
اإلضافات
المخزوننظام
الخیاراتھذهتسمحالصنف.قسم-الصنفعلىالمخزونعمربمتابعةخاصةخیاراتإضافةتم●

الىباإلضافة-المحدداتكلو-القطاعالفرع-المخزنأساسعليالمخزونعمربمتابعة
الصنف.خصائصباقيواللونالمقاس--اإلصدار

الصنفكمیةتغییرمعالتجمیعطریقةمنالمسحوبةاألصنافسطور"فردالخیارإضافةتم●
الموردة.األصنافسطورعليالتجمیعطریقةإضافةتمكماالتجمیع،بسندالخاصالمورد"

المخططة"المسحوبة"األصنافباسمجدیدجریدإضافةتمالتجمیع:سند●
بالجریدالمخططة"الغیراألصنافتكلفةفيالتشارك"عدمالخیارإضافةتمالتجمیع:سند●

الموردة"."األصناف
بتوجیھالتكالیف"حسابفيالمخططةالمسحوبةاألصناف"استخدامالخیارإضافةتمالتجمیع:سند●

المستند.
تجمیع"."طلبالمستندإضافةتم●
توجد.لمإذاواإلصداراتواأللوانالمقاساتإضافةیمكنھكیانمسارإضافةتم●
التورید"."سنداتوالصرف"،"سنداتمنبكلمدمجقائمةعرضإضافةتم●
التوصیل.إعداداتلملفالكمیاتمتابعةمعیارإضافةتمت●
جریدمنیساوي"أومناقلتكونانیجب"الكمیةالحقلینحذفتمالتوصیل:إعداداتملف●

مناقلتكونانیجب"الكمیةمعادالتخمسإضافةوتمالرئیسیة،بالصفحةالثانيالجریدالعالقات
المعامل).الكمیة،نوع(الكمیة،حقولالثالثةعلىتحتويمنھممعادلةكلیساوي"،او

FieldsبإضافةEAGenAndItemSizesAndColorsAndRevisionsالكیانمسارتعدیلتم●
Mapالملفات.إلنشاء

تمكماشراء"،أمرعليبناءاًمؤقتا"التوزیعباسمإضافیةاستالمتكالیفمستندفيحقلإضافةتم●
بأمرحالیامسموحأیضاوھوالمؤقت"المكلف"السندباسمالمكلفةالسنداتجریدفيحقلإضافة
فقط.الشراء

مكلف:الغیرللتوریدالتكلفةمصادربجدولالتاليإضافةتمالتوزیع،إدارةبإعدادات●
لوانواألوالمقاساتاإلصدارإضافةتم○
المخزنيالمستندأنشئتالتيالفاتورةنوعإضافةتم○

واالعتمادمصاریفواالضافیةاالستالمتكالیفسنداتبتفاصیل"1"مرجعاظھارتم●
األصول.اعتمادومصاریف

الجرد:لجنةفيالتالیینالحقلینإضافةتم●
الیدویة.الوحدةتكلفة○
الیدویةالتكلفةإجمالي○

تكلفةمصادرفيالسطر""تكلفةالمخزنيللجردالتكلفةمصدراختیارعلیكیتوجبأنھالعلممع
فيملؤهالمستخدمعلىیتوجبأنھكماصحیحة،بطریقةالحقلھذایعملحتيموردالغیرالتورید

یدویا.السطوركل



الكیانمسارتعدیلتم●
com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAPreventRepe

atedItemsمجاني.الصنفكانلوحالةفيبالتكراریسمحبحیث
یمكنالتيالمستنداتبتوجیھاتیدویًا"سطورإضافةعندالكمیاتمتابعة"تجاھلالخیارإضافةتم●

خاللھا.منالكمیاتمتابعة
التالیة:الحقولإضافةتمالمتعدد:التجمیعسند●

Refالنوعمنحقول5○
Textالنوعمنحقول○
nالنوعمنحقول○

دخول"تكلفةإضافةتممكلف"،الغیرللتوریدالتكلفة"مصادربجدولالتوزیع:إدارةإعدادات●
التكلفة.بمصدرالخاصةالقائمةإليھكذا)"وافتتاحي-تجمیع-(مشتریاتالتاریخفيحقیقي

التوزیع.إدارةإعداداتفياستعمالھا"والتحویلفيالصنفمحدداتالي"عرضالخیاراضافةتم●
"دفتروالخصومات"قسیمة"منكلفيالفواتیرفيكتخفیضالكوبون"استعمالالخیارإضافةتم●

إلىالقسیمةاضافةیتمواإلنشاء،زراستعمالعندالدفترمننسخھیتموالخصومات"،قسیمة
النسباحتسابوالفاتورةتخفیضفيقیمتھوضعیتمالكوبونوجدإذاو-المبیعاتسنداترأس
الحفظ.معاستھالكھتمأنھالكوبونعليالتعلیمومنھا

