
اإلضافات
المخزوننظام

تماذاالتوزیعمستنداتحفظلمنع"EAPreventRepeatedItems"باسمكیانمسارتطویرتم●
أكثر.أوسطرینفيصنفتكرار

العمالءواكوادالموردینأكوادسطورالي...)االصدار-المقاس-(اللونجدیدةحقولإضافةتم●
الصنف.ملفبداخلالمخصصةاالكوادشاشةفي

التوزیع:إدارةبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●
المستندياالعتمادإنشاءقبلمبدئیةفاتورةبإنشاءالسماح○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعندالصندوقتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعنداللونتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعندالشحنةتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعنداألبعادتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعنداإلصدارتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعندالمسلسلالرقمتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعندالثانيالمسلسلالرقمتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالسنداتربطعندالحجمتطابقمنالتأكدعدم○

المبیعاتنظام
باالسمكیانمسارإضافةتم.1

com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.groovy.EAMulti
CustomerSalesOfferCreator

بناًءمبیعاتمردودعملعندذلك،علىكمثالالكمیات.متابعةفيالمبیعاتمردودكمیةاعتبارتم●
لدعممستلمة).الغیرالكمیةحقل(فيالبیعأمرفيالمبیعاتمردودكمیةرجوعیتمبیعأمرعلى
التالي:إضافةتمالخاصیة،ھذه

التوزیع.إدارةإعداداتإلىالكمیات"لمتابعةالنظاميالجدول"إستخدامالخیار○
بإعداداتالحفظ"بمجردالكمیاتلمتابعةالنظاميالجدولمدخالتكل"إنشاءالخیار○

التوزیع.إدارةبمستنداتالخاصالتوجیھ
التوزیع.إدارةبمستنداتالخاصالتوجیھبإعداداتبالسالب"الكمیة"متابعةالخیار○

الفاتورةكانتإذاالعرضتطبیقإضافةتمالفاتورة:قیمةعلىخصومات-المبیعاتعروض●
الموجودةمثلالعروض)تطبیق(قواعدأصنافمجموعةاستبعادأواصنافمجموعةعلىتحتوي

الفاتورة.قیمةعلىمجانیةأصناففي
الحساباتنظام

الىوالصرف"القبضسنداتفىالسطورعلىوالحسابالذمةبتغییر"السماحالخیاراضافةتم●
الحسابات.إعدادات

السطر.مستوىعلىالتحویلومعدلالعملةإضافةتمالمتنوعات:فاتورة●



المستندیةاالعتماداتنظام
الشحنات.بملفالخاصةالوصلةإظھارتم●
تاریخالمتوقع،المغادرةتاریخالتفریغ،میناءالشحن،میناءالمالحي،(الخطالحقولإضافةتم●

تسلیمتاریخالجمركیة،اإلفراجشھادةالشحن،بولیصةالفعلي،اإلبحارتاریخالمتوقع،الوصول
قیمةالمورد،فاتورةتاریخبالمیناء،األیامعددالمخازن،وصولتاریخالدفع،تاریخالمستندات،

الحاویات).عددالمورد،فاتورة
الوحدةـالكمیةـالصنفـالحاویة(رقمالحقولعلىتحتويالشحناتبملفسطورإضافةتم●

الوزنإجماليـالقائمالوزنإجماليـالصافيالوزنـالقائمالوزنـالثانیةالوحدةـالرئیسیة
الصافي).

االعتمادبملفالشحناتشاشةسطورداخلمنالشحنةلملفبالمطالعةالخاصةاألیقونةإضافةتم●
المستندي.

المستندي.لالعتمادالرئیسیةبالشاشةافتراضیاالمحدداتمجموعةإظھارتم●
الشحنات،تفاصیل-الشحناتصفحة-المستندياالعتمادملفمنكلفيالعملةحقلإضافةتم●

الشحنات.ملف
االعتمادملفمنلكل"موردمنبدالًصلة"ذات"جھةلیصبحالمالحيالخطذمةتعدیلتم●

الشحنات.ملفالشحنات،تفاصیل-الشحناتصفحة-المستندي
ملفمنلكلمباشرةالفعلي"اإلبحار"تاریخبعدالفعلي"الوصول"تاریخالحقلإضافةتم●

