
اإلضافات
المخزوننظام

التجمیع.سندبتوجیھالتام"المنتجصرف"توجیھوالتام"المنتجصرف"دفترالحقلینإضافةتم●
ثمومنالمستند،توجیھتعدیلتمحیثالقید،بإنشاءیقومبحیثاالستبدالطلبمستندتحسینتم●

محاسبي.تأثیرلھیكون
األصناف:علىالتصویتمستندوالتصویتملفمنبكلالسطورعلىالتالیةالحقولإضافةتم●

صنفإضافةطلبلملفمرجعحقل○
المقترح)(السعررقميحقل○
السطرعلى(نص)وصفخلیة10عدد○
N1رقمیةحقولخلیة10عدد○ + N2 +N3
مرفقخلیة3عدد○

التوزیع.إدارةإعداداتفيالجرد"تاریخنفسفيالحفظ"منعالخیاراضافةتم●
عملتمكماالمبیعات،مردوداتتوجیھفيالمردود"خاللمنالفاتورةأقساط"دفعالخیارإضافةتم●

داخلبالجداولالقسطاستحقاقإلغاءوالقسطكودالختیارالمبیعاتمردوداتفيالدفعاتشاشة
الفاتورة.

إجمالیاتبإضافةالنظامیقومحقولالسعرعرضعلىبناًءإنشائھعندبحیثالحجزسندتحسینتم●
التالیة:بالحقولاألسعار
اإلجمالي○
الخصوماتبعدالصافي○
الضرائبإجمالیات○
التخفیض○
الصافي○
نقديالمدفوع○
المتبقي○

.OTOشركةنظامونمانظامبینماربطعملتم●
تعديتمكانلوحتىبذلكیسمحأنالنظامبمدیرالدخولتسجیلمحاولةعندبحیثالنظامتحسینتم●

الخروجبتسجیلالنظامیقومتخطیھتممستخدمینعدداقصىكانإذاو-مستخدمینعدداقصى
األخرى.األجھزةمنالنظاملمدیر

1الواحد"للمستخدمالمتزامنالدخولتسجیلمراتعدد"أقصيللحقلاالفتراضیةالقیمةجعلتم●
عندآلیاالخروج"تسجیلللحقلاالفتراضیةالقیمةكذلكوالصالحیاتملفوالمستخدمملففي

نعم.تكوناألقدم)"الجلسات(مندخولتسجیلمراتعددأقصيتعدي
التوزیع.إدارةخیاراتإلى"reprocessAssemblyMargin"الخیارإضافةتم●
عملحالةفىأنھالحاليالوضعألنالجردتاریخقبلالمخزنفيبالتعدیلالسماحعدمتفعیلتم●

الجرد.تاریخیسبقمخزنىتوریداضافةیمكنومفعلمنتھىوھوجرد
المبیعاتنظام

أسعار).(بھمبیعاتسندإلىالتوصیلسندتحویلتم●



سطورفىالسعرعرضداخلفقط"المنطبقةالسطورإجمالىمنالخصم"أساسالخیارإضافةتم●
الخصومات.

لفاتورةالفعليالتاریخیقعالتيالمعداتتشغیلفواتیركلعنللبحثالكیانمسارإضافةتم●
date1حقلینبینالمبیعات & date2وحقلdescription2الشركةوالمتر)من(قیمةیساوي

الفاتورة.قطاعنفسوالقطاعالفاتورةشركةنفس
كلفيالشروطجدولإلىرقمحقول5مراجع،حقول5تاریخ،حقول5نص،حقول5إضافةتم●

التالیة:المستنداتمن
المبیعاتفاتورة○
البیعأمر○
األسعارعرض○
األسعارعرضطلب○

الحساباتنظام
-رئیسي(حساببھمتعددمناختیارعنعبارةھووالحسابات)حقیبةفي(یستعملحقلإضافةتم●

التالي:بحیث)20حساب.......-2حساب-1حساب
"ذمة".الحسابنوعیكنلمإذاDisabledمغلقالحقلھذایكون○
Searcher(الذممداخلبھالمحددالحقلفياالالحسابھذایظھرال○ Context.(
الذمم.منأيفيغیرهفياستعملإذاالحفظرفضیتم○

