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المبیعاتنظام
المبیعات.موازنةفياإلجماليوشاشةالرئیسیةالشاشةفي10إلى1تصنیفإضافةتم●
مقبول).(مرفوض،الحالةوبھمبیعات"،مردود"طلبباالسمجدیدمستندإضافةتم●
عن"المسئولالحقلتحدیثلیتممندوب""تحدیثمستندإلىالعمیل"عن"المسئولالحقلإضافةتم●

العمیل.بملفالعمیل"
طلبسندبتوجیھالضریبة)تعدیلیمكن&للضریبة(خاضعبالضریبةالخاصالخیارإضافةتم●

المبیعات.مردود
الحساباتنظام
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الذمة).تسویةمستندالبنكیة،التسویة(مستند
منكلفيالسنداتمنالدفعاتإجماليالحقلوإظھارالدفع""سنداتجدیدةجریدإضافةتم●
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یتمالسطرمستوىعلىالبندكوداختیارعندبحیثالتحسینتمباطن:مقاولخاماتصرفمستند●
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السركي.مستند○
باطن.مقاولعقدغرامةسند○
مقدمة.باطنمقاولدفعاتسند○

ثمعمیلاختیارعندبحیثمشروع)عقدغرامةسندمشروع،(مستخلصالمستنداتتحسینتم●
فقطالعمیلبھذاالخاصةالعقوداستحضاریتمبحیثالفلترةتتممقاولعقداختیار
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مشروع)عقدغرامةسند
استخدامھالیتم)5السعرمحددإستخدام،…...1السعرمحدد(استخدامالخمسةالخیاراتإضافةتم●

أسعارعرضمقایسة،مقاوالت،أسعار(قائمةالملفاتمنبكلوتفاصیلھالمستندرأسمستوىعلى
مقاوالت).عقدمقاوالت،

مقاوالتخاماتصرفمستندمثلمقاوالت"خامات"ردیسمىالمقاوالتفيجدیدمستندإنشاءتم●
الصرف.ولیسالمخزنيبالتوریدیقومولكن

عمیل).مستخلصباطن.،مقاول(مستخلصمنكلفيالموجودللخصممحاسبيتأثیرإضافةتم●

المستندیةاالعتماداتنظام
باالعتماد.المرتبطةالمستنداتضمنالتكالیفسندإضافةتماالعتماد،شاشةفي●

البشریةالمواردنظام
راحة.یومباسمالدوامملففيعملیومفيجدیدحقلإضافةتم●
البشریة:المواردإعداداتفيالتالیةالحقولإضافةتم●

عمل.عدمأیاملمعاملةأسبوعیةإجازةخصم○
اإلجازات.ألیامأسبوعیةإجازةخصم○
أسبوعیة.راحةخصم○

الموظف.شاشةفيrefحقول5إضافةتم●
علي"."بناءالحقلخاللمنمجمعمأموریةبسندمأموریةسندربطتم●
ترقیةمستندتوجیھفيالسابقة)التأمینقیمةمدینالسابقة،التأمینقیمة(دائنالحقلینإضافةتم●

للموظف:التأمین



فيتاریخحتيالتصفیة"تمالحقلإضافةتمكمانظامي،الموظففىتصفیةاخرتاریخجعلتم●
الموظف".مستند

Generic"إلىعاديبحثحقلمنعلى""بناُءالحقلتحویلتممجمعة:إجازةتصفیةسند●
reference"مجمع"إجازة"سندموظف"،منألكثرمجمعإجازة"سندالخیارینیحتويبحیث

ذلك.فيالرغبةعندأحدھماعلىبناًءالتصفیةسندإصداریتمبحیث
لقیمةالعشریةلألرقامالموظفمخصصاتاحتسابإعادةبسندالخاصالتوجیھفيحقلإضافةتم●

الحالي.الیوم
فارغةكانتوإذاالمخصصاتاحتسابإعادةمعتستخدمخاصةمفردحسابمعادلةإضافةتم●

للحساب.العادیةتستخدم
السنویةالزیادةمستندفيالتالیةالحقولإضافةتم●

الثابتالتأمینياألساسيفيالزیادةنسبة○
المتغیرالتأمینياألساسيفيالزیادةنسبة○
العمالة)الیومي(یومیةاألجرفيالزیادةنسبة○

