
اإلضافات
المخزوننظام

لألصنافآلیاًسیریالبأنشاءالخاصالكیانمسارتعدیلتم●
EAAutoSerialNumberCalculatorاوبادئةكتابةویمكنtempoالولكنtempoخاص

فقط.الصنفداخلالموجودةبالحقول
التاليكیانمسارعملتم●

com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAAutoCreateS
CDocSerial"نظاميجدولإلنشاء"SCDocSerial"منفردة.المسلسلةاألرقامإلنشاء

تسلیمھاوالفاتورةإنشاءبینالوقتلمعرفة"actualDeliveryDate"للجدولجدیدحقلإضافةتم●
العمالء.انتظارووقتالتسلیمفيالمخازنكفاءةلقیاسللعمیل

المبیعاتنظام
,ref(حقول10إضافةتم● text(التالیة:الملفاتمنكلإلى

1عمیلفئة○
2عمیلفئة○
3عمیلفئة○
4عمیلفئة○
5عمیلفئة○

فيالتوزیع".مستنداتفيصنفكودإدخالعندالمسلسلةاألرقامفي"البحثالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةإعدادات

المشتریاتنظام
attachment5إضافةتم● & attachment4 & attachment3التالیة:المستنداتمنكلفي

المشتریات.أسعارعروضطلبات○
المشتریات.أسعارعروض○
المشتریات.فواتیر○

الحساباتنظام
إضافة:وإشعارخصمإشعارمستنديمنكلإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

والتوجیھ).المستند(فيالتكلفةنوع○
العقد.○
البند.كود○

قیمةبجعلالسطوربأحدالمستخدمقامإذابحیثالمتنوعاتلفاتورةجروفيكیانمسارتطویرتم●
یقومالسطر،علىالموردإلضافةمخصص"Ref"مرجعوھناك"True"ھيdetails.b1الخیار
المورد.بنفسالخاصةالسطوركلعلى"True"القیمةبجعلالنظام

كالتالي:الرسومعلىللضرائبجدیدجریدعملتمالدفع،طرقفي●
تاریخمن○
تاریخإلى○
الرسومضریبةنسبة○



والمحدداتلمصدر(الرسومقیمة:بإسممحاسبيجانبإضافةتموالصرف:القبضسندات●
علىالرسوملحسابوالمراجعالمحدداتمصدرلتحدیدوذلكالمستند،توجیھفيفقط)المراجع
الدفع.طرق

البنوكبعضفيأنھحیثللرسوماألقصىالحدإضافةتمالرسوم،شرائحجدول-الدفعطرقفي●
أقصىحدبوضعولكنالمبلغأصلمنالرسومنسبةعلىاالتفاقیتمالبنكمعاالتفاقیةوحسب
للرسوم.

إشعاربعملللسماحشابھ"ماوالحوافظفيكالشیكاتالكمبیاالتمع"التعاملالخیارإضافةتم●
"كمبیالة".النوعمنالتجاریةللورقة

الحساباتنظام
ثمقبضورقةعلىصرفسندعملوعندالتظھیر""جھةباالسمالمالیةالورقةفيحقلإضافةتم●

الورقة.داخلالتظھیرجھةفيالورقةإلیھاالمصروفالذمةإضافةیتماستالمھا،
المشروعاتإدارةنظام

حقلأصبحوالمستندفيذمةإضافةتممصروف"،"سند،مصروف""طلبمستندمنكلفي●
مطلوب.غیرالموظف

البشریةالمواردنظام
كالتالي:المستخدمین،باقىویعطلالجھازمواردیستھلكالراتبسجلجعللعدمآلیةعملتم●

الـحجمیكونالحتىمنفصلTransactionفيراتبسندكلإصداریتم○
Transactionsاألخرین.المستخدمینتعطیلإلىیؤديوكبیر

آخر،بمعنىالسجل).نفسحتى(أوالوقتنفسفيراتبسجلمنأكثرإصداررفضیتم○
قامو2سندفتحینتھيأنقبلو1للسندالراتبإصدارعليبالضغطالمستخدمقامإذا

حینھاواألولالراتبإصدارینتھيحتىاألمررفضفسیتمالراتبإصدارعلىبالضغط
.2السجلاصدارالمستخدمیستطیع

"إعادةالخیاراختیارتمإذاوظیفي)(عرضفىالتعیینتاریخعنالفعليالتاریخاختالفمنعتم●
تعیین".

