
اإلضافات
المخزوننظام
text1(الحقلینإضافةتمالوحدات:جرید-الصنفنافذة● & text2(
إلى"األساسیةالوحدةإلىالحركةوحدةتحویلمعاملحسباألبعادكمیة"تحویلالخیارإضافةتم●

supplyالـإعدادت chain.
supplyالـسنداتتوجیھاتإلىالتالیینالخیارینإضافةتم● chain:

الصنف.إلصداراتسطورفرد○
الصنفوالوانلمقاساتسطورفرد○

بناًءفيالموجودالسندمنالصنفھذاإضافةعندالسطرفيالصنفبیانات"ملءالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارةسنداتتوجیھفيعلى"

فىالصنفلحركةأقصىحدإلضافةEAPreventQtyMoreThanالكیانمساراضافةتم●
فىالموجودةمنأكبركمیةعملالنظامیمنعبحیثعلیھایعملالتىالمستنداتتحدیدمعالمستند
مثالً،10األصنافلعدداألقصىالحدتحدیدعندذلك،علىمثالالوحدة.اعتبارومعالواحدالمستند
،100مثالالموجودالرقممناكبرالكمیةوكتابةالصنفاضافةعندالمخزنى)التحویل(علىیعمل
المستند.حفظالنظامیمنع

التوزیعإدارةإعداداتإلىمخزن"أوتخزینيموقعلكلالكمیات"اقتراحالخیارإضافةتم●
)Supply Chain.(
حقلمنبدالًالكمیةحقلإلىباالنتقالالكودحقلبعدالمؤشریقومبحیثالمبیعاتفاتورةتحسینتم●

الصنف"."اسم
الوصفإدخالفىلیستخدمالصنفنافذةفي"remark"الحقلمثل"remark2الحقل"إضافةتم●

Rich(المطول Text.(
المشتریاتنظام
المشتریات:سنداتتوجیھإلىالتالیةالخیاراتإضافةتم●

للتكلفة"1ضریبةإضافة"عدم○
للتكلفة"2ضریبةإضافة"عدم○
للتكلفة"3ضریبةإضافة"عدم○
للتكلفة"4ضریبةإضافة"عدم○
للتكلفة"1خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"2خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"3خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"4خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"5خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"6خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"7خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"8خصماحتساب"عدم○
للتكلفة"التخفیضاحتساب"عدم○



.10اإلجمالىلیصبحالموجودعنإضافیةالموردفىمرفقات6إضافةتم●
المبیعاتنظام
یتمالصنفمنمحددةكمیةلتحدیدوذلكللعمیل"الصنفكمیات"تحدیدباالسمجدیدسندانشاءتم●

محددة.فترةخاللفيبأخذھاللمستخدمالسماح
والشراء.البیعسنداتداخلالدفعسنداتجدولمنالقیدسندنوعإزالةتم●
العمالء".طلباتنواقص"سندباالسمجدیدمستندإنشاءتم●
العمالء".طلبات"نواقصلمستندالمستندسطورأحدإلضافةالمبیعاتبمستنداتخیارإضافةتم●
السطررقمتحتويبحیثالمبیعاتأصنافبأحدكمیةتحدیدبعدمالخاصةالخطأرسالةتحسینتم●

األحمر.باللونالسطرإظھارتمكما
الحساباتنظام
اإللكتروني.القبضسندإلىالشیك"استحقاق"تاریخالحقلإضافةتم●
إلكتروني".قبض"سندتوجیھإلىتجاریة"ورقة"إنشاءالخیارإضافةتم●
إلكتروني".قبض"سندتوجیھإلىدائن)(مدین،محاسبيتأثیرإضافةتم●
تخزینعندآلیاًتجاریةورقةإلنشاءإلكتروني"قبض"سندتوجیھإلىبالدفترخاصحقلإضافةتم●

التوجیھ.لھذاینتميالذيالمستند
عندفیھآلیاًالمنشأةالورقةإدراجلیتماإللكترونيالقبضسندإلىالتجاریة""الورقةالحقلإضافةتم●