الشحنات.ملفالشحنات،تفاصیل-الشحناتصفحة-المستندياالعتماد
إدارةإعداداتفىالمستندي"االعتمادإنشاءقبلمبدئیةفاتورةبإنشاء"السماحالخیارإضافةتم●

التوزیع.
العمالءخدمةنظام

refوإضافةالسطر،على4-3-2-1نصإضافةتمالخدمة:عقد● ضریبةإضافةتمكما،1-2
السطر.علىمبیعات

نصیة.حقولمنتلیفونأرقامباستخدامنصیةرسائلإلرسالإمكانیةإضافةتم●
البنوكنظام

تمإذاالتكویدبمنعالمشكلةھذهحلتممنتھي.دفترعلىتجاریةأوراقبإصدارأحیاناًالنظامیسمح●
وإذااالخیرة.الورقةاصدارمعاالستعمال""منعالحقلعلىالتعلیموسیتم-رقمآخرإلىالوصول

كمایدویا،العالمةازالةیجبلكنواالستعمالمنمنعحقلإلغاءیتمالاالخیرة،الورقةحذفتم
المجموعات.والدفاترعليالسیناریونفستطبیقتمأنھ

التالیة:التحسیناتإدخالتمالبنكیة:التسویةمذكرة●
اإلجمالیات"."حسابالزرإضافةتم○
النظام.وحركاتالبنكیةالحركاتسطورإلى"الفرق"الحقلإضافةتم○
اإلجمالیات.حقولضمنالفرقإجماليحقلإضافةتم○

المقاوالتنظام
systemعملتم● tableباالسم"ContrCostExecutionEntry"التالیة:التحسیناتإجراءوتم

المشروع.بندكودحقلإضافةتمالغرامة،تفاصیلفيباطنمقاولغرامةسندفي○



حقولبجانبالغراماتحقلإضافةتمالتفاصیل،فيمقاوالتتكالیفحصرسندفي○
األخري.التكالیف

systemعملتم○ entryھذاخاللمنبالجدیدهالقدیمھالطریقھواستبدالللتكالیفجدیدة
المدخل.

listViewخاللمنالمشروععقدفيالمدخلمعلوماتعرضتم○
تنفیذیة).مقاولةموازنةتقدیریة،مقاولة(موازنةالملفینإضافةتم●
البشریةالمواردنظام

االنصرافوالحضوراستیرادإلى"#exactWithDifferentDays"باالسمجدیدةدالةإضافةتم●
Checkبھاالتيالسطوراستیرادیتمبأنتسمح Typeاألیام.تواریخعنالنظربغضبالتوالي

"سندأوإجازة""طلبتسجیلقبلزمنیةفترةلتحدیدإجازة""نوعبملفجدیدجدولإضافةتم●
اإلجازةتسجیلالنظامیرفضبحیثالعارضة)اإلجازةحالةفي-اإلجازةتسجیلبعد(أوإجازة"

الفترة.ھذهمنأكبراإلجازةتقدیمقبلالتيالفترةأنحالةفي
والموقعالوظیفیةوالدرجةالموظفمنبكلالبصمة"من"االستثناءاالختیارقائمةإضافةتم●

الوظیفي.
ویستخدم-(یدوي)الخدمةأیاممدةحقلإضافةتمالخدمة:نھایةتصفیةصفحة-التصفیةسند●

علیھا.التصفیةحسابالمراداألیامعددلكتابة
تصفیةأیاماحتساببطریقةخاصةقائمةإضافةتمالخدمة:نھایةتصفیةصفحة-التصفیةسند●

یدویاً).الخدمةمدةالعمل،أیام(إجماليالخیارینتحويالخدمةنھایة
الخدمة.نھایةمنیخصمومرتب"بدونیكونبحیثمرتب""بدونالخیارتغییرتماالجازة:نوع●
الخدمة".نھایةمنیخصموالمرتب"بدونالخیارإضافةتماالجازة:نوع●
إفتتاحیة".أجازة"رصیدباالسمجدیدسندإنشاءتم●
العمالءخدمةنظام

عبرالعمالءمراسلةإلمكانیةالقصیرةالرسائلإلىباإلضافةخدمةكمزودWhatsappإضافةتم●
التطبیق.

