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للا ) التعديل ت المالية أو

تطبيق المدفوعا ت المباشرة
تو إلغلاءو تطبيقو  "مدفوعلاتو مبلاشرة "و ونقلو أوامرو إضلافةو دفعةو أوو مطلالبةو إلو تطبيقو  "البيلانو اللال "و و معو ملظحظةو أنو هذهو الوامرو تظهرو فو واجهة

إدارةو الديرو فقطو ول نو يلكو الصلظحيةو  "ترير "و علىو البيلانو اللالو للمشتيكيو فقط.

مدفوعا ت مباشرة لنقط البيع
تو إضلافةو أوامرو إضلافةو دفعةو إلو البيلانو اللالو لنقطةو البيعو 



الاو هي: العمليلاتو المسموظحةو ظحلالي
-و تويلو م نو قبلو نقطةو بيع

-و تمسديدو عبو تويلو مصرف

حذف وتعديل القيود المالية
ينك نو فو الصدارو اللالو ظحذفو أيو قيدو ملالو م نو خل لو واجهةو الوبو اللاصةو بلالدارة

و فو واجهةو الدارةو ل نو يلكو صلظحيةو  "ظحذف "و علىو البيلانو اللالو للمشتيكيو أوو البيلانو اللالو لنقلاطو البيع.الحذفتظهرو عمليةو 
و فو واجهةو الدارةو ل نو يلكو صلظحيةو  "تعديل "و علىو البيلانو اللالو للمشتيكيو أوو البيلانو اللالو لنقلاطو البيع.التعديلتظهرو عمليةو 

تمسمحو عمليةو التعديلو بتغييو التلاريخو وو اللظحظلاتو فقط:



يتمو ظحفظو معلوملاتو عمليةو التعديلو وهيو اسمو الشخصو الذيو قلامو بلالتعديلو وتلاريخو التعديلو معو معلوملاتو القيدو اللالو الخرى.

عمليةو الذفو تطلبو إدخلا لو سببو الذفو قبلو القيلامو بلالذف



عندو ظحذفو أيو قيدو ملالو يتمو ظحفظو يكلافةو معلوملاتو القيدو بلالضلافةو إلو معلوملاتو انشلاءو وتعديلو وظحذفو القيدو معو تواريهلاو فو جدو لو خلاص،
ينك نو الوصو لو إليهو م نو قلائمةو التقلارير::تقريرو القيودو الذوفة

يظهرو فو التقريرو المسلابقو يكلافةو معلوملاتو القيدو اللالو بلالضلافةو إلو م نو قلامو بلالتعديلو والذفو معو تواريخو يكلو عملية،و ينك نو فلتةو معلوملاتو التقرير
بلاستخدامو أمرو البحثو الذيو يمسمحو بلالبحثو وفقو الشخصو الذيو قلامو بلالبحثو أوو وفقو قيمةو القيدو أوو وفقو التلاريخو أوو نوعو العمليةو اللالية.



ثانيلاا ) التعديل ت إدارية

تطبيق نقاط البيع
-و اختصلارو عمليةو انشلاءو نقطةو بيعو ع نو طريقو توليدو المسلابلاتو اللاليةو بشنكلو تلقلائيو م نو دونو اللاجةو إلو انشلاءو المسلابلاتو اللاليةو م نو تطبيق

المسلابلاتو اللاليةو قبلو انشلاءو نقطةو البيع

-و عمليةو انشلاءو نقطةو بيعو تقومو بتوليدو يكلمةو المسرو بشنكلو تلقلائيو ولو يطلبو التطبيقو إدخلا لو يكلمةو المسر.

-و يقومو النظلامو بإرسلا لو معلوملاتو الدخو لو لنقطةو البيعو بلاو فيهلاو يكلمةو المسرو ع نو طريقو رسلالةو قصية،و م نو دونو أنو تظهرو يكلمةو المسرو علىو الواجهة،
أيو أنو معرفةو يكلمةو المسرو مصورو بنقطةو البيعو فقط.

-و تو إضلافةو أمرو لرسلا لو معلوملاتو الرصيدو اللالو برسلالةو قصيةو لنقطةو البيع.

