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إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

الباب اخلامس

إدارة املبيعات

والعمالء
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مقدمة
يعتبر ررر نإر ررام مدارة المبيعر ررات والعمر ررالء مر ررن أكر ررل األنإمر ررة الفر ير ررة الم ونر ررة لنإر ررام
المتكامل بالس فهو نإام يهتل بالبيع واإلجراءات المنإمة لذلك فهو خالصة العمرل

الررذت تسررعم المنلررقة لتحقيررق أكرردافها مررن خاللررفي ويررتل العمررل يررف عبررر م ار ررل بعررد
التهيئ ررة الالزم ررة ولدخ ررات الم رردخالت المتمال ررة ببيان ررات العم ررالء ومن رردوبي المبيع ررات
والمحصلين وغيركا من المدخالت يتل مصدار العمليرات المختلفرة رعرروض األسرعار
وطلبررات العمررالء وفرواتير المبيعررات ومردوداتهررا ومررن قررل اسررتعراض تقررارير المبيعررات

المختلفة.
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الفصل األول

تهيئة املبيعات
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مقدمة

يقصد بالتهيئرة اإلجرراءات التري يقروم بهرا المسرتخدم قبرل العمرل علرم نإرام المبيعرات
والعمالء فهي مجراءات مهمة ويجب استخدامها بدقرة لمرا يترترب عليهرا مرن فقرار فري
شاشات النإامي وتتمال تلرك اإلجرراءات بالخيرارات الخاصرة بنإرام المبيعرات وترميرز

األنواع المستخدمة رقنواع العمالء.
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اخليارات

االستتدادا  :تسررتخدم شاشررة الخيررارات بدرررض تحديررد الخيررار المناسررب والمي رزات والخصرراة

المناسرربة للمنلررقة مررن بررين

الخيررارات المتا ررةي وتعتبررر مررن أكررل اللاشررات فرري النإررام وبالتررالي يجررب علررم مرردير النإررام بالمنلررقة تحديررد الخيررار المناسررب
بدقة نإ اًر لما يترتب عليف من ترققيرات فري اللاشرات المعنيرة فري مختلرا أقسرام النإرامي خاصرة وأن بعرت تلرك الخيرارات ا
يم ررن تعررديلها أقنرراء العمررل علررم النإررام خررالت الفتررة الفعالررةي وا يم ررن تحديررد الخيررار المناسررب ما بعررد معرفررة معنررم الخيررار
والتققيرات التي ستترتب علم تحديده من عدمف.

خيارات عامة

طباعة منوذج آخر من فاتورة املبيعات

يستخدم خيار طباعة نموذج فخر من فاتورة المبيعات في الة رغبة المنلقة استخدام تقرير خاص بها لفاتورة المبيعات ملم

جانب التقريرر المعمروت برف فري النإرامي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب باسرتخدام تقريرر علرم ضروء نمروذج خراص بهرا يقروم مردير

النإام بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي ويترتب علم كذا التحديد ظهور خيار في فاتورة المبيعات فري تبويرب خيرارات أخرر

باسررل (طباع ررة نم رروذج فخ ررر للف رراتورة) يس ررتخدم لصباع ررة النمرروذج الخ رراص بالمنل ررقة لف رراتورة المبيع ررات وال ررذت يق رروم بتص ررميمف

مهندسوا اللررة بحسب طلب المنلقة.

طباعة منوذج آخر لألقساط من فاتورة املبيعات

يسرتخدم خيرار طباعرة نمروذج فخرر ل قسراط مرن فراتورة المبيعررات فري الرة رغبرة المنلرقة اسرتخدام تقريرر خراص بهرا لمتابعررة

أقساط فاتورة المبيعاتي ويستخدم كذا التقريرر ملرم جانرب تقريرر فراتورة المبيعرات المعمروت برف فري النإرامي فرذذا رانرا المنلرقة
ترغب باسرتخدام تقريرر باألقسراط علرم ضروء نمروذج خراص بهرا يقروم مردير النإرام بتحديرد كرذا الخيرار بذشرارة ()ي ويترترب
علم كذا التحديرد ظهرور خيرار فري فراتورة المبيعرات فري تبويرب خيرارات أخرر باسرل (طباعرة نمروذج فخرر ل قسراط) يسرتخدم

لصباعة تقرير باألقساط والذت يقوم بتصميمف مهندسو اللررة بحسب طلب المنلقة.
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إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة اجملاني من سعر البيع

يستخدم خيار مظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة المجراني مرن سرعر البيرع فري الرة رغبرة المنلرقة اسرتعراض تقريرر يإهرر
يف عدد مرات البيع للعميل واستعراض تقرير يإهر يف قيمة الكميرات المجانيرةي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب باسرتعراض مارل

تلرك التقررارير يقرروم مرردير النإررام بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ()ي ويترترب علررم كررذا التحديررد ظهررور عرردد مررات البيررع للعميررل

عندما يتل استعراض تقرير فواتير المبيعات من تقارير المبيعاتي ويتل الحصوت عليف بموجب تحديد خيار سب العميل في

تقريررر فرراتورة المبيعررات (مجمررالي)ي فعنررد تحديررد خيررار سررب العميررل يإهررر خيررار جديررد باسررل (مررع عرردد مررات الصباعررة)ي أمررا
بالنسربة للحصرروت علرم تقريررر يإهرر يررف قيمرة الكميررة المجانيرة رريم ن ذلرك مررن خرالت اسررتخدام خيرار ( سررب الصرنا) مررن

نفس التقريري فعند تحديرد خيرار سرب الصرنا يإهرر خيرار جديرد باسرل (بذظهرار التكرالي ) بموجرب اسرتخدامف تإهرر قيمرة
الكميات المجانية.

ً
إظهار تاريخ االسدحقاق يف فاتورة املبيعات آليا حسب فرتة االئدمان

يسررتخدم خيررار مظهررار ترراريا ااسررتحقاة فرري فرراتورة المبيعررات فلي راً سررب فت ررة ااةتمرران عنرردما ترغررب المنلررقة مظهررار ترراريا

اسررتحقاة فرراتورة المبيعررات اآجررل بحسررب فت ررة ااةتمرران المحررددة لكررل عميررل فرري شاشررة بيانررات العمررالءي فررذذا رانررا المنلررقة
ترغ ررب ب ررذلك يق رروم المس ررتخدم بتحدي ررد ك ررذا الخي ررار بذش ررارة ()ي ويترت ررب عل ررم ك ررذا التحدي ررد ظه ررور ت رراريا اس ررتحقاة فر رواتير

راء علررم فتررة ااةتمرران المحررددة للعميررل مررع مم انيررة تعررديل التررارياي أمررا عرردم تحديررد كررذا الخيررار فررذن
المبيعررات اآجررل فليراً بنر ً
المستخدم سيقوم بذدخات تاريا ااستحقاة فلياً.
عد إمكانية تعديل اسم العميل للفواتري واملردودات الدي حتدوي على رقم عميل

يسررتخدم خيررار عرردم مم انيررة تعررديل اسررل العميررل لفرواتير المبيعررات ومررردودات ف رواتير المبيعررات الترري تحترروت علررم رقررل عميررل

عنرردما ترغررب المنلررقة منررع المسررتخدمين مررن تعررديل اسررل العميررل فرري رررل مررن فرراتورة المبيعررات ومررردودات فرراتورة المبيعررات مذا

كران العميررل يحمرل رقررل فرري بيانرات العمررالءي فررذذا رانرا المنلررقة ترغرب بمنررع تعررديل اسرل العميررل يقرروم المسرتخدم بتحديررد كرذا
الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم كررذا التحديررد منررع تعررديل اسررل العميررل فرري الف رواتير والمررردوداتي أمررا عرردم تحديررد الخيررار
فسي ون متاح للمستخدم تعديل اسل العميل فقط أما رقل العميل فلن يسمح بتعديلف.

إمكانية تعديل رقم العميل ملردود املبيعات الدي حتدوي على رقم عميل

يسررتخدم خيررار مم انيررة تعررديل رقررل العميررل لمررردودات المبيعررات عنرردما ترغررب المنلررقة مررنح المسررتخدمين صررال ية تعررديل رقررل

العميل في مردود المبيعاتي بمعنم أنف سي ون متا اً مصدار فاتورة المبيعات باسل عميل بينما المردود يم ن أن ي ون باسل
عميررل فخررري فررذذا رانررا المنلررقة ترغررب بررذلك يقرروم المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم كررذا التحديررد
مم انية استخدام أت عميل في مردود المبيعات تم مذا ران ا يحمل رقل العميل في فراتورة المبيعرات التري سريتل ردكراي أمرا

عدم تحديد الخيار فسي ون مجبارت علم المستخدم استخدام نفس رقل العميل.
إظهار الطلبات يف الفاتورة بعد اسدادامها

يستخدم خيار مظهار الصلبات في الفاتورة بعد استخدامها مذا رانا المنلقة ترغب بتكرار منزات طلبات العمالء أكارر مرن مررة
في شاشة فواتير المبيعاتي فذذا رانا المنلقة ترغب باسرتخدام ولنرزات طلرب العميرل أكارر مرن مررة فري فرواتير المبيعرات يقروم
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المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ()ي أمررا عرردم تحديررد الخيررار فلررن ي ررون متا راً اسررتخدام طلررب العميررل فرري فرراوتورة

المبيعات ما مرة وا دة.

إظهار رقم الشيك يف األقساط

يستخدم خيار مظهار رقل الليك في األقساط مذا رانا المنلقة ترغب بذضافة رقل الليك ملم بيانات األقساطي وتستخدم كذه

الميزة لفواتير المبيعات الخاضعة ل قساط بحيث يحرر العميل شي ات فجلة بتراريا ررل قسرط وعلرم ضروةها يقروم المسرتخدم
بذدخرات رقرل شريك ررل قسرطي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بذظهرار رقرل اللريك يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار بذشررارة ()ي
ويترتب علم تحديد الخيار ظهور عمود في تبويب األقساط في فواتير المبيعات يتل يف مدخات رقل شيك رل قسط.

اسدادا الفيز يف أنواع طرق الدفع يف الفاتورة

يستخدم خيار استخدام الفيز في أنواع طرة الدفع في الفاتورة عندما ترغب المنلقة مضافة نروع طررة دفرع جديرد يإراف ملرم

الصرررة المتعررارف عليهرراي باإلضررافة ملررم طرررة الرردفع (فج ررل) و (شرريك) و(نقررد) تإرراف طريقررة دفررع جديرردة باسررل (بصاق ررة

مةتمرران)ي فررذذا رانررا المنلررقة تتعامررل مررع كررذه الصريقررة وترغررب بذضررافتها ملررم طرررة الرردفع فرري شاشررة ف رواتير المبيعررات يقرروم
المستخدم بتحديد كذا الخيرار بذشرارة ()ي ونإر اًر لوجرود عمولرة يحصرل عليهرا البنرك جرراء اسرتخدام كرذه الصريقرة يرتل تحديرد

من الذت سيتحمل العمل علم النحو التالي:
 -عمولة البنك على العميل

يتل تحديد كذا الخيار مذا رانا عمولة البنك سيتحملها العميل ومن قل سيتل مضافة مبلغ العمولة ملم قيمة الفاتورة.

 -عمولة البنك على املنشأة

يتل تحديد كذا الخيار مذا رانا عمولة البنك ستتحملها المنلقة.

إظهار رصيد العميل يف فاتورة املبيعات

يستخدم خيار مظهار رصيد العميرل فري فراتورة المبيعرات مذا رانرا المنلرقة ترغرب بذظهرار الرصريد المتبقري علرم العميرل مرن

عمليات سابقة ولظهاره في شاشرة فراتورة المبيعرات فري العمليرات التري طريقرة الردفع (فجرل) رري يرتل ااسترشراد برف فري معرفرة
المديونية التي علم العميل ومن قل اتخاذ قرار البيع علم العميل من عدمفي فذذا رانا المنلقة ترغب بذظهار رصيد العميل

يقرروم المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم تحديررد الخيررار ظهررور رصرريد العميررل عنررد رررل فرراتورة مبيعررات

فجلة للعميلي ويتل في كذا اإلطار تحديد رصيد العميل الذت ترغب المنلقة بإهوره علم النحو التالي:

 لرقم العميل :يتل تحديد كذا الخيار مذا رانا المنلقة ترغب بذظهار رصيد العميل من العمليات التي تما علمرقل العميل وبالتالي فقت رصيد علم العميل ناتج عن استخدام ساب العميل فلن يإهر.

 حلساب العميل :يتل تحديد كذا الخيار مذا رانا المنلقة ترغب بذظهار رصيد العميل من العمليات التي تما علمكل من رقل العميل و ساب العميل.

احدساب نسبة الضريبة من إمجايل الفاتورة بدون أعباء

يستخدم خيار ا تساب نسبة الإريبة من مجمالي الفاتورة بدون أ باء لتحديد ما مذا رانا المنلقة ترغب با تسراب الإرريبة
علم فاتورة المبيعات من قيمرة الفراتورة بردون األ براء المإرافة عليهرا أم مرن قيمرة الفراتورة مرع قيمرة األ براء اإلضرا يةي فرذذا
7
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كانا المنلقة ترغب با تساب الإريبة من من مجمالي الفاتورة بدون األ باء يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ()

أما مذا رانا ترغب با تساب الإريبة من قيمة الفاتورة وقيمة األ باء اإلضا ية فيترك كذا الخيار بدون تحديد.
تفعيل بيانات خدمة الشحن يف فاتورة املبيعات

يستخدم خيار تفعيل بيانات خدمة اللرحن فري فراتورة المبيعرات فري الرة اسرتخدام المنلرقة لنإرام اللرحن ونقرل البإراعة مرن

م رران ملررم م رران فخررر بواسررصة شررررات ناقلررة الررذت بموجبررف تحترراج ملررم اسررتخدام بعررت البيانررات ربيانررات بوليصررة اللررحن
والبيانات الجمررية وبيانات اللررات الناقلةي فذذا رانا المنلقة تتعامرل مرع نإرام اللرحن وتحتراج لتردوين مارل تلرك البيانرات
يقوم المستخدم بتحديد كرذا الخيرار بذشرارة ()ي ويترترب علرم تحديرد كرذا الخيرار تفعيرل تبويرب (خردمات اللرحن) فري فراتورة

المبيعات.

إظهار احلقول اخلاصة باملطابع يف تفاصيل فاتورة املبيعات

يستخدم خيار مظهار الحقوت الخاصرة بالمصرابع فري تفاصريل فراتورة المبيعرات لمنلرات الصباعرةي فرذذا رانرا المنلرقة تخرت

بالصباعة وتتعامل مع بعت البيانات الخاصة بالصباعة يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي ويترتب علم تحديد

كذا الخيار مظهار أعمدة فري جردوت تفاصريل فراتورة المبيعرات خاصرة ببيانرات الصباعرة رنو يرة الرورة ومقراس الرورة والعبروة

ونةع الصباعة.

اسددعاء سند القبض من فاتورة املبيعات

يستخدم خيار استدعاء سند القبت من فاتورة المبيعات مذا رانرا المنلرقة تمرنح مسرتخدمي شاشرة فراتورة المبيعرات صرال ية

مصرردار سررندات قرربت للعمررالءي ويسررتخدم رنرروع مررن التسررهيل للمسررتخدم لالنتقررات ملررم شاشررة سررندات القرربت أو ملررم شاشررة
افإة القبت اليومية مرن شاشرة فراتورة المبيعرات مباشررةي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بمرنح ميرزة اانتقرات ملرم شاشرة سرندات

القرربت يقرروم المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم تحديررد كررذا الخيررار زر فرري شاشررة ف رواتير المبيعررات
يستخدم اسرتدعاء شاشرة سرندات الصررف وزر فخرر اسرتدعاء شاشرة افإرة القربت اليوميرة مذا رانرا المنلرقة تتعامرل مرع

تلك الحوافظ.

إظهار آخر سعر بيع للعميل من الصنف يف فاتورة املبيعات

يستخدم خيار مظهار فخر سعر بيرع للعميرل مرن الصرنا فري فراتورة المبيعرات بدررض ااسرتفادة مرن ميرزة مظهرار فخرر سرعر

بيرع للعميرل علرم مسرتو ررل صرنا عنررد مصردار فراتورة مبيعراتي فرذذا رانرا المنلررقة ترغرب بااسرتفادة مرن كرذه الميرزة يقرروم

المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي ويترتب علم تحديد كذا الخيار ظهور فخر سعر بيرع للعميرل مرن ررل صرنا فري
قل السعر مع مم انية تعديل السعر.

توليد تسلسل آيل لرقم العميل يف شاشة بيانات العمالء حسب نوع العميل

يسررتخدم خيررار توليررد تسلسررل فلرري ل ررقل العميررل فرري شاشررة بيانررات العمررالء سررب نرروع العميررل مذا رانررا المنلررقة ترغررب مررنح

العمالء أقناء ترميزكل في شاشة بيانات العمالء أرقاماً تسلسلية فلياً سب نوع العميرلي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بااسرتفادة
من كذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)
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طول الرقم

يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد خيار توليد فلي لرقل العميل سب نوع العميلي ويستخدم لتحديرد طروت مرد

رقل العميل.

عد إظهار رسالة تنبيه لدكرار الصنف يف فاتورة املبيعات

يستخدم خيار عدم مظهار رسالة تنبيف لتكرار الصنا في فاتورة المبيعات مذا رانا المنلقة ا ترغب بإهور رسالة تنبيف مذا

قررام المسررتخدم بتكررار الصررنا فرري فرراتورة المبيعرراتي فررذذا رانررا المنلررقة ا ترغررب بااسررتفادة مررن كررذه الميرزة يقرروم المسرتخدم
بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي أما عدم تحديد الخيار ف‘ن رسالة التنبيف ستإهر رلما تكرر الصنا في فاتورة المبيعات.

