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 پیشگفتار 1

 تکنولوژی از وری رهبه و فروشگاهی و اداری اتوماسیون مناسب بستر ایجاد هدف با پیشگام فروشگاهی حسابداری جامع افزار نرم

 و حسابداری امور سهولت باعث بستری چنین از استفاده .است شده تجارت و امور اقتصادی تولید مختلف سطوح در روز های

 .بود خواهد خطا کاهش و حسابداری امور بیشتر کنترل سود، افزایش سرعت، و وری بهره افزایش فروش،

 و باشد پاسخگو را مختلف صنوف و فروش های صندوق ،ها شرکتی حسابدار نیازهای تمامی افزار نرم این که است این بر تالش

 کلیدی هدف سه باتمحاس دقت و استفاده سهولت بودن، جامع .است شده تعبیه افزار نرم در جهت بدین متعددی امکانات و ابزار

 .باشد می افزار نرم این توسعه و طراحی زمینه در

 .باشد می مجرب و هرما مهندسی تیم کارگیری به و حسابداری افزارهای نرم توسعه و تحقیق سال 10 از بیش حاصل افزار نرم ابن

 نیازهای رفع و افزار منر این نمودن بهینه و خدمات بهتر چه هر ارائه جهت را خود تالش تمامی شپرداز امگپیش افزاری نرم گروه

ما را  .داشت خواهد مینهز این در مهمی نقش عزیزان شما انتقادات و پیشنهادات نظرات، یقینا .گیرد می کار به عزیز کاربران شما

 در این امر مهم یاری نمایید.

 

 ها بهترین آرزوی با

 شپرداز پیشگام افزاری نرم گروه

 

 افزار نرم خرید قابل های ویژگی 2

 که است ختلفم صنوف و بخش ها در استفاده جهت متنوعی بخش های و امکانات دارای پیشگام فروشگاهی حسابداری نرم افزار

 قابل ویژگی های بخش و پایه بخش شامل دو نرم افزار این .دهید سفارش را امکانات این خود نیازهای به توجه با می توانید شما

 رایگان و می شود ارائه رنرم افزا پایه نسخه همراه به که می باشد فروشگاهی و حسابداری پایه امکانات شامل پایه بخش .است خرید

 .هستند خریداری قابل جداگانه صورت به خرید قابل ویژگی های بخش .می باشد

 است: آمده زیر در نرم افزار خرید قابل ویژگی های

 

 شماره عنوان توضیحات

 کاالهای جهت فروش از برگشت و خرید از برگشت فاکتورهای صدور امکان

 مرجوعی

 1 فروش از برگشت و خرید از برگشت

 همراه هب پرداختی و دریافتی چک های ثبت و فاکتورها در چک از استفاده امکان

 پاس انزم یادآوری امکان و آن گزارش های و ... و زدن برگشت کردن، پاس امکان

 چک

 2 آن گزارش و عملیات و چک ثبت

 به خود اقساط و مشتری اقساط ثبت و فاکتورها در اقساط از استفاده امکان

 و اطاقس زمان بندی و قسط ها زیر تعیین و اقساط محاسبات همراه به دیگران

 اقسط زمانپرداخت یادآوری امکان و آن گزارش گیری و آن عملیات

 3 آن گزارش و عملیات و اقساط ثبت
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 شماره عنوان توضیحات

 همراه به فاکتور در دیگران به خود اعتباری و مشتری (نسیه) اعتباری ثبت امکان

 پرداخت زمان یادآوری امکان و آن گزار ش گیری و زمان بندی تعیین

 4 آن گزارش و عملیات و اعتباری ثبت

 به پیش فاکتور تبدیل امکان همراه به مشتری برای پیش فاکتور صدور امکان

 امکان همراه به کاالها خرید جهت خرید سفارش های صدور و فروش فاکتور

 خرید فاکتور به خرید سفارش های تبدیل

 5 پیش فاکتور و خرید سفارش

 زشار و شده صادر فاکتورهای اساس بر کاالها تفکیک به سود محاسبه امکان

FI  روش های با انبار در موجود کاالهای FO، LI FO موزون میانگین و 

 6 سود گزارش

 7 عوارض و مالیات گزارش های کاالها فروش از شده دریافت عوارض و مالیات میزان گزارش

 و لیریا و درصدی صورت دو به زمانی بازه صورت به کاال تخفیف تعریف امکان

 آن گزارش گیری

گزارش  و کاالها دوره ای تخفیفات

 آن های

8 

ندوق ص انواع با سازگار هایپرماکت فروشگاهی پایانه های جهت اختصاصی صفحه

 فروش های

 9 مارکت هایپر ماژول

 هایپر ماژول صف در مشتریان مدیریت رکتهایپرما ماژول در صف در مشتری چندین فاکتورهای و کاال مدیریت امکان

