
اإلضافات
المخزوننظام

الالتكالیفمعالجةتشغیلیتمعندمابحیثالتكالیفمعالجةعنالكمیاتمعالجةلفصلآلیةعملتم●
المكشوف.علىسحبلحدوثیؤديومماالكمیاتمعالجةعلىذلكیؤثر

التوزیع:إدارةبسنداتالمزیدبقائمةالتالیینالخیارینإضافةتم●
بالفاتورة.المرتبطةالصرفوالدفعسنداتعرض○
الصرف.أوالدفعبسندالمرتبطةالفواتیرعرض○

"القیمة".بالحقلاستبدالھوتمالمصروف"،"قیمةالحقلحذفتمإضافیة:استالمتكالیفسند●
"السماحالخیارتعلیمتمإذاإالالمخزنھذاعلىحركاتإصدارعندالمخزنشركةتعدیلمنعتم●

.SupplyChainالـبإعداداتالمخزن"شركةبتغییر
فىالبدیلةلألصنافإضافةبعملیقوموالذي"EACollectAltItems"الكیانمسارإضافةتم●

نفسفىمعھالمشتركاآلخرالصنفاعتباریتمالصنف،فىرصیدوجودعدمعندبحیثالمستند
التصنیف.

التجمیع:لطریقةالتالیةالحقولإضافةتماألصناف:تجمیعطریقة●
المجمعالصنفوحدةمعفقطیستعمل○
المجمعالصنفحجممعفقطیستعمل○
المجمعالصنفلونمعفقطیستعمل○
المجمعللصنفالشحنةكودمعفقطیستعمل○
المجمعإصدارمعفقطیستعمل○
المجمعالصنفصندوقمعفقطیستعمل○

المشتریاتنظام
مبدئیة".شراء"فاتورةباالسمجدیدمستندإضافةتم●
مورد".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيمورد""إنشاءالزرإضافةتم●
مورد".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيالتحدیث""تمالخیارإضافةتم●
مورد".بیاناتتعدیل"طلبمستندتوجیھفيكمسودة"السند"إنشاءالخیارإضافةتم●
السطور.علىمرفق2إضافةتماالتصال:جھات-الموردنافذة●
المبیعاتنظام

العمیل.معاملةوتعاملوالعروضالمبیعاتأسعارقوائمفيالذمةإضافةتم●
مبدئیة".بیعباالسم"فاتورةجدیدمستندإضافةتم●
عمیل".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيعمیل""إنشاءالزرإضافةتم●
عمیل".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيالتحدیث""تمالخیارإضافةتم●
عمیل".بیاناتتعدیل"طلبمستندتوجیھفيكمسودة"السند"إنشاءالخیارإضافةتم●
المبیعات:فاتورةبتوجیھالتالیینالخیارینإضافةتم●

التوجیھتغییرعنداألسعارتحدیثعدم○
التاریختغییربعداألسعارتحدیثعدم○



اإلعداداتفيبالفواتیر"والقبضالصرفربطلمتابعةالنظامیةالجداول"استعمالالخیارإضافةتم●
العامة.

مستنداتبتوجیھالفواتیر"القبضوالصرفربطلمتابعةالنظامیةالجداول"نسخالخیارإضافةتم●
التوزیع.إدارة

"إنشاءالزرإضافةأیضاًتمكما"الدفعات"،جریدإلى"اختیار"الحقلإضافةتمالمبیعات:فاتورة●
لسدادھا.محددةدفعاتالختیاروذلكالمختارة"،للدفعاتقبضسند

أسعار.عرضطلبشاشةفيحقل20إلي)n(الـو)description(الـحقولعددزیادةتم●
عنداألسعارقائمةبذمةالخاصةاألسعاراستحضاریتمبحیثاألسعاربقائمة"الذمة"حقلإضافةتم●

المبیعات.بفاتورةالذمةنفساستخدام
بیع"."أمربنافذةمرفقاتإضافةتم●
الحساباتنظام

مالیة:قوائمإصدارإعداداتسطورإلىالتالیةالحقولإضافةتم●
1المرجععلىالبحثقصر○
2المرجععلىالبحثقصر○
3المرجععلىالبحثقصر○
السجلعلىالبحثقصر○

القبضمستنديبتوجیھعلى"بناًءمستندمنالمتبقىلیسوالمدفوع"حسابالخیارإضافةتم●
والصرف.