عملذلكبعدیمكنالفاتورة،فيالدفعسنداتفيالسندیظھرقبض،بسندالفاتورةسدادتمحالھفي●
مسددة.الفاتورةوتظلاألصلیةالفاتورةفيالسندنفسفیظلالقبض)(لسندسندإلغاءسند

البنوكنظام
البنكي.الحسابنافذةفياختیارمربع5وللنص5ولألرقامإضافیةحقول5إضافةتم●
المشروعاتإدارةنظام

التالیة:النوافذإضافةتم●
مشروعقالبشاشة○
مشروعأسعارعرضشاشة○

التالیة:التحسیناتإجراءتممشروع:أسعارعرضنافذة●
اختیاره.عندآلیاًالموظفساعةأجرإظھارتم○
وقتحسبالرئیسیةالشاشةفيوإدراجھالمھامشاشةفىاوقاتمنتسجیلھتمماتجمیعتم○

مھمة.كل
وتتحكمالمشروعفترة+للمشروعالمخططةوالنھایةللمشروعالمخططةالبدایةإضافةتم○

المشروع.نھایةفىاتوماتیك
مرفقات.2عددإضافةتم○
تاریخ"."إلى،تاریخ""منالحقلینإضافةتم○
"المدیر".حقلإضافةتم○
–(شھرىالخیاراتتحويقائمةعنعبارةوھوالخدمة""أداءباسمجدیدحقلإضافةتم○

المھمة).–سنوى–سنوىنصف–سنوىربع
المشروع.انشاءعنداعتبارھمویتمالرئیسىالمشروع-المشروعنوعإضافةتم●



المنشأ.المشروعفىیظھراضافتھعندبحیثالسعرعروضفىالمشروعاسمإضافةتم●
األسعار.عروضمناصدارهتمالذىالمنشأوالمشروعالمھامحذفإمكانیةإضافةتم●
البشریةالمواردنظام

المواردإعداداتفيالفترة"كاملعلىبناءاالخدمةنھایةتصفیة"حسابالخیارإضافةتمت●
كالتالي:ھيالمضافةواألعمدةالخدمةنھایةسببملففياألعمدةعرضفيللتحكموذلكالبشریة
معامل|منیبدأالخبرةسنواتإجمالي○
قیمة|منیبدأالخبرةسنواتإجمالي○
معامل|بـینتھيالخبرةسنواتإجمالي○
قیمة|بـینتھيالخبرةسنواتإجمالي○

مجمع".سلفةأقساطجدولة"إعادةالمستندإضافةتم●
االجازة"قیمةالحقلإخفاءتمكمامجمع،إجازةسندرأسإلىالفعلیة"األجازة"مدةالحقلإضافةتم●

السطور.منیوم"مناقل
لوعاءاألخرىالمفرداتتأثیرباسمالرواتبومفرداتالمفرداتأنواعفيComboBoxإضافةتم●

وعاءإلىویضاف"أخرى"تأثیرهكانإذاالمفردحفظیتمالبحیثاستقطاع)-(إضافةالضریبة
وعاءمنالمفردقیمةاستقطاعاواضافةیتماالختیارھذاأساسوعلىباختیارھاإالالضریبة
الضریبة.

المقاوالتنظام
فيالمفرداتترتیببینتعارضوجودحالةفيالراتبسنداتإنشاءأثناءتحذیرإضافةتم●

الحساب.معادالت
التالیة:التحسیناتإجراءتملألصناف:العمیلاعتمادشاشة●

بناًءالشراءطلبفيالمستندظھوروربطاالعتمادعلىالموافقةحالةالىDإضافةتم○
الطلب.فيتظھرفالDاوCتكونعندمااماBاوAالحاالتأنعلى

االعتماد.بھالمربوطالتنفیذیةالموازنةسطرعلىمننقلھایتمالوحدةتكلفةحقلإضافةتم○
المستندرأساختیاراتبنفساالعتمادعلىالموافقةحالةحقلبھجریدإضافةتم○

