
اإلضافات
المخزوننظام

للمضاعفات.جریدإضافةتمللعمیل:الصنفكمیاتتحدیدنافذة●
السطر.عليتواریخحقولثالثةإضافةتمالمتعدد:التجمیعسند●
عددبھجدیدجریدوإضافةHeaderالـفيوالتوریدالصرفموقعإضافةتمتجمیع:طریقةمستند●

N(منكلمن5 , Ref, text, date(
النافذة.فيمرفقاتإضافةتمالمخزني:التحویلطلب●
األصناف:تصنیفاتملفاتإلىالتالیةالحقولإضافةتمصنف:تصنیفملف●

الھیكلنوع○
الركابعدد○
السیارةحمولة○
اللتریةالسعة○

الصنف.قسمبملفمرفقاتإضافةتمصنف:قسمملف●
المشتریاتنظام

"سنداتالجدولإلىالمتبقي"علىالتأثیر"عدمالخیارإضافةتمالشراء:أمرالمشتریات،فاتورة●
الدفع".

المبیعاتنظام
حفظقبلسعرا)األقلالصنفعلىنسبة(خصمالعرضلتطبیقإجراءتطویرتمالفاتورة:عروض●

الحفظ.قبللتحصیلھاالفاتورةقیمةمعرفةمنالكاشیریتمكنحتىالفاتورة
المبیعات.بفاتورةالدفع""سنداتالجدولإلىالمتبقي"علىالتأثیر"عدمالخیارإضافةتم●
یقومبحیثمسددة"الغیراألقساطجمیععلىالعائدقیمة"توزیعالزرإضافةتمالمبیعات:مردودات●

علىالجدیدةاألقساطقیمتعریفبإعادةالزرھذاخاللمن-المرتجعقیمةخصمبعد-النظام
متساویة.بنسبالمتبقیةاألقساط

حدلھاویكونالفاتورة)علىتخفیض(نسبةالقسیمةتكونأنإمكانیةإضافةتمالخصومات:قسائم●
لایر.200أقصىوبحد%10القسیمةتكونكأنأقصى

الخصم"وقسائمالعروض"تطبیقوالخصم"قسائم"تطبیقاإلجرائینإضافةتمالخصومات:قسائم●
المبیعات.بفاتورةالمزیدبقائمة

السند".تاریخھودفعةأول"تاریخالخیارإضافةتمالدفعات:جدولةنموذج●
"سنداتالجدولإلىالمتبقي"علىالتأثیر"عدمالخیارإضافةتمالبیع:أمرالمبیعات،فاتورة●

الدفع".
الحساباتنظام

الحسابات.علىالدخولمحاولةعندخطأرسالةتظھراإلصدارات،أحدفي●
المشروعاتإدارةنظام

من:بكلالتوجیھإعداداتإلىفقط"علیھاالموافقللسطورمحاسبيتأثیر"عملالخیارإضافةتم●
مھامتنفیذمستند○
مھام.تنفیذعلىالموافقةمستند○



الثابتةاألصولنظام
فيوذلكالشراء،أمرشاشةفيالموجودمثلالتفاصیلبصفحةالشراء""بنودجدولإضافةتم●

التالیة:المستندات
ثابتةأصولشراءأمر○
متنوعاتشراءأمر○

السماح،للضریبةخاضع(الضریبةإعداداتإضافةتمالمستند:توجیھ-ثابتةأصولشراءأمر●
الضریبةنسخویتم)الضریبةسیاسة،الضریبةتعدیلیمكن،السطرفيالفاتورةضریبةبتعدیل
أصول.شراءأمرعلىبناءأصولشراءسندإلى

ثابت.أصلافتتاحمستندفيالسطرعلىbooleanحقول5عددوtextحقول5عددإضافةتم●
المشروعاتإدارةنظام

المشروع:فاتورةتوجیھإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●
المصاریفبدونالمحسوبةالقیمةمدین○
المصاریفبدونالمحسوبةالقیمةدائن○

