
اإلضافات
المخزوننظام
المتعدد:التجمیعبمستندالتالیةالتعدیالتإضافةتم●

االساسیة.األصنافباسمجریدإضافھ○
"إظھارالجدیدالخیارتعلیممنالبدالجریدھذهإلظھارالنھائیة.الخاماتباسمجریدإضافھ○

التوزیع.إدارةبإعداداتالنھائیة"الخاماتجدول
داخلالرئیسیةوالفرعیةالطرقكلبفردیقوموالرئیسیةالسطورفردباسمزرإضافة○

التفاصیل.جرید
المخزنیة.المستنداتتوجیھاتفيالفرعي"الصنفاليالمخزن"نسخالحقلإضافةتمت●
المشتریاتوفاتورةالمبیعاتفاتورةفيلألصناففلترةعملخاللھامنیمكنآلیةإضافةتم●

فقط.الھیدرفيالمختارالمخزنفيرصیدلھاالتيباالصناف
المتعدد.التجمیعبسندالسطرعلياالنتاج"منالمخصومة"الكمیھباسمحقلإضافةتم●
نزولعندبحیثالمتعددالتجمیعسندفيالتفاصیلجریدفيأساسي""صنفباسمخیارإضافھتم●

الحقل.تعلیمیتمالتفاصیلجریداليالرئیسياالصنافجریدمناالساسيالصنف
(تصنیفإلىباإلضافة10تصنیفإلى6تصنیفمنصنفتصنیفإضافةتمالصنف:لوننافذة●

فقط).5إلى1منصنف
البیاناتفردیتمعلى"،"بناًءفىصیانةأمراختیارعندبحیثالتحسینتمالمخزني:الصرفسند●

الصرف.سندفى
المستشفیاتإدارةنظام
الجراحیة:العملیاتفاتورةسطوروفيالتكالیفقائمةفيالتالیةالحقولإضافةتم●

اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|عملیةفتحتكالیف○
اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|جراحأتعابتكالیف○
اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|جراحمساعدتكالیف○
اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|تخدیراتعابتكالیف○
اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|أخرىتكالیف○
اإلضافيالوقتتكلفةقیمة|الذمةتكلفة○

ذلكومعبھ"،التفاصیل"نسخالخیارتعلیمیتمولمالمخزنيالتحویلطلبلمستندتوجیھعملتم●
التفاصیل.بنسخالنظامیقومصیانة،أمرعليبناًءمخزنيتحویلطلبعملعند

الثابتةاألصولنظام
مبدئیة.اعتمادفاتورةبتوجیھموجودة"تكنلمإذااألصول"انشاءالخیارإضافةتم●
المشتریاتنظام
التوزیع:إدارةبإعداداتالتالیةالخیاراتإضافةتم●

الصنف.كوداختیارعندأسعارقائمةمنالمشتریاتسطورفيN1إدراج○
الصنف.كوداختیارعندأسعارقائمةمنالمشتریاتسطورفيN2إدراج○
الصنف.كوداختیارعندأسعارقائمةمنالمشتریاتسطورفيN3إدراج○



النظامیقومأناألصناف،تخمینزرعليالضغظعندبحیثالمشتریاتأسعارعرضتحسینتم●
األصنافبإظھاریقومذلكبعدثماألولفيالموردشیتمعمتطابقھالغیراألصنافبإظھار

تحتھم.المتطابقة
المبیعاتنظام
Request"الزراستخدامعندعندوالمبالغالنقاطمنللعمیلالمتبقيعرضتمالمبیعات:فاتورة●

Redeem Customer Amount."
القائمة.تفاصیلفيكمیة""أقصيالحقلإضافةتممبیعات:أسعارقائمة●
على"."یطبقباالسمالفاتورةعلىالخصوماتقسائمسطورفيحقلإضافةتمالعروض:ملف●
(أیام)".بعدالنقاط"استحقاقباسمالمكافأةإعداداتفيحقلإضافةتم●
كانتلوالحفظمنعتمنقدا"،المدفوعاليالمتبقي"نسخالخیاراستخدامعندالمبیعاتفاتورةفى●

