
اإلضافات
المخزوننظام
والمشتریات.المبیعاتتوجیھإلىعلى"بناءمعاألعلىالمستندمنالسعر"نسخالخیارإضافةتم●
شراء.طلبمستندتوجیھفيافتراضیاالضرائبخصائصإظھارتم●
وrefحقولإضافةتم,"EndStockTaking"مخزنيجردإنھاءمستندسطورفي●

Descriptionالسطور.في
المبیعات.قائمةمنبدالًالتجمیعقائمةفيوضعھتمالبدیلة"التجمیع"خاماتالمستند●
مواردعلىحفاظاًوذلكالتوزیعإدارةبإعداداتالمخزني"الجردإجراءات"جدولةالخیارإضافةتم●

منالجردإجراءاتبعملفیھاالمسموحاألوقاتتحدیدویمكنالمستخدمین.تعطیللعدمالخادم
التوزیع.إدارةإعداداتفيجدولخالل

إضافیة.استالمتكالیفسندفيالمكلفة""السنداتسطورفيRefحقول3عددإضافةتم●
إدارةإعداداتإلىالجدول"منبدالبقائمةعرضفيالجردإنھاءسطور"عرضالخیارإضافةتم●

التوزیع.
إدارةإعداداتإلىبفواتیر"ربطھابعدوالتوریدالصرفسنداتبتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●

التوزیع.
فيمكلفةالغیرللتوریداتصفراستعمالاالوبشن"منالمردودات"استثناءالخیاراضافةتم●

الفیفو".
المبیعاتنظام
في2مستلمةالغیرالكمیةمنبدال2نفذتإلى)details.satisfiedQty2(الحقلترجمةتغییرتم●

البیع.أمرشاشة
اآلتي:فیھتم،ECDR03644رقمتطویربطلبإنشاؤهتمالذيالجدیدالخصمكوبون●

فقط.العمیلعلىالحقلفلترة○
العمیللنفسإالالمبیعات)فاتورة-البیع(أمرالبیعمستندفيالخصمكوبوناستخداممنع○

بدونالكوبونیكونأنأوالبیعمستندفينفسھھوالكوبونفيالعمیلنفسیكون(أي
عمیل).

الفاتورة.إلىالبیعأمرمنالكوبونبیاناتنسخ○
المستند.منحذفھعندالكوبونتأثیرإلغاء○
خصمیتملكنوالفاتورةمنالكوبونقیمةخصمیتمالحیثالقیمةفيخطأبھالكوبون○

مختلفة.قیمة
علىاألخرى"التخفیضاتإیقافبھاعروضوجودحالفيالكوبونتطبیق"عدمالخیارإضافةتم●

الفاتورةعلىمطبقعرضأيوجودحالفيقسیمةإنشاءیتملنحیثالعروضفيالقسائمسطور
األخرى".التخفیضات"إیقافالخیاروبھالحالیة

المشتریاتنظام
أنلألصناف،مشتریاتأسعارقائمةووجودمشتریاتأسعارعرضإنشاءعندبحیثالتحسینتم●

الشراء.فاتورةوالشراءبأمرالحالھوكماالصنفسعرعرضیتم



الحساباتنظام
الحساببعملةفارغةتركتإذاالسطرعلىالعملةبتحدیثیقومبحیثالنظامتحدیثتمالقید:سند●

الحفظ.مع
المستند.فىمرفقات5إضافةتممالیة:ورقةنقلمستند●
للمستنداتالسجلتصنیفإلىنسخھمعالسجلتصنیفإضافةتمالدوریة:المستنداتسطورفي●

آلیا.المنشأة
الموردةاألصنافسطورفىلھمرجعإضافةوتمالبدیلة"التجمیع"خاماتوھوجدیدسندإنشاءتم●

التجمیع.طریقةسطورإلىالخامةتصنیفإضافةتمكماالتجمیعسندفى
العمالءخدمةنظام
CRMبیع""خیطفيمرفقات5إضافةتم● Lead.
البشریةالمواردنظام
بالنوع.الخاصةالمفرداتإلىنسخھتمالمفردنوعفيالمفردترتیبحقلتعدیلعند●
یدویاتصفیةتاریخآخركتابةیتمحتىللتعدیل،متاحتاریخ)حتىالتصفیة(تمالحقلجعلتم●

النظام.علىلھتصفیھمستندأولتسجیلعندللموظف
التأثیر،إعداداتجریدفيالتصفیةلمكونالصافيإضافةتممستحقات،تصفیةالمستندتوجیھفي●

الموجودةاألنواعواألخرخدمة)نھایة-(إجازةالنوعیمثلأحدھمحقلینإلىالحقلھذاعزلتمكما
المستخدم.علىالعمللتسھیلوذلكالصافي+قبلمن

مجمع".مخصصاتحساب"إعادةباالسمجدیدمستندإضافةتم●
كالتالي:جرید2عليتحتويالعمالة،مجموعةباسمجدیدةصفحةإضافةتمالدوامملففي●

a.الى).-(من3عدد-اسبوعیةراحة-عملیومالعمالة:مجموعةجرید
b.فارغا).تركھسطر(یمكنمنبداً-التدویرتاریخالتدویر:جرید

