
اإلضافات
المخزوننظام

Rootالـمعاالاستعمالھمایمكنالالتوجیھإلىحقلینإضافةتم● Documents،كالتالي:وھما
a.النظامي".التوصیلجدولباستخدام"الحجز
b.النظامي".التوصیلجدولكمیةمن"حجز

الصنفاستعمالبعدوالعكسمخزنيالىخدمةمنالصنفنوعبتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةإدارةبإعداداتوالتحویل"والصرفالتوریدفى

المشتریاتنظام
حقولإظھارتمكذلكالوحدة،سعربإدخالالسماحتممشتریات:أسعارعرضطلبمستند●

قبل.منظاھرةتكنلمحیثالمستندإجمالیات
المبیعاتنظام

الدفع.تاریخإضافةتم)،externalPaymentLines(الدفعتفاصیلبجمیع●
(العمیل،للمعلوماتتحدیثفیھلیسالتفاصیلتحدیثزرالمشتریات،المبیعاتاألسعارقوائمفى●

الكیان).مسارتعدیلتم،5إلى1منسعرمحددفاتورة،تصنیفالمورد،
http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b
00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/a

ll&asc/true&
سطوروالغیارقطعسطوربإظھاریقومبحیثمقایسةعلىبناًءمبیعاتفاتورةبإنشاءیقوموالذي

المبیعات.فاتورةسطورفىالمقایسة)شاشةفيالخدماتوصفحةالغیارقطعصفحة(منالخدمات
معمجانيصرفةسیتمالذيالصنفعلىالعرض"یقتصرالخیارإضافةتمتالبیع:عروض●

الفاتورة".أصنافعددعلىمجانیة"أصنافالجدوللسطوركمیتھ"تجاھل
الحساباتنظام

األوراق"إنشاءمثلتمامامالیة"ورقةإفتتاحسندمنالمالیةاألوراق"إنشاءالخاصیةإضافةتم●
الحسابات.إعداداتفيوذلكالقبض"،سندمنالمالیةاألوراق"إنشاءوالصرف"سندمنالمالیة

عملةالذمةفيالعملةتطابقأن"یجبالخیارتطویروتمالذممملفاتجمیعالىالعملةاضافةتم●
علىالتعلیممعمختلفةبعملةحسابوجدإذاالحفظمنعویتمالعامة،اإلعداداتفيالحساب"
االوبشن.

n1(الحقلینإضافةتمالفواتیر:جدول-القبضسند● - n2.(
یتم2020أخرىمالیةسنةوفتح2019مثالمالیةسنةإغالقعندبحیثالسنةإغالقتحسینتم●

2020سنةعرضعندمرحلةوخسائرأرباححسابفي2019الفترةوخسائرأرباحإغالق
القید"سندالحقلإضافةتمالتحسین،ھذالدعمفقط.2019الفترةوخسائرأرباحفىویظھر

ختامي:القیدسندتوجیھفيالتالیةالحقولإضافةتمكماسنة،إغالقسندالمرحل"برأس
التالي.العامبدایةإلىوالخسائراألرباححسابترحیل○
المرحلة.القیدسنداتدفتر○
المرحلة.القیدسنداتتوجیھ○
.المرحلةوالخسائراألرباححساب○

http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&
http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&
http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&


العمالءخدمةنظام
السند.توجیھإلىالضریبیةالسیاسةاضافةتمالخدمة:عقد●
فيالفاتورةضریبةبتعدیلالسماحالضریبة،تعدیل(یمكنالخیارینإضافةتمالخدمة:عقد،●

المستند.توجیھإلىالسطر)
منافسة)شركةصنف،منافسة(شركةالملفینإضافةتم●
"شركةإضافةتمبیع)،فرصةشاشة-إتصالشاشة-البیعخیط(شاشةالمنتجاتسطورفى●

منافسة".شركة"صنف،منافسة"
البنوكنظام

یتمالسند،حفظعندجزئي.سدادوھوالتجاریةاألوراقمستنداتدورةإلىجدیدسندإضافةتم●
فیتمالمبلغكاملتحصیلتمإذاإالجدیدة)(حالةجزئیامحصلةإلىالموجودةاألوراقحالةتغییر
أوراقاستالم"طلبباالسممحاسبيتأثیرأيلھلیسسندإضافةكذلكتممحصلة.إلىالحالةتغییر

ملحوظة.والتجاریةالورقةجدولبھتجاریة"

