
اإلضافات
المخزوننظام

التالیة:الحقولإضافةتمالتجمیع:مستند●
باألصنافالخاصالتجمیعسطرإلىالمسحوبة"لألصنافالتجمیع"طریقةالحقل○

المسحوبة.
إلىالمسحوبة"لألصنافالتجمیعطریقةخاللمنالموردةاألصناف"حسابالخیار○

التجمیع.مستندتوجیھ
المشتریاتنظام

المشتریاتفاتورةمنكلتوجیھإلىدائن)(مدین،محاسبيكتأثیرالخدمة""مصاریفإضافةتم●
المبیعات.ومردودالمشتریاتومردود

التالیة:الخیاراتیحتويوالذيبـ"التجمیععندالمخزنیةالسندات"فلترةالقسمإضافةتم●
بالقطاعالفلترة○
بالفرعالفلترة○
باإلدارةالفلترة○
التحلیلیةبالمجموعةالفلترة○

الشراءأمرعلىبناًءمخزنيفحصمستندعملتمثمصنفمنوحدات10بشراءأمرعملتم●
.10ولیس9المنفذةالوحداتتظھربحیثالتحسینتممرفوضة.وحدة1ومقبولةوحدات9ب

المبیعاتنظام
واحدة".مرةالعرض"تطبیقباالسمالعرضنافذةفياألصنافخصوماتسطورفيحقلإنشاءتم●
المبیعات.مردودتوجیھإلىدائن)(مدین،محاسبيكتأثیرالخدمة""مصاریفإضافةتم●
الشاشة.علىإظھارھایتمولمالعمالءطلباتنواقصسندسطورإلىbooleanحقول5إضافةتم●
لوجودبعمیلمرتبطةالغیروالجھاتبالعمیلالمرتبطةاالتصالجھاتظھوریتمبحیثالتحسینتم●

عمیل.منأكثرمعتعملوسیطةكجھاتتعتبرجھات
الحقلإلىالفاتورة)"نفس(فيالصنفلنفساألخرىالسطوركمیات"إجماليالخیارإضافةتم●

بصفحةاألصنافخصوماتبتفاصیل"األخرىالفواتیرمنالصنفمبیعاتاعتبار"طریقة
العروض.نافذةفياألصناف""عروض

التوزیع.سنداتتوجیھاتجمیعإلىاإلدخال"معالمسلسلالرقممنالكمیة"حسابالخیاراضافةتم●
مناكثرادخالعندولكنواحدرقمكانلواختیارهیمكنالمسلسل،الرقمبخانةالمبیعاتفاتورةفى●

مناالختیاریمكنبحیثالتحسینتماالختیار.منھاالیمكنالعدسةفتحوعنداالختیارالیمكنرقم
العدسة.

إدارةإعداداتفيالحجز"فيبالتاریخالمكشوفعلىالسحبمنالتأكد"عدمالخیارإضافةتم●
Supply(التوزیع Chain.(

الصنف.حقلإضافةتمالمزید،قائمةمنالكمیاتمتابعةفيالمستندمدخالتشاشةفيالبیع:أمر●
إیقافإلمكانیةوذلكللعمیل"،الصنفكمیات"تحدیدالملفبتفاصیلالبیع""منعالخیارإضافةتم●

تماماًالصنفبیع



العمالءخدمةنظام
الصیانةبالغمنكلإلىالضمان"نھایةتاریخالضمان،مدةالضمان،بدایة"تاریخحقولإضافةتم●

الصیانة.وأمر
حقل"عددإضافةتموكذلكالزیارة""سنداتباالسمجدیدةصفحةإضافةتمالصیانة،عقدفي●

النافذة.رأسإلىالمنفذة"الزیارات
"الزیارات".جریدإضافةتمالصیانة،عقدفي●
"المناقشات".جریدإضافةتمالصیانة،زیارةشاشةفي●
قراءةتاریخالسابقة،العدادقراءةتاریخالحالیة،العدادقراءةالسابقة،العدادالحقول"قراءةإضافةتم●

