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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مقدمة

يعتبر نظام إدارة الخياطة من األنطمة المعلوماتية المهمة فهو يحقق أهداف منشآت
الخياطة ويسهل من اإلجرراءات المتبعرة فري هرلا المجراو وهرو نظرام شرامل لمختلر

الخياطررة الرجاليررة والنسررامية بجميررا أنواعهررا وموديالتهررا ومقاسرراتها

ررم أنر يسررتوعب

جميرا م ارحرل الخياطرة ور رط رل مرحلرة بالعامرل الرله سرينفلها واحتسراب مسررتحقات

إضافة إلى العمليات المصاحبة لنشاط الخياطة التوريد والصرف المخزني واصدار
سر ررندات الفر رربض والصر رررف وميرهر ررا مر ررن العملير ررات واإلج ر رراءات

مر ررا يلبر رري النظر ررام

اء علررى مسررتو الخياطررة وأنواعهررا ومراحلهررا أو
احتياجررات المنشررنة مررن التقررارير س رو ا
على مستو حر ة المخزون وحر ة الخياطين والتقارير المالية وميرها من التقارير.
وتررم تقسرريم دليررل المسررتخدم إلررى فصرروو بحيرري يحترروه ررل فصررل علررى نظررام فرعرري

على النحو التالي:

الباب األوو :إدارة النظام
الباب الثاني :تهيمة النظام

الباب الثالي :مدخالت النظام
الباب الرابا :عمليات النظام
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

الفصل األول

إدارة النظام

3

العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مقدمة

يهررتم إدارة النظررام باإلعرردادات العامررة للنظررام حيرري يحترروه علررى عرردة خيررارات تررنظم
عملي ر ررة الخياط ر ررة ف ر رري المنش ر ررنة

م ر ررا ته ر ررتم إدارة النظ ر ررام بتعرير ر ر

الف ر ررروع وتعرير ر ر

المس ر ررتخدمين وم ر ررنحهم الص ر ررالحيات واجر ر رراءات أم ر ررن المعلوم ر ررات المتمثل ر ررة بالنس ر ررخ
االحتياطي إلى مير للك من المهام.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

إعدادات النظام

االستخدام :تستخدم شاشة إعدادات النظام بغرض تحديد الخيار المناسب من بين اإلعدادت والخيارات بما فيها الخيارات
االفتراضية وهي الخيارات التي يترتب عليها تنثيرات على أقسام وشاشات النظام المختلفة وتعتبر من أهم الشاشات في
النظام وبالتالي يجب على مدير النظام بالمنشنة تحديد الخيار المناسب بدقة نظ ار لما يترتب علي من تنثيرات في الشاشات

المعنية خاصة وأن بعض تلك الخيارات ال يم ن تعديلها أثناء العمل على النظام خالو الفترة الفعالة وال يم ن تحديد

الخيار المناسب إال بعد معرفة معنى الخيار والتنثيرات التي ستترتب على اختياره.

طريقة استخدام الشاشة

إعدادات فاتورة املبيعات

 -نوع اخلياطة االفرتاضي :يستخدم هلا ال خيار عند رمبة المستخدم تحديد نوع من أنواع الخياطة يظهر في فاتورة

المبيعات نوع افتراضي في حقل النوع نن يتم اختيار النوع األكثر استخداما ما إم انية تعديل بنوع آخر ويتم
اختيار النوع من بين األنواع التي تظهر وهي األنواع التي تم ترميزها في شاشة (أنواع الخياطة) في تهيمة النظام.

 -الصندوق االفرتاضي :يستخدم هلا الخيار عند رمبة المستخدم تحديد صندوق من الصناديق يظهر في فاتورة

المبيعات صندوق افتراضي في حقل الصندوق نن يتم اختيار الصندوق األكثر استخدام ا ما إم انية تعديل
بصندوق آخر ويتم اختيار الصندوق من بين الصناديق التي تظهر وهي الصناديق التي تم ترميزها في شاشة
(الصناديق والبنوك) في تهيمة النظام.

 -طريقة الدفع االفرتاضية :يستخدم هلا الخيار عند رمبة المستخدم تحديد طريقة من طرق الدفا تظهر في فاتورة

المبيعات طريقة افتراضية في حقل طريقة الدفا نن يتم اختيار طريقة الدفا األكثر استخدام ا ما إم انية تعديلها
بطريقة أخر .

 مستوى التسعرية االفرتاضي :يستخدم هلا الخيار عند رمبة المستخدم تحديد مستو من مستويات التسعيرةيظهر في فاتورة المبيعات تسعيرة افتراضية ويتم اختيار المستو من بين المستويات التي تظهر وهي المستويات
التي تم ترميزها في شاشة (أنواع التسعيرة) في تهيمة النظام.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 إلغاء التعامل مع جتهيز الفواتري :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ال ترمب بالتعامل ما مرحلة تجهيزالفواتير ألنها تتعامل ما التسليم مباشرة وسيترتب على تفعيل الخيار بإشارة ( )عدم ظهور شاشة التجهيز أما

إلا لم يتم تفعيل الخيار سيتم التعامل ما التجهيز قبل عملية التسليم.

 الرتكيز على قائمة القوالب :يستخدم هلا الخيار إلا ان المستخدم يرمب بالتعامل ما القوالب الجاهزةللمواصفات في فاتورة التجهيز وليس ما الموديالت فعند استخدام المتغير يظهر تبويب القوالب في الفاتورة بش ل

افتراضي عند إضافة سجل جديد بينما عند عدم استخدام الخيار يظهر تبويب الموديالت.

 طباعة الفاتورة بعد احلفظ :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشاة ترمب بإرساو فاتورة المبيعات إلى الطابعةبمجرد حفظ الفاتورة من قبل المستخدم أما إلا لم يتم استخدام هلا الخيار لن يؤثر الحفظ على طباعة الفاتورة وستتم

الطباعة من خالو األيقونة الخاصة الطباعة.

 طباعة تفصيلي الفاتورة :يستخدم هلا الخيار إلا ان المستخدم يرمب بإصدار فاتورة تفصيلية للخياط يظهر فيهانوع الصن (القماش) وتفاصيل المقاسات.
َ
 ترحيل تكلفة املرحلة إىل حساب اخلياطني :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ترمب بترحيل تكلفة أهمرحلة من مراحل الخياطة إلى حساب الخياطين والعماو بمجرد تجهيز المرحلة حسب تكالي

ل مرحلة.

 -استخدام ضريبة القيمة املضافة :يستخدم هلا الخيار في المنشآت التي تتعامل ما ضريبة القيمة المضافة

وسيترتب على استخدام الخيار تفعيل الحقوو الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الشاشات المعنية شاشة بيانات

األصناف ي يتم تحديد األصناف التي ستخضا للضريبة ونسبة الضريبة التي سيتم بموجبها احتساب الضريبة في
شاشة فواتير المبيعات.

 عدم استخدام املقاسات يف الفاتورة :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ال ترمب باستخدام المقاسات فيفاتورة المبيعات بمعنى أن الفاتورة سيتم إصدارها بدون تضمين المقاسات

ما سيترتب على للك عدم التعامل ما

شاشتي المقاسات وأنواع المقاسات.

 عدم استخدام املوديالت يف الفاتورة :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ال ترمب باستخدام الموديالت فيفاتورة المبيعات بمعنى أن الفاتورة سيتم إصدارها بدون تضمين الموديالت
شاشتي أنواع الموديالت و يانات الموديالت.

ما سيترتب على للك عدم التعامل ما

 استخدام اخلصم املسموح به عند التسليم :يستخدم هلا الخيار إلا انت سياسة المنشنة تسمح بالتعامل ماالخصم عند تسليم المنتج إلى العميل.

إعدادات الرسائل

يستخدم هلا القسم من الشاشة بغرض تهيمة الرسامل النصية إلا انت المنشنة تتعامل ما تلك الرسامل عبر مزود الخدمة
بعد اتخال اإلجراءات الالزمة لالشتراك بهله الخدمة.

 -إرسال رسالة نصية للعميل بعد حفظ الفاتورة :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ترمب بإرساو رسالة

نصية للعميل عند حفظ فاتورة المبيعات فإلا انت المنشنة ترمب بللك يقوم المستخدم بتحديد هلا الخيار بإشارة
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()

دليل المستخدم

ما يتم إدخاو نص الرسالة التي سيتم إرسالها في الحقل المخصص لنص الرسالة ما مراعاة عدد الحروف

المسموح بها ويترتب على استخدام الخيار إرساو الرسالة للعميل بمجرد حفظ الفاتورة.

