبإظھارالنظامیقوم●

حالة.كلفيمناسبة
التشكیلة.ذاتباألصنافالوحداتمعالتعاملعندخاطئةبصورةالنظامیتعاملالمبیعات:فاتورة●
المشتریاتنظام

المردودقیدبینفرقبھیوجدالمحلیةالمشتریاتمردودحسابكشفیكوناألحیانبعضفي●
المخزني.الصرفوقیدالمشتریات

خطأ.یظھرالطلباتتجمیععلىالضغطثممجمعشراءطلبعملعند●
فيخدميصنفمنالیاتكالیفسندانشاءعندالسطرمنالخصوماتقیمبطرحالنظامیقومال●

المشتریات.فاتورة
األرشیفیة.المستنداتبنافذةخطأیظھراألحیانبعضفيالمورد:نافذة●



الحساباتنظام
حذفإلىباإلضافةالتالىالسطرفىالسعرحذفیتمالمتنوعاتفاتورةفيسطرحذفعند●

السطر.
معصحیحبشكلتعملالالطباعة،الطباعة،معاینةتفعیلعدمحالةفياإللكترونیة:القبضسندات●

التعدیل.معتطبعلكنوالحفظ
المبیعات.موازنةفيالقیماحتساباختیارعندأحیاناًخطأیحدث●
الفعلیةالقیماحتسابثمبالسیناریو2خصمبعدالمبلغحسابواختیارمبیعاتموازنةإنشاءعند●

یقبلوال2خصمبعدالصافيولیسالفعلیةبالقیم2خصمقیمةبوضعیقومالنظامفإنالمستندداخل
العملیة.تنفیذیمكنالرسالةوتظھرالحفظ

البنوكنظام
یقومالمختلفة،تواریخفيالمبلغبنفسحركةمنأكثروجودعندالبنك،تسویةمذكرةمستندفي●

صحیح.بشكلمطابقةبعملالنظام
بنك.تسویةمذكرةحفظیمكنالاألحیانبعضفي●
لخطابتعدیلعملعندالضمانخطابفيإلي"یسلم"منالحقلإلىالموجودةالبیاناتنسخیتمال●

الضمان.
العملیة".تنفیذ"الیمكنالرسالةتظھرایجار،عقدعليبناءبنكيتحویلسندعملعند●
المقاوالتنظام

صحیحة.بصورةیعملالالفعلیةوالكمیاتالفعلیةالتكالیفحقولالمستخلصات:●
السابقةالحصرمستنداتاالعتبارفىیأخذالجدید،حصرمستندإنشاءعندمقاوالت:تكالیفحصر●

وتكالیف).كمیات(
فيالسطورنسخیتمالمقاوالت،سعرعرضعلىبناءتحلیلكارتعملعندالتحلیل:كارت●

التحلیل.كارت
اإلعدادات

الدخول.بتسجیلالنظامیسمحالاألحیان،بعضفي●
تعمل.الالتوجیھاتوالدفاترفيوضعھاتمالتياالفتراضیةالقوالب●
الیمین.إلىالیسارمنالكتابةتكونبحیثName2لضبطنتیجةالنوافذحفظفيالنظامیفشل●
شاشةداخلالمستخدمصالحیةصفحةطریقعنمثال)قبضسندلنوع(صالحیةإضافةعند●

جمیعمطالعةیستطیعالمستخدمفإنفقط)،أنشأھاالتيالسجالت(مطالعةاستخدامثمالمستخدم،
فقط.أنشأھاالتيولیسالموجودةالسجالت

الطباعة.یتمالاإللكترونیة،القبضسنداتبتطبیقالطباعةمعاینةخیارإلغاءعند●
المشكلة.ھذهلحلMigratorتطویرتموقدالتوصیل،إعداداتملفحفظعندأحیاناًخطأیحدث●
تعمل.ال20الي11منبدءاالسطورعليالمحسوبةالحقول●
فقط.مستخدمینلتسعترخیصوجودمعللنظامالدخولمحاولةعندخطأحدث●
والالعملیة"تنفیذیمكن"لمالخطأیظھرالمستخدم"،"مفضلةبنافذةالمجموعاتأسماءتغییرعند●

بعدھا.البیاناتقاعدةمعالتعاملیمكن
Codeالخطأیظھرمستنداتإلغاءمستنداتحذفعند● must end with @draft -

ERROR.