 مارکت

10 

 11 کاالها ماهیانه گزارش  ماهانه صورت به کاالها از گیریگزارش  امکان

 برای بارکد چندین مدیریت و تعریف بارکد چندین با کاالها برای بارکد بی نهایت تعریف امکان

 کاالها

12 

 چند انبارهای انبارداری جهت کاالها خروجی و ورودی انبارهای تعیین امکان

 بخشی

 خروجی و ورودی انبارهای تعیین

 کاالها

13 

 بارکد مراهه به (... و کارتون بسته، عدد،) کاال یک از مختلفی سطوح تعریف امکان

 از کاال پایه سطح فروش امکان و پایه سطح اجزا تعداد تعیین و اختصاصی قیمت و

 باالتر کاالی سطح

 برای مختلف سطوح مدیریت و تعریف

 کاال

14 

 با ازگارس دیجیتال ترازوهای توسط شده تولید وزنی بارکدهای از استفاده امکان

 وزنی بارکد کردن سفارشی امکان و دیجیتال ترازوهای انواع

 15 وزنی کاالهای جهت وزنی بارکدهای

 16 کاالها مشخصات دسته ای تغییر یکجا صورت به مشخص کاالهای تعدادی مشخصات تغییر امکان

 و الکا موجودی حداکثر حاشیه و حداکثر حداقل، حاشیه و حداقل تعیین امکان

 کاال سفارش نقطه از گزارش گیری

 17 کاالها سفارش نقطه گزارش های

 و کتورهافا در آن ها از استفاده و بانکی کارتخوان های مدیریت و تعریف امکان

 آن تراکنش های از گزارش گیری

گزارش  و کارتخوان مدیریت و تعریف

 آن های

18 

 19 بانک تفصیلی گزارش های همراه به نظر مورد بانک تراکنش های تمامی از تفصیلی گزارش گیری
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 شماره عنوان توضیحات