النظامي.بالتوصیلالخاصةللقوائمالكمیاتحقولجمیعإضافةتمالتوزیع:إدارةإعدادات●
اختیارعندوأیضاالمستندفيالكمیةتغییرمعالحجزنوعوظیفةتفعیلتمالتوزیع:إدارةإعدادات●

supplyالتوزیع"إدارةبإعداداتخیارإضافةتمكماالصنف، chain"الحجزكمیة"تحدیثباالسم
المستند".كمیةتغییرمع

المبیعاتنظام
تمالمبیعات"،"مردوداتوالمبیعات""فاتورةوالبیع""أمرمنبكلالخاصةالدفعطرقبسطور●

الشاشة":"تعدیلخاللمنإالتظھرالوالتيالتالیةالحقولإضافة
تاریخحقلین○
نصحقلین○
رقمحقلین○

مستقبال.األسعاربقوائمالتسعیرفياستخدامھاإمكانیةمعالعمیللملفجدیدةفئات5إضافةتم●
You"للرسالةترجمةإضافةتم● do not have the authority [PrintMoreThanOnce] on

entity SalesInvoice.
العمیل.بملفاالتصالجھاتسطورإلىالمنشأة"االتصالجھاتتكوید"مجموعةإضافةتم●
مبیعات".أسعارعرض"طلبمبیعات"،أسعار"عرضمنكلبتوجیھالحجزإضافةتم●
ھذهلدعماألحمر.باللوناالستبدالبفاتورةالمنسوخةاألصنافتعلیمتمالبیع،نقطةنظامغرارعلى●

منللمستخدمیمكنوالعامةاإلعداداتفيالمرتجع"الصنف"لونالحقلإضافةتمالخاصیة،
العمیل.رغبةحسباللونتغییرخاللھ

البنوكنظام
التوجیھ.إدراجمعآلیاًإضافتھایتمبحیثالتوجیھفيالدفعطریقةإضافةتم●
البشریةالمواردنظام



المفردات.مئاتتحدیدخاللھمنیمكنمفردات"،"مجموعةجدیدملفإضافةتم●
بدایة(معاختیارات3عليیحتوياالنوھواإلجازةاستحقاقسیاسةتغییرتماإلجازة:نوعملف●

الشھر).نھایةمع-الشھربدایةمع-التعیینتاریخاالعتبارفياألخذمعالسنة
موظف:ملففيالتالیةالحقولإضافةتم●

مباشرةوبعدهالمباشر)المدیر:مثل(تماماالمباشرالمشرف○
بالجوازاتالملفرقم○
بالجوازاتالموحدالرقم○
بالجوازاتالجنسیةكود○
بالجوازاتاللغھكود○
المیالد)محل:حقلمثلتمامامنطقة(ملفالسفرجوازإصدارمكان○
الكفیلاسم○
بالجوازاتالكفیلكود○

نظامي.أداءمؤشرعلىالموافقةشاشةفىالسطرمستوىعلىlines.refإضافةتم●
المبیعات:سطورإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●

رقم).ألقرب-ألسفل-(ألعلىعلىتحتويقائمةوھوالمدخالت،تقریبطریقة-○
رقم.ھووألقرب،المدخلتقریب-○

مجمعمباشرةوسندمجمعإجازةوسندمجمعإجازةطلبمنكلفيجدیدنظاميحقلإضافةتم●
لإلجازة.الفعلیةالمدةفیھتظھرنظاميالحقلوھذاالفعلیةاإلجازةمدةباسم

العقارياالستثمارنظام
السعر".علىالتخفیض"قیمةبالحقلالموجودةالقیمةتقریبیتمبحیثالبیععقدمستندتحسینتم●
التصنیعنظام
انتاج.أمرتوجیھفيالخامالموادصرفلطلبوتوجیھدفترإضافةتم●
المجمعة:اإلنتاجأوامرسند●

معسطرلكلإنتاجأمرإنشاءعنداالعتبارفيأخذھامعالسطورعلىالمحدداتإضافةتم○
الحفظ.