.0الیساوىالمدفوعةالنقدیةالحقل
بالملف"do-not-delete-stock-docs-with-non-system-book"الخیارإضافةتم●

nama.properties.
جریدفيالموجودالفرقمنالمبیعاتمردودإنشاءیتمبحیثالتحسینتمفاتورة:استالممستند●

التفاصیل.فيالموجودالفرقلیسومتطابقةالغیرالكمیات
الحساباتنظام
التالیة:المستنداتمنبكلفاتورة""مردودالخیارإضافةتم●

متنوعاتفاتورة○
متنوعاتأمر○
متنوعاتطلب○

شراء.بندشاشةفيمرفقات5إضافةتم●
النظامیرفضختامي،قیدعملثمبالحسابعام"الفرعمعالحركة"منعالخیاراستعمالعند●

بالحفظ.السماحتمالحفظ.
العقارياالستثمارنظام
االستثمارإعداداتفيوالحدیقة"الوحدةمساحةمنالوحدةسعراحتساب"عدمالخیارإضافةتم●

المطلوب.لعملالعقاري
الخدمةمراكزنظام
المستند.بتوجیھمحاسبيتأثیرإضافةتمتاجیري:أصلحجزطلبنافذة●
(الصیانة).الشراءفاتورةمردودمعالماكینات"حذفباسمكیانمسارعملتم●
التالیة:الحقولاضافةتمالتفاصیل:صفحة-الشغلأمرنافذة●

الغیار.قطعفيالعمیلونسبةالعملیاتفيالعمیلنسبة○
الغیار.قطعفيالتأمینونسبةالعملیاتفيالتأمیننسبة○
الغیار.قطعفيالضمانونسبةالعملیاتفيالضماننسبة○
الغیار.قطعفيالشركةونسبةالعملیاتفيالشركةنسبة○
المدخلة.النسبةعلىبناءاالسطورعلىوالقیمھالنسبةتعدیلیتمنسبةادخالوعند



المقاوالتنظام
التالیة:الحقولإضافھتممقاوالت:سعرعرضنافذة●

النافذة.رأسفيعقدنموذجحقل○
النافذة.بتفاصیلالتحلیليالكارتحقل○

باإلضافة"details.text"المستندبتفاصیلنصیةحقول3إضافةتمالمقاوالت:مستلزماتفاتورة●
حقول.5اإلجماليلیصبححالیاالموجودینإلى

أكوادباقتراحالنظامیقومأنالسطورفيالعقداختیارعندبحیثالتحسینتمالمتنوعات:فاتورة●
الھیدر.فيالعقداختیارعندیحدثكماوالوصفالبنود

إلىمقاوالت"سعرعرضعلىبناءكانإذاالتحلیلكارتفيالبیاناتنسخ"عدمالخیارإضافةتم●
المقاوالت.إعداداتنافذة

المشاریعإدارةنظام
"المرحلة"الحقلإضافةتمالمھمة:نوعنافذة●
مرحلة".تمدیدسبب"نوعباالسمجدیدةنافذةإضافةتم●
مرحلة".تمدید"سببباالسمجدیدةنافذةإضافةتم●
مشروع"."مرحلةالمستندإضافةتم●
مشروع".مرحلة"تمدیدالمستندإضافةتم●
المشروع"."حالةبقائمة"مبدئي"الحالةإضافةتممشروع:مرحلةمستند●
العمالءخدمةنظام
المستنداتوھيالخدمة،علىتعتمدولكنالصیانةشاشاتاسلوببنفستعملمستنداتاضافةتم●