اسدادا فاتورة املبيعات كفاتورة مبيعات باركود

يستخدم خيار استخدام فاتورة المبيعرات رفراتورة مبيعرات براررود مذا رران المنلرقة ترغرب بتابيرا البيانرات األساسرية فري شاشرة

فاتورة المبيعات بحيث تإهر البيانات افتراضية في مختلا الحقوت األساسية في اللاشة رصريقرة الردفع والصرندوة والمخرزن
والعملة وغيركا من البيانات مع مم انية تعديلهاي فذذا رانا المنلقة ترغب بتابيا تلك البيانات رلما تل مضافة فاتورة مبيعات
يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)

إظهار االسم العلمي للصنف وإخفاء املواصفات يف شاشة البحث العامة

يستخدم كذا الخيار لتحديد البيانات التي ترغب المنلرقة ظهوركرا فري شاشرة البحرث عرن األصرنافي فعنردما يحتراج المسرتخدم

عندما ي ون في أية شاشة البحث عرن األصرناف بواسرصة ( )F9تإهرر لرف شاشرة جانبيرة للبحرث عرن األصرناف ويإهرر فري

اللاشرة اسررل ومواصرفات الصررناي فرذذا رانررا المنلررقة ترغرب بذظهررار ااسرل العلمرري فرري شاشرة البحررث برداً عررن المواصررفات
يقوم مدير النإام بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)

خيارات أخرى ()1

تسلسل فاتورة املبيعات

يستخدم خيار تسلسل فاتورة المبيعات لتحديد طريقة منح التسلسل لفواتير المبيعات بتحديد أ د الخيارات التالية:
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 كلي :يتل تحديد خيار (كلي) في الة رغبة المنلقة منح جميع فواتير المبيعات الصادرة أرقاماً تسلسلية مو دةبدت النإر عن نوع الفاتورة وا المخزن أو أية بيانات في اللاشة.
 حسب النوع :يتل تحديد خيار ( سب النوع) في الة رغبة المنلقة منح أرقاماً تسلسلية لفواتير مبيعات رل نوعطريقة دفع علم دة.

 حسب املازن :يتل تحديد خيار ( سب المخزن) في الة رغبة المنلقة منح أرقاماً تسلسلية لفواتير مبيعات رلمخزن علم دةي وك ذا في باقي الخيارات.

تسلسل مردود املبيعات

يستخدم خيار تسلسل مردود المبيعات لتحديد طريقة منح التسلسل لمردود فواتير المبيعراتي وتسرتخدم برنفس طريقرة اسرتخدام

التسلسل في فواتير المبيعات.

الضريبة على مسدوى الفاتورة

يسررتخدم خيررار الإرريبة علررم مسررتو الفرراتورة مذا رانررا المنلررقة تتعامررل مررع الإرريبة علررم مسررتو مجمررالي فرراتورة المبيعررات
وترغب بتإمين قيمة الإريبة في الفاتورةي فذذا رانا المنلقة تتعامل مع الإريبة يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة

()ي وبمجرد تحديد الخيار تإهر قوت جديدة في اللاشة يتل فيها تحديد بيانات الإريبة علم النحو التالي:

 رقم احلساب :يستخدم قل (رقل الحساب) لتحديد رقل الحسابي وكو ساب داةن يتققر بقيمة الإريبة. -العملة :يستخدم قل (العملة) لتحديد عملة ساب الإريبة.

 قيمة :يتل تحديد قيمة الإريبة مذا رانا الإريبة ستحتسب رمبلغ مقصوع علم الفاتورة. -نسبة :يتل تحديد نسبة الإريبة مذا رانا الإريبة ستحتسب رنسبة من قيمة الفاتورة.

اسدادا حتسني املدينة

يسررتخدم خيررار اسررتخدام تحسررين مدينررة مذا رانررا المنلررقة تتعامررل رسرروم تحسررين المدينررة ل صررناف الترري يفررض عليهررا رسرروم

تحسين وكري برارة عرن قيمرة لكرل و ردة مرن و ردات الصرنا يرتل تحديردكا فري شاشرة بيانرات األصرناف فري نإرام المخرزون
وترغررب بتإررمين قيمررة رسرروم التحسررين فرري فرراتورة المبيعرراتي فررذذا رانررا المنلررقة تتعامررل مررع تحسررين مدينررة يقرروم المسررتخدم

بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي وبمجرد تحديد الخيار تإهر قوت جديدة في اللاشة يتل فيهرا تحديرد بيانرات الإرريبة علرم

النحو التالي:

 رقم احلساب :يستخدم قل (رقل الحساب) لتحديد رقل الحسابي وكو ساب داةن يتققر بقيمة رسوم التحسين. -العملة :يستخدم قل (العملة) لتحديد عملة ساب رسوم التحسين.

إظهار رقم الرف يف تفاصيل فاتورة املبيعات

يسررتخدم خيررار مظهررار رقررل الرررف فرري تفاصرريل فرراتورة المبيعررات مذا رانررا المنلرراة تتعامررل مررع الرفرروف المخزنيررة فرري نإررام

المخازني ويسرتخدم بدررض مظهرار رقرل الررف الرذت يوجرد يرف الصرناي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بااسرتفادة مرن كرذه الميرزة
يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ()ي ويترتب علم تحديد كذا الخيار ظهور عمود (رقل الرف) في جدوت تفاصيل

فاتورة المبيعات.
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اسدادا شاشة أمر الصرف يف فواتري املبيعات للرقابة على صرف الكميات

يستخدم خيار استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة علم صرف الكميات مذا رانا المنلاة ترغرب بفررض

رقابة علم صرف رميات الفراتورة مرن المخرازني فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بااسرتفادة مرن كرذه الميرزة يقروم المسرتخدم بتحديرد
كررذا الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم تحديررد كررذا الخيررار ظهررور زر (أمررر صرررف فرراتورة المبيعررات) أسررفل اللاشررة وبمجرررد

النقر عليف تإهر (شاشة أمر صررف فراتورة المبيعرات) التري تسرتخدم لصررف رميرات الفراتورةي ولرن يترترب علرم أمرر صررف
الفرراتورة أت تررققيرات مخزنيررة أو محاسرربية علررم اعتبررار أن تلررك التررققيرات سررتتل بموجررب الفرراتورةي أمررا بالنسرربة لصرررف رميررات

الفاتورة علم دفعات لن ي ون متا اً ما مذا ترل تفعيرل الخيرارات المنإمرة لهرا مرن خيرارات مدارة النإرام وسرتتل عمليرة الصررف
من شاشة أوامر الصرف المخزني في نإام المخزون وسي ون لهذه الحالة ترققيرات محاسربية ومخزنيرة مختلفرة عرن الترققيرات
المحاسبية المعموت بها عند استخدام كذا الخيار.

تصفري السعر يف حالة املرور على الكمية أو تغيريها

يستخدم خيار تصفير السعر في الة المرور علم الكمية أو تدييركا مذا ران المستخدم يرغب بتصفير سعر الصنا مذا تل
تعديل رمية الصنا في الفاتورة أو تم المرور علم رمية الصناي فذذا رانرا المنلرقة ترغرب بتصرفير السرعر ولدخالرف مرن
جديد رلما تل تعديل الكمية أو المرور عليها يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيرار بذشرارة ()ي أمرا فري الرة الرغبرة برقن يبقرم

السررعر رمررا كررو عليررف يررتل تجرراوز كررذا الخيررار برردون تحديررد خاصررة مذا ررران المسررتخدم يرغررب بمراجعررة الفرراتورة واضررصر ملررم
تعديل الكمية أو المرور عليها أقناء المراجعة.

إظهار مناذج تقارير فواتري املبيعات وعروض األسعار والطلبات عند الطباعة

يستخدم خيار مظهار نماذج تقارير فواتير المبيعات وعروض األسعار والصلبات عند الصباعة في الة رغبة المنلقة مصدار

تقارير فواتير المبيعات وعروض األسعار وطلبات العمالء بنماذج تقارير متعددة وبقش ات مختلفةي فذذا رانا المنلاة ترغب

بااستفادة من ميزة تعدد النماذج واألش ات للفرواتير وعرروض األسرعار وطلبرات العمرالء يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار
بذشررارة ()ي ويترتررب علررم تحديررد كررذا الخيررار ظهررور شاشررة جانبيررة تإهررر بمجرررد الإرردط علررم زر طباعررة المسررتند فرري
شاشات فواتير المبيعات وعروض األسعار وطلبات العمالء يإهر فيها خمسة نماذج للتقارير يقوم بتحديد النموذج المناسب

إلرسالف ملم الصابعة.

احدساب السعر اجلزئي عند إدخال السعر الكلي يف فاتورة املبيعات للدعامل مع الكمية اجلزئية فقط

يسررتخدم خيررار ا تسرراب السررعر الجزةرري عنررد مدخررات السررعر الكلرري فرري فرراتورة المبيعررات للتعامررل مررع الكميررة الجزةيررة فقررط مذا
بناء علم سعر الكميات الكليرة فري الرة بيرع رميرات جزةيرة مرن أصرناف
كانا المنلاة ترغب با تساب سعر العبوة الجزةية ً
بناء علم عبواتي فذذا رانا المنلقة ترغب بااستفادة من كذه الميرزة يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار بذشرارة
يتل تخزينها ً
()ي ويترتب علم تحديرد كرذا الخيرار أنرف فري الرة بيرع رميرة جزةيرة مرن الصرنا المتعردد العبروات يإهرر سرعر بيرع الكميرة
راء علررم التسررعيرة الكليررة وفرري كررذه الحالررة ننرروه ملررم عرردم تسررعير العبرروة الجزةيررة للصررنا فرري شاشررة التسررعيرة ويررتل
الجزةيررة بنر ً
ااكتفاء بالتسعيرة الكلية ري ا يترتب عليها أت تإارب في ا تساب قيمة الجزةي.
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تغيري لغة مؤشر الكدابة يف اسم الصنف إىل العربية عند االندقال إليه

يسررتخدم خيررار تدييررر مؤشررر الكتابررة فرري اسررل الصررنا ملررم العربيررة عنررد اانتقررات مليررف مذا ررران المسررتخدم يرغررب بررقن يإهررر
المؤشر في قل اسرل الصرنا فري فراتورة المبيعرات عربري مهمرا رانرا لدرة الجهرازي وتسرتخدم كرذه الميرزة رنروع مرن التسرهيل

للمستخدم في عملية البحث عن الصناي فذذا ران المستخدم يرغب بااستفادة من كذه الميزة يقوم بتحديد كذا الخيار بذشارة

()ي أما عدم تحديد الخيار يجعل المؤشر يإهر في قل اسل الصنا بحسب تهيئة جهاز الكمبيوتر.
اسدادا الطباعة املباشرة وإخفاء زر الطباعة ملعرفة عدد مرات طباعة الفاتورة

يستخدم خيار استخدام الصباعة المباشرة ولخفاء زر الصباعة مذا رانا المنلقة ترغب بقن يتل مرسات التقرير ملم الصابعة من

اللاشة مباشرة ولريس مرن التقريرري فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بهرذه الصريقرة يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار بذشرارة ()ي
ويترتب علم كذا التحديد مخفراء زر (طباعرة) مرن التقريرر عنرد اسرتعراض التقريرري أمرا عردم التحديرد ي رون متا راً للمسرتخدم

اء من شاشة الفواتير أو من التقرير الذت يتل استعراضف.
مرسات التقرير ملم الصابعة سو ً
اسدادا أرقا الغرف يف املبيعات بالنسبة لنظا الصيدليات

يسررتخدم خيررار اسررتخدام أرقررام الدرررف فرري المبيعررات مذا رانررا المنلرراة تتعامررل مررع غرررف المرضررم فرري الررة اسررتخدام نإررام

الصيدليات بعد أن يتل تفعيلف من مدارة النإامي ويستفاد منها تحديد رقل الدرفة في فاتورة المبيعات اآجلي فذذا رانا المنلقة

ترغررب بااسررتفادة مررن كررذه الميرزة ولصرردار فرراتورة مبيعررات باآجررل لعمررالء الدرررف يقرروم المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشرارة
()ي ويترترب علرم تحديررد كرذا الخيررار ظهرور خيرار فرري شاشرة أنرواع العمرالء باسرل (اسررتخدام الدررف) يسررتخدم لرربط عمررالء
الدرف بهذا النوعي رما يترتب علم تحديد كذا الخيار ظهور خيار في شاشة فاتورة المبيعات يتل يف تحديد رقل الدرفة.
خيارات أخرى ()2
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السماح بالكميات اجملانية

يسرتخدم خيررار السرماح بالكميررات المجانيررة مذا رانرا المنلررقة تتعامررل مرع الكميررات المجانيرة فرري مبيعاتهرراي فرذذا رانررا المنلررقة
تتعامل مع الكميات المجانية يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيرار بذشرارة ()ي ويترترب علرم تحديرد كرذا الخيرار ظهرور عمرود

للكميات المجانية في شاشة فواتير المبيعات يستخدم إلدخات الكميات المجانية.
تلميح

يلررترط للتعامررل مررع الكميررات المجانيررة أن ي ررون الصررنا خاضررع للكميررات المجانيررة

بحسب ما كو مرمز في شاشة بيانات األصناف في نإام المخزون.
ً
إظهار نسبة الكميات اجملانية للصنف آليا

يستخدم خيار مظهرار نسربة الكميرات المجانيرة للصرنا فليراً فري الرة رغبرة المنلرقة منرزات نسربة الكميرة المجانيرة مرن الصرنا
بحسررب مررا كررو معتمررد مررن نسرربة لكررل صررنا فرري شاشررة بيانررات األصررناف فرري نإررام المخررزوني فررذذا رانررا المنلررقة ترغررب

بذظهار نسبة الكمية المجانية فلياً فري فراتورة المبيعرات يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار بذشرارة ()ي ويترترب علرم تحديرد

كذا الخيار ظهور رمية المجاني للصنا في رل فاتورة مبيعات رنسبة من رميرة الفراتورة فري عمرود الكميرات المجانيرة فري

شاشة فواتير المبيعات مع مم انية تعديل الكمية بحيث ا تزيد عن النسربة المحرددة للصرناي أمرا عردم التحديرد سريتصلب مرن

المسرتخدم مدخرات الكميرات المجانيرة فرري الفراتورة يردوياً بحيرث ا تزيررد عرن النسربة المحرددة لكررل صرناي ويررتبط اسرتخدام كرذا
الخيار بخيار السماح بالكميات المجانية مذا ا يم ن مظهار النسبة ما مذا ران التعامل مع الكميات المجانية مسموح بف.
اسدادا كميات جمانية من أصناف أخرى (العروض الرتوجيية)

يسررتخدم خيررار اسررتخدام رميررات مجانيررة مررن أصررناف أخررر (العررروض الترويجيررة) مذا رانررا المنلررقة ترغررب بالتعامررل مررع
العررروض الترويجيررة وكرري العررروض الترري تمررنح للعميررل بحيررث مذا قررام بل رراء صررنا يمررنح رميررات مجانيررة مررن صررنا أو

أصناف أخر ي فذذا رانا المنلقة تتعامل مرع العرروض الترويجيرة يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا الخيرار بذشرارة ()ي ويترترب
علم تحديد كذا الخيار أنف بمجرد تحديد الصنا الخاضع للعرض الترويجي في فاتورة المبيعات تإهرر األصرناف المرتبصرة

بف رعروض ترويجية فلياً ويتل التعامل مع رمياتها ر ميات مجانية.
تلميح

يل ررترط للتعام ررل م ررع الع ررروض الترويجي ررة أن ي ررتل ترمي ررز تل ررك الع ررروض م ررن شاش ررة

العروض الترويجية في العمليات.

يررتل التعامررل مررع العررروض الترويجيررة خررالت فتررة محررددة محصررورة بررين ترراريخين ومررا

عدا ذلك فيتل التعامل مع الصنا بدون العرض الترويجي.
ً
إظهار نسبة الدافيض للصنف آليا

يستخدم خيار مظهار نسبة التخفيت للصنا فلياً في الة رغبة المنلقة منزات نسبة التخفيت المسموح بها للصنا بحسب
مررا كررو معتمررد مررن نسرربة تخفرريت لكررل صررنا فرري شاشررة بيانررات األصررناف فرري نإررام المخررزوني فررذذا رانررا المنل رقة ترغررب
بذظهار نسبة التخفيت فلياً في رل فاتورة مبيعات يستخدم فيها الصنا القابل للتخفيت يقوم المستخدم بتحديرد كرذا الخيرار

بذشارة ()ي ويترتب علم تحديد كذا الخيار ظهور نسبة التخفيت للصنا في رل فاتورة مبيعات رنسربة مرن قيمرة الفراتورة
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مررع مم انيررة تعررديل النسرربة بحيررث ا تزيررد عررن النسرربة المحررددة للصررناي أمررا عرردم التحديررد سرريتصلب مررن المسررتخدم مدخررات

التخفيت في الفاتورة يدوياً بحيث ا تزيد عن النسبة المحددة لكل صنا.
الدعامل مع مركز الدكلفة يف املبيعات

يسررتخدم خيررار التعامررل مررع م اركررز التكلفررة فرري المبيعررات لتحديررد طريقررة اسررتخدام م اركررز التكلفررة فرري شاشررات المبيعرراتي ويررتل
تحديد أ د الخيارات المتا ة علم النحو التالي:

 وحيد :يتل تحديد خيار (و يد) مذا رانا المنلقة ترغب بالتعامل مع مررز تكلفة و يد في فواتير المبيعاتي بحيثيتل تحديد مررز تكلفة لمرة وا دة علم مستو مجمالي الفاتورة.

 مدعدد :يتل تحديد خيار (متعدد) مذا رانا المنلقة ترغب بالتعامل مع أكار من مررز تكلفة في فاتورة المبيعاتيبحيث يتل تحديد مررز تكلفة علم مستو رل صنا.

الدعامل مع املندوبني يف املبيعات

يستخدم خيار التعامل مع المندوبين فري المبيعرات لتحديرد طريقرة اسرتخدام م اركرز التكلفرة فري شاشرات المبيعراتي ويرتل تحديرد

أ د الخيارات المتا ة علم النحو التالي:

 وحيد :يتل تحديد خيار (و يد) مذا رانا المنلقة ترغب بالتعامل مع مندوب و يد في فواتير المبيعاتي بحيث يتلتحديد المندوب لمرة وا دة علم مستو مجمالي الفاتورة.

 مدعدد :يتل تحديد خيار (متعدد) مذا رانا المنلقة ترغب بالتعامل مع أكار من مندوب في فاتورة المبيعاتي بحيثيتل تحديد المندوب علم مستو رل صنا.