المستند.تخزین
،المتعلقالذمة،المبلغ(:الحقولنسختمإلكتروني،قبضسندعلىبناًءقبضسندعملعند●

).....،المالیةالورقة
ملف"إنشاءومجموعتھا"،الدخلقائمةملف"إنشاءالزرینإضافةتممالیة:قائمةإعدادات●

مالیة.قائمةإعداداتنافذةإلىومجموعتھا"الماليالمركزقائمةإعدادات
مراعىھوكماواردالشیكیكونأنااللكترونيالقبضداخلمنشیكإنشاءعندبحیثالتحسینتم●

القبض.سندمنتجاریةورقةإنشاءعند
إعداداتإلىجدولإضافةتمو-المستنداليالبنكيالحسابإضافةتماإللكتروني:القبضتطبیق●

التطبیق.فيستظھرالتيالبنكیةالحساباتأسماءبتحدیدتقومبحیثالتحصیلتطبیق
"طریقةنافذةإلىرسوم"نسبةإلىباالضافھثابتھرسومقیمةبوجود"السماحالخیارإضافةتم●

دفع".
منكلتوجیھإلىالفواتیر"تجمیععندالفاتورةنسبةمنالفواتیرمبالغقیمة"حسابالحقلإضافةتم●

اإلضافة.وإشعارالخصمإشعار
لربطتحسینإضافةتمالقبض:سنداتتطبیقإعدادات-)moduleapps(النظامإعدادات●

التالي:إضافةتمالتحسین،ھذالدعمبالنوع.التوجیھ
".,)بینھمنصیة(تكتبالقبضمستندات"أنواعالحقل○
اإللكترونیة.القبضسنداتدفاترإعداداتلسطورالمستند""توجیھ"للنوع"،الحقلین○
المقابلالتوجیھوضعیتملنما،المستندنقلوعندالنوعاختیاریتموكقائمة،بالتطبیقاألنواعوتظھر
بالمستند.للنوع



البنوكنظام
الترتیبأنحیثاإلنشاءتاریخثمالفعليبالتاریخالمالیةالورقةفيالحركاتتاریخجدولترتیبتم●

فقط.اإلنشاءبتاریخالسابق
الخدمةمراكزنظام
التالیة:المستنداتإنشاءتم●

فرعيصنفتخصیص○
فرعيصنفتخصیصإلغاء○
فرعيصنفتورید○
فرعيصنفتوریدإلغاء○
فرعيصنفبیعامرالغاء○
فرعيصنفمرورخطاب○
فرعيصنفمرورخطابطلب○
فرعيصنفمرورخطابطلبالغاء○
فرعيصنفمرورخطابإلغاء○

العقارياالستثمارنظام
Do"الخیارإضافةتم● Not Validate Estate Before"العقاري.االستثمارإعداداتإلى
العمالءخدمةنظام
(اقتراح،الخیاراتعلىلتحتويالنوعقائمةفي"مالحظة"النوعإضافةتم(شكوى-اقتراح):نافذة●

مالحظة).شكوى،
البشریةالمواردإدارةنظام
علىمثالإجازة.منالعودةتاریخولیسأولویةاإلجازةبعدالمباشرةتاریخیكونبحیثالتحسینتم●

مباشرةوتاریخ2020-12-10تاریخوحتى2020-11-01تاریخمنإجازةموظفأخذإذاذلك،
تاریخولیس2020-12-07المباشرةتاریخمنالراتبحساببدأیتم،2020-12-07بتاریخالعمل
اإلجازة.سندفيالعودةتاریختغییرعدممع2020-12-10العودة

إعادةیبدأبحیثutils.VacationsSysEntryMigratorForAllEmpsالكیانمسارتحسینتم●
محدد.تاریخمناإلجازاترصیداحتساب

بحیثخدماتإنھاءلسندبالنسبةالموظفین"حاالتتغییر"حركاتالنظاميالجدولتحسینتم●
الفعلي.بالتاریخولیساإلنھاءبتاریختاریخ""منیكون

