
2ر التحسينات الجديدة في التصميم وتجربة المستخدم في دفات



شاشة أعرض ومساحة أكبر

حيث العرض األكثر عرضًا للخيارات والوظائف  Full Widthأو ( العرض المّوسع)استخدمنا نظام 

المساحاتواستغالل لكافة



قائمة أساسية ثابتة

تر بسهولة قائمة تشمل الدفاتر األساسية يمكنك الوصول إلى إي دف

.شاشةوكذلك يمكنك إغالق القائمة لتوفر مساحة عرض أكبر في ال



قائمة أدوات ثابتة

التقويم هذه القائمة تشتمل على األدوات األساسية في دفاتر، ك

.والبحث والمهام

هذه القائمة تمتاز أيضا بظهورها بشكل دائم حيث تعطي

.للمستخدم إمكانية التنقل لألدوات بشكل سريع



تحسين الشريط العلوي

الشريط العلوي يشمل ميزات أشمل وأوسع مثل

البحث وإنشاء وثائق وتنبيهات



اللوحة الرئيسية

:تقارير رئيسية4حاليًا اللوحة الرئيسية تشتمل على 

.تحليالت مالية1.

.تحليالت المبيعات2.

.تحليالت المشتريات3.

.تحليالت المخزون4.

على فترة حيث أن هذه التقارير ُتعرض بشكل رسم بياني بناءً 

(.يسنوي، ربع سنوي، شهري، أسبوعي، يوم)محددة بشكل 



التبويبات

ين تساعد هذه الميزة على التنقل بشكل فوري ب

.الصفحات التي تمت زيارتها

صفحات تمت زيارتها 8حيث يتم عرض بحد أقصى آخر 

. خالل الجلسة الواحدة



دفاترإعادة هيكلة تصميم صفحات ال

شفكل تم إعادة هيكلة صففحات الفدفاتر وتخصيصفها ب

عض، أكبر وأوسع بحيث أصبحت مميزة عن بعضفها الفب

.وأكثر سهولة ومرونة في الوصول



ائقإعادة هيكلة تصميم صفحة قوائم الوث

ة ميفزات تحسينات على هيكلة قائمة الوثفائق، تفم إضفاف

قففة وخيففارات عديففدة مثففل قر التقففارير بجانففي اسففم الوثي

نوا وتحسين التصفيات وإظهار الوسوم المتعلقة واأل



تحسينات على قائمة المستندات

.دعم اعتماد أو الغاء أو حذف عدة مستندات معاً 

.قلإضافة صف خاص بالتصفية السريعة لكل ح

.إضافة صف إلظهار أسماء الحقول في القائمة

ول إضافة قسم وثائق مؤقته وذلفك إلتاحفة الوصف
.لهذه المستندات وإكمالها



تحسينات على أدوات المدخالت

بأن ُيظِهر قائمة الخيارات بشكل فوري( رابط)تحسين أداة اإلدخال من نو  

عن طريق دعم البحث في القائمة( اختيار)تحسين أداة اإلدخال من نو  



الجديدة" جديد"قائمة 

ية بشكل هذه القائمة تتيح للمستخدم إنشاء الوثائق األساس

ساسية فوري عن طريق اختيار الدفتر ومن ثم أحد الوثائق األ

.المنسدلة منها



ميزة إنشاء التقارير الجديدة

.ليها الحقاً هذه الميزة تتيح للمستخدم إنشاء تقارير جديدة يمكن حفظها والوصول إ


