
اإلضافات
المخزوننظام
التوزیعإدارةسنداتتوجیھاتفيالفرعي"الصنفحالةفيالُمؤثر"التاریخالحقلإضافةتم●

"Supply Chain."
بداخلوفرعیةطریقھوجودعندبحیثالتحسینتمالتفاصیل:سطور-المتعددالتجمیعسند●

السطورفردزرعليالضغطمعالنظامیقومأنأخرىفرعیھبطریقھثانيمستوىالفرعیھالطریقھ
الطریقةحتىطریقةآخرمن(مستویاتالسطورعلياألولإلىاآلخرمنالفرعیةالطرقبترتیب
األولي).

التالیة:الحقولإضافةتمالتفاصیل:سطور-المتعددالتجمیعسند●
.الرئیسيالصنفإصداراتمعفقطیستخدم○
الرئیسي.الصنفآلوانمعفقطیستخدم○
الرئیسي.الصنفأحجاممعفقطیستخدم○
أومقاساختیاروعندالرئیسيالصنفتخصالتيواإلصدارتواأللوانالمقاساتبھموتظھر
ذلكاختیارتمالتياألصنافسحبفقطیتم،التجمیعسندفيالرئیسيللصنفلونأوإصدار
.أمامھافارغةاألعمدهتركتمالتياألصنافأولھااأللوانأواالصداراوالمقاس

عنوانتغییرتمفقدلذادائن،ومدینمسمىفيخاطئفھمیحدثالمخزنتقییمإعادةتوجیھفي●
المخزون).جانبالتسویة،(جانباليالمحاسبیةالتأثیرات

حسبالتجمیعسنداتإنشاءوالسطورحالة"تغییرباسمزرإضافةتمالمتعدد:التجمیعسند●
وبالمستندالخاصالتوجیھفىالموجودةالحالةإلىالسطورحاالتبتغییرالزرھذایقومالمستوى".

لھا.تجمیعسندإنشاء
المبیعاتنظام
بالتوجیھ"الحجزالغاءخیاراستعمالعندفقطاألعلىالمستندحجز"إالغاءالخیاراضافةتم●

Supplyالـالعدادات Chain
الثابتةاألصولنظام
الدفع.سنداتجریدوكذلكالدفعاتجریدإضافةتمثابت:أصلافتتاح●
علىبناًءاإلھالكبدایةتاریخ"احتسابباالسمالمستندبتوجیھخیارإضافةتمثابت:أصلافتتاح●

التاریخ=اإلھالكبدایةتارخاحتسابیتمبحیثالمتبقي،والعمراالفتراضيالعمربینالفرق
والمتبقي.االفتراضيالعمربینالفرق-الفعلي

المشتریاتنظام
المشتریات.فاتورةتوجیھإلىالتاریخ"تغییربعداألسعارتحدیث"عدمالخیارإضافةتم●
المشتریاتأسعارعرضبمستندالتالیةالتعدیالتإضافةتم●

CIF(الخیاراتعلىیحتويوالتسلیم""طریقةقائمةحقلإضافھتم○ / FOB /
EX-Work(

لتكلفةالتقدیریةوالقیمةالمستند،برأسالتسلیمتكلفةلحسابالتقدیریةالنسبةحقلإضافھتم○
تكلفةلحسابالتقدیریةالنسبة×الصافي(ضربحاصلمنالقیمةتحسبوالتسلیم

التسلیم).



مشتریاتأسعارمقارنھبمستندالتالیةالتعدیالتإضافةتم●
.فقطمشتریاتاسعارعرضیقبلبالسطرمن"النسخ"تمالحقلجعلتم○
المستند:بتفاصیلالسطرعلىالتالیةالحقولإضافھتم○

التسلیمطریقة■
التسلیمتكلفةلحسابالتقدیریةالنسبة■
التسلیملتكلفةالتقدیریةالقیمة■
الكليالوحدةسعر■

إلىالحفظ"معالمشتریاتفيالتجاريوالسجلالضریبيالتسجیلبیاناتالخیار"نسخإضافةتم●
supplyالـإعدادات chain.