فىالموظفلنفساخرالموظف"بیانات"تحدیثمعالموظف"بیانات"تحدیثمستندحفظمنعتم●
التاریخنفسفىالموظفلنفسالتاریخكانإذاوظیفي)(عرضمعوایضاالفعليالتاریخنفس

الفعلى.
الفعلىالتاریخنفسفىالموظفلنفسآخروظیفي)(عرضمعوظیفي)(عرضحفظمنعتم●

الفعلي.التاریخنفسفىالموظفلنفسالتاریخكانإذاالموظف)بیانات(تحدیثمعوایضا
الخدمة".نھایة"صفیة،اإلجازات""تصفیةالنافذتینمنكلإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●

العمل).أیامإلىیدویا(تُضافسنویةأجازاتإجمالي○
العمل).أیامإلىیدویا(تُضافأُخريأجازاتإجمالي○
العملأیاممنیدویاتخصماليیدویاتخصمترجمةتغییرتمكما

الخدمة:بدلشھوراستحقاقتفاصیلإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●
سنة.كلعناألیامعدد○
السنة.فياألیامعدد○



تصفیةبمستندالخدمةنھایةتصفیةمكوناتواإلجازاتتصفیةمكوناتمنكلسطورفي●
التالیین:الحقلینإضافةتممستحقات،

المعامل○
خصم)|(إضافةجزئینمنالنھائي:الناتج○
المعامل.*)الخصماواالضافة(=الخصم)أو(االضافةالنھائيالناتجیكونبحیث

المنشأاإلجازةسندفىعلىبناءحقلملءیتمبحیثموظفمنألكثرمجمعإجازةسندتحسینتم●
المجمع.السندبكود

التالي:إضافةتممجمع"جزاء/مكافأة"سندمستندسطورفي●
details.refحقول3عدد○
details.nحقول3عدد○

التالیة:التحسیناتإجراءتمالمجمعة:السلفةسند●
الھیدر.منالسطورعلىالعملةنسختم○
السطور.علىموجودةكانتإذاالھیدرفيالعملةبإدخالالمستخدمإلزامعدمتم○

المقاوالتنظام
بالمقاوالت.خاصشراء""طلبباالسمجدیدمستندإنشاءتم●
للصنف".عمیل"اعتمادباالسمجدیدمستندإنشاءتم●
"التنفیذیةوالتقدیریةالموازنةوالعقدفيللصنفالعمیلاعتمادوالصنف"إظھارالخیارإضافةتم●

الموازنةبنودسطورفيالصنفوSubmittalمرجعإلظھاروذلكالمقاوالتإعداداتفي
المشروع.عقودوالتقدیریةوالتنفیذیة

المقاوالتإعداداتفي"صنفبھسطرلكلللصنفعمیلاعتمادسند"إنشاءالخیارإضافةتم●
التنفیذیة.الموازنةفيصنفبھسطرلكلللموادالعمیلاعتماداتإلنشاء

المقاوالت.إعداداتفيالمنشأاالعتمادلسنددفتروتوجیھإضافةتم●
التنفیذیة:الموازنةمنخاماتشراءطلبتوجیھفيالتالیینالخیارینإضافةتم●

العمیل".منعلیھاالموافقالكمیةتخطي"عدم○
العمیل"مععلیھالموافقالسعرتخطي"عدم○
التنفیذیة.الموازنةمنالخاماتشراءطلبفيوالسعرالكمیةلمتابعةوذلك

بنسخالكمیةعلىالموافقةبمجردالنظامیقومبحیثالنافذةتحسینتمللصنف:العمیلاعتمادنافذة●
النظامیقومالسعر،علىالموافقةبمجردوكذلكالعمیل"،منعلیھاالموافق"الكمیةللحقلالكمیةھذه
العمیل".منعلیھالمتفق"السعرللحقلالسعرھذابنسخ

باآلتيالنظامیقومبحیثالتنفیذیة"الموازنةمنخاماتشراء"طلبتحسینتم●
فیھاالموافقةتمتالتياالعتماداتبإظھارالنظامیقومللصنف"،العمیل"اعتمادبالحقل○

