بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم عمى سيدنا محمد رسول اهلل وعمى آلو وأصحابو ثم أما بعد:
سبق وتحدثنا عن قسم الورش في برنامج المتكامل وكيف انو يتعامل مع دخوول السويارة وخروايوا

موون الور ووك ولكوون ووومن خطووات ثابتووك س يسووتطيع المسووتخدم ت ييرىووا أمووا مووا يميووق قسووم الصوويانك
مرونتو وقدرة المسوتخدم عموى إن وال الحركوات الخاصوك بوو ويتو لف قسوم الصويانك بالحالوك الطبيعيوك

من ما يمي :

 .1فاتورة صيانك.
 .2تقرير متابعك حركك الصيانك.

فووي ظوول ىووضا الووووع س يسووتطيع المسووتخدم اسسووتوادة موون القسووم وضلووك خن فوواتورة الصوويانك ت خووض
بياناتيا من أوامر صيانك سابقك ولكن عندما صمم البرنامج تم ووع الواتورة ب كميا العام وربطيا

بقسم المحاسبك وما إلى ضلك أما الحركات السابقك ليوا فقود تركوت لحريوك المسوتخدم وس ورح حقيقوك
ىضا القسم كمثال افتروتو واليدف من ضلك أن يتبن لممستخدم كيويك سوير البرنوامج ومون ثوم يووع

الدورة المستنديك الخاصك بن اطو ومون الميوم أن يودرك المسوتخدم أن قسوم الصويانك المطوروح ا ن

ليس خواص بن واط صويانك السويارات وانموا يمكون اسوتخدامو فوي ن واطات صويانك أخور وموع ضلوك
س طرح في مثالي موووع صيانك السيارات فميتنبو لضلك.

الخطوة اخولى:

قبل البدل بعمول أ

ويل عموى المسوتخدم أن يووع الودورة المسوتنديك لن واطو عموى أوراق ومون ثوم

يصوغو عمى البرنامج من خالل إدارة أنماط الصيانك المواودة في قائمك صيانك – أنماط الوثوائق

والمستندات – أنماط الصيانك فتظير ال ا ك التاليك:

سنتحدث عن ىضه ال ا ك ومحتوياتيا ثم نربط ضلك باخمثمك العمميك:

 .1النوع :وفيو:

 أموور صوويانك :وضلووك يعنووي أن المسووتند الووض يريوود المسووتخدم إوووافتو سوويكون فقووط
لألر يف (أو بمعنى أدق قد ي ير اخمر إلى بدل التعاقد أو أمر من اإلدارة لبودل

العمل ) أ ليس لو أ أثر مستودعي أو محاسبي.

 بيان الصويانك :المسوتند النواتج عون بيوان الصويانك سويكون لوو أثور عموى المسوتودع
فقط.

 .2اسسووم واسسووم استينووي :ويوووع فيووو المسووتخدم اسووم المسووتند الووض يريوود إن ووائو مووثال (عقوود
الصيانك).

 .3اوودول القوويم اسفت ارووويك :والمقصووود بووو أن ىووضه البيانووات سووتظير ب ووكل افت اروووي عنوود
اختيار أمر أو البيان المعد وفيو:

اخصل :ويتم ووع اخصل الوض سوتحدث لوو عمميوك الصويانك ويمكون تعريوف عودد
كبير منيا وفي مثالنا سنختار سيارة.

الونوي المسووؤول :عون الصوويانك ويقصوود بوو (وقوود يوووع أحيانووا فووي ىوضا المكووان اسووم
الم رف العام في الور ك).

المستودع :الض سيت ثر في حال كان النمط المختار بيان.

مركق الكموك :في حال أردنا تحميل المصاريف عمى مركق كموك معين.

الايووك :ويسووتدل بيووا عمووى مالووك اخصوول فوولضا كانووت داخميووك يعنووي أن اخصوول ممووك
لممن ة واضا خارايك يعني أنيا لم ير.

السعر اسفتراوي :ويتم ووع سعر المادة المناسب فيو موثال سوعر الكمووك أو البيوع
حسب الحالك.