المقاوالتنظام

والتنفیذیة:التقدیریةالموازنةنافذة●
الموازنة.فتحمعآلیاًاالفتراضیةالعملةإدراجتم○
○ً آلیاً.العمیلاسمإدراجیتمالمشروعاختیارعندوأیضا

مقدمة".باطنمقاول"دفعةباالسمجدیدمستندإضافةتم●
المقدمة.الدفعةوسندالمستخلصمنكلفيالمقدمةبالدفعاتفیولیستإضافةتم●
المستخلص.فيالشروطسطورإلىمقدمة"باطنمقاول"دفعةالحقلإضافةتم●
N1(الحقولإضافةتممشروع:ومستخلصباطنمقاولمستخلص● N2 N3 N4 N5(على

السطر.مستوى
,n1,n2,n3,n4,n5,text5,text4(الحقولإضافةتمالحقولتمباطن":مقاولعقد"غرامةسند●

text3 , text2, text1(السطور.إلى
البندكودظھوریتماستعراضھعندبحیثالتنفیذیةالموازنةكودتعدیلتمالتقدیریة:الموازنة●

فقط.الكودولیسالبندووصف
الخاصةالتفاصیلبإدراجیقومبحیثمستخلصعلىبناءحساباتالقبضوالصرفسندتحسینتم●

بالمستخلص.
حتىوذلكالمقاوالت،بإعداداتالبنود"اقتراحعندالرئیسیةالبنودأكواد"إضافةالخیارإضافةتم●

الرئیسيالبندظھوریتمالمستخلص،شاشةفيمعینفرعيبندباختیارالمستخدمیقومعندما
ظھوره.یتمبھمرتبطرئیسيبندھناككاناذاوایضابھالخاص

بالجریداإلجمالي)السابقة،(القیمةالحقلینإضافةتممشروع:ومستخلصباطنمقاولمستخلص●
بالشروط.الخاص

اكثرلوحتىالتنفیذیةالموازنةفيبھالمرتبطالبندذكرفیھیتمعمودإضافةتمالتقدیریة:الموازنة●
البنود.ذكریتمبندمن



موادصرف-مشروعغرامةسند-باطنمقاولغرامة(سندالسنداتفياآلتیةالحقولإضافةتم●
باطن):مقاولخام

منقیمة-مستخلصمننسبة-ختاميمستخلص-تاليمستخلص(اولالدفعطریقة○
مستخلص).

الدفع.نسبة○
الدفع.قیمة○
البند.كود○
الشرط.○

سعرفيالمقایسةفيالموجودالتكلفةسعرإدراجیتممقایسة،علىبناًءمشروععقدعملعند●
سعرفيالوحدةسعرإدراجیتمبحیثالنظامتحسینتمالمشروع.عقدفيالتكلفةوسعرالوحدة
التكلفة.فيوالتكلفةالوحدة

التكلفة.سعرولیسالبیعسعریاخذمقایسة،علىبناًءمشروععقدعملعندبحیثالنظامتعدیلتم●
باطنمقاولمستخلصفيایضاواستعراضھالقیاسیةالشروطفيالضمانخطابإضافةتم●

بالمستخلص.الخاصةالشروطتجمیععندعمیلومستخلص
علىالكمیةإجماليإضافةتمالمشروع"،و"مستخلصالباطن"مقاول"مستخلصمنكلفي●

یدویة.كمیةویكونالسطرمستوى
علىالتنفیذیةالموازنةبنودلتجمیعزرإنشاءتمالتنفیذیة:الموازنةالتقدیریة،الموازنةمنكلفي●

السطر.مستوى
البنود.لتجمیعزرإنشاءتممشروعومستخلصباطنمقاولمستخلصمنكلفي●
أياختیارعندبحیثالمصدرفيالتنفیذیةوالموازنةالتقدیریةالموازنةإضافةتممشروع،عقدفي●

العقد.فيبالموازناتالخاصةالبنودتجمیعیتمالمشروع،عقدفيمنھا
الموازنةبندوكودالتنفیذیةالموازنةبندكودحقلفيالتنفیذیة،والموازنةالتقدیریةالموازنةفي●

البند.بوصففیھالبحثاضافةتمالتقدیریة،
الخیاراتأحدیأخذحیثالمستخلصتوجیھفيالحفظ"معالیاالدفعسنداتالخیار"تجمیعإضافةتم●