.فقطللصنف"العمیل"اعتمادبنافذةوالسعرالكمیةعلى
لكلالعمیلعلیھوافقالذيالسعروكذلكالعمیلعلیھاوافقالتيالكمیةبإظھارالنظامیقوم○

صنف.
الثابتةاألصولنظام

المدرجةاألصولفيإھالكآخرتاریخ"جعلالحقلإضافةوتمأصل،افتتاحلسندتوجیھإضافةتم●
للتوجیھ.السند"فيالمختارةالفترةنھایةتاریخھو



التصنیعنظام
اإلنتاج.أمرتنفیذفيالبدءبعدالكمیةبتعدیلللسماحخیارإضافةتم●
العقارياالستثمارنظام

سنديتوجیھفيعلى"بناًءأوالقسطمستندمناألقساطنسخعندالمبلغ"اعتبارالخیارإضافةتم●
الصرف.والقبض

اإلیجارقسطاستحقاقإثبات"قیدإنشاءأجلمناإلیجارعقدتوجیھفيالتالیةالخیاراتإضافةتم●
المنشأ":
األقساط".استحقاقإثباتقیدفترة"نوع○
المنشأ".اإلیجارقسطاستحقاقإثباتقید"دفتر○
المنشأ".اإلیجارقسطاستحقاقإثباتقید"توجیھ○
ألیا".إیجارقسطاستحقاقإثباتقید"إنشاء○
كمسودة".المنشأاإلیجارقسطاستحقاقإثباتقید"حفظ○

المرتبطة.السجالتفياالستحقاققیوداضافةتم●
فقط.االفتتاحياإلیجارعقدفيبالكاملالمدفوعةللسطورقیودإنشاءعدمتم●
عملیة.اتفاقفاتورةسطرفيالمردود""قیمةالحقلإضافةتم●
اإلیجار:عقدتوجیھفيالتالیینالخیارینإضافةتم●

العقد".إنھاءحذفمعالقیودإنشاء"إعادة○
العقد".إنھاءإنشاءعندالقیودمسودات"حذف○

(السجالتالتفاصیلصفحةضمناالفتتاحیةاإلیجارعقودإضافةتمعقاري:استثماروحدةشاشة●
المرتبطة)

بدونحجز،الحجز("حالةالحقلإضافةوتمالحجزفيإیجار"أسعار"عرضالسنداستخدامتم●
یعملحجز"،"بدوناختیاروعندحجز،كمستندیعمل"حجز"،الحالةاختیارعندبھ.حجز)"
أسعار.كعرض

والوحدةمبنى،طابق،"الوحدة،منكلفياإلیجار)حجزسندلإلیجار،(محجوزةالحقلینإضافةتم●
المجمعة".

االفتتاحي".اإلیجارو"عقداإلیجار""عقدمنكلإلىالتالي"اإلیجار"عقدالحقلإضافةتم●
البنوكنظام

البنكي.الحسابداخلمرفق5إضافةتم●
العمالءخدمةنظام

التالیة:المستنداتفيالمالحظاتفىالسطورعلى5descriptionsو5ref.عددإضافةتم●
الزیارة.طلب○
الزیارة.○

الخدمةمراكزنظام
مععلیھخدمةعقدإنشاءعندالمنتجإلىنسخھویتمالسیارةملففيالخدمة""عقدحقلإضافةتم●

عقد.آخركانإذافقطالمنتجإلىالعقدنسخیتمأنبمعنى-الخدمةعقدتاریخاعتباریتمأنمراعاة
الخدمة.عقدمستندحالةمننسخھیتموالسیارةملففيالخدمة"عقد"حالةحقلإضافةتم●
الحفظ.معوالسیارةاختیارعندآلیاتحدیثھیتموالشغلأمرإلىحالتھوالخدمةعقدحقلإضافةتم●



حسبالعقدفيالحالةتغییریتموالحالة+العقدبھخدمة"عقدحالة"تغییرجدیدسندإضافةتم●
(بالتاریخ).حالةتغییرسندآخرفيالموجودةالحالة

المستشفیاتإدارةنظام
التالیة:المستنداتمنكلفىالطبیةالتصنیفاتإضافةتم●

خارجیةعیاداتحجزمستند○
عملیاتحجزمستند○
جراحیةعملیةإجراءعلىموافقةسند○

الثابتةاألصولنظام
للشھوراإلھالكسندإنشاءعدمرغمألصلجزئيتخلصسندبعمل"السماحالخیارإضافةتم●

