
اإلضافات
المخزوننظام
مصنعة""النصفاألصناففردیتمبحیثبالمستندتعدیالتإضافةتمنھائي:منتجتسعیرمستند●

المناسب.السعرتحدیدیمكنثمومنالنھائيللمنتجاإلجمالیةالتكلفةلمعاینةمجمعة""النصفأو
الـإعداداتفيالمردودات"حالةفيماعدافیفوحالةفيالسطرتكلفة"استخدامالخیارإضافةتم●

supply chain،المردودات.حالةفيیعملوالافتراضیامفعلوھو
الرئیسیةالوحدةدائماً(ص)الوحدةتكونبحیثالتحسینتمتحویالت:جدول-الصنفنافذة●

خطأ.رسالةعرضمعكذلكتكنلمإذاالحفظرفضویتم(األصغر)
الرقموضعیتمحتىEAAutoSerialNumberCalculatorباالسمكیانمسارإضافةتم●

آلیاً.للصنفالمسلسل
سالبةالكمیاتمتابعةحقولكانتإذاالحفظلمنعخیارإضافةتمالتوزیع:إدارةسندات●
Maximum"الخیارإضافةتم● Times of Reprocessing When Overdraft Cost

Changes"التكلفةحسابوإعادةالرجوعمراتعددفيللتحكم.
-الخام(الموادالشاشاترأسفيمخزني)موقعـ(مخزنالحقولإضافةتمتجمیع:ماكینةملف●

كالتالي:لتعملالمخرجات)-المساعدةالخامالمواد
الملفسطورإلىتلقائیاإدراجھایتم..بالھیدرمخزنيموقع/مخزنوجودحالةفي○

الحفظ.معالتجمیعماكینةملفلسطور
إدراجمثلتمامامعالجةسندمستندفيتجمیعماكینةملفاختیارعندتلقائیاإدراجھایتم○

حالیا.الحقولباقي
التجمیع.مستندبرأسللوقتحقول5إضافةتم●
التوریدسندسطورإليالموردةاألصنافسطورمن2ومرجع1مرجعنسختمتجمیع:سند●

التجمیع.سندمننظامیاالمنشأ
المبیعاتنظام
فىالھیدرفىموجودةھىمثلمالھالمتاحةاالختیاراتفىالسطرعلىالعمیلتصنیفاضافةتم●

األسعار.قوائم
الفاتورة.داخلبحثعملعندالمبیعاتفاتورةفىالخدمیةاألصنافإظھارتم●
المشتریاتنظام
فاتورةتوجیھفيالفواتیر"فيالمخزنیةالسنداتتجمیععندالذمة"اعتبارالخیاراضافةتم●

المشتریات.
مشتریات.أسعارعرضمستندسطورفي)Boolean(خیارات3عددإضافةتم●
الفاتورة.داخلبحثعملعندالمشتریاتفاتورةفىالخدمیةاألصنافإظھارتم●
الحساباتنظام
الدفع،طریقةلملفالوردیھلفرقالمدینالجانبوالوردیةلفرقالدائنالجانب-الحقلینإضافةتم●

فيعامةبطریقةالموجودالفرقجانبمنبدالاستخدامھیتمالطریقةبداخلالجانبتحدیدحالةوفي
التیرم.

التالي:إضافةتممتنوعات،فاتورةمستندفي●



السطور.فيBooleanالنوعمنحقول3عدد○
السطور.فيDateالنوعمنحقول3عدد○

التالي:إضافةتممتنوعات،فاتورةمستندفي●
○details.ref3,4,5
○description
○n3,4
○date1,2,3,4

حالةتكونعندماأى(القبضلورقةشیكصرفعملبعدبنكيإشعارعملإمكانیةإضافةتم●
التوجیھ.فيلھاتأثیرإضافةو)،للورقةبنكيإشعارعملیمكنمظھر،الورقة