)A,B.C.D(الحالةتكونوعندمامرفقاتوحقلAأوBیسمحالاألخیرالسطرفي
اخرى.سطوربإضافة

الجربد.فيسطراخرحالةعلىبناًءالمستندراسحالةتغییرتم○
بحیثالعاديالشراءكطلببھاالتعامللیتمالتنفیذیةالموازنةمنخاماتشراءطلبنافذةتحسینتم●

كودھوالوحیدالفرقولكنالكمیات،ومتابعةعلیھابناًءمشتریاتفاتورةأوشراءأمرعملیمكن
البنودبإضافةالنظامیقومالمقاوالت،لمستنداتعلىبناءفياستخدامھعندبحیثالبندووصفالبند
السطور.من

الشروط:لسطورالتالیینالحقلینإضافةتم●
إضافةالمخططة|القیم○
استقطاعالمخططة|القیمة○

ھيكماالتنفیذیةالمقاوالتموازنةوالتقدیریةالمقاوالتموازنةإلىالقیاسیةالشروطإضافةتم●
استقطاع).أو(إضافةالمخططةبالقیمأیضاوتكونالمشروعبعقدموجودة

التالیة:النوافذمنكلفيالمستحقة"القیمة"إجماليالحقلإضافةتم●



المشروععقد○
التقدیریةالموازنة○
التنفیذیةالموازنة○
فيالمخططةالقیم+السعراجمالي(حقلھوالحقلمحتوىواالولىبالمجموعةاالولىالصفحةفي

استقطاع)).أو(اضافةكانتسواءالشروط
المقاوالتمشروعفىثابت"أصلسند"إنشاءالزرإضافةتم●
المستخلصفيبادخالھوالسماحالقیمةإدخالدون"قیمة"النوعمنالشرطحفظإمكانیةإضافةتم●

العقد.أو
العقد.بتفاصیلالمشروعبندكودوصفباسم)text(حقلإضافةتمالباطن،مقاولعقدشاشةفي●
المشروعكودعلىالضغطعندبحیثالنظامتحسینتمالبنود،صفحةباطنمقاولعقدشاشةفي●

فقط.الكودعرضمنبدالًالبندووصفالمشروعكودبعرضالنظامیقومأن
العقارياالستثمارنظام

السابق.العقدوالتاليالعقدحقلفيالصحیحةبالقیمةالقدیمةالعقودلربطآلیةعملتماإلیجار:عقد●
تمدیدعملعندبحیثالمصروفنوعفيالتمدید"معالنقل"عدمالخیارإضافةتمالمصروف:نوع●

بھا.الخاصةالقیمأوالبنودھذهنسخیتمالاإلیجار،لعقد
حالةحقلاستخدامیمكنبحیثالتحسینتمكماإیجار،عقدإنشاءزرإضافةتمسعر:عرضنافذة●

للحجز.إلغاءلعملحجز)(بدونواختیارالحجز
فياستعمالھیمكن"EAAutoExtendExpiredRentContracts"باالسمكیانمسارعملتم●

آلیا.االنتھاءعلىقاربتاوانتھتالتياإلیجارلعقودتمدیدبعملتقوممجدولةمھمة
صیانة:مصروفسطورفيالتالیةالحقولإضافةتم●

العمیلتحملنسبة○
الشركةتحملنسبة○
العمیلتحملقیمة○
الشركةتحملقیمة○

صیانة:مصروفمستندلتوجیھالتالیةالحقولإضافةتم●
العمیلتحملقیمةمدین○
العمیلتحملقیمةدائن○
الشركةتحملقیمةمدین○
الشركةتحملقیمةدائن○

صیانة".مصروف"طلبالمستندإضافةتم●
فيمرفقات4إضافةتم)،استالممحضر،صیانةمصروف،صیانةمصروفطلب(منكلفي●

السطر.علىمرفقات5إضافةتمكما،5اإلجماليلیصبحالمستندرأس
● SRDRQ03380 - 2020-09-16 - - Real Estate

