
اإلضافات
المخزوننظام

التوزیع:إدارةإعداداتإلىالتالیینالخیارینإضافةتم●
مرتجع.غیرصنفوجدإذاالمبیعاتمردوداتسنداتحفظمنع○
مرتجع.غیرصنفوجدإذاالمشتریاتمردوداتسنداتحفظمنع○

سندتوجیھاليالكمیة"لیسوالبیعسعرمتوسطبإجماليالخاماتتكلفةالخیار"توزیعإضافةتم●
التجمیع.

التوزیعطریقةإلىالتجمیع)"سندات(منالبیعسعرمتوسطإجماليعلىالخیار"توزیعاضافةتم●
المصروف.بندفي

سندإلىالذمةبإضافةالنظامیقومبحیثمباشرةتكالیفسندإصدارهعندالتجمیعسندتحسینتم●
آلیاً.المنشأاإلضافیةاالستالمتكالیف

إلىحركة"علیھاتمالتياألصنافلوحداتالتحویلمعاملبتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةإعدادات

مخزني".تورید"إلغاءبالعنوانسندإنشاءتم●
إدارةإعداداتإلىالمخزني"التوریدسندفيالملغاةوالموردةالكمیة"إظھارالخیارإضافةتم●

التوزیع.
"anceledQty"الملغاةالكمیةو"،الموردة"الكمیةوھماالتورید،سندسطورإلىحقلینإضافةتم●

التوریدسندفيالملغاةوالموردةالكمیة"إظھارالخیارخاللمنأوشاشةبتعدیلإظھارھمایمكنو
التوزیع.إدارةإعداداتفيمخزني"

الصنف.والمخزنمستوىعلىبسیریالوتلقائيالشحناتلتكویدكیانمسارإضافةتم●
المنشأ.التجمیعسنددفتروتوجیھبھأصنافقصلسندتوجیھإنشاءوأصنافقصسندإنشاءتم●

للصنفاألبعادوالكمیاتوالمصروفللصنفاألبعادتوجداألصنافقصسندسطورفي
المطلوب.

التالیة:الحقولإضافةتمجودة:تأكیدمستندجودة،فحصمستند●
الجودة".فحصإعادة"مطلوبالخیار○
السابق"."المستندالحقل○
التالي".الفحص"مستندالمرجع○
رقم).تاریخ،(نص،السابقة""اإلجابةالحقل○

جودة:تحقققائمةفيالتالیینالخیارینإضافةتم●
الجودة.مستندفيمقبولعددأكبروأقلمنالتأكدعدم○
اإلجابة.رقمعلىبناًءالفحصنتیجةتغییر○

ینصحاللكنوالسنداتھذهفيبالمكشوفللسماحالتوزیعإدارةإعداداتالىاختیاراتإضافةتم●
بتفعیلھا.

المبیعاتنظام
"الدفعات".نافذةإلىعلى"بناًءمنالدفعات"تجمیعالزرإضافةتمالمبیعات:مردودات●
.5،.......،1،2سعرمحدداتنوافذإلىإضافیة""أسعارالجریدإضافةتم●



حذفبعدإالالقبضبسندالمرتبطةالمسددةالمبیعاتفاتورةبحذفالسماحیتمالبحیثالتحسینتم●
بھا.المرتبطالقبضسند

المشتریاتنظام
المردود.أوالفاتورةتوجیھفيسند"منالنسختمحقلمنالمخزنیةالسندات"نسخالخیاراضافةتم●
فيموجودةھيمامثلالتفاصیلصفحةفيالشراءأمرشاشةفيالشراء)(بنودمرجعإضافةتم●

البیع).(بنودباسمالبیعأمر
الحساباتنظام

القبض.سندبتوجیھبنكیة"بحافظةالحالة"تغییرالخیارإضافةتم●
تمالدفعات.بنسخالنظامیقومالصرف،سندبتوجیھالموجود"الدفعاتنسخ"عدمالخیارتفعیلعند●

زرعليالضغطعندالدفعاتتجمیعیتمأینالحسبانفياألخذمعالنسخعدمیتمبحیثالتحسین
اختیاروالقسطكودفيالبحثخاللمنعنھاالبحثعنداألقساطعرضكذلكوالدفعات،تجمیع
الدفعة.

