
اإلضافات
المخزوننظام

الموجودةاألسعاروعروضالسعربقوائمالخاصةاإلحصائیاتاألسعار،صفحةفىالصنفداخل●
تكونالبالعروضالخاصالجزءفىولكناألسعارقوائممعصحیحةبصورةتعملالصفحةأسفل
صحیحة.النتائج

بمسار●
com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAGenSCالكیان

DocFromDocWithFieldsMap،المخزنيالصرفسندمنمشتریاتفاتورةإنشاءیتم
بجانبالمجانيالصنفإضافةإمكانیةإضافةتمالصرف.سندداخلالموجودالخدمةبصنف
السطر.مستوىعلى)text(حقلالخدميالصنف

السطر.مستوىعلى5numberإضافةتمالمصروفات،بنودصفحةفيالتجمیعسندفي●
التالیتین:الصفحتینإضافةتمالتجمیع:ماكیناتملف●

إدراجیتمبحیثمعالجة"،"سندبمستندالخام""الموادسطورنفسبھاالخام":"المواد○
المعالجة.سندداخلاآللةاختیارعندتلقائیاالسطور

إدراجیتمبحیثمعالجة"،"سندبمستند"المخرجات"سطورنفسبھا"المخرجات":○
المعالجة.سندداخلاآللةاختیارعندتلقائیاالسطور

المبیعاتنظام
یقومبحیثتعدیلھتمالمبیعات،فاتورةبتوجیھعلى"بناًءمنالمستندرأسمخزننسخ"عدمالخیار●

المخزن.نسخلعدمباإلضافةالموقعنسخبعدمأیضاً
معلتعمل"القیمةمن1خصمنسبة"احتسابباالسمالموجودةالموجودةالخیاراتتفعیلتم●

منیسببھقدلماالرئیسيالخصمعلىالخیاراتعملیمكنالكمافقط،الحفظمعولیساإلدخال
كثیرة.مشاكل

كالتالي:وھيالعروضبتفاصیلالتالیةالحقولإضافةتم●
یساويأومنأقلالسطرعليالصنفإجماليیكونعندمایطبق○
یساويأومنأكبرالسطرعليالصنفإجماليیكونعندمایطبق○
الصنفقسم○

یضعأنیمكن)،یساويأومنأكبر-یساويأومناقل(العروضبنافذةالجدیدانالحقالن●
في120-110والسطورأحدفي110-100تكونكأنسطرینفيالقیمةنفسالمستخدم
من).أقلیساوي،اومن(أكبرالحقالنیكونبحیثالتحدیثتمتداخل.یحدثوبالتالياآلخرالسطر

البیع.أمرلشاشة)ref(مراجعحقول٥إضافةتم●
الشحن"."معلوماتجریدإضافةتمالتوصیل:صفحة-البیعأمر●
بأنالمستخدمإللزاموذلكالعامةباإلعداداتمتصل"باالسمالمراجعفي"البحثالخیارإضافةتم●

معالبحثیمكنالخیارھذااختیارعدممعوبالتالي.المسافاتبدالً"%"العالمةالمستخدمیضع
مسافات.وجود



إلمكانیةالمبیعاتتوجیھفيالحفظ"عندالعروضمنالسطورخصومات"تحدیثالخیارإضافةتم●
المشاكلبعضیحدثاإلدخالمعأنھحیثالفاتورةمناإلنتھاءبعدالسطورلكلالخصوماتتحدیث
سطر.كلإدخالمعالفاتورةإجماليلتغیرنظرا

بخصوماتوالخاصةالعروضبصفحةمن""أقلیساوي"،أومن"أكبرالعمودینإضافةتم●
األصناف.