صیانة،خدمةأمرتنفیذصیانة،خدمةامرصیانة،خدمةخطةصیانة،خدمةعقدصیانة،(خدمة
صیانة).خدمةفاتورةمردودصیانة،خدمةفاتورةصیانة،خدمةبالغ

والوقت.بالتواریخخاصةحقولإضافةتمخدمة:عقدمستند●
قیمةبنقلیسمحنقداالمدفوعالىالمتبقىنسخباسمخیارإضافھتمالصیانة،فاتورةتوجیھفى●

نقدا.المدفوعالىالفاتورةمنالمتبقى
من:كلعلىتحتويالزیارةمستندفي"المالحظات"باسمجدیدةصفحةإضافةتمالزیارة:مستند●

العمیلمالحظات○
الفنيمالحظات○
المشرفمالحظات○

شاشة:تعدیلخاللمنإظھارھایمكنالتيالحقوللبعضباإلضافة●
وصفحقول10○
رقمحقول10○
مرجعحقول10○
booleanحقول10○
تاریخحقول10○

رقماختیاریتموعندماصیانة"،فاتورة"علىبناًءإصدارهیمكنبحیثالصیانةمردودتحسینتم●
المردود.مستندإلىالفاتورةبیاناتنسخیتمالفاتورة،



الضمانفترة(نوعوھياألعطال،سطورفيجدیدةحقولإضافةتمالصیانة:فاتورةأمرصیانة،●
نوعالقدیم،الضمانفيالباقیةاألیامالقدیم،الضماننھایةتاریخالقدیم،الضمانبدایةتاریخالقدیم،
الجدید).الضماننھایةتاریخالجدید،الضمانبدایةتاریخالجدید،الضمانفترة

وأمرتوجیةفياآللة"فياألعطالجدول"تحدیثالخیارإضافةتمالصیانة:فاتورة-أمرصیانة●
صیانة.فاتورة

(العطل،الحقولعلىتحتوياألعطالضماناتباالسمجدیدةسطورإضافةتماآللة:مستند●
أیامعددالضمان،نھایةتاریخالضمان،بدایةتاریخالضمان،فترةنوعالمستند،تاریخالمستند،

الضمان).
مرفقات.5الىالمرفقاتعددزیادةتمسیارة:إجراءمستند●
البشریةالمواردإدارةنظام
".IBAN"رقمالحقلإضافةتمالموظف:ملف●
".IBAN"رقم"المعرف"،الحقلینإضافةتمموظف:بیاناتتحدیثمستند●
التالیة:الحقولمنكلإضافةتمالوظیفي:العرضمستند●

IBANرقم○
البنكيالمعرف○
البنكيالحساب○

علىظاھرةغیروBigTextالحقولتكونأنعلىremarksحقول5إضافةتمالتقییم:عنصر●
الشاشة.

لتصبحالفتره)ھذهفيلتأجیلھااقساطیوجدال(الخطأرسالةتعدیلتمالمجمع:السلفجدولةإعادة●
)......رقمالسلفةلسندالفترهھذهفيلتأجیلھااقساطیوجدال(
مجمع".أجازةبدل"صرفبأسمجدیدمستندإضافةتم●
باسمالواحدللیومالبدلقیمةحسابلمعادلةأجازةبدلصرفسندتوجیھفيحقلإضافةتم●

البدل".قیمةحساب"معادلة
التصنیعنظام
النوعبالحقلالتنفیذ)"سند(منعملساعةلكل"قیمةالخیارإضافةتممباشرة:الغیرالتكالیفنافذة●

الساعاتعددفيالقیمةبضربالنظامیقومالنوعلھذاقیمةاختیارعندبحیثالتفاصیلجریدفي
التكالیففي"5"قیمةتحدیدعندمثالالتكلفة.حسابیتماساسھاعليواألنتاجتنفیذفيالموجوده

