
اإلضافات
المخزوننظام
التالیة:الملفاتإضافةتم●

للسائقین.التوصیلمنظمة○
السائقین.إعدادات○

التوزیع.إدارةلمستنداتتوصیل"تاریخأقرب"معلوماتالحقلإضافةتم●
التوزیع.إدارةإلعداداتللسائقین"التوصیلمنظمة"استخدامالخیارإضافةتم●
المبیعات.مستنداتلتوجیھللسائقین"التوصیل"منظمةالحقلإضافةتم●
علیھ.بناًءاستبدالسندإنشاءیمكنبحیثاستبدال""طلبباالسممستندإضافةتم●
Listإلىوتحویلھالشاشةمنالمخططةاألصنافجدولإزالةتمالتجمیع:سند● Viewمعانھحیث

المستند.فتحوقتبزیادةیقومبھالسطورعددزیادة
Consider"الخیارإضافةتم● Overdraft Per Cost Dimension Not Per Qty

Dimension"التوزیع.نظامإعداداتإلى
على"بناءفيبیعسندوجودحالةفياألسعاربقوائمااللتزام"تجاھلباسمجدیدخیارعملتم●

المبیعات.سنداتتوجیھفي"األسعاربقوائمالخیار"االلتزاملتجاھل
سندتوجیھإلىالتجمیع"سندنفسفيالصنفنفسوتوریدبصرف"السماحالخیارإضافةتم●

التجمیع.
التوزیع.إدارةبإعداداتمنفصلة"صفحةفيالصنفتكالیفوصلة"وضعالخیارإضافةتم●
المبیعاتنظام
الكمیات".متابعةمعاألمرحالةملف"إعداداتإضافةتم●
الكمیات:متابعةمجموعةفيالتوزیعإدارةمستنداتتوجیھفياآلتيإضافةتم●

فيمتابعة-االوليالكمیةفي(متابعةعلىیحتويوھو-الـحالةفياألمرحالةتحدیث○
الثانیة).الكمیة

الكمیات.متابعةمعاألمرحالةإعدادات○
لملغي.البیعأمرحالةتغییرعندنظامیا)+(یدویاالمنفذةالكمیةمنالتحقق○

بالسالبالكمیاتبجعلیقومبحیثمبیعاتفاتورةعلىبناًءإنشائھعنداالستبدالطلبتحسینتم●
االستبدال.سندمثل

األسعار)بقوائمااللتزام(معسعرلھالیسأصنافوجودمعبالحفظ"السماحالخیارإضافةتم●
المبیعات.سنداتبتوجیھ

التالیة:النوافذمنكلإلى5مرفق،4مرفق،3مرفقاضافةتم●
المبیعاتأسعارعرض○
المبیعاتفاتورة○

الحساباتنظام
النظامیقومأنالمدینالمبلغحقلفيمبلغكتابةعندبحیثبالحساباتالصرفسنداتتحسینتم●

القید.سنداتفيالحالھوكماالدائنالمبلغحقلفيالمكتوبالمبلغبحذف



الحساباتإعداداتفىوالقبض"الصرفسنداتفىالمتعددةالدفعبطرق"السماحالخیارإضافةتم●
السندات.ھذهفىالدفعاتصفحةفىالدفعبطرقالخاصالجریدإلظھاروذلك

طرقلتفعیلوالقبضالصرفسنداتتوجیھفىالمتعددة"الدفعبطرق"السماحالخیارإضافةتم●
المتعددة.الدفع

فيالمحددةالسیاسةعنالسیاسةلھذهأولویة"إعطاءوھوالضریبیةالسیاسةداخلخیارإضافةتم●
المورد".والعمیل

وفاتورةعلىبناًءقبضسندأوصرفسندعملعندبحیثوالقبضالصرفسنديتحسینتم●
السطر.علىالحساباسمفينسخھوالذمةمنالحسابھذابحذفالنظامیقومحساب،الذمةتكون

الذمة-الحسابمصدرنوعمثلالتوجیھفيالموجودةعنمختلفةقیمإدخال"منعالخیارإضافةتم●
والصرف.القبضسنديبتوجیھالمتعلقة(حساباتھم)"