"اإلجراء".باسمجدیدةنافذةإضافةتم●
List(جدیدةقائمةإضافةتم● View(مشروع"."مھمةبنافذةباإلجراءات
مھام.تنفیذسندسطورفيالقادم"اإلجراءالقادم"،"تاریخ"اإلجراء"،"اإلجراءالحقولإضافةتم●
المھام.تنفیذبسندالخاصالتوجیھإعداداتداخلاإلجراءات""مجموعةالحقلإضافةتم●
البنوكنظام

البنك.ملفبداخلالذمةحساباتتعریفیمكنثمومنذمة،إلىالبنكتحویلتمالبنك:نافذة●
الخدمةمراكزنظام

الصنفمستنداتفيالتوجیھخیاراتإلىالتالیةالحقولإضافةتمالفرعي:الصنفمستندات●
الفرعي:
الفرعيالصنفمناألولىالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفمنالثانیةالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفمنالثالثةالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفمنالرابعةالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفإلىاألولىالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفإلىالثانیةالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفإلىالثالثةالضریبةنسبةنسخ○
الفرعيالصنفإلىالرابعةالضریبةنسبةنسخ○

التالیین:الحقلینإضافةتماإلحصائیات:صفحة-الفرعيالصنفملف●
الثالثةالضریبة○
الرابعةالضریبة○



الفرعي:الصنفملفإلىالتالیةالحقولإضافةتم:الفرعيالصنفملف●
الھیكلنوع○
الركابعدد○
السیارةحمولة○
اللتریةالسعة○

العمالءخدمةنظام
التالي:إضافةتماآللة:ملف●

الضمان).خارجالضمان،داخل(مبدئي،الحاالتاضافةتمالضمان"،"حالةقائمةفي○
10Booleanعدد○
مرفق10عدد○

العقارياالستثمارنظام
جریدسطورإلىالفترة"فيالمصروفقیمةضرب"عدمالخیارإضافةتماإلیجار:عقد●

المصروفات.
الدفعات:سطورإلىالتالیةالحقولإضافةتماالبتدائى:البیعوعقدالبیععقد●

1مدمجةقیمة○
2مدمجةقیمة○
3مدمجةقیمة○
4مدمجةقیمة○
5مدمجةقیمة○

التوجیھ:إعداداتإلىالتالیةالحقولإضافةتماالبتدائى:البیعوعقدالبیععقد●
1مدمجةقیمةمدین○
1مدمجةقیمةدائن○
2مدمجةقیمةمدین○
2مدمجةقیمةدائن○
3مدمجةقیمةمدین○
3مدمجةقیمةدائن○
4مدمجةقیمةمدین○
4مدمجةقیمةدائن○
5مدمجةقیمةمدین○
5مدمجةقیمةدائن○

التالیة:المستنداتمنكلإلىالمخطط"الزیارة"تاریخالحقلإضافةتم●
صیانةفاتورة○
صیانةأمر○
صیانةبالغ○



التالیة:المستنداتمنلكلاآلالتسطورإلىالمخطط"الزیارة"تاریخالحقلإضافةتم●
صیانةفاتورة○
صیانةأمر○
صیانةبالغ○
صیانةعقد○
صیانةعملخطة○

العمالءخدمةنظام
صیانة".فاتورة"مردودباالسمجدیدمستندإضافةتم●
بحیثالصیانةفاتورةمحتویاتعلىتقریباًیحتويصیانة""مقایسةباالسمجدیدمستندإضافةتم●

علیھ.بناًءصیانةفاتورةإصداریمكن
آلة"."نوعبنافذةالغیاربقطعخاصةتفاصیلإضافةتمآلة:نوعملف●
كلفىشاشةتعدیلطریقعنإضافتھایمكن،booleanحقول10ومرفقاتحقول10اضافةتم●

التالیة:الملفاتمن
التركینقبلمعاینة○
صیانةعقد○
صیانةزیارة○
الصیانةأمر○
صیانةعملخطة○
صیانةبالغ○
صیانةفاتورة○

الزیارة"."حالةباالسمجدیدملفإضافةتم●
البشریةالمواردإدارةنظام

.2شرحفيالنظاميالقیدفيتظھرأنعلى"2"مالحظاتالحقلإضافةتمالراتب:سند●
على5descriptionعدد،5refعددإضافةتمإقامة:تجدیدطلبومجمعإقامةتجدیدطلب●

