
اإلضافات
المخزوننظام

فالتراضافةتمالفعلي"،للتاریخطبقًاالمخزنمنالكمیات"تجمیعالزرفيالمخزني:التحویلسند●
بالتالي:علیھ

الصنفقسم○
صنفتصنیف○
○....
10صنفتصنیف○

الجردإنھاءفيالتالیینالحقلینإضافةتم●
دفتريثانيمسلسلرقم○
الجردلجنةفيثانيمسلسلرقم○

یتممستندي"."اعتمادھوالتكلفةمصدریكونعندماالتوریدبسندالشحنةرقمبإدخالالسماحتم●
شاشة.تعدیلطریقعنالشحنةرقمإضافة

المشتریاتنظام
المشتریات.فاتورةإلىالمبیعاتبفاتورةالموجودالشروطجدولإضافةتم●
المبیعاتنظام

المبیعات.سنداتجمیعتوجیھفيالحفظ"معالمجمعالصنفمكونات"فردالخیارإضافةتم●
النافذة.علىإضافتھموتمالشریكنافذةفى)8مرفقالى….1مرفقو(مرفقالمرفقاتإضافةتم●
البنوكنظام

/بنكى"حسابالى)الدائن(المستندرأسفىالموجودالمسمىتغییرتمالبنكیة،التحویالتفى●
خزینة".

أعمار"معاملةحقلحسبالصرفأوللقبضمشابھالمحاسبيالتأثیر"جعلالخیارإضافةتم●
الدیونأعمارفي"تعاملالحقلاالعتبارفياألخذمعالبنكي،التحویلتوجیھإلىالدیون"

مثل".الدفعطرقومصاریف
،وسیطحساب،استثماري،جاري،مدینجاري(البنكيالحسابنوعإضافةتمالبنكي:الحساب●

.............(
الحساباتنظام

التالیة:المستنداتمنبكلالتجاریةاالوراقجریدفيكمبیالة)-(شیكالورقةنوعحقلإضافةتم●
القبضسند○
الصرفسند○
القبضطلب○
الصرفطلب○

الحساباتإعداداتفىالحساب"رصیدطبیعةتغییر"منعالخیاراستخدامعندبحیثالتحسینتم●
اإلعداداتفىالكسور"مقارنةعندالمتجاھلة"القیمةالخیاربتطبیقأیضاًالنظامیقومالحساب،وفى

العامة.



تحویلوالصرفوالقبضوالقیدسندفىالتكلفةتوزیعسطورفىcontractحقلإظھارتم●
قبض.وأمرصرفأمروبنكى

العقارياالستثمارنظام
المتنازلالسعرحقلبقیمةالصرفسندبإنشاءیقومالتنازل"،قیمةصرف"سندباسمزرإضافةتم●

السعرحقلمنالمبلغنقلیتمالملكیة،تنازلسندعلىبناًءیكونعندماالصرفسندفيوأیضابھ،
الدفعات.سطورإضافةیتموالبھالمتنازل

العقاري.االستثماربمستنداتاالقساطجریدفيكمبیالة)-(شیكالورقةنوعحقلإضافةتم●
10إليواألرقاموالمراجعالوصفحقولعددزیادةتمالمستند،رأسفيالوحدة:حجزمسند●

.األقساطسطورفيمراجعحقولوإضافة،Booleanحقول5إضافةوكذلك
المشروعاتإدارةنظام

واختیارالتنفیذاتتجمیعزرعلىالضغطعندبحیثالمستند"فترةعلى"تجمیعالخیارإضافةتم●
المستند.فيالموجودةالفترةعلىبالتجمیعیقومالخیار،ھذا

الثابتةاألصولنظام
كالتالي:وھياالعتماداتفىھىكماالمرتبطةالشاشاتإضافةتمأصل،اعتمادنافذةفى●

التكلیفسندات○
المبدئیةالفواتیر○
المصروفاتسندات○
المصروفبنود○
المصروفاتبنودتفاصیل○