التصنیعنظام
منتج.مكوناتإلىمرفقإضافةتم●
العقارياالستثمارنظام

ساريبعقدمؤجرةلوحدةأكثرأوشھرإعفاءعنمسئولیكونبحیثإیجارإعفاءسندإنشاءتم●
محدد.لمالك

تحصیلھامیعادحلالتياألقساطجمیعإدراجیتمبحیثاإلیجارلعقودمجمعتحصیلسندعملتم●
بعد.تحصلولم

المقاوالتنظام
المقاوالت.إعداداتإلىواحد)جدولفىالتحلیلكارتجداولالخیار(دمجإضافةتم●
المقاوالت.إعداداتفيالتحلیلي"البندلكوداآللىالتكویدالخیار"منعإضافةتم●
المقاوالت.إعداداتفىمقایسة"أوعقدبدونتحلیلكارتبإنشاء"السماحالخیارإضافةتم●
ولیسالمقایسةعلىبناًءالتحلیلكارتعملعندالتحلیلكارتلبنوداآلليالتكویدإمكانیةإضافةتم●

فقط.العقد
البشریةالمواردنظام

وھياألجازاترصیدحساببإعادةالخاصةاألداةضبطتم●
https://drive.google.com/file/d/14Erkp0CQzImlZr_ExX4sNTMqIIPmMQg

R/view?usp=sharingخطأ.حدوثعندواضحةخطأرسالةبطباعةتقومبحیث
إعداداتإلىاجازة"وسطرسمیةعطلةأیاموجدإذاالراتببإصدار"السماحالخیارإضافةتم●

البشریة.الموارد
جواز).استالمطلبوعودة،خروجتأشیرة(طلبالمستنداتمنكلإلىمرفقإضافةتم●
أقرب)إلىالتقریبالراتب،تقریبطریقةالراتب"،تقریبفي"یستخدم(الخیارالحقولإضافةتم●

راتب.مفردنافذةإلى
HRإضافةتمالبشریة:المواردإعدادات● Calendarیمكنبحیثاألجتماعیة.التأمیناتلسطور

تكونشھري،التقویمكاناذامثالعلیھ.الراتبصرفیتمالذيالتقویمحسبالتأمیناتنسبتحدید
%.5العاملحصةنسبةتكونأسبوعي،التقویمكانإذاأما%،20العاملحصةنسبة

للمعادلة".قیمة"اقصيوللمعادلة"قیمة"اقلالراتبمفردمعادلةفيحقلینإضافةتم●
التأثیریتمحتىوذلكاإلجازة""نوعبملفبمعدل"األخرياإلجازةعلى"التأثیرالحقلإضافةتم●

بخفضتقومبحیثالمرضیةاإلجازةضبطیمكنذلك،علىكمثالمحددة.بنسبةأخرىإجازةعلى
السنویة.اإلجازةمنیومنصف)50(%

البیعنقطةنظام
من-الفاتورة(منالعروضفيالخصوماتقسائملسطورالمحدداتنسخطریقةالحقلإضافةتم●

العرض).

https://drive.google.com/file/d/14Erkp0CQzImlZr_ExX4sNTMqIIPmMQgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Erkp0CQzImlZr_ExX4sNTMqIIPmMQgR/view?usp=sharing


الحساباتنظام
Stackedالنوعاضافةتم● And Grouped Columnاللوحة.لعناصر
فإنوردیةإغالقعملثمعملیةأيأوقبضسندوعملوردیةفتحسندعملعندالكاشیرفى●

قید.یظھرالوبالتاليالحفظعندتختفىاإلغالقفىالموجودةالسطور
الثابتةاألصولنظام

فيلھإھالكسندإصداریتملمإذابفترةألصلواستبعادإضافةسندإصدارمنالمستخدممنعتم●
الفترة.ھذه

النظامتقاریر
،SYSR-HRS013(اإلجازاتتقاریرتعدیلتم● SYSR-HRS014.(

محفوظة.الغیراإلجازاتإظھارمنعتمحیث
اإلعدادات

اإلعداداتإلىالمراجع"اقتراحاتعرضاستعالماتلتنفیذبالثوانيمدة"اقصىالخیارإضافةتم●
العامة.

