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1.8.0 الدصدار في التعديل ت أهم



 

للا ) الدعم الفني أو
تعديل صفحة الدعم الفن لتسهيل عومليات متابعة البطاقات بيث تظهر البطاقات الت ي ب متابعتها، مع امكاتنية التنتقال إل أي موموعة

من البطاقات عن طريق الضغط على الفلت الاناس ب ف أعلى الصفحة. وي ب معالة البطاقات ضومن التتي ب التال�:

معالة البطاقات الغي مساندة�: وهي البطاقات الديدة الت قام التشتوكون بإضافتها أو الوظفي من لوحة تكم التشت ك ولكن ل يتم إضافة أي
Nرد عليها. يتم الاشارة إل هذا الانوع من البطاقات ضومن صفحة البحث بالرف�: 

معالة البطاقات ف التنتظار�: وهي البطاقات الساندة أي أتنه يوجد رد من موظفي التشروكة عليها ولكن التشت ك قام بالتعقي ب على هذا الرد وهو
Wيانتظر الواب من التشروكة. يتم الاشارة إل هذا الانوع من البطاقات ضومن صفحة البحث بالرف�: 

معالة البطاقات العلقة�: وهي البطاقات الت قام موظفو التشروكة بالواب عليها ولكانها باجة لرد من التشت ك للتأوكد من حل التشكلة قبل
الغل ق. يكن إغل ق هذه البطاقات بتشكل تلقائي بعد مدة زمانية مددة ف حال عدم رد التشت ك ؛ مثل بعد أسبوع من عدم ورود أي رد.

Pيتم الاشارة إل هذا الانوع من البطاقات ضومن صفحة البحث بالرف�: 

تعديل وحذف الردود
يكن تعديل الردود أو حذفها من قبل مدير الانظام، والمكاتنية متاحة أيضاا بالانسبة لباقي الوظفي على الردود الضافة من قبلهم فقط، أي ل

يكن تعديل أو حذف ردود موظف آخر. وكوما ل يكن تعديل أو حذف ردود التشتوكي سواء من قبل مدير الانظام أو من قبل الوظفي
الخرين.



 



 

ثانيلاا ) نقاط البيع

نقطة بيع رئيسية / فرعية
يكن توميع تنقاط البيع (تنقاط فرعية) ضومن موموعة تتبع لانقطة بيع أخرى (تنقطة رئيسية) الدف من العوملية هو إدارة عومليات التحويل ومراقبة
البيان الال للانقاط الفرعية من قبل الانقطة الرئيسية، بيث يكون لكل تنقطة بيع فرعية حسابات مالية مانفصلة وبيانا الال مستقل عن الانقاط

الخرى، ويكن للانقطة الرئيسية من استعراض الانقط الفرعية ومعرفة أرصدتا والطلع على البيان الال ومن ث إضافة تويلت مالية من
صاندو ق تنقطة البيع الرئيسي إل الانقاط الفرعية

عوملية تديد تنقطة البيع الفرعية يتم عب واجهة ترير تنقطة البيع ومن ث تديد تنقطة البيع الب

ومن ث يتم تعديل ساحيات الواجهة الاصة بانقطة البيع الرئيسية للسوماح لا باستخدام تطبيق "تنقاط البيع" وهو الذي يسومح بالعومليات
السابقة. تستطيع تنقطة البيع الرئيسية القيام بكافة عومليات البحث واستعراض البيان الال لانقاط البيع الفرعية وإضافة دفعات



 

ثالثلاا ) الرسائل التعميمية
تطبيق الرسائل التعوميومية يسومح با يلي�:

إرسالة رسائل تعوميومية من تنوع�:

رسالة قصية•

رسالة بريد إلكتون•

) وهي رسالة تظهر ضومن واجهة الدراة للوموظفي أو تنقاط البيع أو التشتوكي.ISPCareرسالة داخلية (خاصة بانظام •

يكن إرسال الرسائل التعوميومية إل�:

الوظفون الذين يلكون حسابات على تنظام الاسبة.•

تنقاط البيع•

التشتوكي•

يكن تديد موموعة مددة أو تديد الكل من وكافة الفئات السابقة، يتم تديد الوموعة الدف الرسل إليها عن طريق إجراء عوملية بث
ضومن وكل من تطبيقات�: السابات، التشتوكي، تنقاط البيع، الوظفون ومن ث الضغط على زر رسالة تعوميومية.

مثال:

الطلوب إرسال رسالة تعوميومية لكافة السابات السجلة ف الانظام ف مقسم بغداد
 والالة الالية بالة "موقف"100والت رصيدها أقل من 

تتم العوملية من تطبيق السابات بيث ي ب إجراء عوملية بث وفق العايي السابقة

بعد اجراء عوملية البحث يتم اختيار المر�: رسائل تعوميومية من قائومة أوامر التطبيق
الرئيسية



 

يتم تديد معلومات الرسالة واختيار الانوع ومن ث الضغط على زر الرسال.