الجزئي.التخلصسندتوجیھفيالسابقة"
البیعنقاطنظام

البیع.نقاطصالحیاتلملفاالختصارات""تعطیلالخیارإضافةتم●
اإلعدادات

كبیراً.حجماًتأخذالحتى-النظامفيافتراضیاتعمل-Tempالـمجلدتفریغمھمةجعلتم●
التنبیھات.مثلدینامیكیةصیغةإدخالیمكنبحیثالموافقةبتعریفالخاصالتأكیدقالبتحسینتم●

.Tempoالـبلغةإلیھاصیغةإدخالأي
یعملسیرفرمنأكثرلدیھیكونبحیثالبیاناتقاعدةنفسعلىتومكاتمنأكثرتشغیلدعمتم●

مشاكل.بالالتاليیعملأحدھموقعاذاو-علیھم
Retry(إضافةتم● Task) ، (Cancel Task(إلىEnd Stock Taking Tasks
یؤديوھذا-اللحظةنفسفيمستخدمین2قبلمنالسندنفسحفظیتمأنھاألحیانبعضفيیحدث●

جداولجمیعإليlockVersionحقلإضافةتمفقدولذلكاألحیان،بعضفيالسطورتكرارإلي
منعھا.محاولةوالمتزامنةالتعدیالتلمتابعةالمستندات)و(الملفاتالنظام

شاشةداخلالحقول)قائمةبتحدید(قمحقلفىحرف255منأكبرنصكتابةإمكانیةإضافةتم●
العمیلمنحقولمعبیعألمرjsonملفتصدیریمكنحتىملفات"استیراد/تصدیرقائمة"إضافة
التفاصیل.بكافة

أكوادتكرارعدممنالتأكدفيالنظامیستغرقھالذيالوقتمنیقللبحیثالنظامفيتحسینعملتم●
النظام.علىالعملسالسةمنذلكزادوالسنداتحفظوقتتقلیلإلىأدىھذاوالسندات

الموافقة.تعریففيالموافقة"عنداالستخدامصالحیات"تجاھلالخیارإضافةتم●
العامة:اإلعداداتإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

○Attachment Shared Folder Drive Letter

○Attachment Shared Folder User Name

○Attachment Shared Folder User Password

○Attachment Shared Folder URL

الموبایلتطبیق
بیھااوردروعملنمابنظامالموجودةللمنتجاتتسوقتطبیقعملتم●
التالیة:التعدیالتإجراءتم●

التحصیل.ببرنامجاقتداًءالجھازباعداداترقمأولوللكود)(سابقةدفترعملتم○



جدید.مستندعملعندعمیلعنالبحثشاشةفىعمیلإلىالصنفمسمىتغییرتم○
Salesالىبالتطبیقاإلعداداتبقائمةالظاھرالبرنامجاسمتغییرتم○ Orderمنبدال

Stocktaking
افتراضي.مخزنتحدیدإمكانیةإضافةتم○
الصنفعناستعالمبھامنبثقةنافذةلفتحالسطرعلىصنفكلبجانبأیقونةوضعتم○

نما.منالخاصالمخازنبنظاماقتداًء
العمالء.بمعیاراقتداًءللبرنامجالمنقولھلألصنافمعیاروضعتم○
التفاصیلسطورإلىاإلعداداترأسمننقلھلیتمنماعلىالمنشأالمستندنوعتعدیلتم○

والعمالء).االصنافاستقبالمعاییركمسودة،(الحفظالتفاصیلإلىاإلعداداتنقلاستكمالتم●
االستعالم،باستدعاءالصنفكودعلىالضغطبمجردالنظامیقومبحیثاالستعالمأیقونةتحسینتم●

المساحة.الستغاللاألیقونةحذفتمثمومن
تعدیلھ.إلمكانیةاألجھزةسطورفىالمستخدماالستعالمإدراجتم●
فىآلیاًبھاالخاصللباركودقراءةعملتمالتىالوحدةأوللصنفاالفتراضیةالوحدةإدراجتم●