 إرسال رسالة نصية للعميل بعد حفظ التجهيز :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ترمب بإرساو رسالةنصية للعميل عند حفظ عملية تجهيز الطلبية في شاشة التجهيز إلفادة العميل بنن الطلبية جاهزة فإلا انت المنشنة

ترمب بللك يقوم المستخدم بتحديد هلا الخيار بإشارة ()

ما يتم إدخاو نص الرسالة التي سيتم إرسالها في الحقل

المخصص لنص الرسالة ما مراعاة عدد الحروف المسموح بها ويترتب على استخدام الخيار إرساو الرسالة للعميل

بمجرد حفظ تجهيز الطلبية.

 إرسال رسالة نصية للعميل بعد حفظ التسليم :يستخدم هلا الخيار إلا انت المنشنة ترمب بإرساو رسالةنصية للعميل عند حفظ عملية تسليم الطلبية للعميل في شاشة التسليم نن يتم ش ره على اختيارنا فإلا انت

المنشنة ترمب بللك يقوم المستخدم بتحديد هلا الخيار بإشارة ()

ما يتم إدخاو نص الرسالة التي سيتم إرسالها

في الحقل المخصص لنص الرسالة ما مراعاة عدد الحروف المسموح بها ويترتب على استخدام الخيار إرساو

الرسالة للعميل بمجرد حفظ تسليم الطلبية.

مسار النسخ االحتياطي

يستخدم هلا الخيار لتحديد مسار افتراضي لحفظ النسخ االحتياطي ويتم تحديد المسار من الشاشة التي تظهر بالنقر على
الزر الله يظهر نهاية الحقل وبمجرد االختيار يظهر المسار في هلا الحقل ويظهر هلا المسار مسار افتراضي للنسخ
االحتياطي في شاشة النسخ االحتياطي يم ن تعديل بمسار آخر.
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بيانات الفروع

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات الفروع إلنشاء فروع في إطار النشاط وادخاو بيانات الفرع المختلفة ما استيراد صورة

الشعار الخاص بالفرع وهو الشعار الله يظهر ما بيانات الفرع في ترويسة التقارير.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم الفرع :يظهر في هلا الحقل آلي ا رقم الفرع حيي يمنح النظام الفروع أرقام ا تسلسلية آلي ا ما إم انية تعديل الرقمبرقم آخر حسب سياسة المنشاة في ترقيم فروعها.

 -رقم النشاط :يظهر في هلا الحقل آلي ا رقم النشاط.

 االسم احمللي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الفرع باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم األجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الفرع باللغة األجنبية.

 العنوان :تستخدم الحقوو إلدخاو عنوان المنشنة باللغتين األساسية واألجنبية في الحقوو المخصصة للعنوان. -اهلاتف  /الفاكس  /الربيد اإللكرتوني :تستخدم الحقوو إلدخاو أرقام التواصل المتمثلة برقم الهات

والفاكس

والبريد اإللكتروني.

 شعار املنشأة :يستخدم المر ا الله يظهر يسار الشاشة بغرض استيراد شعار المنشنة ويتم استيراد الشعار منالم ان الله تم في حفظ الشعار من خالو استخدام الشاشة التي تظهر بمجرد النقر على زر (استعراض).

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات املستخدمني

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات المستخدمين لترميز المستخدمين اللين سيعملون على النظام ومنح المستخدم لمة
المرور ور ط بمجموعة الصالحيات المناسبة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم املستخدم :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم دخوو المستخدم إلى النظام حسب سياسة المنشاة في ترقيمالمستخدمين.

 اسم املستخدم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المستخدم باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -اسم املستخدم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المستخدم باللغة األجنبية.

 كلمة السر :يستخدم هلا الحقل لمنح المستخدم لمة المرور التي من خاللها سيتم ن المستخدم من الدخوو إلىالنظام.

 -تأكيد كلمة السر :يستخدم هلا الحقل لتنكيد لمة المرور.

 -تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل المستخدم ومن ثم إم انية الدخوو إلى النظام أو حجب التفعيل عن .

 -جمموعة الصالحيات :يستخدم هلا الحقل لر ط المستخدم بمجموعة الصالحيات التي تتناسب ما طبيعة عمل

ويتم اختيار المجموعة من بين المجموعات التي تظهر وهي المجموعات التي تم ترميزها في شاشة (مجموعة

الصالحيات) في التهيمة.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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جمموعة املستخدمني

االستخدام :تستخدم شاشة مجموعة المستخدمين لترميز مجموعات مستخدمين ومنحها الصالحيات المناسبة ويرتم ترميرز
مجموعات متجانسة ي يتم منحهرا الصرالحيات حسرب طبيعرة عمرل المسرتخدمين الرلين سريتم ر طهرم بالمجموعرة فري شاشرة

بيانات المستخدمين.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم اجملموعة :يظهر في هلا الحقل آليا رقم مجموعة المستخدمين حيي يمنح النظام المجموعات أرقاما تسلسليةآليا ما إم انية تعديل الرقم برقم آخر.

 اسم اجملموعة حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مجموعة المستخدمين باللغة األساسية المستخدمة فيالنظام.

 -اسم اجملموعة أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مجموعة المستخدمين باللغة األجنبية.

 -تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل مجموعة المستخدمين ومن ثم إم انية استخدامها أو حجب التفعيل.

 منح الصالحيات :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة بغرض منح الصالحيات للمجوعة حيي يم نمنح المجموعة جميا الصالحيات لجميا الشاشات من خالو النقر على خيار (الكل) أو منح الصالحيات على

مستو قسم من أقسام النظام أو على مستو الشاشة وعلى مستو

تعديل – حلف  -عرض).

ل وظيفة من الوظام

المتاحة (إضافة –

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

العمالت

االستتتخدام :تسررتخدم شاشررة العمررالت لترميررز العمررالت النقديرة الترري تتعامررل بهررا المنشررنة فرري العمليررات الماليررة والمحاسربية

اء العملررة الرميسررية للمنشررنة أو ميرهررا مررن العمررالت
ويررتم ترميررز جميررا العمررالت سرو ا
المتمثلة برمز العملة والف ة وسعر التحويل.

مررا يررتم إدخرراو بيانررات العملررة المختلفررة

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رمز العملة :يستخدم حقل رمز العملة إلدخاو رمز العملة وهو االختصار الله يعبر عن العملة ويعتبر من أهمشاشات العمليات والتقارير سي ون ما الرموز المدخلة في هلا

مدخالت هله الشاشة نظ ار ألن التعامل في مختل
الحقل ولهلا يجب أن ي ون هلا الرمز رمز واضح ومعروف مثل ( )Y.Rرمز للريراو اليمني أو ( )S.Rللريراو

السعوده أو ( )USDرمز للدوالر أألمري ي ..الخ.

 اسم العملة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم العملة ويتم تابة اسم العملة بدون (الر) التعريفية في تب مثالا (ريراويمني) فاسم العملة الله سيتم تابت في هلا الحقل يظهر بمختل

المستندات التي يظهر فيها تابة األرقام مفقطة

بالحروف فمثالا عند طباعة سند قبض بمبلغ مليون يظهر في السند عبارة استلمت مبلغ وقدره مليون ريراو يمنى
فقط أما إلا تم تابة اسم العملة بر (الر) التعريفية فسيظهر في السند عبارة استلمت مبلغ وقدره مليون الريراو اليمني

فقط.

 الفكة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو ف ة ل عملة نن يتم إدخاو (فلس) لعملة الريراو اليمني أو (سنت) لعملة الدوالراألمري ي ما مالحظة أن الف ة تكتب بدون (الر) التعريفية.

 سعر التحويل :يستخدم هلا الحقل أثناء ترميز العمالت األجنبية إلدخاو أسعار صرف العمالت (سعر التحويل)مقارنة بالعملة المحلية حيي يتم إدخاو سعر صرف ل عملة على حدة علما بنن السعر الله سيتم إدخال

تحويل هو الله سيتم التعامل ب في مختل

سعر

شاشات العمليات.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 -عملة حملية :يتم تحديد هلا المؤشر لتعري

العملة على أنها هي العملة المحلية للمنشنة ويقصد بالعملة المحلية

العملة الرميسية التي تقيم بها المنشنة مر زها المالي وبموجبها تستخرج تقاريرها

التي سيتم مقارنة أسعار العمالت األخر بها.

