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POPS Retials تنصيب برنامج

من حيث االنواع تصنيف العناصر

والبيع االجلانشاء حساب موظفين

الشراء او طلب الشراءفاتورة

والبيع االجلحساب الزبائن

انواع البيع في البرنامج

المخزون

Server and clientربط االبرنامج

(الخاصة بالعناصر والزبائن والمخزونات والموردين وهامش الربح كل انواع التقارير) تقارير المبيعات

والوكواعدادات المتجر

العملة والتسعير

البيانات واستعادة النسخة االحتياطيةالنسحة االحتياطية وتهيئة

المعلومات االساسيةتصدير/استيراد

1المبيعات وازرار الوظائف والعناصر وااليصالواجهه برنامج



POPS RETIALS

قبل البدء بتنصيب البرنامج يجب التاكد من االتصال باالنترنت 

Close anti virus and select frame work
from Cotrol panel—program—turn window features—on\off –

Microsoft net frame work 3.5.1-- and select the options –ok
تنصيب البرنامج

1-accept the agrement – next– back office and pos – next –
2-open back office application first and select default ID and

password
3- And open program and press try or continue
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REGISTER OF POPS RETAILs

(يعطى من قبل الشركة(مفتاح التفعيل الخاص بالبرنامج من اجل تفعيل حساب الماركت1.

(رقم العميل)رقم المستخدم الخاص بالعميل2.

(مثال اسواق الزهور )اسم الماركت 3.

.4Bussines phone( 0773477288الرقم الخاص بالعمل مثال)

(المعلومات الشخصية )معلومات المالك5.

(اسواق غذائية او كوزمتك)نوع العمل6.

(مثال بغداد او البصرة)اسم المحافضة 7.

(00964للعراق هو )مفتاح تفعيل البلد8.

.9client email (support@posbank.me) 

(مثال احمد)اسم موظف تنصيب البرنامج10.

(07805512890)رقم موظف تنصيب البرنامج11.

)ahmedtt44@gmail.com)ايميل موظف التنصيب12.
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P0PS RETAILS
.

ومن ثم الضغط على تسجيل دخول للبرنامج نقطة البيع
Welcom to pos Data base wizard

Next– SQL server – local host – data base –PB – backoffice – next

Press ID 1 AND select password 1111 to log in

تضهر المعلومات الخاصة بالبرنامج ونحدد
Pos 1– next

From default device setting select type of Ricepet printer

من هنا نختار طابعة الفواتير ونوعها ان كان هنالك طابعة معرفة في الكاشيرة او الحاسبة
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اختيار خيارات الطابعة

MODAL(OTHER)

PORT(USB)
ومن ثم ان كانت هنالك اجهزة اخرى نقوم بتحديدها من اعدادات المكتب الخلفي واجهزة نقطة

البيع مثل قارئ باركود وطابعة ليبل و صندوق النقود وغيرها

وبعدها يضهر خيار

DO YOU WANT TO ASSIGN THE BACK OFFICE FILES ?

PRESS YES

لكي يحصل مزامنة للبرنامج المكتب الخلفي والنقطة البيع والضغط على خيار مواصلة او

continueلمواصلة تزامن المعلومات
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POPS RETIALS

شرح تعريفي عن البرنامج

البرنامج يتكون من جزئين جزء الدخال العناصر بكافة التفاصيل والتصنيفات وكل مايخص الموردين

والزبائن وفاتورة الشراء والمخزن اوالمخزون والبيع النقدي والبيع باالجل والموظفين وساعات

العمل وصالحيات االمن وكل مايخص منضمومة عمل ماركت كنظام  كامل يتحكم به المدير او االدارة

وادمن لالدارة وادخال المواد والتحكم بكل مايخص(كاشير)حيث يقسم الموظفين لقسم المبيعات 

تنضيم عمل البرنامج والقسم الجزء االخر نقطة البيع اي فاتورة البيع الفاتورة النهائية للمبيعات

ضحيث يتولى فريق المبيعات البيع بانواع الدفع نقدي اجل بطاقة ائتمان او نقاط ويتضمن البيع عرو

وقسائم وكوبونات وعروض وخصومات على الملبغ النهائي او خصم العناصر وفي البرنامج يكون

التعامل بعملة واحدة اساسية فقط اما دوالر او دينار عراقي لكن يمكن كتابة العملة االساسية

ومايعادلها بالعمالت االخرى كسعر صرف
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Items type (نوع العنصر) Description(الوصف)

-1 General items العناصر العامة التي تباع بالقطعةاو بالحبة مثل العطور المناديل او العناصر

زجاجات العصير او اي عنصر يباع بقطعة واحدة

-2 Serial items العناصر التسلسلية (S/N:7F0098)  العناصر االلكترونية التي تحتوي على سيريل

نمبرمثل االلكترونيات وقارئات الباركودات واجهزة الموبايالت واي 
عناصر تحتوي على رقم تسلسلي 

-3 box items  عناصر الصندوق العناصر التي تباع بالصندق مثل الماء والعصائرومعلبات وكذالك

المواد الغذاية

-4 kit items  عناصر الحزمة العروض التي تباع عنصر بداخلة عدة عناصرمثل عروض عناصر

منضفات عروض مواد غذائية

-5 style code items النمطعناصر النمط عناصر تحتوي على اللون والقياس كالمالبس عناصر

واالحذية والحقائب واي عنصر يباع بانواع وانماط مختلفة

-6 weight items  عناصر الوزن مثل الفواكه والخضراوات واللحوم عناصر تباع بالكيلوغرام

8وغيرهاحيث يكون للوزن باركود خاص به



(items)العناصر

العناصروتقسيمها الى فئات اساسية وفئات وسطية وفئات ثانوية1.

