


 ISPCare1.x

دليل استخدام – مدير النظام

العروض

1.8.6اعتبارًا من اإلصدار 



مقدمة
 بتعريف وإدارة العروض اليت ميكن أن تقسم إىل نوعني:ISPCareيسمح نظام احملاسبة 

عروض للمشرتكني اجلدد

عروض للمشرتكني القدامى

يتمثل العرض بتقدمي حسم معني للمشرتك يتم إضافته بشكل تلقائي إىل البيان املايل مع االحتفاظ بالسجالت املناسبة للتبع العملية

أواًل عروض المشتركين القدامي

تعريف العرض
يتم التعريف من لوحة حتكم املدير::املستخدمون::العروض، حيث مت تعريف العرض كما يف الشكل املرفق

 على القيمة% 20ميغا يتم تطبيق حسم  1إىل  512من ( تعديل جمموعة االشرتاك األساسية)عند تغيري العقد
أشهر 3الشهرية ملدة 

 على القيمة% 17ميغا يتم تطبيق حسم  2ميغا إىل  1من ( تعديل جمموعة االشرتاك األساسية)عند تغيري العقد
أشهر 3الشهرية ملدة 



:على كافة العملية املالية ضمن املزود تصبح القيمة اليت يتم حسمها( س.ل 50أقرب )وباعتبار أنه يتم تطبيق التقريب 
 50 * ceil)2300 * 20 / )50*100(( = 500
50 * ceil)3400 * 17 / )50*100(( = 600

(تقريب إىل األعلى)هو تابع تقريب األعداد بعد الفاصلة إىل أقرب عدد صحيح تايل  ceilعلماً أن التابع 

تفعيل العرض

- من واجهة مدير النظام1
الدخول إىل تطبيق إدارة اخلدمات

عقد جديد واختيار اجملموعة املطلوبة: اختيار- 2

حتديد العرض من القائمة املنسدلة- 3



الدخول إىل واجهة الطلبات وامليزات وقبول الطلب- 4
حيث يظهر اسم العرض جبانب الطلب

أشهر بإضافة احلسم بشكل تلقائي يف كل دورة حماسبية وال يوجد أي حاجة ألي تعديل، طيلة بقاء 3يقوم النظام ملدة 
.العرض حبالة فعال



selfcare- تقديم الطلب من واجهة المستخدم 2

- تقديم الطلب من نقطة البيع2



حالياً وميكن تعميمه على باقي الصالحيات أو إلغاؤه" اشرتاكات وتسديد"مفعل على النقاط اليت هلا صالحية 

من إدارة اخلدمات تسطيع نقطة البيع البحث عن اسم املشرتك ومن مث الوصول إىل واجهة إدارة اخلدمات بالضغط على اسم
املشرتك
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