اسدادا الدافيض يف فاتورة املبيعات على مسدوى الصنف كقيمة

يسررتخدم خيررار اسررتخدام التخفرريت فرري فرراتورة المبيعررات علررم مسررتو الصررنا رقيمررة مذا رانررا المنلررقة ترغررب بالتعامررل مررع

التخفيت في فرواتير المبيعرات علرم مسرتو الصرنا رقيمرة ولريس نسربةي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب بالتعامرل مرع التخفريت
علررم مسررتو الصررنا رقيمررة يقرروم المسررتخدم بتحديررد كررذا الخيررار بذشررارة ( )أمررا مذا رانررا ترغررب بالتعامررل مررع التخفرريت

كنسبة فيترك الخيار بدون تحديد.

إدخال املندوب اجباري يف فاتورة املبيعات

يستخدم خيار مدخات المندوب مجبارت في فاتورة المبيعات مذا رانرا المنلرقة ترغرب برقن ي رون التعامرل مرع المنردوب مجبرارت
في فواتير المبيعاتي ويترتب علم كذا ااستخدام أن النإام لن يسمح بحفظ الفاتورة ما مذا تل مدخات المندوب.

إخفاء الدقارير املصممة يف املبيعات

يس ررتخدم خي ررار مخف رراء التق ررارير المص ررممة ف رري المبيع ررات بد رررض مخف رراء التق ررارير الت رري ي ررتل تص ررميمها بواس ررصة نإ ررام مدارة
المعلومات (مصمل التقارير) وعدم مظهاركا في الم ان المخص
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إظهار شاشة املادربات من فاتورة املبيعات

يسررتخدم خيررار مظهررار شاشررة المختبررات مررن شاشررة المبيعررات فرري منلررات المختبررات الصبيررةي وبموجررب اسررتخدام كررذا الخيررار
يإهررر زر فرري شاشررة فرواتير المبيعررات وبمجرررد النقررر علررم كررذا الررزر تإهررر شاشررة جانبيررة م ملررة للاشررة المبيعررات يررتل فيهررا

تدوين بيانات الفحوصات الصبية ونتاةج الفح

تفعيل ميزة ربط األصناف بالعمالء

ومن قل طباعتها.

يسررتخدم خيررار تفعيررل مي رزة ربررط األصررناف بررالعمالء بدرررض ربررط األصررناف الترري يلررتريها العميررل بصررورة متكررررة وربصهررا
بالعميل ري يتل التعامل معها بصورة سهلة وسلسة فري فراترة المبيعراتي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب باإلسرتفادة مرن كرذه الميرزة

يتل تحديد كذا الخيار بذشارة ()ي ويترتب علم كذا ااستخدام ظهور شاشة (ربرط األصرناف برالعمالء) فري مردخالت نإرام
المبيعات يتل فيها ربط األصناف بالعميرلي وعنرد مصردار فراتورة مبيعرات للعميرل يرتل مظهرار األصرناف المرتبصرة بالعميرل فري

شاشة البحث عن األصناف.

احدساب ضريبة القيمة املضافة ( )VATمن إمجايل الصنف بدون الدافيض الكلي املوزع على األصناف

يستخدم كذا الخيار في الة ا تساب ضريبة القيمة المإافة من مجمالي قيمة الصرنا بردون أن ي رون للتخفريت أت أقرري
بمعنم أن التخفيت لن ي ون لف أت اقر في عملية ا تساب قيمة ضريبة الصناي أما عردم اسرتخدام الخيرار فهرذا يعنري أن

ا تس رراب قيم ررة الإر رريبة س ررتكون م ررن مجم ررالي الص ررنا بع ررد التخف رريتي بمعن ررم أن التخف رريت س رري ون ل ررف أق ررر ف رري عملي ررة
اا تساب.

طباعة نساة أخرى من فاتورة املبيعات إىل املاازن

يستخدم كذا الخيار عند رغبة المنلرقة ارسرات صرورة مرن فراتورة المبيعرات ملرم طابعرة ررل مخرزن بدررض اإلسرراع فري تجهيرز
أصناف الفاتورة للعميلي ويترتب علرم اسرتخدام كرذا الخيرار أنرف بمجررد طباعرة الفراتورة مرن قبرل المسرتخدم سريتل مرسرالها ملرم

طابعة المخزن التي يتل تهيئتها وربصها بالمخزن في شاشة بيانات المخازن.
طباعة نساة أخرى من فاتورة املبيعات إىل احلسابات

يستخدم كذا الخيار عند رغبة المنلقة ارسرات صرورة مرن فراتورة المبيعرات ملرم طابعرة الحسراباتي ويترترب علرم اسرتخدام كرذا
الخيار أنف بمجرد طباعة الفاتورة من قبل المستخدم سيتل مرسالها ملم طابعة الحسابات التري يرتل تهيئتهرا وربصهرا بالحسرابات

من خالت استخدام الحقل المقابل لهذا الحقل.
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خيارات أخرى ()3

إخفاء األعمدة

تسررتخدم كررذه الخيررارات للررتح ل فرري مظهررار بعررت أعمرردة شاشررة ف رواتير المبيعررات رقعمرردة اسررل الصررنا والو رردة والتخفرريت
والبياني فذذا ران المستخدم يرغب بذخفاء تلك األعمدة أو بعإرها وعردم مظهاركرا فري الفراتورة يقروم بتحديرد بذشرارة ( )أمرام

الخيار المصلوب مخفاةف.
الدعامل مع احملطات

يسررتخدم كررذا الخيررار فرري المنلررات الترري تتعامررل مررع فات العررد (عررداد) رمحصررات البتررروت ومحصررات الكهربرراء وغيركرراي فررذذا

كانا المنلقة تتعامل مع العدادات يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ( )ويترتب علم كذا ااستخدام ظهرور شاشرة

(ترميز العدادات) في مدخالت المخزون وظهور أعمدة رقل العداد والقراءة السابقة والقراءة الحالية في فواتير المبيعات.
إمكانية بيع األصناف بسعر صفر يف فاتورة املبيعات

يستخدم كذا الخيار مذا رانا المنلقة ستسمح بذصدار فواتير مبيعات ي ون السعر فيها (صفر)ي فذذا رانا المنلقة ستسرمح
بذلك يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)

عد توزيع الدافيض الكلي لكل األصناف وتوزيعها لألصناف القابلة للدافيض فقط

يس ررتخدم ك ررذا الخي ررار مذا ران ررا المنل ررقة ترغ ررب بتوزي ررع التخف رريت الكل رري ف رري فر رواتير المبيع ررات عل ررم األص ررناف الخاض ررعة

للتخفيت فقط وعدم توزيعها علم األصناف التي يتل ترميزكا في شاشة بيانات األصناف في نإام المخزون علم انها غير
خاضعة لتوزيع التخفريتي فرذذا رانرا المنلرقة ترعرب بتوزيرع التخفريت ل صرناف الخاضرعة للتخفريت فقرط يقروم المسرتخدم

بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)
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ختفيض مبلغ الفاتورة للعميل من مبلغ رصيد العميل وإظهار املدبقي بعد كل صنف

يسررتخدم كررذا الخيررار مذا رانررا المنلررقة تتعامررل مررع العميررل رررداةن رحرراات الرردفع المسرربق وبيررع بصرراةق للعمررالء تحترروت علررم
مبالغ نقدية أو عنرد البيرع للمروظفين الرذين تردفع جرزء مرن مرتبراتهل رسرلعي فرذذا رانرا المنلرقة تتعامرل مرع مارل تلرك الحراات

وتقوم بذقبات مبالغ لصالح العميل قل تقوم بالخصل من كذا الرصيد عنرد ررل عمليرة بيرع للعميرل يقروم المسرتخدم بتحديرد كرذا

الخيررار بذشررارة ()ي ويترتررب علررم اسررتخدام كررذا الخيررار أن النإررام يقرروم بخصررل قيمررة الصررنا مررن رصرريد العميررل ولظهررار
الرصيد المتبقي بعد رل صنا في الفاتورةي.

إظهار الوحدات املازنية للصنف بعد االندقال من حقل رقم الصنف يف الفاتورة

يستخدم كذا الخيار لتحديد طريقة التعامل مع و دات قياس الصنا فري فراتورة المبيعرات ل صرناف التري لهرا و ردات قيراس

مختلفة (األصناف التي لها أصناف رةيسرية) ومرا مذا رانرا المنلرقة ترغرب بذظهرار و ردات القيراس المختلفرة للصرنا أم اي

فذذا رانا المنلقة ستسمح بذلك يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة ( )وسيترتب علم استخدام كرذا الخيرار أنرف عنرد

مدخات رقل الصنا الرةيسي (كالحبة) ستإهر جميع و دات الصنا للصنا الرةيسي واألصرناف الفر يرة ( برة – باكرا -

كرتون) وسي ون متا اً للمستخدم اختيار أت و دة مرن تلرك الو رداتي أمرا مذا لرل يرتل اسرتخدام الخيرار سرتإهر و ردة القيراس
اء ران رةيسي أو غير رةيسي.
المرتبصة بالصنا فقط سو ً
طباعة الفاتورة بعد احلفظ

يستخدم كرذا الخيرار مذا رانرا المنلرقة ترغرب بصباعرة فراتورة المبيعرات بمجررد فرظ الفراتورةي فرذذا رانرا المنلرقة ترغرب برذلك

يقوم المستخدم بتحديد كذا الخيار بذشارة (.)

عدد نسخ طباعة الفاتورة النقدية أو الشيك أو بطائق االئدمان

يستخدم كذا الخيار لتحديد عدد نسا طباعة الفاتورة التي نوعها (نقد) أو (شريك) أو (بصاقرة اةتمران) وسريقوم النإرام بذرسرات

الفاتورة التي من كذا النوع ملم الصابعة بعدد النسا التي سيتل مدخالها في كذا الخيار.
عدد نسخ طباعة الفاتورة اآلجل

يستخدم كذا الخيار لتحديد عدد نسا طباعرة الفراتورة التري نوعهرا (فجرل) وسريقوم النإرام بذرسرات الفراتورة التري مرن كرذا النروع

ملم الصابعة بعدد النسا التي سيتل مدخالها في كذا الخيار.
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فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

الدنبيهات

االسدادا  :تستخدم شاشة التنبيهات استعراض التنبيهات التي يعرضها النإام لتنبيف المستخدم بتجاوز بعت السقوف
الممنو ة للعمالء ي يث يستصيع المستخدم الحصوت علم عدة رساةل تنبيف رالتبيف بتجاوز د الدين للعمالء ورساةل

لتجاوز تاريا استحقاة فواتير المبيعاتي ويتل من خالت اللاشة أيإاً تحديد التهيئات الالزمة لتلك التنبيهات رتحديد رغبة
المستخدم في الحصوت علم تلك التنبيهات وما مذا ران يرغب بالحصوت عليها عند فتح النإام أو عند الخروج من النإام.

18

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع العمالء

االسدادا  :تستخدم شاشة أنواع العمالء التي يعتبر استخدامها اختيارياً بدرض تصني

العمالء ملرم مجموعرات متجانسرة

مما بحسب النلاط أو المنصقة أو توزيعهل ملم درجات وغيركا من التصنيفاتي وما سيتل ترميزه من أنواع سرتإهر فري شاشرة

بيانات العمالء ري يتل ربط العميل بالنوع المناسب لف.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 رقم نوع األمر :يإهر في كذا الحقل فلياً رقل النوع يث يمنح النإام أنواع العمالء أرقاماً تسلسلية فلياً مع مم انيةتعديل الرقل برقل فخر بلرط عدم استخدام كذا الرقل من قبل.

 -اسم النوع :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل نوع العمالء.

 بداية رقم العميل :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد خيار (عمل تسلسل فلي لرقل العميل) فيخيارات النإام لتحديد بداية تسلسل العمالء المنتمين لهذا النوعي يث يقترض تحديد مد

علم دة.

لتسلسل عمالء رل نوع

 -احلساب :يستخدم قل الحساب مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد رقل ساب وا د لعمالء رل نوعي فذذا تل تحديد

ساب علم مستو النوع فذن العمالء الذين سيتل بصهل بهذا النوع سيقخذون نفس الحسابي وفي كذه الحالة سيتل

تققر الحساب بحررات جميع العمالء وسي ون متا اً متابعة ررات العميل الوا د بحسب رقل العميل.

 اسدادا الغرف يف الصيدليات :تستخدم كذه الخلية لتمييز عمالء غرف المستلفيات بقنواع متميزةي ويستفادمن كذه الميزة أن العميل الذت سيتل استخدامف في فواتير المبيعات وكو عميل من كذا النوع سي ون متا اً الربط بينف
وبين الدرفة التي يرقد فيها ري تسهل عملية المتابعة.
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العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

تلميح

لررن يسررمح النإررام باسررتخدام خاليررا الدرررف فرري فرواتير المبيعررات ما للعمررالء المنتمررين
لنوع عمالء مستخدمين للدرف.

 حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.تلميح

أن رواع العمررالء الترري يررتل ترميزكررا سررتإهر فرري قررل (نرروع العميررل) فرري شاشررة بيانررات
العمالء في مدخالت النإام ري يتل ربط العميل بالنوع الخاص بف.
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العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

أنواع الفيز

االسدادا  :تسرتخدم شاشرة أنرواع الفيرز بدررض ترميرز أنرواع الفير از ررارد وبصراةق ااةتمران التري سريتل اسرتخدامها فري فرواتير
ة
بناء علم اختيار خيار استخدام
المبيعاتي ويتل استخدام اللاشة في الة استخدام الفيز رصريقة من طر الدفع في المنلقة ً
ة
راء علررم البنرروك الإررامنة لتلررك الفيررز مررع تحديررد مقرردار
الفيررز فرري أنرواع طرر الرردفع فرري خيررارات النإررامي ويررتل ترميررز الفيررز بنر ً
عمولة البنك.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 الرقم :يإهر في كذا الحقل فلياً رقل النوع يث يمنح النإام أنواع الفيز أرقاماً تسلسلية فلياً مع مم انية تعديل الرقلبرقل فخر بلرط عدم استخدام كذا الرقل من قبل.
 -اسم النوع :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل نوع الفيز.

 البنك :يستخدم كذا الحقل لتحديد البنك الإامن للفي از وكو البنك الذت سيتققر بعمليات كذا النوع من الفيزي ويتلتحديد البنك من بين البنوك التي تإهر وكي البنوك التي تل ترميزكا في شاشة البنوك في نإام مدارة الحسابات.

 عملة البنك :يستخدم كذا الحقل لتحديد عملة البنك لهذا النوع من الفيز. -العمولة :يستخدم كذا الحقل لتحديد نسبة عمولة البنك.

 حساب العمولة :يستخدم كذا الحقل لتحديد ساب مصروف عمولة البنكي وكو الحساب الذت سيتققر في الجانبالمدين بقيمة العمولة التي سيستقصعها البنك من قيمة الفاتورة.

 مدة الدحصيل :يستخدم كذا الحقل لتحديد فترة تحصيل مبلغ فاتورة المبيعات من ساب العميل ملم سابالمنلاة في البنك نفسفي ويقوم النإام بتكوين قيد محاسبي في تاريا الفاتورة يتل يف قيد مبلغ الفاتورة في ساب

بصاةق ااةتمان المرمز في شاشة الحسابات الوسيصة في تهيئة نإام مدارة الحسابات وفي تاريا تحصيل المبلغ يقوم

النإام بع س المبلغ من ساب بصاةق ااةتمان وقيده في ساب البنك.

 حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.21
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إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

الفصل الثاني

مدخالت املبيعات
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فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

مقدمة

تعتبرر المرردخالت اللبنررة األساسرية للعمررل علررم نإررام المبيعرات والعمررالء فمررن خاللهررا

ي ررتل ترمي ررز البيان ررات األساس ررية الت رري ي ررتل اس ررتخدامها ف رري عملي ررات النإ ررام ربيان ررات
العمر ررالء وبيانر ررات منر رردوبي المبيعر ررات وبيانر ررات المحصر ررلين والمنر رراطق وغيركر ررا مر ررن

البيان ر ررات باإلض ر ررافة مل ر ررم بع ر ررت م ر رردخالت نإ ر ررامي الحس ر ررابات والمخ ر ررزون ر ر رردليل

الحسر ررابات وم اركر ررز التكلفر ررة والمجموعر ررات المخزنير ررة وبيانر ررات األصر ررناف والمخر ررازن
وغيركا من المدخالت ذات العالقة.
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العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات املناطق

االسدادا  :تستخدم شاشة بيانات المناطق بدرض تقسيل المجات الجدرافي الذت تنلط بف المنلقةي ويتل تقسيل المناطق
بالصريقة التي تتناسب مع نلاط المنلقةي يث يم ن تقسيمها ملم دوت أو مدن أو شوارع أو أ ياء وقر أو مربعات أو

مناطق رقمية وغيركا من التقسيماتي ويستفاد من كذا التقسيل ترتيب وتنإيل نلاط العمالء والمندوبين والمحصلين.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -رقم املنطقة :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل المنصقة.

 اسم املدينة :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل المدينة التي تقع المنصقة في نصاقها الجدرافي. -الدولة :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل الدولة التي تنتمي لف المدينة.

 -اسم املنطقة :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل المنصقة باللدة العربية.

 اسم املنطقة أجنبي :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل المنصقة باللدة األجنبية. -حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.
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المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات احملصلني

االسدادا  :تستخدم شاشة بيانات المحصلين بدرض ترميز المحصلين الذين يقومون بالتحصيل النقدتي ويتل مدخات
بياناتهل بما في ذلك ربصهل بالمناطق الجد ار ية التي سيقومون بعملية التحصيل في نصاقها.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -رقم احملصل :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل المحصل.

 -اسم احملصل :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل المحصل.

 -رقم املنطقة :يستخدم كذا الحقل لتحديد المنصقة الجد ار ية التي تمال النصاة الجدرافي للمحصلي ويتل تحديد رقل

المنصقة مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ()F9ي وبمجرد تحديد رقل المنصقة يإهر اسل المنصقة وباقي البيانات
المرتبصة بالمنصقة رالمدينة والدولة في الحقوت المخصصة لها.

 -مالحظات :يستخدم كذا الحقل إلدخات أية بيانات ومال إات متعلقة بالمحصل.