راءادخال معلومات العناصر من حيث الفئات والوصف والباركود والمورد والكمية والسعر الخارج وسعر الش 2.

ومن ثم ادخال المعلومات ونحدد—معلومات الفئات—معلومات االساسية*

ددالنوع ونح(مثال عناصر عامة اوعناصر الصندوق او عناصر تسلسلية او عناصر الوزن او عناصر الوزن)نوع العنصر

(االستخدام العام)بها العنصر ومن ثم نوع االستخداماو الوحدة التي يباع

تصنيف العنصرنحدد التصنيف االساسي ومن ثم التصنيف الوسيط ومن ثم التصنيف الثانوي مثال

(قهوة–شاي )---مشروبات ساخنة---مشروبات

(ببسي عصير)مشروبات باردة
مثال قهوة برازيلية(اسم العنصر او المنتج)وبعدها كتابة الوصف*
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Sعن
(008812445663)ومن ثم كتابة الباركود الخاص بالمادة 

ويمكن انحدد اقل سعر للبيع %100فان هامش الربح هو 5000وسعر البيع 4000مثال سعر الشراء لعنصر هو (سعر الشراء)وكتابة التكلفة

4900مثال 

(نسبة الربح على بيع كل عنصر ويمكن ان نحدد النسبة والبرنامج يحدد السعر الخارج او بالعكس)هامش الربح

0=او نحدد فقط السعر الخارج فيكون هنا هامش الربح2250فالبرنامج يقدر السعر الخارج 25%وهامش الربح 2000او مثال سعر الشراء 
)Kg, piece, EA ,poundوحدة المخزون) 

حيث يقاس الوزن بالكيلغو غرام 

مالبس ,مشروبات ,مواد عذائيةاي هنالك مخزون للعنصر ومن ثم تحديد مورد لكل عنصر ان كانت(مستخدم)التحكم بالمخزون 

(متوفر)ومن ثم تحديد حالة المخزون

عند اضافة كل عنصر يجب الغاء تفعيل خيار االيجارلكي تسير عملية بيع العناصر بصور صحيحة في البرنامج
ركودات مختلفةنعطل خيار االيجاروقبل البدء بشرح انواع العناصر يجب معرفة المعلومات التالية جميع العناصر لها با—من العناصر االضافية

واليجوز التكرار فيها واليوجد عنصر يحتوي على باركودات متعددة فقط يوجد كل عنصر وباركود مختلف

ل او نحدد وامكانية ارفاق صورة لكل عنصر مع اضافة عنصر بديل ويمكن اضافة خصومات من المعلومات االضافية للعنصر نحدد عنصر بدي

(صورة للعنصر حيث يتم تحميل صورة العنصر من ملفات المخزونة
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item types))انواع العناصر

(general items)العناصر العامة-1
العناصر العامة العناصر التي تباع بالقطعة

ندوق الماء تباع كمفرد وتباع كص(ويمكن ان تكون العناصر العامة كعناصر صندوق اي تباع كمفرد وكصنوق مثل زجاجة EAوحدة قياسها 

ولكل نوع باركود مختلف خاص بها واليجوز تكرار الباركودات للعناصر وبدون باركود اليمكن 1للمفرد والصندوق1شرط ان تكون الكمية 

ادخال عناصر للمادة

والدخال عنصر عام 

ونحدد نوع---ثم معلومات العناصر--من المعلومات االساسية عناصر *

(2110001500241)والباركود( مثال برتقال)ونكتب وصف العنصر(عناصر عامة)العنصر

(999)واذا كان اقل سعر للبيع( 500)والتكلفة(1000)والسعر الخارج 

ونستطيع من المعلومات االضافية نعطل خيار االيجار( مستعمل)ونحدد المخزون (مثال مورد الفاكهه هو علوة الرشيد)ونحدد اسم مورد 

ونستطيع ان نضيف بدائل للعناصر حيث نضغط على بدائل للعنصر ونكتب اسم العنصر والباركودوالسعر

الخارج والتكلفة وحفظ ونسطيع ان نرفق صورة للعنصر كذالك من المعلومات االضافية والكمية

للعناصر ترفق مع فاتورة الشراء
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serial items))العناصر التسلسلية2-
توضيح السيريل نمبر اي  االلكترونيات والهواتف وقارئات الباركودات  ويمكن(باالعداد التسلسلية)العناصر التسلسلية االعناصر التي تباع بالسيريل نمبر

(S/N:12H00034)برقم يضهر على علبة االلكترونيات

وكذالك عن ادخال معلومات العنصر كذالك
(  العناصر التسلسلية)نحدد نوع العنصر—معلومات العناصر—نحدد من المعلومات االساسية

فقط بالسعر الخارج او بسعرنكتب وصف العنصر والباركود والسعر الخارج والتكلفة ويمكن تحديد هامش الربح ويمكن البيع ثم

0%التكلفة فيكون هامش الربح 

وفي المخزون ومن العناصر التسلسلية نحدد ان كان( مجهز هذه المواد(وكذالك نحدد اسم المورد

