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 مقدمة
لتي تستخدم في محالت بيع التجزئة الكبيرة حيث تعتبر نقاط البيع المتعددة من الوسائل ا

يستطيع الزبون المرور واخذ متطلباته المتعددة من مكان واحد ثم التوجه ألي أي نقطة بيع 
وتسديد مبلغ البضاعة كاملة التي قام بشرائها وفي نقطة البيع يقوم موظف المبيعات المستلم 

وتحديد إجمالي المبلغ المستحق على للنقطة بحصر بضاعة الزبون قطعة قطعة وتسعيرها 
الزبون بعد الخصومات ليقوم الزبون بدفع قيمة البضاعة الموظف الكاشير الذي يقوم بتجميع 
المبالغ خالل اليوم من الزبائن، وفي نهاية اليوم يقوم بتوريدها إلى الصندوق الرئيسي الذي يقوم 

م باستالم سند القبض واالحتفاظ به بدوره بتحرير سند قبض نقدية لموظف الكاشير الذي يقو 
 كمستند رسمي يدل على تصفية المبالغ التي استلمها خالل اليوم.

احل الخطوات السابقة التي تمر بها عملية الرقابة والمتابعة على الكاشير تعتبر متعددة المر 
جزئة ع التومعقدة وتحتاج إلى المهارة اإلدارية والمحاسبية للتعامل معها ونظرًا الن محالت بي

شر في الكبيرة ليس فيها نقطة أو نقطتين فقط بل يوجد فيها العدد الكثير من النقاط تتجاوز الع
بعضها والعشرات من الموظفين أضف عليها تعدد األصناف حيث تصل إلى آالف األصناف 

 والحاجة إلى الرقابة عليها من ناحية الشراء والبيع.
قة ة والدلمتميز في نقاط البيع ليوفر الوقت والمجهود والرقابمن أجل ذلك وأكثر ظهر هذا المنتج ا

 .واألمان لكل أصحاب محالت بيع التجزئة والموظفين لديهم
وسوف نقوم باستعراض هذا المنتج من كافة الجوانب اإلدارية والمحاسبية باستعراض جوانب 

م وفي البداية سوف التهيئة وصالحيات المستخدمين والعمليات والتقارير الصادرة عن النظا
 . 2نستعرض عالقة نظام نقاط البيع مع نظام المتكامل بالس 
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 الباب األول
العالقة مع نظام 

 2 املتكامل بالس
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 مقدمة
هو النظام المتخصص بإصدار التقارير الختامية من ميزانية المحاسبي المتكامل لكون نظام 

لذلك  لمتحكم الرئيسي في نظام نقاط البيعمخزون وهو االوأرباح وخسائر وقيود اليومية وتقارير 
يئة جل تهأن قبل التعامل مع نقاط البيع من في حالتي المحاسبي المتكامليتم التعامل مع نظام 

ضافة األصناف والب ل وبعد التعام، ركود الخاص بهااالمستخدمين وربط الصناديق الخاصة بهم وا 
المخزني للفواتير )مبيعات ومردودات جل عملية التأثير المحاسبي و أمع نقاط البيع من 

 المبيعات(.
 التالي: النحوفي نظام المتكامل وهي  التهيئةتم وضع مجموعة من 

 الحسابات والصناديق في نظام األستاذ العام. -
 المخازن واألصناف والتسعيرة في نظام المخازن. -
 بيانات العمالء في نظام العمالء. -
 رة النظام.المستخدمين والصالحيات في نظام إدا -
 الترحيل في نقاط البيع. -

 عملها بشكل سريع فيما يلي:وكيفية وسوف نتطرق لهذه الموضوعات 
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 والً التهيئة املطلوبة يف احملاسبي املتكامل قبل الدخول يف نظام نقاط البيعأ
هي م نقاط البيع و بياناتها في نظام المتكامل قبل الدخول في نظا إدخالتوجد مجموعة من شاشات التهيئة المطلوب 

 التالية:الشاشات 
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 تهيئة الصناديق ) مدخالت األستاذ العام(
ضافة الصناديق بالشكل المناسب للمنشاة ولنقاط البيع، وتظهر أه االستخدام:  ميتها فيتستخدم هذه الشاشة في تهيئة وا 

 بالمستخدمين:أو المستخدمين ثم ربطها  بالكاشراتنظام نقاط البيع في إدخال الصناديق الخاصة 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 إضافة رقم للصندوق واسمه. -
 ربط الصندوق بالدليل المحاسبي بتحديد رقم حساب الصندوق. -
 تحديد أن الصندوق صندوق نقطة بيع عن طريق الخيار )نقاط البيع( أسفل الشاشة. -
 تحديد رقم المستخدم الذي سوف يستخدم هذا الصندوق. -
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 دمني )إدارة النظام(إدخال بيانات املستخ
رقم  يتم في هذه الشاشة إضافة بيانات كافة المستخدمين ومن ضمنهم )الكاشيرات( بحيث يمنح كل مستخدماالستخدام: 
 .وكلمة السر

 
 طريقة استخدام الشاشة

إدخال رقم المستخدم واسمه وكلمة السر الخاصة به وهي كلمة السر التي سوف تستخدم من قبل المستخدم  -
 شير( في الدخول على نظام نقاط البيع، ويمكن للمستخدم وضع كلمة سر آخري من خالل نظام نقاط البيع)الكا

 بحيث يتم إدخال كلمتي سر من قبل كل المستخدمين.
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 إدخال بيانات األصناف )مدخالت املخزون(
بة ، ويعتبر أي صنف بمثاتستخدم هذه الشاشة في إضافة األصناف حسب الشروط المطلوبة في نقاط البيع :االستخدام

 الي:بطاقة مستقلة يتم فيها تحديد رقم واسم للصنف ووحدة قياس وتكلفة أولية وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل الت

 
 طريقة استخدام الشاشة

 يمثل رقم رمزي للصنف وترتيب له بين بقية األصناف ويتم التعامل به كتعبير عن الصنف في كل رقم الصنف: -
 ظام ويمكن أن يكون حرفي ورقمي.شاشات الن

يعبر عن المسمى التعريفي الخاص بالصنف بحيث يستطيع المستخدم تمييز الصنف مباشرة من اسم الصنف:  -
 خالل اسمه ومطابقة حركته مع الواقع.