اآللي.الدوامسطورفيالدوام"مناألوقات"جلبالحقلإضافةتم●
الرواتب:بإعداداتالتالیینالخیارینإضافةتم●

الیوم).طوالیكونلن(اإلضافياإلجازةألیامعادیةبطریقةالعملوقتاحتساب○
الیوم)طوالیكونلن(اإلضافيالرسمیةالعطالتألیامعادیةبطریقةالعملوقتاحتساب○



التصنیعنظام
خام.موادصرفسندفيلھا)المصروفالتامالمنتج(كمیةحقلاضافةتم●
الثابتةاألصولنظام
مجمع:تخلصسندسطورإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

○tax1Percent, tax1Value, tax2Percent, tax2Value
البیعنقاطنظام
البیع.نقاطإلعدادات-الطباعة"زرعلىالضغطبعدتلقائیاًالطباعةنافذة"غلقالخیارإضافةتمت●
طباعةیتثنيحتيالتقاریرتعریففىمحددةطابعةتحدیدإمكانیةإضافةتمالبیع،نقاطنماذجفي●

اسمبوضعالمستخدمیقومحیثأخرى،بطابعةالفاتورةنموذجوبطابعةالكاملةالفاتورةنموذج
جمیعاوضعھمیمكنمختلفة،بأسماءطابعةمناكثروجداذا-للتقریرالمخصصالحقلفيالطابعة

.Commaبفاصلةفصلھمو
البیع.نقاطلماكیناتالكامل"النموذجطباعةحالةفيالعاديالنموذجطباعة"عدمالخیارإضافةتم●
والنسخلقائمةیمینكلیكیكونبحیثمثالً)الوحدة(كحقلالبیعنقاطبحقولالماوسعملتحسینتم●

االختیارات.لعرضیساركلیك
البیع:لنقطةالتالیةالتحسیناتإضافةتم●

البیع.نقطةدخولعنداالفتتاحیةالشاشةفيالشركةالسمالموجوداالنعكاسإزالةتم○
البیع.نقطةدخولعنداالفتتاحیةالشاشةفيللوجوالمخصصةالمساحةتكبیرتم○

عملیةوإتمامالخیارھذااختیارعندالدفع.بنافذةالدفع"معالكاملةالفاتورة"طباعةالخیارإضافةتم●
الكاملة.الفاتورةطباعةصالحیةالحاليالمستخدملدىكانانالكاملھالفاتورةطباعةتتمالدفع،

طباعة".أمركلفيالمستنداتطباعةمرات"عددالخیارإضافةتم●
الباركودإلعداداتالتالیینالحقلینإضافةتم●

للكودطولأقل○
للكودطولأقصى○

عنالبحثعندالنتائجعرضیتمبحیثالتحسینتمالرئیسیة،الشاشةفيالموجودالبحثبارفي●
محدد.قسماختیاردونالمدرجةاألقسامكافةفيالصنف

المشكالتمنالعدیدیسببالنھاالفتراضيالدفعطریقةفيالموجودالصفرحذفإمكانیةإضافةتم●
الدفع.أثناء

االعتبار.فيالوحداتتأخذبحیثالبیعنقاطفيصنفعناالستعالمنافذةتحسینتم●
الطابعات.عليتحتويالتيbuttonsالـمجموعةفيالموجودةالفاتورةتعلیقزرارحذفتم●
.POSSecurityProfileبالملفالكسر"خصم"منعالحقلإضافةتم●
المنشأ.السندفينسخھویتمالبیعلنقاطالمجمعةالعامةالمراجعسطورعلىالمحدداتإضافةتم●
البیع.لنقاطالعامالمرجعشاشةفى"generatedFrom"الحقلإظھارتم●
دفعشاشةمثلاألحمرباللونتكونبحیثالبیعنقاطبمردودالخاصةالدفعشاشةتعدیلتم●

االستبدال.
الفاتورة.أصنافعددإلظھارحقلإضافةتم●
یساوي"."الاختیارإضافةتمالبیع،نقاطداخلالبحثفالترفى●