األرباح.توزیعاتمستندفيالسطوروعلىالھیدرعلىمرفقاتإضافةتم●
المستنداتإدارةنظام
HOEmployeeAchievementLineبالجدولالتاليإضافةتم●

○10number
○text 10
○ref 10
○10description

البشریةالمواردنظام
تصفیةصفحة(فيالرواتبسنداتسطورفيالتالیةالحقولإضافةتممستحقات:تصفیةمستند●

النھائي:المرتبحقلقبلوذلكالخدمة)نھایةتصفیةوصفحةاإلجازات
اإلضافاتإجمالي○
االستقطاعاتإجمالي○

Vacation"تكرارات)"علیھ(یطبقیومياإلجازات"أیامباسمنظاميمؤشرعملتم● Type
Value Daily."

Daily"باسمنظاميمؤشرعملتم● Indicator From SQL"جملةمنیوميیدوي"مؤشر
SQL"

اإلجازة:سندإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●
اإلجازةبدءقبلالرئیسياإلجازةنوعمنالسابقالرصید○
الرئیسياإلجازةنوعمناإلجازةبعدالمتبقيالرصید○

الصرفیة.إلىالمجمعة"الرواتبفترةنفسخاللالصرفیةتكرار"عدمالخیارإضافةتم●
اإلجازةأیاماحتسابمعمباشرةسندتسجیلعدمعندالشھرلنھایةاإلجازة"اعتبارالخیارإضافةتم●

اإلجازة.نوعإعداداتفيمرتب"بدون
الموجودةاإلحصائیاتفيالعمالة"مجموعةدوامو"كودالدوري"،الدوام"كودالحقلینإضافةتم●

شاشة.تعدیلطریقعنإظھارھمایمكنالراتب.بسند
مستندو"االداء"مؤشرات"قیممستنديمنكلفيالرواتب"إصدار"مجالفلترإضافةتم●

الیدویة".المؤشرات



بحیثالسطورعليأوالسندرأسفيقسطآخرتاریخحسابطریقةتعدیلتمالمجمعة:السلفةسند●
األقساط.عددمنحسابھیتم

الخطأیظھرالراتبلسندإصدارعملعندفإنھالراتب،معادلةفيبدونالتقریبطریقةعملتماذا●
العملیة".تنفیذیمكن"ال

بالموظف.االجازةنوعفلترةتمالسطر،علىاالجازة""نوعبالحقلاإلجازةسندفى●
والمدة).اإلجازةونوع(الموظفالسطورتكرارمنعتماإلجازة،سندفي●
المقاوالتنظام
المقاوالتإعداداتإليالضرائب"اعداداتخاللمنالضرائبباحتساب"السماحالخیارإضافةتم●

الضرائب.إعداداتخاللمنالضرائببحسابللسماحوذلك
التصنیعنظام
إعداداتإلىإنتاج"أمرعلىبناًءسندعملعندفقطالیدويالسطور"نسخالخیاراضافةتم●

التصنیع.
العقارياالستثمارنظام
كل"."یستحقبقائمةالقسط"كل"معالخیارإضافةتمالمصروف:نوعنافذة●
بقائمةالقسط"كل"معالخیارإضافةتموالمصروفات:والبنودالرسومصفحة-اإلیجارعقد●

المصروفات.بتفاصیلكل""یستحق
االفتتاحي.اإلیجارعقدمستندبسطوربالكامل""مدفوعالخیارإضافةتم●
عقاري.استثمارأسعارقائمةإلىاألسعار"قائمة"نوعالحقلإضافةتم●
Create""لعقارتحویلزر"إنشاءتم● Real Estate"تحویل"وكذلكثابتأصلسندفي

Create""لعقارات Real estates"القائمة.بعرضمزیدقائمةفي
التنازل.سندتوجیھإلىالسعر"علىالتخفیضودائنالسعرعلىالتخفیض"مدینحقليإضافةتم●
بنسخالنظامیقومأنالوحدةلھذهالمبنيكودادخالعندبحیثالنظامتحسینتمالوحدة:شاشة●

بالوحدة.الموجودالمالكحقلإليالمبنيشاشةمنالمالك
صفحةتفاصیلفيإجباریاًالنسبةأساسحقلجعلتماالفتتاحياإلیجاروعقداالیجارعقدشاشةفي●