 أوخزنة يقصد به وحدة قياس الكمية الخاصة بالصنف التي يتم بها تمييز الكميات التي تم شرائها أو المالوحدة:  -
 ( علمًا أن كل وحدة قياس لها بركود.الكرتون  – الباكت –المباعة مثل )الحبة 

 ت.فيه يتم تحديد رقم الصنف المرتبط بوحدة القياس األقل وذلك في حالة تعدد الوحدارقم الصنف الرئيسي:  -

قط فوحدة القياس هي عبوة وحدة القياس المحددة في حقل وحدة القياس السابق ولها نوعين أما هي حسب العبوة:  -
ة بناًء على وحد وحدة الصنفبدون ارتباط مع صنف أخر أو مرتبطة برقم الصنف الرئيسي بحيث يتم تحديد عبوة 

 الصنف الرئيسي.

لكربوني يقصد برقم الباركود الرقم الذي يظهر مطبوع على كرتون أو علبة أو كيس الصنف باللون ارقم الباركود:  -
جميعها  اإلنجليزيةطولية سوداء تحتها أرقام معبرة عن هذه الخطوط باللغة  األسود ويظهر على شكل خطوط

نقر تظهر حقول أرقام الباركود عند ال العالم،مطبوعة على خلفية بيضاء وهي أرقام عالمية لجميع األصناف في 
 على زر أرقام الباركود بجانب حقل رقم الصنف.
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 بيانات املخازن )مدخالت املخازن(
ة من ع للبضاعتستخدم هذه الشاشة في إدخال أرقام وأسماء المخازن بحيث يتم االستفادة منها في التوريد والبي االستخدام:

لترحيل داخل المخزن، عند الترحيل من نظام نقاط البيع من ناحية خصم الكمية المباعة من المخزن المحدد عند عملية ا
 وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:

 
 ستخدام الشاشةطريقة ا

 رقم المخزن اسم المخزن وربطها بالفرع. -
 في نظام نقاط البيع يتم تحديد رقم المخزن المرتبط بالنقطة عند إضافة نقاط البيع. -
لمخزن يستخدم رقم المخزن عند الترحيل من نقطة البيع إلى نظام المتكامل حيث يتم الفحص للكمية المتوفرة في ا -

يع قت البو وفي حالة عدم توفرها عند الترحيل يرسل النظام تنبيه بذلك، وال يتم الفحص  ومقارنتها بالكمية المباعة
 كون البيع مباشر ومؤكد للصنف.
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 تسعرية األصناف)مدخالت  املخزون(
سعار تستخدم هذه الشاشة في إدخال تسعيرة األصناف حسب المستويات المطلوبة من جملة وتجزئة، وهذه األاالستخدام: 
 مباشرة في شاشة فاتورة البيع في نقاط البيع، وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي: سوف تظهر

 
 الشاشةطريقة استخدام 

خاص(  -جملة  -إدخال أسعار بيع األصناف حسب وحدات القياس وبأي مستوى تسعيرة من مستويات التسعيرة )تجزئة 
لب في حالة عدم إدخال تسعيرة له من هذه الشاشة وسوف يطعلمًا أن نظام نقاط البيع سوف يعتبر الصنف غير موجود 

اضي في منك نظام نقاط البيع في اإلعدادات العامة تحديد مستوى معين لتسعيرة على مستوى النظام حتى يكون هو االفتر 
 خر كما سيتم شرحه في فصول تالية.العرض في الفاتورة مع إمكانية تعديل السعر أو تحديد مستوى آ
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 نظام العمالء ونقاط البيع متغريات
غلب يعمل نظام نقاط البيع تحت إدارة نظام العمالء الرئيسي في نظام المتكامل لذلك سوف تالحظ أن أ االستخدام: 

مكانية التعامل ب كانت  حيث إذاالخيارات المتوفرة في نظام العمالء لها تأثير في نظام نقاط البيع من ناحية الصالحيات وا 
شة وح به التعامل بها في متغيرات العمالء فإنها ال تظهر في نقاط البيع والعكس صحيح، وتظهر شاالميزة غير مسم

 متغيرات نظام العمالء كما في الشكل التالي:

 
 أهم اخليارات التي توثر يف نظام نقاط البيع 

 إنزال الخصم بشكل آلي. -
 استخدام الكميات المجانية. -
 استخدام الخصم على مستوى الصنف. -
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 بيانات العمالء ) مدخالت العمالء(
 عمالء فيتستخدم هذه الشاشة في إدخال العمالء اآلجل والنقد وبعد إدخاله في هذه الشاشة مباشرة يظهر الاالستخدام: 

 ظهر هذهوت شاشة فاتورة المبيعات اآلجل والنقد في نقطة المبيعات بعد المزامنة وال يمكن إدخال عميل من نقطة البيع،
 كما في الشكل التالي: الشاشة

 
 طريقة استخدام الشاشة

 يتم كتابة رقم العميل واسم العميل. -
 في حقل رقم الحساب يتم تحديد رقم حساب العميل المرتبط بالدليل المحاسبي. -
 تحديد خيار العميل نقد أو آجل. -
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 ثانيًا: نظام حتديث وترحيل نقاط البيع 
لبيع، اعلى تهيئة خاصة بنظام نقاط البيع في جزئيه مستقلة هو جزئيه نقاط في جزئياته  2يحتوي نظام المتكامل بالس 

 :تياآلوعند النقر على هذا النظام تظهر الشاشة العامة الخاصة به على النحو 

 
 وكما يظهر في الشكل السابق نالحظ أن هذا النظام يتكون من مجموعة شاشات هي كما يلي:
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 البيانات الرئيسية
ي خدامها فخدم هذه الشاشة في إدخال بيانات المؤسسة التي تعمل على النظام وهي البيانات التي يتم استتستاالستخدام: 

 ترويسه وتذليل الفواتير والتقارير وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:
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 إنشاء نقطة بيع جديدة

 المتصلة وتر الخاص بنقطة البيع ونوع الشبكةتستخدم هذه الشاشة في إضافة نقاط البيع وكتابة اسم الكمبياالستخدام: 
 قطة حسببها نقطة البيع ومن ثم يتم إدخال البيانات من قبل المستخدم حسب موقع النقطة )الكمبيوتر( والترحيل من الن

 موقعها في شبكة المنشاة والنظام المحاسبي، وتظهر شاشة إنشاء نقاط البيع كما في الشكل التالي:

 
 الشاشةطريقة استخدام 

 يتم كتابة رقم نقطة البيع.رقم نقطة البيع:  -
 .1يتم كتابة اسم النقطة مثل كاشير اسم نقطة البيع:  -

 .(pc1يتم كتابة اسم الكمبيوتر الخاص بنقطة البيع مثل )اسم الكمبيوتر:  -
 نوع الشبكة املتصلة: -

 DIAL UP :سة االتصاالت وتستخدم فييقصد به إن تكون الشبكة عبر سلك التلفون متصلة بالقطبية مع مؤس 
 حالة الشبكات المتباعدة والتي ال يمكن توصيلها عبر الشبكة المحلية.