ما أن العملة المحلية هي العملة

تلميح

العملة المحلية يجب أن تكون عملة واحدة وبالتالي ال يم ن ترميز أكثر من عملة

محلية للمنشنة.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

النسخ االحتياطي

االستتتخدام :تسررتخدم شاشررة النسررخ االحتيرراطي بغرررض تررنمين البيانررات فرري النظرام حيرري يقرروم مرردير النظررام بإنشرراء نسررخة
احتياطيررة لمررا دعررت الحاجررة إليهررا لضررمان تررنمين بيانررات المنشررنة إلا مررا تعرضررت للخطررر ويررتم تحديررد مسررار آمررن للنسررخة

االحتياطية في السيرفر ما يحبل االحتفاظ بنسخة من النسخ االحتياطي في م ان آخر (فالش ديسك – هارد ديسك .)...

طريقة استخدام الشاشة

 مسار اجمللد :يظهر في هلا الحقل آليا المسار الله تم ر ط في شاشة إعدادات النظام مسار افتراضي ماإم انية تعديل المسار حسب رمبة المستخدم وهو المسار الله سيتم في إنشاء النسخة االحتياطية.

 -إنشاء :يستخدم هلا الزر بغرض البدء بإنشاء النسخة االحتياطية.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

الفصل الثاني
تهيئة النظام
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مقدمة

يقصد بتهيمة النظام اإلجراءات والترميزات األساسية الالزمة للعمل على النظرام رنن
يررتم ترميررز أنرواع الخياطررة الترري تقرروم بهررا المنشررنة وترميررز أنرواع وتفاصرريل المرروديالت
وتهيمررة المقاسررات وترميررز وحرردات القيرراس والصررناديق والبنرروك وميرهررا مرن الترميرزات

الالزمة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

الصناديق والبنوك

االستخدام :تستخدم شاشة الصناديق والبنوك بغرض ترميز الصناديق والبنوك التي سيتم من خاللها إيداع وصرف النقدية
في شاشتي سندات القبض وسندات الصرف وفي مختل

شاشات العمليات.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم الصندوق  /البنك :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم الصندوق أو البنك حسب سياسة المنشاة في ترميزالصناديق والرموز.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الصندوق أو البنك باللغة األساسية المستخدمة في النظام. االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الصندوق أو البنك باللغة األجنبية. -النوع :يستخدم هلا الحقل لتحديد النوع وما إلا ان صندوق أو بنك.

 -تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل الصندوق أو البنك ومن ثم إم انية التعامل معها في مختل

شاشات

النظام.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.

17

العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أنواع اخلياطة

االستخدام :تستخدم شاشة أنواع الخياطة لترميز أنواع الخياطة المستخدمة فري المنشرنة راألثواب والقمصران ويرتم التعامرل
ما هله األنواع في فاتورة المبيعات حيي يتم إصدار الفواتير على مستو نوع الخياطة ومن ثم إصدار تقارير حسب النوع.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم النوع :يظهر في هلا الحقل آلي ا رقم نوع الخياطة ما إم انية تعديل برقم آخر.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الخياطة باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الخياطة باللغة األجنبية.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل نوع الخياطة ومن ثم إم انية التعامل ما النوع في فاتورة المبيعاتومختل

شاشات النظام.

 حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.تلميح

لكل نوع من أنواع الخياطة موصافت ومقاسات وموديالت وبالتالي سيتم ر ط
المقاسات والموديالت بننواع الخياطة في شاشتي أنواع المقاسات وأنواع الموديالت.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أنواع املوديالت

االستتتخدام :تسرتخدم شاشرة أنرواع المرروديالت لترميرز أنرواع المرروديالت إلا انرت المنشرنة تتعامرل مررا المروديالت مرا ر طهررا
بننواع الخياطة المستخدمة موديالت (اليد – الرقبة – الجيب  )...ويتم التعامل ما هرله األنرواع فري فراتورة المبيعرات حيري
يتم إصدار الفواتير على مستو نوع الخياطة ونوع الموديل ومن ثم إصدار تقارير حسب النوع.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم نوع املوديل :يظهر في هلا الحقل آليا رقم نوع الموديل.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الموديل باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الموديل باللغة األجنبية.

 -نوع اخلياطة :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الخياطة الله سيتم ر ط الموديل ب .

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل نوع الموديل ومن ثم إم انية التعامل ما النوع في فاتورة المبيعاتومختل

شاشات النظام.

 شعار املوديل :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة بغرض استيراد الشعار المعبر عن نوع الموديل ويتماستيراد الشعار من الم ان الله تم في حفظ الشعار من خالو استخدام الشاشة التي تظهر بمجرد النقر على زر

(استعراض).

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات املوديالت

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات الموديالت لترميز تفاصيل ألنواع الموديالت التي تم ترميزها في شاشرة أنروع المروديالت
نن يتم ترميز تفاصيل موديالت اليد أو تفاصيل موديالت الجيب ما إم انية إضافة صرورة تعريفيرة للموديرل ويرتم التعامرل

مررا هررله المرروديالت فرري فرراتورة المبيعررات حيرري يررتم إصرردار الف رواتير علررى مسررتو نرروع الخياطررة ونرروع الموديررل وتفاصر ريل
الموديالت.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 نوع املوديل :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الموديل الله سيتم ترميز تفاصيل موديالتها. -رقم املوديل :يظهر في هلا الحقل آليا رقم الموديل.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الموديل باللغة األساسية المستخدمة في النظام نن يتم ترميزتفاصيل موديالت الجيب وميرها من التفاصيل.

 -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الموديل باللغة األجنبية.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل الموديل ومن ثم إم انية التعامل ما الموديل في إطار نوع الموديل فيفاتورة المبيعات.

 شعار املوديل :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة بغرض استيراد الشعار المعبر عن الموديل ويتماستيراد الشعار من الم ان الله تم في حفظ الشعار من خالو استخدام الشاشة التي تظهر بمجرد النقر على زر

(استعراض).

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

ترميز املقاسات

االستخدام :تستخدم شاشة المقاسات لترميز مختل

المقاسرات التري تسرتخدم فري قيراس العمرالء رالطوو والعررض والكتر

والعنق وميرها من المقاسات.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -املقاس :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للقياس.

 اسم املقاس حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المقاس باللغة األساسية المستخدمة في النظام. اسم املقاس أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المقاس باللغة األجنبية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أنواع املقاسات

االستخدام :تستخدم شاشة أنواع المقاسات لترميز أنواع المقاسات التي تستخدم في المنشنة ( بير – متوسط – صغير )..
مررا ر طهررا بررننواع الخياطررة ويررتم التعامررل مررا هررله األنرواع فرري فرراتورة المبيعررات حيرري يررتم إصرردار الفرواتير علررى مسررتو نروع

المقاس.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم نوع املقاس :يظهر في هلا الحقل آليا رقم نوع المقاس ما إم انية تعديل برقم آخر.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع المقاس باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع المقاس باللغة األجنبية.

 نوع اخلياطة :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الخياطة الله سيتم ر ط المقاس ب ومن ثم سيتم استخدام المقاس مانوع الخياطة.

 الكمية املخزنية :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الكمية التي ستستخدم من الصنالمقاس م سينخل قماش.

في خياطة هلا المقاس بمعنى أن

 -إضافة القياسات :يستخدم هلا الزر إلضافة المقاسات التي سيتم ر طها بنوع القياس ويتم إضافة المقاسات من

الشاشة التي تظهر بمجرد النقر على الزر وهي الشاشة التي يظهر فيها المقاسات التي تم ترميزها في شاشة ترميز

المقاسات و مثاو على للك يم ن ر ط المقاسات (الطوو – الكت

– العرض  -العنق) بنوع المقاس (متوسط) لنوع

الخياطة (أثواب) ما حلف المقاسات التي لن يتم استخدامها ما نوع الخياطة.

 القياس :يستخدم هلا العمود إلدخاو قيمة القياس إلا انت المنشنة تتعامل ما قياسات ثابتة ( بير – متوسط –صغير  )...ما هو مستخدم في الخياطة الجاهزة أما في الخياطة التفصيل فيم ن ترميز نوع مقاس (عام) ويترك

هلا العمود بدون إدخاو قيمة القياس.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل نوع المقاس ومن ثم إم انية التعامل ما النوع في فاتورة المبيعاتومختل

شاشات النظام.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

ترميز وحدات القياس

االستخدام :تستخدم شاشة ترميز وحدات القياس لترميز وحدات القياس التي تستخدم في قياس األطواو حيي يم ن ترميز
وحدات القياس الرميسية والجزمية مثل (متر) و (سنتمتر) ما معامل التحويل فيما بينهما.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -الوحدة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الرمز المعبر عن وحدة القياس مثل (متر) (سم).