نمووط فوواتورة اإلدخووال و نمووط فوواتورة اإلخ وراج :فووي حووال كووان ىنوواك ت ورابط مووع قسووم

المستودعات عندئض سيقوم المستخدم بلن ال فواتير اإلدخوال واإلخوراج كموا توم ورح
ضلووك موون قبوول فووي قسووم المسووتودعات مووع مالحظووك ص و يرة أن المسووتخدم ياووب أن
يختار موقع الواتورة  -فاتورة صيانك.

القمن المعيار  :في حوال كوان يريود المسوتخدم تثبيتوو فوي المسوتند ومون المعمووم أن
القمن المعيوار يعنوي الوقمن المقودر الوض تناوق بوو العمميوك وسويظير فيموا بعود يوتم

الربط بينو وبين القمن المعيار في التقارير.

ت كيوود المراووع :عنوود توعيوول ىووضا الخيووار بماوورد الوودخول إلووى ا ووك اخموور أو البيووان
سيطمب البرنامج المراع وفكرة المراع تم التعرض ليا بقسوم المسوتودعات وفكرتيوا

أن البرنووامج يقوووم بوربط العمميووات المتسمسوومك مووع بعووويا وسيتوو ضلووك أكثوور عنوود

البدل بالمثال العممي بعد قميل.

ت كيوود مركووق الكموووك :عنوود توعيوول ىووضا الخيووار بماوورد الوودخول إلووى ا ووك اخموور أو
البيووان سوويطمب البرنووامج ووووع مركووق الكموووك المناسووب ولوون تحوودث عمميووك اإلوووافك

حتى يتم ووع مركق كموك.

ا ن سنطرح مثاس عمميا عن صيانك السيارات:
ونبدأ باخنماط المواودة فيو:

 .1في المثال نوترض أن الحركك اخولى ىي إلثبوات التعاقود وعميوو المطمووب ىنوا فقوط إثبوات
اسوم العميوول دون إحووداث أ أثوور إضا سوويكون النوووع أمور صوويانك والمالحووظ أنووو لووم يووتم مووأل

كل البيانات ليعرف المستخدم أنيا ليست إاباريك.

 .2أمر الت يل :وىي الخطوة الثانيك الموتروك وىي تعني أن يصدر مودخل البيانوات اخمور
ببدل العمل بعد توقيع العقد.

 .3سند صرف مواد :إلخراج المواد الالقمك لعمميك الصيانك من مستودعات المن ة فوي حوال
كانووت تممكيووا و موون المالحووظ أن الن ووع أصووب بيووان صوويانك وت ارفووق معووو فوواتورة إدخووال
واخراج فميراعى ضلك.

طريقك العمل:
 .1عم ووى المس ووتخدم أوس أن ي وودخل امي ووع اخص ووول الت ووي يتعام وول معي ووا عم ووى أني ووا
أوصوواف وضلووك موون خووالل بطاقووك الوصووف المواووودة فووي قائمووك مسووتودعات و
عند اختيارىا تظير ال ا ك التاليك:

في ال ا ك السابقك افترونا إوافك ماموعك من السيارات تحت اسم تويوتا لضلك كوان
ن وووع الوص ووف رئيس ووي أم ووا عن وود إو ووافك الس وويارة حقيق ووك فسيص ووب المث ووال عم ووى ال ووكل
التالي:

نوس اخمر تماما في حال كانت الصيانك مثال خايقة الموبايل أو خ ن اط آخر.
 .2عمووى المسووتخدم أن يوودخل ماموعووات الم وواد وموون ثووم الم وواد وموون أىووم اخ وويال ىنووا
التميي ووق ب ووين الماموع ووات الخدمي ووك و المس ووتودعيك وق وود بين ووا الو وورق بيني ووا ف ووي قس ووم
المسووتودعات وفووي كووال الحووالتين ياووب أن تكووون المووادة التووي يووتم تعريويووا موصوووفك
وبماو وورد توعيو وول خيو ووار موصو وووفك سو وويطمب البرنو ووامج ووو ووع أوصو وواف المو ووادة يقو وووم
المسووتخدم بلدخووال وصووف واحوود فقوط خن عمميووك اإلدخووال لكوول اخوصوواف سووتتم فووي
المرحمك التاليك.