سيريل واحد او اكثر بالنقر على اما*العنصر يتكون من 

*1SERIAL
*2SERIAL

*3SERIAL

(اي عنصر نفس المواصفات ولكن الشركة مختلفة او الماركة مختلفة)صورة للعنصر ونحدد عنصر بديل للعنصروكذالك نستطيع ان نرفق

صورة وان نحدد عنصر بديل نفس العنصر لكن من شركة او اسم مختلف وكذالك في كل ملرة نعطل االيجار ونظغط
حفظ
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(BOX ITEMS)عناصر الصندوق-3

عناصر تباع بالصندوق مثل الماء والعصائر والمناديل الورقية او المواد الغذائية  وكل عنصر يباع كمفرد وكصندوق

(  6000)من ثم السعر الخارج(008823566)والباركود ( صندوق عصير)ونكتب وصف للعنصر(عنصر صندوق)وكذالك نحدد نوع العنصر

ونحدد%(200)وفيحدد هامش الربح هو( 4000)والتكلفة

كمفرد ومن المعلومات االضافية نقوم باضافة العنصر كمفرد اي مرة( مستعمل)ونحدد المخزون( اسم مجهز العنصر مثال شركة ببسي)مورد

(باركود المفرد يختلف عن باركود الصندوق)1والكمية

وباركودالعنصر الذي تم ادخاله بالمعلومات العنصر يمكن ان يحدد باركود للصندوق وللمفرد1كصندوق والكمية 

باركود مختلف حيث اليجوز تكرار الباركودات وكذالك يمكن اضافة الصورة للعنصر ويمكن عناصر بديلة للعنصر ان وجد
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(Kit items)عناصر الحزمة-4

عناصر الحزمة هي عبارة عن عنصر بداخلة عدة عناصر اي عناصر العروض تشمل عنصر بداخلة عدة عناصر

(عناصر الحزمة)ونحدد نوع العنصر---معلومات العناصر---عناصر—من المعلومات االساسية

عرض منضفات او اي مواد تحدد بعرض خاص تباع حزمة من المواد بسعر (ومن ثم نكتب وصف للعنصرالعنصر

و هامش الربح يحدد (4000)والتكلفة (5000)والسعر الخارج (00887796)والباركود)او تكلفة واحدة

(مثال مورد المنضفات شركة االنوار مثال)اوتوماتيكيا عند كتابه سعر البيع والشراء ونحدد مورد

ومن عناصر الحزمة نحدد العناصر التي تدخل في العرض 

ونضغط على اضافة عنصر ونحدد اسماء العناصر والباركودات لكل عنصر والكميةلكل عنصر في هذا العرض

والسعر وبعد ذالك نضغط على حفظ المخزون
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(style code items)عناصر النمط -5

اوالحيث قبل البدء باضافة العناصر نقوم(المالبس واالحذيةوغيرها)العناصر التي تباع بالقياسات واللون

اوال نحدد االلوان ان كان العنصر متوفر باكثرعنصر النمط—عنصر---من المعلومات االساسية 

(……مثال االلوان المتوفرة هي ابيض و اسود واحمر و وغيرها)من لون

مثال القياسات (واذا كان العنصر احذية نحدد كذالك القياسXL, L, m ,s)(اذا كانت مالبس كذالك نحدد القياسات

(  تيشيرت اطفال )ونظغط حفظ وبعد ذالك ندخل معلومات العنصر كالوصف)41و40و39و38المتوفرة هي 

الشركة المجهزة مثال شركة )ونحدد مورد( 12000)والتكلفة(15000)والسعر الخارج ( 008554388)والباركود

(الكوخ
فظللعنصر ومن ثم ح(القياس او اللون المتوفر)ومن عناصر النمط نحد رمز النمط بالضغط علية يضهر النمط 
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(weight items)الوزنعناصر-6

ر التي توزنعناصر الوزن هي العناصر التي تباع بالكيلوغرام مثل الفواكه والخضار واللحوم والبقوليات اي العناص

بالميزان حيث يتم اخذ الباركود الخارج من الميزان لكل عنصرواضافتة لمعلومات ادخال العنصر

قبل ذالك يتم ضبط معلومات باركود العناصر التي تباع بالوزن 

الميزان االلكتروني---خيارات—من االعدادات

حيث

( 2DIGIT)رمز نعريف عنصر الوزن 

هذه االرقام تعريف لباركود الوزن22او21او 20ويجب ان يبدء باركود الوزن او رمز الوزن برقم اما 

اي خمس ارقام(5DIGIT)رمزعنصرالميزان
خمس ارقام(5DIGIT)رمز عنصر الوزن 
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WIEGHT ITEM(عناصر الوزن )

من الباركود عناصر الوزن يمكن كذالك التحكم بعددة اضافة عناصر الوزن

معلومات العناصر وادخال عناصر الوزن---العناصر–المعلومات االساسية 

والباركود من ليبل الوزن الخارج من الميزان ( فراولة)اسم العنصر

(  1500)وكتابة السعر الخارج(201000510003مثال)

كود13عادة مايتكون باركود الوزن من (900)والتكلفة

ووبعد ذالك نضغط على (اسم مجهز الفواكه والخضراوات)وتحديد المورد

وحفظ(10005)عنصر الوزن ونضغط على رمز الميزان االلكتروني 
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عننننننننننن طريننننننننننق الضننننننننننغط علننننننننننى جدينننننننننند واضننننننننننافة موضننننننننننف ومننننننننننن ثننننننننننم( الكاشننننننننننير)يمكننننننننننن تحدينننننننننند عنننننننننندد المننننننننننوظفين