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأرسالةتظھرایجارإعفاءسندعملعند●
المصروفاتسطورإلىالسابق"العقدمن"منسوخالحقلإضافةتم●
المصروفنوعإلىالسابق"العقدمنمنسوخالمصروفكانإذاقسطإنشاء"عدمالحقلإضافةتم●
إیجار:عقدإنھاءمستندإلىالتالیةالحقولإضافةتم●



باإلیجارات.موجودةوغیرالسابقالعقدمنالممتدةالتأمینقیمة○
التأمین.إجمالي○

العمالءخدمةنظام ●
-المتابعةتاریخ-المتابع(الموظفبحقولاقتراح)-(شكوىشاشةإلىجدیدةسطورإضافةتم●

المالحظات).
descriptionحتىإضافةتم● اقتراح".-"شكوىنافذةبجدول10
على5refإضافةتمكما،5اإلجماليلیصبح3descriptionإضافةتمالصیانة:بالغمستند●

األعطال.سطور
اقتراح".-"شكوىمستندرأسفيdesctiption10حتىإضافةتم●
ملفإلىالماركة،10...1الصنفتصنیف،الصنففئة،الصنفقسم،القطاعمنكلإضافةتم●

الحملة.
المستشفیاتإدارةنظام

سابقإصدارفيإضافتھتموالذيطبي""تصنیفبالحقلطبیة"خدمات"تصنیفالحقلتعدیلتم●
التالیة:المستنداتفي

خارجیة.عیاداتحجزمستند○
عملیات.حجزمستند○
عملیة.إجراءعلىموافقةمستند○

الثابتةاألصولنظام
األصناف.مثلاألصولفىتصنیفات5إضافةتم●

اإلعدادات
قاعدةمندرایفجوجلعلىباكبرفعیتملماذابالتنبیھتقوممجدولةمھمةعملإمكانیةإضافةتم●

یوم.كلالبیانات
المرفقاتإرسالیتمأنمعین،مستندإلنشاءإیمیلإرسالھیتمتنبیھعملعندإمكانیةإضافةتم●

اإلیمیل.معالمستندھذافيالموجودة
منالمقصودةغیربلغةالمطلوبالحقلإدخالعندبذكاءیعملبحیثالحقولعنالبحثتحسینتم●

المستخدم.
).ESS-التسوق-البیع(أوامرالمحمولتطبیقاتالستخدامتراخیصأضافةمطلوب●
concurrentالربطتم● Users،والالمستخدمینمنعددمنمجموعةكلوتتكونبمجموعات

بالمجموعةكلوربطبالشركاتاالضافةویمكنمجموعةمنأكثرعليمستخدمینبإضافةیسمح
concurrent Usersالـویكونبھاالخاصةconcurrent Usersلعددمساِوالمجموعاتكلفي

concurrentال Usersالمتاحةالمستخدمینبعددمجموعةكلتحدیدیتمخاللھمومنالعقد،في
السماحیتمالالنظام،علىالمتفاعلینالمستخدمینمناألقصىللحدمجموعةوصلتاذابحیثلھا

عادي.بشكلتعملالمجموعاتباقيولكنالمجموعةنفسمنآخرمستخدمبدخول
الرابطخاللمنإلیھاالوصولیمكنوSQLالـجمیعلتشغیلشاشةاضافةتم●

localhost:8080/erp/erp5.html#sqlلھارابطإضافةتموالجدیدالجیويفيفقطتعملھيو
.adminالمستخدممعفقطتعملالشاشةوھذه،utils.htmlبدایةفي



التعدیلمنالمستخدممنعإمكانیةلوضعEAPreventChangingFieldsمسارعلياإلضافةتم●
معین.بشرطالسطورعلى

الموبایلتطبیق
نموذجارتفاعباسمالموبایلتطبیقإعداداتفيبالدولةالخاصةاإلعداداتفيحقلإضافةتم●