5يقوم الانظام ببدء الرسال خلل مدة زمانية لت تتجاوز   دقائق عن طريق إدخال الرسائل الطلوب ضومن رتل
التنتظار الذي يتم معالته بتشكل آن.

ويكن متابعة وكافة الرسائل ضومن تطبيق رسائل التعوميم ف الوموعة�: الدعم الفن



 

رابعلاا ) التشتراكا ت
ت تعديل واجهة البحث للبحث ف الاشتاوكات بس ب القيم�:

تاريخ التفعيل•

تاريخ بداية الدمة•

حيث يتم تعديل هذه القيم بالانسبة للاشتاوكات الديد بتشكل آن وفق ما يلي�:

 أي عاندما يصبح بإمكان التشت ك استخدام الدمة وهو ما يتمRadisuتاريخ التفعيل�: هو تاريخ إضافة سجل الستخدم إل مدم التوثيق 
عاندما يصبح الاشتا ك ف حالة جاهز للتوكي ب.

تاريخ بداية الدمة�: هو التاريخ الفعلي لول عوملية دخول تناجحة على الانظام باسم الستخدم ووكلومة الرور الاصة بالتشت ك.

 يقوم الانظام بعرض التاريخ�: ل يبدأ0عاندما تكون هذه القيم غي مددة أو 

يكن البحث عن الاشتاوكات بالة ناح ول تبدأ باستخدام الدمة باختيار الالة=ناح وتاريخ التفعيل = غي مدد، وكوما يكن تديد أي
معيار إضاف حس ب الطلوب.



 

رابعلاا ) الملحظا ت الدارية
يتم عرض اللحظات الدارية ف الصفحة الرئيسية للحساب أو الاشتا ك،

 ملحظات فقط، ويكن الوصول إل وكامل3ولكن الواجهة تعرض آخر 
اللحظات عن طريق الضغط على رابط "إظهار الكل"

عاندها يتم التنتقال إل تطبيق اللحظات الدارية الذي يسومح بـ 

استعراض وكافة اللحظات•

حذف ملحظة (فقط اللحظات الت قام بإضافتها الوظف)•

تعديل ملحظة (فقط اللحظات الت قام بإضافتها الوظف)•

اختيار أحد اللحظات لتكون اللحظة الفتاضية الت تظهر ف واجهة الاشتا ك أو الساب بتشكل ميز.•



 

خامسلاا ) تطبيق حسابي
يكن من خلل هذا التطبيق تعديل معلومات الوظف وي ب تديد رقم الوبايل لتصل الرسائل القصية وعانوان البيد اللكتون لتصل

اا ف الصدار القادم ااشعارات البيد، ويكن توميل صورة اشخصية تظهر ف تطبيق الادثة، وي ب تديد رقم هاتف العومل الذي سيكون ضروري

تظهر الرسائل التعوميومية الرسلة ضومن التطبيق وكوما يكن معرفة أقسام الدعم الفن الت يانتومي إليها الوظف ومعرفة موموعات الصلحية.



 

سادسلاا ) واجهة الدارة

ت ت اضافة موموعة من التطبيقات ضومن الواجهة الرئيسية وهي�:

 وتوي أهم التانبيهات الت تأت من تطبيقات�:Notification Menuقائومة التانبيهات العلوية .1

الرسائل.1

الاشتاوكات.2

الدعم الفن.3

بياتنات تليلية تظهر ضومن الصفحة الرئيسية وتضم أهم الحصاءات والشؤاشرات الت تم مدير الانظام سواء ف متابعة مبيعات.2
ال من عرض الاشتاوكات أو الدعم الفن أو مراقبة الستخدمي التصلي. بيث تظهر بتشكل دائم على الصفحة الرئيسية بد

التطبيقات مبااشرة، امكاتنية الوصول إل التطبيقات وكافة مازال ت متاحة عب القائومة اليوميانية، بالانسبة للتطبيقات ضومن موموعة التقارير
فقد أصبح الوصول إليها من الرابط "تقارير" فق أعلى الصفحة وت حذفها من القائومة اليوميانية

 ويظهر ف القائومة اليسارية.Chatتطبيق الادثة الفورية بي الوظفي .3

تطبيق الاسبة ويكن الوصول إليه من أسفل ويسار الواجهة..4

الافظة على حالة القائومة اليوميانة أو اليسارية أو التشريط السفل عاند إغلقه أو فتحه عاند التجول بي الصفحات..5



 

إضافة قائومة فلتة البياتنات السريعة ضومن معظم التطبيقات وهي تضم بعض عومليات البحث التكررة..6

تطبيق الاشتاوكات.1

تطبيق السابات.2

تعديلت أخرى..7
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