كموضننننننننننننننفين يننننننننننننننتم تحدينننننننننننننند رمننننننننننننننز سننننننننننننننري لكننننننننننننننل موضننننننننننننننف وتحدينننننننننننننند صننننننننننننننالحية لكننننننننننننننل موضننننننننننننننف او لكننننننننننننننل

مثننننننننننننننننل تغييننننننننننننننننر)كاشننننننننننننننننيروغلق الصننننننننننننننننالحيات الغيننننننننننننننننر متاحننننننننننننننننة او مسننننننننننننننننموحة للكاشننننننننننننننننير ان يتالعننننننننننننننننب بهننننننننننننننننا

تنننننننننننتم غلقهنننننننننننا منننننننننننن قبنننننننننننل االدمنننننننننننن لكننننننننننني اليسنننننننننننتطيع الكاشنننننننننننير(االسنننننننننننعار وتغيينننننننننننر الكمينننننننننننة واضنننننننننننافة العناصنننننننننننر 

ان يغيننننننننننننننننننننننننننننننننننننر فيهننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ويننننننننننننننننننننننننننننننننننننتم اعطنننننننننننننننننننننننننننننننننننناء كافننننننننننننننننننننننننننننننننننننة الصننننننننننننننننننننننننننننننننننننالحيات لالدمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بالكاشنننننننننننير بصننننننننننننورة عامننننننننننننة اليسنننننننننننتطع النننننننننننندخول الننننننننننننى المكتننننننننننننبعنننننننننننند اضننننننننننننافة رمننننننننننننز سنننننننننننري لكننننننننننننل موضننننننننننننف 

الخلفننننننننننننني والتالعنننننننننننننب بالنضنننننننننننننام فالكاشنننننننننننننير مسننننننننننننن  ل فقنننننننننننننط عنننننننننننننن عملينننننننننننننة البينننننننننننننع واصننننننننننننندار فننننننننننننناتورة البينننننننننننننع

اعدادات االمانطريقعن ( مثال كاشير محدد للبيع باالجل)ويمكن تحديد كاشير للبيع بنوع 
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(Employees)الموظفين
تعطيل صالحيات الكاشير في المكتب الخلفي وتفعيل صالحية الكاشير في المبيعات—االمن–من االعدادات 

ويمكن تعطيل الصالحيات بالضغط مطوال على الخيار وبعدها الضغط على تعطيل اللغاء الصالحيةوعند تحديد 

تحديد نوع الموضفين اما ادمن او فريق مبيعات)مجموعةاالمن وتحديد الموظفين

تحديد الرمز السري له ويمكن تغيير الرمز السري لهID=1لالدمن 

وتحديد رمز سري له وبعدها تتم ترقيم بقية طاقم المبيعات على االساس المعروض

ID=2للكاشير االول 

وتحديد اتجاه التصميم يمين او يسار ويمكن كتابة(واجهه لبرنامج المبيعات)ويمكن تحديد واجهه لكل موضف 

المعلومات االضافية الخاصة بالموضف من تاريخ الوالدة وااليميل وجدا مهم كتابة تاريخ االنضمام للعمل في

البرنامج وكما يمكن تبديل طاقم العمل او كفترات عن طريق خروج الصراف لكي يضهر خانة رمز السري ويرفق كل

موضف كلمة السر الخاصة به وكل تقرير صراف يرفق معة اسم الموضف اوالكاشير
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Suppliers الموردين

موردين وبعدها نقوم بانشاء حساب موردين وملئ المعلومات الخاصة بهم–من المعلومات االساسية 

تحديد نوع المورد مورد مالبس او مواد غذائيةوبعدها نقوم بانشاء حسابات الموردين1-

المعلومات

(مثال خليج المرجان)اسم المورد

(مثال علي الرصافي)اسم المالك

(مورد مواد غذائية)نوع العمل 

(فواكه وخضار)الصنف او الفئة نوع المبيعات بالتحديد

(بغداد) المحافضة

(علوة جميلة/مثال بغداد)عنوان المورد
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supplierالموردين

(07786548998مثال (رقم الهاتف الخاص بالمورد

)aliali87@gmail.comمثال )االيميل ان كان هنالك لديه ايميل

عند ادخال العناصر يجب اضافة اسم المورد لكي ترفق العناصر للمورد

اءان كان هنالك بيع باالجل فعند الشراء يتم تحديد حد رصيد للشراء من مورد باالجل او اقصى مقدار للشر

نزلحد الرصيد نحدد كمية رصيد او مال ويتم من الدفع بحساب الم–من المعلومات االضافيةالخاصة بالموردين 

السحب من كمية الرصيد

ويكون التسديد من حساب المنزل

وبعداليه التطبيق كبرنامج المبيعات نحدد اسم المورد والدفع بحساب المنزل والتسديد عن طريق خيار زبون

ذالك تحديد مجموعة المنزل ويتم التسديد
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(فاتورة الشراء)الشراءطلب

حيث يجب ارفاق او تحرير فاتورة الشراء مع كل مورد لكتابة عدد العناصر(المجهز)عادة ماترفق فاتورة الشراء مع المورد 

اقل كمية يمكن تحديها عندما يصل لها مخزون العنصر يتم الطلب مرة)مع الكمية وسعر البيع والشراء وتحديد االوردر بوينت 