 TCP\IP :لة الشبكة المحلية.برتوكول االتصال عبر الويندوز وهذا يخضع إلعدادات الويندوز والتي تتم في حا 
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 صالحيات املستخدمني
خدمي نقاط البيع بالشكل الذي يخدم نقاط البيع وحسب تستخدم هذه الشاشة في عمل صالحيات لمستاالستخدام: 

كل الصالحيات يتحرك المستخدم داخل النظام وال يمكنه تجاوز الحدود الممنوحة له، وتظهر هذه الشاشة كما في الش
 التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

شة ن المتوفرة في أعلى الشايتم تحديد رقم المستخدم المطلوب تحديد الصالحيات له من خالل قائمة المستخدمي -
 بالنقر على المستخدم نقرتين.

في صالحيات الترحيل يتم تحديد الشاشة التي مخول أن يدخل فيها المستخدم من خالل صالحيات الرتحيل:  -
 التحديد أمام كل اسم شاشة مقابلة في نظام نقاط البيع.

ق نوع الصالحيات الممنوحة للمستخدم في طر في خيار صالحيات نقاط البيع يتم تحديد صالحيات نقاط البيع:  -
ير آجل أو نقد أو بطاقة ائتمان وكذلك في الشاشات داخل نظام نقاط البيع في شاشات عمليات )فوات الدفع إما
لبيع( أو في شاشة التهيئة اتقرير نقاط  -بيعات( أو في شاشات التقارير )تقرير ختاميمردودات الم -مبيعات 
 بيانات(.تحديث ال –)إعدادات 

في حقل نسبة الخصم يتم تحديد نسبة الخصم التي ال يتجاوزها المستخدم بحيث يمكن آن تكون نسبة اخلصم:  -
 نسبة الخصم اقل ولكن ال تزيد.
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عر يتم في هذا الحقل تحديد نسبة الزيادة في سعر البيع المسموح أن تضاف على سنسبة الزيادة يف السعر:  -
ة رة وهي صالحية تمنح لموظف المبيعات بحيث يستطيع التحرك في السعر بالزيادالبيع المحدد في شاشة التسعي

 وليس بالنقص حسب نوعية الزبون.
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 حتديث نقاط البيع
مل ي المتكاتستخدم هذه الشاشة في تحديث بيانات نقاط البيع بالبيانات الجديدة المدخلة في النظام المحاسباالستخدام: 

ا في شاشة كمت والمستخدمين وتواريخ االنتهاء وبطائق االئتمان واألسماء العلمية وتظهر المثل األصناف واألسعار والعمال
 الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 هر فيهيتم تحديد البيانات المطلوب تحديثها من النظام المحاسبي من خالل المربع المتوفر أعلى الشاشة الذي تظ -
ارغ صل أو يمكن تحديدها جميعًا أو تحديد بعض منها ونقلها إلى المربع الفالبيانات الممكن نقلها وبشكل منف
 باستخدام األسهم في وسط الشاشة.

 يعنى أن يتم التحديث حسب المجموعات المخزنية المحددة في الحقول وبالتالي تتمحتديث حسب اجملموعات:  -
 عملية التحديث لها فقط مع إهمال بقية المجموعات.

 بمعنى سوف يتم التحديث التسعيرة حسب نوع عملة التسعيرة المحدد في الشاشة.نوع التسعرية:  -
منة الكمبيوتر الخاص بنقطة البيع التي سيتم مزا يستخدم هذا الحقل في تحديد مسار جهازمسار نقطة البيع:  -

 البيانات فيها ويجب النقر عليه حتى يتعرف النظام على النقطة المطلوب تحديث بياناتها.
 ال عمليةالنقر على )بدء التحديث( لكي يتم بدء تحديث بيانات نقطة البيع من المتكامل وعند اكتملتحديث: بدء ا -

 التحديث يمكن بدا العمل في نقطة البيع.
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 الرتحيل إىل النظام احملاسبي
نقاط  تي تمت فيللعمليات ال 2من اجل القيام بعمل التأثير المحاسبي والمخزني في نظام المتكامل بالس االستخدام: 

بويب نقاط حيث يتم الدخول في ت 2البيع البد من القيام بعملية الترحيل والتي تتم من النظام المحاسبي المتكامل بالس 
 تالي:البيع من الشاشة العامة للنظام المحاسبي ثم الدخول في شاشة ترحيل نقاط البيع والتي تظهر كما في الشكل ال

 
 طريقة استخدام الشاشة:

ت مردودا يتم تحديد رقم المخزن الذي سوف يتم التأثير المخزني علية سوى بموجب فواتير المبيعات أوقم املخزن: ر -
 المبيعات.

 يتم تحديد تاريخ الترحيل الذي سيتم بموجبة سحب البيانات من نقاط البيع حتى ذلك التاريخ.حىت تاريخ:  -

و منة وه لشاشة وعلى المستخدم تحديد المسار المطلوب الترحيليظهر النظام مسارات نقاط البيع كافة في ااملسار:  -
 موقع نقطة البيع في الشبكة الداخلية للمؤسسة.

 تحتوي الشاشة على خيارين:خيارات الرتحيل:  -
  :التأثير يعني أن الترحيل سوف يتم مباشرة من نظام نقاط البيع ويتم مباشرةالنقل والرتحيل من الباركود 

 مخازن.على الحسابات وال
  :ى أن البيانات سوف تنقل من الباركود إلى المحاسبي علالنقل من الباركود والرتحيل من احملاسبي

 ي فيتمشكل فواتير ثم يتم الترحيل من النظام المحاسبي من خالل ترحيل فواتير المبيعات أما التأثير المخزن
 مباشرة.

ة هر رسالمخازن وفي حالة عدم توفر الكمية في المخازن تظبمجرد النقر على الترحيل يتم التأثير على الالرتحيل:  -
ذا كانت الكمية متوفرة في المخازن فان عملية الترحيل تكتمل وفي حالة توفر الكمية في ال قوم يمخازن تنبيه بذلك وا 
يجب انية فالنظام بخصم الكمية من المخازن وعمل التأثيرات المحاسبية مباشرة في الحالة األولى أما في الحالة الث

 الترحيل من النظام المحاسبي من أجل التأثير على الحسابات.
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 ثانيالباب ال
نظام البيع 
 املباشر بالباركود
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 مقدمة

ل وطرق الترحي 2بعد استعراض تفاصيل التهيئة المطلوبة في النظام المحاسبي المتكامل بالس 
لى نقاط البيع والتأثير المتبادل بي لباب ن النظامين سوف نقوم بهذا اإلى النظام المحاسبي وا 

ي باشر فباستعراض نظام نقاط البيع المباشر بالتفصيل والتهيئة المتبقية في نظام نقاط البيع الم
يز المتم قائمة التحكم وعمليات نقاط البيع في قائمة العمليات والتقارير التي يصدرها هذا النظام

 في قائمة ثالثة هي قائمة التقارير.
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 نقاط البيعيف الدخول 
ا لبيع كموعند النقر المزدوج علية تظهر شاشة الدخول لنظام نقاط ا يظهر زر الدخول لنظام نقاط البيع على سطح المكتب

 لشكل التالي:في ا

 
 ويتم فيها كتابة البيانات التالية 

 .هو المستخدم الذي يريد أن يقوم بالدخول للنظام رقم املستخدم: -
ويظهر في الشاشة حقلين الحقل األول خاص بكلمة السر الخاصة ر الخاصة بالمستخدم الس كلمة :1كلمة السر -

 بالمستخدم من النظام المحاسبي.