التالیة:الحقولإضافةتممتنوعات:فاتورة●
○10)n(
○10)date(
○10)ref(

اختیارعندبحیثالمعنىالطرفیخصأوالمعنيالطرففىالحساباتیخصحقلإضافةتم●
الحسابأنأي.الحسابھذاعلىالتحركیتمإشعاراوصرفأوقبضسندوعملالحساب
للورقة.األساسىالحسابھوالمختار

التالي:إضافةتمالمتنوعات:فاتورة●
الذمةإظھاریتم،بالذمةالخاصالحساباختیارثمذمة)(حسابالدائنالجانباختیارعند○

المرتبطةالذمةأوعمیلالذمةآلیاًیظھرعمالءحساباختیارعند(أىبالحسابالمرتبطة
بالحساب).

واختیارموظفمثالواختیارالذمةالىوالذھابذمة)(حسابالدائنالجانباختیارعند○
بالذمة).المرتبطةالحساباتآلیاًیظھر(الموظف

النقدى.التدفقنوعفى"التسویات"إضافةتمحساب:تصنیف●
(مخفي).القیدسندسطورفيالتدفقات"قائمةتسویاتتصنیف"الحقلإضافةتم●
تمللخطأومنعاًالنظامیة"،القیودفيالعكسوالذمةبدونحركاتبعمل"السماحالخیارإضافةتم●

العكسوالذمةبدونحركاتبعملالسماح"تفعیلالخیارعلىالتعلیمبعدإالالخیارھذاتعلیممنع
الحسابات.إعداداتفيالحسابات"فيالنظامیةالقیودفي

البشریةالمواردنظام
الموظف.نافذةفيالمسؤولیاتصفحةفيالسطرعلىمرفقإضافةتم●
األخرى"المقابلة"تمتوھيالمقابلةحالةبحقلجدیدةحالةإضافةتمللعمل:متقدمملف●
"معلقة"الحالةإضافةیتمأنالحالةتغییرزرعلىالضغطعندبحیثالتحسینتمعمل:فرصةملف●

الناتجة.الحالة""تغییربنافذة
Extra(الـخاصیةتفعیلعندالموظفین:ملف● Code(نفسوإدخالسجلإضافةثمالحقول،ألحد

الكودالمكررالسجلمعرفتشملبحیثالخطأرسالةتعدیلتممعبرة.غیررسالةتظھرالكود،ھذا
بھ.

فترةأیامعددإلىالوصولإلمكانیةوذلكلرواتبمعادالتاستعالماتعملیمكنبحیثالتحسینتم●
الفعلیة.أوالمثبتة-التالیةأوالسابقةالرواتب



التالي:إضافةتمالجزاء:/المكافأةسند●
منوالدائنالمدیناحتساب،محاسبيتأثیر(لھالحقولیحتويللمستندتوجیھإضافةتم○

الجزاء)./المكافأةصرفطریقة،المكافأةنوع
للمستند.وذمةعملةإضافةتم○

description(اضافیةحقولإضافةتمطرف:اخالءسند● , n , date , ref , b(لیصبح
المختلفة.اإلداراتمنالطرفإخالءعلىللموافقةكبدیلاستخدامھملیتم20منھمكلاجمالي

العرضلتاریخالموظفتعیینتاریختغییرالخیار"عدمبھوظیفيعرضلمستندتوجیھعملتم●
إلضافةمجمعوظیفيعرضفيآلیا"المصدرالمستند"توجیھحقلإضافةتمكماالوظیفي"،
التوجیھ.

كالتاليوھماالخدمةنھایةصفحةفيالتصفیةسندشاشةفيحقلینإضافةتم●
العمل.أیامصافيتقریبالخیار○
العمل.أیامصافيتقریبطریقةالقائمة○
العمل.أیامصافيحسابفياستخدامھمیمكن

أیام"صافيوھماخیارینعلىویحتويمن"الخدمةمدةایام"حسابباالسمجدیدحقلإضافةتم●
خاللھ.منوالحسابالشرائحعلىالعملبھسیتمخاللھمنالذيالرقموھوالخدمة""مدة،العمل"