-و إضلافةو القلو  "إشعلارات "و لنقطةو البيعو لتفعيلو أوو تعطيلو الشعلاراتو عبو الرسلائلو القصية



لتعديلو نصو الرسلالةو القصيةو اللاصو بإشعلاراتو نقطةو البيعو يبو استخدامو التطبيقو  "إشعلارات "و م نو قلائمةو  "قوائمو العلوملات "

تطبيق الشتراكا ت
أصبحو بلالمنكلانو إضلافةو أيو ملظحظةو إداريةو علىو الشتايكلاتو بيثو يتمو ظحفظو اللظحظةو معو اسمو الشخصو الذيو قلامو بإضلافتهلاو وتلاريخو العملية

يظهرو أمرو إضلافةو ملظحظةو فو واجهةو الدارةو ل نو يلكو صلظحيةو تريرو علىو الشتايكلات



ويقومو النظلامو بعرضو آخرو ثل ثو ملظحظلاتو إداريةو علىو صفحةو الشت كو الرئيمسية

ينك نو عرضو قلائمةو بنكلو اللظحظلاتو عندو الضغطو علىو الشتا كو لعرفةو تفلاصيلو الشتا ك.

يقومو النظلامو بإضلافةو ملظحظلاتو إداريةو علىو سجلو اللظحظلاتو بشنكلو تلقلائيو وفقالاو للاو يلي:

-و عندو تغييو ظحلالةو الشتا كو (فو مرظحلةو انشلاءو الشتا ك)

-و عندو تغييو المسرعة

-و عندو إضلافةو أيو ميزةو اضلافية



-و عندو تغييو اسمو المستخدمو م نو الواجهة

-و عندو تغييو القمسمو م نو الواجهة

-و عندو تغييو مموعةو الشتا كو م نو الواجهة

-و عندو تغييو مموعةو العداد

تحرير معلوما ت الشتراك أو الحساب

أصبحو بلالمنكلانو تعديلو يكلافةو معلوملاتو الشتا كو م نو تطبيقو الشتايكلاتو والضغطو علىو زرو التحرير

تو إلغلاءو زرو التحريرو م نو المسلابلاتو لتفلاديو اللطو بيو العمليتي

عمليةو تريرو معلوملاتو الشتا كو تنعنكسو علىو معلوملاتو المسلابلات

أصبحو بلالمنكلانو القيمو بعمليلاتو التعديلو التلالية
-و تغييو اسمو المستخدم:و متلاظحةو دائمالاو -و ملاو عداو ظحلالةو قيدو اللغلاءو أوو ملغى

-و تغييو مموعةو الشتا ك:و متلاظحةو دائمالاو فو يكلافةو الراظحلو قبلو قيدو العداد

-و تغييو مموعةو العداد:و متلاظحةو دائمالاو فو يكلافةو الراظحلو قبلو قيدو العداد



-و تغييو اسمو القمسم:و متلاظحةو دائمالاو -و ملاو عداو ظحلالةو قيدو اللغلاءو أوو ملغىو بشرطو توفرو بوابلاتو فو القمسمو الديد.



متفرقا ت
تصحيحو مشنكلةو تصديرو التقلاريرو فو تطبيقو المسلابلاتو اللاليةو الذيو يمسمحو بتوليدو تقريرو ليو ظحمسلابو ملالو ضم نو أيو ملا لو زمنو وتصدير•

البيلانلات.
APIإضلافةو واجهةو برميةو تمسمحو بإرسلا لو رسلائلو قصيةو م نو ظحمسلابو الشت كو عبو واجهةو •

إضلافةو عمليةو البحثو فو نقلاطو البيعو إلو صندوقو البحثو المسريعو فو صفحةو الدارة•

إضلافةو تقريرو النشلاطو لعرضو يكلافةو العلوملاتو علىو الشتايكلاتو بلالضلافةو إلو اللظحظلاتو الداريةو معو امنكلانيةو البحثو ظحمسبو الوظفو أو•
نقطةو البيعو وبلالتلالو معرفةو يكلافةو العمليلاتو علىو الشتايكلاتو التو ت تو فو يكلو يومو أوو فو فتةو زمنيةو مددة.



تصحيحو عمليةو اظحتمسلابو استهل كو الرسلائلو القصيةو فو تطبيقو رسلائلو المستخدمي،و بإضلافةو ظحقلو عددو الجزاءو وظحمسلابو الستهل كو بنلاءو على
عددو الجزاءو ظحيثو يتمو اظحتمسلابو عددو الجزاءو لتحديدو قيمةو الستهل كو الشهريو التلاظحة.

إضلافةو إشعلاراتو إلو تطبيقو إدارةو الوظفيو ليتمو ارسلا لو يكلمةو المسرو عبو رسلالةو قصية،و لو ينك نو إرسلا لو يكلمةو المسرو عبو رسلالةو قصيةو م ن•
دونو تغييهلا،و يكونو النظلامو يتفظو بنكلملاتو سرو الوظفيو بشنكلو مشفر.
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