 .3أن يربط المستخدم بين اخوصاف والمواد التي تم تعريويا وضلك من خالل
إدارة اخوصاف المواودة في قائمك مستودعات وعند اختيارىا تظير ال ا ك
التاليك:

بعوود اختيووار الوصووف نختووار اخموور إحوووار الكوول وموون ثووم حوووظ ىووضه العمميووك
اليودف منيووا ربووط اميووع الموواد بالوصووف الوض تووم اختيوواره وضلووك بوودس موون ربووط
كل منيا عمى حدا فوي بطاقوك الموادة وبالتوالي يسوتطيع المسوتخدم أن يوربط بوين
وصووف وكوول الم وواد وبووين مووادة مووع كوول اخوصوواف بمعنووى إضا قووام المسووتخدم
بتعري ووف وص ووف ادي وود عندئ ووض يو وربط الوص ووف بك وول المو وواد الموا ووودة واضا ق ووام
بتعريف مادة اديدة يربط المادة بكل اخوصاف المواودة وىكضا.
ا ن سندخل في طريقك إدخال البيانات وكيويك اسستعالم عنيا:

أوس :عقد الصيانك:

بيانات ال ا ك:


رقم المستند :ويمكون اسوتخدامو إلثبوات رقوم العقود وىوضا الورقم يو تي ب وكل افت ارووي
ثم يبقى متسمسل ويمكن ت ييره.



التاريخ :وىو تاريخ التعاقد وي تي تمقائيا ويمكن ت يير.



الوقت :وىو وقت التعاقد وي تي تمقائيا ويمكن ت يير.



المراع :لن نستخدم ىوضه الخانوك فوي العقود وسن ورحيا بالتوصويل عنود الحوديث عون
أمر الت يل.



رقم المراوع :لون نسوتخدم ىوضه الخانوك فوي العقود وسن ورحيا بالتوصويل عنود الحوديث
عن أمر الت يل.



الايك :وفييا:
.1

خاراي :إلثبات إصالح أصل لم ير.

.2

داخمي :ويعني ضلك إصالح أصل لممؤسسك.

.3

لوود ال يوور :يعنووي أن الصوويانك تووتم ليووضا اخصوول بمركووق آخوور مووثال الوكالووك
الخاصك بو ...وىضا الخيار قيد التوعيل.

.4

عقد :أ بمواب عقد صيانك وىضا الخيار قيد التوعيل.



اخصل :وقد تم رحو سابقا وووعناه افتراويا في النمط ويمكن الت يير.



مركق الكموك :وقد تم رحو سابقا وووعناه افتراويا في النمط ويمكن الت يير.



الوصووف :يوودخل المسووتخدم ىنووا نوووع السوويارة التووي يريوود إصووالحيا وفووي حووال كووان
النوع المدخل اديد فوي ىضه الحالك ياب عميو أن يربط الوصف (اخصول) الاديود
بالمواد المواودة كي يستطيع استخداميا.



العميوول وبياناتووو :يسووتطيع المسووتخدم فووي ىووضه الخانووك إوووافك بيانووات العميوول وياووب
التنب ووو أن لممس ووتخدم خي ووارين الخي ووار اخول أن ي ووتم تعري ووف العمي وول واو ووافتو إل ووى
ال وودليل المحاس ووبي أو س والحقيق ووك الوائ وودة ىن ووا تكم وون ف ووي إدارة ال ووركك لتولي وود قي وود
محاسووبي يثبووت المبيعووات ا امووك وبالتووالي ياووب اسووتخدام اسووم العميوول عندئووض ياووب
تعريوو أو أن تثبت المبيعات النقديك وبالتالي س حااوك إلثبوات اسوم العميول فوال يوتم
تعريو ووو و وومن ال وودليل ويبق ووى اس وومو موا ووودا لمبيان ووات اخر وويويك والمتابع ووك و وومن
التقارير وىضه العمميك تتم عمى ال كل التالي:

عند كتابك اسم العميل المراد إوافتو والو ط عمى اخمر انتر تظير ا ك تعريوف
الحسوواب المعروفووك إضا أراد المسووتخدم تعريووف الحسوواب ووومن الوودليل يختووار اخموور
تعريف وبالتالي ستظير البطاقك السريعك إلوافك الحسابات والتي رحت سوابقا أموا
إضا اختار المستخدم إل وال اخمور سويدخل اسوم العميول إلوى الخانوك المطموبوك فوي عقود
الصويانك ولوون يتو ثر الوودليل المحاسوبي بووضلك وسوويظير ىووضا اسسوم فووي المورات القادمووك
بمارد البدل بلدخال اخحرف اخولوى مون اسومو ونقووم بلدخوال رقوم اليواتف والبيانوات
اخخر كل عميل بما يناسبو وسوتظير ىوضه البيانوات المووافك موع اسوم العميول عنود
اختياره في المرات القادمك ستظير مبا رة بياناتو.


اخصل وبياناتو :يقصد باخصل ال يل المراد إصوالحو بعوض النظور عون طبيعتوو
(سيارة – اوال )...ويتم إدخال بياناتو في ىضه الخانك ومن المالحظ أن المسوتخدم
يسووتطيع التقمي وول م وون ع وودد اخوص وواف إضا أراد ضل ووك وأن يس ووتويد م وون ى ووضه البيان ووات
لمعرفك التوصيالت الخاصك باخصل.



المسووتودع :إلدخووال المسووتودع الووض سوويتم منووو إخ وراج الم وواد فووي فوواتورة الصوويانك
وتعتبر ىضه الخانك خانك المستودع الرئيسي وىناك خانات أخر يمكون مون خالليوا
إخراج صنف بعينو كما سيمر بعد قميل.



الوني :وىنا يتم إدخال اسم الوني العام (م رف الصيانك) ويواد حقول خاصوك فوي
الواتورة باخسول بحيث يتم إدخال اسم الوني باانب العمميك التي قام بيا.



تاريخ التسميم :وىو التاريخ الض يتوقع تسميم اخصل فيو وسيكون التواريخ الحقيقوي
لمتسميم في فاتورة الصيانك.



وقوت التسوميم :وىووو الوقوت الوض يتوقووع تسوميم اخصول فيووو وسويكون الوقوت الحقيقووي
لمتسميم في فاتورة الصيانك.



المقط ووورة :ل وون تتوع وول ى ووضه الخان ووك إس ف ووي ح ووال كان ووت الاي ووك داخمي ووك حي ووث س وويتم
عندىا ووع المقطورة الخاصك بال ركك.



السائق :لن تتوعل ىضه الخانك إس في حوال كانوت الايوك داخميوك حيوث سويتم عنودىا
ووع السائق الخاص بال ركك.



فوواتورة اإلدخووال :لوون تتوعوول ىووضه الخانووك إس فووي عنوودما يكووون الوونمط المسووتخدم فووي
الواتورة بيان وليس أمر بمعنى أن ىناك أثر مستودعي سيحدث.



فوواتورة اإلخ وراج :لوون تتوعوول ىووضه الخانووك إس فووي عنوودما يكووون الوونمط المسووتخدم فووي
الواتورة بيان وليس أمر بمعنى أن ىناك أثر مستودعي سيحدث.



ستظير في الاانب اخيمن من الواتورة اخدلك الخاصك بالمواد والخودمات وسويظير
فووي دليوول الم وواد كوول اخصووناف التووي نوعيووا مسووتودعيك وفووي دليوول الخوودمات كوول
المواد التي نوعيا خدميك.



