
ISPCare
1.0.3 الدصدار في التعديل ت أهم

الحساب حالة دصفحة )أوًل
 حسابه، حالة لرعرفة مرور وكلمة مستخدم اسم دون من يطلبها أن )iChat أو ADSL أو هاتفي (اتصال مشت ك ل ي ينكن صفحة هي

متوقفًا الساب لوكان حت

للمستخدم التبقي الزمن إظهار يتم متوقفًا الساب ينكن ل حال ف
iNet بشتكي خاصة الصفحة هذه أن توضح رسالة تظهر الشتكي غي من الصفحة طلب ت حال ف

سابق. إصدار ف ت ما وهذا تلقائي بشنكل الصفحة هذه إل التصفح طلبات كافة تويل يتم التوقفة للحسابات بالنسبة
عنوان الصفحة (طبرعًا تيز الصفحة بي مزود ي الدمة الفتاضيي)

http://selfcare.inet.sy/status/
http://selfcare.ichat.inet.sy/status/
http://selfcare.rashdan.inet.sy/status/

http://selfcare.inet.sy/status
http://selfcare.ichat.inet.sy/status


المتصلون المستخدمون )ثانيًا
 مع القيقي بالزمن التصلي الستخدمي قائمة على الصول المنكن من أصبح بيث التصلي، الستخدمي مرعلومات انشاء آلية ترعديل ت

بسرعة. التقارير وتوليد البحث اجراء امنكانية

 مرعلومات من استخلصها يتم مرعلومة وهي ADSL الـ لشتكي بالنسبة القسم اسم بسب التصلي الستخدمي مرعرفة بالمنكان أصبح كما
 من ترد كما القاسم اساء ربط وسيتم الختبار ت ت يزال ل التقرير هذا LNS الـ مدم مع القسم بتأسيسها يقوم الت L2TP Tunnel الـ

ISPCare نظام ف تهيزاتا وأنواع القاسم بأساء السؤسسة





التوزيع إعادة أو جديدة بوابا ت توزيع عند ADSL الـ بوابا ت إضافة ثالثًا
 الواجهة تسمح ينكن كما التتال، على البوابات بإضافة القدية الطريقة من بدًل بسيطة واجهة خلل من يتم ADSL الـ بوابات اضافة

إلغائها أو الضافة عملية بترعديل



جديد اشتراك انشاء دصلحية البيع) نقاط رابعًا
 البيع لنقطة السموج القاسم اساء يدد بأن النظام مدير بإمنكان أصبح أنه أ ي الدن، من بدًل القاسم مع التشتاكات انشاء صلحية ربط ت
منها اتشتا ك طلبات ترسل أن



الشتراك وثائق توليد البيع) نقاط خامسًا

اتشتا ك طلب أ ي مرعالة أثناء تلقائي بشنكل التشتا ك وثائق بتوليد النظام يقوم

السابق الشنكل ف الظاهر للتشتا ك تلقائي بشنكل توليدها ت وثيقة عن نوذج يلي ما وف





التقارير البيع) نقاط سادسًا

البيع نقاط واجهة ضمن البيع نقطة ونشاط البوابات توافر تقرير برعرض النظام يقوم

النشاط تقرير



المحاسببية الدورا ت أتمتة سابعًا
تتمثل: الت الرعمليات مموعة عن عبارة هي الاسبية الدورة

الفواتي بإضافة−
بالدفع التشرعار إرسال−
بالدفع التذكي إرسال−
 السابات إيقاف−

منها. كل بي باليام ينكون قد زمن بفارق ولنكن دوريًا تتم عمليات عن عبارة وهي
 الشهر من وق ت أ ي ف الاسبية الدورة ترعريف النظام لدير ينكن



 تويل يتم ث ومن القيقي" الفاتورة "تاريخ بتاريخ الفواتي إضافة يتم بيث البداية" "تاريخ تاريخ عند السابات إل الفواتي بإضافة النظام يقوم
التحضي" "قيد إل الالة



 بالرصيد العلم زر على الضغط والنهاية البداية تاريخ بي لظة أ ي ف ينكن تلقائيًا، التأخرة السابات ايقاف يتم النهاية" "تاريخ تاريخ عند
قصية كرسالة الطالبة لرسال