مكن يالحقل الثاني خاص بكلمة السر الخاصة بالمستخدم من نظام نقاط البيع وهي كلمة السر التي : 2كلمة السر -
 قاط البيع تسمى شاشة تعديل كلمة السر، وتكون فيللمستخدم تعديلها في شاشة خاصة بذلك في التحكم داخل ن
 البداية قبل التغيير نفس كلمة السر الخاصة بالنظام المحاسبي.

 واإلنجليزي والفرنسية.العربية ات لغثالث هي لغة الدخول للنظام ويتوفر في النظام  اللغة: -

 ول في النظام.بعد تسجيل البيانات السابقة يتم النقر على زر موافق ليتم الدخموافق:  -

 وبعد الدخول تظهر الشاشة العامة للنظام وكما في الشكل التالي:
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 هي:)قوائم(أقساممن خالل الشكل السابق يتضح أن النظام يتكون من ثالثة 
ت في ه بجانب التهيئة التي تمعداد النظام ليكون جاهز للعمل عليإوهي قائمة تشمل الشاشات الخاصة بالتحكم:  -

 المحاسبي. نقاط البيع في

 .في نظام نقاط البيعإدخالها هي قائمة بالعمليات التي يتم العمليات:  -
دية ات النقهي قائمة تشمل مجموعة من التقارير الخاصة بالفواتير ومردوداتها وتقارير ختامية عن المبيعالتقارير:  -

 .التي قام بها كل كاشير في النظام واآلجلة
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الفصل األول 
 قائمة التحكم
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 مقدمة

تشتمل هذه القائمة على مجموعة شاشات الهدف منها إعداد النظام ليكون جاهز للعمل عليه 
 -تغيير كلمة المرور –حسب طبيعة نشاط المنشاة وتشمل شاشات )اإلعدادات العامة

 مل نسخة احتياطية( واليك عزيزي المستخدم شرح لها فيما يلي:ع-االختصارات والرموز

 



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  27 العودة للفهرس المحتويات

 اإلعدادات العامة
نها تحتوي هذه الشاشة على مجموعة من المتغيرات أو الخيارات التي يقوم المستخدم بتحديد المناسب متخدام: االس

 للمنشأة حسب متطلبات العمل وحجم المنشاة تظهر الشاشة كما في الشكل التالي:

 
 شةطريقة استخدام الشا

الدفع  طائق االئتمان كنوع من أنواع طرق يعمل هذا الخيار على تفعيل استخدام بالتعامل مع بطائق االئتمان:  -
 باإلضافة لألجل والنقد.

د حفظ عند تحديد هذا المتغير يتم إصدار أمر طباعة فاتورة المبيعات آليا بمجر طباعة الفواتري بعد احلفظ:  -
ذا لم يتم استخدام هذا المتغير فأن أمر الطباعة  ن وف يكو سالفاتورة وذلك من أجل سرعة إصدار الفاتورة للزبون وا 

 مستقل عن أمر الحفظ.
 ر اآلجلةالرقابة على طباعة الفواتي إلىيهدف هذا الحقل حتديد عدد مرات طباعة الفواتري النقدية واآلجلة:  -

لمرات احيث يتم كتابة تحديد عدد المرات المسموح بها لطباعة الفواتير اآلجلة بحيث يمنع أي مستخدم تجاوز هذه 
 هذا العدد في الطباعة.

ي موانئ فيعمل هذا المتغير على تفعيل خيار بيانات المسافرين في المطارات والالتعامل مع بيانات املسافرين:  -
 ت.فواتير المبيعات والتي تمكن المستخدم من إضافة بيانات المسافرين بشكل مفصل قبل إصدار فاتورة المبيعا

في فاتورة  إضافيمتغير على إظهار عمود يعمل هذا الإظهار حقل)عمود( إضايف يف املبيعات واملردود:  -
ل من خال المبيعات ومردودات المبيعات يقوم المستخدم باالستفادة منه حسب الحاجة مع أمكانية كتابة عنوان للعمود

 .الحقل النصي الذي بجانب هذا المتغير
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لصنف االبيع برقم  يستخدم هذا الخيار لمنع عمليةالتعامل مع أرقام الباركود بدالً من أرقام األصناف:  -
واسطة ركود بويصبح البيع برقم الباركود إجباري وبالتالي ال يتم التعامل مع رقم الصنف بل يتم التعامل مع رقم البا

 القارئ.
لعميل ايهدف هذا الخيار إلى خصم واستبدال قيمة مردود مبيعات إدخال رقم وتاريخ املردود يف شاشة الدفع:  -

اشة الجديدة حيث يعمل على إظهار رقم المردود ومبلغ المردود وتاريخ المردود في شمن قيمة فاتورة المبيعات 
 التدفيع النقدي في فاتورة المبيعات.

رة يعمل هذا الخيار عند تحديده على تكبير شاشة فاتو استخدام شاشتي املبيعات واملردودات بشكل مكرب:  -
 المبيعات ومردودات المبيعات بحيث تكون ملء الشاشة.

وب عليه يظهر هذا الخيار زر )طباعة( لفواتير المبيعات مكت: A4هار زر طباعة تقرير لكل أنواع الفواتري إظ -
(A4 ) ي ورقة فحيث يستخدم هذا النموذج في حالة البيع باألجل أو عند الرغبة في طباعة النموذج الرسمي للفاتورة

 العادي في نموذج التقرير يكون بحجم مصغر. أما عند طباعة الفواتير باستخدام األمر طباعة (،A4بمقاس )
حديد ت( السابق، ويتم فيه A4يرتبط استخدام هذا الحقل باستخدام خيار )إظهار زر طباعة تقرير اسم الطابعة:  -

رة (، باإلضافة للطابعة االفتراضية الصغيA4نوع الطابعة التي سوف تستخدم في طباعة فاتورة المبيعات بحجم)
 ام كنموذج رسمي.المتوفرة في النظ

ورة من خالل هذا الحقل يتم تحديد عملة البيع االفتراضية حيث تظهر بشكل آلي في شاشة فاتعملة الفاتورة:  -
 المبيعات مع إمكانية السماح بتعديلها حسب رغبة المستخدم باستخدام زر تعديل عملة الفاتورة.