نسبة.ھوالمصروفنسبةنوعكاناذاوالمصروفات"والبنود"الرسوم
الضغطثمالنافذةبتفاصیلالسطرعلىالعقداختیارعندبحیثالتحسینتمالمجمع:التحصیلسند●

المحصلة.الغیراألقساطوأنواعاكوادبعرضالنظامیقومالقسط،كودحقلعلى
●
الخدمةمراكزنظام
الخدمة.مراكزإعداداتفيمنتھي"حالتھالذىالسطرفىالتعدیلیمكن"الالخیارإضافةتم●
فى)CRMVisitEmployee(الفنيمالحظاتفىالسطورعلى5refعددإضافةتم●

التالیة:المستندات
الزیارةطلب○
الزیارة○

المستشفیاتنظام
المستندرأسفىالتخصصإضافةوعندالسطور،علىالفواتیركلفىالطبىالتخصصإضافةتم●

التفاصیل.إلىإضافتھیتمالالمستند،رأسفىالتخصصإضافةعدمحالةوفىالتفاصیلفىیظھر



العمالءخدمةنظام
ومستندالزیارة""طلبمستندفيالفني"ب"مالحظاتالخاصGridالفيref)2(إضافةتم●

"الزیارة".
البیعنقاطنظام
البیع.نقطةإلعداداتالمفضل"الصنفزرعرض"طریقةالحقلإضافةتم●
الحاجة.عندسطرینعلىبعرضھاالنظامیقومبحیثالحقولعناوینعرضطریقةتحسینتم●
الجدیدة.الواجھةعلىفقطوالعملالقدیمةالواجھةعلىالعملإلغاءتم●
البیع.نقاطإعداداتطریقعنالبیعنقطةواجھةإلىإضافتھمیمكنمرفقاتخمسةإضافةتم●
البیع:نقطةبصالحیاتالتالیینالخیارینإضافةتم●

آخرمستخدموردیةفيمردودعملإمكانیة○
آخرمستخدموردیةفياستبدالعملإمكانیة○

معفارغاتركھحالفيمطلوبالدفعلطریقةالرسومحسابأنرسالةعرضیتمبحیثالتحسینتم●
رسوم.وجود

اإلعدادات
كالتالي:وھيالكمیاتلمتابعةالمدخالتلعرضالمزیدقائمةفيخیارینإضافةتم●

المستند.بھایؤثرالتيالمدخالت○
المستند.عليتؤثرالتيالمدخالت○

السطورحذف-الكلحذف-الكل(اختیارالخیاراتتحتويالتقاریربمحدداتقائمةإضافةتم●
المختاره).

Combo(قائمةإضافةتم● Box(وتحتويالمزیدقائمةخاللمنالتصدیرعندالتصدیرنوعباسم
JSON(على - EXCEL - XML.(

الملفات".استیرادتصدیر/"قائمةشاشةالىالتصدیرنوعإضافةتم●
الضریبیة.السیاسةبملفالسیاسة"ھذهمعاألصنافضریبةإحتساب"عدمالخیارإضافةتم●
.jsonتصدیرالـمعالمرفقاتتصدیراالعتبارفياألخذتم●
دمجیتمبحیثالبنكیة)التسویةمذكرات-االنصرافو(الحضوراستیرادعندالنظامتحسینتم●

(-)بینھماواحدعمودفيعمودیندمجتمالتالي،المثالفيواحد.عمودفيمثالعمودین
m1=#ignore#date{dd-MM-yyyy}#empid#ignore#ignore#ignore#ignore#text1{ -
}#intime{HH:mm:ss}#outtime{HH:mm:ss}#text1{ - }#ignoreLinesFromTop{1}

فكرةبنفسیعملEASCPreventChangingFromDocFieldsجدیدكیانمسارعملتم●
EAPreventChangingFieldsالنسخةبینماالبیاناتتغیرعدممنالتأكدمنبداللكنو

والسندالسندبینماتحددھاالتيالحقولفيالبیاناتتطابقمنالتأكدیتم-حفظھیتمماوالسابقة
علیھ.بناًءھوالذي

فارغة:رسالةتظھرالتالیةالخطواتتنفیذعند●
2020-01-01منأكبرالفعلیةتواریخھاالليالفواتیربعرضالقائمةعرضفيفلترعمل○
منھمفاتورةايفتح○



بینالتنقلبعرضالخاصالعلويالشریطفيالموجودالتالیة""الفاتورةزرعلىالضغط○
الفواتیر.