اإلعدادات
الحفظ.منعوھيعملھطبیعةبجانبتحذیرإظھاریتمبحیثمعاییرعلىبناًءالتحققآلیةتحسینتم●
Clear"بالجرید"الحقل"بالحقلقیمةتحدیدعندوالشاشات"الحقول"إعداداتبملفالحفظمنعتم●

On Duplicate"للنوع".بالحقلقیمةتحدیدیتملمإذا"
Useالرسائلإعداداتسطوراليخیارإضافةتم● POST Methodخوادممعالتواصلإلمكانیة

HTTPخاللمنالنصیةالرسائل POSTالىباالضافةHTTP GET.
جریدإلى"disableSuggestionProvider"الخیارإضافةتموالشاشات،الحقولإعداداتفي●

Field Styles.
الكیانمسارفيخطأرسالةتعدیلتم●

com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EASCPreventC
hangingFromDocFields

الصالحیات".ملفسطورفيالنظامیةواإلجراءاتعلىبناًءمنالسجل"فتحالصالحیةإضافةتم●
).5(نمابأیقونةالموقعوبالبرنامجاالماراتفرعبیاناتإضافةتم●
غیرالمساروكاناالستعالم)معالتوافقعند(تطبیقفىخطأاستعالماستخدامعندالكیانمسارفى●

الخطأ.بسببویتوقفاالستعالمینفذفالبرنامجنشط
منعتماألساسیة"،"الصالحیاتتفاصیلفيالمستخدم":"صالحیاتصفحة-المستخدمشاشة●

الصالحیات.ملففىمثلمامرتیناألنواعقائمةنفسأوالنوعنفسإدخال
supplyالـإعداداتإلىالتالیةالخیاراتإضافةتم● chain

بیع"سعرآخرعنالبحثعندالذمة"إعتبار○
شراء"سعرآخرعنالبحثعندالذمة"إعتبار○

توضیحتمللشركة".دفترتحدید"یرجيرسالةتظھربالخطأ،"عام"شركةعلىمستندحفظعند●
عام".الشركةعلىالمستنداتحفظیمكن"التكونبأنالرسالة

التاليبالشكلتعملوھيالطباعةفورموالتقاریرفيالمجمعةالسیریاالتلفكجدیدةدالةإضافةتم●
NamaRep.unzipSerialsWithComma($F{serial})

الموبایلتطبیق
سنداتتطبیق"إعداداتصفحةإلىلصفحةاالفتراضیةالدخولاعداداتقیم-الجروبإضافةتم●

بالحقول.االفتراضیھالقیمملءیتمحیثappsالـاعداداتفيالقبض"
QR-زرإضافةأیضاًتم● scan-الـقراءةیتمواالبلیكیشنفيالدخولزربجانبqr code

Toolالـفينمانظامبرأسالموجود Barبجانبالرئیسيsmile faceإدخالالمستخدمیكملثم
المستخدم.وباسوردالجھازمعرف

ھذافيبالكتابةیسمحوالالشیك"استحقاق"تاریخالحقلإضافةتماإللكتروني:القبضتطبیق●
نقدي.علىالتعلیموعدمشیكرقموجودحالةفيإالالحقل

(المستخدمالتحصیلمندوباسموإظھارالتفقیططباعةإمكانیةإضافةتمالتحصیل،تطبیقفى●
الطباعة.فىالحالي)

المجموعة):التوجیھ،(الدفتر،نوافذمنكلإلىالتالیةالحقولإضافةتم●
)CSV(إدخالھابعدآلیاالحفظیتمالتيالحقول○
آلیاالحفظبعدالمضافالسطر○



آلیاالحفظبعدالمحددالحقل○
آلیاالحفظطریقة○

نما.فيالتسلیم)(طابورDeliveryQueueالـفي"masterPin"الحقلإضافةتم●
التقاریر
ثمالفعليبالتاریخالشیكحالةترتیبتم)،SYSR-BNK003(الحالةبحسبالشیكاتبیانالتقریر●