 -إيقاف حمصل :تستخدم كذه الخلية إليقاف التعامل مع المحصلي ويترتب علم توقي

المحصل عدم ظهور اسل

المحصل الموقوف في مختلا اللاشات المعنية بالتحصيل.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.
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إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات املندوبني

االسدادا  :تستخدم شاشة بيانات المندوبين بدرض ترميز بيانات مندوبي المبيعات الذين يقومون بدور الوسيط بين

المنلقة وبين العمالءي ويم ن من خالت اللاشة ربط المندوب بالمنصقة الجد ار ية التي تمال مطار عملفي وباإلضافة ملم
ربط المندوب بحسابف المرمز في شاشة دليل الحسابات سيتل أيإاً تحديد نسبة عمولة تحصيل افتراضية لكل مندوب مع
مم انية تعديل تلك النسبة في فاتورة المبيعات وسيقوم النإام فلياً بتر يل نسبة المندوب ملم الحساب المرتبط بف.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -رقم املندوب :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل المندوب.

 -رقم حساب املندوب :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل ساب المندوب مذا رانا المنلقة تمنح المندوب عمولة

لعمليات البيع التي تتل بواسصتفي وكو الحساب الذت سيتققر بالعمليات التي يستخدم فيها المندوب يث سيتل تر يل
نسبة المندوب ملم الحساب الذت سيتل تحديده لمرة وا دة في كذا الحقل ولن يحتاج المستخدم لتحديد الحساب مرة

أخر في شاشة فواتير المبيعاتي ويتل مدخات رقل الحساب مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ( )F9عندما ي ون

المؤشر وسط الحقل.

 -االسم العربي :يإهر في كذا الحقل فلياً اسل ساب المندوب بمجرد تحديد رقل ساب المندوب.

 رقم املنطقة :يستخدم كذا الحقل لتحديد المنصقة الجد ار ية التي تمال النصاة الجدرافي للمندوبي ويتل تحديد رقلالمنصقة مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ()F9ي وبمجرد تحديد رقل المنصقة يإهر اسل المنصقة وباقي البيانات
المرتبصة بالمنصقة رالمدينة والدولة في الحقوت المخصصة لها.

 نسبة العمولة :يستخدم كذا الحقل لتحديد النسبة اافتراضية التي سيحصل عليها المندوب في عملية البيع تتلبواسصتفي وستإهر كذه النسبة في فاتورة المبيعات مع مم انية تعديلها.

 رقم احملصل :يستخدم كذا الحقل لتحديد المحصل المرتبط بالمندوب من وجد. حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.26
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إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

بيانات العمالء

االسدادا  :تستخدم شاشة بيانات العمالء بدرض ترميز بيانات عمالء المنلقة الذين تبيعهل سلع أو تقدم لهل خدماتي
ويستفاد من ترميز بيانات العمالء استخدامهل في اللاشات المعنية بالعميل في مختلا شاشات النإام النإام رلاشة فواتير

اء رانا ررات بيع أو تسديدات
المبيعات وغيركا من اللاشات ومن قل مراقبة الحررات التي تما علم العميل سو ً
وأقساطي رما يستفاد من كذا الترميز استعراض تقارير تفصيلية علم مستو رل عميلي وباإلضافة ملم ترميز البيانات
العامة للعميل يتل أيإاً تحديد ساب العميل الذت سيتققر بالعمليات التي تتل علم العميلي وفي الوقا الذت يتل يع ترميز

اء تل ترميزكل بقسماء
العمالء الذين يتل التعامل معهل باآجل يم ن أيإاً ترميز العمالء الذين يتل التعامل معهل نقداً سو ً
متعددة او برقل عميل وا د يميزكل عن العمالء باآجل.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -نوع العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد نوع العميل الذت سيتل ربط العميل بفي ويستفاد من كذا الحقل في تصني

العمالء بحسب ما تراه المنلقةي ويتل تحديد نوع العميل من األنواع التي تإهر وكي األنواع التي تل ترميزكا في شاشة
أنواع العمالء في التهيئة.

 -رقم العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل العميل ويعتمد استخدامف علم خيار (عمل تسلسل فلي لرقل العميل

سب نوع العميل) في شاشة خيارات نإام المبيعاتي فعند استخدام كذا الخيار سيمنح النإام العمالء أرقاماً تسلسلية

علم مستو نوع العميل يث سيمنح عمالء رل نوع أرقاماً تسلسلية مختلفة عن النوع اآخر وفي كذه الحالة يعتمد
مد

الرقل بداية ونهاية علم ما كو مرمز في شاشة أنواع العمالء التي يحدد فيها بداية رقل عمالء رل نوع ري ا

يتكرر رقل العميلي رما أن طوت رقل العميل يعتمد ما تل تحديده في شاشة الخياراتي وفي الة عدم تحديد الخيار
السابق سيمنح النإام جميع العمالء أرقاماً تسلسلية.
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إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

 -رقم حساب العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل ساب العميلي وكو الحساب الذت سيتققر بالعمليات التي تتل

اء رانا فواتير مبيعات أو تسديداتي ويتل مدخات رقل الحساب مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ()F9
علم العميل سو ً
عندما ي ون المؤشر وسط الحقل.
ويتل استخدام ساب العميل بصريقتين:


الطريقة األوىل :رقل ساب لكل عميل يث يتل ترميز ساب لكل عميل في شاشة دليل الحسابات ومن قل



الطريقة الثانية :رقل ساب لكل نوع من أنواع العمالء يث يتل ترميز ساب لكل نوع من أنواع العمالء في

يتل ربط العميل بحسابف.

شاشة دليل الحساباتي ويتققر الحساب بعمليات جميع العمالء المرتبصين بف بينما مراقبة ررة العميل ستتل من
تقارير العمالء.

تلميح

يم ن استخدام نفس الحساب في شاشة بيانات الموردين مذا ران العميرل يتعامرل مرع

المنلقة رعميل ومورد في وقا وا د.

 طريقة الدفع :تستخدم كذه الخاليا لتحديد طريقة التعامل مع العميل بتحديد طريقة الدفع لقيمة الفواتير:


آجل :يتل تحديد خيار (فجل) للعمالء الذين يسمح التعامل معهل البيع باآجل.

نقدي :يتل تحديد خيار (نقدت) للعمالء الذين سيتل التعامل معهل نقداً ولن يسمح التعامل معهل باآجل.
تلميح

ا يلترط تحديد رقل ساب لعمالء الدفع النقدت (نقد).

 -اسم العميل عربي :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل العميل باللدة العربية.

 مسدوى الدسعرية :يستخدم كذا الحقل مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد مستو محدد من مستويات التسعيرةللعميل مع مم انية تعديل كذه التسعيرة في فاتورة المبيعاتي أما مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد وتابيا مستو وا د

من التسعير للعميل ي ون التعامل معف مجبارياً في فواتير المبيعات يقوم المستخدم بتحديد خيار (تابيا السعر).

 حد الدين :يستخدم كذا الحقل في الة رغبة المنلقة تحديد د أعلم للدين بحيث يمنع النإام مصدار فواتيرمبيعات ملم العميل مذا بلغ الدين الحد الذت سيتل تحديده في كذا الحقل.

 رقم املنطقة :يستخدم كذا الحقل لتحديد المنصقة الجد ار ية التي يقع في مطاركا العميل وبمجرد تحديد المنصقةتإهر البيانات المرتبصة بها.

 بداية  /نهاية الدعامل :تستخدم كذه الحقوت مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد فترة زمنية محصورة للتعامل معالعميل خاللها ولكمات الفترة التي تقع خارج الفترة المحددة.

 نسبة اخلصم :يستخدم كذا الحقل مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد د أعلم رنسبة خصل يم ن منحها للعميل فيفاتورة المبيعات.
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 -فرتة االئدمان :يستخدم كذا الحقل مذا رانا المنلقة ترغب بتحديد مد

زمني لتسديد المبالغ المستحقة للفاتورة

اآجلي والمدة التي سيتل تحديدكا باليوم في كذا الحقل ستإهر فلياً في تاريا ااستحقاة لكل فاتورة فجل تصدر لهذا
العميل بلرط تفعيل خيار (مظهار تاريا ااستحقاة في فاتورة المبيعات فلياً سب فترة ااةتمان) في خيارات النإام.

 بيانات عامة :تستخدم مختلا الحقوت األخر في اللاشة إلدخات البيانات العامة للعميل رالعنوان وأرقام الهاتاوالفاكس وغيركا من البيانات.

 إيقاف العميل :تستخدم كذه الخلية في الة رغبة المستخدم ميقاف التعامل مع العميلي بمجرد تحديد الخلية لنيستصيع المستخدم التعامل مع العميل في مختلا شاشات النإام.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.

 عمليات :يإهر في تبويب (عمليات) مختلا العمليات التي تما علم العميل. -إحصائيات :يإهر في تبويب (م صاةيات) ملخ

م صاةي لبيانات العميل تم تاريا ااستعراض.
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ربط األصناف بالعمالء

االسدادا  :تإهر شاشة ربط األصناف بالعمالء عند استخدا خيار (تفعيل ميزة ربط األصناف بالعمالء) في خيارات

نإام العمالءي وتستخدم بدرض ربط األصناف بالعميل وكي األصناف التي يتل بيعها للعميل بصورة متكررة يث يتل
ربصها ري يتل البحث عنها بصورة سهلة وسلسة في شاشة فواتير المبيعات عند البيع للعميل.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -رقم الربط :يإهر في كذا الحقل الرقل التسلسلي لربط األصناف بالعميل.

 -رقم العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد العميل الذت سيتل ربط األصناف بف.

 من رقم صنف  /إىل رقم صنف :تستخدم كذه الحقوت في الة صر وفلترة أصناف محددة ري يتل منزالها فياللاشة.

 إنزال :يستخدم كذا الزر بدرض منزات األصناف ملم اللاشةي بمجرد النقر عليف تنزت األصناف في اللاشة بحسبما تل استخدامف في قلي (من رقل صنا  /ملم رقل صنا).

 اخديار :يستخدم كذا العمود بدرض اختيار األصناف التي سيتل ربصها بالعميل. -حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.
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ترميز العدادات

االسدادا  :تإهر كذه اللاشة عند تفعيل خيار (التعامل مع المحصات) في خيارات المبيعاتي وتستخدم لترميز فات
العد (العدادات) التي تقوم بعد الكميات المباعة رعدادات محصات البتروت أو عدادات محصات الكهرباء والمياهي ويتل ترميز
العداد مع ربصف بالمخزن والفرع.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 رقم اآللة (العداد) :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل فلة العد (العداد). -اسم العداد :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل فلة العد.

 -االسم أجنبي :يستخدم كذا الحقل إلدخات اسل فلة العد باللدة األجنبية.

 -احلد األعلى :يستخدم كذا الحقل لتحديد الحد األعلم في قراءة العداد التي مذا وصل مليها العد يعاد العد من جديد.

 القراءة االفدداحية للعداد :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل القراءة اافتتا ية للعدادي ويستفاد منها في مظهار كذهالقراءة رقراءة سابقة للعداد عند مصدار أوت فاتورة مبيعات للعداد.

 -املازن املرتبط :يستخدم كذا الحقل لتحديد المخزن الذت سيرتبط بف العداد.

 مركز الدكلفة :يستخدم كذا الحقل مذا رانا المنلقة تتعامل مع مراكز التكلفةي ويتل يف اختيار المررز الذت سيتققربالعمليات التي تتل علم العداد.

 مبلغ االشرتاك الشهري :يستخدم كذا الحقل مذا ترتب علم استخدام العداد اشتراك شهرت يإاف علم المستفيدفي فاتورة المبيعات.

 -تاريخ االشرتاك :يستخدم كذا الحقل إلدخات تاريا بداية اشتراك المستفيد.

 حساب االشرتاك :يستخدم كذا الحقل إلدخات الحساب الذت سيتققر بقيمة ااشتراك عند مصدار فاتورة المبيعاتللعداد.

 حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.31
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الفصل الثالث

عمليات املبيعات
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مقدمة

يقصد بعمليات المبيعات عمليات البيع التي ينفذكا المستخدمون بعد التهيئة وترميرز

المرردخالت وتتما ررل تل ررك العمليررات بع ررروض األس ررعار المقدمررة م ررن المنل ررقة للعم ررالء
وطلب ررات العم ررالء ولص رردار فر رواتير المبيع ررات وفر رواتير م ررردود المبيع ررات وغيرك ررا م ررن

العمليات.
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أقساط العا املاضي

االسدادا  :يتمال استخدام شاشة أقساط العام الماضي بمراقبة ومتابعة أقساط الفواتير الصادرة في سنة سابقة وكي
الفواتير التي يمتد تقسيصها من سنة ملم سنة تاليةي يث يم ن من خالت اللاشة استعراض األقساط المتبقية علم مستو

كل فاتورة ي رما يم ن من خالت اللاشة معادة توزيع تلك األقساط يث يم ن معادة تحديد عدد األقساط والمدة بين القسط
والذت يليف وغيركا.

طريقة اسدادا الشاشة

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر بحث علم النحو التالي:

 -رقم فاتورة املبيعات :يستخدم كذا الحقل لتحديد فاتورة المبيعات المصلوب استعراض أقساطها المتبقيةي ويم ن

تحديد رقل الفاتورة مباشرة أو بالبحث عنها بواسصة ( )F9مع العلل بقن الفواتير التي تإهر كي الفواتير الصادرة

خالت السنة الماضيةي وبمجرد تحديد رقل الفاتورة تإهر بياناتها في اللاشة.

 عدد األقساط املدبقية :يإهر في كذا الحقل عدد األقساط المتبقية من الفاتورةي ويستصيع المستخدم تعديل عددتلك األقساط.

 -مدة القسط :يإهر في كذا الحقل مدة استحقاة القسطي وتإهر المدة بحسب ما كو محدد في فاتورة المبيعات.

 إمجايل املبلغ :يإهر في كذا الحقل مجمالي المبلغ المتبقي من الفاتورة الخاضع للتقسيطي وكو المبلغ الذت سيقومالنإام بتقسيمف علم عدد األقساط.

 -تإهر بيانات األقساط في الجدوت أسفل اللاشة بحسب البيانات المحددة في الحفوت أعلم اللاشة.
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العروض الرتوجيية

االسدادا  :تستخدم شاشة العروض الترويجية بدرض تكوين عروض ترويجية لمبيعات المنلقةي وكي العروض التي
تقدمها المنلاة لعمالةها لتحفيزكل علم شراء منتجاتهاي ويلمل العرض الترويجي علم صنا أو عدة أصناف يحصل عليها

العميل عند شراء أ د األصنافي وفي كذه اللاشة سيتل تحديد الصنا الخاضع لعملية الترويج ومن قل ربط األصناف
التي ستصرف معف مجاناًي وللم جانب تحديد الكميات التي ستصرف من رل صنا ر ميات ترويجية سيتل أيإاَ تحديد
فترة سريان العرضي وسيتعامل النإام مع تلك الكميات علم أنها رميات مجانيةي وبموجب تكوين العرض الترويجي ستنزت
األصناف في شاشة فواتير المبيعات ب مياتها بمجرد تحديد الصنا الذت يتل الترويج لف.

طريقة اسدادا الشاشة

البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر بحث علم النحو التالي:

 -رقم العرض :يإهر في كذا الحفل رقل العرض الترويجي فلياً.

 -من تاريخ  /إىل تاريخ :تستخدم كذه الحقوت لتحديد الفترة الزمنية لصال ية العرض.

 رقم الصنف :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل الصنا الخاضع للعرض الترويجيي ويتل تحديد رقل الصنا مباشرة أوبالبحث عنف بواسصة ( )F9وبمجرد تحديد الرقل سيإهر اسل الصنا.

البيانات الدفصيلية

يستخدم الجدوت أسفل اللاشة إلدخات البيانات التفصيلية للعرض علم النحو التالي:

 الصنف :يستخدم قل رقل الصنا لتحديد الصنا أو األصناف التي سيتل منحها للعميل رهدية مذا قام بلراءالصنا الذت تل تحديده في البيانات األساسية.

 الكمية من  /الكمية حىت :تستخدم كذه الحقوت لتحديد رمية الصنا الخاضعة للعرض الترويجي من الصناالخاضع للعرضي والكمية التي سيتل تحديدكا في كذه الحقوت سي ون متا اً الحصوت علم العرض الترويجي مذا تل
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تحديدكا في شاشة فواتير المبيعات بينما لن ي ون متا اً ااستفادة من العرض مذا رانا الكمية خارج الكمية

المحددة.

 كمية العرض :يستخدم كذا الحقل لتحديد الكمية التي سيتل منحها من كذا الصنا للعميل مذا قام بلراء الصناالخاضع للعرض.

 فعال :تستخدم كذه الخلية لتفعيل سريان العرض الترويجي من كذا الصنا أو ميقاف سريان العرضي مع مم انيةتفعيل بعت األصناف وليقاف أصناف أخر في العرض الوا د.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بواسصة وساةل الحفظ المتا ة.
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عروض األسعار

االسدادا  :تستخدم شاشة عروض األسعار في الة رغبة المنلقة مصدار عروض أسعار للعمالءي وتستخدم بدرض

اء رانا عروض أسعار مباشرة أو
مدخات بيانات عروض األسعار يث يتل مدخات بيانات رل عرض سعر علم دة سو ً
عروض ناتجة عن مناقصاتي وعرض السعر الذت سينات رضا العميل يم ن تحويلف ملم طلب عميل ومن قل ملم فاتورة

مبيعات.

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 الرقم :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل عملية عرض السعريتسلسلية.

يث يمنح النإام عروض األسعار أرقاماً

 العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد العميل الذت سيمنح عرض السعر.تلميح

يم ن استدعاء شاشة بيانات العمالء لترميز العميل في الة ما ي ون العميرل جديرد

أو غير مرمز.

 -العملة :يستخدم كذا الحقل لتحديد عملة العميل الذت سيمنح عرض السعر.

 تاريخ  /رقم املناقصة :تستخدم كذه الحقوت مذا ران عرض السعر يعتمد علم مناقصة. -شروط الدفع :يستخدم كذا الحقل لتدوين شروط الدفع مذا رانا كناك شروط.

 البيان :يستخدم كذا الحقل لتدوين بيان العملية.ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية
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يتل مدخات البيانات التفصيلية لعرض السعر المتمالة باألصناف والكميات والسعر علم النحو التالي:

 كود الوحدة :يستخدم كذا العمود لتحديد الصنا أو األصناف التي سيتإمنها عرض السعر وبمجرد تحديد الرقليإهر اسل الصنا في العمود المخص

لف.

