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مالحظات هامة حول دليل المستخدم
 )1قد تختلف بعض الشاشات والصور الواردة في دليل المستخدم ،عن ما هو موجود في نسخة
البرنامج لدى المستخدم ،بناء على نوع نسخة البرنامج وصالحيات المستخدم على البرنامج.

 )2نظرا للتجديدات والتحديثات المستمرة للبرامج ،قد يتعذرعلى الشركة القيام بتعديل المعلومات
واالضافات الواردة في دليل المستخدم بما يتوافق ما آخر تحديث للبرامج.
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تشغيل البرنامج
بعد تنزيل البرنامج على الحاسوب ،يظهر على سطح المكتب رمز او ايقونة باسم " "Misk Restaurantيتم من
خاللها تشغيل البرنامج ،ستظهر شاشة يتم من خاللها ادخال رقم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ،ويكون رقم
المستخدم وكلمة المرور االفتراضية هي (.)1

اسم المستخدم وكلمة المرور االفتراضية
رقم المستخدم

1

كلمة المرور

1
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الشاشة الرئيسية للبرنامج
تنقسم الشاشة الرئيسية للبرمامج الى اربع اقسام:
 )1قسم " مجموعات االصناف "
 )2قسم " االصناف "
 )3قسم " الفاتورة "
 )4القائمة
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القسم االول :مجموعات االصناف
يتم من خاللها اختيار المجموعة المراد البيع منها ،حيث ان االصناف تتغير بناء على المجموعة المختارة ،ويمكن تقسيم االصناف الى
مجموعات مختلفة كتقسيمها بشكل عام الى (المأكوالت ،المشروبات ،المقبالت  ...الخ) او تقسيمها بشكل تفصيلي الى (سلطات ،مشاوي،
مشروبات طبيعية ،مشروبات باردة  ...الخ) ،او حسب ما يراه المستخدم بناء على طبيعة عمله.

القسم الثاني :االصناف
يتم اختيار الصنف المراد بيعه ،وعند النقر على الصنف تظهر شاشة لتحديد العدد وسعر الوحدة.

السماح بتعديل السعر يحتاج لتفعيل من شاشة االعدادات
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العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1الكمية :الكمية المراد بيعها من الصنف المحدد مسبقا ،يتم تعديل الكمية اما بالكتابة ،استعمال الحاسبة او استعمال "." - ، +
 )2السعر :السعر القطعة الواحدة من الصنف المختار ،ويتم تعديله بالكتابة او الحاسبة.
 )3موافق :اضافة الصنف للفاتورة.
 : X )4الغاء اختيار الصنف.
 : C )5اعادة الكمية الى االفتراضي ""1
 )6الحاسبة :تعديل السعر والكمية حسب الخانة المحددة للتعديل.
 )7مالحظات :اضافة مالحظة للصنف تظهر على طابعة المطبخ وال تظهر للزبون على الفاتورة.
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القسم الثالث :الفاتورة

العناصر الرئيسية للفاتورة:
 )1جديد :عمل فاتورة جديدة ،يجب حفظ الفاتورة السابقة.
 )2حفظ :حفظ الفاتورة واغالقها.
 )3طباعة :لطباعة الفاتورة قبل حفظها في حال الحفظ ال يمكن طباعتها الى بالرجوع لالرشيف.
 )4الزبون :تحديد اسم الزبون صاحب الطلبية.
 )5ارسال الى المطبخ :ارسال نسخة من الطلبية الى المطبخ العدادها.
 : X )6حذف الفاتورة.
 )7المجموع :اجمالي الفاتورة قبل الخصم.
 )8الخصم :اعطاء خصم على االجمالي الكلي للفاتورة.
 )9المطلوب :االجمالي بعد الخصم.
 )11المدفوع :المبلغ الذي تم دفعة من قبل الزبون.
 )11الباقي :باقي الحساب اما للذمة او المؤسسة (باللون االحمر للمؤسسة ،اللون االخضر للزبون).
 )12قيمة اخر فاتورة :قيمة اخر فاتورة تم حفظها على النظام ،ويظهر تاريخ الفاتورة ووقتها في اعلى الخانة.
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القسم الرابع :القائمة
قائمة مخصصة بمدير النظام ،حيث يمكن من خاللها تعريف االصناف ،الزبائن ،الموظفين (مستخدمين النظام) ،الطاوالت ...الخ

العناصر الرئيسية للقائمة:
 )1ارشيف الفواتير :ارشيف فوايتر المبيعات كامل.
 )2الزبائن :تعريف زبائن المؤسسة.
 )3االعدادات :اعدادات البرنامج مثل شاشة العرض ،الطابعات ،واالعدادات العامة.
 )4االصناف :تعريف االصناف والمجموعات الخاصة بها.
 )5الطاوالت :تعريف الطاوالت وقاعات الخاصة بها.
 )6الموظفين :تعريف الموظفين وبيانات تسجيل الدخول للنظام.
 )7اغالق :اغالق البرنامج.
 )8تسجيل الخروج :تسجيل الخروج من المستخدم الحالي والدخول لحساب مستخدم آخر.
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ارشيف الفواتير
يتم عرض جميع الفواتير التي تم بيعها على النظام وهي شاشة خاصة بمدير النظام حيث يمكن طباعة تقارير مفصلة للبيع خالل فترة
محددة.

العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1تحديد الفترة ( من – الى ) :تعبئة الفترة المراد اخذ تقرير لها.
 )2الكميات المباعة :تقرير يبين اسم الصنف ،الكمية المباعة ،متوسط السعر للوحدة ،االجمالي ،الخصم للفترة وتطبع على ورق .A4
 : * )3تقرير يبين اسم الصنف ،الكمية المباعة ،متوسط السعر للوحدة ،االجمالي ،الخصم للفترة وتطبع على الورق الحراري.
 )4طباعة الفاتورة المحددة :معاينة تقرير الفاتورة المحددة.
 )5حذف الفترة المحددة :حذف الفواتير الخاصة بالفترة التي تم تحديدها سابقا.
 )6حذف الكل :حذف جميع الفواتير منذ بداية العمل.
 )7اظهار التفاصيل :اظهار تفاصيل الفواتير عند طباعتها (خاص بالحقل الذي يليه).
 )8معاينة للطباعة :معاينة تقرير بكامل الفواتير مع تفاصيلها في حال عدم تعديل الحقل السابق.
 )9اغالق :اغالق شاشة االرشيف.
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الزبائن
يتم من خالل الشاشة تعريف الزبائن لربط الفواتير باسمائهم.

العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء حساب جديد.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف الحساب المحدد.
 )5اغالق :اغالق الشاشة.
 )6الرقم :رقم من البرنامج "متسلسل".
 )7االسم :تسجيل اسم الزبون الذي سيظهر في الفاتورة.
 )8جوال ،حقل اختياري يظهر على الفاتورة في حال تم تعبئته لسهولة التواصل مع الزبون في حال طلب خارج المؤسسة.
 )9الهوية ،الهاتف :حقول اختيارية.
 )11فعال :الحساب فعال او توقف العمل عليه.

البيع باسماء الزبائن يحتاج لتفعيل من شاشة االعدادات
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االعدادات
بعض االعدادات الرئيسية:
 )1االحتفاظ بالفواتير في االرشيف.
 )2حفظ آلي للطلبات.
 )3امكانية تعديل السعر.
 )4تفعيل الزبائن.
 )5طباعة الفاتورة دون حفظها او اعتبار الطباعة حفظ تلقائي للفاتورة.
 )6امكانية اضافة شعار المؤسسة على الفاتورة.
 )7اضافة اسم المؤسسة على الفاتورة.
 )8وضع رسائل آلية تطبع على الفاتورة.
 )9تعديل حجم ونوع الخط للبرنامج.
 )11تعديل حجم وعدد االزرار الظاهرة على شاشة البيع.
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االصناف
يتم تعريف االصناف من خالل هذه الشاشة.

العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء صنف جديد.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف الصنف المحدد.
 )5تسلسلي :رقم من البرنامج "متسلسل".
 )6رقم الصنف :حقل يدوي الدخال رقم الصنف للبحث عنه ويتم استعماله كباركود للصنف.
 )7اسم الصنف :تسجيل اسم الصنف الذي سيظهر في الفاتورة.
 )8االسم :تسجيل اسم الزبون الذي سيظهر في الفاتورة.
 )9سعر الوحدة :السعر االفتراضي للقطعه الواحدة من الصنف.
 )11المجموعة :المجموعة التي يتبع لها الصنف.
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 )11فعال :الصنف فعال او توقف عن العمل.
 )12صنف وزن :في حال يباع بالوزن.
 )13خصم نسبة :خصم تلقائي عند اختيار الصنف في الفاتورة.
 )14خصم مبلغ :خصم تلقائي عند اختيار الصنف في الفاتورة.
 )15الطابعات :الطابعات التي سيتم طباعة الطلبية عليها عند اختيار الصنف العداده.
 )16صورة الصنف.

مجموعات االصناف
يتم تعريف مجموعات االصناف من هذه الشاشة.

يتم الوصول لهذه الشاشة عن طريق النقر على ( )....بجانب اسم المجموعة في تعريف الصنف.
العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء مجموعة جديده.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف المجموعة المحدده.
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الطاوالت
يتم تعريف الطاوالت التي سيتم بيع الزبائن من خاللها.

العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء طاولة جديده.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف الطاولة المحدده.
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القاعات
يتم من خالل هذه الشاشة تقسيم الطاوالت الى قاعات لسهولة استدال الموظفين على الطاوالت.

يتم الوصول لهذه الشاشة عن طريق النقر على ( )....بجانب القاعة في تعريف الطاولة.
العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء قاعة جديده.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف القاعة المحدده.
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الموظفين
يتم تعريف المستخدمين للبرنامج وتعيين كلمة المرور الخاصة بهم.

يتم الوصول لهذه الشاشة عن طريق النقر على ( )....بجانب القاعة في تعريف الطاولة.
العناصر الرئيسية للشاشة:
 )1جديد :النشاء مستخدم جديد.
 )2حفظ :حفظ التعديالت التي تمت.
 )3تراجع :الغاء التعديالت التي تمت ولم تحفظ.
 )4حذف :حذف المستخدم المحدد.
يتم ادخال اسم المستخدم في االسم ،اسم العائلة في اللقب ،كلمة المرور الخاصة بالمستخدم ،ثم تحديد صالحية المستخدم لن كان مدير ام
موظف عادي.