الصرف.سندفيالدفعاتجریدفيالمتبقيعمودإضافةتم●
البشریةالمواردنظام

الیوم"نفسفىالموظفلنفسموظفبیاناتتحدیثسندمنأكثربعمل"السماحالخیارإضافةتم●
البشریة.المواردإعداداتفي

مرفقات.5لیكونواالمرفقاتعددزیادةتمالسلفة:سند●
واختیار(نظامى)المؤشرنوعاختیارمع)SQL(جملةحقلتشغیلتماألداء،مؤشراتنافذةفى●

).sqlجملةمنیومىیدوىالنظامى(مؤشرالمؤشر
بیاناتتحدیث،سیارةبیاناتتحدیثالمستندین(طلبمنلكلوالسطورالھیدرإلىمرفقإضافةتم●

سیارة).
"سیاسةبقائمةالتعیین"تاریخعنالنظربغضالسنة"أولالخیارإضافةتماإلجازة:نوعملف●

اإلجازة".استحقاق
البدایة.تاریختغییرعنداإلجازةبمدةالخاصPostActionالـضبطتمإجازة،بدلصرفسندفى●
المقاوالتنظام

الباطن.مقاولمستخلصحفظقبلالشروطبتجمیعالسماحتم●
مشروع".تسلیم"خطابباالسمجدیدمستندإنشاءتم●
المستخلصات.توجیھفيالعقد"كمیاتبتجاوزللمستخلص"السماحالخیارإضافةتم●
إعداداتإلىباطن"مقاوللعقدالمشروععقدمنالبندوصفنسخ"عدمالخیارإضافةتم●

المقاوالت.
أخرى)باطنمقاولودفعةمقدمة،باطنمقاول(دفعةسنداتإلىالبند""وصفحقلإضافةتم●
المقاوالت.إعداداتإلىالحفظ"معالربحھامشنسبةمنالسعر"حسابالخیارإضافةتم●



العقارياالستثمارنظام
أوضح.تكونبحیثالخطأرسالةتحسینتممحجوزة،لوحدةإیجارعقدعملعند●
عقدتمدیدزرعلىالضغطعندبحیثالتحسینتماالفتتاحي:اإلیجاروعقداالیجارعقدنافذتا●

علیھ.معلم"منتھي"الحقلكانإذامنتھيعقدتمدیدیمكنالأنھخطأرسالةإظھاریتمأناإلیجار
عقاري.استثمارصیانةمصروفسندسطورإلى5مرجع.....،،1مرجعإضافةتم●
إلىسعر"عرضعلىبناًءإیجارعقدعملعنداألقساطمنالمدفوع"نسخالخیارإضافةتم●

العقاري.االستثمارإعدادات
االفتتاحي.اإلیجاروعقداإلیجارعقدمنكلتوجیھإلىالضریبة"تعدیل"یمكنالخیارإضافةتم●
إثباتقیدشاشةتوجیھفيللضریبةخاضعوالضریبةسیاسةوالضریبةدائنومدینإضافةتم●

إیجار.قسطاستحقاق
االفتتاحي:اإلیجاروعقداإلیجارعقدمنكلإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

للمستأجرالتالياإلیجارعقد○
للمستأجرالسابقاإلیجارعقد○

القدیمة.المستنداتلمعالجةكیانمسارعملوتم
القبض.والصرفبتوجیھعلى"بناءامعالمبلغنسخ"عدمالخیارإضافةتم●
تمالمشروع،عقدشاشةفيحالیاالموجودمثلالباطنمقاولعقدشاشةفيللدفعاتجریدإضافةتم●

الدفعاتبنسخالنظامیقومأنالعقد،علىبناًءحساباتصرفسندعملعنداالعتبارفياألخذفیھ
الدفعات.علىللمبلغتوزیعبعملیقوموأندفعةلكلالمتبقیةبالقیمة