كلفيمفتوحة)(مغلقة،الفترةحالةإضافةتمحیثالرواتب،بسنةالمغلقةالفتراتمفھومإضافةتم●
مغلقة.بفترةالرواتبسنداتتخزینمنعتمكمارواتب"،"فترةرواتب"،"سنةملفيمن

المخصصات".احتساب"إعادةبمستندالخاصةللتفاصیلscrollإضافةتم●
"یومالخیارعلىالتعلیمتمإذاإالوقت)إلى،وقت(منكتابةیمكنالبحیثالدوامملفتحسینتم●

عمل".
الراتب.إحصائیاتشاشةفيللترتیباألعمدةبعضإضافةتم●
البشریة.المواردإعداداتبملفتاریخ"منبدءموظفمخصصاتاحتساب"إعادةالحقلإضافةتم●
مستوىعلىالسابقة"التسویات"إجماليباالسمجدیدحقلإضافةتمالمخصصات:احتسابإعادة●

المستند.بتفاصیلالسطر
الراتب.إحصائیاتشاشةفيللترتیباألعمدةبعضإضافةتم●
الموظف:لملفالتالیینالحقلینإضافةتم●

للموظفالشخصيالحساببنك○
أخرى).بنك،(نقدي،الخیاراتتحتويالراتب"،تحویلطریقة"قائمة○

إعداداتإلىتصفیة"مستندأولفيللموظفافتتاحيسندآخرمنتاریخ"إعتبارالحقلإضافةتم●
البشریة.الموارد

المخصصات.افتتاحيشاشةإلياحتساب"إعادةسندعملعنداألیام"تجاھلالخیارإضافةتم●
الموظف.شاشةفىالموظفدوامإظھارتم●
األسبوعیة،العطالتألیام(مؤشرھيالمؤشراتھذهالبشریة،بالمواردنظامیةمؤشراتإضافةتم●

الرسمیة).العطالتألیاممؤشر
العمالءخدمةنظام
-فقط(االتصاالتالخیاراتتحتويفى""یستعملمنسدلةالقائمةإضافةتماالستبیان:قالب●

CRMCall(منكلفىالقالبحقلعلىفلترعملتمكمامنھما)،أى-فقطاالستبیانات -
CRMQuestionair.(

االستبیانات:فيالتالیةالتحسیناتإضافةتم●



استعمالتموبالتاليالمحمولةالھواتفعلىجیدبشكلتظھرالاالستبیاناتروابط○
bootstrap libraryالعمالءمعظمانحیثأكثرالمحمولةللھواتفمناسبةتكونحتي

المحمولة.ھواتفھمخاللمناالستبیاناتعليیجیبون
األسئلة.ترقیمتم○
اجابتھ.والسؤالحول)border(إطاروضعتم○
متعدد.مناختیارإجاباتھاالتياألسئلةفيفارغاختیاروضعتم○

العقارياالستثمارنظام
المدفوعالمبلغحقلاسمتغییروتمالتحصیلجریداتإلىالضریبة"قبل"القیمةالحقلإضافةتم●

الضریبة).بعد(القیمةإلى
المصروف.بندإلىللضریبة"خاضع"غیرالخیارإضافةتم●

البیعنقاطنظام
الجدیدة".البیعنقاطواجھة"إعداداتباالسمجدیدملفإضافةتم●
البیعنقاطإعداداتوالماكینھمنكلإلىالجدیدة"البیعنقاطواجھة"إعداداتالحقلإضافةتم●
وإلعداداتللماكینةإضافتھوتمتالبیع"،لنقاطالمرسلة"األصنافباالسمجدیدملفإضافةتم●

لملفاتحفظإعادةعملتعریفھبعدیجبوالمرةألولالماكیناتإنشاءعند(یستخدمالبیعنقاط
المبیعات).وعروضاألسعارلقوائمواألصناف

الماكینة.بملفبالمجموعة"الدفعطرق"تجمیعالخیارإضافةتم●
النظامتقاریر
خیارمعالذممبحساباتتحلیليمراجعةمیزانتقریروھوSYSR-ACC044التقریرإضافةتم●

لكلتحلیلىیاتىبالخزینھالنقدیھمثلذمھحسابالمیزانفيكانلوبحیثال،أمالذممباظھار
قیمتھا.وخزینة

اإلعدادات
التقریرألنالتقاریر)استعالملتنفیذبالثوانيمدةاقصى(العامةاإلعداداتفىالخیارإضافةتم●