 التعامل مع نظام امليزان
دم ا وتستخل لتحديد بادئة الموزنات والتي نميز بها األصناف الموزونة عن غيرهيستخدم هذا الحقبادئة املوزنات:  -

 .CTRL+Wقيمة هذا الحقل في عملية البحث في فاتورة المبيعات ومردود المبيعات باستخدام المفتاح 
تيار د اخكما تظهر هذه القيمة ضمن باركود الصنف في حقل رقم الصنف كبداية لرقم الباركود الذي يتم إنشائه عن -

نزاله إلى حقل رقم الصنف في الفاتورة. Ctrl + wالصنف عن طريق   وا 
يستخدم هذا الحقل لتحديد طول رقم الصنف الموزن والذي يتم إضافته من شاشة بيانات طول رقم الصنف:  -

ءته قرا األصناف ويفترض عدم زيادة رقم الصنف الموزون عن القيمة المحددة في هذا الحقل حتى يتمكن النظام من
اركود بكذلك يدخل هذا الرقم في تكوين  الفاتورة،وعرضه في شاشة مفاتيح األصناف الموزنة وعند عملية البحث في 

 الفاتورة.الصنف عند إنزاله في 
 ة الوزن يستخدم هذا الحقل لتحديد طول رقم باركود الموزنات والذي يتم طباعته بعد عمليطول باركود املوزنات:  -

ة ن بادئمام بزيادة طول باركود الموزنات عن الرقم المحدد في هذه الخانة حيث يتكون رقم الباركود وال يسمح النظ
 .والكمية – الصنف ورقم -الموزنات 

 رقم (11 -13)طول رقم الباركود العالمي دائما يتكون من مالحظة: 
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ما هو س للوزن وأساس لألطوال وكيستخدم هذا الحقل لتحديد أساس الموزنات حيث يتم تحديد أساأساس املوزنات:  -
ستخدام ا( لكون الميزان يصدر األرقام بالجرام والنظام يطلبها بالكيلو فيتم 1000معروف فإن أساس الموزنات هو )

 هذا األساس من أجل التحويل إلى الكيلو جرام.
ل استخدام ( وذلك في حاComيستخدم هذا الحقل لتحديد منفذ شاشة العرض )إعداد منفذ شاشة العرض:  -

 شاشتي عرض للعميل واحدة للكاشير وحدة أخرى.
اتيح يتم في هذا الخيار تحديد لوحة مفالتعامل مع االختصارات يف شاشة فواتري املبيعات واملردودات:  -

 االختصارات التي سوف تستخدم أما النموذج الرسمي أو النموذج المخصص والذي قام الزبون بتهيئته.
فيض حتوي هذا المتغير على خيارين إما قيمة أو نسبة في حالة القيمة سوف يعتبر التخيالتخفيض على الصنف:  -

على مستوى الصنف هو تخفيض من القيمة أما في حالة النسبة فسوف يعتبر التخفيض على مستوى الصنف كنسبة 
  من قيمة الصنف.

ديد النظام المحاسبي يمكن تح في شاشة بيانات األصناف فياستخدام اخلصم املوجود يف النظام احملاسبي:  -
خصم خاص بالصنف نسبة على مستوى كل صنف، ويقصد بهذا الخيار إنزال الخصم المتوفر في النظام المحاسبي 

  في شاشة بيانات األصناف آليًا.
لعشرية ايقصد بهذا الخيار اعتبار أي قيمة تظهر بعد العالمة تقريب األرقام بعد العالمة العشرية كتخفيض:  -

 ي الفاتورة خصم مسموح به يخصم مباشرة في الفاتورة.ف -لكسورا –
ة األقل العشري يستخدم هذا المتغير لتقريب مبلغ إجمالي الفاتورة إلى الفئةتقريب األعداد الفردية إىل أقرب رقم:  -

 التي يتم تسجيلها في حالة وجود كسور في إجمالي فاتورة المبيعات ويتم احتساب فارق الكسور كخصم.
يعمل هذا المتغير عند التأشير علية من تمكين المستخدم من ستخدام كميات جمانية من أصناف أخرى: ا -

ق إدخال كميات مجانية من صنف أخر في حالة المواسم الترويجية والتي يستخدم فيها التسويق لمنتجات عن طري
 كميات مجانية من أصناف ومنتجات أخرى.

 اط.ير لتحديد مستوي التسعيرة الذي يريده المستخدم على مستوى كل النقيستخدم هذا المتغمستوى التسعرية:  -
قلة هذا المتغير يسمح للمستخدم من إدخال نسبة ضريبة في فاتورة البيع مستالضريبة على مستوى الفاتورة:  -

 في حقل مخصص لذلك. vatعن ضريبة 
 ثالثة خيارات هي:يقصد به استخدام بدائل الصنف ويوجد لهذا الحقل استخدام البدائل:  -

  :أي أن األصناف البديلة بديلة فقط عن الصنف التجاري ولن تكون بديلة فيما بينها.بدائل الصنف 
  :أي أن األصناف البديلة كل واحد بديل عن األخر ضمن مجموعة البدائل.جمموعة البدائل  
  :ال يستخدم نظام األصناف البديلة.ال يستخدم البدائل  
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 االختصارات
ات تستخدم هذه الشاشة في استعراض كافة مفاتيح االختصارات الخاصة بإدخال فواتير المبيعات ومردودخدام: االست

 الوالذي  المبيعات مع إمكانية التعديل في اسم الزر أو األمر حيث يوفر النظام في الشاشة عمودين عمود النموذج األول
يه فلتعديل ة بالنظام الرسمية وعمود النموذج الثاني والذي يمكن ايمكن التعديل فيه ويظهر المفاتيح واالختصارات الخاص

تير بأوامر وأزرار حسب رغبة المستخدم، ومن شاشة اإلعدادات يتم تحديد النموذج المطلوب التعامل به في شاشة فوا
 المبيعات والمردودات، وتظهر شاشة أزرار االختصارات كما في الشكل التالي:

 
 شةالشا طريقة استخدام

 يستخدم من اجل تعديل بيانات النموذج.تعديل:  -

  الوظائف التي يتم عملها في فاتورة المبيعات والتي لها اختصارات.الوظيفة:  -

 يظهر في هذا العمود االختصارات الخاصة بالنموذج الرسمي.(: 1منوذج ) -
 صة بهم.يتم في هذا العمود وضع النموذج الخاص بالمستخدم واالختصارات الخا(: 2منوذج ) -
 يتم حفظ االختصارات التي تم إضافتها أو تعديلها.حفظ:  -
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 عمل نسخة احتياطية
حتياطي اتستخدم هذه الشاشة في عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات وبالتالي االحتفاظ بالنسخة بشكل االستخدام: 

ة سخة بشكل مرن جدا وتظهر شكل شاشيتم الرجوع لها عند الحاجة ويمكن استرجاع النسخة االحتياطية واستبدال الن
 النسخة االحتياطية كما يلي:

 
 ستخدام الشاشةطريقة ا

 يتم إدخال رقم النسخة من قبل المستخدم يدويًا.رقم النسخة:  -
 النظام.يتم إدخال تاريخ النسخة بشكل آلي من قبل تاريخ النسخة:  -
 ظ بالنسخة االحتياطية فيه.يتم تحديد الموقع الذي يريد المستخدم االحتفا النسخة:مسار  -
 االحتياطية.يتم النقر على هذا الزر لعمل النسخة  احتياطية:عمل نسخة  -
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 تغيري كلمة السر
لخاصة تستخدم هذه الشاشة في مساعدة المستخدم للنظام في تعديل كلمة السر الخاصة به وهي كلمة السر ااالستخدام: 

 التالي: وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل البيع،بنقاط 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 بمجرد الدخول في الشاشة يقوم النظام بعرض رقم المستخدم الذي فتح الشاشة.رقم املستخدم:  -
 .يتم إظهار اسم المستخدم المرتبط برقم المستخدماسم املستخدم:  -
نظام ديلها إال من التظهر كلمة السر الخاصة بالمستخدم والمضافة بالنظام المحاسبي وال يمكن تعكلمة السر:  -

 المحاسبي وتظهر هنا على شكل نجوم.
 يتم كتابة كلمة السر الخاصة بنقاط البيع أو كلمة السر الثانية الجديدة.كلمة السر األخرى:  -
 يتم النقر على حفظ كلمة السر الجديدة.احلفظ:  -
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الفصل الثاني 
 العمليات
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 مقدمة

بنقاط البيع وهي عمليات فاتورة المبيعات تتوفر في النظام مجموعة من العمليات الخاصة 
ح وحذف الفواتير المعلقة، واليك عزيزي المستخدم شر ومردودات المبيعات والكميات المجانية 

 خاص بها فيما يلي:
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 املبيعاتفاتورة 
شير الكاتستخدم هذه الشاشة في إدخال فواتير المبيعات بأنواعها النقدي التي تورد قيمتها في صندوق االستخدام: 

 تقيد فيو )المستخدم( واآلجلة في حسابات العمالء أو بطائق االئتمان التي تتعامل مع بطائق االئتمان مثل الفيزا كرت 
ة جانبية اشة شاشحسابات البنك المعنية، فبعد ترحيل الفاتورة يتم قيد المبالغ في الحسابات المعنية بالفاتورة، توجد في الش

 :ل التاليمساعدة المستخدم في حالة استخدام شاشة اللمس، وتظهر فاتورة المبيعات كما في الشكفيها لوحة األرقام بغرض 

 
 طريقة استخدام الشاشة

ونوعها مع  لفاتورةيتم النقر على زر )إضافة( لتظهر لنا البيانات الخاصة بالفاتورة آليًا كرقم وتاريخ وعملة ااإلضافة:  -
ر ي إلى آجل أو شيك حيث يمكن التحويل من نقد إلى شيك بالنقر على الز إمكانية تعديل نوع الفاتورة من نقد

ن أجل ( ومctrl+2( ومن أجل تحويله من نقد إلى آجل يتم النقر على الزر )آجل( أو)ctrl+3)بطائق االئتمان( أو )
لنقر على الزر اتورة يتم (، ولتغيير العملة الخاصة بالفاctrl+1العود للنقد مرة أخرى يتم النقر على الزر )نقدًا( أو )

 (.++Ctrl)تغيير عملة الفاتورة( أو)
 ري، يتميكون هذا الحقل إجباري في حالة الفاتورة اآلجل أما إذا كانت نقدًا أو شيك فيعتبر اختيارقم العميل:  -

  ( كما في الشكل التالي:F9تحديد رقم العميل من قائمة العمالء التي تظهر بالنقر على زر )
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 شاشة على مربعات للبحث باستخدام اسم العميل أو رقم العميل في أعلى الشاشة، كما يمكن في حالةتحتوي ال -

 شاشات اللمس استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة في الشاشة.
يستخدم هذا الحقل لتسجيل رقم الصنف المباع حيث توجد أكثر من طريقة لتسجيل رقم الصنف رقم الصنف:  -

لطرق املية تأخير الزبون وزيادة سرعة وكفاءة عملية البيع لدى الكاشير ولمعرفة هذه وتساهم هذه في الحد من ع
 نوردها فيما يلي:

صنف تعتبر هذه الطريقة هي األسرع في عملية تسجيل رقم القراءة باركود الصنف عن طريق قارئ الباركود:  -
 راإلسكاناوعادة ما ينصح باستخدام  وهي األكثر استخدامًا حيث يعطي سرعة كبيرة في عملية تسجيل الفاتورة،

م اءة رقالشبكية التي تستطيع قراءة باركود الصنف في حال تأثر رقم الباركود بأي عوامل كالخدش وغيره، ويمكن قر 
 ود فقطالصنف في حالة استخدامه كباركود أو يمكن استخدام رقم الباركود نفسه، ويكمن استخدام أيضًا رقم البارك

 ي حال التأشير على المتغير في شاشة إعدادات نقاط البيع )البيع برقم الباركود فقط(.دون رقم الصنف ف

دام طريقة إدخال رقم الصنف أو رقم الباركود المسجل في شاشة بيانات األصناف بطريقة يدوية أو باستخيدوي:  -
 في عملية اختيار رقم الصنف. F9المفتاح 

ى ما ه يتم تعبئة بقية الحقول ومنها اسم الصنف بشكل آلي بناء علبعد إدخال رقم الصنف أو قراءتاسم الصنف:  -
 تم تهيئته من سابق.