—عند ادخال معلومات العناصر االساسية من المعلومات االساسية(وتحديد كمية اعادة الطلب مرة اخرى)اخرى من المورد

(ومن ثم تحديد عدد اقل كمية للعنصر)التحكم بالمخزون –معلومات العناصر 

للمالحضةيجب قبل انشاء فاتورة)تحديد اسم المورد ومن ثم تحديد العناصر —جديد---من ادارة طلب شراء)طلب الشراء 

الشراء ادخال اسم وباركود العنصر وسعر البيع والشراء وتحديد االوردر بوينت وتفعيل خيار في المخزون لكي تضهر بعدها

بعدهاا ادخال الباركود وضغط بحث تضهر معلوماات العناصر وتحديد الكمية والسعر(كميات العناصر في المخزونات العناصر

وسعر الشراءوكتابة تاريخ الشراء وتاريخ الطلب مرة اخرىو وبعد ادخال كل العناصر التي تم شراءها(سعر البيع)القياسي

من المورد الضغط عالى حفظ وتاكيد وتسلم طلب الشراء لكي يتم تاكيد طلب الشراء

وبعدها الرجوع والضغط على خيار تلقي طلب شراء الستقبال طلب الشراءوالضغط على تاكيد وحفظ وانهاءوان لم تضهر

الفاتورة الشراء نضغط تحديث تضهر تفاصيل الفاتورة الشراء ويمكن طباعة الفاتورة على ورق
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(فاتورة الشراء)طلب الشراء

A4ويمكن تعديل على الفاتورة ويضهر تاريخ التعديل عليها

تعني عند ادخال معلومات العناصر لكل عنصر نحديد عدد العادة)تلقي طلب شراء تلقائي 

الطلب مرة اخرى على المنتج

التحكم---نحدد العنصر وتفاصيلة —معلومات العناصر—من المعلومات االساسية

بالمخزون

order point (الكمية تعني اقل عدد يصل اليها المخزون)الكمية العادة الطلب

Reorder point اعادة الطلب لنفس الكمية

Minimum stok rules(useمستخدم
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PURCHES ORDER( فاتورة الشراء)

من ادارة طلب شراء يتم عمل فاتورة شراء لكل مورد حيث يتم ادخال العناصر وكميتها 
وسعر البيع والشراء ومن ثم تاكيد وبعد ذالك الدخول على تلقي طلب شراء لتاكيد 

استالم الفاتورة 

طلب شراء تلقائي يفعل هذه الحاله عند نحدد نقطة شراء او اوردر بوينت العادة الطلب 
مرة اخرى

وامكانية ارجاع المواد للمورد عمل فاتورة ارجاع للمواد 
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(CUSTOMER ACCOUNT)الزبون

سوف تضهر نافذة انشاء حساب الزبائن وانشاء مجموعات خاصة—حساب الزبون---من زبون

VIP,GOLDEN,SELVER()وانشاء مجموعات خاصة با(الزبائن المميزين)بالزبائن GROUP

زبائن10كل مجموعة تضم 

انشاء الحساب الخاص بالزبائن

(مثال محمد)اسم الزبون

(1اعطاء رقم للزبون كترتيب مثال )رقم الزبون

(زبون جديد او زبون قديم)حالة الزبون

(بغداد)المحافضة

(شارع فلسطين)العنوان
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)CUSTOMER ACCOUNT)حساب الزبون

(ان كان هنالك عنوان اخر)العنوان الثانوي للزبون

(07757990044)رقم هاتف الزبون

(mohameedss345@gmail.com)البريد االلكتروني للزبون

عالغرض من انشاء حساب الزبون للزبائن الخاصين او المميزين مع امكانية البي

االجل لهم حيث يحدد حد من الرصيد للزبون للشراء باالجل ويتم سحب من هذا

مجموعة حساب المنزل)ومن زبون (الدفع)الرصيد من حساب المنزل 

ويمكن كذالك من رصيد المتجر اعطاء مقدار من المال وسوف تضهر(التسديد

(المتبقي من المال)مقدار السحب والتسديد
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)CUSTOMER ACCOUNT)حساب الزبون

From-system setting—all feauters ---customer—House Account collection

(مجموعة حساب المنزل بتسديد الدين---زبون–كل المميزات ---من اعدادات النظام 

عند الشراء باالجل يكون عن طريق

ء باالجلوتحديد الدفع بحساب المنزل وتحديد كمية المال للشرا---الدفع بحساب المنزل —الدفع

اونفس االلية لكمن الدفع برصيد المنزل

ومن سندات الدين تضهر الية الدين للمورد والزبائن وحاله السندات المستلمة 
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POPS RETIALSانواع البيع في برنامج 

ال يحتنننننننننننننننننننننننننننننننننننناج النننننننننننننننننننننننننننننننننننى رصننننننننننننننننننننننننننننننننننننيد(البيننننننننننننننننننننننننننننننننننننع كننننننننننننننننننننننننننننننننننناش )البينننننننننننننننننننننننننننننننننننع النقننننننننننننننننننننننننننننننننننندي 1-

(ميزانيننننننننننننننننة)يحتنننننننننننننننناج اللنننننننننننننننى رصننننننننننننننننيد وتحدينننننننننننننننند كميننننننننننننننننة رصننننننننننننننننيد(البيننننننننننننننننع بالنننننننننننننننندين)البينننننننننننننننع باالجننننننننننننننننل 2-

