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للا ) التعديل ت المالية أو

نظام الفوترة
ت تعديل عملية معالة الدورات الالية كما يلي:

معالة مموعات التشتاك التختيارية (مثل ميزة اتنتتنت ثابت) بيث يتم تضمينها ف احتساب التكلفة الشهرية الت يتطلب على•
الشتك دفعها.

تميع كافة القيود الضافة على الساب الال للمشتك ضمن فاتورة والت يكن أن تكون عمليات (مطالبة اتشتاك تشهري، حسم•
على التشتاك الشهري، مطالبة اتشتاك تشهري بيزة)

إضافة تطبيق "الفواتي إل لوحة تكم الساب لهظهار الفواتي بيث تمل كل فاتورة عنوان فتة الدمة الطالب با.•

فيما يلي مثال عن تفاصيل الفاتورة

 قابلة للطباعة، على أن تتم عملياتPDFتنظام الفوترة الالية سيكون تنواة لعمليات اصدار الفواتي بشكل مسبق وتوليدها على تشكل ملفات 



التسديد الستقبلية بناء على رقم الفاتورة، ولكن هذه المور غي مققة ف الصدار الال.

تطبيق التسديدا ت الدفعية
يسمح التطبيق بإجراء عمليات دفع على عدة حسابات ف وقت واحد ضمن الشروط التالية:

أن تكون عمليات الدفع عبارة عن تسديد عب تويل مصرف•

اا هي ملف تخاص ببنك عودة، على أن• أن تكون عمليات الدفع موضحة ضمن ملف بصيغة مسبقة التعريف، الصيغة الدعومة حالي
ال. يتم إتاحة صيغ أتخرى مستقب

التطبيق متاح من واجهة مدير النظام فقط•

الرجاء اللطل ع على التوثيق الاص بعمليات التسديد الدفعية.



اا  خدمات التستضافةا )ثاني

تت اضافة الوارد التالية با يسمح بإدارة التشتاكات ضمن الدمات التالية:

Shared Hostingالستضافة التشاركية •

Virtual Private Servers Hostingاستضافة الدخدمات الفتاضية •

Dedicated & Colocated Hostingاستضافة الدخدمات الكاتنية (مؤجرة ومصصة) •

اا  كما يلي: بالتال أصبحت الوارد التاحة حالي

تسمح هذه الوارد بإتنشاء مموعات تخدمات من تنو ع استضافة من تخلل تطبيق مموعات الدمات، ويكن اتاحة هذه الدمات للبيع عب
تنقط البيع عن لطريق ترير ميزات تنقطة البيع وإضافة تخدمة الستضافة إليها



كل تنقطة بيع تستطيع بيع تخدمات مزود الدمة بسب تنو ع الدمة السموح، وهو ما يتم تديده ف صفحة تنقطة البيع كما هو مبي أدتناه.

تتم معاملة التشتاك من تنو ع استضافة كباقي أتنوا ع التشتاكات ويضع لنفس العاملة من تناحية امكاتنية أتتة الدورات الاسبية وايقاف وتفعيل
الساب واتتة التشعارات الرسلة للزبون أو للقسم الدختص بالدمة ف كافة مراحل التشتاك والساب الال.

لزيد من العلومات حول أتتة اتشتاكات الستضافة يرجى اللطل ع على ملف التوثيق الاص بالتشتاكات.



اا تعديلت إداريةا ) ثالث

البيع نقاط تطبيق متابعة التشتراكا ت - سياق لوحة تحكم

أهم التعديلت تتمثل  بـما يلي:

 أحرف من الحرف اللتينية6إلغاء حقل كلمة السر وحقل تأكيد كلمة السر: حيث يقوم النظام بتوليد كلمة سر تلقائية بطول .1
الصغية فقط، من دون اضافة أي رموز تخاصة أو أحرف كبية، ول يكن لنقطة البيع أو أي موهظف يلك صلحيات على واجهة

الدارة من معرفة كلة السر أبداا، حيث يتم ارسال كلمة السر برسالة قصية للمشتك.

اا بناء على السم الول والسم التخي.2 اا (اتختياري): يقوم النظام بحاولة توليد اسم مستدخدم تلقائي توليد اسم الستدخدم تلقائي
للمشتك الكتوب بالعربية أو التنكليزية وفق تخوارزمية بسيطة تريبية، يكن لنقطة البيع عند ادتخال التشتاك قبول السم التولد أو

تعديله وفق سياسة التسمية التبعة. يظهر السم القتح بعد تعديل السم الول والكنية





متفرقا ت
xlsx وبلحقة Microsoft Excel 2003التصدير إل اكسل يتم إل ملفات بصيغة متوافقة مع •

تصحيح مشكلة التنقل بي الصفحات ف بعض التطبيقات وتصدير النتائج وفق تنتائج البحث ـ الشكلة كاتنت موجودة ف التطبيقات من•
 فقطcDBAppتنو ع 

تصحيح الهظهار ف صندوق البحث السريع وعرض آتخر عمليات البحث ف مكانا الصحيح•
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