.300ھياالفتراضیةالقیمةتكونفارغةكانتوإذا"itemCardHeight"الصنف
باالعلى.الجدیداالیصالیصبحبحیثتنازلىترتیباالیصاالتترتیبإمكانیةإضافةتم●
واحدة.دفعةبالكاملأمسأوالیومإیصاالتطباعةإمكانیةإضافةتم●
وذلكappsConfigurationsالـإلعداداتmultiReceiptHtmlFormulaالحقلإضافةتم●

سنداتلتطبیقملخصھیئةعلىبالكامللیومالتحصیلسنداتلطباعةجدیدةطریقةإلضافة
ملحوظة).-شیك-المبلغ-العمیل--(الرقمذلكعلىكمثالالتحصیل.

الجدیدالجیوي
printingالخیارإضافةتم● sdk versionخاللمنیمكناإلعدادات.ولشاشةالدخوللشاشة

oldبیناالختیارالخیارھذا versionوالقدیمةالطریقةلتطبیقnew versionلتطبیق
الجدیدة.الطریقة

التوزیع.إدارةإعداداتإلىالمستخدم"بمحدداتاألولالمستوى"فلترةالخیارإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام

الحفظ.التجمیعسندیقبلالاألحیان،بعضفي●
مفعل.غیرالمخزونتكلفةحسابفيالفیفواستخدامحالةفيالمشتریاتمردودفروقحساب●
النظامي.المخزنيالصرفمستنداتبعضمعالجةتفشلاألحیان،بعضفي●
الفواتیر"فيالمخزنیةالسنداتتجمیععندالذمة"اعتبارالخیارتعلیمعندالمبیعاتفاتورةتوجیھفى●

النظامیقومالمبیعات،بفاتورةالمخزنیةالمستنداتتجمیعثمعمیلذمةبھمخزنىصرفعملثم
یقومأنوالصوابذمة،بھالیسالتيإلیھامضافاًالمختارةالذمةبھاالتيالمستنداتكلبتجمیع
الفارغیظھروالفقطالذمةتخصالتىللمستنداتتجمیعبعملالنظام

التوزیعفىاالولالسطریتحولإضافیة،استالمتكالیفسندحفظإعادةعنداألحیان،بعضفي●
السالبة.القیمةتزیدحفظإعادةوكلسالبةقیمةإلىالنظامي

األصناف.تكلفةبمضاعفةالنظامیقومالجرد،لجنةبمستندRe-commitعملعند●
وتعدیلالتجمیعطریقةاختیارفعندمجمع،صنفلكلالكمیةعمودفيخطأیوجدالتجمیع:سند●

بعدالصنفكمیةبقسمةوذلكمجمعصنفلكلالكمیةخانةحساببإعادةالنظامیقومالصنف،كمیة
تعدیلبعدمالخطأحلتمالتجمیع.طریقةفيمذكورةأنھامعالمجمعالصنفكمیةعلىالتعدیل
السطر.علىالكمیةإدخالمعمجمعصنفلكلالكمیة

المخزني.التحویلسندمعالجةتفشلاألحیان،بعضفي●
تمذلكبعدثممخزنيجردعملذلكبعدوتمشراءبفاتورةمرتبطغیرمخزنيتوریدعملعند●

الجردلوجودالربطھذایرفضالنظامفإنالمخزنيبالتوریدربطھاوتممشتریاتفاتورةعمل
بذلك.لھیسمحالذيالخیارتفعیلمنبالرغمالمخزني

المبیعاتنظام
لتجاھلعلى"بناءفيبیعسندوجودحالةفياألسعاربقوائمااللتزام"تجاھلالخیارتفعیلعند●

األصنافعروضمعخطأیظھرالمبیعات،سنداتتوجیھفياألسعار"بقوائمالخیار"االلتزام
أصنافلعروضناتجةمجانیةأصنافبھبیعأمرعلىبناَءمبیعاتفاتورةعملعندالمجانیة
العروض.معمتوافقغیرمجانىالصنفأنخطأیظھرمجانیة