الصیانة.وزیارةالصیانةأمروسطوراآللةمنكلإلىالحالیة"العداد
منافسة.شركةمستندفيمرفق5إضافةتم●
الحساباتنظام

الفاتورة.فىالرسومبمعاملةشبیھةبطریقةالقبضسندفىالرسوممعاملةتتمبحیثالتحسینتم●
علىبناءمستندمنأكثرإضافةیمكنبحیثالسطورعلىعلى""بناءإضافةتمالصرف:طلب●

Supplyبالـالموجودةمن"النسخ"تمعملطریقةبنفس Chain،بناءصرفطلبعملیتمكأن
راتب.سجلمنأكثرعلى

التالي:إضافةتماإلضافة"،"إشعارالخصم"،"إشعارمستنديمنبكلالخاصبالتوجیھ●
الفاتورةقیمةفي1ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي2ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي3ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي4ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي5ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي6ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي7ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفي8ضریبةإحتسابعدم○
الفاتورةقیمةفيالخصماحتسابعدم○

Regenerate"الخیارإضافةتم● Accounting Effects"استعمالعندالمزیدقائمةإلى
ALT"االختصار +CTRL + X،"محاسبي.تأثیرلھاالتيللمستنداتوذلك

الحسابات:بنافذةالتالیةالخیاراتإضافةتم●
عامالقطاعمعیستعملال○
عامالفرعمعیستعملال○
عاماإلدارةمعیستعملال○
عامالتحلیلیةالمجموعةمعیستعملال○

حفظومنعالیدويالتكویدمعرقموآخررقمأولإدخالإمكانیةإتاحةتمالتجاریة:األوراقدفتر●
رقم.وآخررقمأولنطاقخارجكانتإذاالتجاریةالورقة



إصدارسندفيالتالیةالخیاراتإضافةومالیةقائمةإصدارسندفيمراجعةمیزانشاشةإضافةتم●
:مالیةقائمةإعداداتسندومالیةقائمة
الصفریةاألرصدةإخفاء○
الموزونةالحركاتإخفاء○
مستوىحتى○
الدائنشجرةوالمدینشجرةاعتبار○

اإلیصاالت.دفترإلىالتجاریة"األوراقدفترمع"یستخدمالخیارإضافةتم●
اإلیصال.ملفإلىالتجاریة"األوراقمع"یستخدمالخیارإضافةتم●
المستندیةاالعتماداتنظام

نافذةفيباالعتمادالخاصالتوریدسندیظھرالاألحیان،بعضفيالمستندي:االعتماد●
التكلیف.بسندالمستنديباالعتمادالخاصالتوریدسندیظھرالقدوأیضاًاالحصائیات،

المقاوالتنظام
شاشةفيالموجودالدفعاتجریدمثلالباطنمقاولمستخلصفيالدفعاتجریدإضافةتم●

الباطن.مقاولعقدداخلالموجودةالدفعاتقراءةویتمالعاديالمستخلص
بأمراألصنافواختیارمشروععقدعلىبناًءعملھیمكنمقاوالتشراءأمرمستندإضافةتم●

تماألصنافتلكلمعرفةباألصنافالخاصةالسطورعلىالعقدبھذاالخاصةالبنودواختیارالشراء
بند.أليشراؤھا

المقاوالت.إعداداتإلىالكمیات"حصرفيالرئیسیةالبنود"عرضالخیارإضافةتم●
معالبنودفيالمخصومةوالكمیةوالعدداألبعادحقولحسابتموالتقدیریة:التنفیذیةالموازنة●

اإلدخال.
منوالكمیةواألبعاد"العددحقولنسخیتمالبنود،تجمیععندبحیثالتحسینتمالمستخلصات:●

العقد.مناألبعاد"
بالعقدالخاصةالدفعاتبعرضیقومبحیثالدفعاتجریدفيالباطنمقاولمستخلصتحسینتم●