والشاشات.الحقولإعداداتإلىمرجع"عنالبحثعنداإلضافیةالبحث"حقولالجریدإضافةتم●
فيتحدیدهیتمحقلمنالموردملفجلبیتمبحیثEAWordTemplateالكیانمسارتعدیلتم●

استعمالللمستخدمیمكنبالعمیلالموجودالمرفقحسبالفاتورةلطباعةكمثالالثاني.المدخل
customer.attachment:

Field"الحقلمعلوماتبنافذة● Info"االختصارطریقعنالمزیدقائمةمنفتحھایتموالتي
)CTRL+Alt + X،(النافذة:بھذهالتقاریربعملنسخھالتسھیلالتالیةالصیغإضافةتم

a. NamaRep.name(" بالعربىالحقلاسم ","Field Name English")
b. $F{Column}
c. NamaRep.translate($F{Column}) فیھلیسكانإذا _id

قائمةتعدیلصفحةفيشاشةتعدیلإلىعن)"البحثلحقل(تستعملالبحث"حقولجدولإضافةتم●
االختیار.

الكیان.مساربنافذةاإلجراءاتبأنواعمراجعة)إلغاء(مراجعة،اإلجرائینإضافةتم●
Temporary-التراخیصمدیرالىجدیدتاریخإضافةتم● Allow Release Download

Untilتاریخیليالتاریخھذاكانإذاالبرنامجلدياالصدارتحمیلالدعموللتجھیزیمكنبحیث
فتحفيالرغبةعندالصیانةانتھاءتاریختعدیلعدمھواألساسيالغرضالفني.الدعمانتھاء

للعمیل.مؤقتااالصدارات
●Dynamic Criteria was not able to render tempo syntax, the ability was added

Useالفلترسطوراليجدیدحقلاضافةتم Tempoفيالتالیةالصیغةاستخدمثمعلیھبالتعلیمقم
Dynamicحقل Criteria

{loop($currentUser.employee.responsibilities)}
section.code,Equal,{$currentUser.employee.responsibilities.responsibility.co
de},OR; {endloop}



منمدخلكلبجوارالتياالسئلة"فى"إخفاءالخیارإضافةتمالتقاریر:صفحة-شاشةتعدیل●
التقریر.مدخالت

العامة.باإلعداداتالسابقة"الخطوةإليإرجاعقرار"استخدامالخیارإضافةتم●
الموافقة.بملفالموافقة"انتظارأثناءبالتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●
QRعملتم● Generatorالتطبیقاستخداممنالمستخدمتمكنالحاليللمستخدمالدخولببیانات

scanوعمل qr codeالھاتف.لتطبیقالدخوللتسجیل
الموبایلنظام

التالیة:الخیاراتإضافةتم●
التطبیق.خاللمنإالإلكترونیةمھمةسندبإنشاءالسماحعدم○
التطبیق.خاللمنإالإلكترونيحضور/انصرافسندبإنشاءالسماحعدم○
التطبیقخاللمنإالاجازةطلببإنشاءالسماحعدم○
التطبیقخاللمنإالإذنطلببإنشاءالسماحعدم○
التطبیقخاللمنإالإلكترونيجردبإنشاءالسماحعدم○
التطبیقخاللمنإالإلكترونيقبضبإنشاءالسماحعدم○

الجدیدالجیوي
المستخدم.للثیممقارببلونبالجدولالخاصالبوردریكونبحیثالتحسینتم●
قبلالسطراسموضعیتم(حیثالقدیمللجیويمشابھةتكونبحیثالمعاییرحقولترجمةتحسینتم●

وجد).إنالحقل
User(فيالدوریةاالستعالماتتفعیلتم● Timed Queries.(



أخطاء
المخزوننظام

افتراضيمخزنيموقعاختیاروعدمإجباريالمخزنيالموقعتفعیلعندالمخزني:التحویلطلب●
یتمالسطور،علىالمخزنيالموقعثمالمخزنواختیارمخزنيتحویلطلبإنشاءعندالموقع.في