التالي:كالمثالnamasoft.comعليرابطخاللمنالتطویرطلباتمطالعةإمكانیةإضافةتم●
https://namasoft.com/reqs/ECDR03269

العامة.باإلعداداتالھاتف"رقمتصحیح"استعالمالحقلإضافةتم●
المشروعاتإدارةنظام

للوقتللمھمةالفعليالوقتتخطي(عندالحالتینفيمھامتنفیذسندتخزینمنالمستخدممنعتم●
بالفعل).منتھیةمھمةإدراجعندالمخطط،

العقارياالستثمارنظام

إلىمبدئي"بیععقدعلىبناءبیععقدعملعنداألقساطمنالمدفوع"نسخالخیارإضافةتم.1
العقاري.االستثمارإعدادات

إجماليإضافةتمكماللسطورالضریبةبعدالصافيوحقل2و1وضریبةنسبةإضافةتم.2
للھیدر.الضریبةبعداإلجماليوحقل2و1ضریبة

https://namasoft.com/reqs/ECDR03269


إعداداتإلىالبیع"عقودإجماليإلىاالضافةمنالمستثناةاألقساط"انواعالجریداضافةتم.3
المصروفات.أنواعبھاقائمةعلىیحتوىالعقاري،االستثمار

البیعنقاطنظام
تكونبحیثالتحسینتمالعشریة.للكسورفقطخانتینعلىیحتويالبیعنقاطبیاناتبقاعدةالسعر●

ذلك.منأكثر
النظامتقاریر
باالسممشتریاتخصمإمكانیةمعمعینتاریخمنالراكدةلألصنافتقریرإضافةتم●

SYSR-INV022
اإلعدادات

.tomcatتشغیلعندمجدولةمھامتشغلیتمالبحیثالتحسینتم●
ExcludedبجزئیةMultiseclectionعملإمكانیةإضافةتم● Reportsمعنمابترخیص

للكود.طبقاالتقاریرترتیب
صفحة-العامةاإلعداداتبملفالمفضل"المرسلفيمضافاكانإذافقط"یستعملالحقلإضافةتم●

المرسل".البرید"إعداداتجدول-القصیرة"والرسائل"البرید
المھاموالتنبیھاتملفاتفيالقصیرةوالرسائلالبریدإعداداتحسبالمفضلالمرسلاقتراحتم●

الموافقة.تعریفشاشةإليالمفضلالمرسلإضافةتمكماالمجدولة.
انgmail@بینتھيكانإذابحیثالتحسینتماإللكتروني،البریدإعداداتفياإلیمیلكتابةعند●

UseوالمنفذرقموgmailبـالخاصSMTPخادموضعیتم SSLاالیمیلتفعیللتسھیلآلیا
المرسل.

القصیرةوالرسائلالبریدصفحة-العامةلإلعداداتالھاتف"رقمتصحیح"استعالمالحقلإضافةتم●
واتساب).(خاصةالدولةكودالعتباروذلكالقصیرة،الرسائلإعداداتجدول-

معتعدیلصالحیةلھاالتيالسجالت"عرضباالسمالعامةاإلعداداتالىجدیدحقلإضافةتم●
الطریقةتشغیلالعادةمعھ"مطالعةصالحیةلھاالتيالسجالتإلىباإلضافةالحاليالمستخدم
إلیھا.العمالءأحداحتاجإنالقدیمة

أوالبحثعندالمحدداتتجاھلیمكنكبھاألداءلتحسین"إعداداتباالسمجدیدملفاضافةتم●
بعینھا".سجالتألنواعالمطالعةصالحیة

BizRequestViewفيالمختارةللسجالتRecommitعملإمكانیةإضافةتم●
Word(فىھجريالىمیالديمنالتاریختغییرإمكانیةإضافةتم● templates(.للطباعة
یتمسجالتبحفظیقومجدید"EASaveRecordsFromQuery"باالسمكیانمسارإضافةتم●

باستعالم.تحدیدھا
استخدامیمكنحیث،sqlجملةفياستعمالھاعندأرقامإلىالنصیةالحقولتحویلإمكانیةإضافةتم●

التالیة:الجملة
select case when isnull({text1.$tryToDecimal},0) > 0 then 1 else 0 end

Evict"الخیارإضافةتم،الكیانمساربعضوفيالمجدولةالمھمةفي● Cache"التنفیذ.بعد
العامة،اإلعداداتإلىفتحھ"عندفیھاالسجلانشاءتمالتىالشاشةإلى"الذھابالخیاراضافةتم●