إنشائھ.عندإقامةتجدیدطلبإلىمجمعإقامةتجدیدطلبمنتنسخأنعلىالسطور
رسمیة".عطالتوأسبوعیةراحاتأرصده"بدلالمستندإضافةتم●
نوعمنبأكثرطلبعملیمكنبحیثالسطورعلىالمعاملةنوعإضافةتممدفوعات:سدادطلب●

السطر.علىمالحظاتاضافةتمكما،معاملة
المستشفیاتإدارةنظام

الغرفة".عليإشراففاتورةإنشاء"عدمالخیارإضافةتمالغرفة:نافذة●
الجرعة،(الصنف،المعلوماتعلىیحتويالكشف،فاتورهداخلأدویةالختیارجریدإضافةتم●

مالحظات).
المشروعاتإدارةنظام

تمكماالفاتورة،سطورإلى)4ضریبة،3ضریبة،2(ضریبةالحقولإضافةتمالمشروع:فاتورة●
المستند.توجیھإلىبھاالخاصالمحاسبيالتأثیرإضافة

.nرقمیةحقول5وtextنصیةحقول5إضافةتمالمشروع:فاتورة●
المقاوالتنظام



تحویلھاالمرادالسطورالختیارالخامالموادسطورعلى"اختیار"الحقلإضافةتمالتحلیلي:الكارت●
ھيكمافقط)المختارةبالسطورباطنمقاوللعقد(تحویلالزرإضافةتمكماباطن،مقاوللعقد

المقایسة.بمستندموجودة
توجیھإلىاختیاره"عندالعقدبنودنسخ"عدمالخیارإضافةتممقاوالت:خاماتصرفمستند●

المستند.
السعرحسابفيالمحاسبةنسبة"اعتبارالخیارإضافةتمباطن:مقاولومستخلصعقدمستخلص●

المستند.توجیھفي"للمستخلصالكلي
إعداداتإلىعلى"لبناًءالتحلیلكارتمنالمنسوخالتكلفة"حقلالحقلإضافةتمالتحلیلي:الكارت●

المقاوالت.
منالبنودالستدعاءالمقایسةداخلمقاوالتعقدنموذجحقلإضافةتممقاوالت:مقایسةمستند●

المشروع.عقدفيمطبقھوكماالعقدنموذج
التالیین:المستندینمنكلإلى"الدفعات"وجدولالدفع""تفاصیلجدولإضافةتم●

متنوعات.شراءأمر○
مقاوالت.مستلزماتشراءأمر○

التالیة:األزرارإضافةتمالتحلیلي:الكارت●
الرئیسیة.بالصفحةالخام"الموادإلىالبنود"نقلالزر○
"عمالة".الصفحةإلىالعمالة"إلىالبنود"نقلالزر○
أخرى"."مصروفاتالصفحةإلىاألخرى"المصروفاتإلىالبنود"نقلالزر○
الزر.نفستخصالتىالصفحةفىالنقلیتمعلیھ،الضغطعندبحیث

"نسبةالطریقةإضافةتممقدمة"،باطنمقاول"دفعةمقدمة"،مشروع"دفعةالمستندینمنكلفي●
الدفع"."طریقةقائمةإلىمستخلص"كلمعالمستحقمن

المستنداتمنكلإلىالسندات"منالمدفوعبعد"المتبقيبسندات"،"المدفوعالحقلینإضافةتم●
التالیة:
مقدمةباطنمقاولدفعة○
أخرىباطنمقاولدفعة○
مقدمةمشروعدفعة○
بسندات.المدفوعمنالمبلغخصمیتمقبضسندعملعندباطن،مقاول"دفعةالمستندفي
"المدفوعالحقلإلىالمصروفالمبلغاضافةیتمصرفسندعملعنداآلخرین،المستندینوفي

بسندات".
4عددإضافةتممقاوالت"مستلزماتشراء"فاتورةومقاوالت"مستلزماتشراء"أمرمنكلفي●

حالیا.الموجودللمرفقباإلضافةالمستندبرأسمرفقات
المقاوالت.إعداداتإلىبھا"یدویاًالبنودتكویدیتمالتى"األنواعالجریدإضافةتم●
"أمرفيالشراء،أمرشاشةفيالموجودمثلالتفاصیلبصفحةالشراء""بنودجدولإضافةتم●

