
اإلضافات
المخزوننظام

مماثلالتوجیھجعلوتمتوصیل،إلغاءبسندالخاصالتوجیھفيالتوصیلإعداداتملفإضافةتم●
التوزیع.إدارةلتوجیھات

السطر.مستوىعلىالكمیةلنوعحقلینإضافةتمالتوصیل:إعداداتملف●
مستوىعلىالوحدةبملفخاصحقلإضافةتموالمقاسات:اإلصداراتصفحة-الصنفملف●

والمقاسات.األلوانبجدولالسطر
Text(نصیةحقولثالثةإضافةتماإلضافیة:االستالمتكالیفنافذة● field(للتاریخوحقلین

المستند.بتفاصیل
األصناف""تجمیعزراستخدامعنالنظامیقومبحیثجردلجنةمستندتحسینتمجرد:لجنةمستند●

الموقع.كودثمالمخزنكودثمالصنفبكوداألصنافبترتیب
المبیعاتنظام

البیع.أمرفيPackinglistبالالخاصةالسطورفي5refإضافةتم●
الحفظ"عندالفاتورةاصنافعددعلىالمجانیةاألصنافعروضتفعیل"عدمالحقلإضافةتم●

حالةفيتفعیلھیجبالحفظ.معالعروضبتطبیقیقومتلقائیةبصفةفھووبالتاليالمبیعات،بتوجیة
تغییرفيیتسببمماالحفظعندأخرىمرةالمجانیھاألصنافاحتسابیتمالحتىباإلجراءالعمل

فیھ.مرغوبغیربشكلالمبیعاتسطور
قیمةعلىالتخفیضیتمحتىوذلكاألصنافخصوماتبجدولب"القیمة"تجمیعالحقلإضافةتم●

الفاتورة.إجماليعلىالخصمیكونأنمنبدالًمحددلقسمتنتميالتياألصنافمجموع
مردود(المبیعات،الفواتیرتوجیھفيالمتشابھة"المخزنیةالسنداتسطورالخیار"تجمیعإضافةتم●

مبیعات).
المبیعات.فواتیرفيكماالبیعأمرفيالدفعطرقإضافةتم●
للفاتورة).قیمةأقل(الفاتورةلقیمةواحدحقلیوجدالفاتورة،قیمةعلىبالخصوماتالخاصالجزء●

بدونالنسبةوإعطائھاالشریحةحصریتملكيللفاتورةقیمةألقصىیكونآخرحقلإضافةتم
التراكمى.التجمیع

علىتحتويمندوبتحدیثسندإلىالعمالءتجمیعباسمالسندرأسفيجدیدةمجموعةإضافةتم●
التالي:
عمیلإلىعمیلمن○
مندوبإلىمندوبمن○
العمیلعنمسؤولاليالعمیلعنمسؤولمن○
فرعإلىفرعمن○
قطاعإلىقطاعمن○
ادارةالىادارةمن○
تحلیلیةمجموعةإلىتحلیلیةمجموعةمن-○
إدخالبشرطعلیھالضغطعندالعمالءبتجمیعیقومالعمالء)(تجمیعباسمزرإضافةتم○

أعاله.الحقولمنواحدحقلاالقلعلى



المشتریاتنظام
مشتریات،(الفواتیرتوجیھفيالمتشابھة"المخزنیةالسنداتسطورالخیار"تجمیعإضافةتم●

مشتریات).مردود
الحساباتنظام

إلىوالصرف"القبضسنداتفىالسطورعلىوالحسابالذمةبتغییر"السماحالخیارإضافةتم.1
الحسابات.إعدادات

ومعاییرھا.التوزیعاتجدولإلىاالستعالم"معالتوافقعند"تطبیقالحقلإضافةتم.2
الحسابات.ملفاتإلىاألساسیاتملفاتمنوالخزن)الحساباتحقائب(منكلنقلتم.3
الحساب.نفسوالذمةھذهعلىحركةعملبعدالذمةفيحسابايتغییرمنعتم.4
السماحباسمالحساباتإعداداتفيحقلإضافةتمعلیھ،حركةعملبعدالحساباتبتغییرللسماح.5