السطور.إلجمالیاتمحاسبيتأثیرإضافةثمالسندتوجیھوفىیومىأجرسندإضافةتم●
مجمعة".سلفة"سندباالسمجدیدسندإضافةتم●
المستندیةاالعتماداتنظام
الفاتورةمنحذفھتمقدصنفعلىمصروفسندحفظمحاولةعندمعبرةغیررسالةتظھر●

المشكلة.عنمعبرةتكونبحیثالرسالةتحسینتمالمبدئیة.
المقاوالتنظام
البند(كودالتكویدطریقةخاللمناألعلىالبندكود"معرفةالخیارإضافةتمالمقاوالت:إعدادات●

البند.ھذابدایةحسبعلىبندلكلالرئیسيالبندلحسابوذلكالرئیسي)"،البندبكودیبدأالفرعي
فقط.والمقایسات"العقودفىیدویاًالبنودتكوید"الخیارتفعیلحالةفيتفعیلھیمكن

المشروع.بعقدربطھابدونتنفیذیةأوموازنةتقدیریةموازنةبإنشاءالسماحتم●
التنفیذیة.والموازنةالتقدیریةالموازنةفيالمصدرحقلإضافةتم●
التصنیعنظام
تصرف".ال"مستلزماتوھيالمنتجبمكوناتالخامللموادجدیدةصرفطریقةإضافةتم●
المزیدقائمةفيالتشغیل"عملیاتملفإلىالقیاسیةالعملیاتمنالمواردإضافةالخیار"إضافةتم●

التشغیل.عملیاتشاشةفي
التنفیذ:مستندبتوجیھالتالیةالخیاراتعملتم●

منتج".تسلیمسندإنشاءعلىالموافقة"اعتبار○
موارد"سندإنشاءعلىالموافقة"اعتبار○
خامات"صرفسندإنشاءعلىالموافقة"اعتبار○
عینة"سحبسندإنشاءعلىالموافقة"اعتبار○



المشروعاتإدارةنظام
موظفلكلالسطرمستوىعلىیومىساعاتعددأقصىوشھرىساعاتعددأقصىإضافةتم●

المنفذین.فى
الثابتةاألصولنظام
أصل.شراءأمرفيالشحنشاشةفيدفعاتإنشاءزروالدفعتفاصیلإضافةتم●
الفرع.االیوجدالحیثاإلھالكسندتجمیعفىاالدارةوالتحلیلیةالمجموعةوالقطاعإضافةتم●
العمالءخدمةنظام
وتوجیھ(دفترالحقلینإضافةالمستندھذاتوجیھفيوتمعمل"،"خطةباالسمجدیدمستندإضافةتم●

اتصال).وتوجیھدفترزیارة،
البیعنقاطنظام
البحث.شاشةفياالفتراضیةاألعمدةحجمضبطتم●
الدفع.شاشةوتنسیقضبطتم●
mark"الزرإضافةتم● as read"نما.فيالموجودةمثلللتنبیھات
البیع.نقاطلصالحیاتالتنبیھات"علىاالطالعإمكانیة"عدمالخیارإضافةتم●
والماكینةولملفالبیعنقاطإلعداداتالمخصص"(الوعاء)السعرحساب"استعالمالحقلإضافةتم●

التالي:االستعالممثالالمخصصالوعاءقیمةبتحدیدالخاصاالستعالمھو
○select (:qtyValue * 2) * :unitPrice
حسابھویتمالوحدة،سعر*2*الكمیةبضرباحتسابھیتمالمخصصالوعاءأنیعنيفھو○

بھ.والعملاإلدخالبمجرد
التيالمستنداتمنعددھناكانلھتعرضالبیعلنقاطالدخولعندللمستخدمتظھررسالةإضافةتم●

المعروفة.الطرقمنبأيالمراجعةذلكبعدویمكنھللمستخدم)تنبیھ(مجردإرسالھایتملم
الخیار،ھذااختیارعندالبیع.نقاطإلعداداتاالصدار"لتحدیثالسیرفر"استخدامالخیارإضافةتم●