تاریخوإلىتاریخمن(بـالتجمیعیكونأنعلىاإلنتاجأوامرطلباتلتجمیعآلیةإضافةتم○
بالمحددات).التجمیع،صنفوإلىصنفمن،

المقاوالتنظام
التالیة:المستنداتفيالسطرمستوىعلى5numberإضافةتم●

التنفیذیةالمقاوالتموازنة○
التقدیریةالمقاوالتموازنة○

منكلتوجیھإلىالتكالیف"مستنداتفياجباريغیرالمشروعكود"استخدامالخیارإضافةتم●
باطن.مقاولخاماتومردودباطن،مقاولخاماتصرف

باطن".مقاولخامات"مردودباالسمجدیدمستندإضافةتم●
،التكالیف)"توزیعسطوربتجمیع(یقومالتكلفة"إجماليالحقلینإضافةتمالسركي،بمستند●

الغرامات)".سطوربتجمیع(یقومالغرامات"إجمالي



إدخالبعدمیسمحوالذيالمقاوالتبإعداداتالكمیة"إدخالبدونبالحفظ"السماحالخیارإضافةتم●
التالیة:المستنداتمنبكلكمیات
مشروععقد○
باطنمقاولعقد○
التقدیریةالموازنة○
التنفیذیةالموازنة○

المقاوالت.بإعداداتالمصدر"اختیارعندباطنمقاولعقدفيالبیاناتنسخ"عدمالخیارإضافةتم●
مستخلص.آخرتاریخقبلمستخلصإصداریمكنالبحیثالمستخلصاتعملتحسینتم●
Term(البندتصنیفحقلإضافةتم● Category(السركي.بمستندالغراماتسطورمستوىعلى
وdetails.price.netValue(الحقلینحسابیتمبحیثالمستندتحسینتمباطن:مقاولمستخلص●

details.dueValue(الحفظ.معولیساإلدخالمع
البند"كودالحقلإضافةتمالفعلیة"،المقاوالت"موازنةوالتقدیریة"المقاوالت"موازنةمنكلفي●

الموازنات.سطورفياألعلى"
البیعنقاطنظام
أصناف.لھالیسالتيالتصنیفاتعرضیتمالبحیثالتحسینتم●
تصنیفأيتتبعالومباشرةالحاليالتصنیفتتبعالتياألصنافعرضیتمبحیثالتحسینیتم●

تالي.
البیع:نقاطإلعداداتالتالیینالخیارینإضافةتم●

صفر.سعرھاأصنافوجودفيبالحفظالسماح○
الوحدات.أواألسعارقوائمفيسعرلھالیسالتياالصنافإدراجعدم○

قاعدةفيعنھاالبحثوعند)nama.properties(ملففيماكینةوضععندبحیثالتحسینتم●
نما.علىتعریفھاالسابقالبیعنقاطماكیناتكلنقلیعادأنایجادھایتمولمالبیعنقاطبیانات

الوردیة.لتحدیدوذلكالبیعنقطةلتقاریر"posShiftCode"البارامیترإضافةتم●
المستند"تصنیفالخیارعنبدیالًالمخزني"التحویلفيمطلوبالمستند"تصنیفالخیارإضافةتم●

مطلوب".
-استبدال-مردود-فواتیر--الجدیدة)البیعنقاطواجھة(إعداداتلملفصفحاتخمسإضافةتم●

جزءعرض-صفكلفياألعمدة(عددتحدیدیتمصفحةلكلمخزني،جرد-مخزنيتحویل
قائمةإضافةوتمالجدول)،حقول-الفرعیةالصفحةحقول-الرئیسیةالصفحةحقول-المفضالت

كـمننسخ(تحدیدكمثالالمستخدم.لوقتتوفیراًالبیاناتمصدرتحدیدیتموبھمن)(نسخبأسم
ھوبمااالستبدالبیاناتملءیتمالملفحفظمععلیھوبناًءاالستبدالصفحةفيمبیعاتمردود
عدممعفارغامننسختركحالفيالمبیعاتفاتورةبیاناتمنالنسخیتم-المردودفيموجود
الصفحة).فيبیاناتوجود

للمقبوضالمستندتصنیف"إضافةالخیارإضافةوتمبالمقبوضاتالخاصالجریدإضافةتم●
وربطھالبیعنقاطداخلمنالتصنیفاختیارإلمكانیةوذلكالبیع،نقاطإعداداتفيوالمصروف"

بالتوجیھ).
حقول-الجدیدةالبیعنقاطواجھةإعداداتملففياختیارھا)المتاح(للحقولذمةالحقلإضافةتم●

الرئیسیة.الصفحة



فيالمبیعاتتوجیھاتجدولمنلكلالأونعمبھبوكسكومبووھوذمھ""بھالقائمةإضافةتم●
ذمھ.للمستندانحالفيمعینبتوجیھالفاتورةربطإلمكانیةوذلكبنما،االعداداتوالماكینھملف

مستندلكلالطباعھمراتعددعنیعبرالبیعنقاطمستنداتبداخلprintCountالحقلإضافةتم●
الوصولعندالطباعھإعادةمنالمستخدمطباعةلمنعالفواتیرشاشةنموذجفيالستخدامھوذلك

لبعضالمستندات)طباعةإعادة(إمكانیةصالحیةاستخدامعدمالممكنمنمتاح.عددألقصى
أنحالفيالطباعةإعادةزرظھوریتملنحیثلدیھمالطباعھإعادةإمكانیةلحجبالمستخدمین
الصالحیة.لدیھلیسالمستخدم