حركات.فياستعمالھابعدالذممداخلالذممحساباتبتعدیل
البنوكنظام

.Gridلكلوالفرقالدائنوإجماليالمدینإجماليإضافةتمالبنكیة:التسویةمذكرة.1
بالترتیبستكونالمعلقةالحركاتوبالتاریخ،النظامحركاتترتیبتمالبنكیة:التسویةمذكرة.2

النظامیة.الحركاتمنمشتقةألنھاأیضا
العقارياالستثمارنظام

والالكیانمساراتفىاستعمالھیمكنالوحدة.شاشةإلىاألسعار)قوائممن(السعرحقلإضافةتم●
Gui PostActions.بقوائمسعرتحدیدعندبتحدیثھالنظامیقومللمستخدم،متاحغیرالحقلھذا

الوحدة.لھذهاألسعار
بتفاصیلالروابطكأحدبالوحدةالخاصةاألسعارقوائمإضافةتمالتفاصیل:صفحة-الوحدةملف●

List(الوحدة view.(
المقاوالتنظام

القیاسیة،البندالقیاسي،البند(كودالحقولعلىیحتويبالمستندآخرجریدإضافةتمالسركي:مستند●
التكلفة).اوالقیمةالشرح،القیاسي،البندوصف

القیاسیةالبنودعلىالجدیدالجریدفيالمختارةالتكلفةبتوزیعیقومبحیثالسركيمستندتحسینتم●
مستندفيالبندعلىالمحملةالتكلفةاعتباریتممقاوالتتكالیفحصرمستندعملعندوبالتالي

السركي.
باطن).مقاولعقدغرامةسندمشروع،عقدغرامة(سندالمستندینإنشاءتم●
كلإلىالخامات)خصمالغرامات،الخامات،خصمإجماليالغرامات،(إجماليالحقولإضافةتم●

الباطن.مقاولمستخلصوالمشروعمستخلصمن
فيالتأثیرالمستندھذاخاللمنیتمباطن"،مقاولخامات"صرفباالسمجدیدمستندإضافةتم●

المستخلص.منالخاماتقیمةخصمویتمباطنمقاولمستخلص
الشروط،من(اإلضافاتالحقولإضافةتمومشروع،باطنمقاولمستخلصمنكلفي●

بالتفاصیل.واإلضافات)والغراماتالخصوماتبعداإلجماليالشروط،مناالستقطاعات
بالمستنداتالمباشرةالتكلفةحقولذلكفيبماالمقاوالتبمودیولالمباشرة""التكلفةاالسمتغییرتم●

مقاوالت".تكلفة"بندلتكون



صرفمستنداتخاللمنوذلكالسطرعليالخاماتخصمحسابتمباطن:مقاولمستخلص●
باطن.مقاولخامات

البشریةالمواردنظام
,part1Detailsاليtext1,machineCode,ref1(الحقولإضافةتم● part2Details,

part3Details(شاشة.تعدیلطریقعنإظھارھاویمكنالحضورسندلتفاصیل
العمل).(الئحةقائمةفيالالئحة)(موادشاشةداخلمرفقاتإضافةتم●
)money.subsidiaryAmount(الذمةمبالغحقولفياالستعالمتحسینتمالتصفیة:مستند●

االصدارإعادةمعوذلكالحاليالتصفیةمستندعنالناتجةالحركةقیمةاالعتبارفيیأخذالبحیث
التالي:باالستعالماالستعالمتغییرتمحیث،ReCommiteالـأو

select SUM(debitValueAmount-creditValueAmount) from LedgerTransLine
where account_id =? and subsidiaryId=? and originId<>?

كالتالي:وھيالشرائحجریدفيالسطرعلىالمفردحسابمعادلةفيجدیدةحقول4إضافة متت ●
إلى).،من(حقلین:السنويالتكرارمرات○
إلى).،من(حقلین:السنويالمدى○
سنویة).األجراءقیم(إعتباراألداءمؤشرفيجدیدحقلإضافةتم○

اجازةملففيمفھومةتكونحتىللرسالةالموظفاسمإضافةتماإلجازة،رصیدرسائلفي●
موظف.منألكثرمجمعة

كالتالي:وھيالشرائح،جریدفيالسطرعلىالمفردحسابمعادلةفيجدیدةحقول4إضافةتمت●
إلى،منحقلینالسنويالتكرارمرات○
إلى،منحقلینالسنويالمدى○