التالي:إضافةتمصرف"،"سندوقبض""سندمنبكلinstallmentLinesسطورفي●
رقمیة.nحقول)5(عددإضافةتم○
).n(5عددإضافةتمصرف"،"سندوقبض""سندمنبكلاألقساطسطورفي○
رقمیة.nحقول)5(عددإضافةتم○

البنوكنظام
یتمحقلینتحدیدیتمبحیثEAAddAccountingEffectالكیانمسارعلىتحسینإضافةتم●

القید.ومعاملعملةتحدیدمنھما
الصرف.وسندالقبضسندمنكلتوجیھفيالملغاه"المالیةباالوراق"السماحالحقلإضافھتم●
الثابتةاألصولنظام

مجمع".أصل"نقلسندإلىمرفقات5إضافةتم●
مجمع".أصل"نقلسندإلىالسطرعلىمرفقإضافةتم●
descriptionحقولإضافةتمأصول:شراءطلب● , N , refالسطور.على
أصل.شراءفاتورةتوجیھإلىالفاتورة"مناألصلمحددات"تحدیثالخیارإضافةتم●
خطأ.یظھرمجمع،واستبعادإضافةسندحفظعند●
المستنداتإدارةنظام

السطورعلىمرفقإضافةومحاولةالشاشاتلكلالمزیدمنأرشیفيمستندإنشاءعلىالضغطعند●
الخروج؟".منمتأكدأنتھلحفظھا.یتملمتغییرات"توجدرسالةتظھر(الصفحات)



الـفيیظھرال(الصفحات)،السطورعلىالمرفقمناالقترابعنداألرشیفیة،المستنداتفي●
preview،الـفيیظھرالالسطور،علىالمرفقإضافةعندوكذلكpreviewبالیسمحوال

Download.
التصنیعنظام

سندتاریخلتحدیدوذلكالتخطیط،مستندبتوجیھالطلب"سنداتتاریخ"حقولالجدولإضافةتم●
بتوجیھضبطھاتمالتياإلعداداتخاللمنوذلكالحفظ،بمجردالتخطیطسندبتفاصیلالطلب
المستند.

المشروعاتإدارةنظام
مشروع.سعرعرضفيمرفقات5عددإضافةتم●
والعمیل.بالمشروعالمرتبطةالمھاموكذلكللمشروع،العمیلعلىفلترعملتماالجراء:نافذة●
العمالءخدمةنظام

منتھي،مرفوض،المراجعة،(تمالخیاراتیتضمنوالذي"الحالة"الحقلإضافةتمدعم:طلبتنفیذ●
.المراجعة)بانتظارمنتھي

صیانة.أمرمستندفيالصرف""مخزنالتورید"،"مخزنالحقلینإضافةتم●
المرتجعة"الغیارباالسم"قطعالغیارقطعشاشةداخلجدیدجریدإضافةتم●
التالیة:السطورمنكلفيالمخزني""الموقعو"المخزن"الحقلینإضافةتم●

الغیارقطع○
المرتجعةالغیارقطع○

التالیین:المستندینمنلكلالحالیة"الحالة"نوعالحقلإضافةتم●
صیانةأمر○
صیانةأمرتنفیذ○

التالیة:الخیاراتعلىیحتوي

المراجعةبانتظارمنتھى○
المراجعةتم○
مرفوض○
العمیلبموافقةمنتھى○

اتصال.مستندفى10descriptionsعددإضافةتم●
Legacy"الحقلاضافةتم● UI Extra Styles"خاللمنیمكنحتىوذلكالعامة،االعداداتالي

النظام.الوانمعظمفيالتحكمالموجودالنص
السیارة.شراءفاتورةفيالمخزنیةالتوریداتباضافةیقومجروفيكیانمسارعملتم●
آلة"."نوعبشاشةمرفقات5إضافةتم●
المھام.قالبفىالزیارةنوعحقلوآلةتصنیفحقلاضافةتم●
التالیة:المستنداتمنبكلاآلالتوسطورالمستندرأسمنكلفىالمھامقالبحقلإضافةتم●

صیانة-امرصیانةعقد○
صیانةعملخطة○
صیانةزیارة○



صیانةمقایسة○
صیانةمردود○
صیانةبالغ○

اآلتي:عملتمصیانة"امر"تنفیذمستندرأسفىو
صیانة"."أمرنافذةفي5Refإضافةتم○
صیانة"."زیارةنافذةفي5Refإضافةتم○