البشریةالمواردإدارةنظام
النافذةرأسفيمرفقات5اإلجماليلیصبحمرفقات4إضافةتمالراتب:سجل●
النافذة.رأسفيمرفقات5إضافةتمالدوام:ملف●
النافذة.رأسفيمرفقات5اإلجماليلیصبحمرفقات4إضافةتمالخدمة:إنھاءطلب●
النافذة.رأسفيمرفقات5اإلجماليلیصبحمرفقات4إضافةتمالخدمة:إنھاءسند●
مستندسطورفىأخرى"نوعمنالمفردات"معاملةقائمةاضافةتمراتب:مفرداتمجموعةنافذة●

استقطاعأوإضافةیتمبحیثخصم)(إضافة،الخیارینعلىتحتوىوھيمرتب،مفرداتمجموعة
المبلغ.قیمة

المعادلة".احتساب"جدولباالسمجدیدةجریدإضافةتمراتب:مفردنافذة●
یدویا".اإلجازةباسم"مدةالتصفیةسندفيحقلإضافةتمالتصفیة:سند●
اإلجازة"مدةوھوعلى"بناًءالمستحقھاألیامعدد"حسابللحقلجدیدنوعإضافةتمالتصفیة:سند●

یدویا"
السطرعلىمع"المكونتأثیر"تضمینالحقلإضافةتمالتأثیر:إعدادات-التصفیةسندتوجیھ●

عندالصرفسنداتسطور-التصفیةسند(قیدالخیاراتالحقلیتضمنالتأثیر"."إعداداتبالجدول
منھما).اي-اإلنشاء

توجیھفيالموجودمثلمعالمكونتأثیر"تضمینالقائمةإضافةتمالتصفیة،مكوناتتعریففي●
التصفیة".مستند



حساباتبأحدرصیدیوجدبینماتصفیةمستندعلىبناًءصرفسندإنشاءعندبحیثالتحسینتم●
3000(بقیمة1ذمةحسابرصیدكانإذاذلك،علىمثالطبیعتھ.عكسیتمأنسالبةباشارةالذمم

والعكس.الدائنالطرفإلىصرفسندإنشاءعندالقیمةنسخیتمأنمدینةالحسابوطبیعة)

بیانات.تحدیثمنأكثروجودعندصحیحبشكلاالجازاتتنسیبیتمبحیثالنظامتحسینتم●
الشحنإدارةنظام

بالشھاداتالخاصالجریدالثانیةالصفحة-تشغیلأمرتسلیممستندفيتواریخحقولإضافةتم●
والنماذج.

المقاوالتنظام
منكلفىالغرامةسنداتباسمالمرتبطةالسجالتصفحةفى)listView(عرضقائمةاضافةتم●

التالیة:الشاشات
االیجارعقد○
افتتاحيإیجارعقد○
ملكیةعنتنازلسند○
بیععقد○
افتتاحيبیععقد○

listإضافةتم● view"المشروععقدفيالموجودةاإلحصائیاتصفحةفيالعقد"ملحقاتباسم
الرئیسي.العقدعليبناًءعقدملحقنوعھاالتيالعقودوتظھر

قیمةیراعيبحیثالمستحقة"القیمة"إجمالىقیمةحسابتعدیلتمالباطن:مقاولمستخلص●
الضریبة.بعدالشروط

النافذة.رأسفيمرفقات5اإلجماليلیصبحمرفقات4إضافةتممشروع:عقدتعدیل●
البند.وصفحقلفردیتممقاوالت،شراءأمرفىالبندكوداختیارعندبحیثالتحسینتم●
(نوعبھالمقاوالت"تكالیففيالمساھمةالرواتب"مفرداتجریدإضافةتمالمقاوالت:إعدادات●

أخرى).نوعمنالمفرداتمعاملة-المفرد
شراءأمرحقولعلىیحتوىولكنالشراءطلبمثلمقاوالتشراءطلبباسممستندانشاءتم●

مقاوالت.
والمستندرأسفيمرفقات5إضافةتممشروع،غرامةوباطن،مقاولعقدغرامةسندشاشةفي●

السطور.علىمرفق2
السطور.علىnحقول10إضافةتمباطن،مقاولكمیاتحصرشاشةفي●
اإلھالك)سند-الراتب(سندمنكلتوجیھإلىالتالیینالحقلینإضافةتم●