التكلفةإجماليیكونساعات"،3انتاج"تنفیذفيالموجودهالعملساعاتعددومباشرةالغیر
.15یساوي

بحسابالنظامیقومأنمنتجتسلیمعليبناًءنظاميمخزنيتوریدإصدارعندبحیثالتحسینتم●
الثانويالمنتجتكلفةونسبةالتام،المنتجمننسبةتكونوأنالنظاميالقیدفيالثانويالمنتجتكلفة
المنتج.بتسلیمالخاصاالنتاجأمرفيالموجودةالنسبةھي

عینة.سحبمستندبتوجیھاإلنتاج"أمركمیاتعليالتأثیر"عدمالخیارإضافةتم●
الثانویةالمنتجاتبسطورالتكلفة""نوعقائمةإضافةتمالثانویة:المنتجاتصفحة-االنتاجأمر●

للوحدة".الثابتة"التكلفةوالحقلالتكلفة)نسبةثابتة،(تكلفةالخیارینتحوي
المبیعات.فاتورةبتوجیھمنتھي"سعرعرضعلىمستندفاتورةبعمل"السماحالخیارإضافةتم●
أخر.مخزنفيالثانويوالمنتجمخزنفيالتامالمنتجبتسلیمیسمحبحیثالتامالمنتجتسلیمتعدیلتم●



البیعنقاطنظام
البیع".نقاطفيللطلباالدنيالحد"اعداداتباالسمجدیدملفإنشاءتم●
التالیة:الحقولإضافةتمالماكینة،ونافذةالبیع"نقاط"إعداداتنافذةمنبكل●

البیع".نقاطفيللطلباالدنيالحد"إعدادات○
من".یحسبللطلباالدني"الحد○
للطلب".االدنيالحد"صنف○
بنافذةالحقولھذهبیاناتأولویةمنأكبرالحقولھذهلبیاناتالتطبیقفيالماكینةأولویةتكونبحیث

البیع".نقاط"إعدادات
فيالعمیلحضورعدمحالھفياألوردرحجزمبلغالسترجاعنقديصرفعملإمكانیةإضافةتم●

الحجز.یوم
حجزمستندبیاناتنفسعليیحتويبیع".نقاطاوردرحجز"إلغاءباسمجدیدمستندإضافةتم●

المحجوزةاالوردراتاختیارویتماالوردرحجزباسمالھیدرفيحقلإضافةمعبیعنقاطاوردر
المبلغردعندوالمخصوم.المبلغقیمھوالمخصومالمبلغنسبھباسمالھیدرفيحقلوإضافھمنھ

بسندالموجودالمبلغقیمةإدراجیتموالحجزالغاءسنداختیاریتمبیع،نقاطمصروفبسندللعمیل
أوردر.حجزالغاء

تكویدجریدإلىبیع"أوردرحجز"مستندالنوعإضافةتمالبیع:نقاطوإعداداتالماكینةإعدادات●
بیع.نقاطمستندات

البیع"،بنقاطاألوردرتحضیرطباعة"نموذجباسمالتقریرتعریفشاشةفيجدیدخیارإضافةتم●
الطباعة.عندالخیارھذابھاالموجودالنماذجتجاھلفیھیتم

الماكینةوملفالبیعنقاطإعداداتملفمنكلفي)Combobox(منسدلةقوائم3اضافةثم●
تعلیقمعاالوردرتحضیرفورمة"طباعةالدفع"،معاالوردرتحضیرفورمة"طباعةباالسماء

وال.نعمعليمنھمكلوتحتويالدفع"،تاجیلمعاالوردرتحضیرفورمة"طباعةاالوردر"،
الخیارتعلیمفیھاتموالتىبالفاتورةالخاصةالفورمكلطباعةیتمالسابقة،االعداداتھذهعلىبناًء●

البیع".بنقاطاألوردرتحضیرطباعة"نموذج
المساحة.حیثمنأوردرحجزسندشاشةفيالھیدرحقولحجمتنسیقإعادةتم●
سعربوضعالنظامیقومتصرف"،السطر"خامةمنالصرفطریقةاختیارعندبحیثالتحسینتم●