المقاوالتنظام
مقاول".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيعمیل""إنشاءالزرإضافةتم●
مقاول".بیاناتتعدیل"طلبمستندفيالتحدیث""تمالخیارإضافةتم●
مقاول".بیاناتتعدیل"طلبمستندتوجیھفيكمسودة"السند"إنشاءالخیارإضافةتم●
منكلفيواإلستقطاعاتاإلضافاتسطورإلىالضریبة"بعدالشرط"قیمةالحقلإضافةتم●

الباطن.مقاولومستخلصالمشروعمستخلص
بنظامالعقارياالستثمارنظامربطبھدفوالمقاوالتالعقارياالستثمارمنبكلتحسیناتإضافةتم●

االستثماروحداتمنوحدةلكلوالتنفیذیةالتقدیریةالتكلفةعلىالتعرفیمكنحتىالمقاوالت
المقاوالت.بنظامعملھتمماخاللمنالعقاري

التالیة:الحقولإضافةتمالوحدة)(المشروع:العقاراتملفاتمنكلفي●
التقدیریةالتكلفة○
التقدیرياجمالي○
النسبة○
الفعلیةالتكلفة○
الفعليإجمالي○
النسبة○

التالیة:الملفاتمنكلإلىعقاري""مشروعالحقلإضافةتم●
مشروععقد○
باطنمقاولعقد○
تقدیریةموازنة○
تنفیذیةموازنة○

السابقة.المستنداتفيالبنودسطورفي"العقارحقلإضافةتم●
بناًءالتوزیعیتمأنیمكنبحیثوالتقدیریةالفعلیةللتكلفةالتوزیعنوعإضافةتمالمقاوالت:إعدادات●

التقدیریة"."التكلفةعلىبناًءأوالمساحةعاى
الكروتتظھربحیثالتحسینتمالباطن،مقاولعقدبنودبسطورالخاصالتحلیلكارتحقلفي●

فقط.الحاليبالعقدالخاصةالتحلیلیة
وعقودالباطنمقاولینوعقودوالمقایسةالتنفیذیةوالموازنةالتقدیریةالموازنةمنكلتحسینتم●

البند.خسارةحالةفيبالسالبوالربحالربحھامشنسبةبإضافةللسماحالمشروع
لیتمالمشروعوعقودالباطنمقاولینوعقودالتنفیذیةوالموازنةالتقدیریةالموازنةمنكلتحسینتم●

مقایسةفيكماالوحدةوتكلفةالوحدةسعرادخالعندآلیاًالربحوھامشالربحنسبةحساب
المشروع.



الموزعة".التكالیف"إجماليإلىالتكلفة""إجماليالحقلاسمتغییرتمالسركي:مستند●
العمال.تكالیف"إجماليالحقلتمإضافةالسركي:مستند●
البیعنقاطنظام

البیع،نقاطإعداداتإلىالبیع"نقاطعمیلشاشةفياالستعمالمنعحقل"اضافھالخیارإضافةتم●
یتمالخیارھذااختیارعنداالستعمال"."منعیسميعمیلتعدیلشاشةفيیظھرخیاراختیارهوعند
مجددا.عمیلتعدیلشاشةفيیظھروالاالستعمالمنممنوعاالعمیلجعل

لھاالتابعةالصالةاختیاریتمالطاولةملفوبداخلالبیع،نقاطصالةباسمجدیدملفاضافةتم●
طاوالت.علىالصالةتحتويبحیثوجدتإنالطاولة

مابحسبالواحدةالطاولةزبائنعلىثمنھایقسمبحیثبالمطاعمالفاتورةلتقسیمآلیةإضافةتم●
زبون.كلاستھلكھ

بنفسطاوالتأوصاالتاستخدامالمكانیةالماكینةبملفالطاوالتلجریدصالةالحقلإضافةتم●
الطاوالت.ھذهتظھرطاوالتبھاصالھعلىالضغطعندبحیثالمفضلةاألصناففكرة

أسعار.بدونطاولةحجزإمكانیةإضافةتم●
البشریةالمواردإدارةنظام

بوضعآلیاالنظامیقومأنمجمعإجازهسندأومجمعإجازةطلبإنشاءعندبحیثالتحسینتم●
اإلجازةوسنداتطلباتفىیتمكمااإلجازةطالبالموظفحقلفىآلیاالحالىالمستخدمالموظف
العادیة.