سنویة).األجراءقیم(اعتباراألداءمؤشرفيجدیدحقلإضافةتم●
المستند:برأسالتالیةالمحدداتإضافةتماألداء:مؤشراتقیممستند●

مجموعة).إلى،مجموعة(منبالمجموعةتجمیع○
وظیفي).قسمإلى،وظیفيقسم(منالوظیفيبالقسمتجمیع○

وظیفي).قسمإلى،وظیفيقسم(منالوظیفيبالقسمالتجمیعإضافةتمالرواتب:سجل●
مستحقاتتصفیةسندفيحالیاالموجودةالتأثیراتضمنالتذكرةلقیمةمحاسبيتوجیھإضافةتم●

المجمعة.والتصفیة
لتحدیداألولىالجریدجرید.2علىتحتويالسلفةبشروطخاصةصفحةإضافةتمالسلفة:نوع●

الثانیةوالجریدللسلفة،األقصىوالحدالسلفةلسدادشھورعددأقصىمثلبالسلفةالخاصةالشروط
یكونبحیثللسلفةاألقصىالحد"نوعتحدیدعندالسلفةمنھاستسددالتيالمرتبمفرداتلتحدید

معینة.راتبمفرداتمننسبة
العمالءخدمةنظام

بناًءتطویرطلببعملفقطالسماحوإصدار،فيرفعھاتماذاالتطویرطلباتحالةتعدیلمنعتم●
علیھا.

الخدمةمراكزنظام
غیار.قطعتكونبحیثمساعدة)موادخام،مادةالخام،(الموادباالسمالتيالعناوینجمیعتغییرتم●



الثابتةاألصولنظام
سعربضربالسطرعلىالكليالسعرحقلفيالنظامیقومبحیثثابتأصلشراءسندتحسینتم●

فقط.عددلھاألصلكانلوالعددفيالوحدة
النظامیقومبحیثالتحسینتمالمستند،بتفاصیلاألصلنوعإضافةعندأصل:شراءفاتورة●

نوعاختیاربمجردالفاتورةبسطرالتخریدیة""القیمةولألصل"االفتراضي"العمربإدراج
األصل.

قبلمنشراءهتمالمكلفاألصلكانإذاالحفظعدمعلىأصلاعتمادتكلیفمستندضبطتم●
إھالكھ.وجاري

تمكمااألصول،جردسندفي.......)نوعإلى-نوعمن..فرعإلى-فرع(منالحقولإضافةتم●
السطور.الىالمحدداتإضافة

النظامتقاریر
تمكمافقط،اإلجماليإلظھارخیارإضافةتمالمجمع":الثابتةاألصولمراجعة"میزانتقریر●

والمجموعة.بالنوعبرامیترإضافة
حالیا).الموجود(للجروبفقطاإلجماليإظھارخیارإضافةتمالعام":صول"األتقریر●

اإلعدادات
الموظفبشاشةالموجودالمسئولیةبجدولومرجع)ووصف،(رقم،بالتفاصیلحقولإضافةتم●

بالتجھیز.الستخدامھا
المنشأة).المستندات(صفحةفيكمسودةالمنشأةالمستنداتإظھارتمالدوریة:المستنداتملف●
العامة.اإلعداداتإلىفتحھ"عندفیھاالسجلإنشاءتمالتيالشاشةإلى"الذھابالخیارإضافةتم●
االختیار.قائمةتعدیلإلىالمحسوبةاألعمدةإضافةتمالشاشة:تعدیل●
إلىآلیا"الفرعفياإلصدار"تحدیثإضافةتم،ListViewالـفيReplicationSiteالـفي●

الفرع.كلفياإلصدارتحدیثیمكنبحیثالمزید
السطور".فتراتحسبالمستندات"تكرارالزرإضافةتمالدوریة:المستندات●
Excludedوھوالتراخیصإلىجدیدجدولإضافةتم● Reportsإضافةفیھللمستخدمیمكن

بعینھ.تقریرأوتقاریرمجموعة
الحفظمنعیتمكماأوضحیكونبحیثالتسمیةإعادةوالحقولترتیبإعادةتممحاسبي:جانبنافذة●