صفر.بالقیمةالصنفبیع
باإلعدادات.المبیعات"سطورتجمیع"عدمالخیارإضافةتم●
البیع.نقاطإعداداتفي"F2بأختصارالوردیھسندحفظ"منعالخیارإضافةتم●
الصفحةحقولإلىالحجز)وقتالي-وقت(منالحقلإضافھتمالبیع:نقطةواجھةإعدادات●

الرئیسیة.
البیع.نقاطبإعداداتافتراضي"بشكلالمدمجھالطاوالت"استعمالالخیاراضافةتم●



الثابتةاألصول
بصفر.التخلصقیمھلوحتيبالحفظالسماحیتمبحیثاالصلمنتخلصمستندتحسینتم●

اإلعدادات
For"الخیارإضافةتمشاشة:تعدیلنافذة● Quick Creator View."
ادخالعنداإلنشاءفتحیتمالتي"الحقولبجدولبھ"القیمةوضعسیتمالذي"الحقلالحقلإضافةتم●

والشاشات.الحقولإعداداتبملفموجود"غیركود
التالیة:الحقولإضافةتماالعدادات:جرید-الضرائبمصلحةإعداداتنافذة●

تاریخمن○
تاریخإلى○
عندماتطبیق○
عندماالتطبیقعدم○
االستعالممعالتوافقعندتطبیق○
االستعالممعالتوافقعندالتطبیقمنع○

لحذفمجدولةمھمةفياستعمالھیمكنوالذي،EADeleteFromQueryالكیانمسارتطویرتم●
السجالت.

القائمة.خاللمنبظھورالسماحأومنعجریدفيالعنصر""كودالحقلإضافةتمالصالحیات:ملف●
E"وھوااللكترونیةبالفاتورةخاصجدیدملفإضافةتم● Invoice Notification Receiver."
Intermediary(وھيالضرائبمصلحةإعداداتملففيجدیدةحقولإضافةتم● Server

Client ID - Intermediary Server Client Secret - Intermediary Server URL -
API Key - Receiver Mode(

شركةكلفواتیرتجمیعیتمأنالضرائبلمصلحةإلرسالھاالفواتیرتجمیععندبحیثالتحسینتم●
حده.علي

الفاتورة"منمفقودةأصنافوجودمنبالرغم"الحفظالخیارإضافةتمالفاتورة:استالممستند●
متطابقة.الغیراألصنافجریدفىأصنافوجودعندبالحفظیسمح

القالبالستعمالالصنف".كود"قالبباسمجدیدحقلإضافةتمالضرائب:مصلحةإعداداتنافذة●
من".للصنفالضریبيالكود"حسابالحقلمنالصنف"كودقالب"منالقیمةإختیاریتم

حركة.سندباسمجدیدمستندإنشاءتم●
الخیارات"عنالبحثمودیولباالسمجدیدةإعداداتملفإضافةتم●
.10نموذجوحتى1نموذجمن10النماذجمجموعلیصبحجدیدةمستنداتنماذج5إضافةتم●
المشروعاتإدارةنظام
توجیھإلىالحفظ"معالمسجلالوقتاالعتبارفي"األخذالخیارإضافةتمالمھام:تنفیذمستند●

المستند.
المھمة.سطورإلىالمسجل""الوقتحقلإضافةتم●
الفاتورة.توجیھفيالمحسوبة"القیمةتجمیع"طریقةالحقلإضافةتمالمشروع:فاتورة●
الفواتیر".تجمیععندالفعليالتاریخاالعتبارفي"األخذالخیارإضافةتم●
التالي:إضافةتممشروع:أسعارعرضنافذة●

