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 بيانات املطعم
م تستخدم شاشة بيانات المطعم بغرض إدخال البيانات األساسية للمطعم مع تحديد الطابعات التي سيتاالستخدام: 

 لي:كل التاالتعامل معها في إصدار الفواتير، ويتم تحديد بيانات المطعم من خالل استخدام الشاشة التي تظهر كما في الش

 
 خدام الشاشةطريقة است

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 ل إلدخال الرقم التسلسلي للمطعم.يستخدم هذا الحقرقم املطعم:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المطعم باللغة المستخدمة في النظام.االسم احمللي:  -
 غة األجنبية.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المطعم باللاالسم األجنبي:  -
 تستخدم الحقول الخاصة بالترويسة إلدخال البيانات التي يرغب مدير النظام ظهورها في ترويسةالرتويسة:  -

 ويمكن إدخالها باللغتين المحلية واألجنبية. التقارير،
 عم ترغبطيستخدم هذا الحقل لتحديد الطابعة التي سيتم استخدامها عند الطباخ إذا كانت إدارة المطابعة الشيف:  -

 بإرسال الطلب إلى الطباخ لإلسراع بتجهيزه.
 يستخدم هذا الحقل لتحديد الطابعة التي سيتم استخدامها في طباعة الفواتير.طابعة الفوترة:  -
م ويت التقارير،يستخدم هذا المربع عند رغبة المستخدم إضافة شعار المطعم الذي سيظهر في ترويسة الشعار:  -

  الملف في الجهاز بواسطة زر االستعراض الذي يظهر أسفل المربع.استيراد الشعار من مسار 
 يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.حفظ:  -
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 خيارات النظام
وهي  المتاحة،تستخدم شاشة خيارات النظام بغرض تحديد الخيار المناسب للمنشأة من بين الخيارات االستخدام: 

 لتالي يجبوتعتبر من أهم الشاشات في النظام وبا المطاعم،وشاشات نظام  أقسامات على الخيارات التي يترتب عليها تأثير 
ختلف ية في معلى مدير النظام بالمنشأة تحديد الخيار المناسب بدقة نظرًا لما يترتب عليها من تأثيرات في الشاشات المعن

 ر كما في الشكل التالي:ويتم تحديد الخيارات من خالل استخدام الشاشة التي تظه النظام،أقسام 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
 أوالً: اخليارات العامة

ى دخول إليستخدم هذا الحقل لتحديد اللغة االفتراضية التي سيتم استخدام النظام بها عند الاللغة االفرتاضية:  -
 م من شاشة تغيير اللغة في أدوات النظام.بينما تعديل اللغة سيت النظام،

صفير سيتم ت يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل الفواتير وما إذا كاننوع تصفري أرقام الفواتري:  -
 وفي حالة التصفير سيتم تحديد نوع التصفير ومتى سيتم وعلى النحو التالي: ال،تسلسل الفواتير أم 

  :هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتسلسل مستمر للفواتير. يتم تحديدبدون تصفري 
  :هذا  وسيترتب على يوميًا،يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير يومي

 ( بداية كل يوم.1دأ الترقيم بالرقم )بالتحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل رقمي يومي وسي
  :هذا  وسيترتب على شهريًا،تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير  يتمشهري

 ( بداية كل شهر.1التحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل رقمي شهري وسيبدأ الترقيم بالرقم )
  :هذا  وسيترتب على ًا،سنوييتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير سنوي

 ( بداية كل سنة.1التحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل رقمي سنوي وسيبدأ الترقيم بالرقم )
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  :ر إذا يتم استخدام هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتيعند الوصول إىل الرقم
 الفاتورة( الذي يظهر عند تحديد هذا الخيار. وصل التسلسل إلى رقم محدد يتم تحديده في حقل )عند رقم

  :وقت،ي يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير يدويًا في أتصفري يدوي 
 ويتم تصفير التسلسل بواسطة الزر )التصفير اآلن( الذي يظهر عند تحديد هذا الخيار.

 لتحديد طريقة تسلسل الفواتير على النحو التالي:يستخدم هذا الحقل نوع تسلسل الفواتري:  -
  :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتسلسل عام لجميع فواتير الفرع.حسب الفرع 
  :دة.يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بمنح تسلسل فواتير كل وردية على ححسب الوردية 
  :دم.الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بمنح تسلسل الفواتير بحسب المستخ يتم تحديد هذاحسب املستخدم 
  :تقل يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بمنح فواتير كل نوع تسلسل مسحسب نوع الفاتورة

 عن األنواع األخرى.
  :كل نقطة بيع تسلسليتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بمنح فواتير حسب نقطة البيع 

 مستقل عن األنواع األخرى.
 يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد الخانات العشرية بعد العدد الصحيح.عدد اخلانات العشرية:  -
قام في يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان مدير النظام يرغب بتقريب األر استخدام التقريب يف الفاتورة:  -

طريقة )( ستتم عملية التقريب على ضوء ما سيتم تحديده في حقل خيار بإشارة )الفواتير أم ال ، فعند تحديد ال
 تقريب مبلغ الفاتورة( ، أما عدم التحديد فلن تتم عملية تقريب األرقام في الفاتورة.

م ويستخد (،يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )استخدام التقريب في الفاتورةطريقة تقريب مبلغ الفاتورة:  -
 ريقة تقريب األرقام في الفواتير على النحو التالي:لتحديد ط

  :سيترتب على تحديد هذا الخيار إهمال الكسور العشرية مهما إهمال الكسور واعتماد الرقم الصحيح
 كانت واإلبقاء على الرقم الصحيح بدون تقريب.

  :ر العشرية مهماسيترتب على تحديد هذا الخيار إهمال الكسو إهمال الكسور مع تقريب الرقم الصحيح 
لتي اوسيتم تحديد الرقم الصحيح الذي سيتم التقريب إليه من قائمة األرقام  الصحيح،كانت مع تقريب الرقم 

 تظهر على امتداد هذا الحقل.
  :حيح سيترتب على تحديد هذا الخيار تقريب الكسور العشرية مع اإلبقاء على الرقم الصتقريب الكسور فقط

 .ا الحقليد الكسر الذي سيتم التقريب إليه من قائمة األرقام التي تظهر على امتداد هذوسيتم تحد تقريب،بدون 
  :سيترتب على تحديد هذا الخيار تقريب الكسور العشرية ومن تقريب الكسور مع تقريب الرقم الصحيح

ى ظهر علم التي توسيتم تحديد الرقم الصحيح الذي سيتم التقريب إليه من قائمة األرقا الصحيح،ثم تقريب الرقم 
 امتداد هذا الحقل.

 ثانيًا: خيارات الفوترة
 تالي:لنحو الايستخدم هذا التبويب لتحديد الخيارات المتعلقة بالفاتورة وشاشة الفوترة التي تتناسب مع سياسة المطعم على 
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 يستخدم هذا الخيار لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها للطلب.عدد نسخ طباعة الطلب:  -
 يستخدم هذا الخيار لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها للفاتورة.خ طباعة الفاتورة: عدد نس -
ل يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة إدارة المطعم عرض الفاتورة في الشاشة قبعرض الفاتورة يف الشاشة:  -

إشارة بيد هذا الخيار طباعتها ، فإذا كانت ترغب بعرض الفاتورة في الشاشة قبل طباعتها يقوم مدير النظام بتحد
(.أما عدم التحديد سيتم إرسال الفاتورة إلى الطابعة مباشرة ، ) 

 يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان سيسمح للمستخدمين منحعدم السماح بتغيري خصم نوع الفاتورة:  -
 لنظام بتحديد هذاخصم في الفاتورة أم ال ، ففي حالة عدم منح المستخدمين صالحية منح الخصم يقوم مدير ا

 ( ، أما عدم التحديد فسيكون متاحًا ألي مستخدم منح خصم على الفاتورة.الخيار بإشارة )
سطة زر يستخدم خذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب بإصدار الفاتورة بواإظهار زر الطباعة من الفوترة:  -

 الفاتورة. عدم التحديد ستتم الطباعة عند إغالق أما الفاتورة،يظهر في 
يتم من خالل هذا الخيار تحديد كيفية عند إضافة صنف موجود يف قائمة الطلبات يضاف كصنف جديد:  -

تم  عرض أصناف الطعام في الفاتورة وقائمة الطلبات عند تكرارها ، فإذا تم إضافة صنف إلى قائمة الطلبات ثم
لمطعم ظهور الصنف عند إضافته مرة أخرى تكرار إضافة نفس الصنف مرة أخرى لنفس الطلب هل ترغب إدارة ا

في  ( سيظهرفي قائمة الطلبات في سجل جديد أم يضاف إلى الكمية السابقة ، فعند تحديد هذا الخيار بإشارة )
 سجل جديد.

من  طباعةهذا الخيار مرتبط بخيار )إظهار زر العدم إظهار األصناف يف الفاتورة إال بعد طباعة الطلب:  -
 الفاتورة.الشيف فلن تظهر عند طباعة  إلى وحفظت ولم تطبعطلبات جديده  يفتأضدم إذا الفوترة( ويستخ

في  يستخدم هذا الخيار عند الرغبة في طباعة الطلب والفاتورةطباعة أو تثبيت الطلب عند حفظ الفاتورة:  -
  وقت واحد بمجرد حفظ الطلب.

ة رة المطعم طباعة الطلب وترغب بإصدار فاتور ال ترغب إدا عندمايستخدم هذا الخيار توقيف طباعة الطلب:  -
 فقط.

 يستخدم هذا الخيار في حالة استخدام الدرج المخصص لحفظ النقود وربطه مع النظام.استخدام الدرج:  -
تحديد  يستخدم هذا الخيار في حالة عدم ربط فتح الدرج بالفاتورة ، ففي حالةفتح الدرج بدون إضافة فاتورة:  -

درج إال سيتم فتح الدرج بواسطة الزر الموجود في الدرج ، أما عدم التحديد فلن يكون فتح ال( الخيار بإشارة )
 بإضافة فاتورة.

 يستخدم هذا الخيار في حالة الرغبة بإضافة شاشة جانبية يستعرض الزبون منعرض على الشاشة اإلضافية:  -
  خاللها األصناف التي يتم إضافتها للطلب.

ض يستخدم هذا الخيار إذا كانت اإلدارة ال ترغب منح المستخدم صالحية استعرا: إخفاء إيرادات املستخدم -
 إيراداته.
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إلدارة يستخدم هذا الخيار إذا كانت اعرض رسالة تنبيه إذا كان املبلغ املدفوع أقل من مبلغ الفاتورة:  -
 ترغب بعرض رسالة تنبيه للمستخدم بأن المبلغ المدفوع أقل من مبلغ الفاتورة.

م يستخدم هذا الخيار في حالة تعامل المطعم مع الخدمات اإلضافية التي تقدام اخلدمات اإلضافية: استخد -
لى هذا ( ، ويترتب عللزبون ، ففي حالة التعامل مع هذه الميزة يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة )

م ل النقر على هذا الزر تظهر شاشة يتالتحديد ظهور زر خاص بالخدمات اإلضافية في شاشة الفاتورة ، من خال
  من خاللها إدخال المبالغ التي سيتم إضافتها على الفاتورة كخدمات إضافية.

تخدام يرتبط استخدام هذا الخيار بخيار )اسعدم عرض األسعار يف الفاتورة إذا احتوت على خدمات إضافية:  -
ة أمام إدارة المطعم ترغب بعرض مبلغ الخدمة اإلضافياإلضافية( السابق ، ويستخدم لتحديد ما إذا كانت  الخدمات

وع الخدمة ن( سيترتب عليه ظهور نوع الخدمة في الفاتورة أم إضافتها إلجمالي الفاتورة ، فتحديد الخيار بإشارة )
ضافة المبلغ إلى اإلجمالي.  اإلضافية في الفاتورة بدون المبلغ وا 

رض يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب بعجع: إظهار رسالة تنبيه عند عدم إدخال رقم املر -
د تم تحديومن خالل الزر الذي يظهر نهاية الحقل ي الفاتورة،رسالة تنبيه للمستخدم في حالة عدم إدخال المرجع في 

 ما إذا كان إدخال رقم المرجع اختياري أم إجباري.
عمة إدارة المطعم ترغب بإدخال أرصدة ألنواع األط يستخدم هذا الخيار إذا كانتاستخدام املخزون اليومي:  -

م من ( ظهور شاشات يتكمخزون يومي يتم الخصم منه عند إصدار الفواتير ، ويترتب على تحديد الخيار بإشارة )
 لى تلكعخاللها إدخال الرصيد المخزني المتاح بيعه لمختلف أنواع األطعمة ، وعند إصدار الفواتير سيتم التشييك 

 دة وسيمنع النظام إصدار الفاتورة لألصناف التي رصيدها صفر.األرص
عامل يستخدم هذا الخيار في حالة تعامل المطعم مع كسور الكميات كالتاستخدام الكسور يف كميات األصناف:  -

( ، )إشارة ، فعند رغبة إدارة المطعم التعامل مع الوحدات المخزنية يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار ب 1.5مع 
 وسيترتب على هذا التحديد السماح بإدخال الكسور في حقل كمية الصنف.

الل يتم من خ للدفع،يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب بعرض شاشة جانبية إظهار شاشة الدفع:  -
ًء شة سواإظهار الشاهذه الشاشة إدخال المبلغ المدفوع وعرض المبلغ المتبقي للزبون إن وجد مع إمكانية تحديد وقت 

يد نوع كما يمكن استخدام شاشة الدفع لتحد الحقل،قبل طباعة الفاتورة أو بعدها من خالل الزر الذي يظهر نهاية 
 قبل .الخصم صالحية المستخدمين منح حالة في الفاتورة على الخصم واستخدام( آجل - شيك –الفاتورة )نقد 

 الفاتورة. طباعة
تخدام يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب باسطلب وإغالق الفاتورة: زر واحد حلفظ وطباعة ال -

ي شاشة ( تظهر أيقونة واحدة فأيقونة واحدة لحفظ وطباعة وا غالق الفاتورة ، فعند تحديد هذا الخيار بإشارة )
هر د فستظ، أما عدم التحدي الفواتير ، بمجرد النقر على هذه األيقونة يقوم النظام بحفظ وطباعة وا غالق الفاتورة

 .أيقوناتثالث 
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يستخدم هذا الخيار عند رغبة فرز طباعة طلبات األصناف إىل طابعة الشيف على مستوى الصنف:  -
بحيث يتم طباعة الطلب على مستوى الصنف كي يتم توزيع  الطباخ،لألصناف عند طباعة الطلب في طابعة 

مة أما عدم استخدام الخيار فسيظهر الطلب بقائ وسهولة،بسرعة  الطلب على أقسام المطبخ ومن ثم إعداد الطلب
  واحدة لجميع األصناف.