Integratorsالـمیكانیكیةخاللمنjsonلملفاستیرادعملإمكانیةإضافةتم●
بینالمسافاتبازالةیقومأنإمكانیةإضافةبھتمEAFieldsValueCalculatorالكیانمسار●

موحد.شكلاليالمتشابھةالحروفبتحویلیقوموالكلمات
علىتحتويوالفقطالعمیلبترخیصالموجودةالقائمةعناصرإظھاریتمبحیثالقوائمتحسینتم●

القائمة.تعدیلخاللمنتعدیلھأوإخفاؤهیتممامراعاةمعبالكاملنماعناصر
الموبایلتطبیق
سند120وجودحالةفيحالیاانھحیثتنازليالسنداتلترتیبالتحصیلبتطبیقإمكانیةإضافةتم●

القائمة.آخرحتىالنزولالیومانشاؤهتمسندأيطباعةفيالرغبةعندیتمالجھازعلى
Masterإضافةتم● PasswordبالـخاصةpinلبرنامجNama StockTaking.
النظامتقاریر
والمخصصالمستھلكمنكلكانلوبحیثالنظامتحسینتم،SYSR-HRS016بالتقریر●

السطر.بعرضالنظامیقومالالصفر،یساويوالمتبقي
قدعرضأسلوبمنلھالماالتقاریربقائمةالمستنداتنماذجتقاریرعرضلعدمإمكانیةإضافةتم●

العمالء.منلكثیروواضحمفھومغیریكون
اآلتیة:النظامیةبالتقاریراإلنشاءبتاریخالترتیبإضافةتم●

○"SYSR-ACC031"
○"SYSR-ACC003"
○"SYSR-ACC035"
○"SYSR-INV004"

بكودبالترتیبالتقریریقومحتى)SYSR-ACC013(بالفرعالمصاریفتحلیلتقریرتعدیلتم●
الحساب.

مستخدمةتعدلمالتيالتقاریرحذفیتمالنظامیة،التقاریرتحدیثعندبحیثالنظامتقاریرتحسینتم●
بھا.الخاصةاألكوادتغیرأو



أخطاء
المخزوننظام
للمخزون"،الحالیة"القیمةتقریرفىبالسالبرصیدلھاأنوتظھررصیدلھالیساألصنافبعض●

الخطأ.ھذالمعالجةاستعالمجملةتصمیموتم
والخروجسطربینماالتكلفةتحدیثیتمالالحاالتبعضفيالمكشوفعلىتحویلوجودعند●

التكالیف.فياختالفاتإلىیؤديمماالدخول
النظامیسمحالموافقة،بانتظارالمستندھذاوكانالمخزنيبالحجزیقوممخزنيمستندإصدارعند●

تنفیذه.أوالحجزبإلغاءالمستندأصدرلمن
وجدتأصنافبھاالیكوناإلنھاءفىالتفاصیلالجرد،إنھاءمھمةخاللمنجردانھاءعملعند●

المخزن.ھذافىرصیدلھاولیسالجردلجنةفىفعلیا
عندخطأیحدثالجدول"منبدالبقائمةعرضفيالجردإنھاءسطور"عرضالخیارتفعیلعند●

صفر.لھالدفتريالرصیدبینماموجبةبكمیةاألصنافأحدجرد
ذلكبعدثماألصناف،بأحدالموردعلىالشراءقصرحقلفيالمورداختیارعندالصنف:ملف●

یظھر.الالموردنفساختیارمعالشراءأمرفيالصنفھذاعنالبحث
المبیعاتنظام
معمشكلةتحدثالدفعطریقةفيالدفع"طرقمصروفاتقیودإختصارالخیار"عدماختیارعند●

دفع.طرقبھاالتيالفواتیرحفظ
خطأ.یظھرالسابقأوالتاليمنالمبیعاتفواتیربینالتنقلعنداألحیان،بعضفي●
مبیعات.أمرحفظمحاولةعندأحیاناًخطأیحدث●
المشتریاتنظام
معمشكلةتحدثالدفعطریقةفيالدفع"طرقمصروفاتقیودإختصارالخیار"عدماختیارعند●