المقاوالتتكلفةمدین○
المقاوالتتكلفةدائن○

المشاریع.عليوالمعداتالموظفینتكالیفتوزیعوسندالتسكینسندسطورإلى"سیارة"إضافةتم●
المشاریع:عليوالمعداتالموظفینتكالیفتوزیعسندإلىالتالیةالحقولإضافةتم●

سیارة.إلىسیارة،من○
ماركة.إلىماركة،من○
مودیل.إلىمودیل،من○



سیارة.مجموعةإلىسیارة،مجموعةمن○
(سیارة).فرعإلى(سیارة)،فرعمن○
(سیارة).قطاعإلى(سیارة)،قطاعمن○
(سیارة).إدارةإلى(سیارة)،إدارةمن○
(سیارة).تحلیلیةمجموعةإلى(سیارة)،تحلیلیةمجموعةمن○

سیاراتتأمینإضافةسندوتوجیھسیاراتتأمینبولیصةتوجیھإلىالتالیةالخیاراتإضافةتم●
المقاوالت.فيتكلفةكمصدرالمستنداستخدام○
الخصم.بعدالصافيمنالیومتكلفةحساب○

مستخلص-باطنمقاولكمیات"حصرمنكلسطورإلى%"السابق|"الكمیةالحقلإضافةتم●
باطن".مقاول

فيالموجودةاألصنافكمیةصرفھایتمالتياألصنافكمیةتعدتإذاالحفظ"منعالخیارإضافةتم●
مقاوالت.خاماتصرفتوجیھإلىالشراء"أمر

"احتسابالخیارإضافةتمباطن)،مقاول-المستخلصات(مشروعوتوجیھالمقاوالتإعداداتفي●
الكمیة".إجماليعلىبناءاألسعار

التالیة:الحقولإضافةتمالمستخلصات،سطورفي●
الحاليالمستخلصسطرفيالسعراجمالي=كالتاليحسابھوطریقةالكلي،السعرإجمالي○

السابق.المستخلصسطرفيالسعراجمالي-
المستخلصفيالصافي-الحاليالمستخلصفيالصافي=حسابھوطریقةالصافي،فرق○

السابق.
في1خصمفرق-الحاليالمستخلصفي1خصمفرق=كالتاليحسابھویتم،1خصمفرق○

السابق.المستخلص
في2خصمفرق-الحاليالمستخلصفي2خصمفرق=كالتاليحسابھویتم،2خصمفرق○

السابق.المستخلص
8خصمفرقإلى………….وھكذا○
فيالصافي-الحاليالمستخلصفيالصافي=حسابھاوطریقةالمستحقة،القیمة○

السابق.المستخلص
للتأثیروذلكالكمیة"إجماليفرق"تأثیراتباالسمجدیدقسمإضافةتمالمستخلصات،توجیھفي●

المحاسبي.
البیعنقاطنظام

البیع".نقاطفيللصنفاإلضافیة"األصنافباسمجدیدةنافذةإضافةتم●
المرادالحقولتحدیدبھویتمللموبایل"البیعنقاطواجھةإعدادات"باالسمجدیدملفإضافةتم●

الملفھذاربطیتموالعادي،الواجھةإعداداتملفیعملكماالمستندوتفاصیلرأسفيظھورھا
البیع.نقاطإعداداتأوالماكینھبداخل

التعدیلیمكنوالالمدفوعةالفواتیرلمعرفةاالرسالأیقونبجانب(مدفوع)جدیدأیقونإضافةتم●
دفعھا.حتيالمرسلةالفواتیرعليالتعدیلاالنویمكنعلیھا

Namaتطبیقتحسینتم● pos captain orderبدالًعادیةبصورةاألصنافإدخالیمكنبحیث
األصناف.إلدخالاإلضافةزراستخداممن



للصنف.االصدار)-المقاس-(اللونمنكلعنالبحثإمكانیھإضافةتم●
اوردر.كابتنتطبیقفىlogoutزراراضافةتم●
الفاتورةھذهتظھرالمعلقھالفواتیرشاشةفتحعندبھا،طاولھاختیاربرغممعلقھفاتورةوجودمع●

الفاتورة.علیھاالمعلقالطاولةبدونالمعلقة
البیع.نقطةأوردركابتنبرنامجعليمبیعاتفاتورةفتحمعالعمیلألنشاءزرإضافھتم●
واحدةمرةوإرسالھممحفوظةمسودةمنأكثرالختیارآلیةإضافةتمأوردر،كابتننماتطبیقفي●