منولیسالبیعنقطةفيالمعرفالمخزنھومخزن""إلىجعلتمالبیع:نقاطمخزنيتحویلطلب●
حالیا.ھوكمامخزن

مثلواحدةبضغطةللتعدیلمتاحاًیكونحقلعلىالوقوفعندبحیثالبیعنقاطنوافذتحسینتم●
متاحالحقلیكونواحدةبضغطةفإنھالتحویلطلبأوالمبیعاتفاتورةفيالكمیةعلىالضغط
للتعدیل.F2ضغطأومرتینللضغطالحاجةدونتلقائیاالكمیةبكتابةللتعدیل

یمكنفانھبیعھیمكنالصنفكانإذابحیثالبیعنقاطإلىاألصنافنقلعندبیعھ)(یمكنمراعاةتم●
التحویلفياستخدامھیمكنفانھبیعھیمكنالكانوإذاواالستبدالوالمردودالمبیعاتفياستخدامھ
والجرد.المخزني

.Nama.Propertiesملفإلى"namaServerURL"الخاصیةإضافةتمت●
.Nama.Propertiesملفإلى"stopPricesCaching"الخاصیةإضافةتمت●
النظامتقاریر
یُتركحتىالعربیة"اللغةفيالتقریرلمحتویاتدورانعمل"عدمباالسمجدیدبارامترإضافةتم●

اللغة.تثبیتاختیارإلىالمستخدمیضطرالوھوكماالتقریر
المخزون.بأعماروالخاص"SYSR-INV027"التقریرإضافةتم●
،SYSR-ACC009(التقریرینمنبكلالضریبة"بعد"الربحإضافةتم● SYSR-ACC022.(
طلبمخزني،تورید(طلبالمستنداتنماذجتعدیلتم)،2اسم،1(اسماالنجلیزیةاللغةالعتبار●

سندمخزني،صرفسندمخزني،توریدسندحجز،سندمخزني،تحویلطلبمخزني،صرف
االشعارالیومیة،قیدإضافیة،استالمتكالیفالتجمیع،طرقسندتجمیع،سندمخزني،تحویل
معالمشتریات)،أسعارقائمةالمبیعات،أسعارقائمةالمتنوعات،فاتورةالدائن،االشعارالمدین،
عرضمبیعات،مردودالمبیعات،(فاتورةالمستنداتفيباللغتینأیضاالتفقیطوجودمنالتحقق
فاتورةشراء،أمرمشتریات،اسعارعرضمشتریات،أسعارعرضطلببیع،أمرمبیعات،أسعار
شراء).

ھایبروجودمعFIFOبطریقةSYSR-INV010بالكودللمخزونالحالیةالقیمةتقریرإنشاءتم●
لألرصدة.لینك

المحجوزة.األصنافلمعرفةSYSR-INV029الجدیدالتقریرإضافةتم●
وتعدیلإدخاللتسجیلالمستخدمینحركةبمتابعةوالخاص"SYSR-PLC002"التقریرإضافةتم●

سطر.وحذف
الضریبیة.الدخلبقائمةوالخاصSYSR-TAX001التقریرإضافةتم●
االتى:عملتم●

○SYSR-INV005-األصنافكمیاتتحلیليمراجعةمیزان



○SYSR-INV006-األصنافوتكالیفكمیاتتحلیليمراجعةمیزان
○SYSR-INV030-مخازن-األصنافكمیاتتحلیليمراجعةمیزان
○SYSR-INV031-مخازن-األصنافوتكالیفكمیاتتحلیلىمراجعةمیزان

كتالوج"معلوماتصفحة-تقریر""تعریفنافذةإلىواعتماده"مراجعتھ"تمالخیارإضافةتم●
التجھیز".

العامة.اإلعداداتإلىالنظام"تقاریرتحدیثعندفقطالمعتمدةالتقاریر"جلبالخیارإضافةتم●
الصفحة.رأسعرضعدماختیارحالةفىفقطصفحةرأسأولبعرض"یسمحالخیارإضافةتم●

اإلعدادات
Screen(النافذةصفحاتترجمةبتغییرالسماحتم● tabs(أوالملفاتمنمحددلنوعوذلك

المستندات.
الملفباسمصیغةفيالتحكمیمكنحتىالمرفق"اسم"قالبالحقلإضافةتمتنبیھ،تعریفشاشةفي●

الطریقة.وبنفسمجدولة""مھمةملفمثلتماماالتنبیھمعكمرفقالمرسل
GUIوالتنبیھاتوالكیانمساراتفيالدخولمحدداتإليللوصولسھلةطریقةإضافةمطلوب●

Actions.
الموازنة.سیناریوفيالتقریبإمكانیةإضافةتم●
االعتبارفياألخذیتمحتىEAGuessSourceLineIdByItemالكیانبمسارمدخالتإضافةتم●