التطبیق.علىالمستند
النظامتقاریر
وبالفتراتالتجمیعإمكانیةمع-المبیعات"ربحیةباالسمSYSR-SLS033التقریرإضافةتم●

المحددات".
الجدیدالجیوي
الموجودةالشركةإظھارفیتمالنظامعلىالدخولبنافذةالشركةاسمإظھاریتمبحیثالتحسینتم●

تسجیلمنبدالًالعمیل")شركة"اسمإلىالدخول(تسجیلإظھاریتمحیثالنظام،بإعدادات
فقط.الدخول



أخطاء
المخزوننظام

تظھرالتجمیععملیةداخللألصنافكمیةوجودعدممعوتجمیعسندعملعنداألخیر،باإلصدار●
تكفي".الالصنفمنالمتاحھ"الكمیھالرسالةمنبدالًالعملیة"تنفیذیمكن"الالرسالة

الحفظمعیدویاًمنتھياليالتنفیذقیدمنالمخزنيالصرفطلبحالةتغیرعنداألحیان،بعضفي●
التنفیذ.قیدإلىتعود

مستندتاریخبنفسمخزنيتحویلمستندإصدارذلكبعدثممخزنيجردإنھاءمستندإصدارعند●
خطأ.رسالةتظھرمخزنيجردإنھاء

الصنف.منمماثلةنسخةعملعندأحیاناًخطأیحدث●
اكسیللتصدیرھاالصنفقسمداخلاألصنافوتحدیدالصنفبقسمالفلترهعنداألصناف،نافذةفي●

تجاھلتحدیدواألصنافتحدیدعندلكنالعملیة"،تنفیذیمكنالبنجاحالرسالھ"تمظھوریتم
خطأ.رسالھوجوددونسلیمالمستندنزولیتمالتصدیرقبلالمرفقات

تنفیذیمكن"لمالرسالةتظھرمماثلة،نسخةعملأوجدیدصنفإضافةعنداألحیان،بعضفي●
العملیة".

المبیعاتنظام
صحیحة.بصورةالصنفسعرباستحضارالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
الحساباتنظام

المدینإجماليفيالدفعطرقإجماليتجمیعیتمالمتعددة،دفعبطرقالمتعددالدفعاستخدامعند●
فارغا.ویظل

مدین،الحسابھذاوطبیعةالحساب"طبیعةتغییر"عدمالخیارعلىالتعلیمعنداألحیان،بعضفي●
دائن.إلىفیھالرصیدبتغییرالنظامیقوم

االحتفاظوعليبناءااختیارعندالمبلغتحدیث"منعالخیارإضافةتموالصرف:القبضسندات●
المستند.بتوجیھالموجودة"بالقیمة

الرسوم.حسابفيوالصرفالقبضسنداتمشكلةمعالجةتمت●
البنوكنظام

التعدیل.رسومحقلمنالضریبةقیمةاحتسابتمضمان:خطابتعدیلمستند●
البشریةالمواردنظام

صحیحة.بصورةالموظفتأخیرباحتسابالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
فإنالراتب)سندعنبعیدایدویاصرفھ(یتمأينقديالتوجیھواختیارجزاءأومكافأةسندعملعند●

القیمة.بنفسالراتبفيبالتأثیرویقومالراتبسندفيیظھرالمكافأةسند
لذلك.تبعاًأخطاءتنتجمسبقاًلھخدمةإنھاءسندإنشاءتمجدیدوظیفيعرضعملعند●
الموظف.منمماثلةنسخةعملعندأحیاناًخطأیحدث●
الموظفینبإظھارالموظفینتجمیععندالنظامیقومبحیثالیدویة"المؤشرات"قیممستندتحسینتم●

فقط.العمل"رأس"علىبالحالةالذین
الرواتب.سجلإصداریمكنالاألحیان،بعضفي●



فيفارغا"المبلغتركیمكن"الخطأرسالةتظھرمجمع،سلفةسندحفظعندالمجمع:السلفةسند●
بالفعل.مدخلالمبلغانحین

تظھرمسبقا،حفظھتمسندتعدیلعندوفقطمرةألولبالحفظیسمحموظف:بیاناتتحدیثسند●
خطأ.رسالة

بتاریخيسطرینفىللموظفإجازةعملیمكنالموظف،منألكثرمجمعإجازةسندعملعند●
الاإلجازاتمددأنمنبالرغمالسطورعلىالموظفبتكراریسمحالالنظامأنأيمختلفین،إجازة
تداخل.بھایوجد