نسخة  يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب بطباعةطباعة نسخة من الطلبات يف طابعة الفوترة:  -
 من الطلبات مع طباعة الفاتورة.

كأن  ،رغبة إدارة المطعم استخدام الوحدات المخزنية  يستخدم هذا الخيار عنداستخدام الوحدات يف األصناف:  -
قوم زنية ييتم التعامل مع برست الدجاج بالحبة والنصف والربع ، فعند رغبة إدارة المطعم التعامل مع الوحدات المخ

زنية ( ، وسيترتب على هذا التحديد ظهور شاشة ترميز الوحدات المخمدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة )
 وحدات.ترميز أنواع األطعمة بأكثر من وحدة ومن ثم سيكون البيع متاحًا لمختلف ال أثناءوسيتم ربط نوع الطعام 

يستخدم هذا الخيار عند رغبة طباعة الفاتورة بجميع عرض مجيع األصناف يف الفوترة كمجموعة واحدة:  -
فاتورة كل صنف في سطر بمعني ستظهر أما عدم استخدام الخيار فستظهر األصناف بال واحدة،أصنافها كوحدة 
  الفاتورة مسطرة.

صدار يستخدم هذا الخيار إذا كانت الطاولة ستخصص لزبون واحد ومن ثم سيتم منع إفاتورة واحدة لكل طاولة:  -
ة على أما عدم استخدام النظام سيتيح للمستخدم إصدار أكثر من فاتور  مشغولة،فاتورة لطاولة إذا كانت الطاولة 

 ة في وقت واحد.الطاول
عة عند يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة إدارة المطعم تفعيل طابطباعة نسخة من الطلبات يف طابعة الطباخ:  -

 الطباخ لطباعة الطلبات.
يث ح الفاتورة،يستخدم هذا الخيار لتوزيع طباعة الطلب على مستوى نوع طباعة الطلبات حسب نوع الفاتورة:  -

دم استخدام الخيار فسيطبع الطلب على حسب عأما  خاصة،ري( لديه طابعة تجهيز السف -كل نوع )كالمحلي 
 طابعة مجموعة األصناف.

ين الذي يستخدم هذا الحقل لتحديد أقصى مدة يتم خاللها إعادة مبلغ التأمأقصى مدة السرتجاع مبلغ التأمني:  -
المدة  وبعد انتهاء هذه السفري،مل مع قسم يدفعه الزبون للمطعم كتأمين لألدوات التي يستخدمها خاصة عند التعا

 سيقوم النظام بمصادرة مبلغ التأمين.
 يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعم ترغب بأن يكون إدخالإجباري إدخال كل بيانات احلجوزات:  -

ات في ل البيان( سيكون إدخاالبيانات في شاشة حجوزات األطعمة إجباري ، ففي حالة تحديد هذا الخيار بإشارة )
  شاشة الحجوزات إجباري.

 يستخدم هذا الخيار إذا كانت إدارة المطعمعرض جمموعات األطعمة ضمن أنواع األطعمة يف الفاتورة:  -
وى فإلى جانب مجموعة الطعام واسم الطعام سيظهر مست الفوترة،ترغب بإظهار ثالثة مستويات لألطعمة في شاشة 

 المجموعة به في شاشة مجموعة األطعمة بالنوع. أول وهو )نوع الطعام( سيتم ربط
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بة يستخدم هذ الخيار في حالة حجز الطلبات ، ففي حالة رغعدم طباعة الطلبات إذا كانت طلبات حمجوزة:  -
( ، شارة )إدارة النظام عدم السماح بطباعة الطلب ما دام في مرحلة الحجز يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإ

 هذا التحديد عدم إمكانية طباعة الطلب إال بعد تأكيد الحجز من شاشة حجوزات األطعمة. وسيترتب على
ر سعر يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانت إدارة المطعم ترغب بإظهاعدم إظهار سعر الصنف يف الفوترة:  -

 مستوى الصنف وسيظهر( لن يظهر السعر على ) بإشارةالصنف في الفاتورة أم ال ، ففي حالة تحديد الخيار 
 على المستوى اإلجمالي فقط.

لكمية يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانت إدارة المطعم ترغب بإظهار اإظهار كميات الصنف يف الفوترة:  -
ر الكمية ( لن تظه) بإشارةاسم الصنف أم ال ، ففي حالة تحديد الخيار  أيقونةالمتوفرة للصنف في الفاتورة اسفل 

 .ونةأيقعلى 
يستخدم هذا الخيار عند رغبة إدارة المطعم تحديد استخدام املخزون اليومي حسب جمموعات األطعمة:  -

المخزون اليومي المتاح بيعه على مستوى مجموعة األطعمة وليس على مستوى الصنف كأن يتم تحديد المخزون 
( م تحديد هذا الخيار بإشارة )اليومي للحوم بشكل عام وليس على مستوى كل صنف من أصناف اللحوم فإذا ت

  سيقوم النظام بالخصم من المخزون اليومي للحوم سواًء تم بيع لحم مندي أو مشوي ...الخ.
يستخدم هذا الخيار في حالة رغبة إدارة المطعم إصدار تسلسل توليد تسلسل حسب جمموعات األطعمة:  -

 .تظهر في الطلبات أطعمةكل مجموعة خاص ل
اًل عادية بديستخدم هذا الخيار عند رغبة إدارة المطعم استخدام الطابعة القياسية الالقياسية: استخدام الطابعة  -

 من استخدام الطابعة المخصصة لطباعة الفواتير في المطاعم.
 .A4يستخدم هذا الخيار عند الرغبة بطباعة نسخة من الفاتورة قياس : A4طباعة نسخة أخرى للفاتورة  -
  يستخدم هذا الخيار عند الرغبة بإظهار رقم باركود الصنف في الفاتورة.اتورة: إظهار الباركود يف الف -
دارة إيستخدم هذا الخيار في حالة رغبة إظهار قائمة خيارات الصنف عند إضافة صنف موجود يف الفاتورة:  -

مالحظة  ةإضاف أو انقصانه أوزيادة الكمية  أوالمطعم إظهار خيارات للصنف في شاشة الفوترة كحذف الصنف 
 .... الخ. أوعليه 

 ثالثًا: خيارات الطاولة
 يستخدم هذا التبويب لتحديد الخيارات المتعلقة بالطاوالت على النحو التالي:

إذا تم يستخدم هذا الخيار لتحديد كيفية ترتيب الطاوالت في صاالت المطعم المختلفة ، فترتيب آيل للطاوالت:  -
حالة  ظام بترتيب الطاوالت بشكل آلي في مختلف الصاالت المرمزة ، أما في( سيقوم النتحديد الخيار بإشارة )

جم و مع حأعدم التحديد سيكون متاحًا للمستخدم ترتيب الطاوالت في الصاالت يدويًا بالطريقة التي تتناسب مع ذوقه 
 وسعة كل صالة ، وسيتم ترتيب الطاوالت يدويًا من شاشة )رسم الطاوالت( في تهيئة النظام.

ين تستخدم هذه الحقول لتحديد ألوان للطاوالت من خاللها سيتمكن المستخدم من التمييز بألوان الطاوالت:  -
 شاشة الطاوالت. المحجوزة فيالطاوالت الشاغرة والطاوالت المشغولة والطاوالت 
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 رابعًا: النمط واللون
قسيم األطعمة في شاشة الفواتير حيث سيتم ت يستخدم هذا التبويب لتحديد خيارات نمط ولون الخاليا المخصصة ألنواع

 الشاشة إلى مربعات صغيرة يحتوي كل مربع على نوع من أنواع الطعام:
يها فيستخدم هذا الخيار لتحديد عدد المربعات والخاليا التي ستظهر عدد خاليا األطعمة يف الصف الواحد:  -

 أسماء أنواع األطعمة في شاشة الفواتير.
 تستخدم هذه الخيارات لتحديد ارتفاع وعرض الخلية.األطعمة:  ارتفاع / عرض خلية -
م يستخدم هذا الخيار عند الرغبة في إظهار صورة نوع الطعام في الخلية إلى جانب اسإظهار صور األطعمة:  -

 الطعام.
ت ا كانإذفيستخدم هذا الخيار عند الرغبة في إظهار ألوان في الخاليا ، استخدام الوان األطعمة االفرتاضية :  -

تحديد تفعيل ( ، وسيترتب على هذا الإدارة المطعم ترغب بتلوين الخاليا يقوم مدير النظام بتحديد الخيار بإشارة )
 حقلي اللون سيتم فيهما تحديد لونين ، سيظهر اللونان على التوالي في خاليا األطعمة في شاشة الفوترة.

 خامسًا: مزايا أخرى
هذا الخيار لتحديد ما إذا كان سيتم التعامل مع نظام توصيل الطعام إلى يستخدم تفعيل خدمة التوصيل:  -

ديد ام بتحالمكان الذي يرغب به الزبون أم ال ، فإذا كانت إدارة المطعم تفعيل خدمة إيصال الطعام يقوم مدير النظ
 مة األنظمة.( ، وسيترتب على هذا التحديد ظهور النظام الفرعي )التوصيل( في قائهذا الخيار بإشارة )

الة حيستخدم هذا الخيار عند رغبة إدارة المطعم التعامل مع الباركود في النظام ، ففي استخدام الباركود:  -
اشة الربط ( ، وسيترتب على هذا التحديد ظهور شاستخدام الباركود يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة )

 هر حقل للباركود في شاشة أنواع الطعام.مع الباركود في قسم )مسئول النظام( كما يظ
حالة  المطعم التعامل مع بطائق االئتمان ، ففي إدارةيستخدم هذا الخيار عندما ترغب استخدام بطاقة الدفع:  -

هور شاشة ظ( ، وسيترتب على هذا التحديد استخدام بطائق االئتمان يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة )
 .واتيرع في الفين في تهيئة النظام وظهور نوع )بطائق االئتمان( كأحد أنواع الدفع في شاشة التدفبطائق االئتما

يستخدم هذا الخيار عند منح المستخدمين صالحية الدخول للنظام استخدام صالحية بطائق املستخدمني:  -
ل رقم مي النظام يتم فيه إدخاويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور حقل في شاشة مستخد إلكترونية،بواسطة بطائق 

 بطاقة المستخدم وبموجبه سيتم حفظ الصالحيات الممنوحة للمستخدم في البطاقة.
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 مستخدمو النظام
دم تستخدم شاشة مستخدمو النظام بغرض ترميز المستخدمين الذين سيعملون على النظام سواًء كان مستخاالستخدام: 

ترميز  ويتم النظام،ترميز المستخدم مع منحه الصالحيات التي سيقوم بها في وسيتم  (،عام أو مستخدم نقطة بيع )كاشير
 المستخدمين ومنحهم الصالحيات من خالل استخدام الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
د قم الجديتخدم في هذا الحقل آليًا مع إمكانية تعديل الرقم بشرط عدم استخدام الر يظهر رقم المسرقم املستخدم:  -

 من قبل.
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المستخدم.اسم املستخدم:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المرور التي سيتم منحها للمستخدم.كلمة املرور:  -
ي خالها فلمة المرور بغرض مطابقتها مع كلمة المرور التي تم إديستخدم هذا الحقل لتأكيد كتأكيد كلمة املرور:  -

   حقل كلمة المرور.
 تلميح

سييييكون متاحيييًا للمسيييتخدم تعيييديل كلمييية الميييرور الخاصييية بيييه مييين شاشييية تغييييير كلمييية 
 المرور في أدوات النظام.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد لغة المستخدم االفتراضية في النظام.اللغة:  -
ع / يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع المستخدم وما إذا كان مستخدم )عام( أم مستخدم )نقطة بي نوع املستخدم: -

 ومن المهم جدًا تحديد نوع المستخدم لما سيترتب عليه من صالحيات في النظام. (،كاشير
 للزبون.يستخدم هذا الحقل لتحديد أعلى نسبة خصم يستطيع المستخدم منحها أعلى خصم:  -
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وهو الحساب الذي يعبر عن صندوق )الكاشير(  المستخدم،ستخدم هذا الحقل إلدخال حساب يرقم احلساب:  -
 وسيتأثر بالعمليات التي يقوم بها المستخدم في النظام.