منعیتمكذلكو-فارغاالحقلتركتمومثالالسطرمنحقلالمرجعنوعباختیارالمستخدمقامإذا
تطبیقتمفارغا.الحقل/الحقیبةكودتركوتمالسندرأسمنحقلالحافظةنوعاختیارتمإذاالحفظ

التوجیھات.جمیعفيالمحاسبیةالتأثیراتجمیععليالتحققھذا
فارغاالحسابتركیتمأن(مثلبجوارهالخطأعالمةاظھاریتمالمركبحقلفيخطأوجودعند●

المصدر).فيمحدداختیارمنالرغمعلىالمحاسبيالتوجیھفي
العمالءخدمةنظام

التفصیلیة:المھامجدولإلىالتالیةالحقولإضافةتمعمالء:خدمةمھمة●
a.date1,date2,date3,date4,date5
b.n1,n2,n3,n4,n5
c.description1 , description2 ,description3 , description4 , description5



الموبایلنظام
اآلتي:تنفیذخاللھمنیمكنجدید،موبایلتطبیقتطویرتم●

a.إلكترونیةمھمة
b.إجازةطلب
c.إذنطلب
d.وانصرافحضور

NAMAالجواللتطبیقوالموافقاتالتنبیھاتإضافةتم● ESS
ESSتطبیقداخلبالموظفالخاصةالتنبیھاتإظھارإمكانیةإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام

خطأ.یظھرالتوصیلإعداداتملفعلىیحتويحجزسندحفظعند●
التوزیع.إعداداتبملفتساوي"أومن"أقلبالحقلخطأیوجد●
التحمیل.سندبحفظالنظامیسمحال●
بأمرالخاصالحجزبإلغاءلیقومالمخزنيالصرفسندفيزرطریقعنكیانمسارعملعند●

خطأیظھرالصرف،بسندالمرتبطالبیع
افتراضيمخزنيموقعاختیاروعدمإجباريالمخزنيالموقعتفعیلعندالمخزني:التحویلطلب●

تفریغیتمالسطورعلىالمخزنيالموقعثمالمخزنواختیارمخزنيتحویلطلبإنشاءثمالموقعفي
بالحفظ.یسمحالوبالتاليالحفظمعالمخزنيالموقع

ثمالبنكىالحسابإدخالوالمستندداخلمنالمالیةاألوراقتكویداختیارعندالصرف:سندات●
فيیأخذوالبالفرعالخاصةالدفاترجمیعبإظھاریقومالنظامفانالشیكات،دفتراختیارمحاولة

فقط.البنكىبالحسابالخاصةالدفاترإظھاراالعتبار
التجمیع.سندحذفعندأحیاناًخطأیحدث●
إلىالمستندحالةتحویلیتمنظامي،مخزنيتوریدلمستندریبروسیسعملعنداألحیان،بعضفي●

فشلت.اليالحالةرجوعیتمالمستندتحدیثمعولكنثابت
لھاset(وحدةsetللصنفالبیعوحدةكانتإذاوااللوان،المقاساتملفإلىالوحداتإضافةبعد●

ولكنpcتكونالمبیعاتفاتورةفيالوحدةفإنpcووحدتھولونمقاسباركوداختیاروتمتشكیلة)
تشكیلة.لھالیستالوحدةكانتإذاالتشكیلةبحذفالنظامیقومأنوالصوابتشكیلھ،لھیكون

الصنف.فيالوحداتتغییربسبببالحجزیقومأصنافطلبمعالجةعندخطأیحدث●
المبیعاتنظام

المبیعات.عروضفيالمحدداتاعتبارهفيالنظامیأخذالالمبیعات:عروض●
األساسي.الصنفإدخالمعاألصناف)(عالقاتالمصاحبةاألصنافباستدعاءالنظامیقومال●
باإلعداداتجدید"إنشاءعندمباشرةاستعمالھیتملمستندواحدتوجیھوجد"إذاالخیارتعلیمتمإذا●

توجیھھناكیكونعندماصحیحبشكلبالتوجیھالضریبةإعداداتباستدعاءالنظامیقومالالعامة،
واحد.

