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مقدمة
سواء الدقدمة للخدمات والاسبة الزبائن لدارة نظام يتضمن النتنت خدمات لدقدمي متكامل إدارة نظام   هوISPCare الاسبة نظام

واصدار العمل مسار لمتتة الخرى النظمة من العديد إل بالاضافة مدمج مالية ماسبة نظام مع الدفع مسبدقة أو الدفع لقحدقة كانت
والستودعات. التنتجات وإدارة البيع ندقط نظام إل التدقارير. بالاضافة

تتبع قدالرئيسية)  الزود خدمات من بالضرورة (ليست أخرى لدمات دفع خدمات لتدقدي مصصة  واجهاتISPCare الاسبة نظام يدقدم
.خارجية أنظمة مع بالتعامل تسمح برمية واجهات بفضل وذلك أخرى شركات أو لوردين

عب والفتنادق الدقاهي ف النتنت إل التنفاذ خدمات تدقدي عملية بأمتتة تسمح الت التنظام من الاصة للجزاء نعرض سوف الستتند هذا ف
الدفع.  مسبدقة بطاقات
الدير: واجهات

الدمات" "مموعات (أو الشرائح هذه وتسمح مسبدقاا ، معرفة خدمات شرائح وفق الدفع السبدقة البطاقات لتوليد واجهات بتدقدي التنظام يدقوم
قحجم التزامتنة ، اللسات وعدد التصال ، زمن مثل النتنت إل التنفاذ بدمة الاصة اليزات كافة التنظام) بتعريف مصطلحات بسب

أدناه). التفاصيل (انظر الستهلكة... إل البيانات
البيع: ندقطة واجهات

 بعدة وذلك التنهائي الستخدم النتنت" إل إل دخول "بطاقة الالة هذه ف وهو الباع التنتج بتسليم البيع ندقطة واجهة تسمح

مسبدقاا. مدد قالب وفق مطبوعة بطاقة أو قصية رسالة عب اما طرق ،
التنهائي: الستخدم

الدخول جهاز واجهات من جزء هي البطاقة معلومات ادخال وواجهة التقحيب واجهة فيها با التنهائي بالستخدم الاصة الواجهات كافة
Access-Controller.

 …الستودعات ، إدارة الاسبة ، مثل الرئيسية بالجزاء التنظام من الجزاء هذه ترتبط

 الرنتنت خدمة تدقدي نظام ف الفاعلة ) العتناصر1( رقم شكل



البيع ندقطة واجهات
اا التاقحة ( اللغات اللغات متعددة التنظام واجهات كافة والنكليزية) العربية هي قحالي

البيع واجهات
الدارة. واجهة من مسبدقا العرفة التنتجات كافة تعرض التنتجات أيدقونة على الضغط



بيعه: الراد التنتج تديد بعد



قالب تصيص ويكن فدقط ، الدول طباعة ( تتم التال الشكل ف مبي هو كما التفاصيل طباعة أو قصية رسالة عب اما التنتج تسليم يتم
قياس. أو شكل أي وفق الطباعة




	مقدمة