لصنف اتظهر بيانات الوحدة بطريقة آلية وهي الوحدة االفتراضية للصنف أو وحدة البيع بعد تسجيل رقم الوحدة:  -
 ( أو قراءته بقارئ الباركود.Enterوالنقر على زر)

حاجة ية وهي )واحد( مباشرة عند قراءة الصنف ويمكن للمستخدم تعديلها بحسب التظهر الكمية االفتراضالكمية:  -
 (.*+Ctrlبالنقر على الزر )تعديل الكمية( أو الزر )

يظهر في هذا المربع السعر الخاص بالصنف والوحدة حسب مستوى التسعيرة االفتراضي والمحدد مسبقًا في السعر:  -
المحدد في شاشة تسعيرة األصناف في نظام المتكامل، كذلك يتيح النظام  شاشة إعدادات نقاط البيع وكذلك السعر
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للمستخدم إدخال تعديالت على السعر يدوي حيث يتم تفعيل حقل التسعيرة ليتمكن المستخدم من إدخال السعر 
 (.( أو النقر على زر )تعديل السعرCtrl + R) المطلوب وباإلمكان الضغط على

على مستوى  عند منح خصم للعميل على مستوى الصنف حيث يتم تفعيل هذه الميزةيستخدم هذا الحقل اخلصم:  -
الصنف عن طريق تحديد الخيار )السماح بالتخفيض في المبيعات( في بيانات األصناف في المحاسبي، كما يتم 

ما كتكامل، تفعيل خيار)إظهار نسبة التخفيض للصنف آليًا( في نظام المبيعات من شاشة )الخيارات( في نظام الم
،وفي يتم تحديد المتغير الخاص بها في إعدادات نظام نقاط البيع )استخدام الخصم الموجود بالنظام المحاسبي (
خصم حالة عدم اختيار هذا المتغير في شاشة بيانات األصناف يبقى حقل الخصم غير مفعل مع إمكانية استخدام ال

 (.\+ctrlعلى الزر) تعديل الخصم ( أو الضغط على ) على مستوى الفاتورة، ويمكن تعديل الخصم بالنقر
في خانة اإلجمالي يتم عرض إجمالي قيمة الصنف بعد الخصم إن وجد وهو حاصل ضرب الكمية في اإلمجايل:  -

 السعر.
م يستخدم هذا الحقل في حالة منح خصم على مستوى الفاتورة ويتم فيه تحديد نسبة خصاخلصم على الفاتورة:  -

على أ فاتورة وبمجرد إدخال نسبة الخصم تظهر قيمة الخصم ، وتعتمد نسبة الخصم المحددة من ناحية على مستوى ال
نسبة يمكن تحديدها لكل مستخدم على النسبة المحددة في حقل نسبة الخصم في شاشة صالحيات المستخدمين 

ة في شاشة صالحيات )صالحيات المبيعات( في نظام المتكامل بالدرجة األولى ، وفي حال عدم تحديد نسب
 البيع المستخدمين في المتكامل يتم اعتماد نسبة الخصم المسموح بها والمحددة في شاشة الصالحيات في نظام نقاط
 مستخدم، وفي حالة عدم التحديد النسب في الصالحيات فأن النسبة تبقى متاحة للتعديل بالنسبة التي يرغب بها ال

 .( أو النقر على الزر)إدخال خصم على الفاتورة(F5+F6النقر على الزر )ويمكن تعديل الخصم أو إدخال خصم ب
يستخدم هذا الحقل إلضافة الخصم على مستوى الفاتورة ولكن كقيمة حيث يقوم خصم على الفاتورة مبلغ:  -

 مةالنظام مباشرة بإظهار النسبة في حقل نسبة الخصم بعد إدخال قيمة الخصم بمعنى أنه يمكن إدخال الخصم قي
 الحياتليحسب النظام النسبة أو إدخال النسبة ليحتسب النظام القيمة وتخضع قيمة الخصم لما ذكرناه سابقًا في ص

 المستخدمين بنسبة الخصم.
 ُيظهر هذا الحقل إجمالي قيمة الفاتورة بعد عملية الخصم.اإلمجايل:  -

- A4 : يستخدم هذا األمر لطباعة فاتورة المبيعات بالحجم(A4). 
ة عند النقر على هذا الزر تظهر شاشة إضافية الغرض منها إدخال بيانات المسافر في حالاملسافر: بيانات  -

 ع أدخلاستخدام النظام داخل المطارات أو في الموانئ التي يتم إجبار البائع على ضرورة البيع فقط للمسافرين م
 بياناتهم في هذه الشاشة، وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:
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 كما يظهر في الشكل السابق فان البيانات المطلوبة هي:

 يتم إدخال اسم المسافر.اسم املسافر:  -

 يتم إدخال جنسية المسافر.اجلنسية:  -

 يتم إدخال رقم جواز السفر للمسافر.رقم اجلواز:  -

 يتم إدخال اسم شركة النقل.اسم شركة النقل:  -
 يتم إدخال رقم الرحلة.رقم الرحلة:  -

 م النقر على زر موافق لحفظ البيانات والعودة لشاشة فاتورة المبيعات.يت(: موافق ) -

 و القيمةأيقصد بها قيمة الضريبة التي قام النظام باحتسابها على فاتورة المبيعات وفقا للنسبة قيمة الضريبة:  -
د ذا الحقل بعالمحددة في شاشة اإلعدادات للنظام وسوف تضاف مباشرة على قيمة الفاتورة على العميل ويظهر ه

 تحديد الخيار المرتبط به في شاشة اإلعدادات.
تورة ضافة لفايظهر هذا الحقل قيمة الفاتورة السابق للمستخدم المدخل للفواتير بعد عمل إرصيد الفاتورة ألسابقة:  -

دخال فاتورة جديدة.  جديدة بغرض التحاسب وا 

 توجد في النظام عدة طرق للحفظ وهي:احلفظ:  -

 ( المتوفر أسفل الشاشة أو االختصار باستخدام زر )حفظ(F2). 
 باستخدام شاشة التدفيع والتي تظهر عند النقر على الزر )التدفيع( تظهر الشاشة كما في الشكل التالي: 
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 طريقة استخدام الشاشة
 تظهر في الشاشة آليا العملة والمبلغ المطلوب وهو مبلغ صافي الفاتورة.املبلغ املطلوب:  -
 يقوم المستخدم بإدخال المبلغ المدفوع وهو مبلغ المستلم من العميل.وع: املبلغ املدف -
 يظهر النظام الباقي المطلوب إرجاعه للزبون في حقل الباقي. -
من  ية تخصميتم تسجيل مبلغ فاتورة مردودات المبيعات التي تعتبر نوع من السداد للفاتورة الحالمبلغ املردودات:  -

 المبلغ المستحق على الزبون.
طة داد بواسيتم تسجيل رقم فاتورة مردودات المبيعات وتاريخ المردود ونقطة المردود في حالة تم السرقم املردود:  -

 مردودات المبيعات.