الدفعات.جریدإضافةتم○



الدفع""نموذجالحقلإضافةتم○
المالحظات.جریدإضافةتم○
العملة).-الصافي-(التخفیضالتخفیضحقولإضافةتم○

التالیة:النوافذمنبكلالبدیلالكودحقلإضافةتم●
مفصلةملحوظھ○
اجتماعملحوظة○
مالحظات○

حالیا.الموجودین1،2نموذجمثلتماما3،4،5نموذجإضافةتمالمالحظات:●
العمالءخدمة
التالیین:المستندینمنبكلاالضافیة"الغیار"قطعباالسمجدیدجریدإضافةتم●

صیانة.أمرمستند○
صیانة.مقایسةمستند○

التالیة:الحقولإضافةتمصیانة:زیارةمستند●
صیانة.بالغحقل○
للمنتج".سحب"طلبباالسمخیار○
للمنتج".فوريسحب"طلبباالسمخیار○
استبدال،(إرجاع،الخیاراتتحتويالمتنج"سحبطلب"نوعباالسمخیاراتقائمة○

الصیانة).
المنتج".سحبطلب"مالحظاتحقل○

الموبایلتطبیق
Nama"مجمعجدیدتطبیقإضافةتم● Mobile"بنظامالخاصةالموبایلتطبیقاتأغلبیتضمن

وغیرالبیعوأوامرالقبضإیصاالتوطباعةوإصدارااللكترونياالتوقیعتطبیقمثلنماسوفت
ذلك.

الرواتب.مودیولفىالمجمعنماتطبیقفىسلفةسندشاشةاضافةتم●
الموبایل.بتطبیقتوصیلسندإضافةتم●
device"الجھاز"،"نوعباسمحقلیناضافةتم● Fingerprint"حضورسندعملعندبحیث

بھ.المسجلالجھازنوععنمعلوماتارسالیتمبالموبایلالكترونى
GUI"باالسماألجراءاتسطورفيشاشة""تعدیلنافذةفيجدیدحقلإضافةتم● Post

Actions،"شاشةفيجدیدحقلإضافةتمكماGUI Post Actionsباسم"Perform Action
As Field،"بنافذة"یدوي"الخیارتعلیمیجبالخاصیةھذهلتفعیلو"GUI Post Actions."

التقاریر
مراكزتقاریرفينظاميكتقریرالتأجیریةباألصولالخاصSYSR-RA001التقریررفعتم●

الخدمة.
تجمیع-ومردوداتمبیعاتوقیمكمیاتإجمالىلعرض"SYSR-SLS035"التقریرإضافةتم●

ورأسي.أفقي



أخطاء
المخزوننظام
منكمیاتیوجد"الالرسالةتظھرحیثالمتعدد،التجمیعسندسجالتأحدحذفعندخطأیحدث●

الصنف".
بمصدرارتباطوجودمنبالرغمالمخزنىالتوریدسندبتكلیفالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●

االعتماد.علىالتكلفة
ال"Tab"أو"enter"المفتاحینأحدخاللمنالموجودةالحقولبینوالتنقلاألبعاداستخدامعند●

یلیھ.الذىالحقلالىالمؤشرینتقل
المشتریاتنظام
serialحقلفتحعندبحیثالتحسینتمالمبیعات:مردوداتمستند● numberأوالعدسةطریقعن

select(الكلاختیارمعبفتحالنظامیقوم،F4المفتاحطریقعن all.(
بإظھارالنظامیقومالأسعار"،"تخمینالزرعليالضغطعندمشتریات:اسعارعروضنافذة●

بالمستند.المرفقبالموردالخاصاالكسیلشیتفيالموجودةاألصنافبعض
serialحقلفتحعندبحیثالتحسینتمالمشتریات:مردوداتمستند● numberالعدسةطریقعن

select(الكلاختیارمعبفتحالنظامیقوم،F4المفتاحطریقعنأو all.(
بصفحة-فىالموردھذابنافذةالجھةھذهتظھرالالموردین،بأحدوربطھااتصالجھةتعریفعند●