ويستخدم لتحديد القسم الذي سيعمل فيه  (،يظهر هذا الحقل عند تحديد نوع المستخدم )كاشيرنوع العمل:  -
باشر في األقسام الداخلية للمطعم )الطاوالت / الصاالت( أم في البيع الم المستخدم ككاشر وما إذا كان سيعمل

 )سفري( أم في التوصيل.
ي ويستخدم لتحديد نوع الدفع االفتراض الذ (،يظهر هذا الحقل عند تحديد نوع المستخدم )كاشيرنوع الدفع:  -

  سيظهر في الفاتورة التي يصدرها المستخدم.
اتورة ويستخدم لتحديد نوع الف (،ر هذا الحقل عند تحديد نوع المستخدم )كاشيريظهنوع الفاتورة االفرتاضي:  -

 االفتراضي الذي سيظهر في الفاتورة التي يصدرها المستخدم.
ذا كان إويستخدم لتحديد ما  (،يظهر هذا الخيار عند تحديد نوع المستخدم )كاشيرميكنه الدخول يف أية وردية:  -

 في مختلف الورديات أم ال.المستخدم سيمنح صالحية العمل 
ويستخدم في حالة منح المستخدم  (،يظهر هذا الحقل عند تحديد نوع المستخدم )كاشيرشاشة الكاشري فقط:  -

 صالحية العمل على شاشة الفواتير فقط.
 تستخدم هذه الخلية لمنح المستخدم إمكانية تغيير كلمة المرور.تغيري كلمة املرور:  -
 الخلية لمنح المستخدم إمكانية تغيير اللغة. تستخدم هذهتغيري اللغة:  -
 تستخدم هذه الخلية إليقاف المستخدم عن العمل على النظام.إيقاف املستخدم:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 الصالحيات
اشات حيث يتم منح المستخدم الصالحيات على مختلف ش المستخدم،يظهر زر )الصالحيات( فعااًل بمجرد حفظ بيانات 

 وأقسام النظام من الشاشة التي تظهر بمجرد النقر على هذا الزر كما في الشكل التالي:
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 طريقة منح الصالحيات
 تحديد اسم المستخدم الذي سيتم منحه الصالحيات. أوالً:

 النقر على زر )الصالحيات(. ثانيًا:
 –صالحيات الخيارات  –الحيات الشاشات يتم تحديد التبويب الذي سيتم فيه منح صالحيات للمستخدم )ص ثالثًا:

 ات األطعمة ...الخ(.صالحي –الحيات الفواتير ص –صالحيات الصاالت 
 (.يتم تحديد الصالحية التي سيتم منحها للمستخدم بإشارة ) رابعًا:

 حفظ الصالحيات بواسطة )حفظ(. خامسًا:
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 الربط مع النظام احملاسبي
م عم بالنظاالنظام المحاسبي لتحديد ما إذا كانت إدارة المطعم ترغب ربط نظام المطاتستخدم شاشة الربط مع االستخدام: 
ية ات األساسكما سيتم تحديد البيان معه،وفي حالة الربط سيتم تحديد النظام المحاسبي الذي سيتم الربط  ال،المحاسبي أم 

ما في من خالل استخدام الشاشة التي تظهر كويتم الربط مع النظام المحاسبي  ستتأثر،لعملية الربط والحسابات التي 
 الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
 تم تحديدوفي حالة الربط سي ال،يستخدم هذا الحقل لتحديد ما إذا كانت ستتم عملية الربط أم النظام احملاسبي:  -

 راتها.سيتم الربط معه حيث يمكن تحديد أحد أنظمة األونكس برو أو المتكامل بمختلف إصداالنظام المحاسبي الذي 
 نوع الرتحيل:  -

   :عند تحديد هذا الخيار سيتم ترحيل كقيود يومية.ترحيل قيود 
  :عند تحديد هذا الخيار سيتم الترحيل على مستوى كل فاتورة.تفصيلي 
  :يل بحسب المستخدم ونوع الدفع.عند تحديد هذا الخيار سيتم الترحإمجايل 

   :عند تحديد هذا الخيار سيتم ترحيل كفاتورة مبيعات.ترحيل كميات 
  :عند تحديد هذا الخيار سيتم الترحيل على مستوى كل فاتورة.تفصيلي 
  :عند تحديد هذا الخيار سيتم الترحيل بحسب المستخدم ونوع الدفع.إمجايل 

ي النظام لفعالة فدخال الفترة المالية التي سيتم الربط بها وهي الفترة المالية ايستخدم هذا الحقل إلالسنة املالية:  -
 المحاسبي.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي سيتم الربط معه في النظام المحاسبي.الفرع:  -
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 احلسابات
 يستخدم هذا التبويب لتحديد الحسابات التي ستتأثر بعمليات المطاعم على النحو التالي:

 
 سيتأثر الذي - به المسموح الخصم –يستخدم هذا الحقل إلدخال حساب التخفيض حساب التخفيض:  -

 .الفواتير على تتم التي بالخصومات
يستخدم هذا الحقل إلدخال حساب الضرائب الذي سيتأثر بمبالغ الضريبة عند إضافة ضريبة حساب الضرائب:  -

 على الفواتير.
ي لحقل إلدخال الحساب الذي سيتأثر بإيرادات رسوم الخدمات اإلضافية فيستخدم هذا احساب رسوم اخلدمات:  -

 حالة التعامل مع الخدمات اإلضافية.
 م.ظافي الن أضيفتمات المالية التي يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب الذي سيتأثر من الغراحساب الغرامات:  -
لغ أثر بمباويتم فيه إدخال الحساب الذي سيت تأمين،اليستخدم هذا الحقل في حالة التعامل مع حساب تأمني املواد:  -

 التأمين.
 درتها.يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب الذي سيتأثر بمبالغ التأمين التي سيتم مصاحساب إيرادات التأمني:  -
يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب الذي سيتأثر بالفوارق التي ستنتج عن عمليات حساب فارق التقريب:  -

 .التقريب
 جوزات.يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب الذي سيتأثر بالمبالغ المدفوعة مقدما من عملية الححساب احلجوزات:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  18 العودة للفهرس المحتويات

 الربط مع نظام الفنادق
وحدة  يمثال تستخدم شاشة الربط مع نظام الفنادق في حالة الرغبة بربط نظام المطاعم بنظام الفنادق كياالستخدام: 

الل خويتم الربط مع نظام الفنادق من  الخدمات،واحدة في استيعاب الخدمات الفندقية التي تعتبر المطاعم أهم تلك 
 استخدام الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
الشاشة  ويتم تحديد المسار الفندقي من الفندقي،يستخدم هذا الحقل لتحديد مسار النظام ندقي: مسار النظام الف -

 الجانبية التي تظهر عند النقر على الزر الذي يقع نهاية الحقل.
 يستخدم هذا الحقل لتحديد السنة التي سيتم الربط بها. السنة: -
 ط معه في نظام الفنادق.يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي سيتم الربالفرع:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 تلميح
 بواسطة الربط بيين نظيام المطياعم ونظيام الفنيادق سييتم الترحييل ومين ثيم التيأثير آليياً 

 على غرف وأجنحة وحسابات نزالء الفندق عند استفادتهم من خدمات المطعم.
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 الربط مع نظام البصمة
ملية علربط مع نظام البصمة في حالة الرغبة بربط نظام المطاعم بنظام البصمة ومن خالل تستخدم شاشة ااالستخدام: 

ظهر الربط سيتم متابعة حضور وانصراف موظفي المطعم، ويتم الربط مع نظام البصمة من خالل استخدام الشاشة التي ت
 كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 IPالي  انات نظام البصمة وأهمها رقم جهاز البصمة ومفتاح االتصال ورقم المنفذ وعنوانيتم من خالل الشاشة إدخال بي
 واسم جهاز الكمبيوتر.
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 مدفوعات العمالء
مها تستخدم شاشة مدفوعات العمالء بغرض إدخال تسديدات عمالء المطاعم وهي المبالغ التي سيتم استالاالستخدام: 

 ن الشاشةويتم إدخال مدفوعات العمالء م النظامين،المحاسبي في حالة الربط بين  من العميل وسيتم ترحيلها إلى النظام
 التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي لعمليات مدفوعات العمالء.رقم العملية:  -
 يظهر في هذا الحقل تاريخ عملية الدفع.ريخ العملية: تا -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيقوم بعملية الدفع.العميل:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ المدفوع من قبل العميل.املبلغ:  -
 يستخدم هذا الحقل لتدوين شرح عملية الدفع.البيان:  -
 فظ(.يتم حفظ البيانات بواسطة )ححفظ:  -
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 إيرادات املستخدمني
مع  تستخدم شاشة إيرادات المستخدمين بغرض استعراض بيانات تحصيالت المستخدمين وتوريداتهم النقديةاالستخدام: 

ويتم استعراض تلك البيانات خالل فترة محددة حيث يمكن استعراض إجماليات  وجد،إظهار العجز أو الفائض إن 
ات ض إيرادويتم استعرا توريده،جل أو بطائق ائتمان والمبالغ المرتجعة إن وجدت وما تم اإليرادات سواء كانت نقدًا أو آ

 المستخدمين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 ين.الفترة التي سيتم فيها استعراض إيرادات المستخدم تستخدم هذه الحقول لتحديدمن تاريخ / إىل تاريخ:  -
 تستخدم هذه الحقول لتحديد المستخدم / المستخدمين الذين سيتم استعراضمن املستخدم / إىل املستخدم:  -

 إيراداتهم.
تم  فبمجرد النقر عليه تظهر البيانات في الشاشة بحسب ما الشاشة،يستخدم هذا الزر لعرض البيانات في عرض:  -

 حديده في الحقول السابقة.ت



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  22 العودة للفهرس المحتويات

الفصل الثاني 
 تهيئة النظام
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 الورديات
ات كي ويتم ترميز الوردي المطعم،تستخدم شاشة الورديات بغرض ترميز الورديات بحسب النظام المتبع في االستخدام: 

 تالي:ويتم ترميز الورديات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل ال بالورديات،يتم ربط مستخدمي النظام 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للوردية.رقم الوردية:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الوردية.اسم الوردية حملي:  -
 ونهاية كل وردية. تستخدم هذه الحقول لتحديد وقت بدايةبداية / نهاية الوردية:  -

 تلميح
 ساعة. 24يتم التعامل مع الوقت حسب نظام 

 ية.يستخدم هذا الحقل عند رغبة مدير النظام تحديد فترة تنبيه بالدقائق قبل بداية الورددقائق التنبيه:  -
 .يستخدم هذا الخيار عند توقيف العمل بالورديةتوقيف الوردية:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 تلميح
 سيتم اإلقفال اليومي على مستوى كل وردية.
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 نقاط البيع
ويتم ترميز  للزبائن،( التي من خاللها يتم البيع الكاشراتتستخدم شاشة نقاط البيع بغرض ترميز نقاط البيع )االستخدام: 

ويتم  مباشر.. الخ(،يع ب –وتحديد مجال البيع )طاوالت وصاالت  سيستخدم،نقطة البيع مع ربطها بجهاز الكمبيوتر الذي 
 ترميز نقاط البيع من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لنقطة البيع.رقم نقطة البيع:  -
 ل إلدخال اسم نقطة البيع.يستخدم هذا الحقاسم نقطة البيع:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم جهاز الكمبيوتر الذي سيتم العمل عليه كنقطة بيع.اسم الكمبيوتر:  -
لبيع ايستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن في النظام المحاسبي الذي سيتم ربطه بنقطة خمزن النظام احملاسبي:  -

 وسيتم الترحيل له.
 ابلت.ويتم فيه إدخال رقم الجهاز الت ندرويد،األالحقل في حالة العمل على نظام  يستخدم هذاجهاز تاباليت:  -
لبيع يستخدم هذا الحقل في حالة ما يكون البيع في نقطة البيع إجباري ألحد أنواع العمل بمعنى أن ا: إجباري -

ي حقل طه بنقطة البيع فوسيتم تحديد نوع العمل الذي سيتم رب والصاالت،سيكون للبيع المباشر فقط أو للطاوالت 
 )نوع العمل(.

ويستخدم لتحديد القسم الذي  السابق،يظهر هذا الحقل فعال في حالة تحديد خيار )إجباري( نوع العمل:  -
 بيع مباشر(. –ستخصص له نقطة البيع )طاوالت وصاالت 

 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 صاالت املطعم
 المطعم بغرض ترميز صاالت المطعم الداخلية حيث يتم ترميز الصاالت مع تحديدتستخدم شاشة صاالت االستخدام: 

ن الشاشة مويتم ترميز صاالت المطعم  القسم،المطعم تحديد طابعة خاصة لهذا  إدارةالطابعة المرتبطة بها في حالة رغبة 
 التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 قر على زر جديد على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد الن
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لصالة الطعام.رقم الصالة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم صالة الطعام.اسم الصالة:  -
الة يستخدم هذا الحقل لتحديد الطابعة التي سيتم استخدامها في طباعة الفواتير الخاصة بصطابعة الفوترة:  -

 في شاشة بيانات المطعم. إدخالها والتي تممالم سيتم استخدام طابعة الفوترة االفتراضية الطعام 
 يستخدم هذا الحقل لتحديد شكل خلفية صالة الطعام وما إذا كان سيتم إضافة صورة أو لون.اخللفية:  -
ورة ه استدعاء الصويتم من خالل السابق،يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )صورة( في حقل )الخلفية( الصورة:  -

 التي سيتم اختيارها كخلفية للصالة.
 لذي سيتمويتم من خالله تحديد اللون ا السابق،يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )لون( في حقل )الخلفية( اللون:  -

 اختياره كخلفية للصالة.
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 رسم الطاوالت
ي شاشة لطاوالت في حالة عدم تحديد خيار )ترتيب آلي للطاوالت( في خيارات الطاولة فتستخدم شاشة رسم ااالستخدام: 

يام ويشترط للق الصالة،ويتم من خاللها رسم وتريب الطاوالت في الشاشة بحسب الشكل الذي عليه في  النظام،خيارات 
لشاشة ويتم رسم الطاوالت من ا عام،الطبرسم الطاوالت أن يكون مدير النظام قد قام بترميز الصاالت في شاشة صاالت 

 التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 يتم رسم شكل الطاوالت في الشاشة على النحو التالي:
 يتم رسم الطاوالت على مستوى كل صالة طعام. -
 الشاشة.يتم سحب الطاولة بواسطة الماوس من مربع إضافة طاولة إلى المكان المخصص للطاولة في  -
 إدخال البيانات ومن ثم موافق. -
 لحذف أية طاولة يتم سحب الطاولة بواسطة الماوس إلى مربع حذف طاولة. -

 تلميح
 من المهم جدًا منح المستخدم صالحية على الصاالت التي سيتم رسم طاوالتها
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 أنواع الفواتري
ويمكن  ،الفواتيرالتي سيتم استخدامها في شاشة  تستخدم شاشة أنواع الفواتير بغرض ترميز أنواع الفواتيراالستخدام: 

ع من لكل نو  ترميز أنواع فواتير للعمالء وأخرى لموظفي المطعم وأنواع عامة مع إمكانية تحديد النسبة المسموح بها للخصم
 تالي:لشكل الا ويتم ترميز أنواع الفواتير من الشاشة التي تظهر كما في بذلك،أنواع الفواتير إن كانت سياسة المطعم تسمح 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لنوع الفاتورة.رقم نوع الفاتورة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الفاتورة باللغة المستخدمة في النظام.اسم نوع الفاتورة حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الفاتورة باللغة األجنبية.اسم النوع أجنبي:  -
ص يستخدم هذا الحقل لتحديد مجال نوع الفاتورة بحيث يتم تخصيص النوع لفئة مستهدفة كأن يتم تخصياهلدف:  -