الحالي.نماإصدارلرقمالمطابقالبیعنقاطاصدارتحمیلیتم
word"المبیعاتجریدفياالعمدةأسماءتكونبحیثالتحسینتم● wrapping"تصغیریمكنلكي

باللمس.تعملالتيالصغیرةالشاشةفيالعموداسم
الفاتورة.تصنیفمعاألصنافخصوماتعروضتفعیلتم●

اإلعدادات
اسمیكوناناتاحةمعالملفاتصورلتصدیر"EAExportAttachments"الكیانمسارعملتم●

التصدیر.مجلدتحدیدواسمھأوالملفكودھوالصوره
الخطأ.ورسائلالشاشاتحقولفھمفيللمساعدةبالمساعدةخاصملفإضافةتم●
disabledالجدولفيالحقول:إعداداتصفحة-المستخدمملفالصالحیات،ملف● fields،تم

عند.تطبقالقدیمالحقلمنبدال))مسودة-تعدیل-(جدیدةعند(تطبقوھيجدیدةحقول3إضافة
سجل.منأكثراستیرادأوتصدیرخاللھمنیمكنوملفات"تصدیر"قائمةملفإنشاءتم●
Monitorاللقائمةالتصدیرإضافةتم● Current Tasksاستمرارھاعملیةفيللتحكم
الموجودةالروابطعلىالضغطعندمشكلةتحدثالبحیثwebserviceالـدلیلصفحةتعدیلتم●

بھا



فيالموازنات""معالخیارواإلدخال""معالخیارعليالتعلیممنالمستخدممنعتمالموافقة:ملف●
الموافقةنفس

العربیة:إلىالتالیةالخطأرسالةترجمةتم●
Satisfied quantity (6) greater than order quantity (5)

المرتبط.سندكمیةمنأكبرالمدخلةوالكمیةالمرتبطللمستندمتابعةوجودحالةفيتظھروھي
الكیانلمسار3parametersإضافةتم●

com.namasoft.modules.accounting.domain.utils.actions.EAAddAccounting
Effect

استیراد"/تصدیر"قائمةتكونبحیثالنافذةتعدیلتمملفات":استیراد/تصدیر"قائمةنافذة●
ملفات.تصدیرقائمةمنبدالًملفات

اإلصدارفيمشكلةحدوثحالةفيإلیھللرجوعالحاجةعندالسابقاإلصداربملفلالحتفاظ●
والتومكاتمجلدفيOld-Release-yyyyMMddHHmmssSSSباسممجلدعملتمالحالي،

erp.warوضعیتم + basic-services.warیتمالمجلداسممناألخیرالجزءبالطبع-فیھ
التحدیث.عندالحالیینوالوقتبالتاریخعنھالتعویض

مسارالىdetails.ref1اوdetails.salesManمثلاضافیةبحقولالتفرقةإمكانیةإضافةتم●
الكیان

com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAGuessSource
LineIdByItem

تعدیلالىویحتاجالمتغیرھوالمندوبولكنالصنفنفسعندهیكونأنیمكنالعمیلأنحیث
بسببلھالتابعالمستندفىاضافتھیستطیعفالالصنفلنفسجدیدمندوببإضافةاألصليالمستند
الكمیات.متابعة

المثالسبیلعلىالخیارھذافیھالیسالتيالتجھیزشاشاتبعضإلىنشط""غیرالخیارإضافةتم●
GUI(الشاشات Post Actions,قائمة,سریعةمساعدةتعریف,الشاشاتوالحقولأعدادات
مخصصة).تقاریر

المستندات.توجیھاتإلىعلى"بناءفياستخدامھابعدالمستنداتتعدیل"منعالخیارإضافةتم●
محددعنوانإلىاإلیمیلإرسالیتمبحیثالنصیةوالرسائلاإلیمیالتإرسالاختباریمكنحتى●