االتصال.جھات
المبیعاتنظام
معمجاني،منبدالالسعرمننسبةخصماختیارعنداألصناف:عليمجانیةأصناف-العروض●

صحیح".غیرالصنف"خصمالرسالةتظھرالفاتورةحفظ
خطأ.یظھرمبیعاتفاتورةحفظعنداألحیان،بعضفي●
تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالتفاصیل،جریدفيالكودحقلعليالضغطعندالمبیعات:فاتورة●

العملیة".
الخاصالتحمیلسندمنالمنشأالصرفسندبحذفالنظامیقومالمبیعات،فاتورةعليالتعدیلعند●

بالفاتورة.
الحساباتنظام
خاطئة.بقیمالمخزونتقییمإعادةبسندالخاصالنظاميالقیدبإصدارالنظامیقوماألحیان،بعضفي●
تمتالذيالصرفبطلبالموجودةالقیمةعنالصرفسندقیمةاختالفعنالصرف:سند●

بقیمةیكونبحیثالصرفسندبتعدیلالسماحتمموزون.غیرالمستندأنخطأیعطيعلیھالموافقة
قیمةمنأكبرالمعدلةالصرفسندقیمةكانتإذاالنظامیرفضولكنالصرف،سندقیمةمنأقل
الصرف.طلبسند



المقاوالتنظام
عداكاملةبتفاصیلھاالمشروعبنودنسخیتممشروع"،"عقدالمصدرإختیارعندباطن:مقاولعقد●

اختیارعندباطنمقاولعقدفيالبیاناتنسخ"عدمالخیارأنمنبالرغمالمشروععقدبندكود
مفعل.غیرالمقاوالتإعدادتفيالمصدر"

تمأنھالعلممعخطأبرقمبحسابھالنظامیقوماألعمال،تأمینحسابعندباطن:مقاولمستخلص●
السابقة".المستخلصاتمن1خصمقیم"اعتبارالخیارتحدید

والبندالبندكودبإظھارالنظامیقومالتحلیليالكارتفيمقاوالتأسعارعروضعليبناًءعملعند●
البند.وصفیظھروالفقطالقیاسي

باطن.مقاولمستخلصشاشةحفظعندخطأیظھراألحیان،بعضفي●
مشروعبندكودالسطرعلىثمالملفبرأسمشروععقداختیارثمباطنمقاولعقدإنشاءعند●

تمالذيالقیاسيالبندأنمنبالرغمالضریبةحقولفيبیاناتبادخالیسمحالالنظامفإنفرعي
رئیسي.لیسوفرعيبندالمشروععقدمنجلبھ

البشریةالمواردنظام
بشكلالُمنشأالسلفةسندفيالتعدیلیتمالمجمعسلفةسندعليالتعدیلعندمجمع:سلفةسند●

صحیح.
علىبناًءاألقساطمرةلتانيالسلفةجدولةإعادةعندالنظامیراعىالالمجمع:السلفجدولةإعادة●

جدولتھا).المعادأوالمؤجلةاألقساطبعد(أيالسلفةسند
الخصوماتقیمةتكونالراتبسنداتواصدارللموظفینرواتبسجلعملعنداألحیان،بعضفي●

فيالقیمةتعدیلیتمالراتبسندحفظإعادةوعندالراتبسندعنومختلفةخطأالرواتبسجلفي
الرواتب.سجل

رصیدعلىیعترضالنظامفانبالسالبالعارضةرصیدكانوسنويللنوعأجازةسندعملعند●
سنویة.األجازةأنمنبالرغمالعارضة

التصنیعنظام
"الالرسالةبإظھارالنظامیقومإرجاعھا،المطلوبالكمیةووضعمنتجإرتجاعمستندعملعند●