 تفکیکی فیلترگذاری

 20 بانکی رسیدهای گزارش های درسیستم شده ثبت بانکی رسیدهای از گزارش گیری

 همراه به نظر مورد صندوق تراکنش های تمامی از تفصیلی گزارش گیری

 تفکیکی فیلترگذاری

 21 صندوق تفصیلی گزارش های

 یریگگزارش  و مختلف انبارهای در کاال جابجایی و انبارداری عملیات امکان

 مختلف انبارهای از کاال گردش

 گردش گزارش های و انبار عملیات

 انبار در کاال

22 

 اسناد و اقساط چک، شامل سررسیددار تراکنش های از گزارش گیری امکان

 تفکیکی فیلترگذاری همراه به اعتباری

 23 سررسیددار تراکنش های گزارش های

 شگزار همچنین و نظر مورد شخص تراکنش های تمامی از تفصیلی گزارش گیری

 تفکیکی فیلترگذاری همراه به شخص پرداخت های و دریافت ها

 و اشخاص تفصیلی گزارش های

 پرداخت ها و دریافت ها

24 

 25 درآمد و هزینه مدیریت و تعریف درآمدها و هزینه ها مدیریت و تعریف امکان

 ترگذاریفیل همراه به هزینه و درآمد تراکنش های تمامی از تفصیلی گزارش گیری

 تفکیکی

 26 درآمد و هزینه تفصیلی گزارش های

 27 ثابت دارایی های مدیریت و تعریف ثابت دارایی های مدیریت و تعریف امکان

 28 سرمایه کاهش / افزایش اشخاص سرمایه کاهش و افزایش و تعریف امکان

 راههم به هزینه و سرمایه گذاری تراکنش های تمامی از تفصیلی گزارش گیری

 تفکیکی فیلترگذاری

 29 سرمایه تفصیلی گزارش های

 امور جهت آزمایشی تراز محاسبه و حسابداری حساب های تعیین امکان

 حسابداری

 30 حسابداری آزمایشی تراز

 31 حسابداری روزنامه دفتر حسابداری امور جهت روزنامه دفتر گزارش گیری امکان

 32 حسابداری کل حساب های دفتر حسابداری امور جهت کل حساب های گزارش گیری امکان

 33 حسابداری معین حساب های دفتر حسابداری امور جهت معین حساب های گزارش گیری امکان

زمان  امکان همراه به دلخواه یادداشت های گزارش گیری و مدیریت ثبت، امکان

 آن نمایش بندی

 34 یادداشت دفتر

 جهت آن دسته بندی و بزرگان سخنان گزارش گیری و مدیریت ثبت، امکان

 فاکتورها پایین در نمایش

 35 آن دسته بندی های و بزرگان سخنان

 دار یدسررس اعتباری اسناد اقساط، چک، سررسید امور جهت یادآور نمایش امکان

 ... و

 36 رویدادها یادآور

 37 استفاده مورد ارز تعیین امکان .(.. و تومان ریال،) برنامه در استفاده مورد ارز تعیین 
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 شماره عنوان توضیحات

 38 لمسی کیبورد لمسی سیستم های و فروش پایانه های جهت لمسی کیبوردهای نمایش

 واحد ها، بانک کاال، نوع مانند نرم افزار پایه اطالعات مدیریت و تغییر امکان

 ... و شهرها شمارش،

 39 پایه اطالعات تغییر

 40 پشتیبان فایل های مدیریت پشتیبان فایل های بازیابی و حذف مدیریت، امکان

 41 انبار رسید و حواله شونده صادر فاکتورهای همراه به انبارداری رسید و حواله چاپ امکان

رداخت پ تعریف حقوق کارمندان، اضافه کاری و غیبت، اضافات و کسورات، امکان

 حقوق، چاپ فیش حقوقی و تهیه گزارش های حقوق افراد

 42 حقوق و دستمزد

دستی  ودکار وختعریف فرمول تولید کاال، تولید کاال از مواد اولیه به صورت  امکان

 و تهیه گزارش های تولید کاال

 43 فرمول تولید کاال

 44 حسابداری چند شرکته تقلصورت مس امکان ثبت جندین شرکت و انجام امور حسابداری برای هر یک به

 45 کدینگ حسابداری امکان ثبت و ویرایش درختواره کدینگ حسابداری به صورت کامال سفارشی

 46 صدور دستی سند حسابداری امکان صدور سند حسابداری به صورت دستی

 47 قطعی کردن اسناد حسابداری امکان قطعی کردن اسناد حسابداری

 48 دفتر حساب های تفضیل حسابداری حسابداری امور جهت تفضیلی حساب های گیریگزارش  امکان

 49 نمودارهای گزارش امکان گزارش گیری در قالب نمودارهای سفارشی

 50 رابط پیشگام موبایل ایلرابط پیشگام موبایل جهت ارتباط نرم افزار حسابداری و اپلیکیشن موب

 

 .نمایید اقدام آن به ارنرم افز خرید قابل ویژگی های افزودن به نسبت آن از پس یا و نرم افزار خرید ابتدای در می توانید شما

 

 سیستم نیازهای پیش 3

 است: نیاز زیر مشخصات حداقل با سیستم یک به نرم افزار، اجرای جهت

 

 مشخصات مقدار

 عامل سیستم 7  ویندوز

 پردازنده گیگاهرتز 1700

 حافظه گیگابایت 1

 هارددیسک فضای مگابایت  400
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 شود: تهیه زیر مشخصات با سیستم یک نرم افزار مناسب اجرای جهت می شود توصیه

 

 مشخصات مقدار

 عامل سیستم 7  ویندوز

 پردازنده گیگاهرتز  3000

 حافظه گیگابایت  4

 هارددیسک فضای گیگابایت 1

 

 سیستم های از می توان برنامه از استفاده جهت PC نمود استفاده فروش مکانیزه صندوق های یا و عادی. 

 نمود استفاده لمسی نمایشگرهای یا و کیبورد و ماوس از می توان اطالعات ورود جهت. 

 کاغذ اندازه با چاپگرهای از می توان فاکتورها چاپ برای A4 یا و A5 8 کاغذ چاپگرهای زا فیش، چاپ برای .کرد استفاده 

 .شود استفاده سانتی متری

 است وزنی بارکد اپچ و کاال کد ورود قابلیت با ترازوهای به نیاز وزنی، بارکدهای از استفاده و وزنی کاالهای فروش جهت. 