التالیین:الخیاراتإضافةتممحدد،واحدرقمإلىالنصیةالرسالةإرسالأوواحد
○send-emails-only-to=abc@example.comفقطواحدلعنواناإلیمیلإلرسال

األخرى.اإلیمیالتعناوینوتجاھل
○send-sms-only-to=01xxxxxxxعناوینوتجاھلفقطواحدلعنواناإلیمیلإلرسال

األخرى.اإلیمیالت
االفتراضیة.القیمةقالبغرارعلىویدویاًآلیاًتعملبحیثبمعاییرالحقولفلترةتحسینتم●
المستند.نوعیعرضالمستخدمداخلالتعدیلسجلجعلتم●
خیاراتبعرضالنظاملیقومفاتورةمنبدالً"فواتیر"كلمةمثلبالجمع،البحثإمكانیةإضافةتم●

الفاتورة.
أ).،ا(مثلالمتشابھةالحروفتجاھلیتمبحیثالبحثتحسینتم●

mailto:abc@example.com


(علىالمكتوبةالكلمةسیاقبحسبإنجلیزیةأوعربیةكلمةعنالبحثیتمبحیثالبحثتحسینتم●
جوجل).فيالبحثغرار

Do"الخیارإضافةتم● Not Send With Recommit"التنبیھات.تعریفإلى
الجدیدالجیوي
فقط.الجدیدالجیويفيوذلكالخلفیة)،(لوناالیمیلفيیحدثكماالمقروءةالتنبیھاتلونتغییرتم●
العامة.لإلعداداتاللوحیةوالمحمولةاألجھزةفيالجدیدGUIبال"البدءالحقلإضافةتم●
كلاستدعاؤهیتمlistTop5UnreadNotificationsوالموافقاتالتنبیھاتبتحدیثالخاصالجزء●

وعندفقطالبدءمعاستدعاؤهیتمبحیثالتحدیثتم.شدیدبطءفيیتسببمماقصیرةزمنیةمدة
إجراءتنفیذحالةفيرسالةعرضتمكماالجدیدة،الموافقاتأوالتنبیھاتعددفيتغییرحدوث
there(األجھزةأحدعلىبالسیرفراالتصالفيمشكلةووجدت is unhandled exception(

chartTitle|انجلیزيالعنوان(إضافةتماللوحة":"عنصرملف● E(عنوانیوجدانھحیث
االنجلیزیة.باللغةالواجھةعلىالعملعندالعربیةباللغةفیظھرفقطعربي

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

atedValuesAtDetail،معینة.حقولتكرارلمنع
ولیسواحدسطرعلىتكون2مرفقفىالتىالسطورعلىاالخیرةایقوناتاالربعةجعلتم●

سطرین.
ویصبحمعھfooterالنقلیتمحیثلألعلىpagerالنقلیتملمولكنالكیندونسخةتحدیثتم●

سئ.شكلھ
النظامتقاریر
ومستھلكومخصص-الموظفیناجازات-"SYSR-HRS016"النظاميالتقریرإضافةتمت●

متبقي.
والمستھلكالموظفاجازاتبحركاتوالخاص"SYSR-HRS017"النظاميالتقریرإضافةتم●

والرصید.والمتبقي



أخطاء
المخزوننظام
یظھرالولكندائن،السطروذمةمدینالمستندذمةبتأثیرمستندتوجیھعملتمالمتنوعات:فاتورة●

الطرفبوضعالتوجیھتعدیلتموحینالطرفینفيالسطرذمةفيالحسابوضعیتمحیثقید
منالطرفینبسحبالمشكلةنفساستمرتsubsidiaryحقلاختیاروتمالسندرأسمنحقلالمدین
السطر.ذمة

شراء.أمرعلىبناًءتوریدسندإصدارعنداألصنافتكلفةفيخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
المبیعاتنظام
االستبدال.سنداتحفظیمكنالاألحیان،بعضفي●
العملیة.تنفیذیمكنلمرسالةتظھرالموافقات،خیاراتتشغیلبعدسعرعرضحفظعند●
الحساباتنظام
حسابرقمحقلفان"صادرة"الورقةجھة"كمبیالة"،النوعاختیارعندالمالیة،األوراقشاشةفي●