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم وحدة القياس باللغة األساسية المستخدمة في النظام (متر)(سنتمتر).

 -نوع الوحدة :يستخدم هلا الحقل لتحديد نوع الوحدة وما إلا انت وحدة رميسية أو وحدة فرعية.

 الوحدة الرئيسية :يظهر هلا الحقل فعاو عند تحديد خيار (وحدة فرعية) في حقل نوع الوحدة ويستخدم لتحديدالوحدة الرميسية للوحدة الفرعية التي يتم ترميزها.

 -معامل التحويل :يستخدم هلا الحقل إلدخاو معامل التحويل بين الوحدة الرميسية والفرعية.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل وحدة القياس ومن ثم إم انية التعامل معها في الشاشات المعنية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

القوالب

االستخدام :تستخدم شاشة القوالب لترميز قوالب مواصفات جاهزة للموديالت التي يم ن اسرتخدامها مرا أه نروع مرن أنرواع
الخياطة نن يتم تجهيز قالب بمواصفات موديل العنق واليد والجيب وميرها من الموديالت في قالب واحد ومن ثرم اسرتخدام

القالب وحدة واحدة في فاتورة التجهيز.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 نوع اخلياطة :يستخدم هلا الحقل لتحديد نوع الخياطة الله سيتم ترميز قوالب جاهزة بالمواصفات. -رقم املستند :يظهر في هلا الحقل الرقم التسلسلي للقوالب.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم القالب باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم القالب باللغة األجنبية.

 شعار القالب :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة بغرض استيراد الشعار المعبر عن الموديل اللهسيستخدم في القالب ويتم استيراد الشعار من الم ان الله تم في حفظ الشعار من خالو استخدام الشاشة التي

تظهر بمجرد النقر على زر (استعراض).

 املوديالت :ي ستخدم هلا القسم من الشاشة لتحديد الموديالت و يانات الموديالت التفصيلية التي ستضاف إلى قالبالمواصفات.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل القالب ومن ثم إم انية التعامل مع في فاتورة التجهيز. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مستويات التسعرية

االستخدام :تستخدم شاشة مستويات التسعيرة لترميرز المسرتويات التري تتعامرل بهرا المنشرنة فري تسرعير األصرناف التجزمرة
والجملة وميرها من المستويات.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم مستوى التسعرية :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي لمستو التسعيرة ما إم انية تعديل برقم آخر. االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مستو التسعيرة باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مستو التسعيرة باللغة األجنبية.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل مستو التسعيرة ومن ثم إم انية التعامل مع في الشاشات المعنية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

الفصل الثالث

مدخالت النظام
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مقدمة

يقصد بمدخالت النظام الترمي ازت األساسية الالزمة للعمل علرى النظرام وتمثرل اللبنرة
األساسررية للعمررل علررى النظررام و رردونها ال يم ررن العمررل علررى النظررام ررنن يررتم ترميررز
بيان ررات المعم ررل وم ارح ررل الخياط ررة و يان ررات العم رراو والم رروظفين والعم ررالء والم رروردين

و يان ررات األص ررناف والمجموع ررات المنتمي ررة له ررا وأنر رواع الحياك ررة ومواص ررفات الخ رريط
المستخدم وتسعير األصناف وميرها من المدخالت.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات املعمل

االستخدام :تسرتخدم شاشرة بيانرات المعمرل لترميرز بيانرات معامرل الخياطرة التابعرة للمنشرنة وهري المعامرل التري ستسرند لهرا
اء ان معمل واحد أو أكثر.
عمليات تنفيل الخياطة في فواتير المبيعات ويتم ترميز المعامل سو ا

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم املعمل :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للمعمل ما إم انية تعديل .

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المعمل باللغة األساسية المستخدمة في النظام. االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المعمل باللغة األجنبية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

ترميز املراحل

االستخدام :تستخدم شاشة ترميرز الم ارحرل لترميرز م ارحرل الخياطرة فري المنشرنة حيري يرتم ترميرز الم ارحرل علرى مسرتو

رل

نوع من أنواع الخياطة ما ترتيب المراحل ور ط ل مرحلة بالمرحلة التي قبلها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 نوع اخلياطة :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الخياطة الله سيتم ترميز المراحل الخاصة ب على اعتبار أن مراحلل نوع يتم ترميزها على حدة.

 -رقم املرحلة :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للمرحلة.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المرحلة باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المرحلة باللغة األجنبية.

 -التكلفة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو تكلفة المرحلة التي سيتم احتسابها للموظ

الله سيقوم بتنفيل المرحلة.

 املرحلة السابقة :يظهر هلا الحقل فعاو إلا انت المرحلة مير رميسية ويستخدم الختيار المرحلة السابقة للمرحلةالتي يتم ترميزها.

 مرحلة رئيسية :يستخدم هلا المؤشر عند ترميز المرحلة الرميسية وهي المرحلة التي ال تسبقها أه مراحل أخر . -مرحلة نهائية :يستخدم هلا المؤشر عند ترميز المرحلة النهامية لتميزها أنها آخر مرحلة.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل المرحلة ومن ثم إم انية التعامل معها في الشاشات المعنية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات املوظفني

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات الموظفين لترميز العاملين والموظفين العاملين في المنشنة ما تحديد المراحل التري يقروم
بها ل عامل ور ط الموظ

بالحساب الله سيتنثر بمستحقات العامل عند أدام أله مرحلة من المراحل.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم املوظف :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للموظ . -االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الموظ

 -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الموظ

باللغة األساسية المستخدمة في النظام.
باللغة األجنبية.

 -احلساب :يستخدم هلا الحقل الختيار الحساب الله سيتنثر بمستحقات الموظ

الناتجة عن تنفيله أله مرحلة من

مراحل الخياطة.

 املراحل :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة الختيار المراحل التي ينفلها الموظ . -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات املوردين

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات الموردين لترميز الموردين اللين تتعامل معهم المنشنة في عملية توريد األصناف لها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم املورد :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للمورد.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المورد باللغة األساسية المستخدمة في النظام. االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم المورد باللغة األجنبية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات العمالء

االستخدام :تستخدم شاشة بيانات العمالء لترميز العمالء اللين يتعاملون ما المنشنة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم العميل :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للعميل.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم العميل باللغة األساسية المستخدمة في النظام. -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم العميل باللغة األجنبية.

 اجلوال  /اهلاتف :تستخدم هله الحقوو إلدخاو رقم تلفون العميل بغرض استخدامها في الفواتير ومن ثم إم انيةإرساو رسامل نصية إلى الرقم

ما أنها تساعد في عملية البحي في شاشة الفواتير.

 تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل العميل ومن ثم إم انية التعامل مع في الشاشات المعنية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

جمموعات األصناف

االستخدام :تستخدم شاشة مجموعات األصناف لترميز مجموعات األصناف بغرض ر ط ل صن

بالمجموعرة المناسربة

مجموعة القماش ومجموعة الخيوط ويستفاد منها في ترتيب األصناف في مجموعات متجانسرة ومرن ثرم اسرتعراض تقرارير

عن األصناف حسب المجموعة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم اجملموعة :يظهر في هلا الحقل آليا الرقم التسلسلي لمجموعة األصناف.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مجموعة األصناف باللغة األساسية المستخدمة في النظام. االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم مجموعة األصناف باللغة األجنبية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

بيانات األصناف

اء انرت
االستخدام :تستخدم شاشة بيانات األصناف لترميز األصناف وادخاو مختل بياناتها ويتم ترميرز األصرناف سرو ا
أوليررة القمرراش والخرريط أو األصررناف النهاميررة ررالثوب والبرردالت والقمرريص أو األصررناف الخدميررة مررا يم ررن إدخرراو الرصرريد
االفتترراحي مررن الصررن

والتكلفررة االفتتاحيررة وتحديررد م را إلا رران الصررن

إرفاق صورة للصن .

خاضررعا للض رريبة وميرهررا مررن البيانررات

مررا يم ررن

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -اجملموعة :يستخدم هلا الحقل الختيار المجموعة المخزنية التي ينتمي لها الصن

ويتم اختيار المجموعة من بين

المجموعات التي تظهر وهي المجموعات التي تم ترميزها في شاشة مجموعة األصناف.