المخزن.والصندوقوالشحنةواالصداروالمقاسواللون
العربیة.باللغةالرسالةتظھرالمسموح،منأكبربطولحقلھیئةعملعندبحیثالنظامتحسینتم●
بغضالصالحیاتجدولخاللمنلھمسموحالمستخدمكانإذاالتقریر"عرضالخیارتعدیلتم●

المستخدم/المجموعة/ملفكانإذاالتقریر"عرضإلىالعامةباإلعداداتالصالحیات"عنالنظر
الصالحیات".عنالنظربغضالصالحیاتجدولخاللمنلھمسموحالصالحیة

آخر.ListحقلمنListللنوعفلترعملإمكانیةإضافةتم●
معسجلعلىالموافقةطلببالغاءیقوموالخاصEARevokeApprovalالكیانمسارإضافةتم●

آخر.سجلحفظ
للمجموعات.اآلليالتكویدبغرضللمجموعةمجموعةبتحدیدالسماحتم●
الشاشات:منكللسطورملحوظاتاضافةتم●

الكیانمسار○
معاییرعلىبناءاًالتحقق○
GUI(الـنافذة○ Post Action(

العامة:اإلعداداتإلىالتالیینالحقلیناضافةتم●
خطأ".المروركلمةبإدخالللمستخدمالسماحیتمعدد"أقصى○
أخريمرةبالدخولالسماحقبلبالدقائقالمروركلمةإلدخالخاطئةمحاولةأخرذكر○

الدخولرفضیتماألول،الحقلفيالمحددالعددمنأكثرخطأالمروركلمةبإدخالالمستخدمقامإذا
منالوقت(یقاسالثانيالحقلفيالمحددالوقتمروربعدإالصحیحة)الباسوردكانتلو(حتى
بعدالتعدیلامكانیةلھمستخدماي(أوالنظاممدیرأرادإذاالخطأ).الدخوللتسجیلمحاولةأول

تمكماالمحددة،المدةانقضاءقبلأخرىمرةبالدخولللمستخدمیسمحأنالمستخدمین)فيالحفظ



بسببالمنعبعدالدخولبتسجیل"السماحوھوبذلك،یسمحالمستخدمشاشةعلىجدیدزراضافة
الخطأ".الدخولمحاوالت

منكمثال،الرئیسي.البحثحقلفياإلضافیةباألكوادالبحثإلمكانیةAliasجدولأكوادإضافةتم●
(عمیل:إدراجیمكنللعمیل،كودأنھعلىبالعمیلالھاتف""رقمالحقلتحدیدعنداإلعدادات،خالل
العمیل.ھذابعرضالنظاملیقومالرئیسيالبحثبحقلالمطلوب)الھاتفرقم

التكوید:طرقإلىالتالياالستعالمإضافةتم●

Code Validity Query (Skip code if 1 is returned, and calculate next)

التالي.الكودباحتسابیقومو-1بإرجاعاالستعالمھذاقاماذاالكودبتخطيالنظامیقومحیث
التقاریرإعداداتفىنظامي"تقریركودلھولكننظاميغیرتقریرتحدیث"عدمالخیارإضافةتم●

العامة.اإلعداداتفي
الجدیدالجیوي
القائمةكانتإذاالمرجعنوعبالقائمةیظھرالبحیثالمستنداتبرؤوسالمراجعحقولتحسینتم●

واحداً.عنصراًتحتوي
إلىتتحولبحیثوالقدیمةالجدیدةبالواجھتینالمتجھم)الوجھ،المبتسم(الوجھایكونتغییرتم●

بالماوس.علیھااإلشارةعندالمبتسموالوجھالمتجھمالوجھ
مناسب.بحجمتظھربحیثالجریدفيالصورإظھارتحسینتم●
نظاميحقلأيو-للمستخدممتاحغیرالتطویرطلبفياالصدار""اسمالنظاميالحقلجعلتم●

أخر.



أخطاء
المخزوننظام
بمستندخطأیحدثیدویاً،اللجنةعملعندأنھكماالجرد،بلجنةاألصنافتجمیععندخطأیحدث●

الجرد.نھایة
المرتبطالقیدیعرضالأنھحیثالتجمیعسندمنالمنشأالمخزنيالتوریدسندقیدفيخطأیوجد●