المفرداتولیسالوظیفيالعرضمنالراتبمفرداتنسخیتمموظف،بیاناتتحدیثعملعند●
التحدیثات.أحدحسب

أرصدةملفوجودحالةفياألساسمناإلجازةبدلقیمةاحتسابیتمالإجازة:تصفیةمستند●
نوعملففياإلجازةأرصدةملفحذفحالةفيأنھمنبالرغماالجازةنوعملففياإلجازات
فىاالجازةبدلاحتسابیتمالوظیفى،العرضفىالمخصصةاإلجازاتأیامعددوإدراجاإلجازة
طبیعي.بشكلالتصفیةمستند

اإلعدادات
الكتابة.عندالبحثالیعملالقوائم،مطالعةبدونبالبحثالعرضصالحیةإعطاءعند●
المستشفیاتإدارةنظام

تركیمكن(الالرسالةبإظھارالنظامیقومالتخزین،محاولةعندللمریض،الصحیةالحالةبمستند●
أصالً.للتوجیھحقلیوجدالبینمافارغاً)المستندتوجیھ

العقارياالستثمارنظام
عقدبعملیقومفإنھاإلیجار"عقد"تمدیدالزرعلىالضغطعنداالفتتاحي،اإلیجارعقدشاشةفي●

جدید.إیجارعقدبعملیقومتمدیدعملعندوالصوابخطأ،وھذاجدیدافتتاحيإیجار
التالي:السیناریوتطبیقعند●

افتتاحي.ایجارعقدعمل○
األول.للقسطتحصیلسندإنشاء○
التحصیل.سندحذف○
یُظھرالالنظامفإنالقسط،الختیاراألقساطكودحقلعلىوالضغطتحصیلسندعملعندفإنھ

.المتاحةالخیاراتضمنمناألول""القسط
لكنمدفوعة،الغیرللسطوراالستحقاققیودبإنشاءالنظامیقوماالفتتاحي،اإلیجارعقدحفظعند●

القیود.تلكبحذفالنظامیقومالالحفظ،بعدأخريمبالغإدخالإعادةعند
-2019-08-31منھيالعقدفترةتكونأنمثلأحیاناًاالفتتاحياإلیجارعقدحفظالنظامیرفض●

.2020-08-30الي
تحدثكماالتأمین،قیمةبنسخالنظامیقومالافتتاحي،عقدأوإیجارعقدعلىبناًءإنھاءعملعند●

الزر.عليالضغططریقعندالعقدشاشاتداخلمناإلنھاءتمعملتمإذاأیضاالمشكلةنفس
الي2020-08-31منالعقدتاریخوكانافتتاحيإیجارعقدأوإیجارعقدإنشاءعند●

اآلتي:یحدثفإنھ30-08-2021
شھر.12ولیسشھر13العقدفترةأنیظھر○



ویكون12ولیسقسط13یصدراألقساطإنشاءمعالنظامفانشھرياالیجارنوعكانإذا○
خاطئ.األقساطھذهاستحقاقتاریخ

2ولیسقسط3یصدراألقساطإنشاءمعالنظامفإنسنوينصفاإلیجارنوعكانإذا○
خاطئ.األقساطتلكاستحقاقتاریخویكون

صحیحة.أنھارغممتساویةغیراألقساطأنخطأیظھرإیجار،عقدعلىبناًءقبضسندحفظعند●
بربطالنظامیقومالمسودة،االستحقاققیودإنشاءاختیارعنداالفتتاحي،اإلیجارعقدتوجیھفي●

القسطسطرعلىفقطویظھرالعقدشاشةفيللقسطالسطرعلىالمنشأالمسودةالمستندلینكھایبر
ثابت.ویصبحالقیدحفظبعد

النظردونالوقتنفسفيالوحدةلنفسافتتاحيإیجارعقدأوإیجارعقدمنأكثربعملالنظامیسمح●
"العقارحقلفيعنھاالبحثعندالمؤجرةالوحداتظھورعدمالصوابوالوحدة،حالةإلى