نالحووظ أن الووواتورة تقسووم إلووى اوقئيتين اووقل عمووو ويووتم فيووو إدخووال الخوودمات فقووط
واووقل سووومي ويووتم فيووو إدخووال الم وواد فقووط ويسووتطيع المسووتخدم أن يوودخل المووادة أو
الخدمك إلى المكان المخصص في الواتورة من خالل النقر المقدوج عمى المادة أو
الخدمك وكضلك يمكن من خوالل السوحب واإلفوالت لمموادة ولكون البرنوامج لون يسوم
بلدخوال الخدموك مكوان الموادة أو العكوس وباورد وووع الخدموك أو الموادة تظيور مووع
كافووك البيانووات الخاصووك التووي تووم إدخاليووا عمييووا موون سووعر البيووع و الوحوودة.........
وسوويتم تاميووع قيمووك الخوودمات ب ووكل مسووتقل عوون قيمووك الم وواد كمووا ىووو ظوواىر فووي
أسول الواتورة المواودة وىنا ياب اسنتباه إلى ما يمي:



يسووتطيع المسووتخدم أن يقوووم بوواإلخراج موون عوودة مسووتودعات فووي آن واحوود
حي ووث يوا وود ف ووي الا ووقل ال ووض يح ووو إخو وراج لممو وواد م ووثال خان ووك المس ووتودع
وتسمى ىضه الخانك بالمستودع الورعي بماورد أن يووع المسوتخدم مسوتودع
آخر سيتم اإلخراج منو أما الخانوات التوي س يوتم وووع مسوتودع فرعوي ليوا
يتم إخراايا من المستودع الرئيسي الض تم ووعو في اخعمى.



يس ووتطيع المس ووتخدم أن يو ووع ع وودة فني ووين ب وونوس الوق ووت وضل ووك م وون خ ووالل
استخدام حقول الونيين الورعيك بنوس الوكرة السابقك إلخوراج الموواد مون عودة
مستودعات.



كما يستطيع المستخدم أن يوع القمن المعيار لكل عمميوك سوتحدث عموى
السويارة وموون ثووم سوويظير الووقمن المعيوار لكوول الكمووي فووي اخعمووى ويسووتطيع
المستخدم أن ي يره تحسبا خمر ما.



مالحظو ووك :عمو ووى فو وورض أن العمميو ووك الواحو وودة يقو وووم بيو ووا عو وودة فنيو ووين يثبو ووت
المستخدم في العقد العمميك ب كل إامالي مثال صبغ ولكن في مرحموك أمور
الت و يل يقوووم بتقسوويم عمميووك الصووبغ إلووى م ارحوول موون إعووداد السوويارة وووووع
المواد الالقموك عمييوا ثوم القيوام بعمميوك الصوبغ وبعود اسنتيوال مون ضلوك يوربط
المستخدم بين العقد وفاتورة الصيانك إضا كان س يريود ظيوور توصويل عمميوك
الصبغ لمالك اخصل أو يتم الربط مع اخمر لظيور كامل التواصيل.



بعوود اسنتيووال موون العقوود ننتقوول لممرحمووك التاليووك وىووي أموور الت و يل يثبووت موون
خالليووا المسووتخدم البوودل بالعموول وعنوود اختيووار أموور الت و يل تظيوور ال ا ووك
التاليك:
الضغط
هنا

ىنوا يختوار المسوتخدم المراووع فوي مثالنوا عقوود صويانك ثوم يختووار رقوم العقود وبعوود
ضلك يو ط عمى السيم المواوود باانوب رقوم المراوع فتظيور البيانوات التوي توم
ووعيا فوي اخمر(ىوضه العمميوك تسومى عمميوك ربوط عقود الصويانك بو مر ت و يل)
إضا كووان ىنوواك تعووديالت وعمميووات أخوور يووويويا المسووتخدم ىنووا مووثال موواد أو
خوودمات أخوور وموون اخفووول إضا كووان ىنوواك اتووواق عمووى توواريخ ووقووت تسووميم
معووين أن يووتم ووووعو حيووث يسووتطيع المسووتخدم فيمووا بعوود معرفووك اخصوول الووض
ياووب تسووميمو خووالل وقووت يختوواره المسووتخدم أو اخصووول المتو خرة عوون التسووميم
وىكضا بعد ضلك يستطيع المستخدم أن يربط أمر الت و يل بو مر صورف موواد أو
مبا رة.
مالحظك :يستطيع المستخدم أن يستخدم من العمميات السوابقك موا يناسوبو وبعود
إنيال الحركات يقووم المسوتخدم بوربط عقود الصويانك موع فواتورة الصويانك وسويقوم
البرنووامج بلحوووار الموواد المواووودة فووي اخموور صوورف موواد كمووا ىووو فووي مثالنووا
حيث إن أ عمميك تتطمب من المستخدم أمر صيانك وبيان صيانك عند إن وال