التوجیھ.فيضبطھمنبالرغماضافیةاستالمبتكالیف
التحویل.سنداتمعالجةفيالمعالجةفشلتیحدث●
التحویل.طلبحفظیمكنالاألحیان،بعضفي●
الحفظ.عندمشكلةتظھرالوحداتمختلفةخامموادلھلصنفمتعددتجمیعسندعملحالةفى●
EAGenAndItemSizesAndColorsAndRevisionsالكیانمسارفيخطأیحدث●
الحجز.بسببالمخزنیةالمستنداتمعالجةتفشلاألحیانبعضفي●
السطورمستوىعلىالضربعملیةفيخطأیحدثالھیدرفيالكمیةاختیارعندالتجمیع:مستند●
متكرر.بشكلالوحداتتغییرعندبالنظاممشاكلتحدث●
عندیعترضالنظامفإن-المكشوفعلىبالسحبالسماحكلھاسطوربھتحویلسندوجودعند●

المكشوف.بسببالحفظ
المشتریاتنظام
شراء.أمرعلىبناءاًإصدارھاعندالمشتریاتفاتورةأصنافتسعیرفيأحیاناًخطأیحدث●
مشتریات.فاتورةحذفیمكنالاألحیان،بعضفي●
وتطبیقالمرتبطةللمستنداتتجمیععملثملموردمشتریاتمردودعملعنداألحیان،بعضفي●

یظھر.الواللوجالعملیةتنفیذیمكنلمرسالةتظھروحفظ،
المبیعاتنظام
الیاالمنشأالمخزنيالصرفسندبحذفالنظامیقومالاالستبدال،سندحذفعند●
علىقیمةأونسبة(خصموجودمعمبیعاتفاتورةعلىبناءعملعندمبیعات:استبدالمستند●

االعتبار.فيوأخذهنسخھیتمالفإنھ)السطر
الكیانمسارمعخطأیحدث●

com.namasoft.infor.domainbase.util.actions.EAPreventChangingFields
الحفظمعمختلفة،بمبالغالسطورفيالفاتورةتكرارثمفواتیرعلىیحتوياضافةاشعارعملعند●

اإلشعاریظھرأنوالصوابفقط،سطرآخربمبلغولكنالفاتورةدفعسنداتفياالشعاریظھر
الفاتورة.نفسعلىالسطورمنالمبالغبإجمالي

أداءمؤشرعلىالموافقةشاشةفىالسطرمستوىعلىlines.refإضافةاألحیان،بعضفي●
نظامى.

الحساباتنظام
موزون.غیرالمستندأنخطأرسالةتظھرالختاميالقیدعملعنداألحیان،بعضفي●
تفشلالعملة،فرققیودوسندات،صرفأسعارتغییرسنداتحفظعنداألحیان،بعضفي●

المعالجة.
المستندیةاالعتماداتنظام



عملوعندالحفظ،بعدیتأثرالاألصنافعلىالتوزیعفاناالعتمادعلىمصروفاتبنودإضافةعند●
recommitتعملاألصنافعلىالتوزیعفانوحفظإجراءأيعملعندولكنیتأثرالفإنھللمستند

یختفى.ذلكبعدثمجیدبشكل
مستوىعلىمرةمنأكثرویتكررلألرقامduplicateبعملیقومالنظامفانمصروفاتإضافةعند●

الصنف.تكلفةعلىیؤثرمماالواحدالمصروف
اإلعدادات
استعمالھیتملمستندواحددفتروجد"إذاالخیاراختیارمعمستنددفترداخلقالبإضافةعند●

الدفتر.اختیاربإعادةإالالقالبتطبیقیتمالالعامة،اإلعداداتفيمباشرة"
التصدیر.واالستیرادیتوقفاألحیانمنكثیروصحیحة،بطریقةیعملالأحیاناالنظامتحدیث●
المقاوالتنظام
بدونالحفظوعندفیھاللتعدیلنشطةغیروالتكلفةالكمیاتتكونباطن،مقاولمستخلصعملعند●

والشروطالبنودلشاشةأخرىمرةوالرجوعالعقدداخلالرئیسیةالشاشةعلىالوقوفأوتعدیل
التعدیل.یقبلبالعقد

علىالعقدفىالموجودةالتكلفةتظھرالالمقاول،عقدعلىبناءباطنمقاولمستخلصتسجیل-عند●
العقد.فىعنھاالبحثبعدیدویاًأخرىمرةالتكلفةتسجیلذلكویتطلبالمستخلصفىالسطر

التيالكمیةاالعتبارفيالنظامیأخذالباطن،مقاولعقدمنألكثرمعینبندكمیاتتوزیعحالةفي●
األخرى.بالعقودإدخالھاتم

.الیعملاالكوادبتحدیثالخاصالزراروالتقدیریة،التنفیذیةالمقاوالتموازنةفي●
اذاالعروضوالعقودحفظ"منعالحقلفيشئاختیارعدممعخصمبھعقدحفظعندخطأیحدث●

المقاوالت.اعداداتفيالموظف"منخصمنسبةاقصىعنالسطرعلىالخصمزاد
بھ.الخاصالوصفإدراجیتمالالسطر،علىالبندكوداختیارعندباطن:مقاولغرامةسند●
كودبتكرارالنظامیسمحالفعلیة"،المقاوالت"موازنةوالتقدیریة"المقاوالت"موازنةمنكلفي●