انحالةفيالخیارھذایستخدمفقط).الختاميالمستخلصمع-مستخلصكلمع-بدون(
تلقائیا.الشروطبتجمیعیقومالخیارتفعیلتماذاختاميیكونالمستخلص

البشریةالمواردنظام
رصیدلحسابجدیدةطریقةعملتماالجازات،برصیدتحدثالتياألخطاءبعضلمعالجة●

nama.propertiesبالملفالتاليالسطرإضافةیجبالجدیدة،الطریقةالستعمالاالجازات.
usenewvacationmethod=true،التشغیلیتمأخرىحركةايعملوقبلutilityاالتیة

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresourcأوالً:
e.domain.entities.utils.VacationsSysEntryMigratorForAllEmps

التالیة:المستنداتمنبكلاإلجازة"بدلالستحقاقاألیام"عددالحقلإضافةتم●
الوظیفيالعرضمستند○
موظفبیاناتتحدیثسند○
الموظفملف○



بالتفاصیل.مجمعةأجازةسندبشاشةاالجازةرصیدإظھارتم●
المستند.بتفاصیلاإلجازات""رصیدالحقلإضافةتمموظف:مخصصاتاحتسابإعادةسند●
التالیة:الخیاراتیحتويالمخصصات"،"احتسابباالسمجدیدقسمإضافةتممفرد:نوعملف●

آلیة"."تسویة○
قیمتھ".تغییرعندتسویةمستند"یُنشأ○
موظف"مخصصاتاحتساباعادةعندالشرائح"استخدام○
مخصصات".احتسابإعادةمنالمخصومةاألیام"تطبیق○

إلىالرسومضریبةودائنمدینوالرسومقیمةودائنمدینإضافةتمسیارات:تأمینبولیصة●
المستند.توجیھ

الراتب.سندشاشةفياألجرمدفوعةاإلجازاتأیامحقلإضافةتم●
الراتبوإجمالىاالستقطاعاتوإجمالىاالضافاتإجمالىإضافةتمموظف:بیاناتتحدیثسند●

علىبناًءوذلكالسابقة،الراتبواجمالىالسابقةاالستقطاعاتواجمالىالسابقةاالضافاتوإجمالي
بالمستند.المسردةالراتبمفردات

الراتب،واجمالىاالستقطاعاتواجمالىاالضافاتإجمالىإضافةتمالوظیفى:العرضنافذة●
بالمستند.المسردةالراتبمفرداتعلىبناًءوذلك

المجموععلىبناءللتقییمالنھائیةالنسبة"حسابباالسمالبشریةالمواردإعداداتفيخیارإضافةتم●
النظامبھایقومالتيالطریقةلتغییرالعظمى"الدرجاتإجماليعلىمقسوماالتقییملنقاطالكلي

تدریبیة".دورة"تقییمموظف"،"تقییمبنافذتيللتقییمالنھائیةالنسبةبحساب
جید(جید،التقییماتبتعریفوالخاصتقییم""عنصرملفإلى"الشرائح"باسمجدولإضافةتم●

محدد.بمدى...الخ)ممتاز،جداً،
باستحضارالنظامیقومبحیثالمستندین،ضبطتمتدریبیة":دورة"تقییمموظف"،"تقییممستندا●

تقییمباستحضارالنظامیقومبالسطر.النسبةإدخالبمجردالنتیجةبالحقلسطربكلالموظفتقییم
التقییم.عنصربملفالشرائحبجدولتعریفھتمماخاللمنالموظف

والموقعالوظیفیةوالدرجةالموظفإلىالبصمة)من(االستثناءباالسممنسدلةقائمةإضافةتم●
االستثناءالحضور،مناالستثناءاالنصراف،من(االستثناءالخیاراتعلىالقائمةتحتويالوظیفي.