السطر.علىالدفعةتفاصیلبنسخالنظامیقومالدفعةاختیاروعنداختیارهتمالذي
إلىصرف"أوقبضسندعملعندالمستخلصفيولیسالعقدفيالمتبقي"تحدیثالخیارإضافةتم●

مشروعومستخلصباطنمقاولمستخلصمنكلتوجیھ
التقدیریةوالموازنةباطنمقاولوعقدالمشروععقدمنكلسطورإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

والتنفیذیة:
للشروطاالضافات○
الشروطمناالستقطاعات○
للشروطأخرى○

مستخلصشاشةفيكمیات"بدونالبنودكل"تجمیع،البنود"كلتجمیع"الزرارینإضافةتم●
مشروع.



الخدمةمراكزنظام
النظامیقومإدخالھماوبعداللوحة)،رقم-اللوحة(حروفباالسمالمنتجفيحقلینإضافةتم●

السیارة.لوحةرقمحقلفيتلقائیابتجمیعھما
علىالفلترةمعالخدمةمركزمستنداتكلفيوالمنتجنافذةداخلاتصال""جھةالحقلإضافةتم●

السندات.فيتغییرھاعندالمنتجفياالتصالجھةتحدیثكذلكوبالعمیلاالتصالجھة
شغل"أمر"إغالقشاشةإلىالتالیةاألزرارإضافةتم●

العمیل"فاتورة"إنشاء○
الضمان"فاتورة"إنشاء○
التأمین"فاتورة"إنشاء○

العقارياالستثمارنظام
واإلیجار:البیععقودمنبكلالموجودبالجدولالتالیةالحقولإضافةتم●

○DecimalDF n1,n2,n3
○TextDF text1,text2,text3
○GenericReference ref1,ref2,ref3

أوقبضبسندمربوطاًكانإذاافتتاحياإلیجارعقدأواإلیجارعقدحذفمنعیتمبحیثالتحسینتم●
الدفعات).سطورطریقعنالربطأوالھیدرفيعليبناءمنالربطكان(سواءصرف

بیعسعرعرضفيلالقساطالمتعدداإلنشاءبیاناتجدولسطورعلىnحقول٣إضافةتم●
البیع.وعقدالمبدئيالبیعوعقدالوحدات

العمالءخدمةنظام
االستبیان.بمستنداإلجاباتجدولإلىdescriptionحقل2و,dateحقل2عددإضافةتم●
الصیانة.عقدلمستندمحاسبيتوجیھإضافةتم●
بجدولالمقترح""الحلالحقلإضافةتمكماالحلول،بمسمىاألعطالملففيجدیدجریدإضافةتم●

األعطال.
صیانة.بالغنافذةإلىالحاالت""تغیرصفحةإضافةتم●
الكلماتمنكبیرعددیقبلعمالء"خدمة"مھمةبالمستندالمھمةبیانالحقلیكونبحیثالتحسینتم●

.255منأكثریقبلالكانألنھ
بدونالحفظالنظامیرفضالزیارات)،جدول(جریدالصیانةعقدبشاشةزیاراتجدولإنشاءعند●

بالعقد.اآلالتلجمیعصیانةلعملزیارةعملیتمأنیمكنحیثبذلكالسماحتمآلة.إدخال
البشریةالمواردإدارةنظام

:الخصمنسبفيموظفشاشةفيالتالیةالحقولاضافةتم●
الكليللخصمقیمةأقصي○
1للخصمقیمةأقصي○
2للخصمقیمةأقصي○
3للخصمقیمةأقصي○
4للخصمقیمةأقصي○
5للخصمقیمةأقصي○
6للخصمقیمةأقصي○



7للخصمقیمةأقصي○
8للخصمقیمةأقصي○

مجمع":خدمةانھاء"طلبسندسطورإلىالتالیةالحقولإضافةتم●
booleanحقول5○
numberحقول5○
dateحقول5○
descriptionحقول5○
سندفيالھیدرفيbooleanحقول5إضافةتموكذلكالمنشأ،السندالىالسطورمننسخھمویتم