 الوحدة :تإهر في كذا الحقل – فلياً – و دة قياس الصنا مذا ران للصنا و دة قياس وا دة سب ما تل ترميزهفي شاشة بيانات األصنافي أما مذا ران للصنا أكار من و دة قياس فذنف بمجرد اانتقات من قل الصنا ستإهر

شاشة جانبية بو دات قياس الصنا يختار المستخدم الو دة التي سيتل البيع بهاي وفي جميع األ وات يم ن تديير

و دة القياس من نفس اللاشة التي تإهر بواسصة ( )F9عندما ي ون المؤشر في قل الو دة.

 -الكمية :يستخدم كذا العمود لتحديد رمية الصنا.

 -السعر :يستخدم كذا العمود لتحديد سعر الو دة الوا دة.

 اإلمجايل :يإهر في كذا العمود مجمالي قيمة الصنا وكو بارة عن اصل ضرب الكمية × السعر. -اإلمجايل الكلي :يإهر في كذا الحقل اإلجمالي الكلي لعرض السعر.

 -الدافيض :يتل مدخات قيمة أو نسبة التخفيت في الة منح العميل تخفيت.

 اإلمجايل بعد الدافيض :يإهر في كذا الحقل مجمالي عرض السعر بعد التخفيت الممنوح للعميل. -مدة صالحية العرض :يستخدم كذا الحقل لتحديد مدة سريان صال ية عرض السعر.

 مدة الدسليم :يستخدم كذا الحقل لتحديد مدة تسليل البإاعة مذا تما الموافقة علم عرض السعر. موقف :يستخدم كذا الحقل إليقاف عرض السعر وعدم التعامل معف في باقي شاشات النإام. -حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

38

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

طلبات العمالء

االسدادا  :تستخدم شاشة طلبات العمالء بدرض تحرير الصلبات التي يتقدم بها العمالء للراء سلع أو لتنفيذ خدمةي
وكي مر لة من الم ار ل يم ن التعامل معها رما يم ن تجاوزكاي وفي الوقا الذت يم ن يف مصدار طلبات عمالء مباشرة

يم ن أيإاً مصداركا بموجب عرض سعر أو بذنزات األصناف من فواتير ملتريات فوريةي ويستفاد من طلبات العمالء
مم انية ع س الصلب في فاتورة مبيعات رما يم ن أن يستفاد منها في جز رميات الصلب وعدم التصرف بها قبل نفاذ

الكميات من المخازن.

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 رقم الطلب :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل طلب العميلي يث يمنح النإام طلبات العمالء أرقاماً تسلسلية. العملة :يستخدم كذا الحقل لتحديد عملة طلب العميل.تلميح

يم ن استدعاء شاشة بيانات العمالء لترميز العميل في الة ما ي ون العميرل جديرد

أو غير مرمز.

 -العملة :يستخدم كذا الحقل لتحديد عملة العميل الذت تقدم بصلب تزويده بمواد أو بصلب أداء خدمة.

 -املازن :يستخدم كذا الحقل لتحديد المخزن الذت سيتل منف مخراج األصناف المصلوبةي ويستخدم كذا الحقل مذا رانا

كميات األصناف سيتل مخراجها بالكامل من مخزون وا دي أما مذا رانا الكميات سيتل مخراجها من أكار من مخزن

فيترك كذا الحقل بدون استخدام وعندكا يتل استخدام المخزن في التفاصيل أمام رل صنا علم دة.
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 رقم عرض السعر :يستخدم كذا الحقل في الة ما يعتمد طلب العميل علم عرض سعر مقدم من المنلقة للعميليويتل تحديد رقل عرض السعر مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ( )F9وكي العروض التي تل مدخالها في شاشة

عروض األسعاري وبمجرد تحديد الرقل يإهر تاريا عرض السعر في الحقل المخص

 -رقم  /تاريخ املرجع :تستخدم كذه الحقوت مذا ران لصلب العميل مرجع.

لف.

 -البيان :يستخدم كذا الحقل لتدوين بيان العملية.

 إنزال األصناف من مشرتيات فورية :يستخدم كذا الزر مذا ران المستخدم يرغب بذنزات األصناف ملم الصلبمن شاشة فواتير الملتريات الفورية يث يم ن منزات أكار من فاتورة في الصلب مع مم انية التعديل.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يتل مدخات البيانات التفصيلية لصلب العميل المتمالة باألصناف والكميات والسعر علم النحو التالي:

 كود الوحدة :يستخدم كذا العمود لتحديد الصنا أو األصناف التي سيتإمنها طلب العميل وبمجرد تحديد الرقليإهر اسل الصنا في العمود المخص

لف.

 الوحدة :تإهر في كذا الحقل – فلياً – و دة قياس الصنا مذا ران للصنا و دة قياس وا دة سب ما تل ترميزهفي شاشة بيانات األصنافي أما مذا ران للصنا أكار من و دة قياس بمجرد اانتقات من قل الصنا ستإهر
شاشة جانبية بو دات قياس الصنا يختار المستخدم الو دة التي سيتل البيع بهاي وفي جميع األ وات يم ن تديير

و دة القياس من نفس اللاشة التي تإهر بواسصة ( )F9عندما ي ون المؤشر في قل الو دة.

 الكمية :يستخدم كذا العمود لتحديد رمية الصلب من الصنا. -السعر :يستخدم كذا العمود لتحديد سعر الو دة الوا دة.

 -اإلمجايل :يإهر في كذا العمود مجمالي قيمة الصنا وكو بارة عن اصل ضرب الكمية × السعر.

 حجز :تستخدم كذه الخلية في الة رغبة المستخدم جز رمية الصلب للعميلي فذذا تل الحجز فلن يستصيع المستخدمالتصرف في الكميات المحجوزة في فاتورة المبيعات.

 مدة احلجز :يستخدم كذا الحقل لتحديد مدة جز الصناي وكي الفترة التي ستمنح للعميل مقدم الصلب الحصوتعلم رمية الصنا خاللهاي فذذا تل تجاوز تلك المدة فسي ون للمنلقة ق التصرف في تلك الكميات المحجوزةي مع

مم انية تحديد مدة جز رل صنا علم دة.

 -اإلمجايل الكلي :يإهر في كذا الحقل اإلجمالي الكلي لصلب العميل.

 -الدافيض :يتل مدخات قيمة أو نسبة التخفيت في الة منح العميل تخفيت.

 -اإلمجايل بعد الدافيض :يإهر في كذا الحقل مجمالي طلب العميل بعد التخفيت الممنوح للعميل.
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 بيانات أخرى :يستخدم كذا التبويب مذا ران المستخدم يرغب بذدخات الإريبة علم الصلب أو ضريبة القيمةالمإافة أو رسوم تحسين مدينة.

 حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.تلميح

يم رن ع ررس طلبررات العمرالء ولنزالهررا فرري شاشرة فرواتير المبيعررات مرع مم انيررة تعررديل

البيانات.
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الفاتورة األولية

االسدادا  :تستخدم شاشة الفاتورة األولية في م اتب خدمات اللحن والتصدير وتعتبر خصوة من خصوات نإام اللحن

وبناء علم طلب العميل يقوم م تب اللحن بصلب عروض أسعار من الموردين في نإام
بعد أن يقوم العميل بتقديل طلب
ً
الملتريات قل القيام بمقارنة عروض أسعار الموردين في نإام الملتريات أيإاً وعلم ضوء تلك العروض ومقارنتها يقوم
الم تب بذصدار فاتورة أولية بناء علم أفإل عرض سعر أو علم عرض سعر محددي رما يم ن تحرير فاتورة أولية بدون
ً
عرض سعر موردي وسيتل في اللاشة منزات األصناف باألسعار التي وردت في عرض سعر المورد يإاف مليها نسبة
كامش الربح التي تل تحديدكا للصنا في شاشة بيانات األصناف في نإام المخزوني وتعتبر الفاتورة األولية فاتورة مبدةية

ترسل ملم العميل محدد فيها تاريا تسليل األصناف للعميل ويصلب من العميل الموافقة عليها بدرض قيام الم تب استكمات

خصوات اللراء المتمالة بصلب شراء أو أمر شراء ومن قل أمر توريد مخزني في نإام المخازن باألصناف تليها مصدار
فاتورة مبيعات للعميل.

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 طريقة الدفع :تستخدم كذه الخاليا لتحديد طريقة دفع العميل للفاتورة. -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 رقم الفاتورة :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل الفاتورة األوليةي يث يمنح النإام الفواتير األولية أرقاماً تسلسلية. العميل :يستخدم كذا الحقل لتحديد العميل الذت سيتل مصدار فاتورة أولية باسمف. تاريخ الدسليم :يستخدم كذا الحقل لتحديد تاريا تسليل البإاعة للعميل. -البيان :يستخدم كذا الحقل لتدوين بيان العملية.
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 رقم املقارنة :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل المقارنة بين عروض األسعار مذا ران المستخدم يرغب بذصدار فاتورةبناء علم مقارنة عروض أسعاري ويتل مدخات رقل المقارنة مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة ( )F9وبمجرد تحديد
أولية ً
الرقل ينزت في اللاشة أفإل عرض سعري علماً بقن المقارنات التي تإهر كي المقارنات التي تما علم عروض
األسعار المقدمة من الموردين في نإام الملتريات.

 عرض سعر املورد :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل عرض سعر مورد مذا ران المستخدم يرغب بذصدار فاتورة أوليةبناء علم عرض سعر محدد من عروض األسعار المقدمة من المورديني ويتل مدخات رقل عرض السعر مباشرة أو
ً
بالبحث عنف بواسصة ()F9ي وبمجرد تحديد الرقل تنزت في اللاشة بيانات عرض السعري علماً بقن عروض األسعار
التي تإهر كي عروض األسعار المقدمة من الموردين في نإام الملتريات.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يتل استخدام البيانات التفصيلية للفاتورة األولية مما بذنزات البيانات بموجب مقارنة عروض األسعار باستخدام قل رقل

المقارنة أو بموجب عرض سعر مورد ولما بذدخات البيانات مباشرة علم النحو التالي:

 كود الوحدة :يستخدم كذا العمود لتحديد الصنا أو األصناف التي ستتإمنها الفاتورة األوليةي وبمجرد تحديد الرقليإهر اسل الصنا في العمود المخص

لف.

 الوحدة :تإهر في كذا الحقل – فلياً – و دة قياس الصنا مذا ران للصنا و دة قياس وا دة سب ما تل ترميزهفي شاشة بيانات األصنافي أما مذا ران للصنا أكار من و دة قياس فذنف بمجرد اانتقات من قل الصنا ستإهر
شاشة جانبية بو دات قياس الصنا يختار المستخدم الو دة التي سيتل البيع بهاي وفي جميع األ وات يم ن تديير

و دة القياس من نفس اللاشة التي تإهر بواسصة ( )F9عندما ي ون المؤشر في قل الو دة.

 -الكمية :يستخدم كذا العمود لتحديد رمية الصنا المصلوبة من العميل.

 -سعر املورد :يستخدم كذا العمود لتحديد سعر الو دة الوا دة بحسب سعر المورد.

 -نسبة الزيادة :يإهر في كذا الحقل نسبة كامش الربح للصنا بحسب ما تل تحديده في شاشة بيانات األصناف

في نإام المخزون مع مم انية تعديلفي وكي النسبة التي ددتها المنلقة رنسبة كامش ربح للصنا في مال كذه

الحاات.

 السعر :يإهر في كذا الحقل سعر الو دة الوا دة وكو بارة عن سعر المورد مضافة ملم كامش الربح. اإلمجايل :يإهر في كذا العمود مجمالي قيمة الصنا وكو بارة عن اصل ضرب الكمية × السعر. -اإلمجايل الكلي :يإهر في كذا الحقل اإلجمالي الكلي للفاتورة األولية.

 الدافيض :يستخدم كذا الحقل إلدخات قيمة التخفيت علم مستو الفاتورة في الة منح العميل تخفيت. اإلمجايل بعد الدافيض :يإهر في كذا الحقل مجمالي الفاتورة األولية بعد التخفيت الممنوح للعميل.-

فظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

 بيانات الدعديل :يستخدم تبويب بيانات التعديل مذا تل تعديل الفاتورة األوليةي وتستخدم بدرض تدوين األسبابالتي أدت ملم تعديل الفاتورة.
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فواتري املبيعات

االسدادا  :تستخدم شاشة فواتير المبيعات بدرض مصدار وتحرير فواتير البيع للعمالءي ويتل من خالت اللاشة مدخات

فواتير المبيعات بمختلا طرة البيع المتعارف عليهاي فذلم جانب البيع نقداً أو بموجب شيك أو رالكما يم ن أيإاً مصدار
فواتير بيع باآجل واخر بموجب بصاةق التقميني وفي الوقا الذت يم ن يف مصدار فاتورة مبيعات مباشرة لبيع أصناف أو
أداء خدمة يم ن أيإاً مصداركا بموجب طلب عميلي ويستوعب النإام مصدار فواتير مبيعات للمنلات ذات النلاط
التجارت أو الصناعي أو الخدمي مضافة ملم المنلات التي تتعامل بالمقاييس واألوزان أو الم اتب التي تتعامل مع اللحن
والتصدير وغيركا من القصاعات.

ويستصيع المستخدم مصدار فواتير نهاةية يم ن أيإاً استخدام جميع الوساةل المتعلقة بجذب العمالء رالتخفيت والكميات
المجانية والعروض الترويجية وتقسيط الفواتير اآجلة مضافة ملم مم انية استيعاب التعامل مع الحسابات المتربصة بعملية
البيع رالإراةب ورسوم تحسين المدن وعموات المندوبين وما مذا رانا ستإاف أ باء علم الفاتورةي ويإاف ملم مميزات

الفاتورة مم انية التعامل مع العمالء المرضم علم مستو غرفة الرقود.

وبحسب رغبة المستخدم يم ن البيع من مخزن وا د في الفاتورة أو من أكار من مخزني ولخراج األصناف من المخزن

دفعة وا دة أو بعدة دفعات بموجب مصدار أوامر صرف مخزنية متعددة للفاتورة الوا دة.

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 طريقة الدفع :يستخد م كذا الحقل لتحديد الصريقة التي سيتل بها تسديد قيمة فاتورة المبيعات يث يم ن تحديدم د طرة الدفع التالية:
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ً
نقدا :يتل تحديد طريقة الدفع (نقداً) في الة دفع قيمة الفاتورة نقداً ملم الصندوةي وبموجب تحديد كذه
الصريقة يإهر قل (الصندوة) يتل يف تحديد الصندوة الذت سيقوم باستالم النقدية مع مم انية تحديد رقل



شيك :يتل تحديد طريقة الدفع (شيك) في الة دفع قيمة الفاتورة بموجب شيك من البنكي وبموجب تحديد كذه

عميل من العمالء المرمزين علم أنهل عمالء (نقد) وليس (فجل).

الصريقة يإهر قل (البنك) يتل يف تحديد البنك الذت سيتل مليف مضافة شيك بقيمة الفاتورةي رما تإهر قوت

خاصة ببيانات الليك ررقل وقيمة الليك.



شيك ونقد :يتل تحديد طريقة الدفع (شيك ونقد) في الة دفع جزء من قيمة فاتورة المبيعات نقداً ملم
الصندوة والجزء اآخر بموجب شيك ملم البنكي وبموجب تحديد كذه الصريقة يإهر قل (الصندوة) و قل
(البنك) يتل فيهما تحديد الصندوة والبنك اللذان سيتل مليهما توريد قيمة الفاتورةي مضافة ملم ظهور الحقوت

الخاصة ببيانات الليك.



آجل :يتل تحديد طريقة الدفع (فجل) في الة البيع باآجل وتسجيل قيمة الفاتورة علم العميلي وبموجب

تحديد كذه الصريقة يصبح مدخات (رقل العميل) مجبارت وكو العميل الذت سيتل تسجيل قيمة الفاتورة عليف.
ً
 املبلغ املدفوع مقدما :تإهر الحقوت الخاصة بالمبلغ المدفوع مقدماً عند استخدام طريقة الدفع (أجل)ي

وتستخدم في الة مصدار فاتورة مبيعات فجل ونقد بحيث يقوم العميل بتسديد جزء من قيمة الفاتورة نقداً
وباقي القيمة يتل قيدكا علم العميل (فجل)ي وفي كذه الحالة يتل اختيار الصندوة ولدخات المبلغ المدفوع

من العميل نقداً.



بطاقة ائدمان :يتل تحديد طريقة (بصاقة اةتمان) في الة البيع بواسصة استخدام بصاةق ااةتماني وتإهر كذه
الصريقة بموجب تفعيل خيار (استخدام الفيز في أنواع طريقة الدفع في الفاتورة) في خيارات النإامي وبموجب
تحديد كذه الصريقة تإهر الحقوت الخاصة ببصاقة ااةتمان وكي قوت نوع البصاقة والبنك ونسبة عمولة البنك.
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تلميح

 عمولة البنك سيتل التعامل معها بحسب ما تل تحديده في خيارات النإام.

 سيقوم البنك بتحصيل العمولة من ساب المنلقة مذا رانا العمولة علم المنلقة
نإير قيامف بتحصيل المبلغ من ساب امل بصاقة ااةتماني وسيقوم النإام
بقيد قيمة العمولة في

ساب العمولة الذت تل تحديده في شاشة أنواع الفيز

وبالنسبة المحددةي أما في الة ما تكون العمولة علم العميل فسيتل قيد مجمالي

الفاتورة رذيراد مبيعات.

تلميح

يسررتصيع المسررتخدم اسررتخدام بصاقررة اةتمرران و يرردة رمررا ورد فرري الفق ررة السررابقةي رمررا

يم ررن اسررتخدام أكاررر مررن بصاقررة اةتمرران فرري الفرراتورة الوا رردة يررث يررتل خصررل قيمررة

الفرراتورة مررن أكاررر مررن بصاقررة بموجررب تحديررد مبلررغ رررل بصاقررةي وفرري كررذه الحالررة يررتل

استخدام طريقة (بصاقة اةتمان متعدد).

 -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 -نوع الفاتورة :يستخدم كذا الحقل اختيار نوع فاتورة المبيعات علم النحو التالي:

 فاتورة مبيعات عادية :تإهر كذه الصريقة رصريقة افتراضية وو يدة وتستخدم مع فواتير المبيعات
ااعتيادية.