وكنننننننننننننننننننننننننننذالك ينننننننننننننننننننننننننننندعم البرننننننننننننننننننننننننننننامج النننننننننننننننننننننننننننندفع بالنقنننننننننننننننننننننننننننناط والننننننننننننننننننننننننننندفع ببطاقننننننننننننننننننننننننننننة االئتمننننننننننننننننننننننننننننان

جمينننننننننننننننننننننننننننننننننننننع المبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننالغ المادينننننننننننننننننننننننننننننننننننننة توضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننع فننننننننننننننننننننننننننننننننننننني جنننننننننننننننننننننننننننننننننننننرار النقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواع النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندفع النقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننديا

جمينننننع التكننننناليف والمصننننناريف التننننني تخنننننرج منننننن جنننننرار النقنننننود مثنننننل مصننننناريف المننننناء والغننننناز والكهربننننناء)النقننننند الخنننننارج-1

والتنننننننننني تسننننننننننحب مننننننننننن برنننننننننننامج المبيعننننننننننات والتنننننننننني توجنننننننننند ضننننننننننمن حالننننننننننة النننننننننندفع واالسننننننننننتالم(والنقننننننننننل وغيرهننننننننننا 

النقننند الننننداخل االمننننوال التنننني توضننننع فنننني جننننرار النقننننود الناتجننننه منننن دفننننع الننننديون او اضننننافة نقنننند خنننناص مننننن صنننناحب المحننننل-2

وجميننننع انننننواع النقنننند الننننداخل والخننننارج تخضننننع لفنننناتورة وكننننل فنننناتورة ترفننننق مننننع سننننبب او مايسننننمى بالمالحظننننة(او الماركننننت 
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كل مبلغ مادي يسحب او يضاف الى جرار النقود بعد اخذ فاتورتة يرفق الى تقارير حاله الدفع

واالستالم حيث يمكن رؤية مقدار السحب والتسديد الى جانب االشخاص والمالحضات الخاصة

يربالدفع بتاريخ يوم الدفع والتسديد الى جانب ذالك يدعم البرنامج استدعاء الفاتورة او الفوات

الرجاع)من نقطه البيع واالرجاع كذالك في نقطة البيع حيث الضغط على ايقونة ارجاع مال 

تورةوتحديد الفاتورة والضغط على طباعة لتطبع فاتورة االرجاع وكذالك تعليق فا(عنصر لزبون

اي هنالك فاتورة بيع تحت الطلب وبنفس الوقت طلب اخر عند الضغط)عند وجود طلب سريع

عى خيار تعليق تتهلق الفاتورة وتضهر نافذة البيع لبيع فاتورة اخرى وعند االنتهاء من

الفاتورة يتم الرجوع للفاتورة بالضغط مرة اخرى على تعليق سوف تعود الفاتورة القديمة

واكمالها بالدفع 
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المخزون او المخازن يحتوي على كميات العناصر الموجودة في النضام والمرفقة من قبل االدمن او صاحب العمل

تحتوي المخزونات المادية على كميات العناصر الكميات االساسية وان كان هنالك: المخزونات المادية

وهنا تعني مطروح او مسحوب من الكمية(-)سحب من كمية العناصر تضهر ارقام مرفق معها عالمة 

عند رؤية المخزونات المادية(قطع4) وبعد البيع 10االساسية مثال كمية االساسية لعنصر معين 

اي الكمية بعد سحب وكذالك المواد المخزونة ضمن التاريخ موجودة ضمن خيارات6(-)تضهر 

المخزن ويمكن جرد العناصر من ضبط المخزون

وتحديد العناصر بالضغط على اضافة ومن ثم تاكيد وبعد–جديد —ضبط مدخرات المخزون---مخزون

ذالك تضهر كميات العناصر ويمكن تعديل الكمية 

(INVENTORY)المخزون
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(Barcode List)قائمة الباركود
ايةيتيح برنامج بوبس ريتيلز امكانية تصميم باركودات للعناصر والتحكم بعدد االباركودات وبد

الباركود

From—basic informations—item—barcode list
لستة الباركود---العناصر---من المعلومات االساسية 

حيث يجب ان تكون الطابعة ملحقة بالجهاز وبالبرنامج مقترنة لكي)نحدد نوع طابعة الباركود

وبعد ذالك نضغط على خيار بحث لتضهر العناصرالتي نرغب(تطبع عدد الباركودات المحددة

بطباعة باركود لها ونحدد عدد الباركودات لكل عنصر

ارقام)ويتيح البرنامج امكانية تحديد عدد ارقام الباركودات وكذالك تحديد بداية الباركود

(البداية
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(Barcode list)قائمة الباركود

نحدد بداية الباركود–ومن االعدادات العامة للعنصر ---الخيارات —من االعدادات

واعلى عدد او اقصى عدد العداد الباركود

From—setting—options—defualt setting(item(
Barcode prefix (بداية الباركود )

Maximum barcode digit (اقصى عدد الرقام الباركود )

او اي رقم0100يمكن تغييرهالمثال 0088مثال بداية الباركود هو 

هذه االرقام تكون ثابتة في صنع الباركود وباقي االرقام يمكن اضافتها حسب رغبة الزبون
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(BARCODE LISTقائمة الباركود)