المنسوخة.النسخةبكودالبحثتمإذاالمنسوخةالنسخةعرضیتمحتىوذلك
تنزیلھا.قبلرؤیتھایمكنبحیثتنزیلھاقبلPDFنوعھاالتيالمرفقاتلعرضإمكانیةإضافةتم●



●
عندالضمانخطابطلبشاشةفيالضماننوعحقلمثلالحقولبعضلترجمةطریقةتطویرتم●

التالیةالدوالباستخداموذلك،SQLجملةباستخدامتنویھاتأومجدولةمھمةعمل
a. {translate(text)}
b. {translateAr(text)}
c. {translateEn(text)}

الصفحةالىالعودةیتمالشروطتوافقعدمعندلتشغیلھ.شروطبھالشراءأمربشاشةزرارعملتم●
الشراء.أمرشاشةفيالبقاءمنبدالالرئیسیة

التالیتین:الدالتینإضافةتمالتقاریرلمدخالتاالفتراضیةالقیم●
a.$currentUser()
b.$currentEmployee()
خاللھم.منالحاليالموظفوالحاليالمستخدماستدعاءیتمبحیث

التالیة:الحقولإضافةتمDmsDocumentLineبالجدولDMSDocumentالمستندفي●
a.date1,date2
b.description1 ، description2

الجدیدالجیوي
●Handle create crm trouble ticket from new gui
االصدار.رقمعلىالضغطعندتظھرالتيالبرنامجحولتفعیلتم●
Errors(الفيإكسیلإلىالتصدیرإمكانیةإضافةتم● View.(
Alt(االختصاردعمتم● Ctrl L(اللوج.إلظھار
Alt(االختصاردعمتم● Ctrl I(الحقول.بیاناتإلظھار
العرض.لقائمةإكسیل"إلى"التصدیرخاصیةإضافةتم●
االختیار.قائمةتعدیلإلىالمحسوبةاألعمدةإضافةتمالشاشة:تعدیل●
وأیضاًالموافقة"انتظارأثناءبالتعدیل"السماحباالسمالموافقةتعریفشاشةفيخیارإضافةتم●

العامة.اإلعداداتفي"useRetrunToPreviousStep"الخیارإضافةتمت
الموبایلنظام
التطبیقعرضإمكانیةمعاالنجلیزیةاللغةإلىباإلضافةالعربیةباللغةنماتطبیقتشغیلإمكانیةإضافةتم

لغة.منبأكثر
فىسند)-(طلبالمحفوظاإللكترونيالمستندنوعاختیارمنالمستخدمیمكناإلعداداتفيخیارإضافةتم

سند.ولیسطلبعملسیتمالنوعاختیارعدمحالةفىكالمعتاد،الدفاترادخالیجبواألذون.االجازات
Approvalإضافةتم ReasonفيApproval detail screen



النظامتقاریر
أصغركمیاتتظھرالحتى،SYSR-INV022بالتقریرالخاص)Query(االستعالمتعدیلتم●

المشتریات.خصمبعدالصفرمن
،.SYSR-INV012للتقریرالتحسیناتبعضإجراءتم●
لھالیسالتىالفواتیرتجاھلأھمھمجزئیةمنأكثرفىالتعدیلتم"،SYSR-SLS002"بالتقریر●

إجمالیاتوالفاتورةسطرولیسالفاتورةعلىبناًءالتكلفةوجعلبارامترخاللمنصرف
والنسب.لألرباحالتجمیعات



أخطاء
المخزوننظام

النوعبنسخالنظامیقومالالصنف،قسمداخللألصنافخدمةنوعھاصنفإعداداتوضععند●
القسم.ھذااختیارعندالصنففيالمخزني

الضریبةالسیاسةبنسخالبرنامجیقومالالصنف،قسمداخللألصنافالضریبیةالسیاسةوضععند●
القسم.ھذااختیارعندالصنففي

المبیعاتنظام
المبیعات.فاتورةعلىاإلضافیةاالستالمتكالیفبحذفالنظامیسمحالاألحیان،بعضفي●
المستندیةاالعتماداتنظام

یقومالتحلیلیة)،مجموعةـإدارةـقطاعـفرعـ(شركةالمحدداتأحدبھمستندياعتمادإنشاءعند●
عام.المحدداتعلىبإنشائھایقومبلالمحددات،لنفسطبقاالشحناتبإنشاءالنظام

بفاتورةعملعنداىالمعدل)،(العملةاالعتبارفىتأخذالاالعتمادفىالمبدئیةالفاتورة●
اعتبارالمطلوبوبالمصرى23000تكلفةیأخذفإنھمخزنىتوریدعملذلكوبعددوالر23000
العملة.

الحساباتنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھر،1الخصمحقلفيقیمةكتابةعندالمتنوعات:فاتورة●
مجالتحدیدتمكما،dimensionbalanceلجدولRebuildعملخاللھامنیمكنآلیةإضافةتم●

الشركة.اختیارإمكانیةوكذلكلھاRebuildعملالمطلوبالفتراتأوللفترة
وسندإضافیةاستالمتكالیفلمستندالسطرمستوىعلىالتحویلومعدلالعملةإضافةبعد●

والفقطعمالتثالثبإظھارالعملةحقلفيالبحثعندالنظامیقوممستندي،اعتمادمصروفات
یدویا.كتابتھاتملوحتياخريعملةاختیاریمكن

اإلعدادات
Pendingالفيالفشلسببیظھرالواتساب،رسالةأوقصیرةرسالةإرسالفشلعند● Tasks

الخطأ.وصفحقل
االستثماریةوالمحافظالكاشیروالبنوكمودیولوجودلوحظجدیدلعمیلترخیصإنشاءعند●

اختیارھم.عدممنالرغمعلىالحساباتبمودیول
التفتحالمسلسلالرقمفىالعدسةفإنالجداول"،فيالنصبالتفاف"السماحالخیارتفعیلعدمعند●

الصنف.فىاالنتقالوسھمالعدسةوكذلكالمسلسلةاألرقامجدول
یعملالتقریر-للشركةافتراضیةقیمةبھالبارامتروھذاشركةبارامتربھلوحةفىتقریرعملعند●

تشغیلھ.اعادةعنداالنتیجةیعرضالالتقریراللوحةفىولكن-مشكلةبدونبھا
السجلمطالعةصالحیةلھولیسقوائممطالعةصالحیةلھالمستخدمیكونحینمااألحیانبعضفي●

صحیح.بشكلالنافذة"بنفس"عرضالزریعمل
جدولخاللمنلھمسموحالمستخدمكانإذاالتقریر"عرضالخیارتفعیلعنداألحیان،بعضفي●

خطأ.یظھرالعامةباالعداداتالموجودةالصالحیات"عنالنظربغضالصالحیات
خطأ.یظھرجدیدةبیاناتقاعدةانشاءعنداألحیانبعضفي●



ثمسابقةلخطوةالرجوععندخطوة)،من(أكثرللموافقةمستوىمنأكثرھناكیكونعندما●
الموافقة.انتظارحالةفيالمستندیظھرالموافقة،خطواتباقياستكمال

المقاوالتنظام
السطر:مستوىعلىالسركيبمستندالتالیةالحقولإضافةتم●

التصنیف○
األیامعدد○
اإلضافي○
اإلضافي)+األیامعدد(=االیامعددإجمالي○
الیومياألجر○
الیومي)األجر*األیامعدد(إجمالياإلجمالي○
االستقطاعات○
بالفعل)الموجود(الحقل)االستقطاعات-االجمالي(الصافي○

المستخدم.ادخلھكماتركھوالصافياحتسابیتمالالسابقة،الحقولمنأيإدخالعدمعند
التصنیعنظام

الكمیات.وحركاتبالكمیاتالخاصالنظاميالجدولفيتأثیرهیبقىانتاجتنفیذسندحذفعند●
البیعنقاطنظام

(خاناتالعملةلنفسالعرضكسرخاناتعنالعملةكسرخاناتاختالفعندأحیاناًخطأیحدث●
44.9999بمثالفاتورةھناكیكونأحیاناذلك،علىمثالالبیانات).قاعدةخاناتمنأقلالعرض
أنخطأرسالةیعرضالنظامفإن45.000سدادوعندللتقریب،نظرادینار45.000تظھرودینار
صحیح.غیرالدفع

البشریةالمواردنظام
relatedاختیارعدمعندخطأیحدث● toالشاشةفىattendance.
الحسابطریقةكانتاذایعملالفقطالمعامل-المعاملحسابالحقل-الراتبحسابمعادالتفي●

