ISPCare
أهم التعديل ت في الدصدار 1.8.1

الدصدار  1.8.1هو عبارة عن موموعة من التعديل ت الطفيفة على الدصدار السابق با ي ص تصحيح الطخطاء والاشاكل بالاضافة إل
إاضافا ت جديدة

أوللم ( متابعة التشتراكا ت
يتم احتساب عومولة نقطة البيع ف مرحلة جاهز للتكيب
مطالبة إاضافة الردصيد تتم ف مرحلة قيد العداد كوما ف الدصدارا ت السابقة من دون تعديل
إمكانية احتساب تتومة أول تشهر للتشتاكا ت الديدة على أنا مانية أو أن تكون مدفوعة حيث يقوم النظام ف الالة الطخي باحتساب
الطلوب بسب عدد اليام التبقية من الاشهر .عوملية التغيي تتم عب تطبيق إعدادا ت النظام :متغيا ت النظام من طخلل تعديل قيومة التحول:
FIRST_MONTH_COMPLEMENT

ثانيام ( تقارير الحسابا ت المالية
ت ااضافة تقرير جديد إل تقارير السابا ت الالية يسومح بعرض موموع العلوميا ت الدينة والدائنة لي نوع من السابا ت الالية طخلل أي فتة
زمنية ،كوما هو مبي أدناه:

ثالثالم ( الدعم الفني
عند إناشاء بطاقة مساعدة من واجهة الدارة لصال أي ماشت ك ل يتم اسناد البطاقة إل الوظف الذي أناشئ البطاقة كوما كان يتم ف السابق،
وانا تبقى البطاقة غي مسندة ويظهر ف واجهة الدارة اسم الوظف الذي قام بإناشاء البطاقة .وذلك للتومييز بي البطاقا ت الت يقوم الاشت ك
بإناشائها والبطاقا ت الت يقوم الوظف بإاضافتها لصال الاشت ك.

تعديل ت أخرى
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطبيق اتشتا ك جديد ف واجهة نقاط البيع :تصحيح توليد اسم الستخدم ف حال كان يوي حرف الاء أو فراغا ت.
تطبيق بيانا ت الدطخول للوماشت ك ف واجهة الدارة :تصحيح التنقل بي الصفحا ت.
تطبيق معلوما ت الساب ف واجهة الدارة :تصحيح النتقال إل معلوما ت اللسة الالية من دصندوق معلوما ت اللسة الالية.
تطبيق التشتاكا ت ف واجهة الدارة :تصحيح ماشكلة تعديل موموعة التشتا ك ف حالة بالنتظار.
تطبيق السابا ت :اظهار اسم الاشخ ص السؤول ف نتائج البحث
تطبيق توليد الستخدمي :تغيي دصيغة توميل اللف من  xslإل .csv
تطبيق بيع النتجا ت ف واجهة الدارة وواجهة نقاط البيع :تعديل ت على التصوميم.
تطبيق النتجا ت :ااضافة حقل حساب تكلفة النتج عند إاضافة منتج جديد.
إمكانية التحكم بتحديد اسم الستخدم الذي يتم ااضافته إل مدم البيد اللكتون عند اناشاء حساب بريدي من طخلل اللف
 backends.iniوتعديل قيومة التحول ]USERNAME [MAIL
إمكانية التحكم بزمن الومول الذي يتم إجبار الستخدم على تسجيل الروج بعد زمن معي ل يتم طخلله إاضافة أي أمر ف النظام
وذلك من تطبيق إعدادا ت النظام عب تعديل قيومة التغي SESSION_TIMEOUT