منفصل.بشكلفاتورةكلإلىالدخولدون
المفضلة.المستنداتإليبیعنقاطحجزإلغاءشاشةإضافھتم●
تھمالوالتيالموجودةالحجوزاتجمیعیظھرالحجزحقلعليوالضغطمبیعاتفاتورةفتحعند●

المستخدم.
علىبالفلترةیقوم..الخ،أوالموظفینأوالعمالءعنالبحثعندالنظامكانالسابقة،اإلصداراتفي●

الماكینةفرعفيیعملونالذین-مثالً-الموظفینجمیععنالبحثیتمحیثالماكینةفرعأساس
الفرععمالءعنالبحثیتمبحیثالمستند،حسبعلىبالفلترةالسماحخاصیةإضافةتمالحالیة.
المبیعات.بفاتورةالعمالءجمیععنالبحثبینماالمردودات،بفاتورة

المستنداتإدارةنظام
العامة.اإلعداداتفياألرشیفیة"المستنداتفياألرشیفحسبالمجلدات"فلترةالخیارإضافةتم●
فىانشاؤهسیتمالذىالحركةمستنددفتراختیارویتممجلد)(حركھمستندفىالتوجیھحقلإضافةتم●

المنشأ".الحركھ"دفترحقلفىالتوجیھ
التالیة:النوافذمنكلإلى"isSalesNotPurchase"الخیارإضافةتم●

متنوعاتشراءأمر○
متنوعاتشراءطلب○
متنوعاتفاتورة○
مقاوالتمستلزماتشراءفاتورة○
ومعداتعمالةصرففاتورة○
معداتتشغیلفاتورة○
مقاوالتمستلزماتشراءأمر○

الشاشة.تعدیلطریقعنإظھارهویتم

المشروعاتإدارةنظام
بحیثالمستند"فترةعلى"تجمیعالخیارإضافةتمالمشروع،فواتیرفىالموجودةالتنفیذاتلتجمیع●

فيالموجودةالفترةعلىبالتجمیعالنظامیقومالخیار،وتعلیمالتنفیذاتتجمیعزرعلىالضغطعند
المستند.

اإلعدادات
القائمةإضافةتمروابط"،إلىالمحولةالنصیة"الحقولجریدفيوالشاشات:الحقولإعدادات●

تعدیلیتماختیارهعندبحیثلینك)ھاتف،رقم(االیمیل،الخیاراتتحتويوالتيالرابط""نوع
رابطإضافةسیتماالیمیلاختیارتملوذلك،علىمثالالمختار.النوعمنرابطإلىالمختارالحقل



إضافةیتمھاتف""رقمالرابطنوعاختیارتملوبینمااالیمیل،طریقعنللتواصلالحقلبجانب
اب.الواتسطریقعنللتواصلورابطلالتصالرابط

تنبیھاتتعریفوملفموافقة،تعریفملفمنكلفيالتالیةالخیاراتإضافةتم●
موظفین"عنالبحثعندالسجلقطاعمعالقطاعتطابق"یجب○
موظفین"عنالبحثعندالسجلشركةمعالشركةتطابق"یجب○
موظفین"عنالبحثعندالسجلفرعمعالفرعتطابق"یجب○
موظفین"عنالبحثعندالسجلقسممعالقسمتطابق"یجب○
موظفین".عنالبحثعندللسجلالتحلیلیةالمجموعةمعالتحلیلیةالمجموعةتطابق"یجب○

المخصصة.بالقوائمالسطورعرضإمكانیةإضافةتم●
فيSQLاستخدامیمكنحتىبالتنبیھاتالموجودمثلالموافقاتتعریففياستعالمإضافةتم●

التاكید.فياوالموافقةملخص
الخطوات.جریدسطورفيبتعدیلھا"المسموح"الحقولالحقلإضافةتمالموافقة:تعریف●
pendingالـفيcreatedFromحقلاضافةتم● tasks
بحیثالموافقة"عندالتحقق"تجاھلباسممعاییرعلىبناًءالتحققشاشةفىجدیدخیارإضافةتم●