المجمعة.الفترةكودباسمالرواتبسنةسطورفيجدیدحقلإضافةتم●
descriptionعددو3refعددإضافةتم● المأموریة.شاشةفي3
للموظف:الرصیدعنلالستعالمالتالیةserviceالـإضافةتمت●

http://serverip:8080/erp/integrator?type=vacbal&empCode=[employee_code
]&vacTypeCode=[vacatioType_code]&onDate=[Date]&user=[user_name]&

pass=[password[
.10وصفو1مرجعطریقعنالرواتبسجلداخلالموظفینتجمیعإمكانیةإضافةتم●
التصنیعنظام
لتجمیعوذلكالمستندبرأسالمتشابھة"السطور"دمجالخیارإضافةتممجمع:إنتاجأمرسند●

الصنف.نفسمنالكمیات
التصنیعإعداداتفيالعملیة"منالمحسوبةالكمیةمنالسطوركمیات"خصمالخیارإضافةتم●

مفعل.غیرلھاالفتراضیةوالقیمة
یتموالذيخامموادصرفطلبباستخداماإلنتاجأمرفيكمیاتحجزعملعندبحیثالتحسینتم●

الكمیةإجماليفيالموجودةالكمیاتبحجزیقوماناالنتاجأمرتوجیھخاللمنتلقائیاًإنشاؤه
االفتراضیة.الكمیةلیستوالمطلوبة



الثابتةاألصولنظام
قیمةنسخیتمأناألصلإھالكسندمنمماثلةنسخةعملعندبحیثالتحسینتمالثابتة:األصول●

السطور.فيالمبلغإلىاألصلمنالحاليالقسط
المقاوالتنظام
المستند.رأسفياإلجماليحقلإضافةتمالشروط:كراسة●
أخرى".باطنمقاول"دفعةباالسمجدیدمستندإضافةتم●
بالعقد.مرتبطسندبكلخاصةفیولیستإضافةتمالمشروع،وعقدباطنمقاولعقدفى●
مقاوالت.مستلزماتشراءفاتورةشاشةإلىrefحقول5إضافةتم●
المستند.رأسفيالسعرإجماليحقلإضافةتمالشروط:كراسةشاشة●
التالیین:المستندینمنلكلمرفقات5إضافةتم●

a.مشروطةدفعةشاشة
b.أخرىباطنمقاولدفعةشاشة

=الخصمقیمةأنأي.Accumulativeتكونبحیثالمستخلصاتفيالخصوماتمعالجةتمت●
نسبة*الحاليالوحدةسعر*الحاليوالسابقةالمستخلصاتفيالكمیاتمنتنفیذهتمماإجمالي
بقیمةتكونقدالخصمقیمةأناالعتبارفياألخذمعالسابقة،الخصوماتقیمةإجمالي-الخصم
سالبة.

الخدمةمراكزنظام
مراكزإعداداتفىمنتھیة"غیرمھاموجودحالةفىالشغلأمرإغالق"منعالحقلإضافةتم●

.falseإلىالخیاربتغییرقمالسلوكھذاوإلزالة،trueإفتراضیةبقیمةالخدمة،
الخدمة.مراكزإعداداتفىالشغل"أمرإختیارعندالسطورنسخ"عدمالخیارإضافةتم●
الشغلأمراختیارمعآلیاالشغلأمراغالقاليالشغلأمرمنالتالیةللزیارةالمتوقعالتاریخنسختم●

ایضا.حفظھو
تمالمھام،سطوربھاالتيالسنداتكلو"مقایسة"،شغل""أمرمھمة"،"إضافةسنداتمنكلفي●

التالي:إضافة
العدد.*الساعةسعر*الوقت=اإلجماليبجعلیكونتأثیرهو(العدد)حقلإضافةتم○
بعضھا.والسنداتكلبینالعددنقلیتم○
إنشاء-العمیلفاتورة(إنشاءخاللمنتنشأالتيالفواتیرفيالكمیةاليالعددنقلیتم○

الشغل.أمرفيالتأمین)فاتورةانشاء-الضمانفاتورة
السندات).بقیةوالمھاماضافةكذلك(والواحدالشغلألمرالواحدةالمھمةتكرارمنعیتم○

البیعنقاطنظام
خاللمنإضافتھویمكنالمخزني.التحویلطلبمستندفىالسطرعلىمالحظاتحقلإضافةتم●

pointالشاشاتإلىنماخاللمنالجدیدةالطریقة of sale.
حالةفيالمروروكلمةالمستخدملكتابةالبیعنقاطفتحشاشةفيkeyboardللـإختصارإضافةتم●

كیبورد.اوماوسوجودوعدمتاتشاجھزةعلىالعمل
التاتش).علىالكليلالعتماد(الدفعلشاشةالمبیعاتشاشةفيالموجودةمثلأرقامإضافةتم●
Poleالـأجھزةدعمتم● Displayاألجھزةھذهمعالتعاملبتوصیفخاصملفتطویرتمكما

Poleال"خصائصملفوھو Displayالبیع".لنقاط



و-المبیعاتأسعارقوائمإلىالبیع"لنقاطالمرسلة"االصنافالياألصناف"إضافةحقلاضافةتم●
التعدیلعنداألصنافحفظاعادةاالنیتمالقائمة.ھذهفيموجودھوبماالملفأصنافاستبدالیتم
حفظإعادة"عدمالحقلخاللمنالوظیفةھذهإیقافیمكنوالمرسلة""األصنافملففي

التالي:مالحظةمعالملف.نفسفيالحفظ"معاألصناف
أسعار.قائمةأيفيوجدإذاالمرسلة""األصنافملففيالتعدیلالنظامیرفض○
واحدة.أسعارقائمةمنأكثرفيالمرسلة""األصنافملفاختیارالنظامیرفض○