المشتریات:إلىالتالیةالحقولإضافةتم●
العربيالمورداسم○
االنجلیزيالمورداسم○
للموردالضریبيالتسجیلرقم○
للموردالتجاريالسجلرقم○
شاشة.تعدیلخاللمنإالالنوافذالىإضافتھایتمالأنھالحظ

عندماالمقارنةعملمعبحیثمشتریاتأسعارعروضمقارناتشاشةفياالھمیةحقلاستخدامتم●
المورد.وأولویةاالفضلالسعرعلىبناًءاالفضلالصنفاختیاریتمالسعر،بنفسالعروضتكون

المبیعاتنظام
بالتوجیھ"الحجزإلغاءخیاراستعمالعندفقطاألعلىالمستندحجز"إالغاءالخیارإضافةتم●

Supply"التوزیعإدارةإلعدادات Chain."
إلىالحفظ"معالمبیعاتفيالتجاريوالسجلالضریبيالتسجیلبیاناتالخیار"نسخإضافةتم●

supplyالـإعدادات chain.
المبیعات:إلىالتالیةالحقولإضافةتم●

العربيالعمیلاسم○
االنجلیزيالعمیلاسم○
للعمیلالضریبيالتسجیلرقم○
للعمیلالتجاريالسجلرقم○
شاشة.تعدیلخاللمنإالالنوافذالىإضافتھایتمالأنھالحظ

سنداتجدوللملء)lines.originDoc(بالسطرعلى"بناءحقلاستعمالیمكنبحیثالتحسینتم●
الفواتیر.جدولفيتفاصیلیوجدلماذاحالةفيبالفواتیرالدفع

النافذة.إلىمرفقاتحقول5إضافةتمخصومات:قسیمة●
بتوجیھعلى"بناءفيبیعسندوجودعنداألسعارتحدیث"عدمالخیارإضافةتمالمبیعات:مردودات●

المستند.
المبیعات.فاتورةتوجیھإلىالمجانى"الصنفمعاألسعاربقوائمااللتزام"تجاھلالخیارإضافةتم●



البنوكنظام
التالیة:بالمستنداتالذمةحقلإضافةتم●

ضمانخطاباستالم○
ضمانخطابإنھاء○
ضمانخطابإتسلیم○
ضمانخطابإصدار○
ضمانخطابتعدیل○

الحساباتنظام
علىالمستندحقلباستخدامصرفطلبمنأكثرعلىبناًءصرفسندعملإمكانیةاضافةتم●

السطر.
الالدائنوالمدینإجماليحقولتكونوالصرف،القبضسنداتفيالضریبةحقولإضافةعند●

إجمالياحتسابیتمبحیثالتحسینتموبالتاليفرق.یوجدأنھیظھربالتاليوالضریبةقیمتشمل
فقط.المستندرأسوالسطورمنلیسوالناتجالقیدمنالدائنوالمدین

صرفوسندأمرتوجیھفيمؤقتاً"المرفوضةالواردةالشیكاتبتظھیر"السماحالخیارإضافةتم●
مؤقت.رفضحالتھلشیكصرفسندبعملالسماحیتمحتى

سندوأمرتوجیھفينھائي"بشكلالمرفوضةالواردةالشیكاتبتظھیر"السماحالخیارإضافةتم●
نھائي.رفضحالتھلشیكصرفسندبعملالسماحیتمحتىصرف

الحساباتفيالمتنوعاتلفواتیرالتجاريوالسجلالضریبيالتسجیلبیانات"نسخالخیارإضافةتم●
الحسابات.إعداداتإلىالحفظ"مع

المقاوالتفيالمتنوعاتلفواتیرالتجاريوالسجلالضریبيالتسجیلبیانات"نسخالخیارإضافةتم●
المقاوالت.إعداداتإلىالحفظ"مع

خاصةمختلفةبیاناتإدخالفيالستخدامھامرات3البنكبیاناتمجموعةتكرارتمالشریك:نافذة●
بالشریك.