 

 افزار نرم نصب 4

ار کلیک کنید. بدو  My Computer رام قرار داده و بر روی درایو آن در دی دی دریافت شده را در سی سیافزار،  جهت نصب نرم

 افزار باز خواهد شد. ط به نصب نرمدو بار کلیک کنید. پنجره مربو setup.exeبا وارد شدن به آن، بر روی 

فزار ا ر توسط نرم، این کار به صورت خودکاباشدنیازهای سیستمی  برخی از پیشبه نصب افزار، نیاز  چنانچه جهت اجرای نرم

 :صورت زیر باز خواهد شد گیرد. پنجره مربوطه به صورت می
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ر بار د. پس از هرت دهی، ممکن است نیاز باشد سیستم چند بار ریستارت شود. لطفا به برنامه اجازه ریستانیازهاپیش در حین نصب

 ریستارت، نصب برنامه به صورت خودکار ادامه خواهد یافت.

 :پنجره مربوطه به صورت زیر استشود.  پس از نصب پیشنیازهای سیستمی، نصب برنامه اصلی آغاز می
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 شود. وارد صفحه بعدی می ”Next“با کلیک بر بروی دکمه 

 

 
 .، وارد بخش بعدی خواهید شد”Next“و فشردن دکمه  ”I accept the terms in the license agreement“  با انتخاب گزینه
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 ، وارد صفحه بعدی خواهید شد.”Next“با وارد کردن نام خود و نام سازمان خود و فشردن دکمه 
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ام پایگاه ت ورود و ناطالعا وکنید. در این جا، نام سرور پایگاه داده، نوع ورود  در این قسمت، اطالعات پایگاه داده را مشاهده می

مه د، تنها دکینه نداریاند. در صورتی که اطالعاتی در این زم فرض پر شده شود. این اطالعات به صورت پیش داده نمایش داده می

“Next” .را فشار دهید 
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صب و نمسیر  در این قسمت، نوع نصب به دو صورت کامل و سفارشی قابل انتخاب است. در قسمت سفارشی، قادر خواهید بود

صفحه بعدی باز ، ”Next“کنید. با فشردن دکمه  شود نوع نصب را به صورت کامل انتخاب موارد نصب را تغییر دهید. توصیه می

 خواهد شد.
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فزار، ا د. با نصب نرمنصب برنامه شروع شده و موارد مورد نیاز روی سیستم شما نصب خواهد ش ”Install“در اینجا، با فشردن دکمه 

 افزار نیز ساخته خواهد شد. و منوی شروع ویندوز، میانبرهای نرم ”Desktop“روی 

ی به صورت خودکار افزار قرار دهید. قفل سخت USBهای  افزار دریافتی را درون یکی از درگاه افزار، قفل سخت نصب نرمپس از 

شناسایی  ، عملیاتهای جداگانه نیست. پس از چند ثانیه افزار و سرویس توسط سیستم عامل شناسایی شده و نیازی به نصب نرم

 افزاری به اتمام خواهد رسید.  قفل سخت

 

 

 د.روع خواهد ششافزار  رمسازی ن سازی و آماده افزار اجرا شده و عملیات فعال افزار، نرم سپس با دوبار کلیلک بر روی آیکون نرم
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 سازی فعال 5

 سازی فعال جهت شکل مطابق ای صفحه افزار، نرم اجرای اولین با .شود فعال باید افزار نرم اجرا، اولین در و افزار نرم نصب از پس

 .آمد درخواهد نمایش به زیر

 

 
 

 شود:سازی از دو طریق انجام میفعال

 اتصال به اینترنت .1

 سازی با الیسنسفعال .2

 یت گرفته وا از سا، اطالعات شم"اتصال اینترنت"در روش اول، حتما باید سیستم شما به اینترنت وصل باشد. با فشردن دکمه 

افزار( ارسال نرم ان خریدهمراه و ایمیل شما )شماره همراه و ایمیل ثبت شده در زمنمایش داده خواهد شد و کد تاییدیه به شماره 

 د.افزار فعال خواهد شنرم "تایید کد"ثانیه فرصت دارید کد ارسالی را وارد کنید و با فشردن دکمه  60خواهد شد. شما 

سازی را انجام لد، فعای که باید از شرکت تهیه کنیشود، با کد الیسنسهای آفالین استفاده میدر روش دوم که بیشتر برای سیستم