سطر.حذفقالبفيالستخدامھlastDeletedLineالحقلإضافةتم●
الخاصالباركودمسحعنداوخطأصنفكودكتابةعندالصنفكودتفریغیتمبحیثالتحسینتم●

المبیعات.مردودوالبیعنقطةفاتورةشاشةفيوجودهعدمحالةفيبالصنف
.poleاللمعلوماتlogعملإلمكانیھnama.propertiesلملفlogPoleالخاصیھإضافةتم●
یتماستخدامھمع-البیعنقاطإلعداداتكمسودة"أخطاءبھاالتيالمستندات"حفظالخیارإضافةتم●

التعلیمیتموإصالحھللمستخدمیمكنحتىالخطأنقلویتمكمسودةأخطاءبھاالتيالمستنداتنقل
االخطاء.تعدیلبعدلھاحفظباعادةالمستخدمویقومإرسالھااعادةیتمالحتيمرسلةبأنھاعلیھا

فواتیرعلىصالحیةللمستخدمكانإذامثالفقط،علیھاصالحیةللمستخدمالتيالقوائمإظھارتم●
على(.......اوالمردوداواالستبدالفاتورةالقائمةفيیظھرالالوردیة،وإغالقوفتحالمبیعات
الصالحیة).حسب

النظامتقاریر
بالكودالتجاریةاألوراقتعریففيالموجودةالتجاریةللدفاترخاصنظاميتقریرإنشاءتم●

SYSR-BNK004.
الخیارانحیث،SYSR-ACC027كود-الرصیدإجمالي-الذمممراجعةمیزانتقریرتعدیلتم●

یعمل.الالموزونةالحركاتوإخفاءالصفریةاألرصدةإخفاء
من:كلفيقطاعالىقطاعمنفلترإضافةتم●

SYSR-ACC029عامحسابكشف○
SYSR-ACC031ذمةحسابكشف○
SYSR-ACC033فرعيحسابكشف○

المبیعات"أعمدةترتیبتغییر"منع،المبیعات"أعمدةحجمتغییر"منعالخیارینإضافةتم●
القدیمالشكلمعفقطتؤثرالمبیعات"أعمدةترتیبتغییر"منعبأنالعلممعالبیعنقاطلصالحیات

فيبھمالخاصةالجداولفيترتیبھمحسباألعمدةترتیبیكونالجدیدبالشكلبحیثالبیعلنقاط
الجدیدة).البیعنقاطواجھة(إعدادات

اإلعدادات
الدفع.طریقةإلىالرسوم"لقیمةالمباشر"التوجیھالحقلإضافةتمالدفع:طرق●
التالیة:التعدیالتإضافةتمثمومنحسابات،ولھاذمةالدفعطریقةجعلتمالدفع:طرق●

الدفع.طریقةبملفذمةحساباتمجموعةإضافة○
الدفع).طریقةذمة،الدفع(طریقةالتوجیھفيالمرجعنوعإلىجدیدیننوعیناضافةتم○

bizRequestViewشاشةفيالظاھرةلألعمدةentityTypeإضافةتم●
العامة:باإلعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●

الواحد.للمستخدمالمتزامنالدخولتسجیلمراتعددأقصى○



األقدم).الجلسات(مندخولتسجیلمراتعددأقصيتعديعندالیاالخروجتسجیل○
تممااعتباریتمالواحد"للمستخدمالمتزامنالدخولتسجیلمراتعدد"أقصيللخیاربالنسبة
العامة.االعداداتثمصفر)یكنلم(إنالصالحیةملفثمصفر)یكنلم(إنالمستخدمفيتحدیده

عندالیاالخروج"تسجیلالحقلاعتباریتمالصفر،سوىقیمةبھالسابقالحقلالمستخدمفيوجدإذا
كاناذاالحقلھذااعتباریتمو-منھاألقدم)"الجلسات(مندخولتسجیلمراتعددأقصيتعدي
المتزامنة.الجلساتمنعددأقصىتحدیدبدونحتيالصالحیةملففيأوالمستخدمفيعلیھمعلم

كسر،خانتینلعرض")}round(netPrice,"2{مثالعلىكمثال،roundالوظیفةإضافةتم●
التالي:المثالأنظرالعملة.بداخلللعرضالكسرخاناتعدداستخدامأیضاویمكن

}round(netPrice,currency.displayDecimalPlaces{(
العامة.باإلعداداتالفواتیر"فيالدفعاتبإجماليالمتبقيمقارنة"عدمالخیارإضافةتم●
معلوماتأيینقصھمستندبحفظللمستخدمیسمحالبحیثالنظاممستنداتجمیععلىتحققعملتم●

المستندإنشاءأثناءویتمالمستندذمةمنمحاسبيتوجیھعملعند:مثالالمحاسبي.القیدتخص
عندخطأیظھربحیثالتحسینتمفرعي،حسابلیسوذمةحساباختیاریتمو"حساب"اختیار
لمنعوذلكالذمة،اختیارثمذمةحساباختیاراوفرعيحساباختیارضرورةالىیشیرالحفظ
معالجتھا.تفشلمستنداتحفظ

المحددات.إلىالمستخدم"ملفحقولفيفقط"تظھرحقلإضافةتم●
وجدتإذااإلرسالرفضیتمنصیة،رسائلبإرسالیقومیدويتنبیھأيعملعندبحیثالتحسینتم●