008845678ارقام فالباركود لعنصر يكون 9واقصى عدد للباركود مثال 

االجهزة الملحقة في البرنامج او االجهزة التي يمكن ان يتم ربطها مع البرنامج هي

CASH DRAWER

BARCODE PRINTER , BARCODE READER ,RECEIPT

SECOND DISPLAY SCREEN , ELECTRONIC SCALES

MSR
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)Setting)االعدادات

االعدادات العامة للمتجر—الخيارات—اتمن االعداد

Setting—options—defualt setting store

(جرار النقود)وتحديد اقصى مبلغ لدخول الصراف 

)Casher in max (100000مثال اقصى مبلغ لدخول الصراف

ويمكن تحديد ايام االرجاع من خالل سياسة المتجر واذا كان هنالك ايام للتوصيل تحدد ايام التوصيل

From setting—options---policy store
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CONNECT POPS RETIALS IF THEY 
ARE TWO CASHER OR COMPUTER

عيين يجب ت(قبل انشاء الحساب او قبل فتح المكتب الخلفي او نقطه البيع لكل نقطة بيع او حاسبة)بعد تنزيل البرنامج

ipلكل نقطة بيع حيث يجب تعيين حاسبة  اساسية واالخرى ثانوية حيث تكون االساسية   

الدخال معلومات العناصر او ادخال العناصر وانشاء حسابات الموردين والزبائن والمخازن والموظفين وفواتير 
الشراء والتقارير المتنوعة للبيع وكل مايخص تصميمات الشاشة والتحديثات واالمان وكل مايخص ادارة الماركت 
ير فقط كاشيرة واحدة والكاشيرة االخرى الثانوية فقط كنقطة بيع حيث يتم تحديد صالحيات خاصة المور البيع للكاش

Server and client connection   
client( الحاسبة او نقطة البيع  الثانوية) and Server( الحاسبة او نقطة البيع االساسية)

With ip connection for two casher that server have ip and client have ip and to connect 
put server ip in client casher
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SERVER AND CLIENT CONNECTION

SERVER IP 
From Network --- properties---Ethernet---properties---CHOOSE (TCP/IPV4) 
internet version protocol and put 

IP address (192.168.1.1)

Subnet mask (255.255.255.0)

Default gate way(192.168.1.5) 

And press ok and before connection make sure that to casher have 
connection between them by (LAN cable)

يجب قبل ربط الشبكات للكاشيرات توصيل كيبل الن بين الكاشيرتان لكي يحدث توصيل 
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SERVER AND CLIENT CONNECTION 

For Client IP

Same step of server connection just put IP of client 

IP address (192.168.1.2)

Subnet mask(255.255.255.0)

Default gateway(192.168.1.5)

We put same default gateway to server and client and 
press ok
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SERVER AND CLIENT CONNECTION

Server (just back office)

عند تنصيب البرنامج المكتب الخلفي فقط 

Back office local host

In search write SQL SERVER COMFIGURATION NETWORK AND MAKE SURE ALL 
OPTION ENABLE JUST LAST OPTION DISABLE

AND OPEN BACK OFFICE AND CHOOSE SQL SERVER AND PUT SERVER LOCAL 
HOST

IN CLIENT CASHER  WE CHOSE JUST POS WHEN SET UP PROGRAM  CHOOSE  
GUST  POS 

AND CHOOSE SQL SERVER BUT WE WRITE THE SERVER IP (192.168.1.1)TO 
CONNECT OR SO THAT SYNCHRONIZATION OCCURS AND INFORMATION IS 

TRANSMITTED
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SERVER AND CLIENT CONNECTION FOR MORE THAN 
2 CASHER

Always server(back office )and client(pos) and use Hub to connect network 
between them(if we have 3 casher use 3 cable LAN to connect cashers with Hub 

نفس الخطوات  التي تم شرحها في الساليد السابق فقط نضع لكل كاشير 

ipخاص به حيث يكون

Server IP address(192.168.1.1) االساسية

1 client IP address(192.168.1.الثانوية االولى

الثانوية الثانية client IP address(192.168.1.3) 2وهكذا اذا زاد عدد الكاشيرات
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CERVER CLIENT CONNECTIONS 

كاشيرات حيث ننصب في الكاشيرة االساسية فقط المكتب الخلفي وبقية الكاشيرات 3ومن ثم تنصيب البرنامج في 

فقط نقطة البيع 

We choose for first casher (back office) 

And  second ,third casher choose just pos

And in server casher press to SQL server and choose LOCALHOST 

And in second and third casher write (IP of Server)

(192.168.1.1 ) 

To make sure that all  Part of network connections 

Search run and write (ping  192.168.1.1 –t)
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(تقارير المبيعات ) SALES REPORT

تقارير مفصلة عن المبيعات الي يوم من ايام المبيعات اي محددة بتاريخ  وفيه تقرير اي فاتورة )تفاصيل المبيعات اليومية -1
(محددة يتم تحديد رقم الفاتورة والتاريخ واسم الموضف وتضهر التفاصيل

(من خالل هذا التقرير يمكن بحث فاتورة الي تاريخ او تاريخ محدد )تقارير بواسطة الفاتورة-2

(من خالل هذا التقرير يمكن ر ية المبيعات الي يوم محددة بساعات البيع )تقارير مبيعات بالساعة -3

(كذالك من خالل هذا التقرير معرفة او ر ية  اوقات البيع للعناصر اليام محددة)تفاصيل المبيعات بالوقت-4

ات هذه التقارير  تبين نوع الدفع للمبيعات سواء كان بيع نقدي بيع باالجل بيع برصيد المتجر بيع ببطاق)تقارير بنوع الدفع-5
(االئتمان