 النوع للعمالء أو للموظفين أو نوع عام.
 يتم فيهو  الفاتورة،طعم منح المستهدفين من هذا النوع خصم على يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة إدارة الماخلصم:  -

 تحديد نسبة الخصم.
 يستخدم هذا الخيار في حالة توقيف العمل بنوع الفاتورة.توقيف النوع:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 أنواع الضرائب
انين امل مع الضرائب على األطعمة وبحسب القو تستخدم شاشة أنواع الضرائب إذا كانت سياسة المطعم تتعاالستخدام: 

اع بطه بأنو ويمكن ترميز أنواع للضرائب مع تخصيصه ور  معها،وتستخدم لترميز أنواع الضرائب التي سيتم التعامل  المتبعة،
ويتم  ،الفاتورةفواتير أو مجموعات موظفين أو أنواع عمالء مع تحديد مقدار أو نسبة للضريبة سيتم إضافتها إلى قيمة 

 ترميز أنواع الضرائب من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لنوع الضريبة.رقم نوع الضريبة:  -
 ال اسم نوع الضريبة باللغة المستخدمة في النظام.يستخدم هذا الحقل إلدخاسم نوع الضريبة حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الضريبة باللغة األجنبية.اسم النوع أجنبي:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد مجال الضريبة:الضريبة حسب:  -

  :لة سيتم هذه الحاوفي  فواتير، بأنواعيتم تحديد هذا الخيار إذا كانت الضريبة سيتم ربطها أنواع الفواتري
 .  إضافة الضريبة على الفواتير التي يتم تحريرها من هذا النوع من الفواتير

  :ه وفي هذ الموظفين،يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت الضريبة سيتم ربطها بمجموعات جمموعات املوظفني
 لمجموعة الموظفين.الحالة سيتم إضافة الضريبة على الفواتير التي يتم تحريرها للموظفين المنتمين 

  :الة سيتم وفي هذه الح العمالء، بأنواعيتم تحديد هذا الخيار إذا كانت الضريبة سيتم ربطها أنواع العمالء
 إضافة الضريبة على الفواتير التي يتم تحريرها من هذا النوع من العمالء.

م من ويت السابق،)الضريبة حسب(  يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )أنواع الفواتير( في حقلأنواع الفواتري:  -
 خالله تحديد النوع الذي ستخضع فواتيره لضريبة.
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يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )مجموعات الموظفين( في حقل )الضريبة حسب( جمموعات املوظفني:  -
 ويتم من خالله تحديد المجموعة التي ستخضع فواتيرها لضريبة. السابق،

ن مويتم  السابق،قل عند تحديد خيار )أنواع العمالء( في حقل )الضريبة حسب( يظهر هذا الحأنواع العمالء:  -
 خالله تحديد النوع الذي ستخضع فواتيره لضريبة.

 يستخدم هذا الحقل لتحديد قيمة الضريبة وما إذا كانت نسبة أو مبلغ.قيمة الضريبة:  -
 حفظ: يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(. -
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 الوحدات
 وتستخدم النظام،اشة الوحدات في حالة تحديد خيار استخدام الوحدات في األصناف في خيارات تظهر شاالستخدام: 

 ر كما فيويتم ترميز الوحدات من الشاشة التي تظه الطعام،لترميز الوحدات الجزئية التي سيتم التعامل معها في أصناف 
 الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة
 ى زر جديد على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد النقر عل

 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للوحدة.رقم الوحدة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الوحدة.اسم الوحدة:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 مالحظات الفاتورة
ر بصورة حتاج المستخدم تدوينها في الفواتيتستخدم شاشة مالحظات الفاتورة بغرض تدوين المالحظات التي ياالستخدام: 

 ة،الفاتور  في تجهيز الطلب وغيرها من المالحظات التي يرغب المستخدم إضافتها إلى اإلسراعمستمرة كالتوصية بالزبون أو 
 ويتم ترميز المالحظات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 نقر على زر جديد على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد ال
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للمالحظات.رقم املالحظة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال نص المالحظة.نص املالحظة:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 مواد التأمني
ء خارج ات المطعم الخاضعة للتأمين عند البيع للعمالتستخدم شاشة مواد التأمين بغرض ترميز المواد وأدو االستخدام: 

يز يتم ترمو  المطعم،ويتم ترميزها مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه كتأمين وضمان مقابل إعادة تلك المادة إلى  المطعم،
 للتأمين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: الخاضعةالمواد 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 شاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:تستخدم ال
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للمواد الخاضعة للتأمين.رقم املادة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المادة الخاضعة للتأمين.اسم املادة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي سيدفع كتأمين.مبلغ التأمني:  -
 حفظ البيانات بواسطة )حفظ(. يتمحفظ:  -
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 أنواع األطعمة
لى إتستخدم شاشة أنواع األطعمة عند الرغبة في تصنيف األطعمة إلى أنواع متجانسة كأن يتم تصنيفها االستخدام: 

ب وهو نوع آخر للتصنيف قد يحتاج له المطعم إلى جان التصنيفات،أو المشروبات أو الحلويات وغيرها من  األطعمة
 ويتم ترميز أنواع األطعمة من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: تقارير،كمجموعات أو التصنيف 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لنوع الطعام.رقم نوع الطعام:  -
 دم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الطعام باللغة المستخدمة في النظام.يستخاسم نوع الطعام حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع الطعام باللغة األجنبية.اسم النوع أجنبي:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 جمموعات األطعمة
ة ألطعمة كأن يتم تصنيفها إلى مجموعتستخدم شاشة مجموعات األطعمة بغرض ترميز مجموعات متجانسة لاالستخدام: 

اب الذي ويتم ترميز المجموعة مع ربطها بالحس المجموعات،اللحوم أو البقوليات أو المقبالت أو المشروبات وغيرها من 
تحديد  كما يمكن قيود،ترحيل  ونوع العمليةكان النظام مرتبط مع النظام المحاسبي  إذاهذه المجموعة  إيرادسيرحل له 

عمة من ويتم ترميز مجموعات األط المجموعة،و طابعة الطباخ التي ستظهر فيها طلبات األنواع التي تنتمي لتلك شاشة أ
 الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يًا الرقم التسلسلي لمجموعة الطعام.يظهر في هذا الحقل آلرقم جمموعة األطعمة:  -
 .يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة الطعام باللغة المستخدمة في النظاماسم جمموعة األطعمة حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة الطعام باللغة األجنبية.اسم جمموعة األطعمة أجنبي:  -
 ب الذي يعبر عن حساب إيرادات مجموعة األطعمة.يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الحسااحلساب:  -
سيتأثر  ويتم فيه إدخال مركز التكلفة الذي التكلفة،يستخدم هذا الحقل في حالة استخدام مراكز مركز التكلفة:  -

 بإيرادات المجموعة.
 ات،كميترحيل  وتكون العمليةيستخدم هذا الحقل عند الربط مع النظام المحاسبي خمزن النظام احملاسبي:  -

 ويستخدم لتحديد المخزن الذي سيتم فيه ترحيل كميات أصناف األطعمة المنتمية للمجموعة.
 (،يستخدم هذا الحقل في حالة تفعيل خيار )عرض مجموعات األطعمة ضمن أنواع األطعمة في الفوترةالنوع:  -

ستوى ة في شاشة الفوترة كموبموجبه تظهر المجموع المجموعة،ليه هذه إم لتحديد نوع الطعام الذي تنتمي ويستخد
  ثاني تتبع النوع الذي سيتم تحديده في هذا الحقل.
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 يستخدم هذا الحقل لتحديد الشاشة في حالة استخدام شاشة إضافية عند الطباخ.شاشة جهاز الطباخ:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد الطابعة التي سيتم من خاللها طباعة الطلب عند الطباخ.طابعة الطباخ:  -
 يستخدم هذا الحقل عند الرغبة في تحديد نوع خاص كنموذج تقرير الطلبات لكل مجموعة.التقرير: ملف  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 األطعمة
ويتم ترميز األصناف مع ربطها بمجموعات  األطعمة،تستخدم شاشة األطعمة بغرض ترميز أصناف االستخدام: 

لتي اويتم ترميز أصناف األطعمة من الشاشة  بالصنف،غيرها من البيانات المرتبطة األطعمة وتحديد سعر بيع للصنف و 
 تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لصنف الطعام.رقم الطعام:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم صنف الطعام باللغة المستخدمة في النظام.ي: اسم الطعام حمل -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم صنف الطعام باللغة األجنبية.اسم الطعام أجنبي:  -
عة ويتم تحديد المجمو  الصنف،يستخدم هذا الحقل لتحديد مجموعة األطعمة التي ينتمي لها جمموعة األطعمة:  -

 األطعمة التي تظهر وهي المجموعات التي تم ترميزها في شاشة مجموعات األطعمة.من بين مجموعات 
ا ينتمي له نوع األطعمة الذي ويستخدم لتحديد األطعمة،يستخدم هذا الحقل عند الرغبة باستخدام أنواع نوع الطعام:  -

 مة.األطع ميزها في شاشة أنواعويتم تحديد النوع من بين أنواع األطعمة التي تظهر وهي األنواع التي تم تر  الصنف،
 يستخدم هذا الحقل إلدخال سعر بيع الصنف.السعر:  -
يستخدم هذا الخيار في حالة منح المستخدمين صالحية تغيير سعر صنف الطعام عند  ميكن تغيري سعره: -

 إصدار الفواتير.
  حاسبيلطعام في النظام الميستخدم هذا الحقل إلدخال رقم الصنف المخزني المقابل لنوع ارقم الصنف املخزني:  -
 يتم تحديد ما إذا كان الصنف المرتبط خام أم مركب.خام / مركب:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد ترتيب ظهور الصنف في شاشة الفوترة.الرتتيب:  -
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 يستخدم هذا الحقل إلدخال المدة االفتراضية لتجهيز الصنف بالدقائق.اقصى دقائق لتجهيزه:  -
 اإلطار عند رغبة المستخدم إدخال صورة لصنف الطعام.يستخدم هذا الصورة:  -
 لطعام.يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )استخدام الباركود( ويستخدم إلدخال رقم باركود صنف ارقم الباركود:  -
 تستخدم هذه الخلية إذا كان الصنف من األصناف الموزونة.الصنف موزون:  -
 وتستخدم في النظام،تظهر هذه الخلية عند تحديد خيار )تفعيل خدمة التوصيل( في شاشة خيارات صنف توصيل:  -

  حالة ما يكون الصنف خاضع لخدمة التوصيل.
تظهر الحقول الخاصة بالوحدات في حالة تفعيل خيار )استخدام الوحدات في األصناف( في وحدات الصنف:  -

 التالي:وتستخدم على النحو  النظام،شاشة خيارات 
  :يستخدم هذا الحقل لتحديد ما إذا كان الصنف متعدد الوحدات أم ال.الوحدات 
  :السابق،يظهر هذا الحقل عند تحديد خيار )متعدد الوحدات( في حقل الوحدات رمز الوحدة الرئيسية 

 ويستخدم لتحديد الوحدة الرئيسية التي ستتفرع منها باقي الوحدات.
 سطة )حفظ(.يتم حفظ البيانات بواحفظ:  -
 النظام،يظهر هذا الزر فعال عند تفعيل خيار )استخدام الوحدات في األصناف( في شاشة خيارات الوحدات:  -

  :وتستخدم لعرض شاشة تعيين وحدات الطعام التي من خاللها يتم تحديد وحدات لصنف الطعام على النحو التالي
  :ثل احدى وحدات الطعام.يستخدم هذا العمود لتحديد الوحدة التي تماسم الوحدة 
  :دخال بمعنى يتم إ الرئيسية،يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الوحدة الفرعية من الوحدة الوحدة الفرعية

ت( رساحد بذا كانت الوحدة الرئيسية )و فعلى سبيل المثال إ الرئيسية،الكمية التي تساوي وحدة واحدة من الوحدة 
 رست(عند ترميز الوحدة الفرعية )ربع بو  (،2ست( ندخل الكمية )ر ب ففإنه عند ترميز الوحدة الفرعية )نص

رست ( وهذا يعني أن اثنين نصف برست يساوي واحد برست وأربعة أرباع برست يساوي واحد ب4ية )ندخل الكم
 وهكذا.

  :يستخدم هذا العمود لتحديد سعر بيع الوحدة.سعر الوحدة 
  :تمت في الشاشة. يستخدم هذا الزر لحفظ البيانات التيموافق 
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 أسعار األطعمة
ر تستخدم شاشة أسعار األطعمة بغرض تعديل أسعار األطعمة حيث يمكن اإلضافة أو التخفيض من األسعااالستخدام: 

 وغيرها، VIPسام الحالية على مستوى األقسام سواًء في الحاالت االعتيادية أو االستثنائية كأيام المناسبات واألعياد أو كأق
اف ويتم تعديل أسعار أصن صنف،الشاشة لتعديل األسعار التي تم تحديدها في شاشة األطعمة كسعر بيع لكل وتستخدم 

 األطعمة من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
لتسعير ديد صالة الطعام التي سيتم تعديل أسعار األصناف فيه حيث يمكن ايستخدم هذا الحقل لتحصاالت املطعم:  -

 وبمجرد تحديد الصالة تظهر أصناف األطعمة في الشاشة. طعام،على مستوى كل صالة 
ف التسعيرة االفتراضية لألصنا إنزاليستخدم هذا الخيار بغرض السعر االفرتاضي لألطعمة الغري مسعرة:  -

 في حالة عدم تعديل أسعار تلك األصناف في هذه الشاشة.  األطعمةشة التي تم إدخالها في شا
دخال إويتم  األصناف،يستخدم هذا الحقل في حالة تعميم إضافة سعر محدد إلى جميع إضافة إىل الكل )املبلغ(:  -

ذا افة هبإض المبلغ الذي سيتم إضافته إلى األسعار وبمجرد النقر على زر )موافق( في لوحة المفاتيح سيقوم النظام
 السعر إلى أسعار األصناف السابقة.