اآللیةللتنبیھاتبالنسبةكذلكوتجاھلھاتمالتيباألرقامللمستخدمتحذیروإظھارالرقملنفسرسالة
بإرسالبالسماحخیارإضافةمعإرسالھ،رفضتمبمارسالةإظھارمعالرسائلإرسالرفضیتم

الرقم.لنفسالسندنفسمنمرةمنأكثرالنصیةالرسائل
منبدالمقروءةبطریقةالخطأإظھاریتم،regenuiعملاثناءخطأوجودعندبحیثالتحسینتم●

الخطأ.طبیعةیظھرالالذياللوج
تنفیذیمكن"لمرسالةتظھر-افتراضیةقیمبقالبالموجودةالحقولمنحقلاسمفيخطأوجودعند●

والخطأبالحقلواضحةخطأرسالةإظھاریتمبحیثالتحسینتمجدید.إنشاءمحاولةعندالعملیة"
الخطأ.تصحیحیسھلحتىالحقلبھالموجودالقالباسم

خطوة.كلفيالتنبیھصیغةلتختلفوذلكالموافقةملفبسطورالتنبیھ""ملحوظةالحقلإضافةتم●
6.11.0إصدارهبآخرالجدیدهالخصائصلتضمنبنماJasperتحدیثتم●
لمستنداتتلقائيمراجعةبعملیقومEAReviseUnReviseFromQueryالكیانمسارعملتم●

المسار.مدخالتفياستعالمخاللمنالمستنداتتحدیدویتمالسیستم
إنشاءبغرضوذلكالتقاریرداخلالمالیةالسنةفيفترةوآخرأولاستحضارإمكانیةإضافةتم●

فترة.الىفترةمنبفكرةتعملالمالیةالسنةعلىالتقاریرروابط
.https://crm.namasoft.com/erpالىامارالسيرابطتغییرتم●
الموبایلتطبیق
االجازة.نوعاختیارعنداإلجازةمدةوالمتبقياالجازاترصیداستحضارتم●
اإلجازةقبولأورفضالمستخدمیستطیعخاللھامنللموافقاتswipeعملعندبحیثالتحسینتم●

الموافقة.شاشةفي

https://crm.namasoft.com/erp


الجدیدالجیوي
لوجوعنبدیالExceedلوجوعرضیتمبحیثبالكویتلعمیلالجدیدةالواجھةعندالتحسینتم●

القدیمة.بالواجھةالحالھوكمانما
Comboأيمحتویاتترتیبتم● Boxحالیا.المفتوحةباللغةالترجمةحسب
وذلكوالشاشاتالحقولإعداداتفيالموجودللجریدg2DisplayMaskجدیدحقلإضافةتمت●

والجدید.القدیمالجیويبینformattingالطریقةالختالف
جمیعاً.حذفھممثلغرضأليالمستنداتبتفاصیلأسطرعدةاختیارإمكانیةإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام
التالي:السیناریوتطبیقعند●

بیع.أمرعمل○
البیع.أمرعلىبناًءمخزنيصرفسندعمل○
البیع،أمرفيالموجودالسعرنسخیتمالفإنھالصرفسندعلىبناءمبیعاتفاتورةعمل○

نسخیتمفإنھالفاتورةفيالصرفلسندوالتطبیقالتجمیعبأسلوبالعملتمإذاأنھحینفي
البیع.أمرمنالسعر

توجیھإلىعلى"بناءمعاألعلىالمستندمنالسعر"نسخالخیارإضافةتمالمشكلة،ھذهولحل
والمشتریات.المبیعات

regenerateعملعند● ledger trans from fileخطأ.یحدث
العلممعإجباريمصروف)(بنداإلضافیةاالستالمتكالیفبشاشةالحسابحقلبجعلالنظامیقوم●

ذمة.حساباختیاریتمقدأحیاناًبأنھ
یقبلمحددة،ومواقعبمخازناألصنافربطمنبالرغمالمخزنىالتحویلوالتجمیعطلبشاشةفى●

الصنف.بھذامرتبطغیرآخرموقعإلىموقعمنالصنفتحویلالنظام
التوزیع.إدارةبمستنداتوذلكالشحناتتجمیععندالعملیة"تنفیذیمكن"لمالخطأیحدث●
كمیتھ"،تجاھلمعمجانيصرفھسیتمالذيالصنفعلىالعرضالخیار"یقتصراستعمالعند●

یعیدالوالبرنامجبالزیادةالمجانىالصنفكمیةفىالتعدیلالحفظبعدالعرضتطبیقبعدیمكن
بجعلاالساسىالصنفبتعدیلاستثنائیةحالةفىإالتظھرالوھى،ثانیاالحفظعندالعرضتطبیق
األساسيالصنفأنبمعنىالعرضمعكوساألرقاموھذه3كمیتھبجعلالمجانىوالصنف1كمیتھ
.1كانوالمجانى3كان

العملیة".تنفیذیمكن"الیظھرالمخزنيالصرفسنداتفيالشحناتتجمیععملعن●
قوائمفيموجودةوالوحدةالتحویلوحداتأحدتغییرمحاولةعندالتحویالت:-الصنفملف●

واضحة.تكونبحیثالظاھرةالرسالةتغییرتمخطأ.یظھربالصنفالمرتبطةاألسعار
والقیمةالسطرعلىالمخزن-السطرعلىالفرع-السطرعلىاإلدارةمثلالتوزیعإعداداتفي●