الشاشة.علىالحقولإظھاریتمولمخدمة"،إنھاء"طلب
والسطور.المستندرأسفياألداء""مؤشرحقلإضافةتمنظامي،أداءمؤشرعلىموافقةسندفي●
اإلجازة)"نوعحسب-األسبوعونھایةالرسمیةالعطالتشامل(غیراالجازة"مدةالحقلإضافةتم●

مجمعة.إجازةوطلبمجمعةإجازةمستندتفاصیلفي
خدمةإنھاءسندوجدإذاالخدمةإنھاءقبلللموظفراتبسندآخرعلى"التعلیمالخیارإضافةتم●

راتب"."سجلسندبتوجیھالراتب"سندتوجیھإلىالفترة"خالل
فيسنوي"غیرنوعھاإجازةسندعلىبناًءكانإذاالتصفیةسندحفظ"منعالخیارإضافةتم●

البشریة.المواردإعدادات
المستشفیاتنظام

التالیة:النوافذمنبكلالطبیةوالخدماتالطبیةبالمستلزماتخاصتینصفحتینإضافةتم●
األشعةفواتیر○
التحالیلفواتیر○
طبیةخدماتفواتیر○
الطبیعىالعالجفواتیر○
األشعةنوع○
التحالیلنوع○
الطبیعىالعالجنوع○
سیتمالذىالسعر(الأوالسعرفيالتأثیرخیارإضافةمعاألسعارقوائممنالسعراستدعاءویتم

النظامیقوماإلجراء،اختیارعندبحیثوالمخازنالمخزنيبالصرفوربطھاعلیھ)العمیلمحاسبة
إضافةتمكماالعملیات،وفاتورةالعملیةنوعفىھيكمابھالخاصةالخدماتأواألصنافبفرد

ال.أمالسعرفيالتأثیرخیارنفسإضافةمعالدمبنكفواتیرفيالخدمات
التصنیعنظام

الموارد.بسندمرفقاتإضافةتم●
یتمأنعليإنتاجتنفیذمستندفيالسطورعلىواالنتھاءاإلنتاجوتاریخالشحنةرقمحقلإضافةتم●

المستند.رأسفيالحقولھذهتجاھلویتماإلنتاجأمرمننسخھا
ثابت.أصلشراءسندسطورفيومجموعة5-1منثابتأصلتصنیفإضافةتم●



الثابتةاألصولنظام
عھدة.وثابتأصلسندفيإحصائیاتشاشةفيعھدتسلیمواستالمسنداتسطورإنشاءتم●
أصل".سعر"عرضالمستندإضافةتم●
ref1إضافةتم● , ref2أصلشراء"سندوثابت"أصل"افتتاحالمستندینمنكلفىالسطرعلى

ثابت".
السطورعلىالصافيو4-1منوالضریبة8-1منالخصوماتإضافةتمثابت:أصلشراءأمر●

السعر.مجموعةفيالخصوماتوالصافيوإضافة
الموظفمنالعھدةمسؤولاضافةتمعھد،وتسلیماستالمسنداتجریدفياالحصائیاتشاشةفي●

السند.وتاریخالموظفوالي
البیعنقاطنظام

فيالموبایلبرقمأوبھالخاصالكودأوباالسمالعمیلعنالبحثإمكانیةإضافةتمالبیع:نقاط●
واالستبدال.والمردودالبیعنقاطبفواتیرالخاصالبحثنافذة

دفع.طریقةنافذةفيالوردیات"شاشةفي"إخفاءالخیارإضافةتم●
الفواتیرلشاشةالبحثجدولفيالبحثوخیاراتالعرضأعمدةفيالوردیةرقمحقلإضافةتم●