بدون).واإلنصراف،الحضورمن
الراتبمفردفيالضریبة"وعاءفياالستعمالعندفي"یضربالحقلإضافةتم●
إصدارمجالالرواتب،سجلاألداء،مؤشرات(قیمالنوافذمنكلفيبالجنسیةالتجمیعإضافةتم●

سندتوظیف،بیانالسنویة،الزیادةمستندتأمین،عروضطلبمجمع،وظیفيعرضالرواتب،
مجمع).جزاءمكافأة،

PerformanceMeasure(منكلفي● , SalarySheet،(وتواریخونصیةحقولإضافةتم
السطر.عليوأرقاممراجع

السنةأیامعددعلىالقسمةمنبدالللموظفالواحدللیومالمستحقالرصیدحسابطریقةتعدیلتم●
األیامعددبالموظفالموجود(الحقلفارغایكنلمإنفیھماالولاخذیتمحیث،hrالإعدادتفي

الحقلتعدیلتمإذاالحسبانفياألخذمعباإلعدادات)السنةأیامعددأول-اإلجازةبدلالستحقاق
موظف.بیاناتتحدیثبسند



مراجعوتواریخونصیةحقولإضافةتمأداء"،مؤشر"قیمةالرواتب"،"سجلالمستندینمنبكل●
السطر.علىوأرقام

السنةأیامعددعلىالقسمةمنبدالللموظفالواحدللیومالمستحقالرصیدحسابطریقةتعدیلتم●
االیامعددبالموظفالموجود(الحقلفارغایكنلمإنفیھماالولاخذیتمحیث،hrالإعدادتفي

الحقلتعدیلتمإذاالحسبانفياألخذمعباإلعدادات)السنةأیامعدداول-اإلجازةبدلاالستحقاق
موظف.بیاناتتحدیثبسند

الراتب.بسندالعمل"عدم"أیامالحقلإضافةتم●
القیمتینإحدىاختیارخاللھمنیتمللمخصصات".الشھرأیام"عددالحقلإضافةتمالراتب:مفرد●

الفعلیة.األیام○
البشریة).الموارد(إعداداتالمثبتةاألیام○

بھابالمخصصاتیتعلقماكلوجمعبالمخصصاتجدیدةمجموعةعملتمالراتب:مفرد●
العمالءخدمةنظام

بدالالخدمیةاألصنافإضافةتمالخدمات:سطور-والخدماتالغیارقطعشاشة-المقایسةنافذة●
الصیانة.خدمةمن

تمالضریبة،تعدیل"یمكنالخیارإضافةتمللضریبة،خاضعالخیارات(تمالخدمة:عقدمستند●
المستند.بتوجیھالسطر)فيالفاتورةضریبةبتعدیل"السماحالخیارإضافة

العقارياالستثمارنظام
الـإعداداتإلىالدفع"عنداألقساطصافياحتسابفيالضرائب"اعتبارالخیاراضافةتم●

العقاري.االستثمار
البیعنقاطنظام

فيالتصنیفاختیاریمكنبحیثالبیع"نقاطمخزنيتحویل"طلبالىالمستندتصنیفإضافةتم●
نقاطإعداداتإلىالتحویل"طلبفيمطلوب"التصنیفالخیارإضافةتموأیضاالتحویل،طلب
البیع.

فيمفتوح"مستندوجودعدمحالةفيمستندآخر"طباعةالخیارإضافةتمالبیع:نقاطإعدادات●
مفتوح.مستندوجودعدمحالة

الخیارینبـواستبدالھالبیعنقاطإعداداتمنالبیع"نقاطفيمطلوبة"األسماءالخیارحذفتم●
البیع).نقاطعمیلفيمطلوبالعربياالسمالبیع،نقاطعمیلفيمطلوبالعربي(االسم

المخزني،دفترالتحویلطلبتوجیھالمخزني،التحویلطلب(دفترالحقولترتیبتعدیلتم●
حتىوالتوجیھاتالدفاترلحقولتالیةتكونبحیثالخدمة)فواتیرالجرد،توجیھلجنةاالستبدال،دفتر

اتساقاً.أكثرالنافذةتكون
النظامتقاریر
البیعنقاطفواتیرربحیةإلیھمضافالفواتیرربحیةوھوSYSR-POS002باالسمتقریرإضافةتم●

النظامیة.التقاریرإلى
المخزنيالصرفوسنداتالمبیعاتلفواتیروھوSYSR-INV024باالسمتقریرإضافةتم●

النظامیة.بالتقاریربھاالمرتبطة
وفواتیرھا.الصرفسنداتلتفصیلىوھوSYSR-INV023باالسمتقریرإضافةتم●



.SYSF-PIV004شاشةبنموذجبالصافىلیكونواواالجمالىالوحدةسعرتعدیلتم●
الفلترةیتملكىالكویرىفىثانىجزءوإضافةبارامترإضافةتم،SYSR-SLS010بالتقریر●