دفع.طرقبھاالتيالفواتیرحفظ
الحساباتنظام
متوازن.غیرالختامىالقیدبأنمشكلةتظھراألحیان،بعضفى●
سندفيالمستندتوجیھاختیارثمالصرفطلبداخلمنصرفسندإنشاءعلىالضغطعند●

صحیح.بشكلبالتوجیھالموجودالذمةحسابباستحضارالنظامیقومالالصرف،
واإلضافة:الخصمإشعارسنداتبتوجیھالتالیةالخیاراتإضافةتم●

الفاتورةقیمةفي1ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي2ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي3ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي4ضریبةإحتسابعدم○

واإلضافة.الخصمإشعارسنداتبتوجیھالدیون"أعمارفيالفواتیرإستعمال"عدمالخیارإضافةتم●
كانإذاثمومنالمستند،بتفاصیلالفاتورة""قیمةالحقلإضافةتمواإلضافة:الخصمإشعارسندا●

الضریبةھذهبطرحالنظامیقومالمطبقة،الضرائبمنأيبحسابیقومالاإلشعارمستندتوجیھ
الضریبةھذهتتضمنالبالتفاصیلالفاتورةقیمةتكونثمومنبالتفاصیلالمدرجةالفواتیرمنبأي
المستند.برأسالفاتورةقیمةإلىبالتفاصیلالفاتورة""قیمةإضافةیتمكماالضرائب)ھذه(أو



البنوكنظام
وذلكجداصغیرالحقولحجمالضمان)،خطابتغطیة(بالتغطیةالخاصةالمجموعة●

التالیة:بالمستندات
ضمانخطابإصدار○
ضمانخطابتسلیم○
ضمانخطاباستالم○
ضمانخطابإنھاء○

الضمان.خطابإنھاءمستندبحفظالنظامیسمحالاألحیان،بعضفي●
األخطاءتظھرضمان،خطابتعدیلمستندالضمان،خطابإصدارمستندمنكلتوجیھفي●

التالیة:
بحذفالنظامیقومحفظوعملالضریبةتأثیرصفحةفيحساباتوضععند○

الحفظ.معالحسابات
شي.أيبعرضالنظامیقومالالصفحة،بأسفلالموجودضریبةسیاسةاختیارعند○

البشریةالمواردنظام
التوجدبینماالراتببسندعطالتإضافيبعرضالراتببسندالنظامیقوماألحیان،بعضفي●

الیوم.ھذافىعطالت
مدفوعةاإلجازةمدةوحقلاألجرمدفوعةاإلجازةمدةصافيحقلقیمةبحسابالنظامیقومال●

مرتین.الحفظبعدإالاألجر
یوجدالمبلغانرغمفارغالسندرأسفيالمبلغبأنخطأیظھرالحفظعندالمجمعة:السلفةسند●

عددالمبلغ،حقلكذلكقسط.آخروتاریخقسطأولوتاریخاألقساطعددوكذلكالسطور،على
معملئھایتمالحقولھذهفيفارغةسطوریوجدحالفيقسطآخرتاریخقسط،اولتاریخاألقساط،
السند.رأسفيالسطورنفسمنالحفظ

مدةبحسابیقومالالسطور"علىاالجازة"مدةالحقلموظف،منألكثراإلجازةسنداتفى●
اإلجازة.مدةبینالواقعةاالخرىاالجازاتبتجاھلیقومحیثاإلجازة

المقاوالتنظام
بحذفالنظامیقومجدید،بنداضافةثموالحفظبنودإدخالعندالشروط:صفحة-باطنمقاولعقد●

لھ.السابقةالفرعیةللبنودالوحدهسعركل
عملیةتتمالوحدة،سعروعلیھاالمتعاقدالكمیةادخالعندالشروط:صفحة-باطنمقاولعقد●

الكمیةعلىالسعرإجماليقسمةیتمعلیھاالمتعاقدالكمیةفيالتعدیلعندلكنصحیحبشكلالضرب
خطأ.الوحدةسعریكونوبالتاليعلیھاالمتعاقد