القسمفيمتشابھالرئیسيالصنفاختیارعنداألصناف:علىمجانیةأصنافقسم-العروضنافذة●
الماركة.اختالفمنالرغمعلىمكررالسطربأنخطأیظھرمختلفةالماركةولكنالتصنیفاتو

آلیاً.صرفسندبإنشاءتقومالتيالمبیعاتفاتورةتعدیلأحیاناًالنظامیقبلال●
الحاالتبعضفيبالمبالغخطأیحدثاإلضافیةالتكالیفبمستنداإلضافیةالتكالیففىالتعدیلعند●

التالیة:الحاالتمثل
الحفظ.ومصروفاضافةعند○
الحفظ.واخرمصروفثم○
الحفظ.ومصروفاولقیمةتقلیلثم○
تماما.صحیحةوغیرسالبةأرقاماألحیانأغلبفيتظھر



المشتریاتنظام
شدیدببطءاألمربتنفیذالنظامیقومالحفظثممشتریاتفاتورةأيفيالتعدیلعنداألحیان،بعضفي●

اصناف.10أصنافھاعددیتعدىاللفاتورةدقائق5احیانایستغرق
النظامیقومإضافیة،استالمتكالیفسندعملعلیھاتمالمشتریاتلفاتورةRecommitعملعند●

وجد).(إنإضافیةاستالمتكالیفبسندبھاالخاصةالمصروفاتبنودقیمبمضاعفة
الحساباتنظام

الطلبمنالبیاناتنسخیتمالعلي،بناءفيصرفطلباختیارعندنقدیة،صرفسندمستندفي●
العملیة.تنفیذیمكنالخطأویظھر

بإعادةالنظامیقومآخر،حسابأيإلىالسطرعلىالموجودالحسابتغییرعندصرف:سند●
إلىالحسابتغییرعندموردین،حسابالسطرفىذلك،علىكمثالاالولى.حالتھالىالحساب
التغییر.یقبلوالالموردینحسابعلىیظلالنظامفإنمحدد،حساببكودالسدادمؤجلةشیكات

الجانبمنالمحدداتأخذیتمالفإنھالدفعطرقعلىالرسوملمحدداتمحاسبيجانبعملعند●
تجاھلھا.ویتمالمحاسبي

المستندیةاالعتماداتنظام
الرسالةتظھراالعتمادعلىمصاریفأیةإضافةثماعتمادعلىمناعتمادتكلیفسندحذفعند●

delete from SystemLcExpenseLine where lcExpenseDocument_id is nullفي
مستندياعتمادتكلیفسند

علىالمصروفاتتجمیعزرعليالضغطثممحددةشحنةواختیارشحناتلھاعتماداختیارعند●
Invalidالخطأیظھراألصناف، criteria, closed brackets are more than open
brackets

المصروفاتبنودقیمبمضاعفةالنظامیقوم،مستندياعتمادمصروفلسندRecommitعملعند●
المستندي.باالعتمادالبنودبھذهالخاصة

المقاوالتنظام
یمكنالوكذلكعلیھا،إنشاؤهتمعمیلاعتمادوجودعندتنفیذیةمقاوالتموازنةحذفیمكنال●

حذفبمجردالنظامیقومبحیثالحلتمأنشأتھ.موازنةھناكیكونحینمااالعتمادھذاحذف
حذفیتمالعمیل،اعتمادحذفعندوكذلكبسببھا،إنشاؤهتمالذيالعمیلاعتمادبحذفالموازنة
بالموازنة.بھالخاصالسطر

متنوعات(فاتورةالتكالیفلمستنداتالفعليالتاریخاالعتبارفيیأخذالالتكالیف،حصرمستند●
المقاوالت).الخاماتصرفمستندات-المقاوالت

بعضبإدراجاحیاناالنظامیقومباطن،مقاولمستخلصشاشةفيالبنودتجمیعزرعلىالضغطعند●
كلتظھرأنالمفترضوبإدراجھایقومالوأحیاناباطنمقاولعقدفيالموجودةالرئیسیةالبنود
البنود.تجمیعزرعلىضغطعندالفرعیةوالرئیسیةالبنود