المسئول.موافقةمعالتحقیقتجاھلیتمالخیار،ھذاتفعیلعند
guiالفيالنظامیةالحقولبقراءةالسماحتم● post actions.
العامة:اإلعداداتإلىالتالیةالحقولاضافةتم●

○ratePatternInReports=Rate Pattern In Reports
○percentPatternInReports=Percent Pattern In Reports
○datePatternInReports=Date Pattern In Reports
○dateTimePatternInReports=Date Time Pattern In Reports
○timePatternInReports=Time Pattern In Reports

الحقلوحذفمعاییرعلىبناءتحققتعریفسطورفيالمعیار""نوعباسمجدیدةقائمةإضافةتم●
تأكید).-تحذیر-(خطأالخیاراتعلىالقائمةتحتويخطأ".ولیس"تحذیرالقدیم

الموبایلتطبیقات
خاللمنالدخولبتسجیل"السماحباسمالصالحیاتملفوفيالمستخدمفيحقلإضافةتم●

فقط".التطبیقات
معاملةنفسویعاملالشحنةفيالحالھوكما2و1للسیریالحقولإضافةتمالجرد،تطبیقفي●

نما.علىااللكترونيالجردمستندفيوكذلكواإلخفاءاإلظھارفيالشحنةحقل
وایضاایضا،بالسیریالوالبحثللباركودمسحعملأوالصنفnعلالبحثإمكانیةإضافةتم●

الھاتف.برقمالعمیلعنالبحث
المجمعالتطبیقفيالتالیةالممیزاتإضافةتم●

Dashboardتفعیل○
الموبایل.عليالموبایلمنلنماالمرسلھالمستنداتإظھارعدم○
االلكتروني.التحصیلسندفيعليبناًءإضافة○
للتطبیق.المردوداتإضافة○
العمیل.بتوقیعاالحتفاظمعالعمیللتوقیعبدیالمرفقإضافة○



المبیعات.سطورعلي1خصمإضافة○
التالیة:األخطاءتحدثأوردر،كابتنتطبیقفي●

الجدولھذاداخلللبحثحقلإضافةتممندوب،أوعمیلالختیارالعدسةعليالضغطبعد○
االسم.أوالكودمثلالبیعنقطةداخلالموجودمثل

سكانلعملوآلیةالنظامداخلاألصنافعنللبحثآلیةإضافةتمصنف،إضافةاختیارعند○
للصنف.بالكامیرا

التقاریر
بتواریخھا.مكشوفإلىأدتالتيالحركاتبإظھاریقوم"SYSR-INV032"جدیدتقریرعملتم●
.SYSR-INV027التقریرتعدیلتم●



أخطاء
المخزوننظام

صحیح.بشكلالسنداتتورایخواألولویاتتعتبرالالتكالیفمعالجة●
األصناففىالتفاصیلتظھرالتجمیع)،سند-التجمیع(طلبفىبیعأمرعلىبناءاستخدامعند●

أوالتجمیعطلبفىبیع)(مستنداتعلىبناءإضافةعندأنھوالصوابالموردة،ولیستالمسحوبة
المسحوبة.ولیستالموردةاألصناففىتظھرالتجمیع،سند

النھائىالمنتجبإدراجالنظامیقومالبیع،أمرعلىبناًءمتعددتجمیعسندأوتجمیعسندعملعند●
لھ.المطلوبةالتجمیعطریقةبوضعللقیامالسطرعلى

المشتریاتنظام
صحیحة.بصورةPOالتفصیليالشراءامربمستندالخاصالتعدیلسجلبحفظالنظامیقومال●
الحساباتنظام

أوالقبضتوجیھفيالدفعات"نسخ"عدمالخیارتفعیلعندالصرف،وسندالقبضسندمنكلفي●
على.بناًءسندمنأخرىمرةالدفعاتبنسخالنظامیقومالمبلغ،حقلقیمةتغییرعندالصرف،
الدفعاتنسخ"عدمالخیاریكونعندماالمبلغتعدیلأوكتابةعندالدفعاتنسخیتمأالالصواب
مفعل".