االنشاء.تاریخ
مجموعةإلىتحلیلیةمجموعةمنادارة،الىادارةمنلقطاع،قطاعمنلفرع،فرع(منإضافةتم●

المالیة.القوائمتقاریركلفيتحلیلیة)



أخطاء
المخزوننظام
یقوممخزني،توریدسندالجردھذاعننتجثمصالحیة،ذاتألصنافمخزنيجردعملعند●

اإلنتھاء.تاریخإظھاریتموالالتوریدبسنداإلنتھاءتاریخبإظھارالنظام
موجودةألنھاالتالیةالمستنداتتوجیھبخیاراتاإلضافیةالتكالیفبسنداتالمتعلقةالحقولإزالةتم●

التالیة:المستنداتوھيبالخطأ،
المبیعاتفاتورة○
البیعأمر○
مبیعاتأسعارعرض○
مبیعاتأسعارعرضطلب○
مبیعاتاستبدالطلب○
مبیعاتاستبدالسند○
مبیعاتمردوداتطلب○
مبیعاتمردودات○

supplyالـإعداداتمنالصنفاسمبتعدیلالسماحخیارتفعیلعند● chain،اسمإظھاریتم
الشاشةتعدیلخاللمنالحقلھذاإخفاءمحاولةعنداستثناء.بالالتوزیعمستنداتبجمیعالصنف

إخفاؤه.یتمالالمشتریات،أوالمخازنلمستندات
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمبیعاتفاتورةفىتشكیلھلھاوحدةاختیارعند●
المشتریاتنظام
الرئیسیة:النافذةلتفاصیلالتالیةالتحسیناتإضافةتمنھائي:منتجتسعیرمستند●

الصنفوحدة○
الوحدةسعر○
السعر)*الكمیةضرب(حاصلالكليالسعر○
○n5

الرئیسیة:النافذةبرأسالتالیةالتحسیناتإضافةتمنھائي:منتجتسعیرمستند●
الكليالسعرإجمالي○
الخاماتتكلفةإجمالي○

المبیعاتنظام
البنودوصفحةالتوصیلوصفحةالرئیسیةالصفحةمنبكلمرات3مكرربالمحدداتالخاصالقسم●

التالیة:المستنداتمنبكل
مبیعاتاستبدالسند○
مبیعاتاستبدالطلب○

یقومالفاتورة،شاشةنفسفيالصنفلفتحاالزرق)(السھمReferenceالـسھمعلىالضغطعند●
openIngالـفيالصنفتحدیدتمأنھمنبالرغمأخرىشاشةفيبفتحھاالنظام Popupsفي

الشاشات.والحقولاعدادات



الصنفكودبھاصحیحةالخطأرسالةتظھرمعین،بسطرخطأوجودعندالمبیعات،فاتورةفي●
.الخطأبھالذيالسطرلیسواألحمرباللوناألولالسطرتلوینیتملكنوالخطأبھالموجود

الحساباتنظام
المسددة"القیمةحقلفإنالجزئي،السدادسندحذفثممالیة،لورقةجزئيسدادسندعملعند●

المحذوف.بالسندالموجودةالجزئيالسدادبقیمةمتأثراًیظلجزئیا"
اإلغالق.قیدسندمنالناشئةالقیودسنداتبحذفالنظامیسمح●
القائمة.نوعوكذلكالربحمجملوالربحصافيمستوىتحدیدیتمالالمالیة،القوائمإنشاءعند●
عدممنبالرغمتوجیھإدخاللعدممشتریاتموازنةمستندبتفاصیلبیاناتإدخالالنظامیقبلال●

المستند.بھذابالتوجیھخاصحقلوجود
تجاریةورقةتوجدبینماالصرفأوالقبضسنديمنبأيذمةولیسفرعيحسابعلىالتأثیرعند●

التجاریةالورقةبمستندالمعني""الطرفبالحقلالفرعيالحسابھذابنسخالنظامیقومالبالمستند،
ذمة.حسابعلىالتأثیریتمعندماالحالھوكما

المقاوالتنظام
الحفظ.یقبلالالسركيمستنداألحیان،بعضفي●
والحصرمنلكلمستندالغاءعملثمعلیھبناًءمستخلصعملثمتكالیفحصرعملعند●

ومستندالحصر(مستندالسندینمنلكلإلغاءسندحذفالمستخدمیستطیعالالمستخلص،
المستخلص).