 يستخدم هذا العمود لتعديل األسعار على مستوى كل صنف.السعر:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 مالحظات األصناف
 تستخدم شاشة مالحظات األصناف بغرض تدوين المالحظات التي يحتاج المستخدم تدوينها على األصنافاالستخدام: 

ضافتها إفي الفواتير بصورة مستمرة كبدون سكر أو بدون ملح أو زائد فالفل وغيرها من المالحظات التي يرغب المستخدم 
 ويتم ترميز المالحظات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: الفاتورة،إلى األصناف في 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 ى النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد عل
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للمالحظات.رقم املالحظة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال نص المالحظة.نص املالحظة:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 القوائم
ن يتم ترميز قائمة ( من مختلف األصناف كأMenusتستخدم شاشة القوائم بغرض ترميز قوائم وجبات )االستخدام: 

ا تحديد ويتم إنشاء القائمة بحسب االتفاق مع العميل حيث يتم فيه المناسبات،لضيافة األعراس أو األعياد وغيرها من 
ويتم ترميز  الواحد،األصناف والكميات للشخص الواحد وبناًء على سعر الصنف يقوم النظام باحتساب وجبة الشخص 

 ما في الشكل التالي:القوائم من الشاشة التي تظهر ك

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للقوائم.رقم القائمة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم القائمة باللغة المستخدمة في النظام.اسم القائمة حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم القائمة باللغة األجنبية. ي:اسم القائمة أجنب -
ها في يظهر السعر في هذا الحقل آليًا بناًء على األصناف والكميات التي سيتم تحديدها وحفظالسعر لكل شخص:  -

 الشاشة التي تظهر بعد النقر على زر )تعيين األطعمة(.
 قائمة.يستخدم هذا الخيار في حالة تفعيل الاحلالة )فعال(:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
 يستخدم زر )تعيين األطعمة( بغرض عرض شاشة أصناف األطعمة ويتم من خاللها ما يلي:تعيني األطعمة:  -

 .تحديد األصناف التي سيتم إضافتها إلى القائمة 
 .تحديد الكمية من الصنف لكل شخص 
 .)يظهر إجمالي الصنف في عمود )إجمالي 
 فقة على تركيب القائمة مع أسعارها بواسطة زر )موافق(.يتم الموا 



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  41 العودة للفهرس المحتويات

 ويعبر عن إجمالي قيمة الوجبة للشخص الواحد وسيظهر آليًا في (،يظهر إجمالي القائمة في حقل )إجمالي 
 حقل )السعر لكل شخص(.
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 جمموعات املوظفني
موظفين والعاملين في المطعم تستخدم شاشة مجموعات الموظفين بغرض ترميز مجموعات متجانسة للاالستخدام: 

ومن خالل هذه المجموعات سيتم ربط كل موظف بالمجموعة  المجموعات،كمجموعات الطباخين واإلداريين وغيرها من 
 ويتم ترميز مجموعات الموظفين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: به،الخاصة 

 
 طريقة استخدام الشاشة
 ى زر جديد على النحو التالي:تستخدم الشاشة بعد النقر عل

 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لمجموعة الموظفين.رقم اجملموعة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة الموظفين باللغة المستخدمة في النظام.اسم اجملموعة حملي:  -
 للغة األجنبية.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم مجموعة الموظفين بااسم اجملموعة أجنبي:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 املوظفني
ع ربطه ويتم ترميز الموظف م المطعم،تستخدم شاشة الموظفين بغرض ترميز بيانات الموظفين والعاملين في االستخدام: 

دخال حسابه الذي يتأثر بالفواتير والحركات المالية التي تتم على  ن ملموظفين ويتم ترميز ا الموظف،بمجموعة الموظفين وا 
 الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للموظفين.رقم املوظف:  -
 ستخدمة في النظام.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الموظف باللغة الماسم املوظف:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الموظف باللغة األجنبية.اسم املوظف أجنبي:  -
ى بالفواتير والعمليات التي تتم عل سيتأثريستخدم هذا الحقل إلدخال رقم حساب الموظف الذي رقم احلساب:  -

 الموظف.
 ن.يستخدم هذا الحقل في حالة ربط الموظف بمجموعة موظفيرقم اجملموعة:  -
 ويتم فيه تحديد رقم بصمة الموظف. البصمة،يستخدم هذا الحقل في حالة الربط مع نظام رقم البصمة:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد السقف األعلى الذي سيمنح للموظف من الطعام مجانًا.أقصى سعر للفاتورة:  -
 مجانًا،لموظف من كل صنف يستخدم هذا الزر في حالة تحديد كميات ستمنح لربط املوظف بكميات األطعمة:  -

 وبمجرد النقر على الزر تظهر شاشة يتم من خاللها تحديد الكميات.
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  44 العودة للفهرس المحتويات

 النادل
 لمسؤولاالطلبات على النادل  إسنادوتستخدم بغرض  الطاوالت،تستخدم شاشة النادل في حالة استخدام نظام االستخدام: 

 ميز النادل من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:ويتم تر  الطاولة،على 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للنادل.رقم النادل:  -
 في النظام. يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم النادل باللغة المستخدمةاسم النادل حملي:  -
موبايل  يستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المرور التي من خاللها سيتمكن النادل من استخدام تطبيقكلمة املرور:  -

 مطاعم.
 ضافةإ والتي سيتميستخدم زر )الصالحيات( تحديد الصاالت والطاوالت التي سيتعامل معها النادل  الصالحية:زر  -

 طلباتها بواسطته.
 النادل على كل الطاوالت. إظهارصالحية  ةإضافكل الطاوالت:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 أنواع العمالء
 يز أنواعويتم ترم متجانسة،تستخدم شاشة أنواع العمالء بغرض ترميز أنواع للعمالء وتقسيمهم إلى مجموعات االستخدام: 

 العمالء من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 استخدام الشاشةطريقة 

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي ألنواع العمالء.رقم النوع:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع العميل باللغة المستخدمة في النظام.اسم النوع حملي:  -
 ال اسم نوع العميل باللغة األجنبية.يستخدم هذا الحقل إلدخاسم النوع أجنبي:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 العمالء
دخال بياناتهم االستخدام:  ي لشاشة التويتم ترميز العمالء من ا المختلفة،تستخدم شاشة العمالء بغرض ترميز العمالء وا 

 تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 النقر على زر جديد على النحو التالي: تستخدم الشاشة بعد
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للعمالء.رقم العميل:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم العميل.اسم العميل:  -
 يستخدم هذا الحقل لربط العميل بالنوع الخاص به.نوع العميل:  -
لى عوهو الحساب الذي سيتأثر بالعمليات التي تتم  العميل،يستخدم هذا الحقل إلدخال رقم حساب رقم احلساب:  -

 العميل.
 .يتم إدخال باقي بيانات العميل كالعنوان ورقم الهاتف والبريد في الحقول المخصصة لهابيانات خمتلفة:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  47 العودة للفهرس المحتويات

 فئات العملة
التي  ويتم ترميز فئات العملة من الشاشة للعملة،ل و االتد تستخدم شاشة فئات العملة بغرض ترميز فئاتاالستخدام: 

 تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للفئة.رقم الفئة:  -
 (.الخ...  100 – 50 – 20 – 10 – 5 – 1يستخدم هذا الحقل إلدخال قيمة الفئة )قيمة الفئة:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 بطائق االئتمان
م وتستخد النظام،تظهر شاشة بطائق االئتمان عند تحديد خيار استخدام بطائق الدفع في شاشة خيارات االستخدام: 

ثر لذي سيتأز نوع البطاقة مع تحديد حساب البنك اويتم ترمي معها،بغرض ترميز أنواع بطائق االئتمان التي سيتم التعامل 
لشكل اكما في  ويتم ترميز بطائق االئتمان من الشاشة التي تظهر النوع،بالعمليات التي تتم بواسطة البطائق المنتمية لهذا 

 التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي ألنواع بطائق االئتمان.: رقم البطاقة -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع بطائق االئتمان باللغة المستخدمة في النظام.اسم البطاقة حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم نوع بطائق االئتمان باللغة األجنبية.اسم البطاقة أجنبي:  -
الئتمان ابالعمليات التي تستخدم فيه بطائق  سيتأثردم هذا الحقل إلدخال رقم حساب البنك الذي يستخرقم احلساب:  -

 التي تنتمي لهذا النوع.
 نوع وهييستخدم هذا الحقل إلدخال أول أربعة أو خمسة أرقام التي تبدأ به بطائق هذا البداية أرقام البطاقة:  -

 األرقام التي تتميز به بطائق كل بنك.
 م حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.يتحفظ:  -
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 اختصارات الشاشات
فة ويتم من خاللها ربط الوظي النظام،تستخدم شاشة اختصارات الشاشات بغرض إنشاء اختصارات لوظائف االستخدام: 

من  للخروج (F4( للحفظ وتخصيص الزر )F10بالزر الذي سيمثل االختصار لهذه الوظيفة كأن يتم تخصيص الزر )
 تم إنشاء االختصارات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:وي الشاشة،

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
 اختصارات خاصة به. إنشاءيستخدم هذا الحقل لتحديد المستخدم الذي سيتم املستخدم:  -
 لها كأن يتم تحديد وظيفة )حفظ(. يتم تحديد الوظيفة التي سيتم إنشاء اختصار -
ى زر نقر عليتم النقر على الزر المطلوب أن يمثل اختصارًا للوظيفة التي تم تحديدها في الفقرة السابقة كأن يتم ال -

(F10،) .وبمجرد النقر على الزر سيظهر رقم واسم الوظيفة أمام الزر 
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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الفصل الثالث 
 صيلالتو
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 مقدمة
يظهر هذا القسم من النظام في حالة تفعيل خيار )تفعيل خدمات التوصيل( في 
شاشة خيارات النظام ويتم فيه التعامل مع الشاشات التي لها عالقة بتهيئة 

 ومدخالت خدمة توصيل الطعام إلى مقر العميل.
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 خيارات التوصيل
مالء الخيارات المناسبة المتعلقة بخدمات توصيل الطعام للعتستخدم شاشة خيارات التوصيل بغرض تحديد االستخدام: 

 ويتم تحديد خيارات التوصيل من خالل استخدام الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: تواجدهم،في أماكن 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
يتم سذا كان يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل فواتير التوصيل وما إ نوع تصفري أرقام الفواتري: -

 وفي حالة التصفير سيتم تحديد نوع التصفير ومتى سيتم وعلى النحو التالي: ال،تصفير تسلسل الفواتير أم 
  :يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتسلسل مستمر للفواتيربدون تصفري. 
  :هذا  وسيترتب على يوميًا،يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير يومي

 ( بداية كل يوم.1الترقيم بالرقم ) بدأالتحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل رقمي يومي وسي
  :هذا  وسيترتب على شهريًا،فواتير يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الشهري

 ( بداية كل شهر.1التحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل رقمي شهري وسيبدأ الترقيم بالرقم )
  :هذا  وسيترتب على سنويًا،يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بتصفير تسلسل الفواتير سنوي

 ( بداية كل سنة.1رقمي سنوي وسيبدأ الترقيم بالرقم ) التحديد أن النظام سيمنح الفواتير تسلسل
صيل ال يستخدم هذا الحقل عند رغبة إدارة المطعم تحديد سقف أعلى لفاتورة التو أعلى قيمة لفاتورة التوصيل:  -

 يمكن تجاوزه.
ل صييستخدم هذا الحقل عند رغبة إدارة المطعم تحديد سقف أدنى لفاتورة التو أقل قيمة لفاتورة التوصيل:  -

 بموجبه ال يسمح النظام بإصدار فاتورة توصيل بمبلغ أقل من المبلغ الذي سيتم تحديده.
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ء السودا يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانت إدارة المطعم ستتعامل مع القائمةاستخدام القائمة السوداء:  -
متهم خد أوغير مرحب التعامل معهم ففي حالة تفعيل الخيار ستكون هناك إمكانية وضع الزبائن ال ال،للعمالء أم 

 .األسبابللمخاطر المترتبة عن عملية التوصيل وغيرها من  أولسوء تصرفاتهم مع المطعم 
ميل يستخدم هذا الخيار إذا كانت سياسة المطعم تقوم على توصيل الطعام إلى مقر العقيمة التوصيل جمانًا:  -

 مجانًا.
دم ويستخ السابق،حالة عدم استخدام خيار )قيمة التوصيل مجانًا( يظهر هذا الحقل في قيمة ثابتة للتوصيل:  -

حديده والمبلغ الذي سيتم ت الجغرافية،في حالة تحديد قيمة ثابتة لجميع عمليات توصيل الطعام لمختلف المناطق 
 سيضاف مباشرة إلى قيمة الفاتورة بغض النظر عن المبلغ المحدد لقيمة التوصيل على مستوى الشارع.