اإلعدادات
السطرفىالحذفبعداالختیاریظھرلسطر،حذفوعملالمفاتیحبلوحةالسطوربینالتنقلعند●

الحذف.بعد1رقمالسطرعلىبالوقوفالسیستمیقوم21سطرحذفتملومثالًللسطور.االول
حذفثمالمركبالقطاعفىقطاعمنأكثرتحدیدعندأنھحیثمركبقطاععملعندمشكلةتوجد●

تمت.التىالتعدیالتاعتباردونتسجیلھتمبمامحتفظایظلمنھماى



البیعنقاطنظام
الحفظ.النظامیرفضالبیع،لنقاطالمرسلةاألصنافملففيتصنیفأوصنفقسموضععند●
الخصم).وأعمدةالضریبة(أعمدةمثالاألعمدة.بھذهبالتأثیرالنظامیقومالاألعمدة،إخفاءعند●
فیھا.الكتابةعندصحیحةبطریقةتعملالالخصمقیمة●
البیع.نقطةفيالوردیةإغالقنقلعندخطأیوجد●
البیع.لنقاطالجدیدالشكلمعتعملالسریعھمساعدهتعریف●
المستشفیاتإدارةنظام
الموجودة.لألصنافمخزنيصرفبعملالنظامیقومالالعملیاتفاتورةفى●
العقارياالستثمارنظام
األقساطبإنشاءالنظامیقوماالفتتاحي،اإلیجارعقدشاشةفياألقساطإنشاءزرارعليالضغطعند●

Database"الرسالةتظھرالعقدحفظإعادةوعندخاطئ،بشكل error occurred"
خطأ.یظھرمجمعتحصیلسندحفظعند●
بشكلاألقساطعلىالمضافةالمصروفاتبحساباألحیانبعضفيالنظامیقوماإلیجار:عقد●

خاطئ.
الثابتةاألصولنظام
خطأیظھریظھرالثابتاألصلوافتتاحياألصولمنالجزئيالتخلصسنداتإنشاءكیانمسار●

المستند.حفظعندأحیاناً
تكلیفسندأصل،افتتاحسندأصل،شراء(فاتورةالمستنداتأحدمناألصولأحدحذفعند●

ھذهمنأيمنحذفھبعدالنظامیقومالحیثاألصل.حذفمحاولةعندخطأیحدثأصل)،
األصل).وموقعاألصل،(خصائصالجدولینمنبحذفھالمستندات

خطأ.یظھرأصلشراءسندحفظإعادةعند●
مھلكغیراألصلأنمنالرغمعلىسالبةبقیمةالثابتاألصلإھالكیتماألحیانبعضفي●

بالكامل.
فيالموردتحدیثیتمالثابت،أصلشراءسندفيمورداختیارعندثابت،أصلشراءسندفي●

الثابت.األصلشراءسند(سطور)فيالموجودبالموردالثابتاألصلفيالشراءمعلومات
إلىیؤديالثابتاألصلوافتتاحياألصولمنالجزئيالتخلصسنداتبإنشاءالخاصالكیانمسار●

منتھي.أصلمعیعملالالجزئيالتخلصسندأنمشكلةتوجدحیثالحفظعندخطأ
الجدیدالجیوي
وإدخالجدیدمستندأوملفوإنشاءالدخول"بتسجیل"االحتفاظاالختیارمعبمستخدمالدخولعند●

newفتحثمبیانات tabعلىوالضغطاألساسیةبجانبlogout all usersلألولىوالرجوع
بیضاء.صفحةتظھرالحفظ،ومحاولة

تنفیذیمكن"الالخطأیظھرجدیدإضافةعلىوالضغطتنفیذیةمقاوالتموازنةشاشةفتحعند●
العملیة".