الجدد.العمالءعندبسببھامشاكلتحدثالبحیث"ال"إليتغییرھاتم"تعم".حالیالھااالفتراضیة
المخزون.ألعماراألحیانبعضفيالمعالجةتفشل●
المشتریاتنظام
إدراجثمأصناف،الستحضارمشتریات""فاتورةالمصدروضععندمشتریات،أسعاربقائمة●

العملیة).تنفیذیمكن(لمخطأرسالةبإظھارالنظامیقوموالتخزین،األسعار
عالمةازالةمع(حتىالمبیعاتاستبدالسندمنالمصدرالتوریدلسندتكلفةبعملالنظامیقومال●

مكلف).غیرتورید
صحیحبشكلتعملفإنھاالبحثعدسةطریقعنالصنفقائمةفتحمحاولةعندالشراء،أوامرفى●

خطأ.یظھرالمورداختیارعندولكنالمورداختیاریتملمإذا



المبیعاتنظام
المبیعاتفاتورةإنشاءوتمالتوجیھ"فياإلطالقعلىاألسعارتحدیث"عدمالخیارعلىالتعلیمعند●

بتطبیقالنظامیقومالالمزید،قائمةمنالفاتورةإنشاءاختیارطریقعنالبیعأمرداخلمن
الضریبة.

سبیلفعلىعرض.منأكثربتطبیقالنظامیقومأنیمكنالفاتورة،علىعروضعدةعملعند●
قیمةتكونحینماأخروعرض"200"تساويالفاتورةقیمةتكونحینماعرضوجودعندالمثال

لتطبیقالفاتورةلقیمةمدىبوضعالخطأھذاتالشيتموقدالعرضین،تطبیقیتم،500الفاتورة
العرض.

المقاسات.بتكویدالخاصالكیانمساربسببالبیعأوامرفيخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
البیع.أمرفيالمقاسأواللونعنالبحثعندخطأاألحیان،بعضفي●
المبیعات.بفاتورةالمعالجةتفشلاألحیانبعضفي●
المجاني(الصنفخطأرسالةتظھرمجانىصنفبھبیعأمرعلىبناًءمبیعاتفاتورةعملعند●

صحیح).غیر
یشملالمجانیةاألصنافوعرضالبیعأمرعلىبناًءمبیعاتفاتورةعملثمبیعأمرعملعند●

تكونأنیجبالخصم(قیمةخطأرسالةوتظھرالمجانىالصنفعلى1خصمنزولیتم1خصم
الكلي).السعرمنأقل

بناًءسطر"لكل-التوافقمن"التحققالخیاربتعلیمالتوجیھضبطفیھتممبیعاتفاتورةعملعند●
تطبیقھیتمالعرضفإن-الفاتورهاصنافعددعليمجانیھأصنافعرضبھمطبقبیعأمرعلى

ظھوروالحفظإمكانیةعدمفيیتسببممالسطورالسطوربتقسیمأيالفاتورةفيمختلفةبطریقة
األصلي).بالمستندموجودغیر(السطررسالة

علىثانیامرةبالفاتورةالخاصالعرضتطبیقیتمفاتورة،علىبناًءمبیعاتمردودعملعند●
مماثلة.نسخةعملعندوكذلكالفاتورةعلىتطبیقھتمأنھمعالمبیعاتمردود

العرضتطبیقیتمالحفظعندالعروض،أحدعلیھینطبقالذيالبیعأمرمنمماثلةنسخةعملعند●
علىواحدعرضینتطبیقیتمأنھبمعنىالمجانیةواألصنافاالساسیةاألصنافعلىثانیاعلیھ

المجانیة.األصنافعلىوواحدالمتبقیةاألساسیةاألصناف
فىالكمیةتغییریتممجانى،وسطرأساسىسطرسطرینالىالواحدالسطرالعرضیجزئعندما●

الحقولفىالكمیاتتغییریتمالولكن)details.quantity.quantity.primeQty.value(الحقل
details.quantity.baseQty.value) (details.unReservedQty)

(details.unsatisfiedQty) (details.unsatisfiedQty2.(
تستدعىالالرد(بالسالب)فىالمستبدلةبالكمیةالخاصالسطرفىالسعرمبیعاتاستبدالعملعند●

والصوابصحیح،بشكلتعملصفرمنأكبرالكمیةعملعندلكنواألسعار،قوائممناالسعار
االستبدال.شاشةفىاالسعارقوائممناالستدعاءعندبالسالبالرقمأنتجاھل

الحساباتنظام
بتوجیھالمخزنيالتوریدفيالموجودإضافیةاستالمبتكالیفالخاصالقیدبإصدارالنظامیقوم●

محاسبیاً.خاطئ



الحفظعندفإنھالشیكرقمیدخلولمالبیاناتكلبإدخالالمستخدمقامإذاالشیك،صرفسندفي●
بجوارالحمراءاألخطاءإشارةویعطيفارغ)الكودتركیمكن(الخطأرسالةبإظھارالنظامیقوم
السند.كود

بنوعالحقولأحدیكونعندمااالستیرادیقفالبنكیة،التسویةمذكرةبمستندإكسلملفاستیرادعند●
یحتويالذيالسطررقمعرضیتمبحیثالتحسینتمرقمیة.قیمةوبھنصيالحقلیكونكأنخاطئ
اإلكسل.بملفالحقلھذابتعدیلالمستخدملیقومالمشكلة