االستعمال.منممنوعةوغیرالقوائمفىسعرلھالیسالتىباألصناف
اإلعدادات

روابط".إلىالمحولةالنصیة"الحقولباالسمجدیدجدولإضافةتموالشاشات:الحقولإعدادات●
الحقل،بھذاكنصالموجودللرابطالوصولعالمةبإضافةالنظامیقومالجدول،بھذاحقلإدراجعند
الرابط.طریقعنإلیھللوصولبالحقلرابطإضافةیمكنثمومن

ظاھر.غیرولكنھبالملفموجودأنھحیثالمجموعة،ملفالىfiltersإضافةتم●
:Reporting-العامةباإلعداداتالتالیةالحقولإضافةتم●

○Reports Footer Note 1
○Reports Footer Note 2

Jasperالفيكبارامیتراستخدامھایمكنوالتي Report
الكیانمسار●

om.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAGuessSourceL
ineIdByItem،كلولیسحقیقيمصدربدونالتىاألصنافعلىلیعملتشغیلھطریقةضبطتم

االصناف.
الجدیدالجیوي
تابلت)،و(ایبادالمحمولةاألجھزةعلىجدیدسطروإدراجإدخاللتسھیلخاصشریطإضافةتم●

صورةأسفلالصنفاسمإلظھارباإلضافةعلیھا،الضغطلسھولةالعدسھحجمتكبیرتمكما
الصنف.

checkإضافة.تم● box-الشروط)كل-شرط(أيمنكلبجوار-دائماالبحثجزءعرض
مسبقا.الموجودین

بینھا.البینیةالمسافاتتقلیلواكثرمتناسقةتكونبحیثالترتیبوالمعاییرحقولضبطتم●
ھذهلدعمالبحثبنافذة-البیعنقاطأسلوببنفس-أزرارھیئةعلىاألصنافإظھاردعمتم●

الصنف"."إعداداتبنافذةالتالیةالبیاناتھذهإضافةتمالخاصیة،
األصناف".زر"ارتفاعالحقل○
األصناف".زر"عرضالحقل○
للبحث".االخیرالمستويفيأزرارھیئةعلىاألصناف"عرضالخیار○
الصنف".أزرارمنعرضھیمكنعدد"أقصىالحقل○
المفھومبنفستعملالبحثبعملیةتظھرالتياألصنافبمستویاتخاصةجریدإضافةتم○

البیع.بنقطةالمفضلةباألصنافالخاص
الموبایلنظام

موافقات:وتعریفتنبیھاتتعریففىالتالیةالحقولإضافةتم●
a.التنبیھعنوان
b.التنبیھمحتوى
c.الجواللتطبیقاتالتنبیھاتإرسال
الجواللتطبیقاتالمرسلالتنبیھشكلتحدیدخاللھمنیتم



لحظیاالموبایلتنبیھاتارسالیتمال●
NAMAالجواللتطبیقDashboardsالإضافةتم● ESS



أخطاء
المخزوننظام

بصفر.دائماًالنظاممستنداتمنالصادرةبالرسائلالحجزكمیةتظھر●
بعدالبیعأمرفيالتعدیلمعولكنالصرففيالثانیةالكمیةمتابعةمعالكمیةحجزیتمالبیعأمرفي●

الكمیة.حجزیتمبالكاملالكمیةصرف
مخزون.تقییمسنداتبعضمعأحیاناًالمعالجةتفشل●
المعالجة.تفشلمخزني،تحویلسندحفظعنداألحیان،بعضفي●
مبیعات.فاتورةعلىاإلضافیةاالستالمتكالیفبحذفیسمحالالنظاماألحیان،بعضفي●
توجیھ.بھایوجدالجردلجنةحذفأثناءخطأیحدثاألحیانبعضفي●
مدیناإلضافیة،التكالیف(مدیناالسم:بنفسالحقلینإضافةتمالمخزني،التوریدسندبتوجیھ●

اإلضافیة).التكالیفدائناإلضافیة،التكالیف(مدینمنبدالًاإلضافیة)،التكالیف
المبیعاتنظام

المبیعات.فاتورةفيموجودغیرصنفكودكتابةعندالعملیةتنفیذیمكنلمخطأیحدث●
وحدةاخذعندانھعرضعملعندالفاتورة:أصنافعددعلىمجانیةأصناف-المبیعاتعروض●

االعتبارفياألخذمعمجانىیكونسعرااألقلالعرضداخلآخرصنفمنووحدةصنفمن
عددبتقلیلالتعدیلعندأنھوالمشكلةالعرضینطبقالحفظعندالعرضھذافيالمضاعفات.