والمقبوضات.والمصروفاتواالستبدالوالمردود
اإلعدادات

السطور.علىdescriptionحقلینوtextحقلینوbooleanحقلینإضافةتمالموظف:أجندة●
Viewشاشةفىutilsمن● Current Users،للعدد.عمودإضافةتم
.HTMLالنوعمناللوحاتفيiFrameاستعمالامكانیةاضافةتم●
العامة.اإلعداداتإلىالمستندات"لتعدیلموافقاتبعمل"السماحالخیارإضافةتم●
Capital-الحروفحالةفيتغییرھوالتغییركانإذاملفأيكودبتغییرالسماحتم● or Small
دفع"."طریقةملفإلىیدویاً"الرسومضریبةقیمةبتعدیل"السماحالخیارإضافةتم●
المطالعةصالحیةلدیھلیسكانإذاحتىبالمستنداتالموظفكوداستخدامإمكانیةإضافةتم●

بالموظف.المربوطة
الموافقة:خطواتإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●

الحقول.إلياالیمیالتوالرسائلوالتنبیھاتإرسال○
العناوین.الياالیمیالتارسال○

إدراجیتمبحیثوالشاشات"،الحقول"إعداداتنافذةفياآللي""التكویدباالسمجدیدقسمإضافةتم●
لإلعداداتوفقاًالحفظفورآلیاًالمستنداتأوالملفاتبعضتكویدذلكبعدلیتماإلعداداتبعض

القسم.بھذاالخاصة
الخدمة.عقدإلىالدفع""سنداتجریدإضافةتم●
الخدمة.عقدتوجیھإلىالدیون"أعمارفىالدفعسندات"استعمالالخیارإضافةتم●
العامة:اإلعداداتبنافذةالتالیینالحقلینإضافةتم●

○sendPasswordByMailTemplate
○sendPasswordBySMSTemplate



الموبایلتطبیق
الوحداتفلترةوجعللھ،األساسیةالوحدةبإدراجالنظامیقومالصنف،اختیارعندبحیثالتحسینتم●

الصنف.تخصبالتى
Nama"التطبیقإضافةتم● Order"إلىGoogle Play،التطبیقتحسینتمكما"Receipts

VOuchers App."
علىكمرفقإرسالھایتمأنالتطبیقعلىلھشخصیھصورهالمستخدمإضافةعندبحیثالتحسینتم●

نما.عليبھالخاصالمستخدم
التصنیفات).واألصنافو(البانراتالصورمقاساتتحدیدتم●
وإظھارالتحمیلیتم-زائرالمستخدمكانوإذاالتطبیقعلىPDFايتحمیلإمكانیةإضافةتم●

بذلك.إشعارات
وللشاشةتحدیثعملیتمالأنالعربةأوالمفضلةإليالصنفإضافةعندبحیثالتحسینتم●

أعلى.إلىطلوعھا
طلبكمتسجیل"تمرسالةلھتظھرالطلب،تأكیدوالعربةإليالصنفإضافةعندبحیثالتحسینتم●

واألسعار.الطلبمكوناتبھاالطلبشاشةفتحیتموبعدھاتنفیذه"جاريوبنجاح
اضغطكلمةبھالطلبعليزرارإضافھتمموجوده،الطلباتجمیعیكونوطلباتيشاشةفتحعند●

للتفاصیل.
:1منسعرومحددالفاتورةتصنیفإضافةتمت-التطبیقإعداداتفيالفاتورةتصنیفإضافةتم●

5.
شاشةتظھرعلیھ،الضغطوعندفقط"تسجیل"یكونبحیثجدید""تسجیلالعنوانتعدیلتم●

جدید""تسجیلإلىباإلضافةالمروروكلمةالمستخدماسمإدخالفیھاالموجوداألساسیةالتسجیل
یقومجدیدعمیلولوبإدخالھیقوممروروكلمةمستخدماسملدیھكانلوبحیثیختاروالعمیل
جدید.تسجیلباختیار

التقاریر
العامة.اإلعداداتإلىالتشغیل"عندالبیاناتقاعدةفيالتقاریرمدخالت"تخزینالخیارإضافةتم●
Log"الخیارإضافةتم● Forms To DB"العامة.واإلعداداتالتقریرمنكلفي
التالیین:الحقلینإضافةتم●