مفعل.غیریصبحالبنك
منالقیدإنشاءالنظامیستطیعالالمستند،داخلذمةواختیارالفواتیرفىالدفعطرقاستخدامعند●

خاطيء.یكونالبنكیةالرسومقیدالدفع،لطرقالمباشرالتوجیھاستعمالعندوالدفع،طریقة
المتنوعات.فاتورةحفظعندخطأیظھراألحیانبعضفي●
البشریةالمواردنظام
غیرعلیھاالمطبقالقیمةأنمنبالرغمالتقریبمعاملبإضافةالراتبمفردیقوماألحیان،بعضفي●

بھ.مرتبطة
الموجودةالقیمالنظامیتجاھلعلى،مقسومافيمضروبااستعالموجودعند-المفردمعادالتفي●

معا.االثنیناعتباریتمأنوالصوابعلي،مقسوماوفيمضروبافي
النظامیقومالالعمل،أیامصافيبتقریبوالخاصینالتصفیةسندشاشةفيالحقلینإضافةبعد●

صحیحة.بطریقةالعملأیامصافيبحساب
التصنیعنظام
خاطئة.بتكالیفالمنتجاتبتسلیماألحیانبعضفيالنظامیقوم●

اإلعدادات
listبقائمةالعرضفيالنتائجأعمدةإلىالسطورمنحقلإضافةعند● view،نمایسمحال

سطر.2عليیحتويسجلكلسجل،50السجالتعددیكونعندمافمثالًالسجالت،كلبتصفح
listالفيستظھرالتيالسطورعدداجماليفإذا viewأولبتصفحنمایسمحسطر،100ھو

فقط.منھمسطرخمسین
یعملالمساعدةتعریفبملفتعریفھتممافإنعلى"،"مطبقبالجدولمستخدمینتحدیدعدمعند●

المستخدمین.جمیعمعالحالةھذهفيیعملأنوالمفترضالخطأ،رسائلمعیعملوالالحقولمع
صالحیةعندهلیسألنھالبحثالیعملالقوائم،مطالعةبدونبالبحثالعرضصالحیةاعطاءعند●

القوائم.مطالعة
technical"رسالةتظھرالموافقة،بانتظارحالتھتكونوعملمھمةلمستندإرجاععملعند●

error."



(فيللموافقةإرجاععملثممنتج)،مكوناتالمثالسبیل(عليلملفموافقةتعریفعملعند●
خطأ.یظھرأخرىمرةللموافقةإرسالھاثم-سطوروجودمع-التعدیل)ولیساإلدخال

ثمaccountingمجموعةمننسخوdefaultالقائمةمناألنواعنسخوصالحیاتملفعملعند●
خطأ.یحدثالمجموعة"بھذهالموجودةاألنواع"إضافةالزرعلىالضغط

البیعنقاطنظام
نما.إلىالقبضسنداتبعضبإرسالالنظامیقومالأحیاناً،●
ثمالموافقةوعندتھملسوفالبیاناتأنرسالةتظھربیانات،وجودمعالشاشاتبینالتنقلعند●

حذفھا.یتملمالبیاناتتظھرالشاشةلنفسالرجوع،
المستندیةاالعتماداتنظام
بقیمةالقیدویظھربقیمةالمستندیظھربكسور،المعدلوجودحالةفياإلعتماد:مصروفسند●

أخرى.
نوافذباقيمعمتوافقغیروھذااإلجمالیاتقسمأعلىالمحدداتقسمیظھرالمصروفات،سندبنافذة●

النظام.
العمالءخدمةنظام
زیارة.مستندحفظعندخطأیظھر●
العقارياالستثمارنظام
یمكنالالتنازل،سندبعدالوحدةنفسعلىجدیدبیععقدعملثمبیععقدعلىتنازلسندعملعند●