 فاتورة املبيعات بعد أمر الصرف :تإهر كذه الصريقة عند تفعيل خيار (استخدام فاتورة مبيعات بعد أمر

بناء علم أوامر صرف مخزنية يث
الصرف المخزني) في مدارة النإام ويستخدم عند مصدار فاتورة مبيعات ً
يم ن منزات أمر صرف أو أكار من األوامر التي نوعها (أمر صرف قبل فاتورة المبيعات) لصلبية وا دة ولعميل
محددي وفي كذه الحالة يتل التققير علم العميل وليرادات المبيعات بموجب الفاتورة بينما التققير المخزني وتكلفة

المبيعات تل بموجب أوامر الصرف المخزني.

 فاتورة املبيعات قبل أمر الصرف :تإهر كذه الصريقة عند تفعيل خيار (استخدام فاتورة مبيعات قبل أمر

الصرف المخزني) في مدارة النإام ويستخدم إلصدار فواتير المبيعات التي يتل مخراج رمياتها من المخازن علم

دفعات بموجب أوامر صرف مخزنية في نإام المخزوني وفي كذه الحالة يتل التققير علم العميل وليرادات
المبيعات بموجب الفاتورة بينما التققير المخزني وتكلفة المبيعات تل بموجب أوامر الصرف المخزني.

 املازن :يستخدم كذا الحقل لتحديد المخزن الذت سيتل منف البيع ويستخدم في الة البيع من مخزن وا دي أما مذاكان البيع سيتل من أكار من مخزن فيتل تجاوز الحقل يث سيتل تحديد المخزن في تفاصيل الفاتورة أسفل اللاشة

علم مستو الصنا.
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تلميح

استخدام قل المخزن ي ون مجبارياً في الرة تحديرد طريقرة تسلسرل فرواتير المبيعرات
سب المخزن أو سب النوع والمخزن.

 رقم الفاتورة :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل فاتورة المبيعاتي يث يمنح النإام فواتير المبيعات أرقاماًتسلسلية بحسب التهيئة التي تما في خيارات النإام وما مذا ران التسلسل رلي أو بحسب طريقة الدفع وغيركا من

الصرة.

 رقم الصندوق :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد طريقتي الدفع (نقداً) أو (شيك ونقد) لتحديدالصندوة الذت سيقوم بقبت مبلغ قيمة الفاتورةي ويتل تحديد رقل الصندوة مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة (.)F9
 رقم البنك :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد طريقتي الدفع (شيك) أو (شيك ونقد) لتحديد البنكالذت سيورد لف الفاتورةي ويتل تحديد رقل البنك مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة (.)F9

 -رقم الشيك :يستخدم كذا الحقل إلدخات رقل الليك المقدم من العميل.

 -مبلغ الشيك :يستخدم كذا الحقل إلدخات مبلغ الليكي ويعتمد استخدامف علم طريقة الدفع المستخدمةي فذذا رانا

طريقة الدفع (شيك) فقط يتل مدخات مبلغ الفاتورة بالكاملي أما مذا رانا طريقة الدفع (شيك ونقد) يتل مدخات مبلغ

الليك والمبلغ الباقي سيتعامل معف النإام علم أن استالمف تل نقداًي بمعنم أن البنك سيتققر بمبلغ الليك بينما
الصندوة سيتققر بباقي مبلغ الفاتورة.

 رقم العميل :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد طريقة الدفع (فجل) لتحديد العميل الذت سيتل قيدقيمة الفاتورة عليفي ويتل تحديد رقل المورد مباشرة أو بالبحث عنف بواسصة (.)F9
تلميح

من المهل بم ان رتابة اسل العميل بدون رقل عميل مذا رانا طريقة دفع الفاتورة نقرد
أو شيك أو بصاقة اةتمان.

 -تاريخ االسدحقاق :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة استخدام طريقة الدفع (فجل) لتحديد تاريا استحقاة

بناء علم الفترة المحددة للعميل رفترة
الفاتورة مذا ران المبلغ سيتل ردفعة ولحدةي مع مم انية مظهار التاريا فلياً ً
اةتمان في بيانات العمالء ويلترط لإهور التاريا فلياً تفعيل خيار (مظهار تاريا ااستحقاة في فاتورة المبيعات فلياً
سب فترة ااةتمان) في خيارات النإام.

 رقم الفيزا :يستخدم كذا الحقل الذت يإهر في الة تحديد طريقة الدفع (بصاقة اةتمان) لتحديد نوع البصاقة التيعلم ضوةها يإهر البنك الإامن للبصاقة ونسبة عمولة البنك بحسب ما تل ترميزه في شاشة أنواع الفيز.

 العملة :يستخدم كذا الحقل لتحديد العملة التي سيتل بها البيع مع العلل بقن العمالت التي تإهر كي العمالتالمرتبصة بحساب الصندوة أو البنك أو العميل.
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 مركز الدكلفة :يستخدم كذا الحقل لتحديد مررز التكلفة الذت سيتل تحميلف بقيمة الفاتورةي ويستخدم مذا رانا تهيئةاستخدام مراكز التكلفة في المبيعات (و يد) أما مذا ران متعدد فيتل تحديد مررز التكلفة في تفاصيل الفاتورة علم

مستو الصناي ويعتمد استخدامف علم طريقة استخدام مراكز التكلفة في المنلقة.

 -طريقة احدساب الضريبة :يستخدم كذا الحقل اختيار طريقة ا تساب الإريبة وبموجب كذه الصريقة سيعمل

النإام علم ا تساب الإريبة سب أنواع الإريبة المرتبصة بصريقة اا تساب ونسبة الإريبة لكل صنا مرتبط

بنوع الإريبة.

بناء علم طلب عميلي فذذا ران المستخدم
 طلبات العمالء :يستخدم كذا الزر في الة مصدار فاتورة مبيعات ًيرغب بتحرير فاتورة مبيعات بناء علم طلب عميل يقوم بذدخات رقل طلب العميل مباشرة أو بتحديده من قاةمة
طلبات العمالء التي تإهر بعد الإدط علم (.)F9

بناء علم فاتورة أوليةي ويستخدم في م اتب اللحن
 فاتورة أولية :يستخدم كذا الزر في الة مصدار فاتورة مبيعات ًوالتصدير الذت تعتمد عملية البيع يف علم عدة خصوات منها مصدار فاتورة أولية للعميلي فذذا ران المستخدم يرغب
بتحرير فاتورة مبيعات بناء علم فاتورة أولية يقوم بذدخات رقل الفاتورة األولية مباشرة أو بتحديده من القاةمة التي

تإهر بعد الإدط علم (.)F9

 -البيان :يستخدم كذا الحقل إلدخات البيان التفصيلي لفاتورة المبيعات.

 فاتورة معلقة :تستخدم كذه الخلية في الة رغبة المستخدم عدم مكمات الفاتورة وتعليقها ألت سبب من األسباب معمم انية فظ الفاتورة المعلقة بينما تر يلها لن ي ون متا اً تم تنتهي عملية التعليق.

 -فاتورة دورية :تستخدم كذه الخلية للفواتير التي يحتاج المستخدم منزات بياناتها في فواتير أخر ي فبداً من مدخات

اء بتعديل
البيانات من جديد يقوم بذصدار فاتورة جديدة من فاتورة دورية مع مم انية تعديل الفاتورة الجديدة سو ً
األصناف أو الكميات أو غيركا من البياناتي ويلترط لالستفادة من كذه الميزة تحديد كذا الحقل بذشارة ( )للفاتورة

التي يرغب بقن تكون دورية.

 إصدار فاتورة من فاتورة دورية :يستخدم كذا الحقل في الة رغبة المستخدم مصدار فاتورة مبيعات جديدة منفاتورة دوريةي ويتل مدخات رقل فاتورة المبيعات الدورية مباشرة أو بالبحث عنها بواسصة ()F9ي ويلترط لإهور

الفواتير أن تكون فاتورة دورية.

 -عمالء غرف :يستخدم كذا الخيار لعمالء الدرف في المستلفيات من المرضمي ويإهر في الة تفعيل واستخدام

نإام الصيدليات في مدارة النإام وبلرط تفعيل خيار (استخدام أرقام الدرف في المبيعات) في خيارات النإامي رما
أنف ا يإهر ما مذا رانا طريقة دفع الفاتورة (أجل) والدرض منف كو سهولة متابعة عمالء نزاء المستلفيات

بحسب رقل الدرفة.

 بطائق تطبيب :يستخدم كذا الخيار الذت يإهر في الة تفعيل واستخدام نإام بصاةق التقمين الصحي ونإامالصيدليات بدرض متابعة البيع بواسصة بصاةق التقمين الصحيي فالصيدليات التي تتعامل مع منلات التقمين
الصحي تستفيد من كذه الميزة بحيث يقوم العميل بتسديد جزء من الفاتورة بينما سيتل تحميل باقي قيمة الفاتورة علم
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شررة التقمين بحسب رقل البصاقة الذت سيتل تحديده في كذا الحقل وكو الرقل الذت تل ربصف بلررة التقمين في شاشة

بصاقة التقمين في نإام المخزون.

 تإهر في اللاشة عدة أزرار مساعدة للمستخدم من خاللها يتل اانتقات ملم شاشات أخر مما إلدخات بيانات رلاشةبيانات العمالء ولما استعراض بيانات راستعراض تقرير أرصدة العمالءي وبمجرد الإدط علم الزر تإهر اللاشة

المعنية.

ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يستخدم الجدوت أسفل اللاشة لتحديد األصناف التي سيتل تإمينها فاتورة المبيعات.

 كود الوحدة :يستخدم كذا العمود لتحديد الصنا أو األصناف التي سيتل بيعهاي ويتل مدخات رقل الصنا مباشرة أوبواسصة البحث عنف بواسصة ()F9ي وبمجرد تحديد الرقل يإهر اسل الصنا في العمود المخص

لفي رما تإهر

باقي البيانات المتعلقة بالصنا.

 الوحدة :تإهر في كذا الحقل – فلياً – و دة قياس الصنا مذا ران للصنا و دة قياس وا دة سب ما تل ترميزهفي شاشة بيانات األصنافي أما مذا ران للصنا أكار من و دة قياس ستإهر و دة البيع اافتراضية فلياً فذذا لل

يوجد و دة بيع افتراضية فذنف بمجرد اانتقات من قل الصنا ستإهر شاشة جانبية بو دات قياس الصنا يختار

المستخدم الو دة التي سيتل ا لبيع بهاي وفي جميع األ وات يم ن تديير و دة القياس من نفس اللاشة التي تإهر

بواسصة ( )F9عندما ي ون المؤشر في قل الو دة.
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يستصيع المستخدم البحث عن األصناف أو الحصوت علم بيانات عن األصناف من خالت استخدام اختصارات في

لو ة المفاتيح علم النحو التالي:
االخدصار
F9

املهمة

البحث عن األصناف بواسصة رقل أو اسل الصنا

البحث عن األصناف بواسصة رقل أو اسل الصنا أو المخزن أو المجموعة

F4

المخزنية أو و دة القياس أو العبوة أو الباررود أو نوع الصنا أو التسعيرة أو

F3

الحصوت علم الكميات المتوفرة من الصنا علم مستو رل مخزن.

F5
F6
F7

بيانات التصنيع وبيانات الجودة وغيركا من البيانات.

الحصوت علم الكميات المتوفرة من الصناي وتكالي

المتوفرة واألصناف ذات الكميات الصفرية.

الحصوت علم رميات وتكالي

األصناف ذات الكميات

األصناف التي لها رميات متوفرة.

استعراض فخر خمس فواتير ملتريات من الصناي تإهر الكميات التي تل

شراةها والمجاني والتخفيت.

مظهار األصناف التي يتل بيعها للعميل بصورة متكررةي فمن خاللف تإهر تلك

F8
Shift+F11
F12

األصناف بلرط ربصها بالعميل في شاشة (ربط األصناف بالعمالء) في مدخالت

النإام وكي اللاشة التي تإهر بموجب تفعيل خيار (ميزة ربط األصناف

بالعمالء).

البحث عن األصناف البديلة

استعراض فخر علر فواتير مبيعات
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تلميح

 يتل استخدام كذه ااختصارات عندما ي ون المؤشر في عمود (رقل الصنا).

 عند ااستعالم عن بيانات صنا محدد يتل مدخات رقل الصنا ومن قل
استخدام ااختصار.

 عند ااستعالم عن بيانات أصناف مجموعة محددة يتل مدخات رقل المجموعة
ومن قل استخدام ااختصار.

 عند ااستعالم عن بيانات جميع األصناف يتل استخدام ااختصار بدون مدخات
أية بيانات.

 الرقم الدسلسلي :يستخدم كذا العمود ل صناف التي يتل التعامل معها بواسصة األرقام التسلسليةي فذذا رانالصنا من كذا النوع يستصيع المستخدم مدخات تفاصيل األرقام التسلسلية للصنا في الفاتورةي ويتل مدخات األرقام
التسلسلية من اللاشة الجانبية التي تإهر بمجرد الإدط علم الخلية في كذا العمود التي تتقاطع مع الصنا.

 املازن :يستخدم كذا العمود لتحديد المخزن الذت سيتل منف بيع الصنا في الة البيع من أكار من مخزن فيالفاتورة الوا دة ويلترط عدم استخدام قل (المخزن) في البيانات األساسية للفاتورة أعلم اللاشةي أما مذا تل استخدام

ذلك الحقل فهذا يعني أن األصناف رلها ستباع من مخزن وا د وبالتالي سيإهر المخزن فلياً في كذا العمود مع
عدم مم انية تعديلف.

 رقم الرف :يإهر كذا العمود في الة استخدام الرفوف في المخازن وفي الة تفعيل خيار (مظهار رقل الرف فيتفاصيل الفاتورة) في خيارات النإامي ويإهر يف رقل الرف الذت يقع يف الصنا.

 -الكمية :يستخدم كذا العمود إلدخات الكمية التي سيتل بيعها من الصنا.
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تلميح

 تإهر الكمية فلياً مذا تل استخدام الرقل التسلسلي.

 بواسصة ( )Shift+F12تإهر شاشة جانبية باسل ( اسبة تحويل المقاسات)

يم ن استخدامها للتحويل بين المقاساتي ويلترط أن ي ون الصنا من

أصناف المقاسات واألوزان.

 -الكمية العددية :يستخدم كذا العمود في الة استخدام نإام المقاسات واألوزاني ويستخدم بدرض تحديد رمية

الصنا ر مية عددية بو دة القياس العددية اافتراضية التي تل تحديدكا للصنا من شاشة بيانات األصنافي

وبل ل فلي يتل مظهار الكمية المقابل لها بو دة القياس الرةيسية (غير المعدودة)ي ويم ن أيإا أن تتل العملية

بتحديد الكمية بو دة القياس األساسية (غير المعدودة) وبل ل فلي يتل مظهار الكمية المعدودة.

 -اجملانية :يستخدم كذا العمود في الة تعامل المنلقة مع الكميات المجانية في مبيعاتهاي ويإهر العمود في الة

تحديد خيار (السماح بالكميات المجانية) في خيارات النإامي ويلترط للتعامل مع الكميات المجانية أن ي ون الصنا

خاضع للتعامل مع الكميات المجانية بحسب الترميز الذت تل في شاشة بيانات األصناف في نإام المخزوني وتإهر
الكمية المجانية بحسب النسبة المحددة للصنا من الكمية المباعة وكي النسبة التي تل تحديدكا للصنا في بيانات

األصنافي وتإهر النسبة فلياً بحسب استخدام تحديد خيار (مظهار نسبة الكمية المجانية للصنا فلياً) في خيارات
النإام مع مم انية تعديل تلك الكمية بحيث ا تتجاوز النسبة المسموح بها ر مية مجانية.

 تاريخ االندهاء :يستخدم كذا العمود الذت يإهر في الة استخدام تواريا اانتهاء إلدخات تاريا انتهاء األصنافالخاضعة لتواريا انتهاء.

 مركز الدكلفة :يعتمد استخدام كذا العمود علم طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في شاشة خيارات نإام المبيعاتييث يم ن استخدامف في الة استخدام خيار (متعدد)ي وفي كذه الحالة يستخدم لتحديد مررز التكلفة علم مستو

الصنا وسيتل التققير المحاسبي علم مستو رل مررز تكلفةي أما في الة استخدام خيار (و يد) سيتل مدخات مررز
التكلفة علم مستو الفاتورة في البيانات األساسية وفي كذه الحالة سيإهر المررز في العمود فلياً مع عدم مم انية

التعديل.

 السعر :يستخدم كذا العمود إلدخات سعر بيع الو دة الوا دة من الصناي ويتل تحديد سعر البيع من األسعار التيتإهر وكي األسعار المسموح التعامل بها من قبل المستخدم أو العميل وما مذا رانا كناك عدة مستويات من

األسعار رسعر الجملة والتجزةةي رما يم ن مدخات السعر مباشرة خاصة في الة عدم استخدام تسعيرة البيع.
تلميح

يم ررن مدخررات سررعر البيررع شررامالً للإ رريبة بلرررط أن يررتل تفعيررل خيررار (صررنا سررعره
شررامل للإرريبة) فرري بيانررات األصررناف عنررد ترميررز الصررنا ل صررناف الترري تتعامررل

مر ررع ض ر رريبة المبيعر ررات ()VATي وفر رري كر ررذه الحال ررة س رريقوم النإر ررام با تسررراب قيمر ررة
الإريبة سب نسبتها وبمجرد اانتقات من العمود سريإهر سرعر البيرع الحقيقري فري
كذا العمود بينما قيمة الإريبة ستإهر في عمود (قيمة الإريبة).
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 -ضريبة الت  :VATتإهر كذه األعمدة في الة تعامل المنلقة مع ضريبة الر ()VATي رما أنف ا تإهر ما عند

تحديد خيار (ا تسابها فلياً) في شاشة خيارات مدارة النإامي ويستخدم مع األصناف الخاضعة للإريبة بحسب
الترميز الذت تل في شاشة (بيانات األصناف) في مدخالت المخزوني ويتل ا تساب مقدار الإريبة بحسب نسبتها

المحددة علم مستو الصنا في شاشة بيانات األصناف.

 السعر مع الضريبة :يإهر في كذا العمود مجمالي سعر الصنا مع قيمة الإريبة التي تل ا تسابها.تلميح

يتل ا تساب ضريبة القيمة المإافة بحسرب التهيئرة التري تمرا فري شاشرة (خيرارات)
المبيعات وما مذا ران التخفيت في الصنا سيؤقر علم ا تساب الإريبة أم ا.