یقوم(جروفي)كیانمسارعملتمالسطر،عليالموجودالشرحفيالصرف:سند-القبضسند●
Sutomatic(آلیاًتسلسلبعمل Serial(كودعنعبارةالتسلسلھذاویكون)السطرعلىالذمة+

مختلف.تسلسلللذمھاختالفكلومعسیرال)
منكلعلىالتوزیعإمكانیةإضافةتمالحسابات:توزیعنافذة●

الذمم○
3مرجع○

المقاوالتنظام
منآلیاالقیمةحسابیتمالقیاسيالشرطاختیاروالمقدمةالدفعةسندعملعندبحیثالتحسینتم●

استقطاع).أو(إضافةالمخططةالشرطقیمةحقل
المستخلص:لمستندالتالیةالحقولإضافةتم●

المستخلصات".لكلالفعلیةالتكلفة"إجماليالحقل○
التكلفة".مستنداتلكلالفعلیةالتكلفة"إجماليالحقل○
التكلفة".مستنداتوللمستخلصاتالفعلیةالتكلفةإجماليبین"الفرقالحقل○



یحتويالتكلفة".مستنداتوللمستخلصاتالفعلیةالتكلفةإجماليبینالفرق"تأثیراتالقسمإضافةتم●
التالیین:الحقلینعلى

التكلفةمستنداتوللمستخلصاتالفعلیةالتكلفةإجماليبینالفرقمدین○
التكلفةمستنداتوللمستخلصاتالفعلیةالتكلفةإجماليبینالفرقدائن○

الختامي.المستخلصمعإالاالرقامھذهمنايحسابیتمال
باسمالعقودفيالشروطسطورفيقائمةحقلإضافةتمبالمقاوالت:الخاصةالشروطجداول●

التالیة:الخیاراتعلىیحتويالسندات"مع"العالقة
مقدمةدفعاتسندیستلزم○
اخريدفعاتسندیستلزم○
غرامةسندیستلزم○
بدون○

الحقلنسخیتمالولكنالتفاصیلنسخیتممشروع"،"عقدالمصدرإختیارعندباطن:مقاولعقد●
الحقل.ھذانسخیتمیدویا،المشروعبندرقماختیاروعندالمشروع"،بند"وصف

التالیة:الحقولإضافةتممتنوعات:وفاتورةمقاوالتمستلزماتشراءفاتورة●
العربيالمورداسم○
االنجلیزيالمورداسم○
للموردالضریبيالتسجیلرقم○
للموردالتجاريالسجلرقم○
manualRef1|الیدويالمستندرقم○
).Hidden(مخفیةالحقولھذهأنالعلممع

مجموعمنحسابھیتمالمستند،رأسفياإلجمالیةالتكلفةحقلإضافةتمالتكالیف:حصرمستند●
للسطور.اإلجمالیةالتكلفة

فیھالمشروععقدباختیارالمستخدمیقومبحیثمشروع)عقد(تعدیلباسمجدیدمستندإضافةتم●
یقومثمفي،وینتھيفي،ویبدأالتعاقد،وتاریخوالشرود،كالبنود،العقدمناالصلیھبالبیاناتلیحتفظ
كانسواءالعقدفيبالتعدیللیقومالتعدیل)قبلوالشروط(البنودمنالشروطاوالبنودباختیار
التعدیل.مستندمنفي)(ینتھيتاریختعدیلایضاویمكن)حذف-اضافة-(تعدیل

الخدمةمراكزنظام
فرعي.صنفبیعأمرتوجیھإلىالفاتورةتأثیراتإضافةتم●
الشحنإدارةنظام
نافذةفيالحقلھذاإضافةتمتشغیل".أمر"تسلیمبالمستند"سلعة"باالسمنظاميحقلیوجد●

الموجودالنظاميالزرأوعلىبناًءحقلاستخدامتمسواءإلیھالبیاناتنسخویتم"شحنبولیصة"
تشغیل".أمرتسلیم"مستندشاشةفي



العمالءخدمةنظام
على.بناًءسطورمعرفمننسخھووالخدماتالغیارقطعسطورفيSourcelineidإضافةتم●
بناًءمنالمستندرأسبیاناتنسخ"عدموعلى"بناًءمنالتفاصیلنسخ"عدمالخیارینإضافةتم●