لوالحقیقیةوالمشكلةالخلفیةفىیعملیكونالذىالوقتفىالشاشةغلقیتمالنتیجةفىیتأخرعندما
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cللسیكول.االقلعلىاوللسیرفرریستارتعملویجبمساحةالتوجدالنھالسیستمتوقفویتم
Serverضبطتمإذاإالرسائلإرسالیتمالبحیثالنظامتحسینتم● idعندخطأرسالةوتظھر

الحالة.ھذهفيالدخولتسجیل
bulkإظھارتمالتنبیھخانةفيالمجمعةالرسائلفي● smsبعدإالالرسالةبارسالیسمحالوفقط

الرسالة.بارسالیسمحالتنبیھوجودعدمحالةوفيالحفظ
اإلیمیل.قالباستعالمكذلكواالیمیلقالبحقلإضافةتم●
لونللتفاصیل،الثانيالمستوىلونللتفاصیل،األولالمستوى(لونالتالیةالحقولإضافةتم●

العامة.اإلعداداتبنافذةالتابع)السطرلونالمجاني،السطرلونللتفاصیل،الثالثالمستوى
البرنامج).أعلى(الشریطبالبرنامجالعامالبحثفىDescriptorsالعملإمكانیةإضافةتم●
Generic"الـفيجدیدةجریدإضافةتمت● Reference Overrider،"الحقولعلىیحتوي

.فقطالجدیدالجیويفيالجریدھذهتعملالسطر).خلفیةلوناستعالمالحقل،أنواع،قائمة(النوع،



خاماتمستلزماتشراءفواتیروخامات،صرف(مستندمنكلتوجیھفيخیاراتثالثةإضافةتم●
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نما:معلوماتبنافذةالتاليإضافةتم●
○Product Licence No:العمیلرقموسیكون
○Licence Expiry Date:سیكونوعادةNever

كلإلىباإلضافةالحاليالمستخدمبمعرفالتقاریربتزویدیقومنظاميبارامترإضافةتم●
الحقلإضافةتمكمابواسطة"،أُنشئتالتيالملفات"مطالعةالجدولفيالمذكورینالمستخدمین

firstAuthorالجدولاليEntitySystemEntryالجدید.البارامترمعیستعملحتي
الكیان.مسارملفسطورفينشط""غیرالحقلإضافةتم●
ولذلكالموافقة،بانتظارالمستنداتقائمةفىعلیھالموافقھسبقمستنداتبظھورخطأأحیاناًیحدث●

األخطاء:ھذهمثللحذفالتالیةاألداةإضافةتم
http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.infra.domainbase.common.a

pproval.FixZombieApprovalUtil
.Tempoلغةإلى"itemprice"الدالةإضافةتم●

الجدیدالجیوي
background(الدعمتم● image(الـفيوخاصة)login page.(
المستندات،كلفىالسطرمستوىجدید)علىسطرإضافةالسطر،(حذفاالختیارینإضافةتم●

التعدیل.اواالدخالفىالمستخدمعلىللتسھیل
القدیم.GUIالفيكماeSignatureالمرفقاتدعمتم●
Flashعملتم● Frameالـوقبل..مرةألولالبرنامجتحمیلأثناءیظھرالحجمصغیرLogin

Windowمنبدالوذلك..الخ)..البرنامجلوجوو/أوالشركةلوجویشمل(والتصمیمفقط
المساحة.بكاملالبرنامجخلفیةفيNamaSoftالشركةلوجواستخدام

الكلمةبنفسالخاصالجزءمنبدالNamaERPالبرنامجلوجویظھربحیثالتحسینتم●
Namaفي ERP 5 5.48.191016.2349

النظامیقومأنالعدسةبجانبالموجودالسھم+CTRLالزرعلىالضغطعندبحیثالتحسینتم●
القدیم.الجیويفيالحالھوكماجدیدةصفحةفيالمنبثقةالشاشةبفتح

الجیويفيالحالھوكمامنھااالقترابعندتلقائيبشكلالمزیدقائمةتظھربحیثالتحسینتم●
القدیم.