التكلفةبنداسمیظھرالباطن،مقاولمستخلصشاشةفيالبنودتجمیعزرعلىالضغطعند●
باطن.مقاولعقدفيالموجودالتنفیذیة)الموازنةبند(وصف

السطرعلىللصنفالعمیلاعتماداختیارعندالتنفیذیة،الموازنةمنخاماتشراءطلبشاشةفي●
التالیة:المالحظاتتوجد
یظھر.الالصنفكود○



موجود.غیرالصنفاسمحقل○
تظھر.الالصنفوحدة○
تكلفةمنیأتيأنویجبخطأ،وھذاالوحدةسعرمناالعتمادمنیأتيالوحدةسعر○

الوحدة.سعرلیسوالوحدة
السطر.آخرفيأخرىمرةمكررةالوحدة)و(الكمیةالرئیسیةالوحدة○
موجود.غیرالسطرعلىالخصموالضریبةبعدالسعراجماليحقل○

حقلقیاسي،شرطاختیارعندالتنفیذیة،المقاوالتوموازنةالتقدیریةالمقاوالتموازنةشاشةفي●
أوإضافةكانتسواءالمخططةالقیمةحسابیتمالوبالتاليیظھرانالو"القیمة"القیمة""نوع

الحفظ.معخطأیظھرواستقطاع
اإلجمالي،مننسبةیكونوقیاسيشرطاختیاروجدیدمستندإنشاءعندمشروع،عقدشاشةفي●

بعد.یحسبلمللعقداألساسيالسعرحقلأنحیثخطأیظھر
الىالموازنةمنالقیاسیةالشروطنسخیتمالتقدیریة،موازنةعلىبناءاًمشروععقدإنشاءعند●

العقد.
المشروعاتإدارةنظام

عملثمرفضأوقبولیتمثم"مبدئي"،السعرعرضحالةتكونعندمامشروع:أسعارعرض●
مبدئى.ھوكمایظلحفظ

تعمل.الالمھامبصفحةالمخططةالتكلفةمشروع:أسعارعرض●
البشریةالمواردنظام

االجازةنوعتظھرحتىكثیراالتحمیلیتماإلجازة،نوعاختیارعندالمجمعة،االجازةسنداتفى●
الوظیفي.للعرضالفعليالتاریخقبلفعليبتاریخراتبسندتحدیثبحفظالنظامیسمح●
یظھرالرواتبسجلشاشةفيالرواتبإصدارإعادةزرارعليالضغطعنداألحیان،بعضفي●

العملیة.تنفیذیمكنلمالخطأ
أیامأنعلىبناًءالراتبسندفيالموظفراتبحسابتمو12/7/2020بتاریخموظفتعیینتم●

العطلةأیامخصمبعدفقطعملیوم17تكونأنالمفترضمنبینماعملیوم18ھيالعمل
العمل.أیاممنالجمعة)(األسبوعیة

عنكاملالراتباحتسابتمو2020-08-04بتاریخالموظفتعیینتمالرواتب،سنداتأحدفي●
فيزیادةیومیناحتسابتمايفقطیوم24عددعنالراتباحتسابیتمأنیجببینماالشھر
الراتب.

خاطئةبطریقةایمیلكتابةبسببواضحةغیرخطأرسالةتظھرإجازةبدلصرفسندحذفعند●
للخطأ.واضحةرسالةإظھاروالصوابالموظف،في

منألكثروالمجمعةالمجمعةاإلجازةسنداتفىیوممناالقلاالجازةقیمةcomboboxإضافةتم●
العادیة.االجازةسنداتفىكماموظف

أنمنبالرغمأقل،وأولویتھبمعیارأحدھماالنوعلنفسمفردینوجودعنداألحیان،بعضفي●
المفرد.ھذااختیاریتمالالموظف،علىمنطبقالمعیار

طویلوقتیستغرقالرواتبسنداتإصدارعلىالضغطعنداألحیان،بعضفيالرواتب:سجل●
جدا.



