
اإلضافات
المخزوننظام

التوزیع.إدارةبإعداداتالفیفو"فيمكلفةالغیرللتوریداتصفر"استعمالالخیارإضافةتم●
المكشوف.علىبالسحبتسمحالتىالمحدداتإلىالمخزنإضافةتم●
المباشرة"."العمالةتسمىجدیدةصفحةإضافةتممعالجة:سند●
النافذة.وتفاصیلبرأسوذلكاألصناف،عالقاتملففيالسعرمحدداتإضافةتم●
بمنعیقومالتوزیع،إدارةبإعداداتالجرد"بعدالحفظ"منعالخیارتفعیلعندبحیثالنظامتحسینتم●

غیراومالحظاتإضافةالغرضكانإذافقطالمستندفىبالتعدیلیسمحولكنالكمیاتفىالتعدیل
ذلك.

بملفالمخزني"الجرد"إعداداتبصفحةالمخزنيبالجردالمتعلقةالخیاراتجمیعتجمیعتم●
التوزیع.إدارةإعدادات

واللون،والحجم،المقاس،مثللیعمالنفعالة"الغیر"النسبةالفعالة"،"النسبةالحقلینإضافةتم●
التوزیع:إدارةبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتمذلكعلىوبناءاً
الفعالةالنسبةاستخدام○
فعالةالغیرالنسبةاستخدام○
بالفواتیرالمخزنیةالمستنداتربطعندالفعالةالنسبةتطابقمنالتأكدعدم○
بالفواتیرالمخزنیةالمستنداتربطعندفعالةالغیرالنسبةتطابقمنالتأكدعدم○
بیعسعرآخرفيالبحثعندالفعالةالنسبةاعتبار○
بیعسعرآخرفيالبحثعندفعالةالغیرالنسبةاعتبار○
شراءسعرآخرفيالبحثعندالفعالةالنسبةاعتبار○
شراءسعرآخرفيالبحثعندفعالةالغیرالنسبةاعتبار○
الفعالةبالنسبةتجمیع○
فعالةالغیربالنسبةتجمیع○
العروضفيالفعالةالنسبةاعتبار○
العروضفيفعالةالغیرالنسبةاعتبار○
الفعالةالنسبةحقلفيوالحروفباألرقامالسماح○
فعالةالغیرالنسبةحقلفيوالحروفباألرقامالسماح○

یتممامعالورقیةالفعلیةاللجنةإرفاقللعمیلیتسنىحتىالجردلجنةفيمرفقات5عددإضافةتم●
السیستم.علىالجردلجنةفيإدخالھ

التجمیع.سندتوجیھفيالموردة"األصنافمنالمجمعالصنفكمیة"حسابالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةبإعداداتصنف"اختیاربدونصنفواسمكودبإدخال"السماحالخیارإضافةتم●
كمیةخاللمنالكمیةلحسابالموردة"األصنافمنالمجمعالصنفكمیة"حسابالخیارإضافةتم●

برأسالمدرجةالكمیةخاللمنحسابھامنبدالً-الموردةاألصنافصفحةمن-الموردةاألصناف
المستند.

التجمیع.بنظامالتجمیع"عملیة"ملفإضافةتم●
التجمیع.بنظامتعبئة"طریقة"ملفإضافةتم●



الجدیدین.الملفینمعلیعملالتجمیعسندتعدیلتم●
بسندالمصروفاتبنودبصفحةالتجمیععملیاتمنالتكالیفالستحضارالتالیةالحقولإضافةتم●

التجمیع:
.5تجمیع…….عملیة،2تجمیععملیة،1تجمیععملیة○
التجمیع.بعملیاتجدیدجدول○

المشتریاتنظام
المشتریات.أسعارقائمةفى)lines.text(3عددإضافةتم●
النظامیقومالالشراء،أوامرلربطdetails.orginDocحقلاستخدامعندالمشتریاتفاتورةفي●

األسعار.قوائممنالسعربسحب
سیتمأنھالعلممعالمشتریاتبتوجیھالفاتورة"قیمةمنأكبرمبلغبدفع"السماحالخیارإضافةتم●

حقلولیسالدفعطرقخاللمنبالزیادةالدفعكانإذافقطصحیحةبطریقةالنظاميالقیدمعالجة
نقدا.المدفوع

المبیعاتنظام
سیتمأنھالعلممعالمبیعاتبتوجیھالفاتورة"قیمةمنأكبرمبلغبدفع"السماحالخیارإضافةتم●

حقلولیسالدفعطرقخاللمنبالزیادةالدفعكانإذافقطصحیحةبطریقةالنظاميالقیدمعالجة
نقدا.المدفوع