المؤجر".
اإلیجار.لعقدتمدیدعملیمكناألحیان،البعضفي●
أيبنسخالنظامیقومالإیجار،عقدعلىبناًءقبضسندعملعنداإلصدارات،أحدتحمیلبعد●

العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةوتظھرتفاصیل
بالفعل).مؤجرة(الوحدةالرسالةتظھرمسودةإیجارقسطاستحقاقإثباتقیدسندحفظعند●
حذفیمكن"الالرسالةتظھرللعقدحذفعملوعندخطأبھیوجدانھوتبینإنشاءهتمعقدیوجد●

عقاري".استثماروحدةالجدولفيالبیععقدبالحقلمستعملانھحیثالسجل
الجدید.العقدفيالعملیة"تنفیذیمكن"الالخطأیظھرمبلغعلیھمتبقيلعقدتمدیدعملعند●
تمالتسعیر.فيأخطاءإلىیؤدياألسعارقوائمسطورفىالطبىالتأمینشركةحقلإظھارعدم●

إظھاره.
التصنیعنظام

خطأ.یحدثمجمع،إنتاجأمرعلىبناًءانتاجأمرتنفیذحفظعند●
الجدیدالجیوي
تقریر"."تعریفملفاتمنالعدیدفتحذلك،علىكمثال.tabمناكترفتحعندشدیدبطءیحدث●
الشاشة.منیختفيالمبیعات،فاتورةسطورفيالصنفأوالكودلحقلlockعملعند●
نصكتابةأوحقلفيرقمكتابةأثناءأوالشاشاتفتحاثناءبطءوجودلوحظالجدیدةالواجھةفي●

الصفحة.تحمیلعالمةتظھرحیث
للصفحةالحركةأسھمعلىالضغطثمافتتاحيإیجارعقدشاشةفيجدیدإنشاءعلىالضغطعند●

نفسالقدیم.الجیويفيجیدبشكلتعملالخطواتونفسالعملیة"تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالتالیة
اإلیجار.عقدبنافذةالخطأ

تغییرعندولكنصحیحبشكلتفاصیلھانسخیتمافتتاحي،إیجارعقدشاشةفيوحدةاختیارعند●
الجدیدة.التفاصیلنسخیتمالأخرى،وحدةواختیارالوحدة

بعكسآليبشكلتختفيوالثابتةتظلشاشة،أيفيالخطأرسالةظھورعنداألحیان،منكثیرفي●
القدیم.الجیوي

بإظھارالنظامیقومالقید،بعرضالخاصاألولالعمودعلىالضغطعندالنظام،قیدشاشةفي●
Entity(الرسالة Type is not provided(القدیم.الجیويفيجیدبشكلتعملأنھاحینفي



الموبایلتطبیق
معینة.تفاصیلإعداداتاستخدامعندصحیحبشكلالبیاناتنقلیتمال●
صحیح.بشكلتعملالالمستندكودإعداداتاألحیان،بعضفي●
التحدیثات.أحدحسبالموافقاتبعرضیقومالالجوالتطبیق●
النظامتقاریر
صنفمنعلىالضغطووالصنف"العمیلبفلتراألصنافمبیعات"تفاصیلالتقریرتشغیلعند●

العملیة".تنفیذیمكن"لمالخطأیظھر
مراجعة"میزان"SYSR-ACC044"التقریرفيالفترةآخرلرصیدلینكھایبرفيخطأیوجد●

أنھالعلممعبیاناتیوجدالأنھیظھرعلیھالضغطعندانھحیثالفرعیة"الذممیشملالعاماالستاذ
الحساب.فيرصیدیوجد

إلىبالمحددات"التجمیعمع-بالحسابالدخل"قائمة"SYSR-FNS009"التقریرإضافةتم●
النظامیة.التقاریر

التالیة:التقاریرمنكلفيوالمریضالطبیبمنبكلالخاصالذمةحسابالنظامیدعمال●
○SYSR-ACC002واألجنبیة".المحلیةبالعمالت-عامحساب"كشف
○SYSR-ACC003واألجنبیة"المحلیةبالعمالت-فرعيحساب"كشف
○SYSR-ACC029عام".حساب"كشف
○SYSR-ACC030الحساب".بعملةعامحساب"كشف
○SYSR-ACC031ذمة".حساب"كشف
○SYSR-ACC032الحساب"بعملةذمةحساب"كشف