 رمز الصنف :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رمز الصنالمنشنة ويفضل أن يبدأ رمز الصن

ويتم ترميز األصناف بالطريقة التي تتناسب ما عمل

برقم المجموعة.

 -الوحدة :يستخدم هلا الحقل الختيار وحدة قياس الصن

ويتم اختيار الوحدة من بين الوحدات التي تظهر وهي

الوحدات التي تم ترميزها في شاشة ترميز وحدات األصناف في تهيمة النظام.

 -االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الصن

 -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم الصن

باللغة األساسية المستخدمة في النظام.
باللغة األجنبية.

 -كمية الرصيد االفتتاحي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الرصيد االفتتاحي للصن

إلا ان للصن

رصيد

افتتاحي.

 التكلفة االفتتاحية :يستخدم هلا الحقل إلدخاو تكلفة الوحدة الواحدة من الصن الكمية املتوفرة :يظهر في هلا الحقل آليا الكمية المتوفرة من الصنوالصرف والفواتير التي تتم على الصن .
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االفتتاحي.

بناء على حر ات التوريد
وتظهر الكمية ا

العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 -التكلفة :يظهر في هلا الحقل آليا متوسط تكلفة الصن

بناء على حر ات التوريد التي تتم على
وتظهر التكلفة ا

الصن .

 السعر :يستخدم هلا الحقل إلا ان المستخدم يرمب بإدخاو سعر للصنإلا لم ي ن للصن

وسيظهر هلا السعر سعر بيا للصن

تسعيرة في شاشة تسعيرة األصناف.

 -خاضع لضريبة القيمة املضافة :يستخدم هلا الحقل عند التعامل ما ضريبة القيمة المضافة لتحديد الصن

الله

سيخضا للضريبة القيمة المضافة ما تحديد نسبة الضريبة التي ستنفل على الصن .

 -صنف خدمي :يستخدم هلا المؤشر لتمييز الصن

الخدمي ويستخدم في مجاالت متعددة نن يتم تفصيل ثوب

أو بدلة والقماش على العميل أو في حاالت التعديل في الخياطة.

 -تفعيل :يستخدم هلا المؤشر بغرض تفعيل الصن

ومن ثم إم انية التعامل ما الصن

في مختل

شاشات

النظام.

 -صورة الصنف :يستخدم المر ا الله يظهر على يسار الشاشة بغرض استيراد صورة الصن

إلا ان المستخدم

يرمب بإرفاق الصورة ويتم استيراد الصورة من الم ان الله تم في حفظها من خالو استخدام الشاشة التي تظهر

بمجرد النقر على زر (استعراض).

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مواصفات اخليط

االستتتخدام :تسررتخدم شاشررة مواصررفات الخرريط لترميررز الخيرروط ومواصررفاتها الترري سرريتم اسررتخدامها فرري عمليررات الخياطررة
والحياكة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 رقم الوصف :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي لوص -االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم وص

 -االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم وص

الخيط.

الخيط باللغة األساسية المستخدمة في النظام.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.

الخيط باللغة األجنبية.

تلميح

إلا انت المنشنة ال تتعامل ما مواصفات الخيط يم ن ترميز وص

الستخدام في شاشة الفواتير.
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(عام)

العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أنواع احلياكة

االستخدام :تستخدم شاشة أنواع الحياكة لترميز أنواع الحياكة المستخدمة في المنشنة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -رقم النوع :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي لنوع الحياكة.

 االسم حملي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الحياكة باللغة األساسية المستخدمة في النظام. االسم أجنبي :يستخدم هلا الحقل إلدخاو اسم نوع الحياكة باللغة األجنبية. حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.تلميح

إلا انت المنشنة ال تتعامل ما أنواع الحياكة يم ن ترميز نوع (عام) الستخدام في

شاشة الفواتير.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

تسعري األصناف

االستخدام :تسرتخدم شاشرة تسرعير األصرناف لتحديرد أسرعار لبيرا األصرناف بمختلر

أنرواع التسرعيرة التري ترم ترميظهرا فري

شاشة أنواع التسعيرة في تهيمة النظام (تجزمة – جملة  )...وتتم عملية تسعير األصناف على مستو نوع المقاس.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

 -نوع التسعرية :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع التسعيرة الله سيتم التسعير ب

ويتم اختيار النوع من بين أنواع

التسعيرة التي تظهر وهي األنواع التي تم ترميزها في شاشة أنواع التسعيرة في تهيمة النظام.

 نوع املقاس :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع المقاس الله سيتم تسعير األصناف المرتبطة ب على اعتبار أنالتسعير سيتم على مستو نوع المقاس ويتم اختيار النوع من بين أنواع المقاسات التي تظهر وهي األنواع التي تم
ترميزها في شاشة أنواع المقاسات في تهيمة النظام.

 رقم التسعرية :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي للتسعيرة. -السعر :يستخدم هلا الحقل إلدخاو سعر بيا الصن .

 التسعري اآليل :يستطيا المستخدم تسعير األصناف بطريقة آلية إما بزيادة أو تخفيض نسبة من األسعار الحالية أومن األسعار السابقة حيي يقوم النظام باحتساب السعر آلي ا بموجب استخدام الحقوو المخصصة لللك ومن ثم

استخدام زر (إنزاو).

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

الفصل الرابع

عمليات النظام
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

مقدمة

عمليررات النظررام هرري اإلجرراءات التنفيليررة الترري تررتم علررى النظررام وال يم ررن أن تررتم إال

إلا توفرت التهيمة والمدخالت الالزمة في أقسام النظام السابقة وتتنوع العمليات بين
عمليات رميسرية للخياطرة فرواتير الحجرز وعمليرة تجهيرز الطلبيرات بمختلر

مراحلهرا

إلررى أن تررتم عمليررة تسررليم الطلبيررة للعميررل وعمليررات أخررر متممررة لهررا ررنوامر التوريررد
والصرف المخزني وسندات القبض والصرف.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

فاتورة حجز

االستتتتخدام :تس ررتخدم شاش ررة ف رراتورة حج ررز إلص رردار فر رواتير حج ررز خياط ررة للعم ررالء ويعتم ررد اس ررتخدامها عل ررى التهيم ررات
والمردخالت التري تمرت فري الشاشرات المعنيرة فمرن خرالو الشاشرة يم رن إصردار فراتورة حجرز بعردة أصرناف للعميرل أو ألحررد
المستفيدين المرافقين ابن العميل ما تحديد الموديالت والقوالب المطلوبرة و رلا تحديرد نروع المقراس ومواصرفات الخريط ونروع

الحياكة والمعمل الله سيقوم بالخياطة وادخاو مقاسات العميل وميرها من البيانات.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم الفاتورة :يظهر في هلا الحقل آليا الرقم التسلسلي للفاتورة. -تاريخ الفاتورة :يظهر في هلا الحقل آلي ا تاريخ فاتورة الحجز.

 العميل :يستخدم هلا الحقل الختيار العميل وهو من الحقوو المهمة لما سيترتب علي من استخدامات في الشاشةو مثاو على للك ال يم ن اختيار المستفيد من عملية الخياطة إال بعد اختيار العميل.
تلميح

يم ن إضافة عميل جديد وادخاو بيانات من خالو زر (إضافة عميل جديد).

 -اجلوال  /اهلاتف :يظهر رقم الجواو ورقم الهات

بمجرد اختيار العميل وهما من البيانات المهمة حيي يم ن

االستفادة منها في إرساو رسامل نصية أو لتسهيل البحي عن فاتورة العميل.

 طريقة الدفع :يستخدم هلا الحقل الختيار طريقة الدفا وما إلا انت نقدا أو آجل ما العلم بنن يم ن في شاشةإعدادات النظام في إدارة النظام اختيار إحد طرق الدفا ي تظهر طريقة دفا افتراضية.
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العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 -الصندوق :يستخدم هلا الحقل الختيار الصندوق الله سيتم في قبض المبلغ إلا انت طريقة الدفا نقدا

ما يم ن

استخدام إلا انت طريقة الدفا آجل إلا ان العميل سيدفا دفعة مقدمة وسيتم قيد باقي المبلغ آجل ما العلم بنن

يم ن في شاشة إعدادات النظام في إدارة النظام اختيار أحد الصناديق ي يظهر صندوق افتراضي.

 -العملة :يستخدم هلا الحقل الختيار عملة الدفا.