الصنفمناكثرمجانیةأصنافالبرنامجیحتسبالمجانىالصنفعددزیادةأوالمدفوعالصنف
الكمیات.تغییرمعالتعدیلبعدالعرضحساباعادةوالصوابالمدفوع،

الحساباتنظام

نظراًالدوالرفيمتوازنغیرأنھغیربالدوالرسطورهكلالقیدأنمعبالمعالجةمشكلةتحدث●
فيالدائنوالمدینبینالفرقبوضعالنظامیقومو-ألخرسطرمنالعمیلقبلمنالمعدللتغییر
لمإذاالدائنوالمدینبینالفرقاحتسابمنعتمواحدة.عملةعلىالقیدألننظرامدینسطرأول
المحلیةالعملةھيالسطورعملةتكن

تعملالالحساب"ونوعالعملةحسبالحقیبةمنالحساب"اختیارالخاصیةمحاسبي:جانبنافذة●
خدمة.مشتریاتفاتورةمستندتوجیھمع

الفعليالتاریختعدیلعندبیع.أمرعلىبناءاالقیمةبكاملمرهأولإضافةإشعارتسجیلحالةفي●
قیمھتكونأنیمكنال............الفاتورهفي"المتبقيرسالةیظھرمرة،أولالحفظبعدلإلشعار
مره.اولالحفظبعداإلشعارقیمةبكاملالبیعبأمرالمدفوعإجماليظھورمنبالرغمسالبة"

اإلعدادات

والواالنجلیزيالعربياالسمكتابةعندالصفحات:بإضافةالخاصالبلوك-الشاشةتعدیلنافذة●
resource id،الحقلعليالنظامیعترضresource id،أنیجبالحقلھذاأنرسالةوتظھر

resourceالحقلحذفوعندفارغا،یكون idالنظامیقومفارغ.الحقلھذاانالنظامیعترض
العام.علىالدفاترویتجاھلالمستخدملمحدداتتبعاالدفترعلىبالفلترة



منبدالًوملیون)،ألفا(بعرضالنظامیقومذلك،علىكمثالخطأ.بطریقةأحیاناًالتفقیطیظھر●
ملیونان).و(ألفانعرض

Deliveryفيالوحداتبینالتحویلمراعاةفيأخطاءتحدث● System Table.
استخدامعندواالنصرافبالحضورالخاصةالمجدولةالمھمةتشغیلعندالنظامفيبطءیوجد●

alternatingWithAttendancePlanPunch
التوزیع:إدارةبإعداداتالتالیةاالختیاراتإضافةتم●

الضرائب.لكلالصنفثمبالتوجیھالضریبیةالسیاسةمن○
الضرائب.لكلالتوجیھثمبالصنفالضریبیةالسیاسةمن○

و3والصنفسیاسةمن2و1اوضح:لیكونالتاليإلىالضریبیةالسیاسةالخیارمناسمتعدیلتم●
التوجیھمن4

یتمال،details=[details2[واستعمالآخرلجدولمساویاجدولبجعلیقومكیانمسارعملعند●
details2بالموجودالعددعنالزائدةالسطورحذف

العملیة".تنفیذیمكن"الخطأرسالةتظھراإلجراءات،صالحیاتعملعندالصالحیات:●
حضوربصمةتسجیلمنبالرغمالموظفعلىغیاببحسابالنظامیقوماألحیان،بعضفي●

وانصراف.
المقاوالتنظام

الموازنةبندكوداختیارعندمقاوالت،مستلزماتشراءوفواتیرمقاوالتخاماتصرفبنافذة●
البند.وصفنزولیتمالالتقدیریة،

البند.وصفإدراجیتمالالتكالیف،توزیعسطرفيالبندكوداختیارعندالسركي،بمستند●
البنوداستخدامیتممستندوأيوالمقایسةمقاوالتأسعاروعرضباطنمقاولوعقدمشروععقد●

آخذاterms.totalPriceًعمودقیممجموعإجماليھوtotalBeforeTaxesالحقلالفرعیة،
حقلحسابعندالرئیسیةالبنوداعتبارعدموالصوابخطأ،وھذاالرئیسیةالبنوداعتبارهفي

totalBeforeTaxesوtotalAfterTaxes.
كلمننسبةالشرطواختیارالدفعاتمستندعملعندباطن،مقاولینمقدمةدفعاتمستندفي●