بالحفظ.یسمحالوبالتاليالحفظمعالمخزنيالموقعتفریغ
فقط.الكمیةعلىیعملولكنالوزنعلىبالتوزیعیتاثرالاالضافیة،التكالیفسندفى●
التالیتین:الصفحتینإضافةتمالتجمیع:ماكیناتملف●

الكیبورد.أوالماوسباستخدامسواءالحقولبعضمعالبحثیعملال○
النوافذ.بعضبتفاصیلالحقوللبعضتكراریوجد○

كمثالاألصلیة.النسخةإالتظھرالالبحثعندقائمة)،تعدیلطریق(عننافذةمننسخةعملمع●
بصفحةبالصنفالمرتبطةالصرفبسنداتتظھرالالصرف،نافذةمننسخةعملعندذلك،على

المماثلةالنسخةبكودالبحثتمإذاحتىاألصلیة،الصرفسنداتإالتظھرالحیثالحركات
فقط.االصلیةالنسخةعرضیتمللمستند

المبیعاتنظام
حفظیمكنالبالفاتورة،الخاصةبالقسیمةالخاصidالـتنسخفاتورةمنمماثلةنسخةعملعند●

المماثلةالنسخةفىالفاتورة
بالمستندالخاصةالمحدداتوالبالقطاعتلتزمالالمبیعاتفىالخصوماتبقسائمالخاصةالعروض●

محددات.أوقطاعبھیوجدالبالقسائمالخاصالسطرالن
األصنافوحداتوكانتالمبیعاتفاتورةفيالصرفسنداتتجمیعیتمبحیثاإلعداداتضبطعند●

خاطئة.بصورةالتجمیعیتمالمجمعةالسنداتفيمختلفة
ثماألصنافأحداختیارعندالحالة،ھذهفيالمستند.برأسعمیلاختیارومبیعاتمردودعملعند●

بنفسخاصةغیرفواتیرتظھر)،details.sourceInvoiceالسطر(علىمبیعاتفاتورةاختیار
العمیل.

المشتریاتنظام
سحبوعندالسطرعلى"orginDoc"حقلإظھارعنداألحیان،بعضفيالمشتریات:فاتورة●

خطأ.یظھرالشراء،أوامربعض
أوامربعضسحبثمالسطرعلىdetails.orginDocالحقلإظھارعندالمشتریات:فاتورة●

خطأ.یظھرالشراء
الحساباتنظام

بأسعارتعریفھتمعمامختلفتحویلبمعاملولكنأجنبیةبعملةصرفوسندصرفطلبعملعند●
الصرف.طلببسندالمتبقيقیمةفيخطأیحدثالصرف،

التالیتین:الحالتینفيمجمعصرفطلبفيقیمتھامنبأكثرصرفطلباتبتجمیعنمایقبل●
آخر.مجمعصرفطلبمنمماثلھنسخھعمل○
المجمع.الصرفطلبسطورفيبالزیادةالقیمةتعدیل○

یحذفالالنظامفإنحذفھثمالفواتیرصفحةخاللمنمبیعاتفواتیرسدادوقبضسندإنشاءعند●
.AllManualDebtLinesالجدولفيبھالخاصةالسطور



اإلعدادات
العملیة".تنفیذیمكن"لمالخطأیظھراالساسیات،قبلالمفضلةوضعومحاولةقائمةتعدیلعملعند●
فإنھمثالموظفعلىالعثوریتملمومجدولةمھمةفيSQLImporterمنسجالتاستیرادعند●

technicalرسالةتظھر errorالخطأ.توضحواضحةرسالةتظھرأنوالصوابالخطأ،تنبیھفي
بملفالمدخلاالیمیلحفظیتمالالمستخدم،بأیقونةالخاصاالختصارمناالیمیلكتابةعند●

المستخدم.
الخطأیظھرنصي،ملفالمرفقالملفتنسیقواختیارتقریرنوعھامجدولةمھمةتشغیلعند●

العملیة.تنفیذیمكن
البحث،حقولفيموجودةالفئاتھذهتظلمستعملة،الغیرالشاشاتمناألصناففئاتحذفعند●