مقاوالت".مستلزماتشراء
ومعدات".عمالةصرف"فاتورةباالسمجدیدمستندإضافةتم○



التصنیعنظام
منالتفاصیلسطورواإلنتاجأمرمنالمنتجمكوناتسطور:منكلفي3refعددإضافةتم●

المنتج.مكوناتمستند
البیعنقاطنظام

تحدیدخاللھمنیمكنالبیع.نقاطوإعداداتالماكینةمنلكلالشركة)لوجو(عرضالحقلإضافةتم●
العمیل.لدىالشاشةلحجمالمالئمالعرض

عمیل.تعدیلصالحیةلھلمنتظھربالفاتورة،عمیل""تعدیلأیقونةإضافةتم●
معأفضلبشكلتكونبحیث-F12االختصارطریقعنتظھرالتي-األوامرقائمةتقسیمإعادةتم●

خاللھا.منالبحثإمكانیةإضافة
الماكینة.بنافذةالمفضلةبالمستنداتالخاصةالجریدإلىبیع"نقاطاوردرحجز"سندإضافةتم●

اإلعدادات
المنشأة.السنداتشاشةفيالبحثإمكانیةإضافةتمالدوریة:المستنداتنافذة●
السطر.كودترتیبإضافةتمالدوریة:المستنداتنافذة●
نافذةإلىالمباشرة"الطباعةتطبیقباستخدام"الطباعةالخیارإضافةتموالتقاریر:النماذجطباعة●

خاصةنوافذعدةإظھارمنبدالًأسرعبشكلالطباعةعملیةتتمحتىوذلكالعامةاإلعدادات
بالطباعة.

details.package6(الحقلینإضافةتمالحركة:مستند● - details.package7(حقولوإضافة
التوجیھ.فيبھماالخاصةالعھد

المستندات"توقیععلىالضغطعندبحیثالتحسینتمالضرائب:لمصلحةالمستنداتإرسالمستند●
للمقاصة.مصرمعلوماتوإظھارالخطأإظھارأوالیتمخطأ،حدوثعندإلكترونیا"،

-3لضریبةخاضعغیر-2لضریبةخاضعغیر-1لضریبةخاضع(غیرالخیاراتإضافةتم●
التالیة:النوافذمنكلإلى)4لضریبةخاضعغیر

عمیل○
مورد○
مشتري-مالك○
باطنمقاول○
○.…
والموردالعمیلتعاملنفستعاملالتيالنوافذجمیع○

الوحدة".سعر"مصدرالقائمةإضافةتمالضرائب:مصلحةإعدادات●
القائمة.عرضفيالمزیدقائمةإلياآلنتشغیلاإلجراءإضافةتمالمجدولة:المھمةنافذة●
.VictoryLinkشركةمعالنظاممنSMSالـارسالدعمتم●
یمنعصحیحبشكلاإللكترونیةالفاتورةإلىمرسلوكانیدویامستندإضافةتمإذابحیثالتحسینتم●

الحفظ.



الموبایلتطبیق
Backupباسمالتطبیقفىجدیدةشاشةاضافةتم● & Restoreعلیھ،الضغطعندزرعلىتحتوى

المستخدمبیاناتوالبیاناتقاعدة(ملفاتالتطبیقفىالموجودةبالبیاناتمضغوطملفعملیتم
أحدخاللمنمشاركةعرضیتمبعدھاو...الخ))،الجھازرقماواسموالباسوردوالمستخدم(اسم

Gmail(مثلاإلیمیلتطبیقاختیارعنداإلیمیل.تطبیقات or Yahoo،(الملفإضافةتلقائیایتم
سوفت.نمافىالتطویربقسمالخاصااللكترونيالبریدإضافةوالُمنشأ

restoreباسمزراضافةتم● backupلتحدیدبالجھازالخاصةالذاكرةفتحیتمعلیھ،الضغطعندو
صحیح.الملفكانإذامنھالبیاناتاستعادةوالضغطفكیتمحتىzip.نوعمنملف



أخطاء
المخزوننظام

تنفیذیمكن"الالرسالةتظھرالمستندحذفعنداألحیان،بعضفيمخزني:الصرفمستند●
العملیة".