وجدالسببمنبالتحققوالمراجعةمیزانفيالمبیعاتلحسابالمبیعاتتقاریرمطابقةعدملوحظ●
النظامي.بالقیدالتاریختعدیلیتملموبھاالخاصالفعليالتاریختعدیلتمالفواتیربعضأن

التصنیعنظام
أمرفيمستخدمانھرسالةتظھرالمجمع،اإلنتاجأمرحذفمحاولةعندمجمع:إنتاجأمرسند●

المجمع.اإلنتاجأمرسطورفيموجودانھرسالةتظھراإلنتاج،أمرحذفمحاولةوعند،اإلنتاج
تكونالكمیةأنعنناتجوذلكبصفركمیاتھتكونالمنتجمكوناتفيكمیاتھناكأنمشكلةوجدت●

واضحة.لتكونالخطأرسالةتعدیلوتمذلكبعدلصفرتقریبھافیتم0.00001مثلصغیرةبقیمة
اإلعدادات
تحدثمقاوالتخاماتصرفسندعلىبناًءالسندعملعندمقاوالت،خاماتردمستندفي●

التالیة:األخطاء
الصرف.سندمنالعقدبنسخالنظامیقومال○
الصرف.سندمنالقیاسيوالبندالبندكودبنسخالنظامیقومال○

ثمجدیدةصفحةوإضافةشاشةتعدیلعملعندأنھحیثمخصصة،قوائمعرضفىخطأیوجد●
بالشاشةموجودویظلیظھرالفإنھالجدیدةالصفحةفيوإضافتھامخصصةقوائمعرضعمل

الرئیسیة.
المقاوالتنظام
یقومالعلیھا،المتعاقدالكمیةوكتابةالوحدةسعركتابةعندالبنود:جرید-الشروطكراسةنافذة●

اإلدخال.معالحسابیتمأنوالصوابالحفظ،بعداالالسعرإجماليبحسابالنظام
یظھر)،terms.ctrActualCost(الفعلیةالتكلفةحقلفيالبنود:جرید-الشروطكراسةنافذة●

)displayDecimalPlaces(ولیس)fractionDecimalPlaces(حقلمنالكسورعدد
العملة.بشاشةالموجود

نسبةوصحیحةغیرالكمیةبالتالىوباطنمقاولعقدفيیؤثرالباطنمقاولمستخلصمستند●
المحاسبة.

البند.وصفیظھرالالتنفیذي،الموقفشاشةفيالبنودتجمیععملعند●
فرقحسابیتمفقط،السعرفيتعدیلمعالكمیةفيتغیربدونباطنمقاولمستخلصعملعند●

خطأ.بطریقةالوحدةسعر
عندالنظامي،القیدلعملمحاسبیةجوانبواضافةتوجیھعملتمأنبعدباطن:مقاولدفعةمستند●

موزون.غیرالمستندبأنخطأیظھرالحفظ
مشروععقدإلنشاءمشروع"وعقدالمشروعمعمخزن"إنشاءكودالكیانبمسارخطأاكتشافتم●

المشروع.تعریفبمجردمبدئي



إذاالحفظالنظامیرفضمستخلصكلمننسبةالدفعطریقةاختیارعندباطن:مقاولدفعةمستند●
حقلیكونأالیجبمستخلصكلمعثابتةقیمةالدفعطریقةلووكذلكفارغ،الدفعةنسبةحقلكان
فارغ.الدفعةمبلغ

الخدمةمراكزنظام
والحالیةالقراءةبتغییریقومالنظامفإنالسابقة،القراءةوالحالیةالقراءةبھشغلأمرحفظعند●

خطأ.بطریقةالثانیةللمرةالحفظبعدالسابقة
الثابتةاألصولنظام
عنھ.الصادرالقیدفيأخطاءعدةیتضمنالثابتةاألصولمنالجزئيالتخلصمستند●
النظام.یعترضالتاریخھحتىمھلكغیرأصلمنتخلصسندعملعند●
التالیة:)Utility(األداةتشغیلبعد●

http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.fixedassets.domai
n.utils.SWSUpdatePropertyEntryAndRecalcDepreciationUtil

والتيتضافالتيالضرائبمشاكلمنھاوالتيالقدیمةالمشاكلحلتمالثابتھاالصولمشاكللحل
شراءسنداتفيالمشاكلھذهحلتمولكناإلھالك،أقساطحسابواعادةاالصللقیمةتضافال

واالستبعاد.االضافھسنداتفيحلھایتمولمالثابتةاألصول
االحصائیاتشاشةفيالتكلفةإجماليحقلیزالالالثابتةاألصولمشاكلالصالحاألداةتشغیلبعد

كافتتاح.النظامعلىدخولھاتمالتيلألصولصحیحةغیرقیمتھالثابتةاألصولملفداخل
البیعنقاطنظام
طلبإلىوالعودةالمبیعاتفاتورةلشاشةالذھابثم،اكتمالھیتمولممخزنيتحویلطلبعملعند●

بھا.االحتفاظوالصوابالطلب،بیاناتحذفیتمالتحویل،
للمستندحذفأوتعدیلأيوإجراءالمستندعرضثموتعلیقھمخزنيتحویلطلبمستندعملعند●

الحذف.أوالتعدیلعملیقبلال
poleالخصائصفيسطرإضافةقالبفيlastLineالحقلاستخدامعند● display،خطأ،یحدث

عنھ.بدیالlastModifiedLineالحقلاستخدامویمكن
مفتاحعلىالضغطثمیدویاالصنفكودكتابةطریق(عنأحیاناًأصنافبإضافةتسمحالالبیعنقاط●

