ISPCare
أهم التعديلتا ف الصإدار 1.8.4

الصإدار  1.8.4هو عبارة عن مموعة من اليعديلت الطفيفة ييتمن العديد من اشيزات ادديدة وت簰صحيح بعض اخأطاء واشماكل ضمن
الصإدار السابق

أولً) النمتجاتا
إصإبح المكا اسيددا اشنيجات من نوع "أدمات" لينفيذ العروض للممتكن اددد ال تيتمن حسومات وفق سياسات ميلفة ،حيث
يسمح النظا لكل ممتاك ييت منحه منينت ما من تديد اسسومات المهرية بداية اشاتااك لفتة تيد شدة  12اهر كقيمة عظمى ،حيث
مكن تديد ييمة اسست كل اهر ألا هذه الفتة ،كما مكن تديد اسست بعد انقتاء هذه الفتة ومدته الزمنية.

يظهر اشنينت من نوع أدمات القائمة اشنسدلة اشسماة "مموعة العداد" عند إضافة ااتااك اديد من وااهة نقاك البيع
مياحاً لنقطة البيع بسب السماحيات.
يسمح هذا اليعديل للغاء كافة السياسات اشمبية اشسيددمة سابقة عند انماء ااتااك اديد وال يد تكو :
• تيمة اهر مان
• اهر مان
• ثن اهر مان

حاا كا اشنينت

ناياً) التقارير
• تقرير اديد "ألصإة إدارية"  :Executive Summaryييتمن اليقرير  3فقرات أساسية توضح حالة اشزود بمكل عا وهي:
◦ فقرة اشاتاكات :تيتمن أعداد اشاتاكات ما يبل البيع (الغغ فعالة) واشاتاكات ما بعد البيع (الفعالة) الضافة إل  اشلغى
واشرفوض
◦ فقرة اسساات :تبن حالة اسساات اشالية وحالة اددمة (اار اددمة ،يبدأ)
◦ فقرة اشسيددمو  :تبن أعداد اشمتكن كل مموعة أدمات وعرض اسزمة الوااب توفغه مت مع أأذ نسبة اليماركية 1/8

ناياً) الاتاكاتا
• إضافة معلومات اديدة لكل ااتااك وهي:
◦ الريت الوط وييت حفظه
◦ الكوبو :
معينة شحقاً.

اسساات الضافة إل  معلومات اشاتااك.

حاا كا اشاتااك مرتبطاً بكوبو مكن حفظ ريت الكوبو ضمن معلومات اشاتااك لي簰صار ليطبيق سياسات

◦ اشراع :وهو م簰صدر مراعي للاتااك يد يكو است ادص أو است اركة سييت تطبيق سياسات ميلفة عليه شحقاً ،ويظهر
عند الي簰صدير إل  صإيغة اكسل.

• إلغاء اشاتااك عن طريق طلب :إضافة أمر "طلب إلغاء" يسمح بيقد طلب إلغاء من وااهة اشمتاك ،أو من وااهة نقط البيع،
بيث ييت إضافة الطلب إل  يائمة "طلبات اددمات واشيزات" ومكن للمو فن من وااهة الدارة يبوا الطلب ليقو النظا بعادة

الطلب وإلغاء اسساب بمكل تلقائي .ش يقو هذا اخمر بيأ تسوية مالية ولكن بب تنفيذ اشطلوب الدأوا إل  اسساب اشالية
وتسوية الرصإيد عن طريق اأييار العملية اشالية "ت簰صفية حساب"

• رفع السرعة من وااهة نقاك البيع :أصإبح لمكا نقطة البيع تقد طلب رفع السرعة من الوااهة اداصإة با ،حيث مكن
شسيدد نقطة البيع وبسب السماحيات اشمنوحة له من تنفيذ اليطبيق :وااهة اشسيدد ::إدارة اددمات

• إدارة النظا ::اشاتاكات::ترير:
◦ السماح بيعديل وثئق اشاتااك من وااهة مدير النظا
◦ السماح بيغيغ نقطة البيع
حت مرحلة ااهز للتكيب.
◦ السماح بيعديل حقل مموعة اشعداد ت
◦ السماح بيعديل نقطة البيع ،بغض النظر عن معادة العموشت
أ تيت اشعادة يدويً.

حاا كاننت مسيحقة بعد مرحلة ااهز للتكيب حيث بب

• كلمة السر اشفتاضية للاتاكات ادديدة .إضافة اشزيد من اديارات لكلمة السر اشفتاضية للاتاكات وال مكن تعديلها من
إعدادات النظا بسب ييمة اشيحوا  SUBSCRIPTION_PASSWORDوهي حالياً:
◦  :random6كلمة سر عموائية بطوا  6اارف تتت أحرف وأريا فقط
◦  :usernameاسيددا است اشسيدد
◦  :phone_fullاسيددا ريت هاتف اشمتاك مع رمز النداء القطريأ من دو صإفر
◦  :phoneاسيددا ريت هاتف اشمتاك من دو رمز النداء القطريأ