الباطن.المقاولمستخلصمستندفيقیمأيإدراجیتمالتالي،مستخلص
مسودة.حفظمعخطأیظھرباطن،مقاولخاماتصرفمستندفي●
معتفعیلھوالصوابمفعلغیرالسطرمستوىعلىالبندكودباطن،مقاولینمقدمةدفعاتمستندفي●

البنود.اكواداختیارإمكانیة
"نسبةإلىتغییرھایتمأنینبغيمستخلص"كلمن"نسبةالخیارالدفعطریقةبقائمةالغرامة:سند●

بإدراجالنظامیقومالالخیار،ھذااختیاریتمحینماحیثتعملالالنسبةأنكمامستخلص"،كلمع
نسب.أي

سطروثاني100سطراولولیكنللغرامةسطرمناكثرواختیارتاليمستخلصأولاختیارعند●
بأنیسمحالنظامأنأيالمستخلص.في1000إدراجیتم1000الغراماتإجماليواختیار200
الغرامة.سطورإجماليالغراماتإجماليیتعدى

التصنیعنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الخطأیظھرإنتاجألمرإغالقعملعند●



الخدمةمراكزنظام
مسار●

http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-290الكیان
0-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageS

ize/all&asc/true&سطورلیظھرتعدیلھتممقایسة،علىبناًءمبیعاتفاتورةبإنشاءالخاص
سطورفىالمقایسة)شاشةفيالخدماتوالغیارقطعصفحة(منالخدماتسطوروالغیارقطع

المبیعات.فاتورة
البیعنقاطنظام

مردودعملعندوالبیعنقاطفىاألصنافتلكبیعبعدنمافىاألصنافبعضأكوادتغییرتم●
األصنافأنیرىالنظامالنیدویااصنافإضافةیمكنالأنھرسالةتظھرالفاتورةلتلكمبیعات
الكود.اختالفمعاالصنافنفسانھاالعلممعالقدیمبالكوداألصنافعنتختلفالجدیدبالكود

بیع.نقاطمبیعاتلفاتورةتخفیضإضافةعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
البشریةالمواردنظام

المؤشرقیملمستند(لـسندإلغاءسندعملثمXلموظف)یدویةمؤشرات(قیمسندعملعند●
لھذاالغائھتمالذيیدویةمؤشراتقیمتأثیریظھرالموظف،لھذاراتبسندعملثمالیدوي)
الراتب.سندفيالموظف

القیمةاالعتبارفيباألخذالنظامیقومالالخدمة:نھایةتصفیةشاشة-المستحقاتتصفیةمستند●
الخدمة).نھایةتصفیةاحتسابفيباألیامالخدمة(مدةحقلفيالمكتوبة

خاطئ.بشكلالمبلغباحتسابالنظامیقومالتصفیة،مبلغاحتسابقیدفيالمستحقات:تصفیةمستند●
القید.منھیأخذماوھوالتصفیة)(صافيالمفرداتصافيجدیدحقلإضافةتمت

دوامأیامعددبحسابالنظامیقومبأیام،انتھائھابعدعملمباشرةسندإصدارثمإجازةعملعند●
خاطئة.بطریقةالموظف

اللوجیظھرعمل،یومآخرتاریخواختیارالخدمةنھایةتصفیةلشاشةالدخولعندالتصفیة:مستند●
المرفق.

ووجوداالنصرافوالحضورفيalternatingWithAttendancePlanPunchاستعمالعند●
خطأ.یظھرعملأیامأيبدوندوام

األجازات).رصید،الراتبسنداتمن(األیامعددباحتسابالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
الراتبسندإصدارعندأحیاناًخطأیحدث●
اجازةإدخالھیتماالجازةوباقىالرصیدمنسنویةإجازةبھإدخالیتممجمعإجازةسندعملعند●

خطأ.یظھرراتببدون
فيالرصیدعناالستعالمعنداإلجازة،شاشةفيالمتبقيالرصیدحقلفيأوالموظفشاشةفي●

علىالحسابویتمالحالیةاإلجازةمدةتجاھلیتممعینة،إجازةفترةفيمتداخلالیوموھذامحددیوم
قبلھا.التياالجازة