Listإضافةتم● Viewالتالي:منبكل
المعادلة.داخلبالمفردات○
االداء.مؤشرداخلبالمعادالت○
10الى.....1مفردنوع-مفردنوعفيالمفردنوعاستعملتالتىبالمعادالت○
المجموعة.داخلالمفرداتمجموعةاستعملتالتيبالمعادالت○

الشحنإدارةنظام
الخدمةومبیعاتالخدمةمشتریاتلفواتیراآلتیةالحقولإضافةتمت●

○portOfLoading
○portOfDischarge
○loadingPoint
○gateInPort
○gateOutPort
○container
○commodity

اإلعدادات
مختلفة.بأولویاتالنافذةنفسعلىشاشةتعدیلسجلمنأكثرإصدارعندالنظامسلوكتحسینتم●
تجمیععلىالضغطعندبحیثالضرائب"مصلحةإلىمستندات"إرسالمستندتحسینتم●

الفعلي.التاریخبترتیبالمستنداتبعرضالنظامیقومالمستندات،
"القیمجدولإلىبھا"المسموحاألنواع"قائمةالحقلإضافةتموالشاشات:الحقولإعدادات●

للمراجع".بھاالمسموح



ألمرمرفقاترفعیمكنبحیث-األرشیفيبالمستندالمرتبطالسجلفيمسوداتباختیارالسماحتم●
علیھ.الموافقةقبلمثالالبیع

الفرعي:الصنفحالةإعدادتملففيالحركاتجریدإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●
الحركةلعملالمسموحالنوع○
الحركةلعملبھاالمسموحاألنواع○

الضرائبمصلحةإعدادتفيالتالیینالحقلینإضافةتم●
الواحدةالمرةفيلإلرسالالمستنداتمنعددأقصي○
للضرائبُمرسلةالغیرللفواتیرمردودبعملالسماح○

الضرائبمصلحةإرسالمستندفيالتالیینالحقلینإضافةتم●
مستندمنتجمیع○
مستندإليتجمیع○

الضرائب.مصلحةإرسالمستندفيالكترونیا"المختارةالمستندات"توقیعالزرإضافةتم●
الدفع.طریقةفيوالمشتریات"المردوداتفيالرسومضریبةودائنمدین"عكسالخیارإضافةتم●



أخطاء
المخزوننظام

بالسالب.المرتجعالصنفبحجزالنظامیقوماالستبدال،طلبمستندفيالحجزتفعیلعند●
تأثیر.لھلیساالصنافعالقاتبملفاالخرى"التخفیضات"ایقافالخیار●
سندفىplugnplay.EARegenAssemblyDocumentDetailsFromBOMالكیانمسار●

بسنداستحضارھاعندالتجمیعبطریقةالموجودصحیح"رقمدائما"الكمیةالخیاریعتبرالالتجمیع،
التجمیع.

رسالةتظھرالوحدة،ھذهیحتويالذيالصنفثمالوحدةداخلمنالوحداتتحویلمعاملحذفبعد●
الوحدات.بینتحویلمعاملیوجدالانخطأ

لصنفإضافیةتكالیفسندبعملیقومالنظامفإنخدمةصنفبھامشتریاتفاتورةإنشاءعند●
بفاتورةالعملةمعدلاوالعملةتغیرعندثم...العملةومعدلوالعملةوالسعرالخدمةصنفبھالخدمة

فرقإلىیؤدىممااالضافیةالتكالیفبسندالمعدلاوالعملةبتعدیلیقومالالنظامفإنالمشتریات
یراعىأنالعملةمعدلأوالمشتریاتفاتورةعملةتغییرعندبحیثالتحسینتمثمومنالتكلفة،في

المشتریات.لفاتورةآلیاًالمنشأاإلضافیةالتكالیفبسندالتعدیلذلكالنظام
بحذفالنظامیقومالالسطرین،منسطروحذفبطریقتینسطرینإضافةعندالتجمیع،سندفى●

النظامیقومانالموردةاألصنافمنسطرحذفعندبحیثالتحسینتمبفردھا.قامالتىالسطور
الطریقة.نفستخصالتىالمنصرفةالسطوربحذف

المشتریاتنظام
النظامیقومالصغرى،الوحدةاختیارووحدتینلھصنفاختیارومشتریاتفاتورةإنشاءعند●

الوحدةسعریحسبالالنظاموالكبرىالوحدةبسعرمشتریاتأسعارقائمةمنالسعرباستحضار
بالوحدةالمشتریاتاسعارقائمةوالصنفداخلالتحویلمعدلوجودمنالرغمعلىالصغرى
الكبرى.