المستعملةالغیرالشاشاتمنحذفھاعندالبحثحقولمنالمختلفةاألصناففئاتحذفوالصواب
للمستخدمین.المروركلماتتغییرمحاولةعندخطأیظھر●
المقاوالتنظام

حصرأولإصدارمعحیثالمشروعبعقدخاطئةبطریقةالتكالیفحصربتجمیعالنظامیقوم●
یقوم،الثانيالتكالیفحصرمستندومعصحیحة،بصورةالمكلفةالكمیةبإظھارالنظامیقومتكالیف
علیھا.المتعاقدالكمیةمعالثانیةالتكالیفحصركمیةبجمع

السطر.مستوىعلىالتحلیليالبندكوداختیارعندخطأیحدثمقاوالت:خاماتصرفمستند●
فيالمقاوالت"تكالیف"حصرمستندوجودعندمشروع""مستخلصمستندبحذفالنظامیسمحال●

على.بناءالحقل
الثابتةاألصولنظام

الخطأھذایظھرالعملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرثابت،أصلافتتاحعنداألحیانبعضفي●
اكسیل.شیتمناالستیرادعنناتجمختلفةشركاتعلىالكودبنفساصلمنأكثروجودعند

اعتمادتكلیفمستند،ثابتأصلاستبعاداوإضافة(مستندمنأليمستندإلغاءمستندعملعند●
الجدولفيتأثیرهإلغاءیتموالبھالخاصالمحاسبيالقیدتأثیرإلغاءیتمفإنھثابتة)أصول

FAPropertiesEntry
لھریكومتعملمعولكنمرة،أولمناألصلخصائصفيیؤثرالأصلاعتمادتكلیفمستند●

التأثیر.یتم
المستند.فيالعددحقلفتحیتمالعددولھاألصلشراءمستندفيأصلنوعوضععند●
البیعنقاطنظام

علىتصدرومنھاالصادرةالفاتورةمحدداتتنسخالالعروضمنالصادرةالخصوماتقسائم●
العام.

لنما.البیعنقاطفيالموجودةالمصروفسنداتبعضبنقلالنظامیقومال●
التصنیعنظام

وتم..تكلفھبدوناألصنافتكون..عنھالناتجالمخزنيالتوریدفإنخامموادارتجاعسندعملعند●
إرجاعھایتماألصنافتظللمذلكومعریبروسیسعملوتمالمخازنعلىالتكالیفمتابعةإلغاء
تكلفھ.بدون



الموبایلنظام
فىالتطبیق"خاللمناالنصرافتسجیلمنعقبلبھاالمسموحالساعات"عددالخیارإضافةتم-.1

بنما.الموبایلإعدادات
تحدیثقبلالجدیدةالموبایلمدیولإعداداتإلىالموبایلبتطبیقاتالخاصةالقدیمةاإلعداداتنقلتم.2

اصدار.اخر
البشریةالمواردنظام

یقومالمستندفإنالتعدیلسندھياإلجازاتفيحركةأولكانإذاإجازة:رصیدتعدیلسند●
خاطيء.بشكلبالحساب

العودةتاریخایضاو2019-7-18یومالبدایةتاریخبھإجازةسندبحفظالنظامیسمح●
حقلاستعمالحالةفي(إالیومصفرمدتھإجازةسندأيحفظرفضوالصواب،18-7-2019

یوم").منأقلاإلجازة"قیمة
النھایةتاریخولكناألقساطإنشاءثماألقساطوعددالسدادبدایةتاریخوضعیتمالسلفة:سند●

2019-1-1لھاالسدادبدءتاریخسلفةعملعند:مثالقسط.اخرلتاریخمساوىیكونالبالمستند
2019-05-01منبدال2019ً-06-01بالسدادنھایةتاریخبحسابالنظامیقوم،5األقساطوعدد

العقاراتنظام
تنفیذیمكنالخطأیظھراألقساطإنشاءعلىوالضغطجدیدبیععقدعملعنداألحیانبعضفي●