السطر.مستوىعلىالبند
مقاولمستخلصعلىبناءباطنمقاولمستخلصعملعندخطأیظھرباطن:مقاولمستخلص●

الحالي.المستخلصإلىاألعلىالمستخلصمنالسابقكمیةباستحضارالنظامیقومالكماباطن،
البنودكلتجمیعیتمكمیاتبدونالبنودبتجمیعالخاصالزراستخدامعندباطن:مقاولمستخلص●

تحسینتمباطن.مقاولعقدفيبھالمرتبطالبندكودنزولیتمالولكنكمیاتبدونالمستخلصفي
باطن.مقاولعقدفيبھالمرتبطةالبنودمعالبنودبتجمیعیقومبحیثالزرھذاعمل

عدمعندصحیحبشكلاإلجازةمدةحسابیتمالمجمع،إجازةسندأومجمعإجازةطلبعملعند●
األسبوعیة.العطلةشاملةالمدةتكونحیثاألسبوعیة"العطلة"تشملالخیارتفعیل



البیعنقاطنظام
حیثالسطر،علىالصنفتحدیدعندصحیحةبطریقةتعملالالبیعنقاطفياألصنافنقلقواعد●

الملف.عنالنظربغضاألصنافكلإرسالیتم
الرئیسي.التصنیفإلىالرجوعثمتصنیفعنالبحثعندمشكلةتحدثأحیانا●
إنشاءثمcashاالفتراضیةالنقديالدفعطریقةاستخدامعندالنقديالدفعطریقةتكرارمشكلةتوجد●

البیع.بنقطةواستخدامھاCASHنقديدفعطریقة
طلبمستندفيیظھرالفانھالجدیدة)البیعنقاطواجھة(إعداداتإلىالسجل)(تصنیفإضافةعند●

المخزني.التحویل
رأسمنحقلالمحاسبيالتأثیرماكینةكلفيلیسوالبیعنقاطإعداداتفيالدفعطرقتحدیدعند●

یعمل.الfetchCashMethod-السند
.posShiftCodeباألخصوالنظامیةالمدخالتاضافةیتمالمدخالتبالتقاریرتشغیلعند●
رأسمنحقلالمحاسبيالتأثیرماكینةكلفيلیسوالبیعنقاطإعداداتفيالدفعطرقتحدیدعند●

یعمل.الfetchCashMethod-السند
یتمالحیثنمافيتعملكماالوحدةلنفسالكمیاتتحدیدعندالبیعنقاطفياألسعارقوائمتعملال●

األقل.الكمیةثماألكبرللكمیةأولویةإعطاء
البیع.نقاطبیاناتقاعدةفيوجودهمنالرغمعلىنماإلىالمستندتصنیفنقلیتم-ال●
البشریةالمواردنظام
الالنظامفإنالمرتباتإصدارثمبالسببمعیاروضعوتمسببعلىمسجلةالمأموریةتكونعندما●

البدالت.كلعلىاألرقامبتكرارفیقومالمرتباتإصدارفىالسببیعتبر
بحسابھالنظامیقومحیثالشھرخاللاالنصرافأذونعددفىمشكلةتوجدانصراف،إذننافذةفى●

أذون5بالسماحیتم4موظفإدارةشاشةفىشھریاانصرافأذونعددأقصىوضععندخطأ
بالمسودة.یعترفالوالنظاممسودةكاناألذونھذهأحدأنحیثانصراف

التاریخ.تغییرمع"المدة"بالحقلخاطئةقیمةبإظھارالنظامیقوماالنصراف،إذنبسند●
صحیحةبطریقةتعملالالضریبةوعاءمننسبة-الراتبمعادالتفي●
.0تساوىاومناقلتكونانیجباإلجازةمدةانرسالةتظھروبالحفظیقومالاإلجازةسند●
النظام.علىاألداءمؤشریؤثرالاألحیانبعضفي●
یستحق.ممابكثیرأكثررصیدللموظفیظھرترحیل،سندأوإجازهمستندعملعند●
حالةتغییرحركاتتغییریتممجمعإجازةسندعلىبناءمجمععملمباشرةسندعملیتمعندما●

وبالتالىحالةمنالحقلفىالسطورضبطعدمفىیتسببولكنھالتاریخعلىبناءبالترتیبالموظف
المباشرة.سندقبلكانتالتياجازةفىلحالةالرجوعیتمالالمجمعالمباشرةسندحذفعند
اإلعدادات
عندالمحتوىعرضیتمال،PDFبصیغةمرفقملفعلىتحتويمخصصةقائمةإنشاءعند●