استالم.محضرسطورإلى5مرجع....،،1مرجعإضافةتم●
العمالءخدمة نظام

.CRMالـإعداداتإلىربطھ"بعدالبیعخیطبتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●
التصنیعنظام

إنتاج".أمر"طلبمستندإلىالطلب""حالةالحقلإضافةتم●
الخدمةمراكزنظام

تعدیلھا.یتمالالمنشاةاآلالتتكونبحیثالكیانمسارتعدیلتم●
المستشفیاتإدارةنظام

الكشف.فاتورةفىإضافتھوتمتاإلجراء""نوعملفعملتم●
الحجز.وسعربیاناتإدراجخاللھامنیتمالكشففاتورةفىعلىبناءاإضافةتم●
القید.فيواعتبارھاالطبیةالفواتیرسطورإلىالمحدداتإضافةتم●
الثابتةاألصولنظام

الثابت.األصلإلىملموس"غیر"أصلالحقلإضافةتم●
التالي:منكلإلى)10….وصف6(وصف)،5..ملحوظة1(ملحوظةالحقولإضافةتم●

صیانة.طلب○
صیانةسجل○

الثابتة.األصولصفحة-الموظفبنافذةمشتركة""أصولقائمةإضافةتم●
یعتبرالحالةھذهوفيفارغالتفاصیلوجریدالحفظیقبلأنأصل،جردسندعملعندالسماحتم●

عجز.الموظفعھدةفيالتياألصولأنالنظام



اإلعدادات
عالمةبعملالحفظمعالنظامیقومأنالتقریر)،ملف(محتويفيتعدیلعملعندبحیثالتحسینتم●

الحفظ.معالملفإلىالنصيالمحتوىنسخحقلفيصح
كالتالي:تكونانعلىالتوقیعنافذةفىالموجودةلألزراراختصارمفاتیحإضافةتم●

○OK - Alt+O
○Clear - Alt+C
○Cancel - Alt L

رسالةعرضیتمالالعملیةنجحتإذاكذلكوخطأرسالةتظھرالخطأووجوداالستیرادعند●
تصدیرعندورسائل،بدونالشیتبتنزیلالنظامیقومحیثالنجاح،

GenericReferenceOverriderالحلتمصحیحة.بطریقةیعملالاستیرادهثمتصدیرقائمةمن
بالطبع(وحالیااستیرادهیتمالذيالملفكودبنفسكانتاذاموجودةالغیرالمراجعتجاھلیتمبأن

النوع).نفس
والمجموعات.والتوجیھاتالدفاترمنكلإلىالحفظ"مع"المراجعةالخیارإضافةتم●
صنفوجدإذاسنداتحفظمنعتحققإلغاءیتم،recommitعملعندبحیثالنظامتحسینتم●

وغیره.مرتجع-بیعھ-شراؤهالیمكن
النظام.سجالتجمیعمستوىعلىوذلكللشاشةعرضوأعمدةبحثكفلترالسجلمنشئإضافةتم●
الضریبیة.السیاسةإلىالسیاسة"ھذهمعالفاتورةضریبةاحتساب"عدمالخیارإضافةتم●
الموبایلتطبیق
Namaتطبیقفي● Orders،حتيالوحدات)-المخازن-العمالء(مثلاألصنافقائمةإضافةتم

الجدیدة.األصنافقراءةیتملكيالبیاناتتحدیث-المزیدعلىالضغطالمستخدمیستطیع
Namaتطبیقفي● orders،التالیة:التحسیناتإضافةتم

اإلعداداتداخلخیارعلىالتعلیمعندالبرنامجمنالمستنداتحذفإمكانیةإضافةتم○
المستندات.بإلغاءبالسماح

عدمھ.منللظھوربنماموجودبخیارالعمیلحقلمعلإلدخالأخرىحقولإضافةتم○
مبیعات).مردودطلب-مبیعات(مردودسندنوعینإضافةتم○
التحصیل.ببرنامجباالقتداءالطباعةإمكانیةإضافةتم○
كودمكانإلىالتحدیدیعودأنبالمستند،إنزالھوصنفقراءةعندبحیثالتحسینتم○