رابعاً) تعديلتا مالية
• إضافة زمن انيهاء اسست ،مكن ربط اسست بياريخ معن يعير اسست بعده ملغياً ولذلك من وااهة مدير النظا ::اسساات::ترير
اشعلومات اشالية

• اعل صإلحيتة تعديل معلومات الريت اخرضي واشوايل واشست للممتاك تبعة لسماحية تعديل اشاتااك (بيث تكو مف簰صولة عن
اشعلومات اشالية) .وييت اليحكت بذلك من إعدادات النظا بيحديد ييمة اشيحوا EDIT_SINFO=1
• إضافة سياسات فوترة اديدة الضافة إل  الفوترة اليدوية بيث ت簰صبح السياسات اشياحة

النظا :

◦ فوترة يدوية
◦ فوترة يومية
◦ فوترة كل  10أي
• إضافة ارامتات إل  إعدادات النظا لليحكت بعمليات الفوترة اشؤتية ليحديد تريخ وزمن اليقاف اشا وتريخ وزمن اليحويل إل 
ييد اللغاء وإضافة ارامت اديد لرساا رسالة تذكغ الدفع يبل اليحويل إل  ييد اللغاء ،شزيد من اليفاصإيل يراى اشطلع على
مسيند دليل مدير النظا – الدورات الاسبية ispcare-adminguide-billing-cycles
• معادة ممكلة رفع السرعة بياريخ يو الفوترة المهريأ

حاا الفوترة

بداية اليو أو الفوترة

ااية اليو .

• معادة ممكلة واود حست ضمن الفتة الانية.
• تقرير اسساات اشالية :اشلدص إضافة صإناديق نقاك البيع والعموشت ،ت簰صحيح حساب ففيض اشاتااك
• تقرير اسساات اشالية :اجرة اسساات :إمكانية تديد تريخ ادد ليوليد المجرة إل  هذا الياريخ – مع ملحظة عد توليد ييمة

أرصإدة اشمتكن.
• تقرير القيود اشالية :حل ممكلة البحث بسب الياريخ

تعديلتا أخرى
•

تعديل معلومات صإفحة حالة اسساب لعرض ريت اماتف ومالك اسساب ومموعة اددمات واشواودة ضمن وااهة اشمتكن على
الرابط العا  http://selfcare.isp-domain/statusمن دو اسااة ليسجيل ادرول حيث يقو النظا اليعرف على اسساب
من عنوا اشنتننت.

•

إضافة دعت ليجهيزات  LNSمن نوع Mikrotik

•

إضافة دعت شيزة تديد سرعة اليحميل والينزيل على أاهزة  Mirkrotikمن ألا اشيزة Mikrotik-Rate-Limit

•

إضافة دعت شيزة تديد سرعة اليحميل والينزيل على أاهزة  Huaweiمن ألا اشيزة Huawei-Access-Service

•

تقرير بياتت الدأوا دعت تقنيات الـ  NATingوامكانية البحث وعرض عناوين اشنتننت اسقيقية والبواات اشياحة ما

•

الاددة :حل ممكلة عرض جيع اشسيددمن

•

إدارة النظا ::اشو فو إمكانية اسيعادة سجل اشو ف

حاا أرافيه.

•

إدارة النظا ::اشو فو إضافة امكانية البحث وتفعيل ميزة رسائل اليعميت.

•

إدارة النظا ::اشو فو تفعيل ارساا كلمة السر عر رسالة ي簰صغة للمرة اخول  وعند كل تغيغ من يبل مدير النظا  ،أما حاا تغيغ
كلمة السر من يبل اشو ف عر الدأوا إل  "حسا المد簰صي" لن يكو المكا إرساا كلمة السر عر رسالة ي簰صغة ،كو
النظا ش تيفظ بكلمة السر بمكلها اشقروء ضمن يواعد البياتت وإاا ييت فزينها بمكل ممفر.

•

إدارة النظا ::نقاك البيع :إمكانية البحث بسب نقطة البيع الرئيسية.

•

وااهة نقط البيع :إمكانية اسيعراض ااتاكات النقط الفرعية من حساب نقطة البيع الرئيسية

•

وااهة نقط البيع :إ هار معلومة يو الفاتورة المهريأ ضمن صإفحة اسساات ،وسرعة اشاتااك وتريخ اشاتااك

•

وااهة نقط البيع :وااهة إضافة ااتااك اديد :تعديلت طفيفة
للمدص اشسؤوا وهاتف اشت簰صاا.

الوااهة من تحية تنظيت إدأاا اشعلومات وإدأاا ييت افتاضية

عمليات اليحويل بن نقط البيع

•

وااهة نقط البيع :البيا اشا  :عرض الطرف الدائن واشدين

•

وااهة نقاك البيع :تطبيق اشمتكن::تقرير اليوافر :عرض أعداد البواات اسقيقية بسب ااحيات الوااهة اشياحة لنقطة البيع وربط
العرض بسماحية اشسيغاد

•

وااهة اشمتكن عرض ايقونة معلومات اشاتااك والبيا اشا على ال簰صفحة الرئيسية