التالیة:المستنداتمنكلتوجیھفيعلى"
الصیانةأمر○
الصیانةفاتورة○
صیانةمقایسة○
صیانةفاتورةمردود○

البشریةالمواردإدارةنظام
الراتب.سندتوجیھفيمسودة"الراتبسجلكانإذانھائيبشكلبالحفظ"السماحالخیارإضافةتم●
یعملأنیمكنبحیثالراتبمفردنوعوالراتبمفردملففيبالصرفیاتخاصجریدإضافةتم●

صرفیة.منأكثرفيالمفرد
من|االنصرافوقت(باسم)AutoShifts(التفاصیلسطورفىحقلینإضافةتمالدوام:ملف●

الخروج.وقتتحدیدعندالخروجوقتمراعاةمعوقت)،|الىاالنصرافوقت(وقت)
إدارةحقلمثلالھیدرفي'JobPosition'الوظیفيبالموقعحقلإضافةتمرسمیة:عطلةنافذة●

.معینموقععلىتطبقرسمیھإجازاتھناكالنذللكوالموظف
أياسرتھ)تامینقیمة+الموظفتامینقیمة(عبارةالتأمینإجمالىحقلإضافةتمالموظف:نافذة●

الموظف.بنافذ
األجازة:نوعفيالتالیینالحقلینإضافةتم●

(أرصدة)اسبوعیةراحةمعاملة○
(رواتب)اسبوعیةراحةمعاملة○

العمالءخدمةنظام
نما.بنظامالفیسبوكلربطآلیةلعملوذلكالتواصل"وسائلاشتراكات"إعداداتنافذةإضافةتم●
التصنیعنظام
االنتاج.أمرشاشةفي)description(وصفحقول5إضافةتم●
القیدإنشاءمعاإلعتبارفيوأخذھاالسطرعلىremarksإضافةتمإنتاج:أمرإغالقمستند●

المحاسبي.
علیھ،الضغطعندوالمنشأة"التجمیعسندات"حذفباسمجدیدزرإضافةتمالمتعدد:التجمیعسند●

السطور.عليالموجودةالمتعددالتجمیعسندمنالمنشأهالتجمیعسنداتكلبحذفالنظامیقوم
یكونبحیث-االنتاجأمرإغالقتوجیھفيالفعلیة"بالقیمالقیودتحدیث"عدمالخیارإضافةتم●

ھذااستعمالیمكنھالقیود،تعدیلفیھاالعمیلیریدالحالةوجدتإذاوالقیودتعدیلھواالفتراضي
الخیار.



التالیة:التحسیناتإضافةتممباشرة:الغیرللمصاریفالفعليالحسابطرق●
النافذة:برأسالتالیةالحقولإضافةتم○

مباشرة.الغیرالتكلفة■
مباشرة".الغیرالتكلفةنوعتحدیدالخیار"یجب■

النافذة:بتفاصیلالتالیةالحقولإضافةتم○
الحساباتشجرة■
مباشرةالغیرالتكلفة■

النافذة)(بتفاصیلاالسمحقلفيمباشرةالغیربالتكالیفالخاصةللمسمیاتاقتراحعملتم○
ففيموجودهتكنلموإنالنافذةرأسمباشرة(فىالغیرالتكلفةملقاتداخلالموجودةبالقیم

"االسم".بالحقلالسطور)
إذامباشرهالغیرللمصاریفالفعليالحسابطرقسجلحفظرفضیتمبحیثالتحسینتم○

بالجدول.المختارةمباشرةالغیرالتكالیفبملفموجودغیراسمبھسطروجد
بكالقیمةادخالیمكن(الالحسابعنبدیلةتكونالحساباتشجرةالتفاصیل،جدلفي○

أومباشرةبطریقةللشجرةالتابعةالحساباتكلاعتباریتمالقیمعنالبحثعندوالحقلین)
لكنوأخرىحساباتلشجرةتابعةتكونحساباتبھامقصودمباشرة(غیرمباشرةغیر
المختارة)للشجرةتابعةالشجرةھذه