اإلدخال).
المحاسبيالقیدفيالتأثیریتمللكاشیرالبیعفاتورةقیمةمناكبرمبلغسدادعنداألحیان،بعضفي●

ذمةتظھروبالتالىماكینةذمةحسابفىالدائنالجانبوفيخزینةذمةفيالمدینالمبلغبإجمالى
الفعلي.منأكبربرصیدالخزینةحسابویظھربالدائنالحساباتفىالماكینة

نسخةعملعندأوالعملیة)تنفیذیمكنالمشكلة(تحدثنماداخلمنبیعنقاطصرفسندعملعند●
القیدفياستخدامھاعندالحسبانفيالدفعطریقةأخذویجببالفعل،موجودمستندمنمماثلة

المحاسبي.
فيالتأثیرصفحاتتركتمإذاأنھحیثالقیدمعطیاتفيیؤثرالالتوجیھالمصروفسندشاشةفي●

موجود.القیدیظلبیاناتبدونالتوجیھ
نقلعندوبالتاليبالوحدة،الخاصةالكسرخاناتعددحسبالبیعنقاطفيللكمیةتقریبیحدثال●

البیع.نقطةفيعنھالقیمةفياختالففيیتسببالرئیسي،نمابنظامتقریبیحدثعندماالبیانات،



إستدعاءیتمالللصنف،الوحدةلنفسمختلفةبكمیاتأسعارقوائمعملعنداألحیان،بعضفي●
مباشرة.بالكمیةالسعریتأثروالالوحدةتغییرعنداالصحیحبشكلاألسعار

التالیة:المستنداتمنكلفيشيءعنیعبرالمجھولزریوجد●
المخزني.التحویلطلب○
المخزني.الجردلجنة○

توحیدوالصوابالداخلي"،التحویل"طلببنماالبیعنقاطبمودیولیقابلھالمخزنيالتحویلطلب●
العناوین.

البشریةالمواردنظام
الصادرةالقیودعنخطأیظھرخدمةنھایةإصدارعملعنداألحیان،بعضفيالتصفیة:مستند●

الذمة.بمبالغ
فيالتعویضأوللترحیلایامأقصىاالعتبارفيیأخذالالكليالرصیداالجازات،ترحیلسندفي●

اإلجازة.نوع
فىالمستدعىالمبلغفانخدمةنھایةتصفیةوإجازهتصفیةمستندعلىبناءصرفطلبعملعند●

اإلجمالى.المبلغلیسوفقطالخدمةنھایةمبلغیكونالصرفطلب
فىالنظامیأخذالالطلب،لذلكصرفسندإنشاءوتصفیةمستندعلىبناءصرفطلبعملعند●

كمتبقي.معلقةتظلومسددةالتصفیةأناالعتبار
صحیح.غیروھذااإلجازهفيیومآخرأنھعلىاإلجازةمنالعودةتاریخبجعلالنظامیقوم●
بالجدولالموجودللتاریخمطابقیكونالاإلجازةبدایةتاریخفيالمتبقيالرصیداإلجازة:سند●

ایضاً.والخلیجیةالمصریةباإلجازاتالخاصالنظامي
المستحقات.تصفیةمستندحفظعندأحیاناًخطأیحدث●
یمكن"لمخطأیحدثواالنصرافالحضوربیاناتاحتساببإعادةتقوممجدولةمھمةتشغیلعند●

العملیة".تنفیذ
علىبناًءالتصفیةمكوناتاحتسابعنداإلجازة:تصفیةمكونات-المستحقاتتصفیةمستند●

االضافةقیمةاالعتبارفيیأخذفإنھراتبمفرداتعنعبارةاألخرىوالمكونات،أخرىمكونات
األصلیةالقیمةولیسالراتبسندفيالموجودةواالستقطاع

2017عامفيتعیینھتاریخموظفإجازةعلىالنظامیعترض●
عددالنالحفظیمكنالأنھخطأرسالةیظھرحفظھمحاولةعندمسودةمجمعإجازةسندیوجد●

الخطأ.لذلكسببیوجدوال21منأكثراألیام
الساعةالدخولببصمةقام16:00إلى08:00مندوامھموظفحالةفيواالنصراف:الحضور●

إلى13:00منبساعتینانصرافإذنعملوقد12:59الساعةالخروجببصمةقامثم07:52
دوامھ.قبلكاملةبساعةمبكراًانصرفأنھبتسجیلالنظامیقوم،15:00

علىالتصفیةبمكوناتالخاصالقیدیظھرالمستحقات،تصفیةسندمنصرفطلبعملعند●
النظامي.القیدفيیظھرأنھمنالرغم

من(بالمستندلرأسقالبعملمعالسطورعلىإنتاجأوامراختیارعندإنتاج:تنفیذمستند●
اإلنتاج.أمركمیةولیس1دائماتكونالسطورعلىالكمیةفإن)عملیةإلىوعملیة

كودايیقبلوالتنفیذیةالتقدیریةالتكالیفشجرةبندكودحقلالمقاوالت:مستلزماتشراءفاتورة●
بالشجرة.متواجدغیر



اإلعدادات
Listمنالمزیدقائمةفتحعندخطأیحدث● viewمخصصة.تقاریربقائمةخطأبسبب
محددات.نافذةمنھجري""تاریخالخیارتعلیمعندخطأیحدث●
نوعتكراربمنعالنظامیقومالمستعملة،الغیرالشاشاتجریدفياإلعدادات،قوائمشاشةفي●