الجدید.العقدعلىثانىتنازلسندعمل
التنازل.سندحفظاألحیانبعضفيالنظامیقبلال●
فيظاھرزالماأنھأيللبیعمتاحةأنھاالوحدةفيالتأثیریتمالملكیة،عنتنازلسندعملعند●

بیعھا).(تمالوحدة
المستشفیاتإدارةنظام
اإلشراففاتورةقیمةبعرضالنظامیقومالالفواتیر،تجمیععندالختامیة،المریضفاتورةفي●

فاتورةقیمةتتضمنالالكلیةالفاتورةقیمةتكونثمومنالفواتیر،معاستحضارھاتمالتيالطبي
الطبي.اإلشراف

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرجراحیةعملیةنوعملففىطبیةخدمةإدراجعند●
موافقة.بمستندالمربوطةاألسعارحسابفىمشكلةھناكالعملیاتفاتورةبمستند●
إقامةفاتورةبدورهأنشأوالذيیدویاًتسكینمستندإنشاءتمثم،مریضدخولاستمارةإنشاءتم●

مریضخروجسندإنشاءعندذلكبعدختامیة.فاتورةثمعملیات،فاتورةثمآلیاًطبيوإشراف
عملیة).تنفیذیمكن(الالخطأیظھر

یظھرالجراحیة"العملیة"نوعبالحقلالجراحیةالعملیاتأحدإدراجعندجراحیة:عملیةفاتورة●
التالیان:الخطآن
یقومبینماجراحیة"عملیة"نوعملفمنالمستلزماتسعرباستحضارالنظامیقوم○

طبیة".أسعار"قائمةملفمنالخدماتباستحضار
وذلكالجراحیةالعملیةتخزینعندالمستلزماتأسعاربحذفالنظامیقومالحالة،ھذهفي○

وحدةسعریوجدالبینماالعملیةلفاتورةالطبیةالمستلزماتبصفحةوحدةسعریوجدألنھ
فقط).إجماليسعر(یوجدالعملیةنوعبملفالمستلزماتبصفحة



سعرأوعددیوجدالبینماجراحیةعملیةفاتورةفيالطبیةالخدماتبصفحةوحدةوسعرعددیوجد●
جراحیة.عملیةلنوعالطبیةالخدماتبصفحةوحدة

وحدةسعریوجدالبینماجراحیةعملیةفاتورةفيالطبیةالمستلزماتبصفحةوحدةسعریوجد●
جراحیة.عملیةلنوعالطبیةالمستلزماتبصفحة

حیثالمستندبتفاصیلقیمةلھلیستمریض"دخول"استمارةالحقلتأمین":شركة"موافقةملف●
المستند.برأسالموجودةالدخولاستمارةیساويأنالبد

تحتويأنالمفترضبینماالملفاتجمیععلىعلى)(بناءالقائمةتحتويتغذیة":"صرفمستند●
المحتملة.الملفات

النظامیقومالحیثتأثیرأيلھمالیسالتوریدوموقعالتوریدمخزنتغذیة":"صرفمستند●
الناتج.التجمیعبمستندباستخدامھم

التالیة:باألخطاءبالعناوینأخطاءتوجدمریض،تسكینمستندتوجیھ●
اإلقامة".فاتورةدفتر"یكونأنیجبالتسكین"فاتورة"دفتر○
اإلقامة".فاتورة"توجیھأنیجبالتسكین"فاتورة"توجیھ○
اإلقامة"فاتورة"نوعأنیجبالتسكین"فاتورة"نوع○

اإلقامة"فاتورة"نوعیكونأنیجبالتسكین"فاتورة"نوعالعنوان،إقامة)(فاتورةمستندبتوجیھ●
Medical(طبیباستمارةسندفي● Price Info(الترجمةتكونأنیجب)Medical

Supervision Price Info.(
یكونأنیجبالعملبات"أسعار"تكالیفالعنوانالتأثیر:–جراحیةعملیةمستندتكالیف●