تمالفعلیة"،مباشرةالغیراإلنتاج"تكالیفجدولفيالفعلیة:مباشرهالغیراإلنتاجتكالیفملف●
التالیة:الحقولإضافة
الحساب○
الحساباتشجرة○
المحددات○
عملیةفيتساعدهلكيللمستخدمكمرجعالتفاصیلبجدولالموجودةمباشرةالغیرالتكلفة○

المراجعة.
حالةفيمباشرةالغیرالتكلفةاعتباریتمأعاله،المذكوربالجدولالموجودةاألرقامتوزیععند

اختیارھا.
البیعنقاطنظام
البیع.نقطةبنظامالماكینة"كمیاتتحدیثإعدادات"إضافةباالسمجدیدملفإضافةتم●
التالیة:التحدیثاتإدخالتمالمعلقة،الفواتیربحثجدولفي●

المندوب.باسمالعرضلقائمةعمودإضافة○
التالیة:الحقولطریقعنالمعلقةالفواتیرضمنللبحثآلیةإضافةتم○

المعلقةالفاتورةكود■
كود)او(اسمالعمیل■
الصافي■
المندوب■

الشاشاتتوزیعوتمالبیعنقطةبقائمةإعدادات)-ماكینة-مستندات-(ملفاتالمجموعاتإضافةتم●
مجموعة.كلعلى

البیع.نقاطإعداداتفيالموبایل"تطبیقفيالطاوالتاستعمال"عدمالخیارإضافةتم●



البیع.بنقاطالمكشوفعلىالسحبمنعإمكانیةإضافةتم●
المشاریعإدارةنظام
التالیة:التعدیالتإضافةتمفاتورةالمشروعات:●

التنفیذات.جریدإضافةتم○
التنفیذات"."تجمیعزر○

اإلعدادات
الباركود.تفعیللمعالجةمختلفةبطریقةالسطورأرقاملحسابجدیدةطریقةتطویرتم●
لوجوعلىالضغطعنداالستخدامترخیصمعللعمیلالمستخدمینعددإظھاریتمبحیثالتحسینتم●

الصیانة.عقدانتھاءوتاریخالبیعونقاطالشركاتعددإلظھارباإلضافةنما
المسئول"."الموظفحقلإلىموظفین""مجموعةإضافةتمموافقة:تعریفنافذة●
أساسیات:بقائمةالتالیةالنوافذإضافةتم●

1ذمة○
2ذمة○
3ذمة○
4ذمة○
5ذمة○

فترةخاللالمستخدمیننشاطتفریغخاللھمنیمكنالبیانات"،"تفریغباسمجدیدملفإنشاءتم●
أومستنداتسواءسجالتأيحذفإلىباإلضافةمعینةفترةخاللالسابقةالنسخوتفریغمعینة
التالیین:بالشرطیناستعمالھاتقییدتماآللیة،ھذهاستخدامیساءالحتىملفات.
العملیات.ھذهمنأيبتنفیذفقطadminللمستخدمالنظامیسمح○
Altخاللمنالدخولتسجیلیتمأنیجب○ F12-الخادمخاللمنCRM

نسخیتم،1:10نموذجعلىبناءإختیارعندبحیثالتحسینتم):FormDoc1:10(النماذجفي●
المختار.النموذجمنوالسطورالھیدرفىالحقولكل

النظامیقومبالنظام،ملفاتأومستنداتطباعةعندبحیثالنظامبتقاریرجدیدةإمكانیةإضافةتم●
المرفق.طباعةیمكنحتىبالتقریرمنفصلةصفحاتالىpdfالـالمرفقاتصفحاتبفرد

اللغائھ.بھسندمنأكثراختیاریمكنحتىالسنداليجدیدجدولإضافةتممستند:إلغاءمستند●
األداء:تحسینإعداداتملفسطورإلىالتالیینالخیارینإضافةتم●

السجالتمطالعةعلىالتجاھلتطبیق○
السجالتاستعمالعلىالتجاھلتطبیق○

إضافةتمالقائمةھذهإلظھارالنظام.مرفقاتجمیعلعرضأساسیاتبقائمةعرضقائمةإضافةتم●
جمیععلىاالطالعالمكانیةوذلكالعامةاإلعداداتإلىالمرفقات"بیاناتجدول"إنشاءالخیار
Regenerate"عملمنالبدالنظام.مرفقات UI"القائمة.ھذهإلظھارللنظام