○reportDefinitionNotificationType=Report Definition Notification
Type

○reportDefinitionNotifications=Report Definition Notifications
االفتراضیةالتنبیھاتبعضعملیتمویریدهماعنالسؤالیتمتقریرتعریفالنوعاختیارعندو
للمساعدة.التنبیھقالبفي

المطبوعالسجل+الطباعةمراتعددالعمودإضافةتم●
.SYSR-ACC033فرعىحسابكشفتقریرعلىالتعدیلتم●
النظامي.المشتریاتمردودطباعةنموذجتعدیلتم●
SYSR-INV027النظاميالتقریرتعدیلتم●



تقریرو)SYSR-ACC005(تقریرالمرفقةالنظامیةالتقاریرفيلینكالھایبرتعدیلتم●
)SYSR-ACC006(توجدالبرسالةیأتيكانلینكالھایبرمنیفتحكانالذيالتقریرأنحیث

بیانات.
SYSR-ACC005العاماألستاذمراجعةمیزانتقریرإلىالحساببتصنیففلترإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام

الرسالةوتظھرالنظامیقبلالوالحفظ،الجودةفحصطلبوإضافةجودةفحصمستندعملعند●
المرفوضة".أوالمقبولةالكمیةإدخالعلیك"یجب

تنفیذیمكن"لمالرسالةوتظھرالمستندحفظیمكنالحیثجودةفحصمستندعملعندمشكلةتوجد●
العملیة".

"الیمكنالرسالةتظھرالكودحقلفىالكتابةعندالموردةاألصنافجدولالتجمیع،سندشاشةفى●
ذلك.بعدالصنفعنالتلقائيالبحثیتموالمرةاولالعملیة"تنفیذ

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالصرفسندفيشحناتتجمیععملعند●
خطأ.یحدثالجردبدءنفسفيمواقعفیھلیسومخزنموقععلىجردعملتمإذا●
بندأنخطأرسالةالنظامیعطيالیدويالتوزیععنداألحیان،بعضفيإضافیة:استالمتكالیفسند●

صحیح.بشكلیوزعلمالمصروف
المشتریاتنظام

الشراءطلبمستندتوجیھفيالشراء"طلباتسطورمعالسطورتوافقالخیار"عدمإضافةتم●
المجمع.

المبیعاتنظام
التخفیضات"إیقافالخیارمعمشكلةتوجداألصناف":"خصوماتجدول-العروضشاشة●

كالتالي:النوع"،نفسمناألخرى
الخصوماتكلویشملالخصمالیقف1خصم1لخصمالثانىالعرضفىاستخدامھعند○

.1لخصم
1خصمیقف1لخصمالثانىوالعرض2للخصموالثانىاالولالعرضفىاستخدامھعند○

والذي2خصوماتجمیعویشملالیقف2خصمولكناالیقافقبلالذياألولللعرض
.1خصمولیس2خصمعلىالتعلیمھو1خصماوقف

متابعةوجودمع180كاملةبالكمیةالبیعأمرمنلھصرفطلبعملتمثمالبیعأمرإصدارتم●
نفسفيویتابع16بكمیةالبیعأمرنفسعلىبناًءالصنفلنفستوریدعملتمذلكبعدثمللكمیة،
10بكمیةصرفطلبإصدارتمثمالمنفذة،الكمیةمنوحدة16الطرحإلىأدىماوھوالكمیة
تكفي.الالكمیةبأنخطأیظھرأخرىمرةالسابقالتوریدحفظإعادةوعند

الحساباتنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمبیعات،فاتورةبداخلأقساطعملعند●
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالصرفطلبداخلمنصرفسندإنشاءعلىالضغطعند●
إضافةوالثانيالسطرإلىالنزولثمسطربأولوالكمیةالصنفوإضافةالمبیعاتفاتورةعملعند●