بالصالحیةالخاصالحقلالفاتورة،قیمةعلىخصوماتیخصالذيالجزءفيالفاتورة:عروض●
الخصم.ویمنعالیعملاستخدامھعندأنھحیثصحیحبشكلالیعمل

الحساباتنظام
الخطأیظھراضافیھاستالمتكالیفسندالفواتیرفيواختیارنقدیةصرفسندإنشاءعند●

"Could not perform the action."
بالعملالنظامیقومالوبالتاليالسطور،ملءیتمالراتبسجلعلىبناًءصرفطلبعملعند●

راتب.سجلعلىبناًءمسبقاًإصدارهتمصرفطلبعلىبناًءصرفسندعملعندسلیمةبصورة
بالمدینقیمبإدراجالنظامیسمحالمستند،بتفاصیلبالتعدیلالسماحعندوالصرف:القبضسندات●

المعالجة.تفشلولكنوالحفظ،السطرنفسعلىوالدائن



إدراجیتمصرف"،"طلبلمستندالشاشةتعدیلخاللمنصرف"سند"إنشاءزرعملحالةفي●
خاطئ.بشكلالتاریخ

النظامیقومالالحساباسممنجزءإدخالوتممعینحسابعلىالسطورفيبحثعملعند●
نتائج.ايبعرض

الجھةبنسخالنظامیقومالالمالیة،الورقةتفاصیلجریدفىالشیكرقموضععندالصرف:سند●
سطرألولالمختصةالجھةبنسخالنظامیقومحفظ،وعملورقةمنأكثروضعوعندالمختصة،

السطور.لكافة
اإلعدادات

مرتین.یُرسلالتنبیھفإنالقائمةفينوعتكرارتموأنواعلقائمةتنبیھعملعند●
حساباسمأوصنفاسموجودحالةفيالجداول"فيالنصبالتفاف"السماحالخیاراختیارعند●

المستندشاشةمنبھالخاصفایلالماسترفتحیمكنوالالجریدفيبھالنصالتفافیتمكمثال،
المطالعة.أوباإلنشاءالخاصالسھم(األزرق)أیقونةعلىبالضغط

تكرارحسبمرةمنأكترالتنبیھإرسالیتمالموظفتكرارحالةفيالمستھدفین:-التنبیھات●
الموظف.

المقاوالتنظام
سابقة.أخرىمقاوالتعقودمنالتنفیذاتكمیاتبسحبالنظامیقومالتكالیف:حصرمستند●
مستلزماتشراءوفواتیرخام،موادصرفسنداتباطن،مقاولینمستخلصاتبحذفالنظامیسمح●

علیھم.بناًءعملھتمقدتكالیفحصرسندیوجدبینما
بصورةیعمالنالالمتبقیة""الكمیةالمستخدمة"،"الكمیةالحقالنالتكالیف،حصرمستندبتفاصیل●

المستخلص.بكمیةالمستخدمةالكمیةتتأثرالاألحیانبعضفيحیثصحیحة
الخاصةالتحلیلیةالبنودبأكوادالباطنبمقاوليالخاصةالفعلیةالتكلفةباستحضارالنظامیقومال●

إصدارمنبالرغمصفرتساويالفعلیةالتكلفةتظلحیثالتحلیلي،بالكارتالباطنبمقاولي
التحلیلي.بالكارتالخاصالمشروععقدنفسعلىباطنمقاولمستخلصات

الثابتةاألصولنظام
العمالء).بأحدخاصة(دورةخطأ.یظھرثابتأصلشراءسندعليبناًءمخزنيتوریدعملعند●
البشریةالمواردنظام

استیرادیتمص،8الىم8منیبدأالذيللدوامواالنصرافالحضوراستیرادعنداألحیانبعضفي.1
الیوم.دخولأنھعلىأمسخروج

االجراءخاللمنسابقةسطوربھسندعلياالنصرافوالحضوراستیرادعند●
EATimeAttendanceFromDBImporterكما1نصو2مرجعو1مرجعتركیتمفانھ

تغییر.دونھو
تعدیلطریقعنإظھارهیمكنالموظف،لملف"experienceDaysNumber"الحقلإضافةتم●

شاشة.
السدادبدءموعدقبلشھرأولإنشاءیتمالسلف،شاشةفىاألقساطإنشاءزرعلىالضغطعند●

السداد.تاریخبدایةمنقسطأولیبدأأنوالصواببشھر،
غیاب.الیوماحتسابیتمفقطدخولبھالكترونيحضوروجودعند●