بسرعة.اإلدخالفىالستخدامھالصنف
new"وھماالقبضسنداتتطبیقباعداداتجدیدینحقلیناضافھتم● receipt print formula"و

"new multi receipt print formula."
itemاالسماستبدالتم● priceباالسمItem Infoأشیاءأيأوأسعارأوكمیاتفيالستخدامھا

أخرى.تفصیلیة
العنوانوالشحنحقولطریقةبنفساخفائھماأواظھارھمایمكنللتوقیع،حقلینإضافةتم●

باإلعدادات.
القبضلطباعةوآخر-القبضلطباعةفورمیالبإدراجالنظامیقومعلیھالضغطعندزر،إضافةتم●

التعدیل.عملیةلتسھیل-الجدیدةالصیغةكذلكوHTMLبصیغة-المتعدد
الطباعة.خطتخفیفأوثقلفيبالتحكمللمستخدمیسمحخیارإضافةتم●



البحثحقلوكذلكالشاشةبارتفاعمساحةلتوفیرالسطرنفسعلىالوحدةوالكمیةحقلوضعتم●
الصنف.كودحقلوالصنفعن

.cancelمعnextمكاناستبدالتمالبحث،بشاشة●
الفورمیوال.واللوجولتحدیثمخصصةقائمةعملتم●
بدءعندولیسالنھایةفيالتوقیعیتمحیثالھیدرالىلیسوالسندداخلالىالتوقیعاتنقلتم●

اإلدخال.
التقاریر
بالحساب).المالىالمركز(قائمةSYSR-FNS003التقریرفياألرصدةعلىلینكھایبرعملتم●
.SYSR-INV022بالكودالنظامىالتقریرتحدیثتم●
األرصدة.علىلینكھایبرعملتم●
●



أخطاء
المخزوننظام

لھ.تكلفةبعملالنظامیقومالالمبیعات،مردودعنالناتجالتوریداألحیان،بعضفي●
بمستندتسمحأنالمفترضبینماالنظاممستنداتجمیعتحتويعلىبناءقائمةالحجز:إلغاءمستند●

فقط.الحجز
فقطتسمحأنالمفترضبینماالنظاممستنداتجمیعتحتويعلىبناءقائمةالتوصیل:مستند●

المناسبة.بالمستندات
بمستندتسمحأنالمفترضبینماالنظاممستنداتجمیعتحتويعلىبناءقائمةالتوصیل:إلغاءمستند●

فقط.التوصیل
التالیة:المستنداتمنكلتفاصیلفيمرتینموجودالموقعحقل●

الحجزسند○
الحجزإلغاءسند○
التوصیلإلغاءسند○

التوصیل.إلغاءسندبتفاصیلموجودأنھمنبالرغمالتوصیلسندبتفاصیلموجودغیرالمخزن●
التحمیل.سندبتفاصیلالمخزنقبلموجودالموقعأنكماالتحمیل،سندبرأسموجودغیرالمخزن●
الحجز.بسندوجودھمامنبالرغمالحجزإلغاءمستندبرأسموجودینغیروالموقعالمخزن●
التوصیل.بمستندوجودھمامنبالرغمالتوصیلإلغاءمستندبرأسموجودینغیروالموقعالمخزن●
"المواقعباالسمتكونأنیجبحیثخاطئالعنوانالمرتبطة"،"المستنداتصفحة-المخزنبملف●

المرتبطة".
"تشكیلة"،منبدالً("تشكلیة"التالیةاللغویةاألخطاءتوجداإلعدادات،صفحة-الصنفبملف●

"ألوان").منبدالً"الوان"
"ألوان"،منبدالً"ألوان""تشكیلة"،منبدالً("تشكیلھالتالیةاللغویةاألخطاءتوجدالتشكیلة،بملف●

لفعالیة"قیمة"اقصيالكمیة"،"إجماليمنبدالًالكمیھ""إجمالي"مصفوفة"،منبدالً"مصفوفھ"
للفعالیة").قیمة"أقصىمنبدالً

الذمة-الحسابمصدرنوعمثلالتوجیھفيالموجودةعنمختلفةقیمإدخال(منعالخیار●
عنمختلفةقیمإدخال(منعیكونأنیجبوالقبضالصرفسنديبتوجیھالمتعلقة(حسابتھم))