 -سعر الصرف :يظهر في هلا الحقل سعر تحويل العملة التي تم اختيارها في حقل (العملة) إلى العملة المحلية.

 إمجايل الفاتورة :يظهر في هلا الحقل إجمالي الفاتورة بعد اختيار األصناف وعدد القطا في الحقوو المخصصةلبيانات الصن

وهو مبلغ تراكمي يزيد لما تم إضافة صن

للفاتورة وتظهر حسب التسعيرة المحددة للصن .

 -التخفيض :يستخدم هلا الحقل عند منح العميل تخفيض على مستو الفاتورة.

 اإلمجايل بعد التخفيض :يظهر في هلا الحقل إجمالي الفاتورة بعد التخفيض وهو عبارة عن إجمالي الفاتورةمطروح ا من التخفيض.

 إمجايل الضريبة :يظهر في هلا الحقل إجمالي ضريبة القيمة المضافة للفاتورة إلا انت المنشنة تتعامل ماالضريبة و ان الصن

خاضع ا للضريبة.

 -اإلمجايل الكلي :يظهر في هلا الحقل إجمالي الفاتورة بعد إضافة الضريبة.

اء ان دفعة مقدمة أو إجمالي المبلغ.
 املبلغ املدفوع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو المبلغ المدفوع من العميل سو ا املبلغ املتبقي :يظهر في هلا الحقل المبلغ المتبقي على العميل وهو عبارة عن اإلجمالي الكلي مطروحا منالمبلغ المدفوع.

 -تاريخ التسليم :يستخدم هلا الحقل إلدخاو التاريخ المتوقا لتسليم الجاهز للعميل.

 البيان :يستخدم هلا الحقل لتدوين البيان الخاص بالفاتورة.ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية للفاتورة المتمثلة ببيانات الخياطة نوع الخياطة واألصناف والموديالت والمقاسات وميرها

من البيانات.

 نوع اخلياطة :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الخياطة الله سيتم تنفيله للعميل ما العلم بنن يم ن في شاشةإعدادات النظام في إدارة النظام اختيار أحد أنواع الخياطة ي يظهر نوع افتراضي في هلا الحقل ولنفترض أن نوع

الخياطة الله سيتم استخدام في الفاتورة (قميص).

 -املستفيد :يظهر العميل مستفيد من عملية الخياطة ما إم انية استخدام مرافقي العميل األبناء في الفاتورة بحيي

فمن خالو النقر على زر (المستفيد) تظهر قاممة تحتوه

اء ان هو المستفيد أو أبنام
يتم إصدار فاتورة للعميل سو ا
على المستفيدين التابعين للعميل ما إم انية إضافة مستفيد أو أكثر إلى القاممة بواسطة زر (إضافة مستفيد جديد).
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

تلميح

يستطيا المستخدم إصدار فاتورة واحدة تحتوه على أكثر من مستفيد بحيي يتم

استخدام المستفيد األوو وادخاو بيانات الخياطة واألصناف الخاصة ب ثم يتم
استخدام المستفيد الثاني وادخاو البيانات الخاصة ب .

 الصنف :يستخدم هلا الحقل الختيار صنصن

القماش الله سيتم خياطت للعميل أو ألحد المستفيدين ولنفترض أن

القماش الله سيتم استخدام في الفاتورة (قماش ياباني).
تلميح

يستطيا المستخدم إصدار فاتورة واحدة تحتوه على أكثر من صن

استخدام الصن

األوو وادخاو بيانات الصن

بواسطة زر (إضافة) ثم يتم استخدام الصن

بحيي يتم

وعدد القطا واضافت للفاتورة

الثاني وادخاو البيانات الخاصة ب

وه لا.

 عدد القطع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو عدد القطا التي سيتم خياطتها من الصن . -السعر :يظهر في هلا الحقل سعر القطعة حسب تسعيرة الصن .

 إمجايل السعر :يظهر في هلا الحقل إجمالي سعر القطا وهو عبارة عن حاصل ضرب السعر × عدد القطا. -الكمية املتوفرة :يظهر في هلا الحقل الكمية المتوفرة من الصن

في المخازن.

 -الكمية املخزنية :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الكمية التي سيتم استهالكها من الصن

في الخياطة.

 الضريبة :تظهر بيانات ضريبة القيمة المضافة في الحقوو المخصصة لها إلا انت المنشنة تتعامل ما الضريبةو ان الصن

خاضعا للضريبة.

 -مواصفات اخليط :يستخدم هلا الحقل الختيار مواصفات الخيط الله سيتم استخدام في الخياطة ويتم اختيار

مواصفات الخيط من بين المواصفات التي تظهر وهي المواصفات التي تم ترميزها في شاشة (مواصفات الخيط) في

مدخالت النظام.

تلميح

إلا انت المنشنة ال تتعامل ما مواصفات الخيط يتم ترميز وص

واحد للخيط

(عام).

 أنواع احلياكة :يستخدم هلا الحقل الختيار نوع الحياكة الله سيتم استخدام في الخياطة ويتم اختيار نوع الحياكةمن بين األنواع التي تظهر وهي األنواع التي تم ترميزها في شاشة (أنواع الحياكة) في مدخالت النظام.
تلميح

إلا انت المنشنة ال تتعامل ما أنواع الحياكة يتم ترميز نوع واحد (عام).

 -نوع املقاس :يستخدم هلا الحقل الختيار المقاس ويختل

استخدام باختالف المستفيد من الخياطة حيي يم ن

اختيار أحد أنواع القياس الثابتة ( بير – متوسط  -صغير) أو اختيار نوع (عام).
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 املعمل :يستخدم هلا الحقل الختيار المعمل الله سيقوم بتنفيل الخياطة. البيان :يستخدم هلا الحقل إلدخاو البيان الخاص ب ل صن . إضافة :يستخدم هلا الزر بغرض إضافة بيانات الصنالنظام بفتح سجل جديد إما إلضافة صن

والمستفيد إلى البيانات التفصيلية وبمجرد اإلضافة يقوم

جديد للعميل أو إضافة صن

ومستفيد جديد في إطار الفاتورة الواحدة.

 -املوديالت :ي ستخدم القسم المخصص للموديالت الختيار الموديل المطلوب ويتم تحديد الموديل من بين الموديالت

التي تظهر وهي الموديالت التي تم ترميزها في شاشتي أنواع الموديالت و يانات الموديالت في تهيمة النظام فمن
المر ا األعلى يتم اختيار نوع الموديل نن يتم اختيار (اليد) بينما في المر ا األسفل تظهر تفاصيل موديالت اليد

التي يتم اختيار الموديل المناسب منها وه لا في باقي أنواع الموديالت وبمجرد اختيار الموديل يظهر مباشرة في

الم ان المخصص للموديالت في البيانات التفصيلية

 -املقاسات :ي عتمد استخدام هلا القسم من الشاشة على نوع المقاس فإلا تم إدخاو المقاسات لنوع المقاس حسب

الترميز الله تم في شاشة أنواع المقاسات في التهيمة ففي هله الحالة تظهر المقاسات حسب الترميز ومالبا ما
يستخدم هلا في المقاسات الجاهزة أما إلا لم يتم تحديد مقاسات لنوع المقاس نوع المقاس (عام) فيتم إدخاو

المقاسات يدوي ا.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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نظام إدارة عمليات الخياطة

سند القبض

االستخدام :تستخدم شاشة سند القبض إلصدار سندات قبض النقدية حيي يم ن قبض النقدية بمختل

العمالت.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم املستند :يظهر في هلا الحقل آليا الرقم التسلسلي لسند القبض. -تاريخ املستند :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ سند القبض.

 الصندوق :يستخدم هلا الحقل الختيار الصندوق الله سيتم في قبض المبلغ. -العملة :يستخدم هلا الحقل الختيار عملة الدفا.

 سعر التحويل :يظهر في هلا الحقل سعر تحويل العملة التي تم اختيارها في حقل (العملة) إلى العملة المحلية. -املبلغ بعملة الدفع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو إجمالي المبلغ الله سيتم قبض من الدافا.

 املبلغ بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل مبلغ السند بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضرب المبلغ ×سعر التحويل.

 -رقم املرجع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم مرجا العملية إلا لزم األمر.