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالكمیةإضافةثمالصنف
حقلتاریخ،إلىتاریخمنفواتیرتجمیعولموردخصمإشعارإنشاءعندالخصم،إشعارشاشةفي●

الفاتورة.الموجودالتخفیضبعدبالصافيیظھرالفاتورةقیمة
نفسھا.المجموعةھوالمجموعةمصدریكونبأنحساباتمجموعةبنافذةالنظامیسمح●



المستنداتإدارةنظام
واختیارارشیفيمستندإنشاءعندفإنھبداخلھ،مستندموضوعواختیارجدیدمستندمجلدتكویدعند●

األرشیفي.المستندنافذةفيالمجلدھذاداخلالموجودالموضوعبنسخالنظامیقومالالمجلد،
اللحظةبنفسمرفقاتبھممستندینوحفظالبیانات"،قاعدةخارجالمرفقاتالخیار"حفظتفعیلعند●

اآلخر.المستندلدىمستندكلمرفقویظھرخطأیحدثأحیانا
العقارياالستثمارنظام

ینسخالاالفتتاحياالیجارعقدأواالیجارعقدمنآلیایصدرالذياالیجاراستحقاققیدمستند●
صحیح.بشكلاالیجاراثباتقیدمستندالي)details.toDateو()type(حقلمنالبیانات

باحتسابالنظامیقومالضریبة،علىیحتويالسطرعلىبنداختیارعندصیانة:مصروفمستند●
بالسطر.القیمةحقلفيالمبلغإدخالبعدالضریبةقیمة

خاطئ.بشكلتصدرالقسطاستحقاقاثباتقیودمستندمنالناتجةالقیود●
یقومالایجار،عقدأوافتتاحيایجارعقدشاشةداخلمنإیجارعقدإنھاءزرعلىالضغطعند●

المجمعة.والوحدةوالمبنىالوحدةمنكلبنسخالنظام
المقاوالتنظام

ینسخالاالفتتاحياإلیجارعقدأواإلیجارعقدمنآلیایصدرالذياالیجاراستحقاققیدمستند●
صحیحبشكلاإلیجارإثباتقیدمستندالي)details.toDateو()type(حقلمنالبیانات

التقدیریة.والموازنةمقاوالتمقایسةمنكلسطورإلىالبند""حالةحقلإضافةتم●
المقایسةكمیةبتنزیلالنظامیقومالمقاوالت،مقایسةالمصدراختیارومشروععقدعملعند●

المقایسة.فيالحقلملءتمانھالعلممعالمشروععقدفيالبنودفيالموجودة
البشریةالمواردنظام

فىالموظفإجازةأیامعدد(تخفیضإجازةرصیدتعدیلسندفيالموظفرصیدتعدیلحالةفى●
بخصمھا.یقوموالالحالیةالىاألیامبإضافةالنظامیقومالمعدل)،الرصیدحقل

تاریخحقلفىالموجودالیومخاللتعدیلھیتمالرصیدتعدیلعندإجازة،رصیدتعدیلسندفى●
كلھا.الرواتبفترةإھمالویتمفقطالبدایة

البیاناتباستحضارالنظامیقومالشھور،عدةمستوىعلىانصرافوحضورمستندعملعند●
تمقدبالفعلالموظفیكونقدأنھمنبالرغمالعمل"عن"موقوفبالحالةبالموظفینالخاصة
عنھا.المستعلمبالفترةوانصرافحضوربیاناتتسجیل

العمالءخدمةنظام
الضماننھایةوتاریخالضمانبدایةتاریختعدیلیتمالاآلالت،ألحدصیانةعقدعملعند●

باآللة.الموجودین
قطعمنصرفھأوتنفیذهتممامتابعةیتمالوالخدمات،الغیارقطعإدخالعندالصیانة،عقدداخل●

–بیعھتمما–الكمیة(لذلكالمخصصةبالحقولوذلكالمبیعاتفواتیرفيخدماتأوغیار
المتبقي).

