
 

ISPCare
1.8.6 اإلصدار في التعديالت



 

 يتضمن العديد من امليزات اجلديدة باإلضافة إىل تصحيح بعض األخطاء واملشاكل ضمن اإلصدارات السابقة1.8.6اإلصدار 

أواًل( تسديد الفواتير
 هو آلية تسديد الفواتري اجلديدة. حيث مت نقل واجهات التسديد )إدخال دفعة( إىل واجهة تطبيق1.8.6من أهم التعديالت يف اإلصدار 

الفواتري ضمن لوحة حتكم احلساب، وذلك هبدف ربط الدفعات املسددة مع املطالبات حبيث يسمح النظام بإصدار تقارير الدورات احملاسبية
تتضمن عددة الفواتري وقيمتها اإلمجالية والقيمة املسددة من هذه الفواتري، ويصبح باإلمكان معرفة املتشركني املتخلفني عن الدفع ألي مطالبة

:CLIمعينة. كما مت تطبيق عملية الربط مبفعول رجعي لكافة تسديدات وفواتري املشرتكني السابقة، حيث تتم هذه العملية عرب األمر 

/usr/local/ispcare/account.php ومترير الوسيط اجلديد chkinvoicesالذي يقوم بعملية الربط لكافة الفواتري مع دفعات املشرتك 

تقارير الدورات احملاسبية املطالبة وقيم التسديدات•

واجهة الفواتري يف لوحة حتكم املشرتكني•

تسمح للمشرتك باستعراض الفواتري وحالة كل فاتورة )مدفوعة، مع حسم، مدفوعة مع حسم، غري مدفوعة( واستعراض الدفعات اليت مت
استخدامها للتسديد، وتظهر الفاتورة مقرتنة بالدفعات اليت متت لتسديدها.



 

واجهة فواتري املشرتكني يف نقاط البيع•

تسمح الواجهة باستعراض فواتري املشرتك من قبل نقطة البيع وتسديد هذه الفواتري، ويف حال عدم كفاية الرصيد يظهر منوذج إدخال
الدفعة، حبيث يقوم مالك نقطة البيع بعملية إضافة دفعة نقدية أو عملية حتويل عرب تسديد مصريف حبسب نوع نقطة البيع.

ثانيًا( سير عمل االشتراكات
أصبح باإلمكان حتديد مراحل االشرتاك املسموح تغيريها من قبل املوظف على مستوى كل موظف، وذلك بتعديل اإلعدادت ضمن•

ملف التعريف الشخصي

ثالثًا( تعديالت متفرقة
حل مشكلة تغيري تصنيفات احلسابات•

عند حذف اجملموعات االختيارية يتم حذف كافة امليزات املرتبطة هبا )حل مشكلة خدمة عنوان االنرتنت الثابت(•

 يف رسالةSession-Timeoutإضافة متحول عام جديد إليقاف ميزة حتويل احلساب إىل موقف مالياً فور وصور رسلة •
Accounting-Stop :توقف احلساب ISPCARE_SUPSPEND_ON_MAX_TIME_USAGE_REACHED

طلب تفعيل احلساب ضمن األوامر الرئيسية•

تطبيق حسومات املنتجات على االشرتاكات السنوية•

عند اضافة جمموعة اختيارية للحساب يتم احتساب كلفة االشرتاك ألول مرة بداًل من الكلفة الشهرية كما كان يتم سابقًا•



 

 )وارد االشرتاك الشهري( بشكل عام عند102حتديد حساب اإليراد على مستوى جمموعة اخلدمات بداًل من اعتماد احلساب •
اضافة قيود الدورات احملاسبية الشهرية.


	أولاً) تسديد الفواتير