القدیمة.المستخدمبواجھةكماالصنفبملفصحیحبشكلعرضھایتمالصنف،صورةإضافةعند●
حیثالعامةاإلعداداتفيالموجودحسبمقاساتھاضبطیتمالالجدید،guiالـفيالموظفصورة●

العرض.إلىنسبةالمجموعةطولمعتلقائیاالطولضبطویتم15العرضنسبةاختیارتم



نصيكحقلتظھرولكنالمتنوعات،فاتورةلشاشة"details.text2"للحقلبھامسموحقیمعملتم●
كقائمة.الظھورمنبدالً

أوبعدھاالواجھةمعالتعاملیتمال"اغالق"،بالمدخالتنافذةوغلقمدخالتبھالوحةوجودعند●
الواجھة.فيعنصرأياواالزرارمعالتعامل

القائمة.بعرضخطأیوجد●
وإعادةbrowserالـغلقواالفتراضيعنمختلفالجدیدبالجیويمعینthemeبالعملعند●

themeالـعملتمالمختار.الشكلتطبیقیتموالdefaultالـللشكلthemeالیعودفتحھ
blueمنبدالdefaultاالفتراضي opel.

سعرفيالحفظبعدالتعدیلمعثموالحفظبنودإدخالعندالشروط:صفحة-باطنمقاولعقد●
disabled"معطلإلىالحقلیتحولالوحدة fieldتعملأنھامعالوحدةسعرفيالتعدیلیقبل"وال

القدیم.الجیويفي
columnالـمنالفلترهعليالعملعند● menuبصورةیعملالتاریخعلىالفلترةحالةفي

كالتالي:صحیحة
البیاناتاستكمالقبلالقائمةإغالقیتمعلى)،یحتوي-(یساويمثلخیارأياختیارعند○

القدیمة.البیاناتبحذفالنظامیقومأخرى،مرةفتحھعندو
والصواباألخرى،األعمدةعلىالموجودةالفالتربحذفیقومعمودعلىفلترعملعند○

الوقت.نفسفيعمودمنأكثرعلىفلتریقبلجعلھ
النظامتقاریر
"صفر".بالقیمةدائماًوتكونتعملالالمستھلكةاألیامأعمدة،SYSR-HRS016بالتقریر●
بالتجمیع.ولیسبالعدیقومانھخطأ)SYSR-ACC013(بالتقریر●
كودالتكالیف)معالمخزنیةالحركة(كشفالتقریرفىللصنفالتكلفةحسابمعادلةتصحیحتم●

)SYSR-INV002(القسمة.عملیةفشلبسببخطأیظھرالتقریراألصنافبعضفيأنھحیث
إعادةیجبوخطأیظھرالفرعیةالحساباتعلىالھایبرلینك)،SYSR-ACC007(التقریرفى●

جعلتمكماالعام"،األستاذمراجعة"میزانبالتقریركمایعملحتىالحسابكشفتقریرتشغیل
دائما.trueلینك"الھایبرفىالصفریةالقیم"إخفاءالخیار

وھذاتاریخ""حتىتلتالتيالتسدیداتاعتباریتمالدیون"،أعمارمستندات"تفاصیلتقریرفي●
خطأ.

منبالفلتریھتموالاالصنافبكلیأتىألنھSYSR-INV001تقریرفياالستعالمتصحیحتم●
صنف.إلىصنف

sysr-hrs016اإلجازاتتقریرتشغیلعند● Kولذلكصحیحةبصورةالمتبقيالرصیدیظھر،ال
إلي"المتبقي"العموداسمتغییرتمكما،العام"نھایةحتى"المتبقيوھوآخرعمودإضافةتمفقد

تاریخ"حتى"المتبقي
أرصدةفيلینكالھایبرعلىالضغطعند)،SYSR-ACC009(الشھريالدخلقائمةتقریر●

(التكالیف5حساباوالمبیعات)و(االیرادات4حسابمثلالشجرةفياألبحسابات
تمالذيالتقریرفيبیاناتیوجدالالنتیجةتكوناإلجمالي،أوشھرعمودأيفيوالمصروفات)

لینك.الھایبرمنفتحھ



تحدیدعند،فعالغیرالشركةبارامتر)،SYSR-ACC010(بالحسابالماليالمركزقائمةتقریر●
تمولذلكفقط،المحددةالشركةلیسوالشركاتكلبإجمالیاتاألرصدةتأتيشركة،الىشركةمن

).SYSR-FNS007(لیصبحبھالخاصالكودتغییرتمكماالتقریر،تعدیل
صحیحة.بصورةالصافيبحسابیقومالالمشتریاتفاتورةطباعةنموذج●