المتعلقة(حساباتھم).الذمة-الحسابمصدرنوعمثلالتوجیھفيالموجودة
آلیا.إضافیةاستالمتكالیفسندبإنشاءقامتجمیعسندتعدیلعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
حقولفيالبحثثماألبعادعلىالكمیاتمتابعةتفعیلمعأبعادلھلصنفمخزنيصرفعملعند●

{(قیمةبالطریقةتظھرأنالكمیة}،والصوابالعرض)*{(الطولبالشكلاألبعادتظھراألبعاد،
الكمیة}.العرض)*للصنف)(الطولالعدد

تعملموظففیھلیسمستخدمأىالموظفحقلاختیارعندوالعروض،المبیعاتأسعارقوائمفى●
القائمة.معھ

Supplyالتوزیع"إدارة"إعداداتبنافذة● Chainالتالیة:األخطاءتوجد
مرتان.مكررفعالة"الغیرالنسبةحقلفيوالحروفباألرقام"السماحالحقل○



وتسعیراإلضافیةوالتكالیفاالعتماداتتكالیففياألصنافمحددات(استعمالبالقسم○
التالیان:الحقالنالمناقصات)

باقي(مثلالفعالةالنسبةاستعمالیكونأنیجبالفعالةالنسبةاستخدام■
الخصائص).

باقي(مثلفعالةالغیرالنسبةاستعمالیكونأنیجبفعالةالغیرالنسبةاستخدام■
الخصائص).

عندفقطالتجمیعسندفىالمسحوبةالخاماتفىالموجودةالبدیلةالخامات(إدارجالعنوان○
إدراج......الخ.یكونأنیجبالبدیلة)الخاماتسندإنشاء

العنواناستبدالیجب○
)ConfigEntry.activateRelationshipsOfItemsInNextDocs(تفعیلبالعنوان"

التالیة".المستنداتفياألصنافعالقات
إظھاربالعنوان)ConfigEntry.addGeneratedDocsTo(العنواناستبدالیجب○

المصدرة.المستندات
یحتويتشینالسابالياعداداتفيمخزني"التوریدسندفيالملغاةوالموردةالكمیة"إظھارالخیار●

التالیة:األخطاء
بالعنوانمذكوروإنماعربيعنوانلھلیس○

ConfigEntry.value.showReceivedAndCanceledQty.
المناسب.مكانھفيولیسالجردصفحةفيموجودالخیارھذا○

المبیعاتنظام
التالیة:األخطاءتحدثالمبیعاتفاتورةفي●

تفاصیلإضافةعلىالمستخدمإجباریتمالباالقساط،تدفعالفاتورةأنخیارتفعیلعند○
األقساط.

وبالحفظیسمحالالنظامالسطر،رقموالمستندكودیساوىالقسطكودخیارتفعیلعند○
فارغ.القسطكودتركیمكنالبأنھخطأیعطى

المبلغیسددالنظامقبض،سندعملثم550.251لیكنوكسوربھاأقساطعملعند○
كسور.بدونللمبلغباالقساط

البحیثصحیحبشكلالتاریخإنشاءیتمالالدفعات،جدولةنماذجمندفعاتإنشاءعند○
شھر.كلتكون

كود+المستندكودعنعبارةالقسطكودباالعداداتودفعاتووجودمرةأولالحفظعند○
الحفظ.النظامیقبلالالسطر،

المشروعاتإدارةنظام
خطأ.وھذامقاوالت""مشاریعبالعنوان"مشاریع"العنواناستبدالتم●
الحساباتنظام

باطن.مقاولغرامةسندعلىبناًءصرفسندعملعندالتفاصیلبنسخالنظامیقومال●
المستندفإنمعین،حسابواختیارحسابالھیدرفيالذمةاختیارویتممتنوعاتفاتورةعملعند●