 حتلمي
يمكن إدخال قيمة التوصيل على مستوى كل شارع في شاشة الشوارع في حالة عيدم 

 تحديد قيمة ثابتة في هذا الحقل.
تقوم  يستخدم هذا الحقل إذا كانت سياسة المطعمقيمة التوصيل جمانًا إذا كانت قيمة الفاتورة أكرب من:  -

 الفاتورة على مبلغ يتم تحديده. على توصيل الطعام إلى مقر العميل مجانًا في حالة تجاوز قيمة
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 املناطق
م ويت الطعام،تستخدم شاشة المناطق بغرض ترميز المناطق التي تمثل النطاق الجغرافي لعملية توصيل االستخدام: 

 ترميز المناطق من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للمناطق.رقم املنطقة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المنطقة باللغة المستخدمة في النظام.اسم املنطقة حملي:  -
 غة األجنبية.يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم المنطقة باللاسم املنطقة أجنبي:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 الشوارع
 ،المناطق تستخدم شاشة الشوارع بغرض ترميز الشوارع واألحياء الداخلية للمناطق التي تم ترميزها في شاشةاالستخدام: 

ا في التي تظهر كمويتم ترميز الشوارع من الشاشة  شارع،ويتم ترميز الشوارع واألحياء مع تحديد رسوم التوصيل لكل 
 الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للشوارع.رقم الشارع:  -
 باللغة المستخدمة في النظام. عتخدم هذا الحقل إلدخال اسم الشار يساسم الشارع حملي:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الشارع باللغة األجنبية.رع أجنبي: اسم الشا -
 ة من بينويتم تحديد المنطق نطاقها،يستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الجغرافية التي يقع الشارع في املنطقة:  -

 المناطق التي تظهر وهي المناطق التي تم ترميزها في شاشة المناطق.
لى حقل إلدخال المبلغ الذي سيضاف إلى مبلغ الفاتورة كأجور توصيل الطعام إيستخدم هذا المبلغ التوصيل:  -

 هذا الشارع.
يتم  الشارع،يستخدم هذا الحقل إلدخال الوقت المستغرق في توصيل الطعام إلى هذا أقصى وقت للوصول:  -

 العميل. إلىالذي سيستغرق لوصول الطلب  ومعرفة الوقتاحتسابه مع الوقت المستغرق لتجهيز الطعام 
 يستخدم هذا الحقل إلدخال بيان أو أي إيضاحات حول الشارع الذي يتم ترميزه.البيان:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 السائقني
د رقم تستخدم شاشة السائقين بغرض ترميز بيانات السائقين الذين يقومون بعملية توصيل الطعام مع تحدياالستخدام: 

تي تظهر ويتم ترميز السائقين من الشاشة ال للطلبات،بالعمليات الخاصة بالسائق وتحديد أقصى حد  الحساب الذي سيتأثر
 كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للسائقين.رقم السائق:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم السائق باللغة المستخدمة في النظام.ائق حملي: اسم الس -
 تستخدم هذه الحقول إلدخال عنوان ورقم هاتف السائق.العنوان / رقم اهلاتف:  -
ئق يستخدم هذا الحقل إلدخال حساب السائق وهو الحساب الذي سيتأثر بالعمليات التي يكون السارقم احلساب:  -

 حيل العجز الذي على السائق.طرفًا فيها كتر 
 السائق. إلى إسنادهايستخدم هذا الحقل لتحديد اقصى عدد للطلبات التي يمكن أقصى حد للطلبات:  -
 مطاعم( الخاص بالتوصيل. األندرويديستخدم هذا الحقل عند تعامل السائق مع نظام )كلمة املرور:  -
 هيل عملية التعامل مع السائق في النظام.يستخدم هذا الحقل لمنح السائق لونًا مميزًا لتساللون:  -
 تستخدم هذه الخلية في حالة إيقاف التعامل مع السائق.موقف:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
لزر افبمجرد النقر على  السائق،يستخدم هذا الزر بغرض إدخال األيام التي سيعمل فيها أيام عمل السائقني:  -

  انتهاًء.و  اءً دالسائق مع تحديد الورديات ابت قين( يتم فيها تحديد األيام التي سيعمل فيهاتظهر شاشة )أيام عمل السائ
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 حاالت القائمة
توصيل بتستخدم شاشة حاالت القائمة بغرض ترميز حاالت وأسباب إدخال العمالء بالقائمة السوداء الخاصة االستخدام: 

 و لوجودتعامل معه أو ألسباب أخرى كأن تكون المنطقة غير آمنة أاألطعمة سواًء األسباب التي تتعلق بالعميل كسوء ال
ائمة وسيتم استخدام هذه الحاالت واألسباب في شاشة الق الحاالت،تقطعات في الطريق المؤدي إلى العميل وغيرها من 

 ل التالي:ويتم ترميز حاالت القوائم من الشاشة التي تظهر كما في الشك بالحالة،السوداء كي يتم ربط العميل 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي لحاالت القوائم.رقم احلالة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم الحالة باللغة المستخدمة في النظام.اسم احلالة حملي:  -
 الحقل لمنح الحالة لونًا مميزًا لتسهيل عملية التعامل مع الحالة في النظام. يستخدم هذالون احلالة:  -
 يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات عن الحالة.مالحظات:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 القائمة السوداء
ميل اء أن العويقصد بالقائمة السود وداء،الستستخدم شاشة القائمة السوداء بغرض إضافة العمالء إلى القائمة االستخدام: 

إلى  وسيتم ربط العميل بالحالة أو السبب الذي أدى الطعام،الذي سيتم ضمه للقائمة لن يتم التعامل معه في توصيل 
ترميز  ويتم العميل،إدخاله في القائمة السوداء كأن تكون المنطقة غير آمنة أو لوجود تقطعات في الطريق المؤدي إلى 

 ئمة السوداء من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:القا

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر جديد على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل آليًا الرقم التسلسلي للعمالء المنتمين للقائمة السوداء.الرقم:  -
 تم إضافته للقائمة السوداء.يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيالعميل:  -
لة من يد الحاويتم تحد السوداء،يستخدم هذا الحقل لتحديد الحالة التي بسببها تم إضافة العميل للقائمة اسم احلالة:  -

 بين الحاالت التي تظهر وهي الحاالت التي تم ترميزها في شاشة حاالت القائمة.
 ضم العميل للقائمة السوداء. يستخدم هذا الحقل لتدوين أية مالحظات عنمالحظات:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 أيام عمل السائقني
حديد تستخدم شاشة أيام عمل السائقين بغرض تحديد أيام عمل كل سائق والورديات التي سيعمل فيها مع تاالستخدام: 

 هر كما في الشكل التالي:ويتم تحديد أيام عمل السائقين من الشاشة التي تظ وردية،بداية ونهاية كل 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل لتحديد اسم السائق الذي يتم تحديد أيام عمله.اسم السائق:  -
 يتم النقر على زر )تعديل(.تعديل:  -
 يستخدم هذا العمود لتحديد اليوم / األيام التي سيعمل فيها السائق.فعال:  -
ية داية ونهاويتم فيه تحديد ب الورديات،تستخدم هذه األعمدة في حالة دوام السائق بحسب ة / نهاية الوردية: يداب -

 كل وردية. 
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 تلميح
 سيتم التعامل مع السائقين في الشاشات المعنية بحسب أيام وأوقات دوام السائق.
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 ربط السائقني
 ويتم ربط عمله،تستخدم شاشة ربط السائقين بغرض ربط السائق بالمناطق والشوارع التي ستمثل نطاق االستخدام: 

 السائقين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
اق بالمناطق والشوارع المخصصة لها كنط يستخدم هذا الحقل لتحديد اسم السائق الذي سيتم ربطهاسم السائق:  -

 عمل.
 يستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة التي سيتم ربطها بالسائق.املنطقة:  -
 يتم النقر على زر )تعديل(.تعديل:  -
 يستخدم هذا العمود لتحديد الشارع / الشوارع التي سيتم ربطها بالسائق والتي ستمثل نطاق عمله.فعال:  -
 الطلبات. إسنادالعمود لتحديد الشارع الذي له أولوية عند يستخدم هذا األولية:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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الفصل الرابع 
 عمليات النظام
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 الفوترة
خيارات  ويعتمد استخدام الشاشة على والعمالء،تستخدم شاشة الفوترة بغرض إصدار فواتير الطعام للزبائن االستخدام: 

خدام تمد استكما يع مزاياها،ات النظام( التي تحدد طريقة التعامل مع الشاشة واالستفادة من مختلف الفوترة في شاشة )خيار 
دخال بعض اإلعدادات منها صالحيات على الصاالت وصالحيات على أنواع  الشاشة على تحديد صالحيات للمستخدم وا 

دخال المخزون اليومي في حالة تفعيل الخيار به وغيرها من  ستوى مويتم إصدار الفواتير على  اإلعدادات،الفواتير وا 
 الطاولة.

 لى النحو التالي:ع -حسب الصالحيات ب –بمجرد النقر على أيقونة الشاشة تظهر شاشة الصاالت والطاوالت 

 
توي على وبمجرد النقر على الطاولة المطلوبة تظهر شاشة تح الطاولة،يتم من خالل الشاشة تحديد الصالة ومن ثم تحديد 

 عند النقر على أيقونة )فتح الفاتورة( تظهر شاشة الفوترة على النحو التالي: –سيتم شرح هذه الشاشة الحقًا  –دة خيارات ع
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 طريقة استخدام الشاشة
 يظهر الرقم التسلسلي للفاتورة آليًا.الرقم التسلسلي:  -
يتم اضي الذي ساألنواع يتم ترميز نوع افتر ففي حالة استخدام  الفاتورة،يستخدم هذا الزر لتحديد نوع نوع الفاتورة:  -

بمجرد  وفي حالة إصدار فاتورة لنوع آخر يتم تحديد النوع من قائمة األنواع التي تظهر مستمرة،استخدامه بصورة 
  النقر على الزر.

 رويتم تحديد العميل من الشاشة التي تظه العمالء،يستخدم هذا الزر عند إصدار فاتورة ألحد اسم العميل:  -
 بمجرد النقر على هذا الزر.

ر بمجرد ويتم تحديد النادل من الشاشة التي تظه بنادل،يستخدم هذا الزر عند إصدار فاتورة وربطها اسم النادل:  -
 النقر على هذا الزر.

 يتم تحديد مجموعة األطعمة التي سيتم البيع منها.جمموعة األطعمة:  -
ة طعمة التي تظهر وهي األطعمة التي تنتمي لمجموعة األطعميتم تحديد صنف الطعام من بين األصنف الطعام:  -

 التي تم تحديدها في الفقرة السابقة.
 تلميح
لفيييية بواسييييطة تحديييييد مجموعيييية تتحديييييد أصييييناف أطعميييية ميييين مجموعييييات مخيمكيييين 

 األطعمة ومن ثم تحديد نوع الطعام. 
وم خدم يرغب بكمية أكبر إما أن يقفإذا كان المست (،1بمجرد النقر على صنف الطعام تظهر الكمية )الكمية:  -

ما باستخدام رموز اإلضافة والتخفيض من الكمية )  (- +،بتكرار النقر على صنف الطعام بعدد الكمية المطلوبة وا 
ما بإدخال الكمية مباشرة في عمود الكمية.  وا 

 تلميح
( بحسيب 1تظهر أصناف الطعام في شاشية الفياتورة عنيدما تكيون الكميية أكثير مين )

فيإذا تييم تحدييد خييار )عنييد إضيافة صينف موجييود  النظيام،يئية فيي شاشية خيييارات الته
فييي قائميية الطلبييات يضيياف كصيينف جديييد( يظهيير الصيينف فييي الشاشيية مكييررًا بعييدد 

 أما في حالة عدم تحديد الخيار تضاف الكمية على الكمية السابقة. الكمية،تكرار 
زر المخصص للمالحظات كأن يتم إضافة )بدون يتم إضافة مالحظات على الصنف من المالحظات الصنف:  -

ظات إما أن يتم تحديد مالحظة من المالحظات ومن خالل الشاشة المخصصة للمالح (،ناقص ملح ...الخ –سكر 
ما أن يتم إدخال المالحظة مباشر   ة.التي تظهر وهي المالحظات التي تم ترميزها في شاشة )مالحظات الصنف( وا 

 ومن خالل الشاشة المخصصة التأمين،ضافة بند تأمين من الزر المخصص إلضافة بنود إضافة بند تأمين: يتم إ -
 لبنود اليتأمين يتم تحديد المواد التي سيتم التأمين عليها ومبلغ تأمين كل مادة.

لخصم من ويتم تحديد قيمة أو نسبة ا الفاتورة،يستخدم هذا الزر في حالة منح الزبون أو العميل خصم على اخلصم:  -
 لشاشة الجانبية التي تظهر بمجرد النقر على هذا الزر.ا
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 تلميح
 يتم تحديد نسبة خصم بناًء على النسبة المسموح بها لكل مستخدم.

 النظام،)استخدام الخدمات اإلضافية( في شاشة خيارات  تحديد خياريظهر هذا الزر عند خدمات إضافية:  -
ة التي ويتم تحديد المبلغ من الشاشة الجانبي الفاتورة،إلى  ويستخدم لتحديد مبلغ الخدمة اإلضافية التي ستضاف

 تظهر بمجرد النقر على هذا الزر.
 ام،النظيظهر هذا الزر في حالة عدم تحديد خيار )فاتورة واحدة لكل طاولة( في شاشة خيارات فاتورة جديدة:  -

ديد عدم تح أما في حالة تغلق،و أكثر لم ويستخدم إلصدار فاتورة جديدة على نفس الطاولة التي مازالت فيها فاتورة أ
 ذلك الخيار فلن يظهر الزر ولن يستطيع المستخدم إصدار أكثر من فاتورة للطاولة الواحدة.

الفاتورة  قاء علىيستخدم هذا الزر عند الرغبة بإلغاء البيانات التي تم إدخالها في الفاتورة مع اإلبإلغاء الفاتورة:  -
 مفتوحة.

 ا الزر عند الرغبة بإلغاء الفاتورة المفتوحة نهائيًا.يستخدم هذإلغاء:  -
ويتم البحث عن الطعام من شاشة البحث التي  الشاشة،يستخدم هذا الزر بغرض البحث عن األطعمة في حبث:  -

 تظهر بعد النقر على هذا الزر.
 تلميح
 ة الحفظ فقط.يالمستخدم إلغاء الفاتورة قبل عمليستطيع 

 واسطة )حفظ(.يتم حفظ البيانات بحفظ:  -
ي شاشة يظهر هذا الزر فعال عند عدم تحديد )زر واحد لحفظ وطباعة الطلب وا غالق الفاتورة( فطباعة الفاتورة:  -

 لحفظ.اأما في حالة تحديد الخيار سيتم طباعة الفاتورة بمجرد  الفاتورة،ويتم من خالله طباعة  النظام،خيارات 
ي شاشة عدم تحديد )زر واحد لحفظ وطباعة الطلب وا غالق الفاتورة( فيظهر هذا الزر فعال عند إغالق الفاتورة:  -

 لحفظ.اأما في حالة تحديد الخيار سيتم إغالق الفاتورة بمجرد  الفاتورة،ويتم من خالله إغالق  النظام،خيارات 
ظهر تهيئة وبناًء على الت النظام،تظهر شاشة الدفع بحسب تهيئة خيارات الفوترة في شاشة خيارات شاشة الدفع:  -

ارات إما قبل أو بعد الحفظ وقد ال تظهر في حالة تحديد خيار )بدون( في خيار )إظهار شاشة الدفع( في شاشة خي
تهيئة  أما إذا كانت الحفظ،فإذا كانت تهيئة ظهورها قبل الحفظ فإنها تستخدم لدفع قيمة الفاتورة قبل  النظام،

تظهر  وفي كل األحول يتم الدفع من خالل الشاشة التي الفاتورة، استخدامها بعد الحفظ فإنها تظهر بمجرد إغالق
  كما في الشكل التالي:
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 يتم من خالل الشاشة إدخال بيانات دفع قيمة الفاتورة على النحو التالي:

  :يتم تحديد طريقة الدفع بإحدى الطرق التالية:طرق الدفع 
  :اشر.وفي هذه الحالة سيتم قيد المبلغ على الك نقدًا،تستخدم هذه الطريقة عند دفع قيمة الطعام نقد 

 من حي / الكاشر
 إلى حي / اإليرادات

  :لمبلغ وفي هذه الحالة سيتم قيد ا موظف،تستخدم هذه الطريقة عند قيد قيمة الفاتورة على عميل أو آجل
 على العميل أو الموظف.