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.infra.domainbase.common.approval.FixZombieApprovalUtil
http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.infra.domainbase.common.approval.FixZombieApprovalUtil
http://falcon.namasoft.com:8080/erp/erp5.html?locale=en#


الموبایلنظام
apps"الفىجدیدخیارعملتم● config"الشكلتعدیلخاللھمنیمكنBarItemsفىباالسفل

.homescreenالـ
معالمستندلتفاصیلأصنافإضافةمنلتمكنالجدیدةالواجھةعلىالبحثإمكانیةإضافةتم●

البحث.شاشةغلقثمالمطلوبةاألصنافإضافةمناالنتھاءحتىالبحثبشاشةاالحتفاظ



أخطاء
المخزوننظام
خطأ.رسالةتظھركمسودة،إضافیة"استالم"تكالیفسندحفظعند●
خطأ.یظھرالتوجیھفياجباري"المرتبطالمستنداتكمیة"متابعةالخیارتفعیلعند●
خطأ.یظھراإلضافیةاالستالمتكالیفسندحذفعند●
خطأ.یحدثإضافیة"استالم"تكالیفلمستندحفظإعادةعملعنداألحیان،بعضفي●
المعالجة.وتفشلخطأیظھرالمخزنيبالتوریدخاصنظاميتوجیھعملعنداألحیانبعضفي●
لھذهجردعملعندخطأیظھرمركب،شركةمحددعلىمعرفةاألصنافبعضكانتإذا●

األصناف.
المبیعاتنظام

الذيالصنفوضععندأنھخطأظھرالفاتورة،أصنافبعددالمتعلقةبالعروضاالخیرالتعدیلبعد●
خطأ.یحدثالمجانیةالكمیةحسابعندسطرینعلىسعرااألقلالعرضعلیھینطبق

بناءمنالبیعأمرحذفطریقعنالربطفكثموالحفظبیعأمرعلىبناءمبیعاتفاتورةعملعند●
التالیین:الخطأینیحدثالمبیعاتفاتورةفيعلى

فاتورةفيorginDocالمرجعمنالسطرمستوىعلىمنالبیعأمرحذفیتمال○
المبیعات.

السطر.مستوىعلىالبیعأمرفيالمنفذةالكمیاتعلىالتأثیریتمال○
معمجانيصرفھسیتمالذيالصنفعلىالعرض"یقتصرالخیارنتیجةاألخطاءبعضظھرت●

بالعروض.كمیتھ"تجاھل
الحساباتنظام

والقیود.والصرفالقبضفيالحساباتعنالبحثعندخطأیحدث●
المطابقة.أثناءاالعتبارفيالبنكیةالتسویةبمذكرةالخاصالشرحبأخذالنظامیقومال●
المغلقة.اعتباربدونالموجودةالوردیاتتظھروردیةإغالقسندفى●
الفاتورةربطمحاولةوالموردلنفسذلكبعدمتنوعاتفاتورةوعمللموردصرفسندعملعند●

فقط.بالموردالخاصةولیسالصرفسنداتجمیعیظھرالدفعسنداتشاشةفيفإنھالصرفبسند
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمتنوعاتفاتورةفيالموردإدخالعند●

اإلعدادات
كبیرة.بسرعةیختفيخطأیظھرعندما،recommitعملعند●
یفشل.التحدیثأنأحیانایحدثالتقاریرنسخةتغییرمعللبرنامجتحدیثعملعند●
جعلتمانھمعللمستخدملإلیمیلإعداداتتوجدالألنھإیمیلإرسالیستطیعونالالمستخدمون●

فارغ.المستخدمداخلوباسوردإیمیل
"لمالخطأیظھرالبدیلالكودصیغةفيبالخطأنصايادخالتمومجموعةفيصیغةوجودعند●

العملیة".تنفیذیمكن
الموافقة.بانتظارالمستنداتقائمةفىعلیھاالموافقھسبقمستنداتبظھورخطأأحیاناًیحدث●



التقاریر.تصدیرعندخطأیظھراألحیانبعضفي●
المقاوالتنظام
فيحركاتلھانلوحتىالبندكودبتغییرالنظامیسمحباطن:لمقاولمقدمةدفعاتسند●

المستخلصات.
الحفظ.عندالتاليخطأیظھرموازنةتكالیفحصرمستندفي●
(البندمنكلآلیاًیظھرالباطنمقاولعقدفىالمشروعبندكودإدراجعندبحیثالتحسینتم●

البند).وصفالقیاسي،
العقارياالستثمارنظام
انحیثاإلیجارعقدسدادالنظامیرفضمنتھیة"،عقودمنبالتحصیل"السماحالخیارتفعیلعند●

منتھى.العقد
التصنیعنظام
یتمالخامالموادأنحالةفيصحیحةبطریقةالكمیاتاحتسابیتمال،MRPالـمستندفي●