الجرید.فيالمستند
حیثصحیحةغیربطریقةEAFieldsValuesCalculatorالكیانمساریعملاألحیانبعضفي●

العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھر
التصنیعنظام
الحفظیمكنالرسالةتظھرحیثالحذفیرفضالنظامفإنإنتاجأمرحذفعنداألحیان،بعضفي●

آخر.مكانفيمستخدمالمستندأنحیث
وتلقائیاالكمیاتبحجزیقوممخزنيصرفطلببإنشاءیقوملكيتوجیھعملتماإلنتاج،أمرفي●

فإنالمخزنيالصرفبطلبالخاصینوالتوجیھالدفترعليیحتويوالذيالتوجیھھذااستخدامعند
بالفعل.موجودةوھيالشحنھبطلبویقومالحفظیرفضالمستند

NAMAتطبیقعلىالبیانیةالرسوملوحةتشغیلعند● ESS،البیانیةالرسومألوانإظھاریتمال
كمامنسقبشكلالنصوصعرضیتموالواحدبلونالفئاتجمیعاظھاریتمحیثصحیحبشكل

.1بالمرفق
خام:موادارتجاعوطلبخام،موادارتجاعمستندمنبكلمكررةالتالیةالحقول●

a.مرات).3(مكررالمخزن
b.اإلنتاج.أمر
c.اإلنتاج.صالة

خطأ:التالیانالعنوانان-1●
a.مباشره.الغیرللمصارفالفعليالحسابطرق
b.مباشره.الغیرالمصارففعليحسابطریقھ

StandardولیسOperationإلىترجمتھاتماإلنجلیزیةباللغةقیاسیةعملیة● Operation.
المنتج.مكوناتبملفمرتینمدرجالخامةتصنیفحقل●
ولیسالجودةمنتحقققائمةإلىیؤديوھومرتینمكررالجودة)تأكید(قائمةالعنواناإلنتاجبأمر●

الجودة.تأكید
فيأوالمستندتفاصیلفيالضریبةبعدالصافيعلىحالبأيتؤثرالالضرائبالموارد:سند●

المستند.رأسفيالضریبةبعداإلجمالي
المستنداتتحتويأنوالمفترضالملفاتجمیعتحتويعلى""بناًءالقائمةتالف:استالممستند●

فقط.التصنیعمودیولمنالممكنة
DocumentTerm.sampleGenerationللعنوانعربیةترجمةتوجدالاإلنتاج:تنفیذمستند●

اإلنتاج.تنفیذمستندبتوجیھ
مجموعةأخرإلىینتقلأنیجبالناتجة"المستنداتتعدیل"إمكانیةالخیاراإلنتاج:تنفیذمستند●

فقط.التسلیمبسنداتمرتبطغیرأنھحیث
منتج"."إرتجاعبمستندللمخزنحقالنیوجد●
.Overheadsیكونأنوالصواب"Calculations"مباشرةالغیرللتكالیفاإلنجلیزياالسم●



التقاریرنظام
SYSR-ACC033:النظاميالتقریرفيخطأیوجد●
مجموعةفيمبیعاًواألقلمبیعاًاألكثراألصنافوھو)SYSR-SLS007(النظامىالتقریر●

الصنف.اسمفیھیظھرالالمبیعات
-قطاعمنالفلترشھرى،بالقطاعاتصنفقسممبیعاتقیمإجمالي"SYSR-SLS031"التقریر●

الصنف.قسمبھیظھرقطاعالى
میزاناالتنانالمالیة،القوائممجموعةفيSYSR_ACC026وSYSR_ACC005التقریران●

تقریرفيالحساباتكلتظھرالومتساویةغیراالرصدةولكنعاماستاذمراجعة
YSR_ACC026

اصدارآلخرطبقافعلیاتتحدثالولكنتحدیثھاتمأنھاتظھرالنظامیةالتقاریرتحدیثعملعند●
openفتحوعندالتطویر،حدثھ Implementation Repoبدونصحیحغیربشكلالشاشةتفتح

الجدول.
الموبایلتطبیق
مساءاً.مثلصباحاًالساعةتظھرحیثخطأبطریقةاألوقاتتظھر●
الجدیدالجیوي
عندأوwindowsتشغیلنظامباستخدامسواءالجدیدةالواجھةعلىالطباعةأثناءخطأیحدث●

.ipadاستخدام
التالیة:األخطاءوجدتالجدیدGUIتجربةاثناء●

ذمة.كوداليذمةكودمنالفلترةیمكنالالحسابات"نظام"تقاریر○
تاریخ.الىتاریخمنبالمدةالفلترةیمكنال○
یوم.360مناكثركلھاالدیوناعماریرىالدیوناعمارتقاریر○
الصرف.وسنداتالقبضسنداتفيبالفواتیرالسدادربطیمكنالالحسابات:مودیول○

الكود.سوىیظھرالمثال)(العمیلالملفاتفيمسودةايفتحعند●
حقلقیمةفيتعدیلوعملالسطرآخرفيالموجودالزرباستخدامسطرمنمماثلةنسخةعملعند●

الجدیدة.بالقیمةالقدیمالسطرفيالحقلنفستعدیلیتمالحفظمعفإنھالجدیدالسطرفي
●In new gui, in mobile view the top logo is not aligned with the menu arrow,

there is too much space above it
الجدیدبالجیويالشجريالعرضیعملال●