 من حي / العميل أو الموظف
 إلى حي / اإليرادات

  :في تسديد قيمة الفاتورة. االئتمانخدم هذه الطريقة عند استخدام بطائق تستبطاقة ائتمان 
 من حي / البنك

 إلى حي / اإليرادات
  :ويتم منح الخصم إما نسبة أو قيمة. الفاتورة،يستخدم هذا الحقل في حالة منح خصم على اخلصم 
  :ب.يظهر في هذا الحقل صافي قيمة الفاتورة بعد الخصم والضرائمبلغ الفاتورة 
  :يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ الذي يتم دفعه.املبلغ املدفوع 
  :د به السترشايظهر في هذا الحقل الفارق بين مبلغ صافي الفاتورة وبين المبلغ المدفوع. ليتم ااملبلغ املتبقي

 ن.بقي عند الزبون أو المتبقي للزبو في معرفة المت
  :لعملية إن وجد.يستخدم هذا لحقل إلدخال مرجع ارقم املرجع 
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  :تجهيز  أثناءيستخدم هذا الحقل في حالة إرفاق مالحظة على الفاتورة يتم االسترشاد بها مالحظات الفاتورة
ر ويتم تحديد المالحظة من بين المالحظات التي تظه الطلب،الطلب كأن يتم االهتمام بالطلب أو استعجال 

 لفاتورة في تهيئة النظام.وهي المالحظات التي تم ترميزها في شاشة مالحظات ا
  :يستخدم هذا الزر إلغالق الفاتورة.موافق 

 تلميح
بمجرد النقير عليى )موافيق( ييتم العيودة إليى شاشية الصياالت والطياوالت كيي ييتم فيتح 

 فاتورة جديدة.
 مهام أخرى

 حو التالي:من خالل الزر الذي يظهر أعلى يمين شاشة الفوترة يمكن القيام ببعض المهام األخرى وهي على الن
التي  القوائم ويتم تحديد القائمة من بين الفوترة،يستخدم هذا الزر بغرض إنزال طلبات )القوائم( إلى شاشة القوائم:  -

 تظهر في الشاشة بعد النقر على هذا الزر كما في الشكل التالي:

 
 وبمجرد النقر على )موافق( تظهر بيانات القائمة في شاشة الفوترة.

نزال بيستخدحمجوزة:  -  ياناتهام هذا الزر بغرض إنزال طلبات )الحجوزات( التي تم إدخالها في شاشة )الحجوزات( وا 
 كما في ويتم تحديد طلب الحجز من بين الطلبات التي تظهر في الشاشة بعد النقر على هذا الزر الفوترة،إلى شاشة 

 الشكل التالي:



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  67 العودة للفهرس المحتويات

 
 زات في شاشة الفوترة.وبمجرد النقر على )موافق( تظهر بيانات طلب الحجو 

رة تم يستخدم هذا الزر عند الرغبة في نقل وتحويل الطلبات حيث يتم نقل أصناف الطعام من فاتو نقل الطلبات:  -
 إصدارها على إحدى الطاوالت إلى طاولة أخرى من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 وبمجرد النقر على )موافق( يتم تنفيذ عملية النقل.

شة التي من الشا ويتم تقسيم الفاتورة فاتورتين،يستخدم هذا الزر عند الرغبة في تقسيم الفاتورة إلى يم الفواتري: تقس -
 تظهر كما في الشكل التالي:
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 وبمجرد النقر على )موافق( تتكون فاتورة جديدة بأصناف الطعام التي تم تقسيمها.

صم للعمالء وهي البطائق التي يصدرها المطعم وتمنح يستخدم هذا الزر عند استخدام بطائق خخصم بطاقة:  -
م المطعم بحيث يستفاد من هذا الخص إدارةللعمالء وبموجبها يحصل العميل على نسبة خصم يتم تحديده من قبل 

 بواسطة استخدام البطاقة عند تسديد قيمة الفاتورة.
 لفاتورة.يستخدم هذا لزر بغرض إدخال األشخاص المستفيدين من اعدد األشخاص:  -

 إجراءات الفاتورة
اولة و دمج طأاإلجراءات التي يمكن أن تتم على الطاولة سواًء فتح فاتورة أو إغالق فاتورة أو حجز طاولة أو تحويل طاولة 

 تتم من خالل الشاشة التي تظهر بعد النقر على الطاولة في شاشة الصاالت والطاوالت كما في الشكل التالي: 

 
 سابق يتضح أن الشاشة تستخدم لتنفيذ اإلجراءات التالية:من خالل الشكل ال
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لفوترة وبمجرد النقر عليه تظهر شاشة ا الطاولة،يستخدم هذا الزر بغرض فتح فاتورة جديدة على فتح الفاتورة:  -
 التي تم شرحها سابقًا.

ه تظهر مجرد النقر علي، وبتورة تم إصدارها ولم يتم إغالقهايستخدم هذا الزر بغرض إغالق فاإغالق الفاتورة:  -
 ، وقد تم شرح إغالق الفاتورة سابقًا.تم استكمال إجراءات غلق الفاتورةشاشة الدفع التي من خاللها ي

انتقال  ، ويستفاد منها في حالةلفاتورة من طاولة إلى طاولة أخرى يستخدم هذا الزر بغرض تحويل احتويل طاولة:  -
 ة تفعيلكما يستفاد منها في حال أخرى،الصالة أو إلى طاولة في صالة  الزبون من طاولة إلى طاولة سواًء في إطار

لة ، ففي هذه الحالة ال يمكن إصدار فاتورة على طاو يارات النظامخيار )فاتورة واحدة لكل طاولة( في شاشة خ
حويل يتم تو  عليها،وبعملية التحويل تصبح الطاولة شاغرة وبالتالي يمكن إصدار فاتورة  سابقة،مشغولة بفاتورة 

 الفاتورة من الشاشة التي تظهر بعد النقر على هذا الزر كما في الشكل التالي:

 
واتير ويتم حجز الطاولة كي ال يتم إصدار ف العمالء،يستخدم هذا الزر عند حجز طاولة ألحد حجوزات الطاولة:  -

كما  هر بعد النقر على هذا الزرويمكن حجز الطاولة خالل فترة محددة من الشاشة التي تظ آخر،عليها ألي زبون 
 في الشكل التالي:
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 يستخدم هذا الزر للخروج من الشاشة والعودة إلى شاشة الصاالت والطاوالت.إلغاء:  -
 تلميح

يمكن البحيث عين الفيواتير فيي الشاشية باألسيهم إذا تيم إصيدار أكثير مين فياتورة عليى 
 في شاشة خيارات النظام.الطاولة في حالة تفعيل خيار )فاتورة واحدة لكل طاولة( 
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 الغرامات
م فرضها تستخدم شاشة الغرامات بغرض إيقاع الغرامات التي سيتم استخدامها في المطعم كالغرامات التي يتاالستخدام: 

ظهر كما ويتم ترميز الغرامات من الشاشة التي ت الغرامات،على الزبائن في حالة كسر أدوات أو تحطيم مواد وغيرها من 
 التالي: في الشكل

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي للغرامات.رقم الغرامة:  -
 يظهر في هذا الحقل تاريخ الغرامة.تاريخ الغرامة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ الغرامة.مبلغ الغرامة:  -
 م هذا الحقل لتدوين بيان عملية الغرامةيستخدالبيان:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 سيترتب على عملية الغرامات تأثيرات محاسبية على النحو التالي:
 من حي / الكاشر

 إلى حي / ايرادات الغرامات
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 تعيني أصناف املخزون اليومي
ي( ي تظهر بموجب تفعيل خيار )استخدام المخزون اليومتستخدم شاشة تعيين أصناف المخزون اليومي التاالستخدام: 

 ويتم تحديد مجموعات األطعمة التي ستخضع اليومي،بغرض تحديد مجموعات األطعمة التي ستخضع الستخدام المخزون 
 للمخزون اليومي من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 زر تعديل على النحو التالي: تستخدم الشاشة بعد النقر على
م تلك ( ، وسيترتب على هذا التحديد أن أصناف الطعايتم تحديد األطعمة التي ستخضع للمخزون اليومي بإشارة ) -

 لن يكون بيعها متاحًا مالم يكن لها مخزون.
 تلميح

 سيتم إدخال المخزون يوميًا من شاشة توريد المخزون اليومي.  
 بواسطة )حفظ(.يتم حفظ البيانات حفظ:  -
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 توريد املخزون اليومي
ض تستخدم شاشة توريد المخزون اليومي التي تظهر بموجب تفعيل خيار )استخدام المخزون اليومي( بغر االستخدام: 

ويتم إدخال  الفواتير،القيام بتوريد الكميات التي سيتم بيعها خالل اليوم وهي الكميات التي سيتم مراقبتها أثناء إصدار 
 ن اليومي على مستوى كل صنف من أصناف الطعام من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:المخزو 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يتم تحديد مجموعة األطعمة. -
 يتم تحديد صنف الطعام الذي سيتم توريد كمياته. -
 تم توريدها.يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيالكمية:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 املخزون اليومي
تستخدم شاشة المخزون اليومي التي تظهر بموجب تفعيل خيار )استخدام المخزون اليومي( بغرض االستخدام: 

 عراضويتم است اليومي،استعراض وطباعة الكميات المخزنة وهي الكميات التي تم تخزينها في شاشة توريد المخزون 
 وطباعة المخزون اليومي من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تظهر في الشاشة الكميات المخزنة لكل األطعمة. -
 يستخدم زر )طباعة( بغرض طباعة تقرير بالكميات المخزنة.طباعة:  -
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 صرف الكميات التالفة
 فة التي تظهر بموجب تفعيل خيار )استخدام المخزون اليومي( بغرضتستخدم شاشة صرف الكميات التالاالستخدام: 

وهي الكميات الغير صالحة للبيع التي يرغب المستخدم تخفيضها من  اليومي،صرف الكميات التالفة من المخزون 
في  ويتم صرف الكميات التالفة على مستوى كل صنف من أصناف الطعام من الشاشة التي تظهر كما اليومي،المخزون 

 الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يتم تحديد مجموعة األطعمة. -
 .يتم تحديد صنف الطعام الذي سيتم صرف كمياته كتالف -
 يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية التي سيتم صرفها.الكمية:  -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 احلجوزات
 ويتم حجز األطعمة للعمالء مع إدخال البيانات المتعلقة أطعمة،تستخدم شاشة الحجوزات بغرض حجز خدام: االست

 بالطلبات كتاريخ ووقت تسليم الطعام من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 التسلسلي للحجوزات.يظهر في هذا الحقل الرقم الرقم:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيتم حجز الطعام له.العميل:  -
 يستخدم هذا لحقل إلدخال عدد األشخاص المستفيدين.عدد األشخاص:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ تسليم الطعام المحجوز.تاريخ التسليم:  -
 الطعام. يستخدم هذا الحقل لتحديد وقت تسليموقت التسليم:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال البيان الخاص بالعملية.البيان:  -
 يتم تحديد مجموعة الطعام التي سيتم الحجز منها.جمموعة الطعام:  -
 الطعام التي سيتم حجزها. أصنافيتم تحديد صنف / صنف الطعام:  -
 يستخدم هذا العمود لتحديد الكمية التي سيتم حجزها من الصنف.الكمية:  -
 يظهر في هذا الحقل إجمالي الفاتورة.: اإلمجايل -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ المدفوع من العميل.املبلغ املدفوع:  -
 يظهر في هذا الحقل الفارق بين إجمالي الفاتورة والمبلغ المدفوع.املبلغ املتبقي:  -
 ألصناف.يستطيع المستخدم إضافة تأمين على المواد المستخدمة وكذلك إضافة مالحظات على ا -
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 ز.يستخدم بغرض إلغاء الحجز أو حذفه سواء بطلب من العميل أو لعدم تأكيد العميل على الحجإلغاء احلجز:  -
 تلميح

 سيتم إنزال طلبات الحجز في شاشة الفواتير.
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 إضافة بند تأمني
لعمالء امليات التأمين على المواد ، فالطلبات التي يطلبها تستخدم شاشة إضافة بند تامين بغرض إصدار عاالستخدام: 

دام كن استخإلى خارج المطعم قد يتطلب من العميل دفع مبلغ كتأمين على المواد واألدوات التي يحمل بها الطعام ، وال يم
د اشة مواي شكل مادة فالشاشة إال بعد قيام مدير النظام بتحديد المواد واألدوات الخاضعة للتأمين وتحديد مبلغ تأمين 

و لنظام أظام ، مع مالحظة أن هذه العملية يمكن إدخالها من خالل أيقونة التي تظهر في عمليات انالتأمين في تهيئة ال
 لي:من شاشة الفوترة عند إصدار الفاتورة ، ويتم إصدار عمليات التأمين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التا

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي لعمليات التأمين على المواد.رقم التأمني:  -
 يظهر في هذا الحقل آليًا رقم الفاتورة التي صدر لها عملية تأمين.رقم الفاتورة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال اسم العميل الدافع للتأمين.اسم العميل:  -
ين بحسب غ التأمويتم تحديد المواد مع مبل منها،المواد واألدوات التي سيدفع العميل تأمين مقابل االستفادة  يتم تحديد -

 الترميز في شاشة )مواد التأمين( في تهيئة الطعام.
 (.- +،يتم إدخال كمية األدوات في عمود )الكمية( أو بالنقر المستمر على المواد أو بواسطة زري )الكمية:  -
 يستخدم هذا الزر لحفظ البيانات.موافق:  -
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 إرجاع التأمينات
 ويتم ين،التأمتستخدم شاشة إرجاع التأمينات بغرض رد مبالغ التأمين إلى العمالء بعد إرجاع مواد وأدوات االستخدام: 