 البيان :يستخدم هلا الحقل لتدوين البيان الخاص بالسند.ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية للسند المتمثلة بالدافا على النحو التالي:

 املستفيد :يستخدم هلا الحقل الختيار الدافا ويتم اختيار الدافا من الشاشة التي تظهر بواسطة النقر على (.)F9 -العملة :تظهر في هلا الحقل العملة التي تم اختيارها في البيانات الرميسية عملة دفا للسند.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 -املبلغ بعملة الدفع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو المبلغ الله سيتم قبض من الدافا.

 املبلغ بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل المبلغ بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضرب المبلغ × سعرالتحويل.

 -البيان :يستخدم هلا الحقل إلدخاو البيان الخاص ب ل مستفيد.

 حذف :يستخدم هلا الحقل لحلف المستفيد من البيانات التفصيلية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

سند الصرف

االستخدام :تستخدم شاشة سند الصرف إلصدار سندات صرف النقدية حيي يم ن صرف النقدية بمختل

العمالت.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم املستند :يظهر في هلا الحقل آليا الرقم التسلسلي لسند الصرف. -تاريخ املستند :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ سند الصرف.

 الصندوق :يستخدم هلا الحقل الختيار الصندوق الله سيتم الصرف من . -العملة :يستخدم هلا الحقل الختيار عملة الدفا.

 سعر التحويل :يظهر في هلا الحقل سعر تحويل العملة التي تم اختيارها في حقل (العملة) إلى العملة المحلية. -املبلغ بعملة الدفع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو إجمالي المبلغ الله سيتم صرف .

 املبلغ بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل مبلغ السند بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضرب المبلغ ×سعر التحويل.

 رقم املرجع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم مرجا العملية إلا لزم األمر. -البيان :يستخدم هلا الحقل لتدوين البيان الخاص بالسند.

 -صرف موظفني :يستخدم هلا المؤشر عند صرف مبلغ لموظ

من موظفي المنشنة أو أكثر وسيترتب على هلا

االختيار أن لن يظهر في حقل المستفيد في البيانات التفصيلية إال الموظفين بمعنى أن عملية الصرف ستكون

محصورة بالموظفين.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 صرف ضريبة القيمة املضافة :يستخدم هلا المؤشر عند صرف المبالغ المخصصة للضرامب وسيترتب على هلااالختيار أن حقل المستفيد في البيانات التفصيلية لن يستخدم إال لضريبة القيمة المضافة بمعنى أن عملية الصرف

ستكون محصورة بضريبة القيمة المضافة.

ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية للسند على النحو التالي:

 املستفيد :يستخدم هلا الحقل الختيار المستفيد ويعتمد استخدام على ما تم اختياره في البيانات الرميسية فعند عدمتحديد أي ا من خيارات الصرف سيتم الصرف للموردين أو العمالء أما إلا اختيار (صرف موظفين) لن يتم الصرف

إال للموظفين الله تم ترميزهم في شاشة بيانات الموظفين في مدخالت النظام والا تم اختيار (صرف ضريبة القيمة
المضافة) فسيتم الصرف للضريبة فقط ويتم اختيار المستفيد من الشاشة التي تظهر بواسطة النقر على (.)F9

 العملة :تظهر في هلا الحقل العملة التي تم اختيارها في البيانات الرميسية عملة دفا للسند. -املبلغ بعملة الدفع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو المبلغ الله سيتم صرف للمستفيد.

 املبلغ بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل المبلغ بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضرب المبلغ × سعرالتحويل.

 -البيان :يستخدم هلا الحقل إلدخاو البيان الخاص ب ل مستفيد.

 حذف :يستخدم هلا الحقل لحلف المستفيد من البيانات التفصيلية. -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أمر التوريد املخزني

االستخدام :تستخدم شاشة أمر التوريد المخزنري إلصردار عمليرات توريرد األصرناف المخزنيرة إلرى المخرازن بنوعيهرا النقرده
واآلجل.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم التوريد :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي ألمر التوريد المخزني. -تاريخ التوريد :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ أمر التوريد المخزني.

 -طريقة الدفع :تستخدم هله الخيارات الختيار طريقة الدفا وما إلا انت نقدا أو آجل.

 الصندوق :يظهر هلا الحقل إلا انت طريقة الدفا (نقدا) ويتم في اختيار الصندوق الله سيتم من دفا قيمةالتوريدات.

 املورد :يظهر هلا الحقل إلا انت طريقة الدفا (آجل) ويتم في اختيار المورد الله سيتم إثبات قيمة التوريداتلصالح .

 -العملة :يستخدم هلا الحقل الختيار عملة الدفا.

 سعر التحويل :يظهر في هلا الحقل سعر تحويل العملة التي تم اختيارها في حقل (العملة) إلى العملة المحلية. إمجايل الضريبة :يظهر في هلا الحقل آليا مقدار الضريبة إلا ان الصن -التكلفة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو قيمة األصناف التي سيتم توريدها.

خاضعا لضريبة القيمة المضافة.

 -املبلغ بعملة الدفع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو إجمالي المبلغ الله سيتم قبض من الدافا.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 اإلمجايل بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل مبلغ أمر التوريد بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضربالمبلغ × سعر التحويل إضافة إلى إجمالي الضريبة إن وجد.

 -رقم املرجع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم مرجا العملية إلا لزم األمر.

 البيان :يستخدم هلا الحقل لتدوين البيان الخاص بنمر التوريد.ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية ألمر التوريد المخزني المتمثلة باألصناف التي سيتم توريدها على النحو التالي:
 -الصنف :يستخدم هلا الحقل الختيار الصن

الله سيتم توريده ويتم اختيار الصن

من الشاشة التي تظهر

بواسطة النقر على (.)F9

 -الوحدة :يظهر في هلا الحقل الوحدة المخزنية للصن .

 الكمية :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الكمية التي سيتم توريدها من الصن . التكلفة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو تكلفة الوحدة الواحدة من الصن . -اإلمجايل :يظهر في هلا الحقل إجمالي تكلفة الصن

وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × تكلفة الصن .

 البيان :يستخدم هلا الحقل إلدخاو البيان الخاص ب ل صن . -حذف :يستخدم هلا الحقل لحلف الصن

من البيانات التفصيلية.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.

52

العودة للفهرس 

فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

أمر الصرف املخزني

ن
اء صررف
االستخدام :تستخدم شاشة أمر الصرف المخزني إلصدار عمليات صررف األصرناف المخزنيرة مرن المخراز سرو ا
لمورد أو لعميل.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم الصرف :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي ألمر الصرف المخزني. -تاريخ الصرف :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ أمر الصرف المخزني.

 املورد /العميل :يستخدم هلا الحقل الختيار المورد أو العميل الله سيتم الصرف ل ما ضرورة استخدام مؤشر(العميل) إلا ان الصرف لعميل.

 إمجايل الضريبة :يظهر في هلا الحقل آليا مقدار الضريبة إلا ان الصن -التكلفة :يظهر في هلا الحقل تكلفة األصناف التي سيتم صرفها.

خاضعا لضريبة القيمة المضافة.

 اإلمجايل :يظهر في هلا الحقل إجمالي مبلغ أمر الصرف حسب المبالغ التي يتم إدخالها على مستو األصناف فيالبيانات التفصيلية.

 اإلمجايل بالعملة احمللية :يظهر في هلا الحقل مبلغ أمر الصرف بالعملة المحلية وهو عبارة عن حاصل ضربالمبلغ × سعر التحويل إضافة إلى إجمالي الضريبة إن وجد.

 رقم املرجع :يستخدم هلا الحقل إلدخاو رقم مرجا العملية إلا لزم األمر. -البيان :يستخدم هلا الحقل لتدوين البيان الخاص بنمر الصرف.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية ألمر الصرف المخزني المتمثلة باألصناف التي سيتم صرفها على النحو التالي:
 -الصنف :يستخدم هلا الحقل الختيار الصن

الله سيتم صرف

ويتم اختيار الصن

من الشاشة التي تظهر

بواسطة النقر على (.)F9

 -الوحدة :يظهر في هلا الحقل الوحدة المخزنية للصن .

 الكمية :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الكمية التي سيتم صرفها من الصن . التكلفة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو تكلفة الوحدة الواحدة من الصن . -اإلمجايل :يظهر في هلا الحقل إجمالي تكلفة الصن

وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × تكلفة الصن .

 البيان :يستخدم هلا الحقل إلدخاو البيان الخاص ب ل صن . -حذف :يستخدم هلا الحقل لحلف الصن

من البيانات التفصيلية.