 -ختفيض  / 1ختفيض  :2يستخدم كذان العمودان في الة منح المنلقة عمالةها تخفيت علم مستو الصناي مع

العلل أن التخفيت األوت كو نسبة من سعر الصنا بينما التخفيت الااني كو نسبة من سعر الصنا المتبقي بعد

ا تساب التخفيت األوتي ويستصيع المستخدم التعامل مع التخفيت علم مستو الصنا رقيمة بلرط تفعيل خيار
(استخدام التخفيت في فواتير المبيعات علم مستو الصنا رقيمة) في خيارات النإام.

 اإلمجايل :يإهر في كذا العمود التكلفة اإلجمالية للصنا الوا د وكي بارة عن اصل ضرب رمية الصنا ×التكلفة.

 املندوب :يعتمد استخدام كذا العمود علم طريقة التعامل مع مندوبي المبيعات في شاشة خيارات نإام المبيعاتييث يم ن استخدامف في الة استخدام خيار (متعدد)ي وفي كذه الحالة يستخدم لتحديد المندوب علم مستو

الصنا يث سيتل ا تساب نسبة العمولة للمندوبين علم مستو رل صنا من أصناف الفاتورةي وبمجرد تحديد
المندوب تإهر نسبة عمولة المندوب في العمود المخص

لها مع مم انية تعديل النسبةي أما في الة استخدام

خيار (و يد) سيتل مدخات المندوب علم مستو الفاتورة في تبويب (بيانات أخر ) وفي كذه الحالة سيإهر المندوب

في العمود فلياً مع عدم مم انية التعديل.

 -إمجايل الفاتورة :يإهر في قل مجمالي الفاتورة أسفل اللاشة مجمالي فاتورة المبيعات لجميع األصناف.

 -الدافيض :يستخدم قل التخفيت أسفل اللاشة في الة منح العميل تخفيت (قيمة) علم مستو مجمالي الفاتورة

ويستخدم إلدخات قيمة التخفيتي وفي الة صوت العميل تخفيت علم مستو الصنا فذن التخفيت علم

مستو الصنا يإهر فلياً في كذا الحقل.

 -النسبة :يستخدم قل التخفيت أسفل اللاشة في الة منح العميل تخفيت (نسبة) علم مستو مجمالي الفاتورة

ويستخدم إلدخات نسبة التخفيتي وفي الة صوت العميل تخفيت علم مستو الصنا رنسبة فذن كذا التخفيت

يإهر فلياً في كذا الحقل.

 اإلمجايل النهائي :يإهر في قل اإلجمالي النهاةي أسفل اللاشة مجمالي قيمة الفاتورة وكو بارة عن اإلجماليناق

التخفيت من وجد.
تلميح
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ً
ثالثا :األعباء

تإهررر األصررناف مررع مختلررا البيانررات فرري الجرردوت فلي راً مررع مم انيررة تعررديلها مذا تررل
مصدار فاتورة مبيعات بموجب طلب عميل أو بموجب فاتورة أولية.

يستخدم تبويب األ باء لتحديد طريقة ا تساب األ باء وتحديد ساب  /سابات األ باء وقيمة العبء الذت سيتل مضافتف

ملم قيمة الفاتورة ومن قل توزيع مبلغ العبء علم األصناف في الفاتورة مع مم انية مضافة األ باء علم أكار من ساب

اء بعملة الفاتورة أو بعمالت تختلا عن عملة الفاتورة ولضافة البيان الذت سيإهر علم مستو العبء في الحقوت
سو ً
المخصصة.



تضمني األعباء :علم الفاتورة :يستخدم كذا الخيار مذا رانا المنلقة ستإي

علم العميل بعت األ باء في

الفاتورة رقجور النقل والتحميلي وسيقوم النإام بذقبات قيمة تلك األ باء ولضافتها في ساباتها (داةن) مقابل

الصرف المدين الذت يمال العميل أو الصندوة أو البنك بحسب طريقة الدفع.


عد تضمني األعباء :يستخدم كذا الخيار مذا رانا المنلقة لن تإي



احدساب األعباء كدافيض :يستخدم كذا الخيار مذا رانا المنلقة ستتعامل مع األ باء رتخفيت يؤقر علم

األ باء علم العميل منما ستتحملها

وسيتل قيدكا علم ساب وسيط سيتل ترميزه في شاشة الحسابات الوسيصة في مدارة الحسابات (مدين).

مجمالي الفاتورة.

 حسابات األعباء :يستخدم القسل الخاص بحسابات األ باء إلدخات سابات األ باء وقيمة العبء علم مستو رلاء بعملة الفاتورة أو بعمالت تختلا عن عملة الفاتورةي ويتل استخدام تلك الحقوت علم النحو التالي:
ساب سو ً
 رقم احلساب :يستخدم كذا الحقل لتحديد الحساب أو الحسابات التي سيتل استخدامها رق باء.



العملة :يستخدم كذا الحقل لتحديد عملة ساب األ باء.

املبلغ بعملة احلساب :يستخدم كذا الحقل إلدخات مبلغ العبء علم مستو رل ساب بالعملة المحددة.
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املبلغ بعملة الفاتورة :يإهر في كذا الحقل مبلغ العبء علم مستو رل ساب بعملة الفاتورة سب سعر

التحويل من عملة الحساب ملم عملة الفاتورةي وكو المبلغ الذت سيعمل النإام علم توزيعف علم أصناف

الفاتورة.


توزيع األعباء :يستخدم كذا الزر – الذت يإهر في البيانات األساسية  -بدرض توجيف النإام بتوزيع مبلغ

األ باء علم أصناف الفاتورةي وبمجرد الإدط علم الزر سيقوم النإام بتوزيع مبلغ األ باء علم األصناف
بناء علم تكلفة رل صناي وسيإهر في عمود (األ باء) نصيب الو دة الوا دة من الصنا من تلك األ باء.
ً
تلميح
بناء علم نسبة مجمالي رل صنا ملم مجمالي قيمة الفاتورة.
 يتل توزيع األ باء ً
 يتل توزيع األ باء بعد مدخات األصناف في الجدوت أسفل اللاشة.

ً
رابعا :ضريبة الصنف

يستخدم تبويب ضريبة الصنا مذا ران المستخدم سيتعامل مع ضريبة المبيعات.

 خاضع لضريبة الت ( :)VATيستخدم كذا القسل من التبويب مذا رانا الفاتورة خاضعة لإريبة القيمة المإافة الر( )VATولل يتل استخدام خيار (ا تسابها فلياً) في شاشة خيارات مدارة النإامي بمعنم أنف سيتل التعامل مع ا تساب
الإريبة بل ل يدوت من قبل المستخدمي فذذا رانا الفاتورة خاضعة للإريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار خاضعة

لإريبة الر ( )VATبذشارة ( )ومن قل يتل التعامل مع باقي الحقوت علم النحو التالي:


نوع الضريبة :تستخدم كذه الخيارات لتحديد مستو



رقم حساب الت  :VATيإهر في كذا الحقل فلياً رقل ساب الر ( )VATبحسب ما كو مرمز في شاشة

أو نوع الإريبة المصلوب ا تسابها علم فاتورة

الملتريات.

الحسابات الوسيصة في مدارة الحساباتي وسيقوم النإام بذقبات قيمة الإريبة في الصرف الداةن من كذا

الحساب.


الرقم الضريبي للعميل :يإهر في كذا الحقل الرقل الإريبي للعميل بحسب ما تل ترميزه في شاشة بيانات



قيمة ضريبة الت ( :)VATيإهر في كذا الحقل فلياً مبلغ ضريبة الر ( )VATبعملة ساب ضريبة الر ()VAT

العمالء.

المرمز في شاشة الحسابات الوسيصةي وتإهر بحسب النسبة المحددة في شاشة بيانات المجموعات المخزنية

في نإام المخزون.


قيمة ضريبة الت ( )VATبعملة الفاتورة :يإهر في كذا الحقل فلياً مبلغ الإريبة بعملة الفاتورة.
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تلميح

يلترط للتعامل مع ضريبة الر ( )VATما يلي:

 تفعيل خيار (قيمة الإريبة المإافة) في شاشة خيارات نإام مدارة النإام.
 ترميز سابات ضريبة الر ( )VATفي شاشة الحسابات الوسيصة في نإام
مدارة الحسابات.

 تفعيل خيارات (ضريبة صنا) ل صناف الخاضعة لإريبة الر ( )VATفي

شاشة بيانات األصناف في نإام المخزون مع تحديد نسبة الإريبة لكل

صنا.

ً
خامسا :ضرائب أخرى

يستخدم تبويب ضراةب أخر لدرض التعامل مع الإراةب والرسوم التي يم ن مضافتها ملم الفاتورة رإريبة األرباح
والإريبة علم مستو الفاتورة ورسوم تحسين المدينة.

 رسو حتسني مدينة :يإهر كذا القسل من التبويب في الة تحديد خيار (استخدام تحسين مدينة) في شاشةالخياراتي ويستخدم مذا رانا الجهة تتعامل مع رسوم التحسين ورانا الفاتورة خاضعة لرسوم التحسيني فذذا رانا
الفاتورة خاضعة لرسوم تحسين مدينة يقوم المستخدم بتحديد خيار (تحسين مدينة) بذشارة ( )ومن قل يتل التعامل

مع باقي الحقوت علم النحو التالي:


رقم احلساب :يإهر في كذا الحقل فلياً رقل ساب رسوم تحسين مدينة بحسب ما كو مرمز في شاشة
الخيارات في نإام المبيعاتي وسيقوم النإام بذقبات قيمة رسوم التحسين في الصرف الداةن من كذا الحساب.



قيمة حتسني مدينة :يإهر في كذا الحقل فلياً مبلغ رسوم تحسين مدينة بحسب النسبة المحددة للصنا
كرسوم تحسين في شاشة بيانات األصناف في نإام المخزون.

 ضريبة األرباح :يستخدم القسل الخاص بإريبة األرباح في مذا رانا الفاتورة خاضعة لإريبة األرباحي فذذا راناالفاتورة خاضعة للإريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار (خاضع لإريبة األرباح) بذشارة ( )ومن قل يتل التعامل مع

باقي الحقوت علم النحو التالي:


النسبة :تإهر نسبة الإريبة فلياً بحسب النسبة التي تل تحديدكا لإريبة األرباح في خيارات مدارة النإام مع
مم انية تعديلها في الة استخدام خيار (مدخات نسبة الإريبة يدوت في فواتير المبيعات والملتريات).



قيمة ضريبة األرباح :تإهر قيمة ضريبة األرباح علم الفاتورة في كذا الحقل فلياً بحسب النسبة التي تل



سعر الدحويل :يإهر في كذا الحقل فلياً سعر تحويل ساب ضريبة األرباح ملم ساب الفاتورة.

تحديدكا في قل (النسبة)ي وتإهر القيمة بعملة ساب ضريبة األرباح المرمز في شاشة الحسابات الوسيصة.



قيمة ضريبة األرباح بعملة الفاتورة :يإهر في كذا الحقل فلياً مبلغ الإريبة بعملة الفاتورة.
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 -ضريبة الفاتورة :يإهر كذا القسل من التبويب في الة تحديد خيار (الإريبة علم مستو الفاتورة) في شاشة

الخياراتي ويستخدم مذا رانا الفاتورة خاضعة للإريبةي فذذا رانا الفاتورة خاضعة للإريبة يقوم المستخدم بتحديد
خيار ضريبة الفاتورة بذشارة ( )ومن قل يتل التعامل مع باقي الحقوت علم النحو التالي:


رقم احلساب :يإهر في كذا الحقل فلياً رقل ساب الإريبة بحسب ما كو مرمز في شاشة الخيارات في نإام



قيمة ضريبة الفاتورة :يإهر في كذا الحقل فلياً مبلغ ضريبة الفاتورة بحسب النسبة المحددة رإريبة في

المبيعاتي وسيقوم النإام بذقبات قيمة الإريبة في الصرف الداةن من كذا الحساب.
شاشة الخيارات.

ً
سادسا :املندوبني والعموالت

يستخدم تبويب المندوبين والعموات عند ا تساب عمولة للمندوبين.

 رقم املنطقة :يستخدم كذا الحقل مذا رانا المنلقة ترغب باستخدام المناطق الجد ار يةي ويستخدم لتحديد رقل المنصقةالتي يقع العميل في نصاقها الجدرافي.

 املندوب :يستخدم كذا الحقل لتحديد المندوب الذت قام بعملية البيعي ويستخدم في الة رغبة المنلقة مقبات عمولةالمندوب لصالحفي ويعتمد استخدامف علم تهيئة استخدام المندوبين في المبيعات (و يد) أما مذا ران متعدد فيتل
تحديد المندوب في تفاصيل الفاتورة علم مستو الصناي ويتل تحديد المندوب من قاةمة مندوبي المبيعات وبمجرد

تحديد المندوب تإهر بيانات المندوب بما فيها نسبة العمولة في الحقوت المخصصة لها مع مم انية تعديل النسبةي

وتإهر تلك البيانات بحسب ما تل ترميزه في شاشة بيانات المندوبين في مدخالت النإامي رما تإهر قيمة عمولة
المندوب بحسب عملة سابفي وسيقوم النإام فلياً بذقبات تلك العمولة لصالح المندوب في سابف عند تر يل الفاتورة
كصرف (داةن) وسيقابلف في الصرف (مدين) ساب (عمولة المندوبين) المرمز في شاشة الحسابات الوسيصة في

مدارة الحسابات.

ً
سابعا :األقساط

يستخدم تبويب األقساط عند تقسيط فاتورة المبيعات اآجلةي يث يم ن توزيع قيمة الفاتورة ملم أقساط متساوية يتل تسديدكا
خالت فترة محددةي مع مم انية تدوين أرقام اللي ات في الة تحرير العميل شي ات فجلة مستحقة نهاية رل قسطي ويستخدم

التبويب في الة استخدام طريقة الدفع (فجل) علم النحو التالي:

 -عدد األقساط :يستخدم كذا الحقل لتحديد عدد األقساط التي سيوزع عليها المبلغ.

 إمجايل مبلغ الدقسيط :يإهر في كذا الحقل مجمالي مبلغ الفاتورة رمبلغ افتراضي خاضع للتقسيط مع مم انيةتعديل المبلغ بحسب ااتفاة مع العميل خاصة مذا قام العميل بتسديد جزء من الفاتورة ردفعة أولية قبل تنفيذ التقسيط

بلرط عدم تجاوز المبلغ مجمالي قيمة الفاتورة.

 مدة القسط :يستخدم كذا الحقل لتحديد المدة الفاصلة بين األقساطي ويتل يف تحديد المدة باأليامي بمعنم تحديداأليام الفاصلة بين رل قسط وقسطي مع مال إة أن المدة اافتراضية التي تإهر كي ( )30يوم.
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 -تاريخ القسط األول :يستخدم كذا الحقل لتحديد تاريا استحقاة أوت قسطي وعلم ضوء كذا التاريا سيتل ا تساب

بناء علم مدة القسط.
تاريا استحقاة رل قسط ً
 توزيع املبلغ :تستخدم كذه الخلية بدرض توجيف النإام توزيع المبلغ علم عدد األقساط بالتساوتي مع مال إة أنفيم ن توزيع المبلغ يدوياً ويسمح النإام باختالف رل قسط عن اآخر بلرط تساو المبلغ الموزع مع مجمالي مبلغ

التقسيط.

 رقم الشيك :يإهر كذا العمود في الة تحديد خيار (مظهار رقل الليك في األقساط) في خيارات النإامي ويستفادمنف في الة تحرير العميل للي ات مستحقة في نهاية رل قسط بدرض المتابعة والمراقبة لللي ات يث يتل تدوين

رقل شيك رل قسط.

تلميح

ير ررتل متابعر ررة تسر ررديد األقسر رراط مر ررن شاشر ررة توزير ررع تسر ررديدات العمر ررالء فر رري نإر ررام مدارة

الحسررابات الترري مررن خاللهررا يررتل متابعررة المبررالغ الترري سررددكا العميررل ومررن قررل معرفررة
األقساط المسددة واألقساط الدير مسددة.

ً
ثامنا :خدمات الشحن

يستخدم تبويب خدمات اللحن في المنلات التي تتعامل مع اللحن رم اتب اللحن والتصديري ويستخدم إلدخات البيانات

المتعلقة بعملية اللحن المتمالة بر :


اللررة الناقلة للبإاعة



اللررة المستلمة للبإاعة





نوع ورقل البيان الجمرري

الوزن

نوع الخدمة



رقل فاتورة البإاعة



رقل البوليصة






طباعة الفاتورة الخاصة بخدمة اللحن (عربي)

طباعة الفاتورة الخاصة بخدمة اللحن (منجليزت)

المستورد.

ميناء الوصوت.

وغيركا من البيانات.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

 القيد املايل :بمجرد فظ العملية يعمل النإام علم توليد قيد محاسبي ويم ن استعراض القيد باستخدام زر (القيدالمالي).
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بناء علم خيار (استدعاء سند القبت من فاتورة مبيعات) ويستخدم عند رغبة
 سند القبض :يإهر كذا الزر ًالمنلقة مقبات مبيعاتها النقدية راجل ولقباتها في ساب العميل ومن قل مصدار سند قبت أو أكار لتسديد الفاتورةي

وبمجرد النقر عليف يتل استدعاء شاشة سندات القبت وتإهر يف بيانات الفاتورة ويقوم المستخدم باستكمات مصدار

السند مما بذجمالي قيمة الفاتورة أو بجزء منها.

 -صرف فاتورة مبيعات :يإهر كذا الزر عند تفعيل خيار (استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة

علم صرف الكميات) ويستخدم بدرض الرقابة علم مخراج رمية الفاتورة من المخزن ولن يترتب عليف أت تققي ارت

محاسبية أو مخزنية منما كو للرقابة فقطي وبمجرد النقر علم كذا الزر تإهر شاشة (أمر صرف فاتورة مبيعات) التي
تستخدم لصرف رميات الفاتورةي ويستصيع المستخدم الحصوت علم تقارير تفصيلية بالكميات التي تصرف بموجب

أمر صرف فاتورة المبيعات.
تلميح

يتل التققير علم المخزون بموجب فاتورة المبيعات أما بالنسبة ألوامر الصرف

فهي رقابية فقط علم ع س فاتورة المبيعات التي من نوع (فاتورة مبيعات قبل
أمر الصرف) التي تصرف بقوامر صرف مخزنية في نإام المخازن سب
الخيارات المنإمة لذلك فتلك الفواتير يتل التاقير علم المخزون في أمر

الصرف وليس في الفاتورة.