المبیعاتنظام
عندماصحیحةبصورةیعملالنوع"نفسمناألخرىالتخفیضات"إیقافالخیارالعروض:نافذة●

تصنیف.عنعبارةالنوعیكونعندماصحیحةبصورةیعملوالفئةعنعبارةالنوعیكون
وعنداالنتھاءتاریخوالصالحیھتاریخبدونإدراجھایتمالمبیعاتفاتورةفيالشحنةاختیارعند●

للصنفشحنةیوجدالبأنھخطأرسالھتظھرالحفظومعیدویااالنتھاءواالنتاجتاریخإضافھ
وجودھا.منبالرغمالمختار

النظامیقومالالمبدئیة،المبیعاتفاتورةعلىبناًءقبضسندإنشاءعندالمبدئیة:المبیعاتفاتورة●
المبیعات.بفاتورةالخاصةالمدفوعاتبنافذةالقبضسنداتبجدولالقبضمستندبإدراج

الحساباتنظام
صحیحة.بصورةیعملالالسند"نفسفيالدیونأعمار"اختصارالخیار●
الثابتةاألصولنظام

عملتموكانثابت"أصلشراء"سندأوثابت"أصل"أفتتاحالمستندینمنأيحفظإعادةعند●
عملیتملمكأنلترجعاألصلفىالتالیةالحقولتغییریتمبھم،المدرجةلألصولإھالكسندات
لھا:إھالكسندات



الحالیةالسنةإھالك○
اإلھالكمجمع○
الحالیةالدفتریةلقیمة○
إھالكاخرتاریخ○

االھالك"،بدایة"تاریخالحقلفىالفعلىالتاریخبعدتاریخادخالعندثابت"،أصل"افتتاحسندفى●
االھالك.سندفىاألصلتجمیعالیتم

المقاوالتنظام
النظامیقومالالباطن،مقاولومستخلصالمشروعمستخلصمنبكلالشروطتجمیععند●

صحیحة.بطورةالخصوماتباستحضار
التالي:عملتمالبنودسطورفيباطن:مقاولعقدنافذة●

ھذاوالكروتكلفيالموجودةالتحلیلیةالبنودكلفیھیظھرالتحلیلي،البندكودحقلفي○
الموجودالتحلیليالكارتفيالموجودةالتحلیلیةالبنودأكوادفیھتظھرأنوالصوابخطأ
السطر.بنفس

و"وحدةالبند"،"وصفمنكلباستحضارالنظامیقومالالتحلیلي،البندكوداختیارعند○
التحلیلي.الكارتمنعلیھا"المتعاقد"الكمیةوالبند"،

البشریةالمواردنظام
خطأ.یظھرراتبسندإصدارإعادةعنداألحیان،بعضفي●
الاللوكیشنعالمةعلىالضغطعند"،ElectronicAttendance"الكترونيحضورشاشةفي●

ماب.بجوجلجدیدةصفحةفيالموجوداللوكیشنفتحیتمأنوالصواباللوكیشن،تفتح
بالخطأمرتینللموظفاألخیرالسلفةقسطبإضافةالنظامیقوماألحیان،بعضفيالراتب:سند●

مرتیناألولالسلفةسندمناألخیرالقسطبوضعقاموالنظامسلفسندینلدیھالموظفبأنعلما
الثانى.السلفةبسنداآلخرالقسطالىباإلضافة

عاممناإلجازاترصیدلنقلإجازات""ترحیلمستندعملعندالعملیة"تنفیذ"یمكنالخطأیظھر●
آلخر.

بشكلیعملالالخبرات")،على"بناًءاإلجازاتأرصدة(ملفبـالوظیفيالعرضربطعند●
صحیح.