االنواع.قوائماالعتبارفيیأخذالالمستندتصنیف●
A4مبیعاتبفاتورةموجودشاشةتقریرطباعةمحاولةعندخطأیظھر●
البشریةالمواردنظام

القدیم.بالرصیدمحتفظاًالنظامیظلاالجازاتفىالموجودةالحركاتكلحذفعنداإلجازات:●
أحدباختیارالنظامیقبلال,األذونساعاتالمؤشراختیارعندبإذن:مبكرانصرافاألداء-بمؤشر●

االنصراف.بأسباببالسطوراألسباب
وبصمةحضوركبصمةالموظفانصرافبصمةأخذیتمحیثصحیحبشكلتعملالالبصمة●

األیام.بعضفىانصراف
یومین.علىمقسمالوردیةوانصرافحضوروقتأننتیجةاألخطاءبعضتحدث●
الموظف.عنداإلجازاتحركاتبعضحذفعنداإلجازاترصیدفيأخطاءتحدث●
بھذاالخاصالوظیفيالعرضحذفعنداإلجازاتمنالموظفرصیدبحذفالنظامیقومال●

الموظف.
موظف.منألكثرمجمعإجازةسندحفظعندخطأیظھر●
أخرى،مرةاإلجماليحسابیتمالمستندحفظإعادةعندموظف:مخصصاتافتتاحيسند●

والالیومقیمةحسابیتمأنفارغة،الیومقیمةحقلوتركیدویااإلجماليحقلكتابةعندوالصواب
اإلجمالي.علىالتعدیلیتم

الدرجةبإحضارالنظامیقومالالتقییم،ملففيتقییمعناصرمجموعةاختیارعندالموظف:تقییم●
مجموعةسطورفينسبةیوجدكذلكوالمجموعةفيالمذكورةالتقییمعناصرمنللتقییمالعظمى
تحدیدھا.دونالحفظالنظامیرفضولھاقیمةالالتقییمعناصر

یتجاھل،00:00الساعةالجدیدالیومببدایةالموظفانصرافحالةفيواالنصراف:الحضور●
غیاب.الیوماحتسابویتمالبصمةالنظام

السلفة.طلببملفالسلفة""نوعالحقلعلىالضغطعندأحیاناًخطأیحدث●
البیعنقطةنظام

سریعھ.مساعدهاستخدامعندالبیعنقطةداخلالكمیاتعرضیتمال.1
البیع.نقطةداخلالبحثبنافذةاألسعارتظھرالاألحیان،بعضفي.2
المستشفیاتنظام

الدخولاستمارةحقلإلىالمریضتسكیننسخیتممریضخروجعلىبناءتسكینفاتورةعملعند.1
خطأ.إلىیؤديھذاو

العمالءخدمةنظام
.1مناكترالصنفكمیةكانتلوحتىالصیانةفيواحدةالةبإنشاءیقومالصرفسند.1
التصنیعنظام

تجمیعھیتمالالصنففانرقماإلنتاجأمرفيالشحناتتجمیعمحاولةعنداألحیان،بعضفي●
صحیحة.بطریقة

الكمیةباعتباریقومالفإنھانتاج،أمرتنفیذعندآلیاخامموادصرفبإنشاءالنظامیقومعندما●
المنتج.مكوناتفيیدویاالمعدلة

اإلنتاج.أمرإغالقعندأحیاناًخطأیحدث●
تلقائیا.اإلنتاجتنفیذمنالمنشأةالمواردسنداتإنشاءفيأحیاناًخطأیحدث●



العقارياالستثمارنظام
أعلى.اخربملفملفربطعندالعقارياالستثمارملفاتجمیعفيالمحدداتنسخیتمال●
العملیة.تنفیذیمكنالرسالةتظھرالفترة،اختیارثمالعقدتاریخإضافةعنداإلیجار:عقدشاشة●
ونفسالطابق،اختیارقبلالمبنىاختیارتماذاالطابقعرضیتمالالمجمعة:الوحداتشاشة●

االیجار.بعقدموجودالمشكلة
ونفسالطابق،اختیارقبلالمبنىاختیارتماذاالطابقعرضیتمالالمجمعة:الوحداتنافذة●

قائمةبإظھارالنظامیقومالطابقاختیارعندالمبنى،اختیاربعدوالمطلوباالیجار،بعقدالمشكلة
الطوابق.بكل

الثابتةاألصول
Custodyالجدیدةالمجموعة● of assetsمناظرة.عربیةترجمةلھالیست
التقاریرنظام

داخلمنلینك)فرعي(ھایبرحسابكشففتحذلكبعدثممعینبفرععاممراجعةمیزانفتحعند●
المیزان.فيالمدخلالفرعاالعتبارفيالتقریریأخذالالمیزان،

اختیارعندالثانيوالترتیباألولالترتیببارامترفيالنظامیةالتقاریربعضفىمشكلةتوجد●
●creditLocalAmountاوdebitLocalAmountالتقاریروھي)SYSR-ACC002

SYSR-ACC003 ،SYSR-ACC004، SYSR-ACC021، SYSR-ACC02، ،
SYSR-ACC030، SYSR-ACC031، SYSR-ACC032، SYSR-ACC033 ،
SYSR-ACC034،SYSR-ACC035، SYSR-ACC037، SYSR-ACC038،

SYSR-ACC039.(
علىالضغطعندوالشركةبالفترةالفلترةعندSYSR-ACC009شھرىالدخلقائمةتقریرفى●

الحساب.بتصنیفمراجعةمیزانتقریرالىاللینكیتحول9بشھرالخاصاللینك