فيالنظامیأخذھاكمسودة،المحفوظةالمستنداتمعالخلیجبنظامالخاصةutilityالتشغیلعند●
خطأ.وھذاالمحفوظةالمستنداتاالعتبار

سابقة.اجازةعودةتاریخنفسفياالستعالمعندالرصیدفيخطأیحدث●

http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&
http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&
http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true&


الثابتةاألصولنظام
األصولبإعدادات"اإلفتتاحوالشراءسنداتإلىاألصولإنشاءأعمدة"إضافةالخیارتعلیمعند●

اإلنجلیزياإلسملألصل،العربياإلسمأصل،نوع(التالیةالحقولبإضافةالنظامیقومالثابتة
أصل.افتتاحبسندبإضافتھایقومالولكنالشراء)لسندالسوقیة،القیمةالمسلسل،الرقملألصل،

لیسھوموجودة".تكنلمإذااألصول"إنشاءالخیارباإلعداداتیوجدعھدة""شراءمستندبتوجیھ●
الخصومات.بتأثیرصفحةتوجدالكماللعھد،متاحةغیرالخاصیةھذهأنإلىباإلضافةأصل

یحدثلالفتتاحي،حفظإعادةعملذلكبعدثماالفتتاحيالسندبعدلألصولإھالكسنداتعملعند●
اإلھالك.فيخطأ

یمنعوذلكلألصلإھالكتاریخآخرتفرغیتمالحذفھ،وتممثالألصلوحیدإھالكسندوجودعند●
بعد.فیماإھالكھ

توجیھمنحذفھمنبدالًأصلشراءتوجیھمنحذفھتمموجودة"،تكنلمإذااألصول"إنشاءالخیار●
عھدة.شراء

الحقلھذاأنمالحظةمعالعھد"،"موقعیكونأنیجبالمخزني""الموقعحقلالعھدة:ملف●
أصل"."موقعبملفمرتبط

بملفسعر"بدون"عینیةالمعلومةباستحضارالنظامیقومالالعھدة،بملفالعھدةنوعإدخالعند●
العھدة.

منبالرغمالعھدة،شراءبسندالشراء""تاریخبالحقلبالتعدیلتقومالبالعھدالخاصةالشراءفاتورة●
للمستخدم.متاحغیرالشراء""تاریخالحقلأن

الضریبةإضافةبدونعھدة"شراء"سندمنوالقادمبالعھدةالخاصالسعربتسجیلالنظامیقوم●
عنعبارةالبدایةفيالدفتریةوالقیمةأصلاقتناءقیمةتكونحیثاألصولعكسعلىوالخصم
والضریبة.الخصمإضافةبعدالصافي

عھدة.شراءبفاتورةالضریبةھذهباستحضارالنظامیقومالبالعھدة،ضریبیةسیاسةتحدیدعند●
السیاسةبحذفالتوجیھ،بملفالنظامیقومعھدة،شراءسندبتوجیھضریبیة""سیاسةتحدیدعند●

التوجیھ.تخزینعندالضریبیة
خطأ.یظھرثابتأصلإھالكمستندلتوجیھحفظعملعنداألحیان،بعضفي●
الجدیدالجیوي
طلبفيإلىیصرفأوعليبناءمثلبحقلالبحثحالةفيفیواللیستفيالبحثفيمشكلةتحدث●

اللیست.المستندنوعاختیارعندفیوللیستتعلیقیحدثحیثمثالالصرف
یقوموالملف"اخترفضلك"منالخطأرسالةالبرنامجیظھرأساسي،لملفاستیرادعملعند●

االستیراد.بعملیة
الموبایلنظام

الفإنھFCMتنبیھوالعاديتنبیھبإرسالیقومالوإیمیلبإرسالیقومموافقةتعریفوجودعند●
Pushارسالیتم NotificationتطبیقاليNama ESS.



النظامتقاریر

سندمناكثروموظفمنأكثروجودعندصحیحةبطریقةیعملالSYSR-HRS010التقریر●
حدة.علىراتبسندكلمعموظفكلعزلیتمأنالمفترضمنحیثراتب

الباتش،رقمالتقییمإعادةیشملSYSR-INV004التكلفةمعالمخزنیةالحركةكشفتقریرفى●
بعرضیقوموالفقطشحنةألولإالقبلھمارصیدبعملالرصیدیقومالللشحناتتجمیععملعند

الشحنات.لباقيقبلمارصید