منالتفاصیلنسخیتمالمستند،توجیھفيالتفاصیل"الخیار"نسخاختیارعدمعندالتجمیع:سند●
المستندرأسحقولنسخیتمالوكذلكاختیارھا،عدممنالرغمعلىتجمیع""طلبعلىبناءمستند
إنشائھعندالتجمیعسندإلىنسخھیتمالالتجمیعطلبسندبرأسref1حقلذلكعلىكمثالكاملة.
علیھ.بناًء

لكل"القیمةعمودضربیتمالاإلضافیة،بالمصاریفالخاصةالصفحةفيالتجمیع:طلبسند●
فيوذلكللسطرالمصروفقیمةإجماليعلىللحصولالوحدات""إجماليالحقلعمودوحدة"في

"القیمة".حقل
المستند.بتوجیھالخاصةالخیاراتفيالحجز"إلغاء"منعالخیارإضافةتمالتوزیع:إدارةمستندات●

خطأ.رسالةتظھروالحفظیتمالحجز"،"إلغاءعملیتمالوقتنفسوفىالخیارھذاتحدیدوعند
المشتریاتنظام

تلقائیا،مستنداتإنشاءاختیارعنداإلعدادات،-المستندتوجیھفيالمشتریات:مردوداتمستند●
مخزني.صرفولیسمخزنيتوریدوتوجیھدفتربإضافةالنظامیسمح

كمیةزیادةثم100بتوریدعلیھابناءوعمل100=صنفبكمیةمشتریاتفاتورةعملعند●
خطأ.رسالةتظھرایضا40بالتوریدزیادةوعند40بالفاتورة

المبیعاتنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأرسالةتظھرالعمیل،حذفثمعمیلاليبیعخیطتحویلعند●
الحساباتنظام

لسندالدفعاتنقلیتمالفرعي،صنفمبیعاتفاتورةعلىبناًءقبضسندإنشاءعندالقبض:مستند●
الدفعات.نزولأیضایتمالعلى،بناءمنالدفعاتتجمیععلىالضغطوعندالقبض

خطأ.رسالةتظھرقبض،سندحذفعنداألحیان،بعضفيالقبض:مستند●
كاشیر.قبضبسندالرسومضریبةقیمةورسومقیمةمنلكلمحاسبيتأثیربعملالنظامیقومال●
المستند.بتوجیھالضریبیة""السیاسةإضافةتممدین:إشعار●
السندات".منالمدفوعبعد"المتبقيبسندات"،"المدفوعالحقلینإضافةتممدین:إشعار●
المقاوالتنظام

فيالتكالیفمنالمردودھذاقیمةبتخفیضالنظامیقومالمقاوالت،خاماتردمستندعملعند●
الكمیات.حصر

خطأ.یظھرالذمة،اختیارعندمقاوالت:مستلزماتفاتورة●



التصنیعنظام
التالیة:األخطاءعلىالمستندیحتويالتنفیذ:مستند●

"المقاس".بحقلعنھالبحثعندالصنفمقاساتعنبالبحثالنظامیقومال○
"اللون".بحقلعنھالبحثعندالصنفألوانعنبالبحثالنظامیقومال○

الفعليالتاریخبتسجیلانتاجأمرإغالقمستندحفظعندالنظامیقومالإنتاج:أمرإغالقمستند●
اإلنتاج.أمرمستندفىالموجودالفعليالتسلیمتاریخحقلفياإلنتاجأمرإغالقلمستند

العقارياالستثمارنظام
عقودفيصحیحبشكلالمیاهبمصروفالخاصةاألقساطبإنشاءالنظامیقومالاإلیجار:عقد●

اإلیجار.
مجمعة.تحصیلسنداتإصدارأثناءاالفتتاحیةاإلیجارعقودفياالیجاریةاألقساطاعتباریتمال●
العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرجدیدایجارعقدإنشاءعنداألحیان،بعضفياإلیجار:عقد●
نسبةتغییرأوإضافةعندبیع"،سعر"عرضوالبیع""عقدومبدئى"بیع"عقدنافذةمنكلفى●