البشریةالمواردنظام
أخرىمرةتعیینھبعدالنظامیقوم،مثالً)الشھرمنتصف(فيللعملعودتھثمموظفاستقالةعند●

الفترة.منتصففيجاءأنھمنبالرغمالفترةبدایةتاریخمنالراتبسندبإصدار
یمكن"الالخطأیظھرالرواتب،سجلخاللمنراتبسندإصدارمحاولةعنداألحیان،بعضفي●

العملیة".تنفیذ
مافإذامباشرة،التاليبالیومالخاصالدوامقبلبوردیةبالحضورالموظفیقوماألحیان،بعضفي●

المثالسبیلفعلىالدوام.قبلالسابقبالیومالدوامبحسابالنظامیقومالدوام،یومفيباالنصرافقام
الساعةباالنصرافقامثم)2020-12-23(یومفي)23.30(الساعةبالحضورالموظفقامإذا
بدوامحضرالموظفباحتسابالنظامیقوم)،2020-12-24(یومفيصباحاً)7.20(
غیاب.2020-12-24الیوماعتباریتمثمومن)23-12-2020(
عددإجماليخانةفيالعملساعاتعددیضعالبرنامجفإنالرسمیةالعطالتفيالعملعند●

اإلضافي.الوقتإجماليمنبدالالساعات
إجازة"."تعدیلللمستندالفعليبالتاریختحدیثھیتمالالعملمباشرةبدایةتاریخ●
تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالحفظومحاولةإجازةرصیدتعدیلسندفيتعدیلأيعملعند●

العملیة".
التصنیعنظام
الحفظ.یقبلالالجودةفحصسنداألحیان،بعضفي●
المستندبإصدارالنظامیقومالجودة،فحصسنداتبإصداریقومبحیثالتنفیذمستندضبطعند●

التنفیذ.مستندعبرآلیاًصحیحةبطریقة



العقارياالستثمارنظام
للوحدة.حركةأولتلكتكونأنیمكنالأنھخطأیظھرالعقدتمدیدمحاولةعند●

اإلعدادات
Monitor(الحالیةبالمھامنمافيتظھرمھامتوجد● Current Tasks(فعالةغیرفعلیالكنھاو

إغالقھا.یتمال،KILLعلىالضغطتمومھما
باحتسابیقومالالنظامفانمعینةألعوامبادئةباضافةتقومالبحیثالدفترفيفورمیوالعملعند●

صحیحة.بطریقةالتاليالرقم
ھذهوكبیرسطورعدداضافةیتمحیثخطأ،یحدثمباشرةفاتورةداخلاكسلشیتاستیرادعند●

بیانات.أيمنفارغةالسطور
الدفع:طرقنافذةبتفاصیلالتالیینالحقلینإضافةتم●

النوع○
أنواعقائمة○

مرة.كلجدیدكودبإدراجمسودةحفظإعادةعندالنظامیقوم●
(طریقةبالحقل(الصنف)،المثالسبیلعلىوالمستنداتالملفاتلبعضالقائمةعرضفى●

الصنف.أسعارقوائممثلخاطئةاختیاراتتظھرالعرض)،
یعملوالخطأرسالةبإظھارالنظامیقومبالعمیل،الخاصالمحددفيعمیل50منأكثراختیارعند●

العمالء.أرصدةتقریرذلكعلىمثالالتقریر.
سندحفظعند)exceptionبواسطةالمعالجة(فشلتالمعالجةفيخطأیوجداإلصدارات،أحدفي●

مثال.مخزنيتوریدأوصرف
البشریةالمواردنظام
7وغیابأیام8غیابنوعھااجازةسندینخاللمنبإجازةقام،2020سنةخاللالموظفینأحد●

الموظفبداخلالتىاالولىالرصیدخانتيفىمشكلةتظھربعدھم.العملمباشرةعملوتمأیام،
7حواليینقصرصیدهأنتظھررصیدهعنلالستعالمتواریخاختیارعنداإلجازةسندفىوالثانیة
أیام.

الثابتةاألصولنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرعھده،نقلمستندعملعند●
القیمة.عليتجمعلكنوخصمھایتمالاالستبعادواالضافةسندفيالخصمضریبة●
المقاوالتنظام
خاطئة.بصورةالتكلفةإجماليبحسابالنظامیقوماألحیان،بعضفيالكمیات:حصرمستند●
البیعنقاطنظام
أخرى.مرةتشغیلھایمنعمماآليبشكلالخلفیةفيتعملserviceالـتظلالبیعنقاطغلقعند●
الحالي.الشكلفيالبیعنقاطفيموجوداًیعدلمالكاملةالفاتورةطباعةزر●
Could(الخطأیظلمردودأوفاتورةعملعنداألحیان،منكثیرفي● not perform the

action(.الفاتورة.حفظمنبالرغمنمامنأوالنقطةمنحذفھیتموال
Could"الخطایظلمردودأوفاتورةعملعناألحیانمنكثیرفي● not perform the action"

الفاتورة.حفظمنبالرغمنمامنأوالنقطةمنحذفھیتموال



وجودعدممنبالرغمكمسودةنماإلىالمستنداتبنقلالنظامیقومالبیع،نقاطإصداراتأحدفي●
بھا.أخطاء

البیع.نقاطمنفاتورةطباعةعندیعملالالتفقیط●
قیمةیظھرفإنھالجدید،الصنفمبلغ=المرتجعالصنفمبلغوكانالبیعنقاطفياستبدالعملعند●

مفھوم.غیربشكلالنقديمبلغحقل
البیعلنقاطالمجمعالعامالمرجعمنسطرحذفعنداألحیان،بعضفي●

"NamaPOSAggGenericReference،"البیع.نقطةفيحذفھیتمال
شاشةفيالقائمةعرضمنالمختارةللماكیناتاالخطاءحذفاختیارعملعنداألحیان،بعضفي●

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالماكینات،
الطباعة.اسمبسببمشكلةتحدثاألحیانبعضفي●
مباشرةالكاملةالفاتورةطباعةزرعلىالضغطثمالبیعنقاطفيأصنافبإدخالالمستخدمقامإذا●

الشاشة.بیاناتبتفریغیقومالنظامفانالدفع،عملیةاتمامقبل
كانإذاأنھحیثصحیح،بشكلتعملالفاتورةعنالبحثشاشةفيالنتائجأسطرعددتعدیلعند●

إلىالحركةوعند10االوليالصفحةفىتظھر10إلىتعدیلھاتموسطر100ھوالنتائجعدد
التعدیل.تمكما10ولیسناتج100یظھرالتالیةالصفحة

التقاریر
سندسطوركلعرضیتم،SYSR-ACC035تفصیلي"عامحساب"كشفالنظاميالتقریرفي●

للعمیل.تابعةلیستصرفوقبضسطورظھورإلىیؤديھذاو-الصرفوالقبض
التقریر.فيdraftالحسابیتم)،SYSR-SLS003(عمیلمبیعاتقیمصافىتقریرفي●
االعتبار:فياالنشاءتاریختأخذالالتالیةبالحساباتالخاصةالنظامیةالتقاریر●

○SYSR-ACC002
○SYSR-ACC003
○SYSR-ACC029
○SYSR-ACC030
○SYSR-ACC031
○SYSR-ACC032
○SYSR-ACC035

الجدیدالجیوي
وكذلكخلفیة،ھناككانإذاخاصةمقبولغیربشكلیظھرالجدیدالجیويعليتقریرعرضعند●

التشغیل.وإعادةالطباعةعنالمسئولالسفليللبارالمخصصةالمساحة