واحدة.نسبة
الراتب.سندشھرغیرلشھرالمرضیةاإلجازةراتببخصمالراتبسندیقوماألحیان،بعضفي●
یعمل.المأموریة""بدلالنظاميالمؤشرنوع●
الربعوتأخیرساعةربعأولتجاھلیتمانالمطلوبساعة.نصفأولحضورتأخیرالمعادلةفي●

تعملالالمضافةالقیمةالحالةھذهفي.16الدقیقةأولمنبدقیقتینالدقیقةاحتسابیتمالتانى،
المطلوب.بالشكل

الحضورماكینةاسماختیاردوناالنصرافوالحضوراستیرادزرعليبالضغطیسمحالنظام●
إظھارمنبدالالعملیةتنفیذیمكنلمیظھرو-االنصرافوالحضورمستندفيواالنصراف

الخطأ.ھذاتوضحرسالة
SysVacationBalanceByDateالجدولعليیؤثراللالجازاتافتتاحيرصیدإضافةسند●
استیرادیتمحیثص8الىم8منیبدأالذيللدوامواالنصرافالحضوراستیرادفيمشكلةتحدث●

الیوم.دخولانھعلىأمسخروج
العقاراتنظام



Landبالعنواناإلنجلیزیةباللغةالبیععقدترجمةتمت● SaleًمنبدالSales Contract
بمستنداإلیجار"عقود"إنشاءالزراستخدامعندالعملیة"تنفیذیمكن"لمالرسالةبإظھارالنظامیقوم●

مجمعة.عقود
التالیین:الخطأینعلىیحتويإیجارإعفاءسند●

فقط.المتعلقةالملفاتتحتويأنالمفترضبینماالملفاتكلتحتويعلى""بناءالقائمة○
بالطلب.مرفقاللوجالتخزین.أثناءالعملیة"تنفیذیمكن"لمالخطأیحدث○

یمكن"لمالخطأیحدثصیانة،بندأوللسطرذمةتحدیدعدممعالتخزینعندصیانة:مصروفسند●
العملیة".تنفیذ

التالیین:الخطأینیحتويتعاقد:فسخطلب●
فسخھ.المطلوبالعقارإدراجعندبالعقدالموجودالعقاربیاناتباستحضارالنظامیقومال○
فسخھ"المطلوب"العقدبالحقلبیععقدوإدراجعقار،بإدراجالمستندبھذاالنظامیسمح○

آخر.بعقارخاص
المشروعاتإدارةنظام

المھمةیقبلالنظامفانموظف،بھایوجدالالمھمةوھذهمعینةمھمةوضععندمھام:تنفیذمستند●
بداخلھ.الموجودةالمھمةفيالموظفوجودعدمحالةفيبالحفظالنظامیقومأالوالصوابویحفظ،

البنوكنظام

الختالفبھالمسموح(المدىحقلكانإذاآلیةمطابقةبعملیقبلالالنظامالبنكیة:التسویةمذكرة●
یتمفارغاً،الحقلتركتمإذابحیثالتحسینتمفارغاً.)allowedDifferenceInDate-التاریخ
التواریخ.تساوتإذاالسطورمطابقة

الجدیدالجیوي
●The error indicator is not visible (when leaving a required field empty for

example, there were a red border earlier before switching to bootstrap4(
الخاصالجزءفيفقطتظھرولكنحدوثھابمجردالجدیدالجیويفيللمستخدمتظھرالالتنبیھات●

والموافقات.التنبیھاتباختصارات
القدیم.بالشكلتعملتزالالالمنبثقةالشاشاتفيالحقولرسمطریقة●
الموبایلنظام

نما.فىموافقاتتوجدالأنھحالةفىالتطبیقفىالموافقاتجلبعندخطأیحدث●
namaتطبیقفيباإلشعاراتخاصةمشكلةتحدث● ess.
النظامتقاریر
تجمیعالیأتى،nullالمنصرفأوالواردعمودیكونعندما،SYSR-INV005التقریرفي●

الصنف.اسمعمودوتكبیرالكمیاتأعمدةتصغیرتمكماالمشكلةحلتمالحالیة.الكمیة
النظامتقاریر
.SYSR-INV012بالتقریرخطأیظھر●