مرتین.مكررراتب"سندآلخرالعملعدمأیام"معاملةالحقلالبشریة:المواردإعدادات●
موجود.غیرراتب"سندآلخرالعملعدمأیام"أساسالحقلالبشریة:المواردإعدادات●
سندبإحصائیاتانصرافوحضوربصمةوجودرغمغیابالیومحسابیتماألحیان،بعضفي●

الیوم.لنفسالراتب
العقاراتنظام

تنفیذیمكن"لمالخطأیظھرحجز،مستندعلىیناًءالبیععقدحفظمحاولةعنداألحیان،بعضفي●
مرفق.اللوجالعملیة"

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرمجمعةلوحدةبیععقدإصدارعند●
والثانيبالعملة،خاصفاألولخطأ،وبعناوینمرتینمكررالحجزبمستندالقطعةسعرالحقل●

العقار"."سعربالعنوانیكونأنالمفترض
األقساطإنشاءبیاناتباستحضارالنظامیقومالحجز،مستندعلىبناًءبیععقدمستندإصدارعند●

"إجماليالرسالةبإظھاریقوموبالتاليفقط،الجدولفياألقساطبنسخیقوموإنماالحجزمستندمن
المتبقي".یساويالاألقساط

الخدمةمراكزنظام
ألمرتعدیلذلكبعدیحدثولممھمةإضافةسندخاللمنالشغلأمرعلىمھمةإضافةتمإذا●

مھام.آخرفيالمھمةھذهبعرضالنظامیقومالمباشرة،أغلقثمالشغل
الجدیدالجیوي
●Reference Images Not Handled (Upload Image in edit view, Image On

Hover on Link, seperate column, and so on.(
النظامتقاریر

یظھرعرضھعندSYSR-ACC002:كودواألجنبیةالمحلیةبالعملةعامحسابكشفتقریر●
خطأ.

العاممنبدالًمعینةشركةاستخدامعندالتالیةالتقاریرمنكلفيخطأرسالةتظھر●
SYSR-SLS021بالشھورسنويالمبیعاتكمیاتمقارنة○
SYSR-SLS022نسبة–بالشھورسنويالمبیعاتكمیاتمقارنة○
SYSR-SLS023بالشھورسنويالمبیعاتقیممقارنة○
SYSR-SLS024نسبة–بالشھورسنويالمبیعاتقیممقارنة○
SYSR-SLS025الصنفقسم/بالفرع–بالشھورسنويالمبیعاتكمیاتمقارنة○
نسبة–الصنفقسم/بالفرع–بالشھورسنويالمبیعاتكمیاتمقارنة○

SYSR-SLS026
SYSR-SLS027الصنفقسم/بالفرع–بالشھورسنويمبیعاتقیممقارنة○
SYSR-SLS028نسبة–الصنفقسم/بالفرع–بالشھورسنويالمبیعاتقیممقارنة○

بسببمخزنمنأكثرفىصنفمعوخاصةطبیعیةغیرنتائجھSYSR-INV005التقریر●
evaluation Timeوجودوعدمvariable

صحیح.بشكلاالفتتاحیةالقیمةبعرضیقومالالمجمع"الثابتةاألصولمراجعة"میزانتقریر●
صحیح.بشكلاالفتتاحیةالقیمةبعرضیقومالالعام""األصولتقریر●



عامخطأ
مراجعة.سندحذفعندأحیاناًخطأیحدث●
مراجعتھا.تمتالتيالمستنداتبحذفتقومالDeleteFromFileاألداة●
أقل،بأعدادبحثنتائجتظھرأوالبحثالنظامیرفضأنیمكنبالتقاریر،أصنافعنالبحثعند●

نتائج.تظھرالالعدسةخاللمنالبنوداخرعنالبحثعندأنھكما
خطأ.یظھرعرضھعندSYSR-INV009:كودبالمخازناألصنافكمیاتتقریر●
اإلصداررقمواالخیرةالتعدیالتبھاإلصدارأنمع2019-08-22منذاالصداررقمیتغیرال●

صحیح.یكونالموقععلى