الحفظ.النظامیقبلالختامي،قیدعملعنداألحیان،بعضفي●
یتمالوالصرفسندفىالمبلغنسخیتمالإجازة،بدلصرفسندعلىبناًءصرفسندعملعند●

السطر.عليالحسابوضع
المقاوالتنظام

-باطنمقاول(مستخلصمثلالبندتكالیففيیؤثرالمقاوالتفيملفأومستندأيحفظعند●
فيكثیراًوقتاًالنظامیأخذالسركي)،مستند-باطنمقاولخاماتصرف-مقاوالتخاماتصرف
المستند.حفظ

البشریةالمواردنظام
بناًءمأموریھسندلوجودالسندحذفیمكنالخطأ،رسالةتظھرالمجمعالمأموریةسندحذفعند●

علیھ.
Technical"الرسالةتظھرعلیھحركاتأىعملبدونإضافتةتمتموظفحذفعند● error

happended."
وجودمنبالرغمللموظفإجازةرصیدوجودبعدمرسالةبإظھارالنظامیقوماألحیان،بعضفي●

رصید.
إجازة.بدلصرفسندفيخطأالمتبقيمدةبحسابالنظامیقوماألحیان،بعضفي●
التصنیعنظام

سندحفظإعادةعنداإلغالقبسندالمحسوبةالفعلیةمباشرةالغیرالتكالیفاعتباریتمالاالنتاج:أمر●
المنتج.تسلیم

العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھراإلنتاج،أمرحفظعنداألحیان،بعضفي●
المرتبطةالصرفأذونحذفیتم،recommitعملأواإلنتاجتنفیذعليتعدیالتأيإجراءعند●

بالتنفیذ.



المشروعاتإدارةنظام
علىالفاتورةكودإضافةیتمالحفظ،عندحیثالمشروعفواتیرفىالتنفیذاتتجمیععندمشكلةتوجد●

والموظفوالفاتورةوالمشروعالعمیلاعتبارھوالصوابالفاتورة.لنفسلیستالتىالسطورنفس
العمیلاختالفمعالتنفیذفىسطرمنأكثریوجدألنھوذلكالتنفیذ،إلىالفاتورةكودإرسالعند

والمشروع.
التيالمراحلوكل3المرحلةففيالتمدیداتحسابفيأخطاءتوجدمشروع،مرحلةمستندفي●

التمدید.إضافةرغمالمرحلةلنھایةالمتوقعالتاریخبحسابالنظامیقومالتلیھا،
العقارياالستثمارنظام

(مثالكسورتحتويالوحدةإیجارقیمةتكونعندمااإلیجاراتإنشاءعندحسابیةأخطاءتحدث●
500.56.(

اإلعدادات
البیانات".قاعدةعلىالتأثیرونھائیاالمستندحفظبعد"یعملالخیارإضافةتمالكیان:مسار●
List"عملتمالكیان:مسار● View"المعلقة".الكیان"مساراتباالسم
الرسالةتظھرالموافقاتبعضلفلترةالفالتراستخدامعندالحالیة)،(الموافقاتالموافقاتنافذةفى●

العملیة".تنفیذیمكن"ال
ومنمجموعةواختیارالموافقاتقائمةعرضمنمستنداتمجموعةعلىالموافقةمحاولةعند●

الرغمعلىالعملیة"تنفیذیمكن"الالخطأیظھرالمختارة،السجالتعلىالموافقةاختیارمزیدقائمة
أخطاء.بدونیقبلالنظامفانمستند،علىالموافقةمحاولةعندأنھمن

خطأ.وھذاالمسودات،حذفمعتعملالحذف،معموافقةتعریفعند●
یعطيBizRequestViewشاشةخاللمنreprocessعملمحاولةعنداألحیان،بعضفي●

العملیة".تنفیذیمكن"الالخطأ
البشریةالمواردنظام

صحیحة.بطریقةالخدمةنھایةمستحقاتبتصفیةالنظامیقومالمستحقات:تصفیةمستند●
مدةحقلقیمةوالبدلإجماليحقلقیمةبحذفالنظامیقومإجازة،بدلصرفسندمستندحفظعند●

اإلجازة.
سجل(عرضفيالمرفقاظھاریتمأنعلىمستندعلىالموافقةخطوةفىمرفقإضافةتم●

السند.علىالموافقات)
المقاوالتنظام

نھائیاًالحفظمعالتكلفةحسابیتمالمستخلصات"،بكلالفعلیةالتكالیف"إجماليالحقلإضافةبعد●
المسودة.حفظمعالقیمةحسابھووالصواب،فقط