الكمیاتتحلیلیتمأنھحیثالفتراتنفسفيلھمالتخطیطیتمتاممنتجمنأكثرفياستخدامھا
الخاماتفيعجزعنھینتجمماالطلببتاریخولیسالمستحضربترتیب

البیعنقاطنظام
مرةعلیھالضغطعندصنفمنأكثربحذفالنظامیقومصنف"،"إلغاءزرعلىالضغطعند●

واحدة.
التالیة:االختصاراتإضافةتم●

○F12القائمةإخفاءوإلظھار
○Alt+F1الجدیدةالمبیعاتشاشةالظھار
○CTRL+Fالمفضالتاظھاراوإلخفاء

اإلنجلیزیةباللغةاالسمیظھروالصرفالقبضبسنداتالستخدامھاالبیعبنقاطمراجعتعریفعند●
فقط.

فإنالتصنیف)،القسم(البیعنقاطإعداداتفيالمفضلةاألصنافتفعیلعنداألحیان،بعضفي●
تفتح.الالبیعنقطة

الدفع،شاشةفيتظھرالفإنھاالبیع،نقاطإعداداتفيالدفعطرقوضععندالبیع:نقاطإعدادات●
دفعطرقوضععندوالصوابصحیحة،بصورةتظھرفانھاالماكینةتعریففيوضعھاعندولكن

الماكینات.كلفيتظھرأناإلعداداتفي
البشریةالمواردنظام
راتب.سندإصدارعندأحیاناًالعملیة"تنفیذیمكن"لمالخطأیحدث●
لحساباالفتراضیةالطریقةھوالجدیداإلجازاتنظامجعلتملإلجازات،الخلیجيللنظامبالنسبة●

القدیمة.الطریقةعناالستغناءواإلجازاترصید
التالیة:األخطاءتظھرموظف:منألكثرمجمعةإجازةسند●

االجازة.نوعاختیارمع"lines.balance"الرصیدحقلیظھرال○
خاطئة.بصورة"lines.reminderBalanceAfterVac"االجازةبعدالرصیدیظھر○

یتمأنإجازة،سندعلىبناًءتصفیةمستندعملعندبحیثالتحسینتمالمستحقات:تصفیةمستند●
اإلجازة.سندفيالموجودالعودة""تاریخحقلمنتاریخ"حتى"تصفیةالحقلملء



خطأیحدثالمستندحذفومحاولةسطرمنأكثربھموظفمنألكثرمجمعةإجازةسندعملعند●
یتمفإنھالحذفمحاولةوإعادةالحفظثمواحدسطروتركیدویاالسندسطورحذفعندولكن،

صحیحة.بطریقةالحذف
خطأ.یظھرالمزیدقائمةمنالسجالتكلتصدیراختیارعنداألحیان،بعضفيالموظف:نافذة●
العملیةتنفیذیمكنالخطأیظھرعليبناًءأوموظفاختیارعندالتصفیة:مستند●
مرة.ألولالحفظمعالعملیة"تنفیذیمكن"الالخطأیظھرأحیاناالراتب:سند●
یقومالنظامفإنالیوم)في(شیفتیندوامھخطةلموظفواإلنصرافالحضورمناستثناءعملعند●

).2دواممؤشر(غیابفيلھخصمباحتساب
سجلفيالموظفینتجمیععندالخ...إدارةإلى،إدارةمن-موظفإلىموظف،منیتجاھلالنظام●

الرواتب.
عددیزیدعندماولكنجید،بشكلتعملالموظفینمنصغیرعددمعاإلجازاتutilityتشغیلعند●

خطأ.یحدثمعینحدعنالموظفین
تنفیذیمكن"الالخطأیحدثاالساسیةالبیاناتادخالبعدالمستندحفظعندالتصفیة:مستند●

العملیة".
خطأ.یظھرللموظفاألخیرالراتبسندإصدارإعادةعنداألحیان،بعضفي●

المستندیةاالعتماداتنظام
فارغةباالعتمادالمرتبطةالتوریدسنداتتظھراإلحصائیات،صفحة-االعتمادتكالیفسندبنافذة●

باالعتماد.الخاصةالتوریدسنداتربطوالصوابلالعتماد،توریدوجودمنبالرغم

الثابتةاألصولنظام
خطأ.قیمةبإظھار"اإلضافات"الحقلیقوماألحیان،بعضفياألصل:ملف●

العقاراتنظام
وعندالمستندفىتأتىالالعقدبیاناتفإنإیجار""عقدعلىبناءاختیاروتحصیلطلبعملعند●

العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھریدویاالبیاناتملء
اختیاربدونالحفظوعندالعملیة"تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرأقساطاختیارعندالتحصیل:طلب●

الرسالة.نفستظھرالحذفمحاولةوأقساط
والقیمةالضریبةقبلالقیمةبتغییرالنظامیقومالضرائب،قیمأونسبتغییرعندالتحصیل:تفاصیل●

والعكس.الضریبةبعد
الجدیدالجیوي
Oldبالـمقارنةجدابطیئةالبرنامجاستجابة● GUI..ـالبحثنتائجوعرضفلترعملمعخاصة

بسیطة.بیاناتعلىتجربتھامنبالرغم
القدیم.GUIالـعكسالجدیدGUIبالافتراضيبشكلتصاعدیاالتنبیھاتترتیبیتم●
..الخ)..الشركة/المستخدم/(العمیلبـوالخاصةالبرنامجداخلالخلفیةصورةإظھارتفعیلیتمال●

حالیا.منھماأيیظھرالحیثالشركةاسمكذلك
.themesالبعضلونمعمتناسقغیربلونتظھراللینكات●
المعاییر".تحدید"یرجىخطأیظھربالمدخالت"،معاییرتعریف"إنشاءاختیارعند●



بباقيسطربعملالنظامیقومال،50إلىتعدیلھتمالسطروعلى100المبلغكانإذاالقبض:سند●
المبلغ.

التالي.الحقلالىینتقلالEnterعلىوبالضغطالمبلغوضععندالقبض:سند●
فاتورةعملثممبیعات)(فاتورةبدفتروربطھ)مبیعاتلفاتورةقالب-مثال(قالبعملعند●

متأكد".أنتھلحفظھایتملمتغییرات"توجدالرسالةتظھرالدفترواختیارجدیدةمبیعات
المھام.تنفیذبمستندالوقتتجمیعفيخطأیحدثالمھام:تنفیذمستند●
القدیم.GUIالفيكمابالكودالعمالءبترتیبالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
الجدید.الجیويفيصحیحبشكلتعملالالعادیةالفلترة●
التالیة:األخطاءتظھرفیواللیستفي-●

یعمل.الالنتائجأعمدةوإظھارإخفاء○
یعمل.العمودكلرأسعلىالموجودالفلتر○

العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرمجموعةحذفعند●
الجدید.الجیويفيالتحریرشاشةداخلمنالحذفیتمال●
التالي:السیناریوتطبیقعند●

جدید.عمیلشاشةفتح○
العمالء.شاشةمنجدیدةمجموعةلتكویدالسھمعلىالضغط○

المجموعة.شاشةإلىآليبشكلالنوعبنسخالنظامیقومال
بعملالنظامیقومحقلاسمكتابةعندالمعروضة:حقولتعدیلصفحةفيشاشة:تعدیل ذةناف ●

الحقلاسمبعرضالبرنامجیقوماختیاره،عندولكنصحیحبشكلالحقلالسمتلقائياستكمال
القدیم.الجیويفيالحالھوكماواالنجلیزيالعربيولیسفقطاالنجلیزي

علىیؤثربشكلإطالةلھیحدثالجدیدبالجیويالخاصالھیدرفإنكبیرالشركةاسمكانإذا●
العرض.

الجدید:بالجیويالتالیةاألخطاءتظھر●
○ In Mobile VIew, the home button hides more and other buttons in toolbars

○ Auto Fit Button is not displayed in embedded list views

○ printSelectedRowsUsingEditForm and printSelectedRows , add to favorites
should not be displayed if hideEntitySpecificFeatures is enabled

مناسب.بحجمتظھرالtextareaالنوعمنالتيالحقول●
الملفات.أنواعجمیعإظھارمنبدالًخاطئةقیمتظھرالسجل،بنوعالخاصةالمنسدلةالقوائمفي●

الموبایلنظام

المحمول.الھاتفبتطبیقالتنبیھاتقائمةفيیظھرالموظف،لھلیسلمستخدمتنبیھوجودعند●



النظامتقاریر

،SYSR-LCD002(التحلیلیانالتقریران● SYSR-LCD006االعتماداتبسندات)الخاصان
ھووالصوابصحیحة،غیرالصنفعلىالتكلفةوتوزیعالموجودةالمعلوماتالمكلفة،المستندیة

المصروف.مستوىعلىالصنفمستوىعلىالنظاممنالحقیقیةالتوزیعةإظھار