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

التجهيز

االستخدام :تستخدم شاشة التجهيز إلصدار عمليات تجهيز الطلبات حسب المراحل المعتمدة في المنشنة رنن يرتم تجهيرز
مرحلة القص ثم مرحلة الخياطة ثم مرحلة الحياكة وتتم عملية التجهيز بعد القيرام بتنفيرل العمرل مرن قبرل العامرل فمرن ناحيرة

يررتم اثبررات االنتهرراء مررن المرحلررة ومررن ناحيررة أخررر يررتم اثبررات مسررتحقات العامررل الررله قررام بتنفيررل المرحلررة وسرري ون متاح را
مرا سري ون متاحر ا تجهيرز جرزء مرن ميرة الفراتورة فري مرحلرة مرن
تجهيز اكثرر مرن فراتورة لرنفس المرحلرة وألكثرر مرن صرن

المراحل وفي عملية أخر يتم تجهيز باقي مية الفاتورة ويعتمد استخدامها على خيرار (إلغراء التعامرل مرا تجهيرز الفرواتير)
في شاشة إعدادات النظام في إدارة النظام فعند تفعيل هلا الخيرار لرن يرتم التعامرل مرا مرحلرة التجهيرز وسرتظهر الفرواتير فري

شاشة التسليم أما إلا لم يتم تفعيل الخيار سي ون استخدام الشاشة إجباريا.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم املستند :يظهر في هلا الحقل آلي ا الرقم التسلسلي لعملية التجهيز. -تاريخ املستند :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ عملية التجهيز.

 نوع اخلياطة :يظهر في هلا الحقل نوع الخياطة االفتراضي حسب إعدادات النظام ما إم انية تعديل بنه نوعآخر.

 املرحلة :يستخدم هلا الحقل الختيار المرحلة التي سيتم تجهيزها ويتم تجهيز الفاتورة حسب ترتيب المراحل فيشاشة ترميز مراحل الخياطة في مدخالت النظام.

 -فاتورة حجز :يستخدم هلا الحقل الختيار فاتورة الحجز التي سيتم تجهيزها.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

تلميح

ال تظهر الفاتورة في أه مرحلة من المراحل إال بعد تجهيز مياتها أو بعض مية

الفاتورة في المرحلة السابقة.

 إنزال :يستخدم هلا الزر إلنزاو بيانات الفاتورة التي سيتم تجهيزها فبمجرد النقر علي تظهر بيانات الفاتورة في لمن البيانات الرميسية والتفصيلية.
تلميح

يسمح النظام بتكرار إنزاو أكثر من فاتورة وأكثر من صن

في إطار المرحلة

الواحدة.

ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

يتم إدخاو البيانات التفصيلية لعملية التجهيز على النحو التالي:

 الفاتورة :تظهر بيانات الفاتورة بمجرد النقر على زر (إنزاو) في البيانات الرميسية وبمجرد النقر على الفاتورة يظهرالموظفين في الم ان المخصص للموظفين.

 -الكمية اجملهزة :تظهر في هلا الحقل الكمية التي تم تجهيزها من سابق للمرحلة المحددة.

 -رقم املوظف :يظهر الموظفين في القسم المخصص للموظفين بمجرد النقر على الفاتورة ويظهر الموظ

أو

الموظفين اللين تم إسناد تنفيل المرحلة لهم في شاشة بيانات الموظفين فإلا انت المرحلة التي يتم تجهيزها مرحلة

(القص) فلن يظهر إال الموظفين اللين منحوا العمل على مرحلة القص ويستخدم الختيار الموظ

أو الموظفين

اللين قاموا بتنفيل المرحلة.

 -الكمية اجلاهزة :يستخدم هلا الحقل إلدخاو الكمية التي نفلها ل موظ

للمرحلة المحددة ما إم انية إدخاو

مية الفاتورة أو جزء منها وفي حالة تنفيل جزء من الكمية سيسمح النظام بإدخاو باقي مية الفاتورة إلى الموظفين

في عمليات أخر .

 السعر :يظهر في هلا الحقل تكلفة تجهيز الوحدة الواحدة لكل مرحلة وتظهر التكلفة حسب ما تم ترميزه في شاشةترميز المراحل ما إم انية تعديلها.

 اإلمجايل :يظهر في هلا الحقل إجمالي تكلفة تجهيز المرحلة وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية الجاهزة ×السعر وسيتم احتساب هله التكلفة لكل موظ

على حدة حسب ما تم إسناده لكل موظ .

 حذف :يستخدم هلا الحقل لحلف الفاتورة من البيانات التفصيلية إلا ان المستخدم يرمب بحلف الفاتورة والقيامباإلنزاو مرة أخر .

 -حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة.
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

التسليم

االستتتخدام :تسررتخدم شاشررة التسررليم إلصرردار عمليررات تسررليم الطلبررات إلررى العمررالء وتررتم عمليررة التسررليم بعررد االنتهرراء مرن
اء
تجهيز الطلب بجميا مراحل حيي ال يم ن أن تتم عملية التسليم إال بعد تجهيز المرحلرة النهاميرة مرن م ارحرل التجهيرز سرو ا
تررم تجهيررز ميررات الطلررب بالكامررل أو بعررض الكميررة إال إلا تررم تفعيررل خيررار (إلغرراء التعامررل مررا تجهيررز الف رواتير) فرري شاشررة

إعدادات النظام في إدارة النظام ففري هرله الحالرة سرتظهر الفرواتير بردون القيرام بعمليرة التجهيرز ويم رن البحري عرن الطلبرات
الجاهزة للتسليم إما بواسطة رقم العميل أو رقم الجواو أو رقم الفاتورة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
ً
أوال :البيانات الرئيسية

 رقم املستند :يظهر في هلا الحقل آليا الرقم التسلسلي لعملية التسليم. -تاريخ املستند :يظهر في هلا الحقل آليا تاريخ عملية التسليم.

 -رقم اجلوال :يستخدم هلا الحقل إلا ان المستخدم يرمب البحي عن الفاتورة الجاهزة بواسطة رقم جواو العميل

والا ان للعميل أكثر من فاتورة تظهر تلك الفواتير في شاشة جانبية بعد إدخاو رقم الجواو واالنتقاو بواسطة

( )Tabيقوم المستخدم باختيار الفاتورة المطلوب تسليمها ومن ثم النقر على زر (إنزاو).
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فهرس
المحتويات

دليل المستخدم

نظام إدارة عمليات الخياطة

 رقم الفاتورة :يستخدم هلا الحقل الختيار الفاتورة التي سيتم تسليمها إلا ان المستخدم يرمب البحي عن الفاتورةبرقم الفاتورة ويتم إدخاو رقم الفاتورة مباشرة أو بالبحي عنها من الشاشة التي تظهر بواسطة النقر على (.)F9

 -رقم العميل :ي ستخدم هلا الحقل الختيار العميل إلا ان المستخدم يرمب البحي عن الفاتورة بواسطة رقم العميل

ويتم إدخاو رقم العميل مباشرة أو بالبحي عن من الشاشة التي تظهر بواسطة النقر على ( )F9والا ان للعميل

أكثر من فاتورة تظهر تلك الفواتير في شاشة جانبية بعد إدخاو رقم العميل واالنتقاو بواسطة ( )Tabيقوم المستخدم
باختيار الفاتورة المطلوب تسليمها ومن ثم النقر على زر (إنزاو).

 املبلغ :تظهر البيانات المالية في الحقوو المخصصة لها بمجرد اختيار الفاتورة حيي يظهر اإلجمالي الكلي للفاتورةوالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي.

ً
ثانيا :البيانات التفصيلية

 الفاتورة :تظهر بيانات الفاتورة بمجرد إدخاو رقم الفاتورة أو رقم العميل أو رقم الجواو في البيانات. -الكمية :تظهر في هلا الحقل مية الفاتورة.

 -الكمية اجملهزة :تظهر في هلا الحقل الكمية الجاهزة للتسليم.

 الكمية املستلمة :تظهر في هلا الحقل الكمية الجاهزة للتسليم ي يتم تسليمها للعميل ما إم انية تعديل الكميةفي حالة تسليم بعض الطلبية وتنجيل البعض اآلخر.

 حفظ :يتم حفظ البيانات بواسطة وسامل الحفظ المتاحة وقبل عملية الحفظ تظهر شاشة تنبي للمستخدم بالمبلغالمتبقي المطلوب من العميل دفع ما إم انية منح العميل خصم إلا تم تفعيل خيار (استخدام الخصم المسموح ب

في التسليم) في شاشة إعدادات النظام في إدارة النظام.
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