ISPCare
أهم التعديل ت في الدصدار 1.8.2

الدصدار  1.8.2هو عبارة عن موموعة من التعديل ت الطفيفة على الدصدار السابق با ي ص تصحيح الطخطاء والاشاكل بالاضافة إل
إاضافا ت جديدة

أوللس ( سير عمل التشتراكا ت الجديدة
• اضومان عدم تفعيل الاشت ك قبل مرحلة جاهز للتكيب
• التشتاكا ت قيد اللغاء تؤدي إل تول الساب إل حالة إيقاف
• زر التدقيق يأطخذ بعي العتبار الال ت السابقة
• إمكانية تعديل طريق سياسة توليد كلومة السر للتشتاكا ت الديدة من إعدادا ت النظام عن طريق تغيي التحول
 .SUBSCRIPTION_PASSWORDاليارا ت التاحة حاليا هي:
◦ توليد كلومة سر عاشوائية بطول  6أحرف دصغية من موموعة الحرف bdghjmnpqrstvz :والحرف  aeuyمع الرقام من
 2إل  9فقط .ت استثناء كافة الروف والرقام الت تؤدي إل التباس أثناء القراءة والكتابة مثل حرف  lوالرقم 1
◦ تديد كلومة السر لتكون هي اسم الستخدم من دون أي ااضافا ت.
• يكن معرفة كلوما ت السر للتشتاكا ت من طخلل تطبيق التشتاكا ت حيث يتم ااضافتها عند التصدير فقط.
• اضومان تفعيل الساب الال بالة "عادي" عند تويل التشتا ك إل حالة "ناح".
• إمكانية البحث بسب نوع تهيزة الـ  DSLAMاضومن تطبيق السابا ت وتطبيق التشتاكا ت

ثانيالس ( تعديل ت مالية
• يتم إاضافة القيود الالية الادصة بالطالبة الاشهرية بتاريخ تنفيــذ الــدورة الاســبية بــد لا مــن ااضــافة القيــود الاليــة بتاريــخ بــدايه الاشــهر المــر
الذي كان يؤدي إل عدم توافق التواريخ والردصدة ف البيان الال .بالنسبة للفواتي الناشأة عند كل دورة مالية فإن تاريخ الطالبة يبقــى
ف الول من الاشهر ولدة تشهر كامل.
• إاضافة حقل رسوم التخفيض ورسوم التقية إل كافة موموعا ت التشتاكا ت للتحكم بالقيود الالية الت يب إاضافتها عند تغيي
موموعة التشتا ك .فيوما يلي تشكل واجهة تعديل السرعة لتشتا ك  ADSLمن طخلل واجهة الدارة

• أما بالنسبة للوماشت ك فيومكنه معرفة كافة التفادصيل الالية لعوملية تفيض أو رفع السرعة من واجهة الاشتكي حيث يظهر ف جدول
موموعا ت الدما ت التاحة الكلفة الاشهرية ورسم التخفيض أو التقية ت ت اسم رسوم إدارية

يكن على سبيل الثال فرض رسم تفيض سرعة على أي موموعة اتشتا ك ما عدا موموعة "توميد اتشتا ك" حيث ل يتم تديد رسوم

التخفيض لذه الوموعة بينوما يتم تديد قيومة الرسم على باقي الوموعا ت وذلك من تطبيق الدما ت ف واجهة الدارة
• ل يكن لنقطة البيع التسديد لي حساب مال طخارج نطاق القاسم السوموحة لنقطة البيع ،ف السابق ل يكن هنا ك أي قيد على
إدطخال الدفعا ت النقدية لكافة السابا ت الالية للوماشتكي.
• إلغاء عوملية الطالبة بإدطخال رقم اليصال اضومن واجهة التسديد الادصة بنقطة البيع ،حيث يقوم النظام بتوليد رقم إيصال عاشوائي.
• إاضافة حقل ردصيد بداية الدة وردصيد ناية الدة إل تقرير السابا ت الالية بسب النوع.

• حل ماشكلة حذف القيود الالية .يكن الن حذف القيود الالية من الواجهة من دون ورود أي طخطأ وبسرعة.

تعديل ت أخرى
• إاضافة مراقبة طخدمة  ispcaredالسؤولة عن إرسال التشعارا ت للوماشتكي وعومليا ت أطخرى إل تطبيق مراقبة النظام

• تعديل تلقائي لنقطة التواجد الت يتبع إليها القسم الاتفي عن طريق معالا ت بيانا ت الاشتكي التصلي.
•

إاضافة دعم لتجهيزا ت  LNSمن نوع Huawei

• تقرير سجل الستخدمي التصلي لعرفة أعداد الستخدمي التصلي السجلة على مدار اليوم والسبوع والاشهر.

• إاضافة تقرير تقدم بيع بوابا ت الـ  ADSLطخلل آطخر تشهر إل الصفحة الرئيسة ،حيث تظهر أعداد البوابا ت النفذة بسب الالة
على مدار الاشهر السابق حيث يتم توليد الاشكل البيان بناء على عينا ت تؤطخذ كل يوم.

•

إلغاء الدعم لتصفح النتن ت  IE7وكافة التصفحا ت السابقة للدصدار رقم  7من Internet Explorer

• تصحيح ماشاكل الهظهار والبحث عند استخدام متصفح  firefoxوطخصودصا عند استخدام القوائم النسدلة.
•

ينصح دائوما باستخدام متصفح Google Chrome

• تعديل ت طفيفة على تقارير طخدما ت النتن ت وتقارير موموعا ت التشتا ك.
• إاضافة المر  delduplicateإل تعليومة  user.phpلذف اللسا ت التكررة من تشاتشة الوامر مباتشرة.