غیرالخدمةوھذهخدمةاختیارعندMnContractServiceبالجدولالصیانةعقدشاشةفي●
بالحقلMnMaintenanceServiceبالجدولالمتاحالخدمةسعراستدعاءیتمالبصنف،مرتبطة
price



تمالتياآلالتجمیعاظھاریتمآلة،عنالبحثعندالزیارة،جدولجرید-الصیانةعقدشاشةفي●
اآلالت.جریدفيالصیانةبعقدالموجودةاآلالتفقطتظھرأنیجببینمانماعلىاضافتھا

یتمالغیار،قطعةحقلعلىالصیانةبالغبمستندالسریعةالمساعدةتشغیلعنداألحیان،بعضفي●
النتائج.عرض

الثابتةاألصول
Could"الخطأیحدث● not perform the action"عھدة.نقلمستندإنشاءعند
العھدة.مسؤولحقلفيیؤثرالعھدة،وتسلیماستالمسند●

اإلعدادات
صحیح.بشكلتعملالالحقول،داخلالحسابیةالعملیاتاستخدامعنداألحیان،بعضفي●
صحیحة.بطریقةالداشبوردتظھرالاألحیان،بعضفي●
مرفوض.لیسوثابتإلىتتحولحالتھفإنمستند،رفضعند●
األخطاءتحدثالعامة،اإلعداداتمنالمستندات"تعدیلعلىبالموافقة"السماحالخیارتفعیلعند●

التالیة:
تعدیلیتممختلفة،برسومأخرىدفعطریقةإلىالمبیعاتبفاتورةالدفعطریقةتعدیلعند○

إصدارهیتمالقیدولكنالتعدیلقبلالقدیمللمبلغالرجوعیتمالحفظبعدلكنبالنافذةالمبلغ
صحیح.بشكل

بعدولكنبالنافذةالمبلغتعدیلیتموالمشتریات،المبیعاتبمستنداتالخصوماتتعدیلعند○
التعدیل.قبلالقدیمللمبلغالرجوعیتمالحفظ

یتمالتعدیل)(صالحیةالصالحیات""تعدیلاإلجراءاستخدامعندالمزیدقائمةفىشاشةأىفى●
االستخدام).(صالحیةمنبالخطأنسخھا

البیعنقاطنظام
یحفظوالكمسودةالمستندنقلیتملذلكنمااليالذمةنقلیتمالالبیع،نقاطفيصرفسندعملعند●

نھائیا.
الحقولكلتغییریتمفإنھالجدول)خالیاخطحجم(وتغییرالمساعدةمنأحجامتغییراختیارعند●

الصنف.اسمعدا
نما.فيالبیعنقاطمقبوضاتسندحفظیمكنالاألحیان،بعضفي●
منأيفيیدويبشكلالمبلغكتابةعندفإنھمثالً،0.99مثاللایر1منأقلالفاتورةقیمةكانتإذا●

.99یكتبأي(,)الحرفاالعتبارفياألخذدونالمبلغبكتابةیقومالنظامفانالدفع،طرق
االوبشنولكنالموظفشاشةداخلالخصم)(نسباستخدامتمفلذلكالبیعنقاطمعالتعملالعروض●

الفاتورة.خصممعیعملالالكلي)للخصمنسبة(أقصى
الموبایلتطبیق
أوامرتطبیقاستخدامعندنمافيالبیعأمرإلىالجھازعلىالبیعأمرورقمالجھازكودنسخیتمال●

البیع.
IOSالتشغیلبأنظمةالخاصالبصمةتطبیقفيخطأیوجد●
Namaتطبیقفيالتالیةاألخطاءتوجد● Orders:

بسببھ.اإلرسالوالیتمالمخزنىالموقععلىصحیحبشكلالتعاملالیتم○



یتبقىوالباألسفلاألزرارتختفىسطرین،علىصنفووجودالمخزنىالموقعإظھارعند○
.1مرفقفىمثلمامنھضئیلجزءإال

الوقت.نفسفىتغیرھاعندتظھرالاالعالنیةالبانرات●