اإلعدادات
بھا.الخاصالخروجسندحفظإعادةتمفیھا،األسعارتغییربالفعلتمالتيالسنداتفى●
السیارة:شاشةبتفاصیلالتالیةالحقولإضافةتم●

refحقول5○
textحقول5○
nحقول5○

تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمزیدقائمةمنافتراضیةقیمقالبتعیینعندالشروط:كراسةنافذة●
العملیة".

Dynamicحقلأنووجدمشتریاتلفاتورةبمعاییرحقولفلترةعملتم● Filter Context
Fieldsسلیمة.غیرالمالحظاتفيخطأرسالةتظھركماتلقائیاملؤهیتمال

المستشفیاتإدارةنظام
مثلالمرتبطةالمستنداتصفحة-المریضبنافذةبالمریضالخاصةالمستنداتجمیعتظھرال●

الختامیة.والفواتیراألشعةوفواتیرالتحالیلفواتیر
العقارياالستثمارنظام

بالحقل"عقدالموجودالقیمةبتعدیلالنظامیقومالجدید،للعقدریكومتعملعنداإلیجار:عقد●
السابق.العقدرقمحقلفيالحاليالعقدرقمبنسخیقومحیثالسابق"اإلیجار

یقومولكنصحیحبشكلاألقساطبنسخیقومالنظامفانافتتاحيإیجارأوإیجارلعقدتمدیدعملعند●
العقدفيمدفوعةویعتبرھاالقدیمالعقدفيالمدفوعةاالقسامعلي"true=الدفع"تمالحقلبنسخ

الجدید.
المالحظاتنسخیتمالصیانة،بالغمستندعلىبناًءعقارىاستثمارصیانةمصروفسندعملعند●

بالبالغ.السطرعلىالموجودةأوبالھیدرالموجودة
مرجعبوضعالنظامقامالعقاري،االستثمارمصروفبسندالخاصالنظاميالقیدالحاالت،أحدفي●

فينسبةوضعتمإذاوكذلكالتوجیھ،فيشئاياختیارعدممنبالرغمالدائنللجانب2ومرجع1
للجانبالمحاسبيالجانبأوالتوجیھفيمختارغیرمرجعبوضعیقومالقیدفإنالعمیلحقل

المدین.
الجدیدالجیوي
الدفع.نافذةفتحیمكنالالبیع،عروضأحدتطبیقعندالعربیة،الواجھةمعاألحیانبعضفي●
صحیح.بشكلتعملالالحقولفلترةاألحیان،بعضفي●
وقتیستغرقالجدیدالجیويفيشاشةتعدیلطریقعنإنشاؤهیتمالذيالزراألحیان،بعضفي●

ضبطھتمالتيالمھمةیؤديالقدالزرأنكماالقدیم،الجیويعنالمستنداتإنشاءفيبكثیرأطول
علیھا.

منالصفحاتإخفاءفعندالقدیمة،الواجھةفيكماالصحیحبالشكلتعملالالصفحاتصالحیات●
لھ.ظاھرةتظلالمستخدم،صالحیةملف

البیعنقاطنظام
مكثفة.بطریقةمتتالیةفواتیروحفظالبیعنقاطبرنامجاستخدامعندوتعلیقبطءیوجد●
النظامیقومالالبیعنقاطمعولكننما،فىصحیحبشكلاألسعارعرضیعملاألحیان،بعضفي●

الصنف.سعربإحضار



بالرغممسودة)مخزنيتحویلطلب،وردیةوغلقفتح،مبیعاتفواتیر(متعددةمستنداتنقلیتم●
مباشرة.تحفظنمافيالحفظمحاولةعندوأخطاءوجودعدممن

الموبایلتطبیق
العربیة.اللغةإلىالتحولعندصحیحبشكلالبیاناتبعرضالنظامیقومالالتسوق،نظامفي●
Namaالتطبیق● essفیھمخزنيصرفطلبعلىموافقةتمتلو،2.3.1الجدیدإصدارهفي

النظامیقومالسطرمنأكثرھناككانلوبینماكامل،الموافقةملخصبعرضیقومواحد،سطر
كلھ.الموافقةملخصبعرض