"(العملیات)"
اإلعدادات
التعدیلتمثمالنافذةھذهعبرمشتریاتفاتورةتصدیرتمملفات":استیراد/تصدیر"قائمةملف●

الخطأرسالةبإظھارالنظامفقامالتصدیر"،معتذكرلمالتيالمرجعیةالحقول"تصدیریتمبحیث
أخرى.مرةالسجلتصدیرعندالعملیة"تنفیذیمكن"لم

GUIوجودعند● Post Actionیقومالذمةاختیارمعو-القبضسندفيمثالالذمةحقلعلى
المفاتیح.بلوحةالبیاناتادخالسھولةعلىیؤثرمماسطرأولإلىالحاليالسطربتغییرالنظام

الموافقة.بانتظارلمستندمستندإلغاءسندبعملالنظامیسمح●
الموبایلتطبیق
failedیظھرNamelessتطبیقخاللمنالكترونيحضورمستندعلىالموافقةعند● 500.
الجدیدالجیوي
الجدید.guiالـفيتعملالالمزیدقائمةاألحیان،بعضفي●
لنفسظھورھامنالرغمعلىadminولیسالعادىالمستخدمعندعرضھایتمالالمزیدقائمة●

القدیم.الجیوىفىالمستخدم
إلىیؤديھذاو-مرتینالسیرفرالىالذھابیتمللصفحةRefreshوعملالقائمةعرضفتحعند●

األحیان.بعضفيبطء
منبأياختیاري)أو(إجبارياالستالمأوالسحبفيالسیاسةاختیارعندالصنف،إعداداتبنافذة●

حیثالتكالیف""متابعةالخیارأوالكمیات""متابعةالخیاربتعلیمالنظامیسمحالالصنف،إعدادات
القدیم.الجیويفيصحیحةبطریقةتعملانھاالعلممعللمستخدم.متاحغیرالخیارھذایكون



guiالـیعملالاألحیانبعضفي● post actionsالـمعgui.الجدید
فيتنازليترتیبالصرفسندلشاشةdefaultالیكونبحیثالصرفلسندشاشةتعدیلعملتم●

فارغةتظھرالفلترمنالعرضطریقةاختیارعندایضاوالجدید،guiالفيتعملالولكنالفلتر
الجدید.الشكلفي

القیود.تظھرالالجدید،guiالـفيللمستندالنظاميالقیدطباعةاختیارعند●
فارغ.بمحتوىیظھر،editorعلىیحتويمستندأيأومعینتطویرطلبفتحعنداحیانا●
ذلك،علىكمثالسطرین،علىالخانةتمتدالسطرین،یحتاجالبرنامجفيأساسينصوجودعند●

المستخدم.وفيالصالحیاتملفوفىالتوجیھاتوفىاالعداداتفيالخیاراتأسماء
والحضورفيالي-منعمودكمثالصحیحة.بطریقةیعملالالجدیدالجیويفيالوقتعمود●

الراتب.سندداخلللفترةاالنصراف
أسماءضبطیتمالالشاشة،عرضتقلیلومعالجدیدالجیويفيالصفحةداخلصورةوضععند●

الكبیرة.المسمیاتبینتداخلویحدثالحقول
أنالمستخدمیستطیعالومنھاالفرعیةالقائمةتظھرالالمزیدفيالسابقةالنسخعلىالوقوفعند●

السابقة.النسخمنأيیطالع
ظھورهتقلیلاواخفاؤهیتموالالرئیسیةالشاشةفيلوحةوجودمعیظھربالخلفیةالبرنامجلوجو●

القدیمة.بالواجھھكما
النظاميالقیدعرضیتمالمخزني،التوریدمستندفيالمزیدقائمھمنفیفوتكالیفقیدعرضعند●

القدیم.GUIالـفيصحیحبشكلتعملأنھامنبالرغمالتكالیفقیدمنبدال
صحیح.بشكلتعملالمزیدبقائمةاإلجراءاتمنعصالحیة●
QRالـشاشةفتحعند● Codeمقروءة.غیروصغیرةتظھرالجديالجیويفي