العمالءخدمةنظام
العمیلبنسخالنظامیقومالصیانة،بالغأوصیانةأمرعلىبناًءصیانةمقایسةمستندعملعند●

الصیانة.فاتورةمستندمثلالسطورعلىوالتفاصیلوااللة
زرإضافةتم"MnEstimationصیانة"مقایسةو"MnInvoiceصیانة"فاتورةمنكلفي●

الشغل"أوامرمنالسطوركل"نسخیسمى
جریدإضافةتم"،MnEstimationصیانةو"مقایسة"MnInvoiceصیانة"فاتورةمنكلفي●

الموجودالعمیلعلىفلترتھیتمو)MnOrderصیانةأمراالمر(عامودعلىیحتوىاألوامرباسم
المستندفى

الصیانة.ومقایسةالصیانةفاتورةمنكلبتوجیھعلى"بناًءمستندسطور"اعتبارالخیارإضافةتم●



العقارياالستثمارنظام
النظامیقومالمطلوبةنظامیھحقولتوجدمبدئي،بیععقدعلىبناًءعقدإنشاءعندالبیع:عقدنافذة●

الدفعات.وسطورالمتعدداإلنشاءبیاناتسطورمنكلفيعلى""بناَءمنباستحضارھا
اإلعدادات

●extra codesالنوعمعتعملالوالشاشاتالحقولبإعداداتinvItem.
فإنھ-خطأحدوثوكسیلYمنسطورعلىتحتويالتيالمستنداتأوالملفاتمنأياستیرادعند●

تمماعلىالتعلیمیتماللكنو-صحیحھذاوerrorبكلمةخطأبھالذيالسطرعلىالتعلیمیتم
االستیراد.إعادةعندمشكلةالىیؤدىوھذاinsertedأنھبنجاححفظھ

Dynamicعملعند● Filterالحقلبحذفالنظامیقومالحفظ،ثمبمعاییرحقولفلترةشاشةفى
"Dynamic Filter Context Fields."

مصلحةمنقبولھایتمالالضرائب،مصلحةإلىكسورعلىتحتويقیمتھافاتورةإرسالعند●
5الكسورخاناتتكونبحیثالفاتورةقیمةضبطتم.5یساويالالكسرخاناتعددألنالضرائب
خانات.

Confirmation"الرسالةتظھرالتعدیل،معموافقةلھلملفاستیرادعملعند● Needed."
یقومآخر،جھازمناستیرادھاثمصنف)أومثالًعمیل(كسجلجھازمنبصورةملفتصدیرعند●

المصدرة.الصورةبدونالسجلبحفظالنظام
GUIنافذةفى● Post Actionsمعاییرعلىعملعندlines،منكلفىالحقلإدرجیتمال

)lines.contextField1(فىوأیضا)quickCreator.(
البنوكنظام

ضمان،خطاباستالمإنشاءثممبدئيالحالةوواردالخطابنوعویكونضمانخطابانشاءعند●
الضمان.خطابحقلفيالخطابیظھرال

المقاوالتنظام
علىالتحلیليالكارتواختیار"contract"حقلفيمشروععقداختیارعندمقاوالت:شراءطلب●

الكروتفقطتظھرأنوالصوابالمشاریع،بكلالخاصةالتحلیلیةالكروتكلتظھرالسطر،
العقد.بھذاالخاصةالتحلیلیة

الشحنإدارةنظام
:أنھاحیث،صحیحبشكلتعملالمؤخراًالمضافةالدفعطرق●

بالفاتورة.المبالغفىالمتبقىخانةعلىتؤثرال○
المبیعات.بفاتورةیحدثمامثلبھاالدفععندالمحاسبيبالقیدتؤثرال○

البیعنقاطنظام
مكوناتفردطریقةاستخدامثمجرامتجمیعوحدةواختیارمعینلصنفتجمیعطریقةعملعند●

فيبیعنقاطمبیعاتفاتورةعملعندفإنھبنماالبیعنقاطمبیعاتفاتورةتوجیھفيالمجمعالصنف
الجراموحدةبكمیاتالصنفمكوناتبفردیقومنمافيالبرنامجفإنبالكیلوللصنفالمبیعاتنقطة
التحویل.معاملمراعاةدون

بیانات.قاعدةإلىاالستبدالمستندبترحیلالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
نقطةمناآلجلقیمةووضعالعمیلوضعیتمآجل،البیعنقاطمردودعملعنداالحیان،بعضفي●

نقدي.أنھاعلىالبیعلنقطةالبیاناتترحیلیتمذلكمنوبالرغمالبیع



الجدیدالجیوي
فارغا.یظھرللمرجعالكودحقلفإنموجودملفأومستندأىفتحعنداألحیان،في●
toolعملعند● tipفيالنتائجتظھرالالحقل،قیمةتغییرمعآلیاالسریعةالمساعدةعرضواختیار

الجدید.GUIالـ
الموبایلتطبیق
البانر.وصفداخلھایبرلینكبإضافةالسماحتم●