الرسالة.نفستظھرحیثالحفظیمكنالوكذلكالعملیة"تنفیذیمكن
الخدمةمراكزنظام
فيالقبضسندیاتيالتأجیري،حجزطلبعلىبناًءقبضسندإنشاءعندالخدمة:مراكزنظام●

فيالمتبقىفيبالسالبالقیمةتأتيالقبضسندمسحوعندالدفعات،صفحةفيالدفعسنداتجرید
الحجز.طلب

النسبةتظھرالخدمةعقودتفاصیلسطرفىالموجود1الخصمقیمةوضععندالخدمة:عقدمستند●
والعكس.تلقائي

الفرعي.الصنفلنفسحجزاستمارةمناكثربعملالنظامیسمحفرعي،صنفبیعأمرعملعند●



اإلعدادات
یقومثمللموافقةالغاءبعملالمستخدمیقومأنیمكنللموافقة،مستندعملعندالموافقات:نظام●

اإلمكانیةلدیةفیصبحموافقویضغطصالحیاتتعدیلعلىالدخولثمالمزیدقائمةعلىبالدخول
الموافقة.اعتباردونالمستندلحفظ

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأرسالةتظھرمجدولة،مھمةتشعیلعنداالحیان،بعضفي●
A4الشاشةفىالموجودالزرخاللمنA4الصیانةفاتورةفورمةطباعةعند● Printتعرض

عندلكنوالطباعة،یظھرفىالالثانىویظھرأحدھما،Subreport،2بالطباعةفورمة
الطباعة.في2Subreportیظھرالتقریرتعریفمنالتقریرعرض

صالحةغیرأنھاالنظامیظھرالضرائبمصلحةإلىملیون10منأكبربمبلغفاتورةإرسالعند●
صحیح.غیرالتوقیعانبسبب

البشریةالمواردنظام
سندادخالعدممثلمشكلةبھمموظفینھناكوكانافتتاحیةأجازةرصیدإدخالسندإضافةعند●

الموظفین.باقيدونفقطموظفاولمشكلةتظھراجازةعلىعملمباشرة
والنھایةالبدایةوتاریخياإلجازة"،"نوعبتحدیدالمستخدمبإلزامالنظامیقومطرف:إخالءسند●

إجازة.بسندیرتبطأنیشترطالالطرفإخالءانمنبالرغم
الثابتةاألصولنظام
صحیح.بشكلاألصولبإھالكالنظامیقومالاألحیان،بعضفي●
االھالك.سندتاریخبعدبتاریخوجعلھالثابتاالصلشراءتاریخعليبالتعدیلالنظامیسمح●
المقاوالتنظام
ثم1.1البنودترتیبیظھركمیاتبدونالبنودتجمیعاوالبنودتجمیععملعندمشروع:مستخلص●

خطأ.وھذاكرقم،ولیسكنصبالترتیبیقومأنھأي.1.2،ثم1.10
باطن.مقاولعرامةسندفيالباطنمقاوالتعقودإلظھارخیارإضافةتمالمقاوالت:إعدادات●
البیعنقاطنظام
صحیحة.بصورةیعملالنما"سیرفرمنللفواتیراستبدالاومردودبعمل"السماحالخیار●
مرةارتجاعھایمكنالفاتورهأصلبھاالتيللماكینةالرجوعواخريماكینھمنفاتورةارتجاععند●

اخرى.
التحویل.طلبحفظمعبالفاتورهخاصةرسائلتظھر●
تموبالتاليأخطاءعلىویحتويالرئیسیةنمابیاناتقاعدةإلىالبیعنقطةمنمستندإرساللوتم●

مرةكمسودةالمستندبإرسالالنظامیقوموتخزینھ،الخطأبإصالحالمستخدمقامثمكمسودة،تخزینھ
مسبًق.إرسالھتمخطأبھمستندبتخزینللمستخدمالسماحبعدمالخطأھذاإصالحتمأخرى.


