نبذة مختصرة عن التحديثات التي تمت على نظام
تم تحديث نظام الماركت كونترول خالل الفترة السابقة وسوف نستعرض التحديثات بصورة مختصرة
أوال ومن ثم سيتم إيضاحها تفصيليا.

اوال  :النظام القياسي
-

امكانية ربط المستخدم على مندوب بيع محدد بحيث يقوم باستعراض مستندات البيع المربوطة
على المندوب التابع له فقط
اضافة خاصية لتجاهل الصرف من صنف رقم تشغيلي ليس به رصيد
اضافة مستند طلب عرض السعر وعرض السعر بتقرير ارشيف تفصيلي حركة صنف
انشاء خاصية لعدم السماح بتسجيل امر بيع بدون وجود رصيد لالصناف
انشاء تقرير احصائية جديد للمبيعات بالقيمة والكمية ويتم اختيار اعمدة التقرير الراسية واالفقية

ثانيا :الحسابات العامة
 ظهور اسم المستخدم الذي قام بتسجيل القيد المحاسبي بالحسابات العامة. امكانية ترحيل قيد مجمع من الحسابات العامة لترحيل قيد واحد مجمع بكل االطراف تعديل قيود الحسابات العامة الناتجة من اذن االضافة المخزني وفاتورة المشتريات ( في حالةالجرد المستمر)
وسوف نقوم بتوضيح كافة التعديالت والتحديثات التى تم تنفيذها على هذا النظام بشكل مفصل كما يأتى
****************************************
لمزيد من المعلومات عن نظام الماركت كونترول يمكنك زيارة الموقع التالى :
http://www.softexsw.com/ar/market-control-ERP

ك ما يمكن مشاهدة الكثير من الملفات التعليمية حول النظام من خالل بوابة التدريب الخاصة بالنظام هنا :
http://www.softexsw.com/supportforums/viewforum.php?f=3&sid=829f7bb
caf25bf0205fc4a36a3eb85a6

كما يمكن اإلتصال بقسم المبيعات على sales@softexsw.com :
أو بقسم الدعم الفنى المباشر على support@softexsw.com :
*************************************

اوال :النظام القياسي
 -1امكانية ربط المستخدم على مندوب بيع محدد بحيث يقوم باستعراض مستندات البيع
المربوطة على المندوب التابع له فقط وال يرى باقي المستندات.
وبناءا عليه فانه بكل مستندات االدخال المخزنية لن يظهر بها غير العمالء المربوطين على
نفس المندوب المربوط على المستخدم

 -2اضافة خاصية لتجاهل الصرف من صنف رقم تشغيلي بدون االخذ في االعتبار رصيد رقم
التشغيلة.
حيث يتم اختيار تلك الخاصية عند الرغبة في تجاهل رصيد كل رقم تشغيلة بشكل منفرد عند
الصرف

 -3اضافة مستند طلب عرض السعر وعرض السعر بتقرير ارشيف تفصيلي حركة صنف
حيث انه اصبح هناك فلترة للبحث عن مستندات عرض السعر وطلبات عرض السعر.

 -4عدم السماح بتسجيل امر بيع بدون وجود رصيد لالصناف

 -5انشاء تقرير احصائية مبيعات بالقيمة والكمية يتم تحديدها عن طريق رسم اعمدة التقرير
االفقية والرأسية بناءا على تقسيمات االصناف.

ثانيا :الحسابات العامة
 -1ظهور اسم من قام بتسجيل القيد المحاسبي بالحسابات العامة
حيث انه عند انشاء قيد محاسبي من الحسابات العامة سيتم معرفة من قام بتسجيل القيود

 -2امكانية ترحيل قيد مجمع من الحسابات العامة لترحيل قيد واحد بالحسابات العامة
حيث انه عند تحديد فترة معينة لتكوين القيود من الممكن اختيار تلك الخاصية وتحديد تاريخ
واحد النشاء قيد مجمع بكل الحركات خالل نفس الفترة

 -3في حالة الجرد المستمر اصبح القيد الذي ينتجه اذن اضافة االصناف كالتالي:
من ح /المخزون

الى ح /مراقبة المشتريات

والقيد الذي تنتجه فاتورة المشتريات كالتالي:
من ح /مراقبة المشتريات

الى ح /الموردين

حيث تم توسيط حساب مراقبة المشتريات لمعرفة المشتريات التي تم اضافتها بالمخزن ولم
يسجل لها فواتير او العكس الذي تم تسجيل فواتير بها ولم تتضاف بالمخزن.