الحساباتنظام
التيالوردیاتإالتظھراللإلغالق،وردیةعنالبحثعندبحیثالوردیةإغالقنافذةتحسینتم●

حالیاً.مفتوحةحالتھا
القبضسنداتمنبكلالسند"رأسمبلغمعالفواتیرقیمإجماليمقارنة"عدمالخیارإضافةتم●

والدائنة.المدینةواإلشعاراتوالصرف
أوصرفبسندالفاتورةربطمحاولةعندبحیثالتحسینتمالدفعات:نافذة-المتنوعاتفاتورة●

الذمة.بنفسالمرتبطةبالسنداتالبحثیكونأنقبض
فتحالنظامیقبلالجدیدةوردیةفتحعندبحیثالمستندتحسینتموردیة:وغلقوردیةفتحسند●

السابقة.الوردیةاغالقعملیتملمإذاالوردیة
الفواتیر"تجمیععنداإلعتبارفيالسطورمبلغ"وضعالخیارإضافةتموالصرف:القبضسندا●

والصرف.القبضسنديبتوجیھ
تجمیععندتظھرالتيالحواربنافذةالسند"قیمة"تجاھلالخیارإضافةتموالصرف:القبضسندا●

الفاتورة.قیمةعنالنظربغضبالذمةالخاصةالفواتیرجمیعإلحضاروذلكالفواتیر،بنافذةالفواتیر
طریقعنالفواتیراختیارعندبحیثوالصرفالقبضسنديتحسینتموالصرف:القبضسندا●

قیمھامجموعإدراجلیتمالمختارةالفواتیرإجماليبحسابیقومأنفاتورةمنأكثرواختیارالعدسة
القبض.سندبإجمالي

الحسابات.بإعداداتفارغاً"التجاریةالورقةاستحقاقتاریخبترك"السماحالخیارإضافةتم●
List(قائمةإضافةتم● View(وردیة"."فتحبمستندالوردیةبحركات



المقاوالتنظام

لمعرفةووصفھالقیاسيالبندیظھربحیثالتحسینتمالبند،كودعلىالوقوفعندباطن:مقاولعقد●
القیاسيالبنداسمعلىینزلEnterوعملالكوداختیارعندثماختیارهقبلالبندووصفاسم

السطر.علىالیاًووصفھ
شاشةسطورفيالمشروععقدوكودوالتقدیریةالتنفیذیةالموازنةبندكودإضافةتمالسركي:مستند●

الغرامات.
التالیین:الكیانمساريإضافةتم●

○EAUpdateRemarksInExtractFromContractTermDescription

○EAUpdateRemarksInContractorExtractFromProjectContractTermDescription

الموازنةبنداوالباطنمقاولعقدبندأوالمشروععقدبندوصفنسخامكانیةضافةإلوذلك
سیتمالتيالمستویاتعددتحدیدإمكانیةمعالسطرعلىالملحوظةحقلإليالتنفیذیةأوالتقدیریة

الذي2.1للبندتابعأنھیعنيفھذا2.1.3كودهالبندأنلوھنا:بالمستویاتالمقصودوصفھا.نسخ
المدخالت.حسبتحدیثھاسیتمالتيوالسطورالمستوىفيالتحكمیمكنك.2البندیتبع

إضافةتممشروع،ومستخلصباطنمقاولمستخلصفيواالستقطاعاتاالضافاتسطورفي●
).text(نصیةحقولخمسةو)،Ref(بالمراجعخاصةحقولخمسة

بتفاصیل"مالحظات"باطن"،مقاول"عقدالحقلینإضافةتمالغرامات:صفحة-السركيمستند●
المستند.

التقدیري"البند"كودإدخالعندالنظامیقومبحیثالتحسینتمالرئیسیة:الصفحة-السركيمستند●
البند"."وصفبإدراجالتنفیذي"البند"كودأو

مقاولعقدلنفسسطرمنأكثرإضافةعندبحیثالتحسینتمالغرامات:صفحة-السركيمستند●
لھم.واحدغرامةسندبإصدارالنظامیقومالباطن،

التالیة:النوافذإضافةتم●
○Pre-Concrete Inspections
○Post-Concrete Inspections
○ITPs
○ITP Registers
○Material Receipts
○MRR Registers
○Cleaning And Flushings
○HydroStatic Test Reports For Fire Protection System
○Activity Inspection Requests
○Underground Piping Check Lists



الثابتةاألصولنظام
مجمع".أصلخصائص"سندباالسمجدیدمستندإنشاءتم●
1بالضریبةضریبیةبسیاسةمرتبطتوجیھاختیارعندبحیثثابتأصلشراءسندتحسینتم●