Recalculate"باالسمجدیدإجراءإضافةتم● E Invoice JSON"لمسنتدالمزیدقائمةفي
بسندالخاصةالسطورفيjsonالـحسابإلعادةوذلكالضرائب،بمصلحةالخاصاإلرسال
الضرائب.لمصلحةاإلرسال



الموافقة:تعریفبسطرالتالیةالخیاراتإضافةتمالموافقات:نظام●
الموافقة.معملحوظةإدخالیجب○
الرفض.معملحوظةإدخالیجب○
اإلرجاع.معملحوظةإدخالیجب○
المباشر.المدیرإلىالتصعیدمعملحوظةإدخالیجب○
السابقة.للخطوةاإلرجاعمعملحوظةإدخالیجب○

الحالیة:الموافقاتعرضعندالتالیةاألعمدةإضافةتمالموافقات:نظام●
خطوةآخرمسئول○
خطوةآخرقرار○
خطوةآلخرالعربياالسم○
خطوةآلخراالنجلیزياالسم○
خطوةآخرملحوظة○
خطوةآخرعلىالموافقةتاریخ○
خطوةآخرتصعیدتمھل○
منمصعدةخطوةآخر○
خطوةآخرعلىالموافقةسبب○

الموبایلتطبیق
یقومالمختارینوالتاریخالوقتحسبالفواتیرتجمیعزرعلىالضغطعندالمجمع:الحركةمستند●

بإدراجیقومالزرجعلیتمبحیثالتحسینتمالمحددات.إدراجبدونالفواتیربإدراجالنظام
أیضاً.المحددات



أخطاء
المخزوننظام
سطورفىالكمیاتوتحدیثالكمیةتحدیثیتماألبعاد،فىالتعدیلعندالتجمیع:وطلبالتجمیعسند●

المسحوبة.االصناف
تاریخبتعدیلالنظامیسمحبالتاریخ"،المكشوفعليالسحبمن"التاكدالخیارتفعیلمنبالرغم●

لسندالحقبتاریخصرفمستندفيالمكشوفعلىالسحبإلىالتعدیلذلكأدىلوحتىالتورید
التورید.

المشتریاتنظام
وتغییرالفاتورةالىالرجوعثمالمشتریاتفاتورةوحفظللموردشراءسعرآخراستخدامعند●

بالفاتورة.األسعاربتغیرالنظامیقومالتاریخ،
الخدمةمراكزنظام
فرعي)،صنفبیع(أمرالحجزاستمارةتوجیھفيالفاتورةتأثیرفيالدائنوالمدیناختیارعند●

القیود"."اختصارالخیاروكذلكالحفظعندالدائنوالمدینبحذفالنظامیقوم
فيالدائنوالمدینمبلغیظھرالسیارة،مبیعاتمردودعليبناًءنظاميمخزنيتوریدعملعند●

االستالم.تكالیفقیدفيللوحدةتكلفةتظھروالالنظاميالقید
المستشفیاتنظام
إلىالمستلزماتإضافةیتمعندماوذلكالجراحیة،العملیةفاتورةحفظمحاولةعندخطأیحدث●

التوجیھ.داخلالفاتورة"إلىالمستلزماتاضافة"عدمالخیارتفعیلعدمحالةفيالفاتورة
الحساباتنظام
خطأ.یظھرالصرفسندحفظعنداألحیان،بعضفي●
العملة.لكسروفقاالكسوربتقریبیقومالالضریبةقیمةحقلالصرف:سنداتفي●
البشریةالمواردنظام
وذلكالسلفة،لسند"Recommit"عملعندالسداد"تاریخبتكرارمسموح"غیرالرسالةتظھر●

التاریخ.نفسفيمسددغیروقسطمعفيقسطوجودحالةفي
حقلفيیؤثروالمعفيإلىالقسطحالةتتغیرالسلفة،إعفاءسندعملعنداألحیان،بعضفي●