ویظھرالنسبةوإلغاءتلقائیاالسطرمسحیتمالمتعدد،اإلنشاءبیاناتفىالثانىالسطرمنبدایةالقسط
العملیة.تنفیذیمكنلمأنھالخطأ

اإلعدادات
الحقل،ھذافتحثم)Signature(توقیعكحقل)Details(النافذةتفاصیلفيحقلاستخدامعند●

الھیدر.فيattachmentالحقلمعتعملأنھامنبالرغمفارغةالصورهتظھر
الفاتورةحالةتكونحینمااألحیانبعضفيالضرائب:مصلحةإلىمستنداتإرسالمستند●

"Invalid،"تكونالخطأإصالحیتموحینما"Valid"معروضةتظلولكنالضرائببمصلحة
".Invalid"بالحالةالنافذةعلى

بنافذةالمستنداتعلىالفلتربتطبیقالنظامیقومالالضرائب:مصلحةإلىمستنداتإرسالمستند●
صحیحة.بصورةالمستند

تسجیلھاتمقدبطاقتھرقمكانتإذاإالشخصنوعھعمیلفیھافاتورةبإرسالالنظامیسمحال●
جنیھ.50000منأقلالفاتورةقیمةأنمنبالرغمبالنظام

البشریةالمواردنظام
الخدمة.نھایةتصفیةحسابعنداالعتبارفيیوم)366(الـذاتالسنواتبأخذالنظامیقومال●
تاریخحتى2021-10-01الفترةعنالمرتبمفرداتقیمةاحتسابتمالحاالت،أحدفي●

فقط).یوم1بقیمةتحسب(عملیوم2عددتعتبروالتي02-10-2021
القیدفيیظھرالالمحاسبي،الجانبفي2شرحأو1لشرحقالبوضععنداألحیان،بعضفي●

النظامي.
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةیعطيالسیاراتتأمینسندإنشاءعند●
رصیدلھأنمنبالرغمللموظفإجازةسندحفظالنظامیقبلالاألحیانبعضفياإلجازة:سند●

إجازات.



البنوكنظام
السطورعددكانمھمابالكاملالمذكرةباستیرادالنظامیقومبنكیة،تسویةلمذكرةاستیرادعملعند●

األخیر.السطرباستثناء
financial"تحتويالتيالرسائلجمیع● paper"،إلىتغییرھاتموبالتاليخطأ"commercial

paper."
فيوأیضاً"تجاریة"،إلى"مالیة"منتتحولأنیجبالتالیةالعناوینالحسابات:إعداداتنافذة●

وھي"،commercial"إلىتتغیرأنیجب"financial"اإلنجلیزیةباللغةالمناظرةالعناوین
كالتالي:
الصرف.سندمنالمالیةاألوراقإنشاء○
القبض.سندمنالمالیةاألوراقإنشاء○
مالیة.ورقةافتتاحسندمنالمالیةاألوراقإنشاء○
والصرف.القبضمستنديفيالمالیةالورقةمن-القیمة)الذمة(قیماقتراحعدم○

تمتسلیمھ،تممنبدالًتسلیمة(تمالعنوانینمثلالبنوكبمودیولاإلمالئیةاألخطاءبعضتوجد●
الضمان.خطاباتبمستنداتإصداره)تممنبدالًإصدارة

البیعنقاطنظام
ادخالعندالبیعنقاطفيیؤثرالبالصنفاأللوانوالمقاساتبسطورالموجوداإلفتراضيالسعر●

بسطورالموجوداالفتراضيبالسعرالبیعنقطةتتأثربحیثالتعدیلتممقاس.وبلونصنف
األلوان.والمقاسات

كماكمسودةنمااليالفاتورةنقلیتمالالبیع،نقاطفيالوحداتتحویلمعاملفيخطأوجودعند●
علیھ.متعارفھو

خطأ.یظھرqrوجودحالةفيالنماذجأحدتفعیلعندالماكینة،داخلالبیعنقاطفي●
خطأ.یظھرالماكینات،منلألخطاءتحدیثعملعند●
وتمفشلیحدثلموانحتىبنعمالماكینات)بعضفيفشلعمود(یأتيدائمانما،بیاناترسائلفي●