)Tax3(2الضریبةاو)Tax4(للفاتورة.آلیاًالضریبةإدراجیتم
اإلھالك.سندإلى،…"1رقم،...و1ونص،...1"مرجعالسطورحقولإضافةتم●
البشریةالمواردنظام

اإلجماليحقلیكونبحیثالمستندتحسینتممخصصات:حسابإعادةمستند●
"totalOfPreviousPeriodsTotal"العملة.فيالموجودةالكسرخاناتبعدد

مرفقات.5إلىالموظفسجلفىالمرفقاتعددزیادةتم●
البشریة.المواردإعداداتفياالضافي"الوقتحسابعندالمأموریات"اعتبارالخیارإضافةتم●
الوظیفي.العرضنافذةخاللمنموظفبإنشاءخاصزرإضافةتم●
العقارياالستثمارنظام
المجمعة.الوحدةفيالضرائبحقولإضافةتم.1
البیعنقاطنظام

البیع.نقاطماكیناتتالئمحتىالدفعشاشةتصغیرتم●
الماكینة.لملفكخلفیة"المفضالتألواناستخدامالخیارإضافةتم●
الماكینة.ملفإلىللمبیعات"الجدیدةبالواجھة"البدءالخیارإضافةتم●
شجریةبطریقةتظھربحیثالجدیدةالبیعنقطةبواجھةاألصنافتصنیفاتعرضتحسینتم●

وأسھل.أفضلبصورة
Double(المزدوجالنقرمعأیضاًتعملالسریعةالمساعدةجعلتم● Click(مفتاحبجانب

).F9(االختصار
التالیة:التحسیناتإدخالتمالجدیدة:المبیعاتنافذة●

Touchاللمسبشاشاتاستخدامھلیسھلالرأسيالتنقلشریطعرضتكبیرتم○ Screen.
أفضل.بصورةلتظھراألیقوناتترتیبإعادةتم○
الكسور.تقبلالكمیةخانةجعلتم○

النظامتقاریر
.SYSR-INV002التقریرعلىتحسیناتإدخالتم●
للباركود.جدیدتقریروھو"،SYSR-INV025"باالسمجدیدتقریرإضافةتم●
(تقاریرمجموعةمن)بالتاریخ-الذمممراجعھ(میزان"SYSR-ACC042"التقریرنقلتم●

میزانتقاریرباقىمثل)المالیةالقوائم-النظام(تقاریرالمجموعةإلى)الحسابات-النظام
المراجعة.

النظامي.القیدلطباعةنموذجإضافةتم●
القبض.نافذةبنموذجالمدینالطرفإضافةتم●
الصرف.نافذةبنموذجالدائنالطرفإضافةتم●
بطریقةولكنSYSR-INV002التقریرمثلیعملوھوSYSR-INV026التقریرإضافةتم●

FIFO.



التصنیعنظام

القیاسیة،العملیات(ملفالملفینمنبكلمواردإدخالدونالسجلحفظیمكنبحیثالتحسینتم●
التشغیل).عملیات

اإلعدادات
المستخدم.ملفداخل1مرفقإضافةتم●
السطور.في5Booleanعددإضافةتممفضلة":"ملحوظةمستند●
Fieldجدیدجدولعملتموالشاشات:الحقولإعدادات● Stylesاتجاهوالخلفیةواأللوانلجزء

الكتابة.
مستندسطرفيالتعدیللمنع"EAPreventChangingFields"باالسمجدیدكیانمسارعملتم●

الحفظ.إمكانیةمعاستعمالھویمكنمسبقامحفوظ
المدخلیكونبحیث"EAGenerateEntityFromEntityAction"الكیانمسارتعدیلتم●

بأنیسمحالسابعالمدخلجعلتمكماعلیھا.الكیانمسارتشغیلیتمالتيالسطوراسمھوالسادس
فقط.االدخالمعالكیانمساریعمل

بالبحث"."العرضالخیارإضافةتمالصالحیات:ملف●
-مسودةبحفظیسمحبحیثEAGenSCDocFromDocWithFieldsMapالكیانمسارتحسینتم●

وجدت.إنالموافقاتاعتباروكذلك
العامة:باإلعداداتالتالیینالخیارینإضافةتم●

عام.بالشركةالدخولعندالتقریرمدخالتفىالشركةلوجوعنالبحث○
الشاشةنموذجطباعةعندالسندشركةلوجواستعمال○
شركة).(منالتقریربمحدداتالموجودةالشركةلوجوإلظھاروذلك

الجدیدالجیوي
Listالـیظھركانحیثالنتائجأعمدةشاشةتنسیقإعادةتم● Boxesباقيوتقریباالمساحةثلثفي