ال وودورة الخاص ووك بعممي ووك الص وويانك وبالت ووالي ي ووتم رب ووط اخم وور بالبي ووان وبالو وواتورة
والبرنامج تمقائيا عند ربط الواتورة باخمر يحور المواد المواودة في البيان.

أخي ار تقرير متابعك حركك الصيانك:
عند اختياره تظير ال ا ك التاليك:

يويوود ىووضا التقريوور فووي معرفووك البيانووات المدخمووك لعميوول معووين وضلووك موون خووالل
اختيارنووا لمعميوول كم ووا يمكوون معرفووك اخعم ووال التووي قووام بي ووا فنووي معووين وىك ووضا
لاميع خيارات الومترة المواودة.
م وون المي ووم أن نالح ووظ أنن ووا ف ووي اخم وور اخترن ووا عق وود ص وويانك وبالت ووالي س وويكون
اإلظيار فقط لعقوود الصويانك ويمكون ت ييور اخمور بحيوث يور المسوتخدم أوامور
الت يل وسندات الصرف وىكضا.
عرض اخوامر:
المرتبطو ووك :المقصو ووود مو ووثال عقو ووود الصو وويانك المرتبطو ووك ب و و وامر الت و و يل مثو ووال
لنو وورض أن المس ووتخدم يري وود معرف ووك عق ووود الص وويانك المرتبط ووك بو و وامر الت و و يل
عندئووض يختووار المسووتخدم فووي اخموور عقوود الصوويانك وموون عوورض اخواموور يختووار
المرتبط و وك ومعيو ووا أيوو ووا المقومو ووك والمقصو ووود بالمرتبطو ووك إظيو ووار اخوامو وور التو ووي
ارتبطووت ب و مر ت و يل وأقومووت موون خووالل إصوودار فوواتورة ليووا أمووا غيوور المقومووك
فيعني ضلك أنو حتى ا ن لم يصدر ليوا فواتورة صويانك ومون الميوم اودا ىنوا أن
نالحظ أنو س يمكن فقط رؤيك اخوامر المرتبطك وانما ياب أن نحدد أمور آخور
وىو مقومك أو غير مقومك أو يتم اختيار الاميع لمعرفك ضلك.


غير المرتبطك :يعني العقود التي لم يصدر ليا أوامر صيانك.



المقومك :والمقصود بضلك اخوامر التي صدر ليا فاتورة صيانك.



غيو وور المقوم و ووك :والمقص و ووود بو ووضلك اخوام و وور الت و ووي لو ووم يص و وودر لي و ووا ف و وواتورة

صيانك.


المت خرة أكثر من :عند إبرام العقد يتم تحديد وقت تسميم يتووق عميوو ويوتم

مو وون خاللو ووو حسو وواب السو وواعات وبالتو ووالي يسو ووتطيع البرنو ووامج تحديو وود العقو ووود
المت خرة.


ستسمم خالل :عند إبرام العقد يتم تحديد وقوت تسوميم يتووق عميوو ويوتم مون

خالل ووو حس وواب الس وواعات وبالت ووالي يس ووتطيع البرن ووامج تحدي وود العق ووود الت ووي
ستسمم خالل فترة معينك.

وبيضا تم العمل فالحمد هلل الض تتم بنعمتو الصالحات.

