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 يتضمن العديد نن اشيزات ادديدة الضافة ل  تصحيح بعض اخأطاء واشماكل ضمن الصإدارات السابقة1.8.5الصإدار 

أوًل( إدلر  مجولعاتا لشتلك للسمتخدم
التعديتت تممل واجهة لدارة مموعات اددنات ولضافة طلبات جديدة

والواجهة السابقة نتاحة نن لوحات كحم اشدير وكذلك نقاط البيع بسح السماحيات اشطلوبة

الطلبات ادديدة:

طلح للغاء اشتاك : يسمح بضافة طلح للغاء وعند تنفيذه نن واجهة اشدير يتم كويل الشتاك  ل  قيد اللغاء•

 ساعة للممتك    حال كان اسساب اشا  نوقف نالياً، الطلح قد24طلح تفعيل اشتاك : يسمح بضافة طلح تفعيل شدة •
يحون نأجوراً 

يتم تعريف رسم التفعيل ضمن لعدادات مموعات اددنات، بيث كحن تعريف رسم تتلف لحل مموعة أدنات، ويتم السماح
بطلح التفعيل عدداً ددداً نن اشرات ضمن الدورة اااسبية الواحدة لحل نمتك  وذلك بسح قيمة اشتحول

ACTIVATION_TIMES_PERUSER_PERBCاشعرف ضمن لعدادات النظام   لوحة كحم اشدير :: لعدادات 
النظام



 

ننيعًا( نظعام إدلر  شكعاوى قسمم رلعاية لالزئان لاليومية
هو نظام نستقل عن نظام بطاقات اشساعدة أاص بدارة ولحصاء اشماكل اليونية للممتك  لتسهيل عمل قسم رعاية الزاان وتوليد التقارير
اليونية اداصإة بقسم رعاية الزاان، المحاوى واشماكل اشدألة علل هذا النظام غي نراية نن قبل اشمتك ، وأاصإة بلوحة كحم اشدير فقط.

،ADSLيتم تصنيف اشماكل والمحاوى ل : نماكل فنية، نالية، لدارية، وضمن كل تصنيف كحن لضافة العديد نن اخنواع نثل: ضوء 
فصل نتحرر، نمحلة تصفح وبطء، استعتم عن أدنة، طلح رفع سرعة، شحوى علل نقطة بيع، شحوى علل نوظف، نمحلة نالية،

استعتم عن فاتورة، … وكحن تعديل ولضافة وحذف هذه اخنواع نن لوحة كحم اشدير :: الدعم الفن :: نواضيع رعاية الزاان.

Check Listكما كحن تعريف مموعة نن التعليمات ال  يح تدقيقها نن قبل اشوظف قبل لضافة المحوى وتظهر ضمن قاامة التحقق 

أيناء لنماء المحوى أو اشمحلة

عند لنماء المحوى يتم توليد بطاقة أاصإة اشمتك  وتسمح بضافة التعليقات نن قبل اشوظف  فقط.

وكحن استعراا اشماكل والبحث با وفق عدة دددات نن لوحة كحم اشدير :: بطاقات رعاية الزاان



 

نالثعًا( أتتة للتععاد  لشتلك من لالنسمخ للحاتيعاطي
restore.shيتم استعادة النسخة الحتياطية استخدام التعليمة 

usr/local/ispcare/var/backupوذلك نن نسار النسخ الحتياطي الفتاضي: /

حيث يتم حفظ نسخة يونية دمية بحلمة سر

 لستعاد الشتاك  بسح اسم اشستخدمispcare/subscription.phpبعد التأكد نن استعادة النسخة اليونية يتم تنفيذ اخنر ~



 

رلبععًا( دلم لالفوتر  لالسمنوية الكعافة أنولع للشتلكعاتا
يتم تعريف نط الفاتورة ضمن مموعات الشتاك  بأتيار أحد نط :

فاتورة شهرية•

فاتورة سنوية•

بيث يتم كديد الدورة اااسبية للحساب عند بداية الشتاك  بسح مموعة اددنات اخساسية، وكحن تعديل الدورة اااسبية   أي سظة
خي حساب بغض النظر عن مموعة الشتاك  نن أتل تعديل اشعلونات اشالية

نتحظة: تعديل نوع مموعة اددنات نن شهري ل  سنوي ل ينعحس علل الشتاكات اشوجودة نسبقاً ولحن يتم تطبيق هذه القيمة علل
الشتاكات ادديدة فقط.

لتعديل  آلية الفوترة للممتك  بمحل عام يح تنفيذ التعديل نن أتل كرير اشعلونات اشالية للحساب اشا  للممتك :



 

XML APIرلبععًا( ولاجة لالتخعاطب لالبمي 

لضافة وظيفة لنماء اشتاك •

تغيي مموعة الشتاك •

تسديد دفعة نالية•

خعامسمعًا( نقعاط لالبيع
 حساات اشمتك  - لضافة دفعة: ننع لضافة دفعة سساب نلغي•

ننع نقطة البيع نن كرير نعلونات الشتاك  بعد نرحلة النتظار•

لضافة العمولت نن لوحة كحم اشدير•



 

 ل.س10000لدارة نقاط البيع: كديد اسد اخعلل لسماحية صإندوق نقطة البيع بـ •

لعادلعًا( ولاجة مدير لالنظعام:
لدارة اشوظف : لضافة ياحية التححم   عرا كلمة السر أو اأفاؤها   اشلفات اشصدرة.◦

تقرير سجل الشعارات: لأفاء دتوى الرساال نن نوع "طلح ننتج"◦

بواات اسزنة العريضة - عملية جديدة: تصحيح  آلية عرا اشقاسم◦

Provisioning Systemلعابععاً(

IPTV.SY نن أتل نزود أدنة التطبيقات IPTVدعم أدنات ◦
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