بالماوس.المرفقعلىاإلشارة
EAPreventChangingFieldsالكیانمسارتشغیلعندخطأیحدث●
إضافیةصالحیةإعطائھوتمالبیع،أمرعلىكاملةصالحیةلھالموظفكانإذا●

)details.additionalSecurityProfile،(صالحیةفیھلھبیعأمرعليیحتويالملفھذاوكان



أنشأھاالتيالسجالتبمطالعةإالللموظفیسمحالالنظامفإنفقط،أنشأھاالتيالسجالتمطالعة
لھ.الممنوحةالرئیسیةالصالحیةویتجاھلفقط

inputتحدیدعند● maskلحقلmoney.net Valueالمستنداتداخلذلكاعتباریتمأنواع،لقائمة
بذلك.االعتباریتمالالقائمةبعرضبینماصحیحبشكل

EAPreventChangingFieldsالكیانمسارتشغیلعندخطأیحدث●
الكیانمسارتشغیلمعخطأظھر●

com.namasoft.infor.domainbase.util.actions.EAGenerateEntityFromEntityAction
الثابتةاألصولنظام
أصل.شراءتسجیلمحاولةعندالعملیة"تنفیذیمكن"الالخطأیظھراألحیانبعضفي●
تقاریرفيبیاناتتوجدالبالتالىوالثابتةاألصولفياإلحصائیاتصفحةفيبیاناتتوجدال●

األصول.
العقارياالستثمارنظام
موزون"غیر"المستندالخطأرسالةمعالبیعلعقودمعالجاتأحیاناًتفشل●
الضریبة.یحسبثمبالقیدالضریبةشاملالمبلغیاخذحیثالقیدفىخطأیحدثالتحصیلسنداتفى●
التقاریرنظام
االفتتاحیة.الكمیةاالعتبارفيیأخذالSYSR-INV005رقمالتقریر●
مشاكل:علىالحتوائھمالتالیةالتقاریرمنكلتعدیلتم●

○SYSR-SLS013
○SYSR-SLS014
○SYSR-SLS009
○SYSR-SLS008

-المستندكود-النوع،SYSR-ACC019كودالیومیة"القیودحركةالقید/سندات"بیانبالتقریر●
والحركاتاإلجمالیاتوإخفاءإلظھارخیارإضافةتمكماظھورھم،یتمالالذمة-الحساب
السطر.مستوىعلىمسلسلإضافةإلىباإلضافة

Field(عملعندوالشاشات:الحقولإعداداتنافذة● Formats(اللونواختیارلحقل)X(للكتابة
view(عملعندلكنالشاشة،داخلفيصحیحبشكلیعملفإنھللخلفیة)Y(اللونواختیار list(

للخلفیة.)X(واللونللكتابة)Y(لونبعرضیقومانھحیثاالوبشنیعكسالنظامفإن
الجدیدالجیوي
خطأ.یحدثبالماوسإلیھماإلشارةثممرفقمنأكثرإضافةعند●
علىالضغطیتموالمستخدمكودإدخالیتمالنظام،علىالدخولعندالجدیدةالواجھةاستخدامعند●

Enterخطأ.المستخدماسماوالمروركلمةانرسالةفتظھر
االختیاراتقائمةتظل"إضافة"،علىالضغطثمالطلبنوععلىوالضغطتطویرطلبعملعند●

االختیار.بعدتغلقوالمفتوحة
واختیار01/12/2019منأكبر(كمثالبتاریخمعینةزیاراتعلىالبحثعندالزیارة،سندفي●

الفلتر.یتجاھلحیثخاطئبشكلعرضھایتمأوالنتائجعرضیتمالللمھمة)،المعین
والالسطور،إلىنسخھایتمفإنھالسند،رأسفينشطغیرعليالضغطعندالكیان،مساربنافذة●

الجدید.الجیويفيھذایحدث



العملیة".تنفیذیمكن"لمیظھرالمجموعة،ملففياالنجلیزيالكودحقلفيالكتابةعند●
جزءكتابةوالصنفإليالذھابعندذلك،علىكمثالشاشة.أيفيیعملالالكودحقلفيالبحث●

یظھر.الاالسممن
تمإذاالراتب،سندفيكمثالمرة.ألولعلیھاالضغطبعداألحیانمنكثیرفيتظھرالالمزیدقائمة●

منععلىالضغطتموإذاأخري،مرةتظھرالالقائمةفإنالمزیدمنإصدارإعادةعلىالضغط
أیضا.االستعمال

الجدیدة.الواجھةمعیظھرال،listنوعمنبارامترعلىیحتوىتقریررفععند●
تمتغییرات.توجدالأنھ-یعترضالنظامفإنالحفظزرعلىالضغطوتممسودةسندفتحتماذا●

التغیرات.عنالنظربغضدائماالمسوداتبحفظالسماحیتمبحیثالتحسین