 هو المبلغ المتبقي للعميل والمطلوب من الكاشير إرجاعه للعميل.الباقي:  -
 يتم الحفظ والطباعة لفاتورة المبيعات الكاشير.(: موافق ) -

 اتورةتعليق الف

 الية:يقة التباإلمكان حفظ الفاتورة وتعليقها ألي سبب لحين استعادتها مرة أخرى في الشاشة أو يتم حذفها ويتم ذلك بالطر 

 
ليق ثم عند ( ليتم حفظ الفاتورة مع التعF10أو زر ) النقر على زر تعليق الفاتورة يتماحلالية: تعليق الفاتورة  -

عراض كافة الفواتير ( ليتم إنزال واست-+CTRL) كفاتورة نهائية يتم النقر على الزر الرغبة في إنزال الفاتورة وحفظها
نفس بهائية نالمعلقة على مستوى كل فاتورة ليقوم المستخدم بتحديد الفاتورة المطلوبة ليتم حفظها مرة أخرى كفاتورة 

 الرقم.
 .(F2الزر ) أوالطباعة زر  سطةابو يتم طباعة الفاتورة بعد الحفظ طباعة الفاتورة:  -
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 مردودات املبيعات
ائتمان  تستخدم هذه الشاشة في إدخال مردودات المبيعات في نقاط البيع سواء النقدية أو األجل أو بطائقاالستخدام: 

ما في وتعتبر هي عكس لفاتورة المبيعات من الناحية المخزنية والحسابية ولها نفس تفاصيل فاتورة المبيعات وتظهر ك
 الي:الشكل الت

 
 طريقة استخدام الشاشة

 ول.ة الحقيتم التعامل مع المردود بنفس طريقة التعامل مع فاتورة المبيعات وقد تم تفصيل الشرح في الفاتورة لكاف -
 

 



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  41 العودة للفهرس المحتويات

 عرض الكميات اجملانية
سب ح تستخدم هذه الشاشة في إدخال العروض الترويجية التي يتم فيها توزيع كميات مجانية من األصنافاالستخدام: 

سياسة معينة تتبعها المنشاة ويمكن عمل عروض ترويجية بكميات مجانية من نفس الصنف أو من أصناف أخرى خالل 
نت فترة معينة تسمى فترة العرض ويمكن وضع شرائح للكميات المجانية حسب كمية المشتريات من العميل بحيث إذا كا

 الشاشة كما في الشكل التالي: تظهرالمشتريات أكثر يحصل على كميات مجانية أكثر وهكذا و 

 
 طريقة استخدام الشاشة 

 بعد النقر على زر إضافة يظهر آليا رقم العرض وتاريخ بداية العرض.رقم العرض:  -
 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ نهاية العرض في حقل إلى تاريخ.إىل تاريخ:  -
 عرض.يتم تحديد رقم الصنف الذي سوف يرافقه الرقم الصنف الرئيسي:  -
 رد تحديدفي الفاتورة مباشرة بمج إنزالهفي الجدول يتم تحديد رقم الصنف المجاني المطلوب رقم الصنف اجملاني:  -

 رقم الصنف الرئيسي.
 يتم تحديد كمية الشريحة األولى في عرض الترويجي للصنف الرئيسي.إىل الكمية: –الكمية من  -
تي سوف تنزل بشكل آلي مع كمية الصنف الرئيسي هي كمية العرض من الصنف المجاني الكمية العرض:  -

 إلى(. –حسب الشريحة المحددة في حقول الكميات )من 
لعرض اأي يبدأ التعامل بالعرض الترويجي من تاريخ التفعيل وفي حالة عدم التفعيل فان النظام ال يفعل فعال:  -

 المجاني ويمكن تفعيل ثم إلغاء التفعيل من خالل هذا الحقل.



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  42 العودة للفهرس المحتويات

 املعلقة واتريحذف الف
 بب وتظهرتستخدم هذه الشاشة في حذف الفواتير المعلقة والتي تم تعليقها في شاشة فواتير المبيعات ألي ساالستخدام: 

 كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

ام كل وأم بمجرد الدخول في الشاشة تظهر للمستخدم الفواتير المعلقة كلها في الشاشةعرض الفواتري املعلقة:  -
 فاتورة كلمة حذف.

 لنظام.عند النقر على األمر حذف تختفي الفاتورة من الشاشة ويتم حذفها نهائيا من احذف الفواتري املعلقة:  -



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  43 العودة للفهرس المحتويات

الفصل الثالث 
 التقارير



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  44 العودة للفهرس المحتويات

 مقدمة
تامية يوفر النظام مجموعة من التقارير من اجل متابعة العمل في نقطة البيع منها التقارير الخ

يزي ترة حسب المستخدم أو تقارير الفواتير أو تقارير فواتير التراكمية واليك عز لليوم أو لف
 المستخدم استعراض ألهم التقارير:

 



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  45 العودة للفهرس المحتويات

 التقرير اخلتامي
 يستخدم هذا التقرير في استخراج تفاصيل عن الحركة اليومية لمستخدم معين بحيث نحصل على إجمالياالستخدام: 

جمالي الخصومات وفي نهاية التقرير المبيعات اليومية النقدية واآلج جمالي مردودات المبيعات وا   حصل علىنلة والشيك وا 
 ي:صافي المبيعات النقدية والمطلوب محاسبة المستخدم )الكاشير( عليها ويظهر شكل التقارير كما في الشكل التال

 



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  46 العودة للفهرس المحتويات

 تقارير الفواتري
نظام ت عن حركة المبيعات والمردودات الغير مرحلة لليستخدم هذا التقرير في استخراج بيانات ومعلومااالستخدام: 

سب حالمحاسبي خالل فترة معينة نقدية كانت أو أجلة ويمكن استخرج هذه التقارير حسب المستخدم أو حسب العميل أو 
 الصنف خالل فترة التقرير إجمالي أو تحليلي وتظهر شاشة التقرير إجمالي كما في الشكل التالي:

 



 

 

 ولال اإلصدار  دليل المستخدم  – بالباركودالبيع المباشر نظام 

فهرس 
  47 العودة للفهرس المحتويات

 تري الرتاكميةتقارير الفوا
ي المحاسب يستخدم هذا التقرير في استخراج بيانات ومعلومات عن حركة المبيعات والمردودات المرحلة للنظاماالستخدام: 

 خالل فترة معينة نقدية كانت أو أجلة ويمكن استخرج هذه التقارير حسب المستخدم أو حسب العميل أو حسب الصنف
 لي وتظهر شاشة التقرير إجمالي كما في الشكل التالي:خالل فترة التقرير إجمالي أو تحلي

 
 
 