فارغا.یكونالشاشة
الموبایلنظام

الباركودأوالكودبواسطةاألصنافعناالستعالمھومنھالھدفللموبایل،جدیدتطبیقتصمیمتم●
والصنفكسعركتابتھیتمكویريبواسطةتحدیدھاوتجمیعھایمكنمحددةبیاناتعرضلیتم

خاللمنالبیاناتاسترجاعیتمبحیثالمخازنأومخزنفيالصنفورصیدالصنفصورة
المستخدم.الجھازعلىاألصنافبیاناتتحمیلإلىالحاجةدوننمامعاالتصال

طریقعن)Scan(لألصنافمسحعملیمكنحتىالموبایلتطبیقبإعداداتخیارإضافةتم●
الموبایل.كامیرا



أخطاء
المخزوننظام

توریدسندوصرفسندبعملالنظامیقومتجمیعمستندعملعند،FIFOالتكلفةبنظامالعملمع●
سندفىالمنصرفةاألصنافتكلفةاالعتبارفىیأخذالمخزنيتوریدسندعملعندولكنمخزنى
مخزنى.التورید

النظامیقومالمشتریاتبتوجیھاألسعار"بقائمة"االلتزامواختیارمشتریاتأسعارقائمةعملعند●
األسعار).بقائمةیلتزمالأنھ(أيالسعربتغییرللمستخدمبالسماح

اللكنالحفظیمنعالنظامفإنالجرد"،بعدالحفظ"منعالخیارتفعیلعندالتوزیع،إدارةبإعدادات●
التعدیل.أوالحذفیمنع

الخطأرسالةیعطيالسیستمفإنالسریعةالمساعدةزرعلىالضغطعندالمخزني،التحویلبمستند●
العملیة".تنفیذیمكن"ال

الصنف.إعداداتحفظعندأوصنفحفظعندأحیاناًخطأیظھر●
خطأ.یظھرلفاتورةالسندإضافةبعدالسندرأسفيnبالحقلمخزنيصرفسندفيالتعدیلعند●
"السماحالمخزن"،فرععنمختلففرعباستعمال"السماحالخیارینتفعیلعندخطأیحدث●

المخزني.التحویلطلببتوجیھالمخزني"قطاععنمختلفقطاعباستعمال
المبیعاتنظام

فيمعرفغیراصدار)-لون-(مقاسیحتويسطرإنشاءالحفظیقبلالنظاماألسعار:قائمة●
السطر.رقمإظھارمعالحفظعدموالصوابالصنف

سندفإنحجزسندتنشئالفاتورةھذهوجعلرئیسيتوصیلمستندھيمبیعاتفاتورةعملعند●
التالیة:األخطاءعلىیحتويالحجز
الكمیة.بحجزیقومال○
وھذاالحجز"فيالتوصیلجدول"استخدامالخیارتفعیلعندالحفظبھالخاصالتوجیھیقبل○

رئیسي.توصیلمستندلیسألنھخطأ
لمستندبالنسبةالحجزمخزنمنالمخزنمصدراختیارعندالتوصیل،إعداداتملففي○

.exceptionبسببفشلیظھرالفاتورةحفظفعندالحجز
مباعةبضاعةالستبدالوذلكالمبیعات،بقائمةمبیعات""استبدالباالسمجدیدمستندإضافةتم●

بأخرى.لعمیل
فعندالحجزلمستندبالنسبةالحجزمخزنمنالمخزنمصدراختیارعندالتوصیلإعداداتملففي●

exceptionبسببفشلیظھرالفاتورةحفظ
إلىالعودةثمالفاتورة،قیمةببعضقبضسندإضافةثملھادفعتینوإنشاءمبیعاتفاتورةعملعند●

الدفعات،قیمةمنأقلالمتبقيأنالنظامیعترضفیھا،حقلأيتغییرومحاولةالفاتورةإلى
الفاتورة.فيبالمتبقيالدفعاتمقارنةعندالدفعسنداتمنالمدفوعقیمةتجاھلوالصواب

مبیعات.لفاتورةسندإلغاءسندحذفعندخطأیحدث●



المشتریاتنظام

بتعطیلالنظامیقومالضریبة"،تعدیل"یمكنالخیارتفعیلعندمشتریات،أسعارعرضتوجیھفي●
الحفظ.معالخیار

مشتریاتسعرعرضفياآلتيالسیناریوتطبیقعند●
منالسطرعلىآلیاالضریبةنسبةبنسخالنظام(یقومللضریبةخاضعصنفإدخال○

الصنف).
الكمیة.إدخال○
السعرادخال○
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المستند.رأسفيالبنداختیارعندخطأیحدثباطن:مقاولعقدغرامةسند●
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مخصصاحتسابعندصحیحةبطریقةیحسببینمااإلجازاتمخصصاتاحتسابعند(اإلجمالي)

الخدمةنھایة
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