 -مردود مبيعات :يستخدم كذا الزر في الة رغبة المستخدم مصدار عملية مردود مبيعات لفاتورة تل مصداركا

ااًي فبداً من الذكاب ملم شاشة المردود يتل استدعاةها بواسصة كذا الزر مباشرة ومن قل يقوم باستكمات مجراءات

المردود.
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 املادربات :يإهر كذا الزر عندما يتل استخدام خيار (مظهار شاشة المختبرات من فواتير المبيعات) في شاشةخيارات المبيعاتي ويستخدم في منلات المختبرات الصبية بدرض تدوين البيانات الخاصة بالفحوصات الصبية
ومنح

ونتاةجها

تقرير

للمريتي بمجرد النقر علم
كذا

الزر

تإهر

شاشة

المختبرات يتل فيها تدوين اسل

المريت ورقل ملفف والصبيب
المعالج ونوع واسل الفح
ونتيجة

المصلوب

الفح

وتدوين التقرير النهاةي لعملية
ومن قل مرسالها ملم

الفح

الصابعة

للمريت.

رتقرير

يمنح

 فواتري احملطات :يستوعب النإام التعامل مع المحصات من خالت تفعيل خيار (التعامل مع المحصات) في شاشةخيارات المبيعاتي وفي كذه الحالة تإهر شاشة فواتير المبيعات:

تستخدم اللاشة بنفس طريقة ااستخدام السابقة مع وجود ااختالفات التالية:



الصنف :يجب أن ي ون الصنا من نوع (صنا محصات) بموجب الترميز في شاشة (بيانات األصناف).

رقم العداد :يستخدم كذا العمود إلدخات رقل فلة العد (العداد) بحسب ما تل ترميزه في شاشة (ترميز العدادات)

في مدخالت نإام المبيعات.
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تلميح

يجررب أن ي ررون العررداد م ررتبط بررالمخزن الررذت تررل تحديررده فرري عمررود (المخررزن) مررن

خالت الترميز الذت تل في شاشة (ترميز العدادات).



القراءة السابقة :تإهر قراءة العداد السابقة فلياً بمجرد مدخات رقل العدد مما سب (القراءة اافتتا ية للعداد)

التي تل مدخالها في شاشة ترميز العدادات عند استخدام العداد ألوت مرة في الفاتورة أو سب القراءة التي تل
مدخالها آخر فاتورة للعدادي أما مذا لل توجد قراءة افتتا ية للعداد سيسمح النإام بذدخات القراءة السابقة يدوياً.



القراءة احلالية :يستخدم كذا العمود إلدخات القراءة الحالية للعداد.



االشرتاك الشهري :يإهر في كذا الحقل ااشتراك اللهرت مذا ران للعداد اشتراك شهرتي وتإهر سب قيمة



الكمية :تإهر الكمية في كذا العمود فلياً وكي بارة عن الفارة بين القراءة الحالية والقراءة السابقة.

ااشتراك للعداد التي تل مدخالها في شاشة ترميز العدادات في مدخالت النإام.

 -طباعة مناذج أخرى من الفاتورة :تإهر خيارات (طباعة نموذج فخر للفاتورة) و (طباعة نموذج فخر ل قساط)

عند تحديد خيارات طباعة نموذج فخر للفاتورة في شاشة الخياراتي ويستخدم مذا رانا المنلقة ترغب بصباعة نموذج
فاتورة مبيعات خاص بهاي فذذا تل تحديد أ د تلك الخيارات عند الصباعة يإهر النموذج الخاص بالمنلقة بحسب

التصميل الذت يقوم بف أ د مهندسي اللررة.
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بيان الدعبئة

االسدادا  :تستخدم شاشة بيان التعبئة في م اتب اللحن والتصدير بدرض مدخات بيانات شحن البإاعة ملم العميلي
وتعتبر قاةمة التعبئة كي المر لة األخيرة من م ار ل أو من خصوات عمل م اتب اللحني يث فيها سيتل منزات فاتورة أو

أكار بقصنافها ورمياتها لعميل وا د أو أكاري ويتل فيها تحديد جميع البيانات المتعلقة بقاةمة التعبئة من اللررة الناقلة
وتاريا الوصوت وميناء التصدير وميناء الوصوت وأرقام الكراتين ورمياتها علم مستو رل صنا والحجل وغيركا من

البيانات التي تخ

قواةل التعبئة.

طريقة اسدادا الشاشة

البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 الرقم :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل القاةمةي يث يمنح النإام قواةل التعبئة أرقاماً تسلسلية. -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 -الشركة الناقلة :يستخدم كذا الحقل إلدخات اللررة الناقلة للبإاعة.

 تاريخ الوصول :يستخدم كذا الحقل لتحديد التاريا المتوقع لوصوت البإاعة ملم العميل. ميناء الدصدير :يستخدم كذا الحقل لتحديد ميناء تصدير البإاعة. -ميناء الوصول :يستخدم كذا الحقل لتحديد ميناء وصوت البإاعة.

 فاتورة املبيعات :يستخدم كذا القسل من اللاشة بدرض البحث عن الفواتير التي سيتل مدراجها في العملية وتصديرأصنافها للعميل.

 -رقم الفاتورة :يستخدم كذا الحقل لتحديد فاتورة المبيعات التي سيتل منزات بياناتها في اللاشةي ويستصيع المستخدم

منزات أكار من فاتورة في عملية التعبئة الوا دةي بعد أن يتل تحديد الفاتورة ولنزات بياناتها يتل مباشرة البحث عن

الفاتورة أو الفواتير األخر ولنزالها بنفس الصريقة.
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البيانات الدفصيلية

بمجرد تحديد فاتورة المبيعات في قل رقل الفاتورة تإهر البيانات في جدوت البيانات التفصيلية في اللاشةي فذذا ران

اء رانا لعميل وا د أو ألكار من عميل يقوم بتحديد الفاتورة
المستخدم يرغب بذنزات بيانات أكار من فاتورة مبيعات سو ً
األخر ي ورلما تل تحديد فاتورة تإهر بياناتها ملم جانب بيانات الفاتورة السابقةي ولكي تستكمل عملية التعبئة يقوم
المستخدم بذدخات باقي البيانات علم مستو رل صنا علم النحو التالي:

 من رقم  /إىل رقم كرتون :تستخدم كذه األعمدة إلدخات أرقام الكراتين أو الصناديق أو غيركا من الو داتالمخزنية.

 إمجايل العدد :يإهر في كذا العمود عدد الكراتين أو الصناديق بحسب ما تل مدخالف في عمودت (من رقل ررتون)و (ملم رقل ررتون).

 -رقم احلاوية :يستخدم كذا العمود إلدخات رقل الحاوية التي سيتل فيها تعبئة الصنا.

 اإلمجايل الكلي :يإهر في كذا الحقل فلياً مجمالي قيمة األصناف في قاةمة التعبئة. -حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

63

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

مردود فواتري املبيعات

االسدادا  :تستخدم شاشة مردود فواتير المبيعات بدرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المبيعاتي فاألصناف التي

تل بيعها ويرغب العميل ارجاعها ملم المنلقة لعدم مصابقتها للمواصفات أو ألت سبب من األسباب يتل ردكا ملم المخازن

بموجب تحرير مستند مردودات فواتير مبيعاتي وفي الوقا الذت يم ن يف مرجاع فاتورة مبيعات ب امل أصنافها ورمياتها
يم ن أيإاً مرجاع بعت أصناف الفاتورة أو جزء من رمية الصنا.

وتعتبر عملية المردود عملية ع سية لفاتورة المبيعات وبالتالي يتل من خاللها توريد األصناف ملم المخازن وفي نفس الوقا

يتل معالجتها محاسبياً بمختلا التققيرات المحاسبية التي رافقا عملية البيع رالتخفيت والكميات المجانية والإراةب من

وجدت.

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 الرقم :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل المردودي يث يمنح النإام مردودات فواتير المبيعات أرقاماً تسلسلية. -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 طريقة الدفع :تستخدم خاليا طرة الدفع بدرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود المبيعات يث يم ن تحديد وا دةمن الصرة التالية:





آجل :يتل تحديد خيار (فجل) في الة قيد قيمة المردود لصالح العميل.

شيك :يتل تحديد خيار (شيك) في الة دفع قيمة المردود بليك.
ً
نقدا :يتل تحديد خيار (نقد) في الة دفع قيمة المردود نقداً.

شيك ونقد :يتل تحديد خيارت (شيك) و (نقد) في الة دفع جزء من قيمة المردود بليك والباقي نقداً.
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تلميح

ليس من الإررورت أن تكرون طريقرة دفرع قيمرة المرردود كري نفسرها طريقرة دفرع قيمرة

فرراتورة المبيعرراتي فعلررم سرربيل الماررات مذا رانررا قيمررة فرراتورة المبيعررات مدفوعررة نقررداً
يم ن أن تكون قيمة المردود شيك أو فجل.

 رقم فاتورة املبيعات :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل فاتورة المبيعات التي يرغب المستخدم مرجاعها أو مرجاعبعت أصنافهاي وبمجرد تحديد رقل الفاتورة تإهر بيانات الفاتورة في شاشة جانبية يتل فيها تحديد األصناف المصلوب

مرجاعها.

 -احلساب :يستخدم كذا الحقل لتحديد الحساب الذت يمال الصرف الداةن في عملية المردود يقابلف في الصرف المدين

ساب مردود المبيعات المرمز في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نإام المخزوني ويستخدم بحسب طريقة

الدفع فذذا رانا طريقة الدفع (فجل) سيتل تحديد ساب عميل ولذا رانا (شيك) سيتل تحديد ساب بنك وك ذا في

النقد.

تلميح

يسررتصيع المس ررتخدم اس ررتخدام سرراب غي ررر الحس رراب ال ررذت تررل اس ررتخدامف ف رري ف رراتورة

المبيعرراتي فررذذا رانررا قيمررة الفرراتورة قررد تررل دفعهررا مررن أ ررد الصررناديق يم ررن اسررتالم

وتوريد قيمة المردود ملم صندوة فخر وك ذا في البنوك.

 البيان :يستخدم كذا الحقل إلدخات البيان الخاص بعملية المردود.ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

تإهر بيانات فاتورة المبيعات في الجدوت أسفل اللاشة فلياً بمجرد النقر علم زر (نقل) في شاشة األصناف الجانبية التي
تإهر عند تحديد رقل الفاتورةي وا يستصيع المستخدم تعديل بيانات األصناف التي تإهر باستاناء الكمية والمخزن الذت

يإهر مفعالً:

 رقم املازن :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل المخزن الذت سيتل توريد البإاعة مليفي ويإهر رقل المخزن الذت تلاستخدامف في فاتورة المبيعات مع مم انية تعديلف مذا رانا البإاعة سيتل توريدكا ملم مخزن فخر.

 -الكمية :تإهر في كذا العمود رمية الصنا بحسب ما تل مدخالف في فاتورة المبيعاتي فذذا ران المستخدم يرغب

بذرجاع رل الكمية يبقي علم الكمية رما كيي أما مذا ران سيرد جزء من الكمية يقوم بتعديل تلك الكمية بالكمية

التي يرغب بردكا.

تلميح

 يم ن رد جميع أصناف الفاتورة رما يم ن رد بعت األصناف.
 يم ن رد رمية الصنا في أكار من عملية مردود.

اء تل رد رمية الصنا
 ا يسمح النإام برد رمية أكبر من رمية الفاتورة سو ً
بعملية مردود وا دة أو بقكار من عملية.
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تلميح

نؤرد علم أكمية الدقة في مدخات ومراجعة البيانات والكميات التي سيتل ردكا.

 بيانات أخرى :يستصيع المستخدم التعديل أو الحذف في بيانات تبويب (بيانات أخر ) مذا ران يحتاج للتعديل أوالحذفي يث يم ن تعديل األ باء أو الإراةب وغيركا من البيانات.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

 القيد املايل :بمجرد فظ العملية يعمل النإام علم توليد قيد محاسبي ويم ن استعراض القيد باستخدام زر (القيدالمالي).

تلميح

سرريتل التررققير علررم مختل را الحسررابات المعنيررة بفرراتورة المبيعررات روجررود تخفرريت أو
كميات مجانية ضرراةب وغيركرا مرن الحراات مرع اسرتيعاب أيرة تعرديالت جررت علرم

بيانات تلك الحسابات.
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مردود مبيعات سنوات سابقة

االسدادا  :تستخدم شاشة مردود مبيعات سنوات سابقة بدرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المبيعات التي صدرت
سنوات سابقة أنف قد تل توزيع األرباح الناتجة عنها في السنة التي تل فيها البيع ومن

في سنوات سابقةي ومعنم أنها تخ
كنا ي ون الفارة بينها وبين المردودات التي يتل مدخالها في اللاشة السابقةي ولهذا لن يتل التعامل مع فاتورة مبيعات انما

سيتل مدخات بيانات المردود يدوياً رونف ا يصح تعديل فواتير مبيعات سنوات سابقةي ولكي يتم ن النإام من تحليل كذه
المردودات بعيدا عن النلاط الخاص بالسنة المالية الحالية فقد اتاح النإام فصل مردودات السنوات سابقة في ساب
مستقل عن سابات مردودات المبيعات التي تخ

السنة الحالية وذلك بربط الحسابات الخاصة بهذا النوع من المردودات

في شاشة بيانات المجموعات في نإام المخزون في قلين (تكلفة مبيعات سنوات سابقة – مردودات مبيعات سنوات
سابقة) ري يقوم النإام بالتعامل مع كذه الحسابات في الة التعامل مع كذه اللاشةي وقد تخصي

بمردودات مبيعات سنوات سابقة ري تحصل المنلقة علم تقارير خاصة بها.

سابات خاصة

طريقة اسدادا الشاشة
ً
أوال :البيانات األساسية

تستخدم اللاشة بعد النقر علم زر مضافة علم النحو التالي:

 الرقم :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – رقل المردودي يث يمنح النإام مردودات فواتير المبيعات أرقاماً تسلسلية. -الداريخ :يإهر في كذا الحقل  -فلياً – تاريا العملية.

 طريقة الدفع :تستخدم خاليا طرة الدفع بدرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود المبيعات يث يم ن تحديد وا دةمن الصرة التالية:



آجل :يتل تحديد خيار (فجل) في الة قيد قيمة المردود لصالح العميل.
ً
نقدا :يتل تحديد خيار (نقد) في الة دفع قيمة المردود نقداً.
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 احلساب :يستخدم كذا الحقل لتحديد الحساب الذت يمال الصرف الداةن في عملية المردود يقابلف في الصرف المدينساب مردود مبيعات سنوات سابقة المرمز في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نإام المخزوني ويستخدم

بحسب طريقة ا لدفع فذذا رانا طريقة الدفع (فجل) سيتل تحديد ساب عميل ولذا رانا (نقد) سيتل تحديد ساب

صندوة.

 -رقم املازن :يستخدم كذا الحقل لتحديد رقل المخزن الذت سيتل توريد البإاعة مليف.

 مركز الدكلفة :يستخدم كذا الحقل لتحديد مررز التكلفة الذت سيتققر بالعملية مذا رانا المنلقة تتعامل مع م اركزالتكلفة.

 خيارات املردود :يتل تحديد نوع المردود بتحديد أ د األنواع التالية:

مردود سنوات سابقة بدون حتديد السنة :يستخدم كذا الخيار مذا ران المستخدم سيقوم بذصدار مردود



مردود سنوات سابقة مع حتديد السنة :يستخدم كذا الخيار مذا ران المستخدم سيقوم بذصدار مردود



مردود مبيعات السنة احلالية :يستخدم كذا الخيار مذا ران المستخدم سيقوم بذصدار مردود ألصناف تل

ألصناف تل بيعها في سنوات سابقة بدون تحديد السنة التي تل فيها البيع تم أن تل البيع في سنوات متعددة.
ألصناف تل بيعها في سنة سابقة مع تحديد السنة التي تل فيها البيع.

بيعها في السنة الحاليةي وتستخدم كذه الصريقة مذا رانا عملية المردود ستتل بدون تحديد فاتورة المبيعاتي أما
في الة الرغبة بتحديد رقل فاتورة المبيعات فتتل عملية المردود من شاشة مردود المبيعات.

 البيان :يستخدم كذا الحقل إلدخات البيان الخاص بعملية المردود.ً
ثانيا :البيانات الدفصيلية

يتل مخات البيانات التفصيلية للمردود المتمالة باألصناف والكميات واألسعار وغيركا من البيانات علم النحو التالي:

 رقم الصنف :يستخدم كذا العمود لتحديد األصناف التي سيتل ردكاي ويتل مدخات رقل الصنا مباشرة أو بالبحث عنفبواسصة ()F9ي وبمجرد تحديد الرقل يإهر اسل الصنا في الحقل المخص

لف.

 الكمية :يستخدم كذا العمود إلدخات رمية الصنا التي سيتل ردكاي رما يم ن مدخات الكميات المجانية من وجدت. -السعر :يستخدم كذا العمود إلدخات سعر الو دة الوا دة من الصنا الذت سيتل رده.

 -اإلمجايل :يإهر في كذا الحقل فلياً مجمالي الصنا وكو بارة عن اصل ضرب الكمية × السعر.

 الدافيض :يستخدم قلي نسبة التخفيت ومقدار التخفيت إلدخات التخفيت علم مستو الفاتورة من وجد ويتلاء رنسبة أو قيمة.
مدخات سو ً
 -اإلمجايل :يإهر في كذا الحقل فلياً مجمالي الفاتورة بعد التخفيت.

 يم ن التعامل مع ضريبة الر ( ) VATمذا ران المردود قد خإع للإريبة عند البيعي ويتل التعامل مع الإريبةبواسصة النقر علم زر (عرض ضريبة  )VATومن قل تحديد الخلية الخاصة بتفعيل التعامل مع الإريبة.

 -حفظ :يتل فظ البيانات بمختلا وساةل الحفظ المتا ة.

68

فهرس
العودة للفهرس
المحتويات

إدارة المبيعات والعمالء  -نظام المتكامل بالس  – 5دليل المستخدم

 القيد املايل :بمجرد فظ العملية يعمل النإام علم توليد قيد محاسبي ويم ن استعراض القيد باستخدام زر (القيدالمالي).

تلميح

تإر رراف األصر ررناف ملر ررم المخر ررازن بمجر رررد فر ررظ المر ررردود بر ررنفس المتوسر ررط الحر ررالي

للصنا.
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