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أو ًلا)ًالحساباتًوالشتراكاتً
مت إضافة احلقول التالية لكل حساب وللتذكَت احلساب ميثل معلومات االتصال وادلعلومات ادلالية ألي مشًتك

اسمًالتصال
وىو اسم إضايف يتم حتديده أثناء إنشاء اشًتاك جديد وميكن تعديلو فيما بعد من قبل ادلستخدم أو من قبل موظف الدعم الفٍت وميثل اسم
مستثمر االشًتاك والذي قد يكون سلتلفاً عن مالك احلساب

مثال

بالنسبة الشًتكات الـ  ADSLيكون صاحب اخلط يف أغلب األحيان غَت الشخص ادلستثمر للخط فبينما مينع النظام تعديل اسم مالك اخلط
فإنو يصبح باإلمكان دلستخدم احلساب حتديد امسو احلقيقي
هاتفًالتصال
وميثل رقم اذلاتف الذي يصرح بو الزبون لكي يتم االتصال بو عليو من قبل الشركة وىو أيضاً قد خيتلف عن رقم اذلاتف الذي مت انشاء اخلدمة

عليو.

جيب حتديد ىذه ادلعلومات عند إ نشاء اشًتاك جديد وال مانع من إعادة استخدام اسم احلساب ورقم اذلاتف

تصنيفًالحساب
يتم حتديد تصنيفات احلسابات يف تطبيق خاص ضمن واجهة اإلدارة باسم "تصنيفات احلسابات"

ويصبح باإلمكان حتديد تصنيف معُت لكل حساب عند حترير احلساب ،ىذه ادلعلومة التظهر بالنسبة للمستخدم ضمن واجهة ادلشًتكُت وإمنا
ىي معلومة إدارية خاصة مبوظفي الشركة فقط
مالحظاتًإدراية
وىي أيضاً معلومة إدارية التظهر للمشًتك وميكن لكل من ميلك صالحيات حترير احلسابات بأن يقوم بإضافة أو تعديل ىذه ادلالحظات

وفيما يلي واجهة حترير احلساب

إضافةًاألمرً"إعالمًكلمةًالسر"

يسمح ىذا األمر بإرسال رسالة قصَتة وبريد إلكًتوين إىل ادلشًتك حتوي معلومات الدخول مبا فيها كلمة السر ،جيب أال يكون احلساب موقفاً

أو زلذوفاً حىت ميكن إرسال ىذه الرسالة.

ميكن تعديل زلتوى كل من ىاتُت الرسالتُت من خالل تطبيق "اإلشعارات" ضمن قوائم ادلعلومات يف واجهة إدارة ا لنظام

يظهر ىذا األمر لكل من ميلك صالحية حترير احلسابات

ثانيًا)ًنقاطًالبيعًً-المنتجات
مت إضافة مفهوم ادلنتجات وىو يسمح بتعريف العديد من اخلدمات وادلنتجات مثل :خدمات بيع بطاقات اتصال ىاتفي ،بطاقات مضاد
فايروس ،جهاز راوتر ،عروض تركيب مع راوتر رلاين ....


سيتم أيضاح ادلنتجات ونقاط البيع يف مستند منفصل

يتم تعريف ادلنتجات يف واجهة اإلدارة

وتظهر يف نقطة البيع كما يلي

إضافة الكمية الشهرية ادلتاحة لكافة ادلنتجات ادلسموح ببيعها من نقاط البيع
منع بيع ادلنتجات عند جتاوز الكمية ا لشهرية
بالنسبة للمنتجات من نوع خدمات فهي تظهر يف تطبيق متابعة االشًتاكات عند انشاء اشًتاك جديد حيث ميكن لنقطة البيع أن ختتار أي
من ادلنتجات ويتم تسجيل قيمة ىذا ادلنتج بدالً من أجور الًتكيب ادلعرفة يف رلموعة االشًتاك يتم االستفادة من ىذه ادليزة لتقدمي عروض

وعموالت سلتلفة لنقط البيع كما ىو موضح يف الفقرة التالية.

ثالثاًنقاطًالبيعً –ًمتابعةًالشتراكات
إضافة مفهوم "رلموعة اإلعداد" ` إىل تطبيق متابعة االشًتاكات عند انشاء اشًتاك جديد

شلا يسمح بتحديد كلفة اشًتاك سلتلفة عن كلفة االشًتاك احملددة مبجموعة االشًتاك واالختيار من منتجات معرفة بشكل مسبق من نوع
خدمات يف تطبيق ادلنتجات

السماح بتعديل ادلقسم يف تطبيق "متابعة االشًتاكات" يف لوحة حتكم نقاط البيع لتصحيح أخطاء اإلدخال عند اختيار مقسم خطأ
امكانية التعديل تبقى متاحة طادلا كان الطلب يف حالة انتظار
منع نقل طلب االشًتا ك إىل حالة مقبول يف حال عدم توفر بوابات يف ادلقسم ادلطلوب

متفرقاتً


تعديل واجهة عرض ادلعلومات لكل التطبيقات حبيث دتيز بُت اإلغراض حبالة عادية واإلغراض ادلوقفة



تصحيح األخطاء اليت كانت تظهر يف واحهة حترير احلسابات عند طلب إدخال تاريخ الوالدة بشكل إجباري



نظام اإلحصاءات البياين :مت تعديل النظام ليعمل مع إصدارات PHP >= 5.3



إضافة ادلتغَت " "USERS_SMS_FORCE_SIDإىل تطبيق إعدادات النظام لتحديد معرف مرسل يتم تطبيقو على كافة الرسائل
القصَتة ادلرسلة من واجهة ادلشًتكُت دتهيداً إلعادة تفعيل تطبيق الرسائل القصَتة يف واجهة ادلشًتكُت



البدء بإضافة أمر ألرشفة طلبات التوليد القدمية



إخفاء زر الطباعة من الصفحات اليت ال معٌت لطباعتها



إضافة ا دلتغَت  ISPCARE_THEME_ICONSإىل إعدادات النظام للتحكم بإظهار أو إخفاء األيقونات يف واجهات ادلشًتكُت
ونقاط البيع



ربط عنواين  IPادلقاسم بأمساء ادلقاسم احلقيقة يف تطبيق ادلستخدمُت ادلتصلُت



منع تغيَت اسم مالك احلساب من واجهة ادلشًتكُت وواجهة نقاط البيع



تعديالت على أوامر احلذف لتحسُت اإلظهار وإظهار معلومات مساعدة عند حذف أي عنصر من النظام



تصحيح تطبيق الدورات احملاسبية ليأخذ بعُت االعتبار االشًتاكات اليت مت تفعيلها أثناء تطبيق الدورة احملاسبيو إلضافة ادلطالبات عليها