السطر.ذمةمعالمستندرأسذمةلتضاربالحفظیرفض



المقاوالتنظام
Technical"الرسالةتظھرباطن،مقاولعقدحذفمحاولةاألحیان،عندبعضفي● error

happened،"العقدانحیثالعقدحذفیمكن"الوھيالحالةھذهفيالرسالةتوضیحوالصواب
باطن".مقاولغرامةبسندمربوط

خاطئة.بصورةبالمستخلصالتكلفةبحسابالنظامیقوماألحیان،بعضفي●
شئ،ايبعرضالنظامیقومالالمشروع،بندكودعلىالضغطعندباطن:مقاولمستخلصنافذة●

المشروع.بندووصفالبندووصفوالكودعرضوالصواب
باطن.مقاولعقدشاشةفيالسطرعلىللبنودالسعركتابةیمكنالاألحیان،بعضفي●
كحقلاإلجمالیاتحقولعلىیؤثرالالسطور،علىشرطإضافةعندالباطن،مقاولمستخلصفي●

المستحقة.القیمةإجمالي
المستند،حفظعلىالضغطوالسطرعلىبندأيعلىالتعدیلعندتنفیذیة،مقاوالتموازنةفي●

السجل.حذفیمكنالبأنھرسالةتظھر
الالمدفوعة،القیمةحقلفيقیمةھناككانإذاالدفعات،جریدفيباطن:مقاولعقدالمشروع،عقد●

على.بناًءمعالصرفسندفيالقیمةتلكنسخیتم
عدموالصوابالدفعات.بنسخالبرنامجیقومبالتوجیھ،الموجودالدفعاتنسخ"عدمالخیارتفعیلعند●

كذلكو-الدفعاتتجمیعزرعلىالضغطعندالدفعاتتجمیعیتماینالحسبانفياألخذمعالنسخ،
الدفعة.اختیاروالقسطكودفيالبحثخاللمنعنھاالبحثعنداألقساطعرض

الثابتةاألصولنظام
صحیح.بشكلالقیدیظھرالاإلھالك،سندتوجیھفيسجلتحدیدعندالثابتة:االصولاھالكمستند●
الجزئي.التخلصقیدسندفيیظھرالالضریبةمبلغ●
مبدئي.إليالحالةبتغییرالحفظمعالنظامیقوممنتھى،إلىاألصلجردسندلحالةتغییرعملعند●
البشریةالمواردنظام

لھذاسابقةسلفةسنداتتوجدبینمالموظفسلفةسندإصدارعندخطأیحدثاألحیان،بعضفي●
الموظف.

خطأ.یظھرتصفیة،مستندحفظعنداألحیان،بعضفي●
لھ.جدیدوظیفيعرضعملبدوناستقالقدسابقلموظفعملمباشرةسندبإصدارالنظامیسمح●
استحقاق.شھور3عددبھإجازةنوعاختیارحالةفياإلجازةسندبحفظالنظامیسمحال●
منضخمعددعلىیحتويراتبلسنداإلصدارإعادةكبیراًعندوقتاًیأخذالموظفینرواتبسجل●

الموظفین.
الفعلیة.العملعدمأیامعددعنمختلفالعملعدمأیامعددالراتببسندیظھراألحیان،بعضفي●
التصنیعنظام

المكشوفعلىالسحبالنظامیراعىالإنتاج،تنفیذسندمنآلیاوالناتجخامموادصرفعملعند●
الوبالتاليالثانیةمنالجزءنفسفيخامموادصرفسندمنأكثرعملیتمحیثمغلقاكانإذا

المكشوف.علىالسحبیراعى



اإلعدادات
یقومآخركیانمسارو-الیاالمبیعاتفواتیرمعتركیبفواتیربإنشاءیقومكیانمسارإنشاءتم●

موافقةبانتظارتكونومبیعاتفاتورةحفظومعمعین،شرطتحققعندالتركیباتفواتیربحذف
یقومآخركیانمسارتشغیلیتمعلیھاالموافقةعندو-التركیباتفاتورةبإنشاءیقومالنظامفإن

اإلعدادات،ھذهمعالمنشأة.التركیباتفاتورةحذفإلىیؤديمماالفاتورةفيالحقولبعضبتغییر
بحذفھایقومالوالتركیباتفاتورةمنالناتجةAliasبجدولالخاصةالمدخالتبحفظالنظامیقوم