حيث نستطيع ان نحدد السعر القياسي واقل سعر بيع ونحدد تاريخ ومورد ويضهر تقرير ونبحث عن )تقارير بواسطة االموردين-6
(العناصر الخاصة بالمورد

(يوضح خالصة المبيعات اليومية بما يخص البيع والشراء وكل مايخص الزبائن والموردين )تقارير ملخص المبيعات-7

( الفواتير التي خرجت من قبل مظف معين ويحدد اسم الموظف)تقرير الموظف-8
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OTHER REPORT ( تقارير اخرى)

تقاريرمبيعات يومية -1

(تقارير المبيعات خالل شهرمحدد)تقارير مبيعات شهرية-2

في هذا التقرير يوضح خيارات مثل هامش الربح لكل عنصر وهامش الربح لكل فئة ووالمبيعات الكلية لكل )تقارير العناصر-3
(عنصروالمبيعات الكلية لكل الفئاتوافضل واسوءمبيعات للعنصرمن حيث كمية السحب على العناصر

(حيث يظم هامش الربح للموردين والمبيعات الشهرية للموردين وافضل واسوء مبيعات بواسطة الموردين)تقارير الموردين-4

تقارير الفاتورة الكاش-5

(يظم هذا الخيار اسوء وافضل مبيعات لعناصر النمط)تقارير مبيعات عناصر النمط -6

حالة المبيعات طلبات الشراء-7

(هامش الربح الشهري ومبيعات حساب البيت)تقاريربالتاريخ -8
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(STORE)المتجر

setting---store information( معلومات المتجر)

تضهر المعلومات الخاصة بالمتجر والمالك للمتجر

(اسواق الهدى)اسم المتجر

)                (اسم المالك

(بغداد)المحافضة

(بيع مواد غذائية)نوع العمل

(07789065433)الهاتف

)                       (االيميل

( صورة الشعار)شعار الماركت الخاص بشعار فاتورة المبيعات LOGO
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CURRENCY (العملة)

SETTING----STORE----CURRENCY

د لعملة البل(صح ) حيث يتم تحديد العملة االساسية للبلد حيث تعتبر العملة االساسية للعراق الدينار ويتم وضع عالمة
ومن ثم حفظ

حيث ان البرنامج يعمل بعملة واحدة اساسيةفثط ام دوالر او دينار ويمكن تحديد مايعادل هذه العملة  IQD

---------نحدد البلد 

----IQD( العرض)

EXCHANGE RATE (معدل الصرف)
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ة الخيارات الخاصة بالتحديثات والنسخة االحتياطي
واستعادة النسخة االحتياطية وتهيئة البيانات

Other-----program----(تحديث البرامج)كل مايتعلق بتحديث البرنامج واخر التحديثات

Other---Data base---back up( نحدد مسار لحفظ ملف النسخة االحتياطية)نسخة االحتياطية

Other-----Data base-----Data initialization( حذف البيانات الخاصة )تهيئة البيانات
بالموردين والعناصر والزبائن
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(االستيراد والتصدير)استعادة وتحميل البينات االساسية 

From  Basic information----other management---upload/download 
data

تحميل البينات االساسية/استعادة----دارات اخرىا من المعلومات االساسية ---

يتم من خاللهااستيراد او تصدير المعلومات العناصر او معلومات الموردين او غيرها 

حيث يتم في حالة استيراد بيانات العناصر من االكسل اللى البرنامج من هذا الخيار سوف يتم ادخال كل مايخص 
معلومات العناصر 

ومن البرنامج يمكن تصدير جداول او بينات خاصة بالعناصر او المردين او المخازن تو غيرها من البرنامج الى 
A4االكسلل وطباعة هذه المعلومات على ورق 
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عدادات االيصال وازرار الوضائف وازرار العناصر وتخيط الشاشة الخاص ببرنامج 
 posالمبيعات  

من االعدادات ــــــازرار العناصر حيث يمكن اضافة عناصر في واجهة برنامج 
تخطيط عدد الصفوف واالعمدة ) المبيعات عن طريق تحديد عدد ايقونات العناصر 

ازرار ----والضغط على تطبيق ومن ثم حفظ ومن االعدادات ( وارفاق أسماء العناصر 
الوظائف تحديد االيقونات الخاصة بالدفع والعناصر والعمليات التجارية والنضام حيث 

ع اي مثال يحدد مثال الدف) يمكن للمستخدم وضع ايقونات التي يحتاج لها حيث يحدد الفئة 
د المتجر ويقوم بتحديد خيارات ايقونة الدفع مثال بيع نقدي بيع بحساب البيت او بيع برصي

صالويقوم بتحديد مخطط الضافة العناصر ومن ثم تطبيق وحفظ االي( بيع بالنقاط وغيرها 
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من االعدادات( لخاص بفاتورة المبيعات االالوصل ) 

ايصال تضهر نماذج للوصوالت يتم تحديد نموذج العربي واضافة 
المعلومات المطلوبة للفاتورة من كمية وسعر والمجموع واسم الماركت 

وشعار الماركت والعنوان والرقم ورقم الفاتورة وبعد ذالك حفظ والدخول 
وحفظ ويمكن 1على اعدادات الطابعة وتحديد نوع الوصل وووضع رقم 

م تحديد فاتورة النقد الداخل والخارج وكذالك قسيمة الباركود حيث يحدد رق
25* 3938* 58اللي بل قياسين واختيار احدهما 
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