القسط.منجزءإعفاءحالةفيالقسطقیمتتغیروالالمعفیةاألقساط
یحصلولمسابقةسنةمنرصیدلھالموظفأنحالةفيالموظفین:إجازاتأرصدةحسابفي●

صحیحة.غیربطریقةالرصیدیحسبالحاليالعامفيإجازاتأيعلى
لموظفإجازةسندوجودعندمثلالحاالتبعضفيصحیحغیریكونالموظفینإجازاترصید●

سابق.إجازهسندوجودعندوأیضاًالتالیة،للسنةممتد
خطأ.یظھرسلفةسندأومجمعسلفةسندحفظعنداألحیان،بعضفي●
النھائیا،والحفظالرواتبوإصدارالرواتبسجلداخلمحاسبي"تأثیر"إنشاءالخیارتفعیلعند●

واثنینأوموظفألولالقیدبإصداریقوموإنماالموظفینلكلمحاسبيقیدبإصدارالنظامیقوم
صحیح.بشكلالقیدإلصدارأخرىمرةالحفظإلعادةالمستندیحتاج

العمل.مدةفيزیادةیومإحتسابیتم،خدماتھإنھاءتملموظفاإلجازاترصیدإحتسابعند●



الرصیدبإظھارالنظامیقوماإلجازة،نوعواختیارالموظفوضععنداجازة:بدلصرفسند●
ضربطریقعنالبدلإجماليبحسابالنظامیقومالالبدل،قیمةوضععندولكنلإلجازةالمتبقي
إضافتھا.تمتالتيالقیمةفياألیامعدد
البدل"."أیامالحقلمعالتعاملوعدماإلجازة"،"مدةالحقلمعالتعاملیجبصحیح،بشكلللعمل

اإلعدادات
الموظف"."حالةحقلذلكعلىمثالالحقول.ترجمةیمكنالاللوحاتفي●
المستند.كودالیظھرالمدخالتبنفسالتقریرتشغیلإعادةعندالتشغیللوجفياألحیانبعضفي●
مركب،كمحدد)الفرع(محددمستخدموإعطاءفروععدةعلىیحتويمركبمحددتعریفعند●

التالیة:األخطاءتظھر
الفرعتحتتندرجالتيالفروععلىیحتويالفرعحقلیظھرالتقاریركلفيالبحثعند○

المحدداتإظھارعدمھووالصواب)،مركبكمحددالمعرفةالفروعكل(وكذلكالمركب
للمستخدم.كصالحیةممنوحةالغیرالمركبة

للمحددالفرعیةالمحدداتعلىالفلترةیتمالفارغا،الفرعتركاختیارعندالتقاریر،في○
الفروع.كافةعلىالتقریرویعملبالكاملالمركبالمحددتجاھلیتمولكنالمركب

ھذابإرسالیقومالالنظامفإنdata:imageھیئةعلىاإلیمیالتفيمرفقةصورةوجودعند●
اإلیمیل.

التصنیعنظام
الثانویة.المنتجاتتسلیمعنداألصغربالوحدةالتكلفةحسابالنظامیراعيال●
المقاوالتنظام
منأكثرحروفعددعليیحتويالبند"حقل"وصفكاناذاباطنمقاولعقدبحفطالنظامالیسمح●

حرف.255
البیعنقاطنظام
أوبطریقةنقدىالسدادعندولكنالماكینةنفسمنالفاتورةكانتلوحتىآجلمردودحفظالیمكن●

سیرفرمنللفواتیراستبدالأومردودبعمل"السماحالخیارتعلیممنبالرغموذلكحفظھا،یتمدفع
نما".

الموبایلتطبیق
الجدد.العمالءبإرسالیقومحیثالتحصیلسنداتتطبیقعلىالعمالءبتحدیثیقومالالنظام●
Nama"البیعبنقاطالسیاحیةالخدمةتطبیقفي● pos captain order،"باركودقراءةیدعمال

المیزان.
النظامتقاریر
صحیحة.بصورةیعملالمتبقيومستھلكومخصص-الموظفینإجازاتتقریر●