صحیحة.بطریقةالتركیباتفاتورةبحذفقامأنھمع-الثالثالكیانبمسارحذفھایتمعندما
ویكونالسطر،علىفقط"أنشأھاالتيالسجالت"تعدیلالخیاراستخدامعندالصالحیات:ملف●

یظھروجدیدمستندأوسجلإضافةالمستخدمیستطیعالالحفظ،بعدالتعدیلصالحیةلدیھالمستخدم
السجل".منشئلستانكحیثالسجلتعدیلیمكنك"الالخطأ

المطلوبة)Parameters(محدداتھناكأنباعتبارالنظامیقومالالتقاریر،مدخالتتحدیدأثناء●
األخذیتمأنوالصواب)،Parameter(الـفيقیمةإدخالدونالتقریربتشغیلیسمحوتركھایمكن

المطلوبة.المحدداتاالعتبارفي
parameterبھتقریروجودعند● required،فىولكنالجدیدالجیوىفىوجودهیعتبرالفإنھ

جید.بشكلیعملالقدیم
یظھرالتشغیلمعولكنالشاشة،تعدیلخاللمنالصرفسندفيذمةحسابكشفتقریروضعتم●

بیانات.تظھراخرىمرةالتقریرتشغیلثمللمدخالتالعودةوعندبیانات"توجد"ال
تعریفداخلاإلیمیلوقالبالموافقةنموذجوضعمعاالیمیلعلىمستندعليموافقھإرسالعند●

فقط.واحدایمیلارسالوالصوابایمیل،2عددإرسالیتمالموافقة،
Supply-النظامإعداداتملف● Chain،التالیة:األخطاءتوجد

مترجمغیرفعالةالغیروالنسبةالفعالةبالنسبةالخاصالقسم○
)ConfigEntry.ActiveAndInactivePercentage(

مرتین.مكررفعالة"الغیرالنسبةحقلفيوالحروفباألرقام"السماحالحقلالقسم،ھذافي○
الالتصدیر"معتذكرلمالتيالمرجعیةالحقول"تصدیرالخیارملفات،استیراد/تصدیرقائمةفي●

یعمل.
یعمل.الإكسیلإلىالتقریرتصدیرفإنالمدخالتألحدخطأافتراضیةقیمةبھتقریرتشغیلعند●
رسالةعرضیتمالالعملیةنجحتإذاكذلكوخطأرسالةتظھرالخطأ،ووجوداالستیرادعند●

تصدیرعندورسائل،بدونالشیتبتنزیلالنظامیقومحیثالنجاح،
GenericReferenceOverriderصحیحةبطریقةیعملالاستیراده،ثمتصدیرقائمةمن



المستشفیاتإدارةنظام
(إقامة،الطبیةالخدماتأسعارباستحضارالنظامیقومالفواتیر،تجمیععندالختامیة:الفاتورة●

الخاصةوالخصوماتالضرائباالعتبارفياألخذبدونالمستحضرةبالفواتیرطبي،...الخ)إشراف
خدمة.بكل

العملیة.تنفیذیمكنلمیظھر...الخ)،أوطبیب(مثلاختیارأىاختیارعندالكشف:فاتورة●
فاتورةعملإمكانیةوالصوابتسكین،لھاموجودالستمارةإالعملیاتفاتورةعملیمكنال●

إقامة.أوتسكینلھایوجدالالستمارةعملیات
ھذایشغلآخرمریضھناككانبینماقدیمبتاریخلسریرتسكینمستنداتبعملالنظامیسمح●

التاریخ.ھذانفسنفسفيالسریر
العقارياالستثمارنظام

بالصفحةالموجودةالتفاصیلبنسخالنظامیقومالإیجار،سعرعرضعلىبناًءإیجارعقدعملعند●
بنسخیقوماللكنالمصروفنوعبنسخیقومأنھأيالمصروفات).بنود(صفحةبالعرضالثانیة
المصروف.نوعمقابلالسطرعلىالموجودةالقیمة