 إرجاع مبالغ التأمين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 لى النحو التالي:تستخدم الشاشة ع
 اتورة.قم الفر  أويتم البحث عن عمليات التأمين إما بواسطة التاريخ أو المستخدم أو رقم عملية التأمين أو اسم العميل  -
ويتم عرض البيانات بحسب ما تم تحديده  الشاشة،يستخدم هذا الزر بغرض عرض عمليات التأمينات في عرض:  -

 م تحديد تلك البيانات تظهر جميع عمليات اليتأمينات.وفي حالة عد السابقة،في حقول البحث 
أمين بمجرد النقر على زر )تفاصيل( تظهر شاشة يتم من خاللها إغالق بند التتفاصيل / إغالق بند التأمني:  -

رجاع المبلغ إلى العميل أو في حالة عدم عودة العميل.  وا 
ن كما يمكن طباعة كشف بعمليات التأمي (،تأمينيمكن إضافة عملية تأمين جديدة من خالل استخدام زر )إضافة  -

 من خالل زر )طباعة(.
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 مردود املبيعات
تير وتتم عمليات مردود فوا المطاعم،تستخدم شاشة مردود المبيعات بغرض إدخال عمليات مردود مبيعات االستخدام: 

 المطاعم من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تخدم الشاشة على النحو التالي:تس
 يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي لمردودات المبيعات.الرقم:  -
 رقم الفاتورة. أويتم البحث عن فواتير المبيعات إما بواسطة التاريخ أو المستخدم أو اسم العميل  -
تم تحديده في حقول ويتم عرض البيانات بحسب ما  الشاشة،يستخدم هذا الزر بغرض عرض الفواتير في عرض:  -

 وفي حالة عدم تحديد تلك البيانات تظهر جميع الفواتير. السابقة،البحث 
 يستخدم هذا العمود إلدخال الكمية المطلوب ردها.الكمية املرجتعة:  -
 يستخدم هذا الزر لحفظ العملية.موافق:  -

 تلميح
ورة بالكاميل وفي حالة الرغبة في إرجاع الفيات الفاتورة، أصنافجميع  إرجاعال يمكن 

مييع إمكانييية معرفيية الفييواتير المحذوفيية ميين  السييابقة،يييتم حييذفها ميين شاشيية الطلبييات 
 التقارير.
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 التوصيل
ويتم إدخال  التوصيل،تستخدم شاشة التوصيل بغرض إدخال فواتير مبيعات األطعمة الخاصة بعمليات االستخدام: 

 ل التالي:عمليات فواتير التوصيل من الشاشة التي تظهر كما في الشك

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل المستفيد من الفاتورة.اسم العميل:  -
لتي لمناطق اويتم تحديد المنطقة من بين ا نطاقها،يستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة التي يقع العميل في املنطقة:  -

 تي تم ترميزها في شاشة المناطق في تهيئة التوصيل.تظهر وهي المناطق ال
رع التي ويتم تحديد الشارع من بين الشوا نطاقه،يستخدم هذا الحقل لتحديد الشارع الذي يقع العميل في الشارع:  -

 تظهر وهي الشوارع التي تم ترميزها في شاشة الشوارع في تهيئة التوصيل.
لمنطقة ويظهر اسم السائق بمجرد تحديد ا الطعام،الذي سيقوم بتوصيل  يستخدم هذا الحقل لتحديد السائقالسائق:  -

 بحسب الربط الذي تم في شاشة ربط السائقين بالمناطق.
 يتم تحديد مجموعة األطعمة التي سيتم البيع منها.جمموعة األطعمة:  -
ة ي لمجموعة األطعميتم تحديد صنف الطعام من بين األطعمة التي تظهر وهي األطعمة التي تنتمصنف الطعام:  -

 التي تم تحديدها في الفقرة السابقة.
 تلميح

يشييترط لظهييور األطعميية فييي هييذه الشاشيية أن تكييون ميين األصييناف القابليية للتوصيييل 
 )صنف توصيل( بحسب التهيئة في شاشة األطعمة.
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م إما أن يقو  فإذا كان المستخدم يرغب بكمية أكبر (،1بمجرد النقر على صنف الطعام تظهر الكمية )الكمية:  -
ما باستخدام رموز اإلضافة والتخفيض من الكمية )  (- +،بتكرار النقر على صنف الطعام بعدد الكمية المطلوبة وا 

ما بإدخال الكمية مباشرة في عمود الكمية.  وا 
من  لخصمويتم تحديد قيمة أو نسبة ا الفاتورة،يستخدم هذا الزر في حالة منح الزبون أو العميل خصم على اخلصم:  -

 الشاشة الجانبية التي تظهر بمجرد النقر على هذا الزر.
 تلميح

 يتم تحديد نسبة خصم بناًء على النسبة المسموح بها لكل مستخدم.
 النظام،)استخدام الخدمات اإلضافية( في شاشة خيارات  تحديد خياريظهر هذا الزر عند خدمات إضافية:  -

ة التي ويتم تحديد المبلغ من الشاشة الجانبي الفاتورة،ستضاف إلى ويستخدم لتحديد مبلغ الخدمة اإلضافية التي 
 تظهر بمجرد النقر على هذا الزر.

 يظهر مبلغ التوصيل بحسب التهيئة التي تمت في شاشة )خيارات التوصيل(.مبلغ التوصيل:  -
 يستخدم هذا الزر إلصدار فاتورة توصيل جديدة.فاتورة جديدة:  -
الفاتورة  قاء علىالزر عند الرغبة بإلغاء البيانات التي تم إدخالها في الفاتورة مع اإلب يستخدم هذاإلغاء الفاتورة:  -

 مفتوحة.
 يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -
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 توزيع الطلبات
األمر  وهو العمالء،تستخدم شاشة توزيع الطلبات بغرض إصدار األمر بعملية التوزيع وتوصيل الطلبات إلى االستخدام: 

نون لذين يقطبموجبه يقوم السائق بالتوزيع حيث تتم عملية التوزيع بحسب المنطقة لجميع الفواتير الصادرة للعمالء االذي 
 ويتم توزيع الطلبات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي: المنطقة،تلك 

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 منطقة التي سيتم التوزيع لها.يتم تحديد الاملنطقة:  -
 يتم تحديد الشارع الذي سيتم التوزيع له.الشارع:  -
 يتم تحديد السائق الذي سيقوم بعملية التوزيع.السائق:  -
 قة.لك المنطوهي الفواتير التي تم إصدارها للعمالء القاطنين في ت المنطقة،تظهر الفواتير بمجرد تحديد الفواتري:  -
 ر تنفيذ عملية التوزيع.يستخدم هذا الز تنفيذ:  -



 

 

 اإلصدار األول دليل المستخدم  – المطاعمنظام 

فهرس 
  84 العودة للفهرس المحتويات

 تبديل السائقني
ملية لبديل بعتستخدم شاشة تبديل السائقين بغرض التبديل بين السائقين في عملية التوزيع بحيث يقوم السائق ااالستخدام: 

لناقلة و لائق أوتتم عملية االستبدال في حالة في حالة وجود حالة طارئة للس المستبدل،التوزيع في المنطقة المحددة للسائق 
 :ويتم تبديل السائقين من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي التبديل،التوزيع واستدعى األمر إلى  أثناء

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يتم تحديد السائق الذي سيتم استبداله مع تحديد المنطقة. -
 ديد السائق والمنطقة.تظهر طلبات وفواتير التوزيع بمجرد تح -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد السائق البديل.السائق:  -
 يستخدم هذا الزر لحفظ عملية التبديل.موافق:  -
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 االستالم من السائقني
 وزيعها،بتتستخدم شاشة االستالم من السائقين بغرض إخالء عهدة السائقين من فواتير التوصيل التي قاموا االستخدام: 

لشكل ويتم االستالم من السائقين من الشاشة التي تظهر كما في ا عميل،تتم على مستوى تسديدات كل وعملية اإلخالء 
 التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 تستخدم الشاشة على النحو التالي:
 يستخدم هذا الحقل لتحديد السائق الذي سيتم إخالء ما بعهدته من فواتير توصيل.السائق:  -
 ير بمجرد تحديد السائق وهي الفواتير التي قام بتوزيعها.تظهر الفواتالفواتري:  -
 يستخدم هذا العمود إلدخال المبلغ الذي قام بتسديده كل عميل.املبلغ املدفوع:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال المبلغ المستلم من السائق.املبلغ املستلم:  -
 فاتورة.ون المبلغ المستلم أقل من قيمة اليظهر في هذا الحقل المبلغ المتبقي في حالة ما يكاملبلغ املتبقي:  -
 ة السائقوبمجرد إغالق الفاتورة سيقوم النظام بإخالء عهد الفاتورة،يستخدم هذا الزر إلغالق إغالق الفاتورة:  -

 بالمبلغ المستلم منه وسيتم قيده على الكاشير )المستخدم( الذي قام باستالم المبلغ.
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الفصل اخلامس 
 أدوات
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 رورتغيري كلمة امل
خدم ويقوم المست به،تستخدم شاشة تغيير كلمة المرور من قبل المستخدم بغرض تغيير كلمة مرور الخاصة االستخدام: 

 بتغيير كلمة المرور الخاصة به من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 ور الحالية للمستخدم.يستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المر كلمة املرور القدمية:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المرور الجديدة.كلمة املرور اجلديدة:  -
 يستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المرور مرة أخرى لتأكيد إدخالها بصورة صحيحة.تأكيد كلمة املرور:  -
 يستخدم هذا الزر لحفظ البيانات. موافق: -
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 تغيري اللغة
لتي تظهر اوتتم عملية تغيير اللغة من الشاشة  النظام،ير اللغة بغرض تغيير لغة استخدام تستخدم شاشة تغياالستخدام: 

 كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 يتم تحديد اللغة من بين اللغات المتاحة في النظام. -
 يستخدم هذا الزر لحفظ تغيير اللغة.موافق:  -
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 نسخ البيانات
لتهيئات فمن خالل الشاشة يتم نقل ا آخر،خ البيانات بغرض نقل البيانات من فرع إلى فرع تستخدم شاشة نساالستخدام: 

لشكل اوتتم عملية نسخ البيانات من الشاشة التي تظهر كما في  الجديد،والمدخالت كي يتم االستفادة منها في الفرع 
 التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 رع الذي سيتم نقل البيانات منه.يستخدم هذا الحقل لتحديد الفمن الفرع:  -
 يستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع الذي سيتم نقل البيانات إليه.إىل الفرع:  -
 يتم استكمال إجراءات النقل بواسطة زر )التالي(. -
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 قفل النظام
ب سب حيث يستطيع المستخدم قفل النظام ألي مؤقتة،تستخدم شاشة قفل النظام بغرض قفل النظام بصورة االستخدام: 

تم قفل وي االستخدام،من األسباب ومن ثم العودة إليه مرة أخرى بواسطة كلمة المرور الخاصة به كنوع من تأمين عملية 
 البيانات من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 يتم قفل الشاشة بمجرد النقر على أيقونة الشاشة. -
 لنظام بواسطة كلمة المرور ثم )موافق(. يتم العودة إلى استخدام ا -
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 النسخ االحتياطي
عملية  وتتم للبيانات،تستخدم شاشة نسخة احتياطية بغرض تأمين بيانات المطعم من خالل النسخ االحتياطي االستخدام: 

 لي:نسخ البيانات سواًء إلى أحد أقراص النظام أو إلى قرص خارجي من الشاشة التي تظهر كما في الشكل التا

 
 طريقة استخدام الشاشة

وينصح بحفظ النسخة االحتياطية في قرص خارج  فيه،يتم تحديد الوجهة أو القرص والمجلد الذي سيتم النسخ  -
 الجهاز كتأمين أفضل للبيانات.

يظهر في هذا الحقل تاريخ اليوم ووقت الدخول للشاشة كاسم افتراضي للنسخة االحتياطية مع اسم النسخة:  -
 عديل اسم النسخة إلى اسم آخر.إمكانية ت

  يستخدم هذا الزر لحفظ النسخة االحتياطية.موافق:  -
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 جدولة النسخ االحتياطي
نه يتم تستخدم شاشة جدولة النسخة االحتياطية بغرض إنشاء نسخة احتياطية للبيانات بصورة آلية بمعنى أاالستخدام: 

ة الحتياطياويتيح النظام إنشاء النسخ  المستخدم،تدخل مباشر من  برمجة النظام على إنشاء النسخ االحتياطية آليًا بدون 
اطي من سخ االحتيويتم جدولة الن الواحد،سبوعيًا أو شهريًا مع إمكانية إنشاء أكثر من نسخة في اليوم أآليًا إما يوميًا أو 

 الشاشة التي تظهر كما في الشكل التالي:

 
 طريقة استخدام الشاشة

 النقر على زر )تعديل( على النحو التالي: تستخدم الشاشة بعد 
 يتم تحديد نوع الجدولة على النحو التالي:نوع اجلدولة:  -

  :ة سيتم يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بالنسخ االحتياطي يوميًا ، وفي هذه الحاليومية
 تحديد عدد مرات النسخ االحتياطي في اليوم مع تحديد وقت النسخ.

 م الة سيتوفي هذه الح سبوعيًا،أر النظام يرغب بالنسخ االحتياطي يتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدي: عيةأسبو
 تحديد اليوم والوقت الذي سيتم فيه النسخ.

  :ة سيتم وفي هذه الحال شهريًا، االحتياطييتم تحديد هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بالنسخ شهريًا
 نسخ وبناًء عليه سيقوم النظام بالنسخ شهريًا في نفس هذا الوقت والتاريخ.تحديد تاريخ ووقت ال

 يستخدم هذا الحقل لتحديد المسار الذي سيتم فيه النسخ.مسار النسخ:  -
  يتم حفظ البيانات بواسطة )حفظ(.حفظ:  -

 تلميح
سيقوم النظام بجدولة النسخ االحتياطي آليًا بحسب طريقية نيوع الجدولية بيدون تيدخل 

 ر من المستخدم.مباش