یقومعشریة،كسورعلىیحتويالتنفیذ""نسبةحقلیكونعندماباطن،مقاولكمیاتحصرفي●
ألعلى.التقریبعدموالصوابصحیح،رقمإلىألعلىبالتقریبالنظام

المستنداتإدارةنظام
"تفاصیلبلوكفيالموجودةالبیاناتبنقلالنظامیقومالمجلد"،"حركةمستندبتسجیلالقیامعند●

تلقائیاًانشاؤهتموالذيمستند""حركةمستندفيالحركة""تفاصیللھاالمكافئالبلوكإلىالحركة"
الحفظ.معلھاالمكافئةالحقولإلىالحقولجمیعنسخوالصوابالحفظ،معالنظاممن



الثابتةاألصولنظام
العملیة".تنفیذیمكن"الالرسالةتظھراألصول،افتتاحيلسندrecommitعملعند●
بالسالب.االھالكقسطویكونخاطئةبصورةاالھالكقسطبحسابالنظامیقوماألحیان،بعضفي●
البیعنقاطنظام

المفضالت.منمجموعةايفتحعندباالخصوعامةبصفةبالنظامالتنقلعندبالنظامبطءیوجد●
نقاطإعداداتفياألصناف"صوراستخدام"عدمالخیاراستعمالیرجىالمشكلةھذهعلىوللتغلب
الجدید.البیعنقاطإصدارتحمیلوالبیع

Nama"تطبیقفي● POS Captain Order،"تعلیقیحدثالرجوع،سھمعليالضغطعند
).Hanging(بالنظام

النظام.یستجیبالطاوالت)"،عن"(استعالمشاشةفتحمحاولةعند●
الباركود.طریقعنالصنفإدخالعندالحسابفيأحیاناًخطأیحدث●
والطاولةالحجزووقتالحجزتاریخإدخالتموالبیعنقطھعلىأوردرحجزسندإنشاءتم●

الحجزبیاناتبإدراجالنظامیقومالالحجز،اختیاروبیعنقطةمبیعاتفاتورةفتحوعندالمحجوزة.
المحجوزة.الطاولةوالعمیلمن

باللغةالھیدروالسطورحقولتظھراإلنجلیزیة،اللغةإليالعربیةاللغةمنالبیعنقطھتحویلعند●
أخرى.مرةفتحھاوالبیعنقطةإغالقتمإذاإالتغییرھایتموالالعربیھ

ذلك.بعدفاتورةأيتعلیقرفضیتموفقطواحدةفاتورةتعلیقیتماألحیان،بعضفي●
فاتورةوفتحمحددووقتبتاریخأوردرحجزسندمنالطاوالتحجزعنداألحیان،بعضفي●

محجوزة.غیربأنھاالطاولةتظھرالطاولة،واختیارالبیعنقطةعليمبیعات
آلخر.جھازمنتختلفالتطبیقداخلوالتفاصیلالھیدرحجمأوردر،كابتننماتطبیقفي●
الشحنإدارةنظام

فياختیارهتممایظھرالوالبحث،العنواناختیاروبمستندخاصDescriptorsاستخدامعند●
التفاصیل.فيفقطویظھرالمستندرأس

الموبایلتطبیق
تمالسیستم.علىالموجودةاالجازةأنواعكلتظھرالتطبیق،خاللمنإجازةسندإنشاءعند●

الوظیفى.بالعرضالموجودفقطیظھراإلجازة،نوعاختیارعندبحیثالتحسین
NamaEssفيالموافقاتشاشة● Appبانتظارالتيالمستنداتفیھاتظھرالالمجمع،واألبلیكشن

).Null(تأتيوالموافقة
یظھرالمستندعلىالموافقةعندالمجمع،األبلیكشنوNamaEssمنكلفيالموافقاتشاشةفي●

خطأ.لوج
التطبیق.في)Hanging(تعلیقیحدثقدأوردر،كابتنتطبیقفي●
النظامتقاریر
قیمة"صافيمعادلةتعدیلتمأنھ"،حیثSYSR-AST003"العاماالصولتقریرتعدیلتم●

خطأ.كانتالمعادلةالناألصل"