مناإلیجاروعقوداالفتتاحیةاإلیجارعقودمنالضریبةبعدالقیمةوصافيالضریبةقیمةنسخیتمال●
التعدیل.أواإلنشاءمعسواءإیجارقسطاستحقاقإثباتقیدشاشةاليالسطر

النظامیقومالسند،رقمواختیارباطنمقاولغرامةسندعلىبناءواختیارصرفسندعملعند●
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةیظھرالوقتنفسفيلكنھصحیحبشكلالتفاصیلبنسخ

عقار.مصروفسندفيالضریبةبعدالقیمةباحتسابالنظامیقوم●
الموبایلتطبیق
Namaتطبیقفي● Orders،الصنف.علىالضغطعندیعملالباالصنافالخاصاالستعالم
فارغ.الحقلویظلالحفظیتمالوالحفظ،اإلعداداتشاشةفيمخزناضافةعند●
مرةالفتحوإعادةباإلغالقالتطبیقیقومالحفظ،ثماإلعداداتوإدخالمرةألولالتطبیقتشغیلعند●

تلقائیا.أخرى
حذفھ.یمكنالعمیلاختیارعند●
للكود.طبقاالملفاتترتیبیتماللھا،Pagingعملیتمالتيوالبحثقوائمجمیع●
itemبحقلللصنفالخاصللباركودسكانعملعند● code،سطركلبعدفارغسطرإضافةیتم

أصناف.وبدونصحیح
نظراًكاملةاألصنافأوالعمالءبیاناتنقلیتملمسوفتنماعمالءأحدخادممعاتصالعملعند●

عددھا.لكثرة
orderطباعةیتمحیثالتطبیقخاللمنالطباعةیمكن ال● formula was not found.
بنجاح.االرسالیتمذلكومعاالتصالإمكانیةبعدمخطأیظھراإلرسال،زرعلىالضغطعند●
itemواختیارالبیعأمرداخلالصنفعلىالضغطعند● price،الصنف.استعالمنتیجةتظھرال
خطأ).رسالة(تظھربالموبایلیعملالالجدیدالجیوياألحیان،بعضفي●



الجدیدالجیوي
الصفحة.برأسالتياإلشعاراتقائمةمنكذلكوالموافقاتقائمةمنتعملالالموافقات●
البیعنقاطنظام

رغمصحیحبشكلاالتصالوقتیظھرالحیثالبیعنقاطماكیناتفياتصالوقتاخرمعالجةتم●
البیانات.نقلواالتصال

البیع.نقطةإلىالتقریرإرسالیتمالالبیع"،لنقاط"مستخدمالخیارواختیارتقریرتعریفشاشةفى●
الموبایلتطبیق
لوحظالكبار،سوفتنماعمالءأحدبیاناتقاعدةعلىالتطبیقتحمیلعندالبیع،أوامرتطبیقفي●

صنف28000األصنافعددأنحیثحجمھملكبرالعمالءأواألصنافبیاناتقراءةإمكانیةعدم
عمیل.350000حواليالعمالءو

nama،تطبیقخاللمنمبیعاتمردودطلبإرسالمحاولةعند● ordersاإلرسال.یتمال
التوقیع.نافذةبفتحتقومالعلیھا،الضغطعندالتوقیعات●

التقاریر
االرصدةإخفاءالخیارإزالةعندبالحساب)،المالىالمركز(قائمةSYSR-FNS003التقریرفي●

تحتتظھرالوالتقریربدایةفيصفرحركتھاالتيالحساباتتظھرالتقریر،فيالصفریة
لھا.األعلىالمجموعة

منیفتحالذيالتقریر،الرابطعلىالضغطوتقریرفتحواالنجلیزیةباللغةالنظامعلىالعملعند●
األول.التقریرمناللغةیأخذالوالعربیةباللغةیفتح)Hyperlink(الرابط

بالشركة:الفلترةعندأخطاءإلىتؤديالتالیةالتقاریر●
,SYSR-SLS021,SYSR-SLS022 ,SYSR-SLS023,SYSR-SLS024
,SYSR-SLS025,SYSR-SLS026,SYSR-SLS027,SYSR-SLS028