العملیة.
الجدیدالجیوي
یقبلولكنالنظامیقبلالالعام،غیرأخرىشركةإليعامالشركةلدخولمحدداتتغییرعند●

بالعكس.
القالببتطبیقالنظامیقومالالدعم،بطلباتالخاصالقائمةعرضفيجدیدعلىالضغطتمإذا●

القالب.تطبیقیتمالتحریرشاشةمنجدیدعلىالضغطتمإذاولكن
القائمة.اسمظھورعدمإلىیؤديحیثطویل،الشركةاسمیكونعندماالبیاناتبعضتظھرال●
تعمل.الالقوائمتعدیلداخلوالمربوطة"یدوي"الخیاربھاالمعلماالفتراضیھالقیمقوالب●
األوسط).(الجزءفقطاالسممنجزءیظھرفإنھطویلاسمھمرجعوجدإذا●
الالجیويفان-ملفاومستندأيإلىالذھابثم-آلیاrefreshبعملتقومداشبوردوجودعند●

الداشبورد.بیاناتإحضارمحاولةعنیتوقف
الخیاراتتحتويالالواجھةبأعلىالمحدداتأیقونةخاللمنفتحھایتمالتيالدخولمحدداتنافذة●

دائماً).الحفظمعالمستنداتطباعةمباشرة،طباعةدائماً.،واحدباركود(طباعة
المفتوحة.النوافذجمیعمنالخروجیتمالتلقائي،خروجحدثإذانافذة،منأكثرفتحعند●
كلیكدبلبالضغطالصندوقرقمأوالشحنةرقمفيالبحثیمكنالالمخزنیة،المستنداتسطورفي●

باتش.رقمكتابةإالأخرىبحثوسیلةبأيوال
القدیم.الجیويمثلأولیةبنتائجیأتيالالملفات،خاناتعلىبالماوسمرتینالضغطعند●
البحثفيالنظامیقوممثالً،المبیعاتبفاتورةالخاصالتوجیھأوبالدفترالفلترةعندالعرض،بقوائم●

السندات.جمیعتوجیھات)(أودفاتربعرض
التالیة:األخطاءتحدثمماثلةنسخةعملعند●

مرتین.علیھالضغطبعدإالمماثلةنسخةبعملالنظامیقومال○



Clear(النسخمنالممنوعالحقولحذفیتمال○ On Duplicate.(
Disabled(خاصیةلھاالتيالحقول○ Fields(طبیعي.بشكلتعملتظل

واإلطالعالتنبیھاتنافذةمثلاإلضافةأیقونةمثلباألعلىاألیقوناتكلبھایظھرالالنوافذبعض●
التنبیھات.على

النظام.یعترضالسطوراختیارعدممعوالمراجعةالمراجعةإلغاءعلىالضغطعند●
الجدید.الجیويفيآلیاًیتغیرالالتنبیھاتعداد●
"checkbox"الخیاراتحقولكلفإن-المستخدمشاشةداخلمنالمرور"كلمة"تغییرفتحعند●

القدیم.الجیويفيیحدثالھذاوعلیھامعلمتكون
العامةاالعداداتفىالموجودالخیارالنظامیتجاھلالكلعرضاختیارعندفیو،اللیستعرضمع●

القوائم).فيالكلعرضعندالسجالتمنعدداقصي(
النظامتقاریر
التقاریرمثلالدائنأوبالمدینالترتیبمعالیعملبعضھاالحسابكشفتقاریر●

،SYSR-ACC002ا( SYSR-ACC032، SYSR-ACC034، SYSR-ACC040.(
التقریرینفي)موردوإلىموردمن(الى)عمیلإلى،عمیلمن(المحددینتعدیلتم●

)SYSR-PIV006، SYSR-PIV005(المشتریات.تخصالتقاریرألن
SYSR-SLS001بالتقریرتعدیالتإجراءتم●
SYSR-INV010بالتقریرتعدیالتإجراءتم●
عامخطأ

ھو.كماالجدولعرضیظلوالتغییریتمالالبحثجدولعرضحجمتعدیلعند●