البیانات.نقل
المشروعاتإدارةنظام

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمصاریف،تجمیععندالمشروع:فاتورة●
السجالت"."تجمیعالزراستخدامعندخطأیحدثمھمة:تنفیذعلىموافقةمستند●
ألعلى.سطراًالمؤشریتحركاإلدخال،مفتاحعلىالضغطثمالصنفكمیةكتابةعند●
المشاریع.إدارةقائمةخاللمن"إجراء"لنافذةالوصولیمكنال●



الخدمةمراكزنظام
النظام.مدیرفیھمبماالمستخدمینلجمیعالخدمةمراكزمودیولیظھرالاألحیان،بعضفي●
األصناف.تظھرالمرتین،الصنفكودعلىالضغطعندسیارة:توریدنافذة●
األصنافباختیاربالسماحالنظامیقومالسیارة،شراءأمرعلىبناًءاختیارعندسیارة:توریدنافذة●

"عرضالخیارتفعیلتمسیارة،توریدتوجیھفيأنھمنبالرغمفقطسیارةشراءأمرفيالموجودة
بیانات"ملءالخیارتفعیلتموأیضاًفقط"علىبناًءأوالسطرعليالمستندفيالموجودةاألصناف
على".بناًءفيالموجودالسندمنالصنفھذاإضافةعندالسطرفيالصنف

"الالخطأیظھرفرعي،صنفبیعأمرعلىبناًءفرعيصنفمبیعاتفاتورةمستندإنشاءعند●
العملیة".تنفیذیمكن

سعرمنأكثریوجدبأنھعلماللساعةثابتمبلغبسحبالنظامیقومیخت،حجزمبیعاتتسجیلعند●
الباكدج.تغییرمعحتىالصحیحالسعربتطبیقالنظامیقمولمللساعة،

والسیستمعلىالموجودةاألصنافتظھرالالصنف،كودعلىالضغطعندسیارة:بیعأمر●
كودحقلعلىمرتینالضغطعندوالصواباختیارھا،ویمكنموجودة،تكونبالعدسةبالبحث
األصناف.تظھرالصنف

أمرفيالدفعسنداتفيیظھرالفرعي"،صنفشراء"أمرعلىبناًءصرفسندعملعند●
المتبقي.حقلیتأثرالوبالتاليالمدفوعاجماليفيیؤثروالالشراء

األصنافبمستندات"المزید"قائمةإلىالنواقص"مستندإلىالسطر"إضافةاإلجراءإضافةتم●
فرعي".صنفبیع"أمرفرعي"،صنفمبیعات"فاتورةمثلالفرعیة

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأرسالةتظھرسیارة،شراءلفاتورةمماثلةنسخةعملعند●
المھماتتظھرحالیة،قراءةإدخالعندلمعدة،العدادقراءةسجلإنشاءعنداألحیان،بعضفي●

ذلكورغمتكرارمعدللھالیسومنتھیةالمھماتوھذهلحامات)،-محرك(قواعدتنفیذھاالواجب
.تنفیذھاالواجبالمھماتفيتظھر

العمالءخدمةنظام
إلىالباقىالمبلغبإضافةالنظامیقومالالمتبقیة"،"النقدیةحقلإظھارعندالنقدیة:الصیانةفاتورة●

المتبقیة"."النقدیةالحقل
الموبایلتطبیق
المخزنيالموقعنقلیتمالإلكتروني،جردلجانإنشاءوالجردبتطبیقالمخزنیةالمواقعتفعیلعند●

بنما.الجردلجانإلىالجھازمن
المواقعتحدیثأوقراءةمحاولةعندواضحةخطأرسالةدونالتطبیقإغالقیتمالجرد،تطبیقفي●

للمستخدم.علیھاصالحیاتوجودأوالعمیللدىتفعیلھاعدمبسببالمخزنیة
االلكتروني.القبضسندطباعةعندخطأیحدث●
الجدیدالجیوي
مكانیوجدالبالتاليوزیادةوالشاشةملءیتممنھااالقترابعندكبیر،حجمھاصورةوجودمع●

الصورة.تختفيحتىبالماوسفیھالضغطیتمواضح