 هد شد.افزار فعال خوارا فشرده و نرم "با الیسنس سازی فعال "دکمه سازی، فعال الیسنس نمودن وارد بادهید. می
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 اجرا اولین 6

 .آمد درخواهد نمایش به سیستم اولیه تنظیمات ی صفحه ابتدا افزار، نرم سازی فعال و اجرا اولین از پس

 

 
 

 این در تنها پارامتر دو این که باشید داشته توجه .است تنظیم قابل پولی واحد و افزار نرم استفاده نوع و صنف صفحه، این در

 تنظیم قابل آن بورع رمز و مدیریت کاربر نام قسمت، این در همچنین .نیستند تغییر قابل آن از پس و هستند تنظیم قابل قسمت

 شامل تواند می مدیریت کاربری نام .دارد دسترسی سیستم های بخش همه به و است سیستم کاربر ترین قوی کاربر این .هستند

 .باشد ها آن از ترکیبی و اعداد و فارسی انگلیسی، حروف

 این که شد خواهد یساز آماده اجرا جهت افزار نرم قسمت، اینپس از تکمیل  .شد خواهد ثبت اطالعات این ثبت، دکمه فشردن با

 .شد خواهد داده نمایش آن، بر مبنی کاربر به نیز پیغامی و است بر زمان مقداری فرایند

 .شد خواهید وارد فزارا نرم به مدیریت عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با و آمد درخواهد نمایش به ورود صفحه بعدی، بخش در
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 افزار نرم به ورود 7

 .شد خواهد داده نمایش ورود صفحه حالت، این در .شود باز برنامه تا نموده کلیلک بار دو برنامه آیکون روی افزار، نرم به ورود جهت

 

 
 

 بار 3 را عبور رمز یا و یکاربر نام چنانچه .شد خواهید وارد برنامه به صحیح عبور رمز و کاربری نام نمودن وارد با قسمت این در

 صورت در همچنین .اییدنم اجرا را افزار نرم دوباره است نیاز و شد خواهد بسته برنامهبیشتر،   جهت امنیت کنید، وارد اشتباه

 .دهد تغییر را بورع رمز یا و تصحیح را کاربری نام تواند می سیستم مدیر کاربر عبور، رمز یا و کاربری نام نمودن فراموش

 کلید صفحه های کمهد عبور رمز و کاربری نام های ورودی کنار در باشد، شده انتخاب لمسی نوع از سیستم تنظیمات، در چنانچه

 .شد خواهد داده نمایش لمسی

 زیر صورت به که شد دخواه داده نمایش تاریخ تایید پنجره بعد، بخش در .شد خواهد وارد سیستم به کاربر ورود، دکمه فشردن با

 :است

 

 



16 

 

 

 بله، گزینه انتخاب با .تاس شده تعبیه کاربر توسط اشتباه تاریخ در اطالعات ثبت از جلوگیری و فعلی تاریخ تایید جهت پنجره این

 .شد خواهید افزار نرم اصلی صفحه وارد
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 عمومی 8

 این افزار، نرم از ادهاستف اولین در شود می توصیه .است شده داده توضیح تفصیل به افزار نرم عمومی و کلی موارد بخش، این در

 .شود مطالعه دقت به بخش

 

 اصلی صفحه 8.1

 :است زیر صورت به صفحه این کلی نمای .شد خواهید اصلی صفحه وارد افزار، نرم به ورود با 

 

 
 

 :باشد می قسمت 3 شامل اصلی صفحه

 

 ابزار نوار .1

 داده قرار بندی دسته صورت به افزار نرم امکانات و ابزار تمامی بخش این در .باشد می آن ابزار نوار اصلی، صفحه بخش ترین مهم

 .داشت خواهد دسترسی نظر مورد ابزار به دکمه، هر روی کلیک با کاربران و اند شده

 چندین گروه هر نهایت در و باشد می گروه چندین از متشکل نیز سربرگ هر و است شده تشکیل هایی سربرگ از بخش این

 نوار، این راست سمت باال آبی دکمه روی کلیک با که باشد می منو یک دارای ابزار نوار همچنین .است داده جای خود در را ابزار

 سیستم تظیمات یری،گ پشتیبان پایه، اطالعات نظیر افزار نرم عمومی و کلی ابزارهای شامل منو این .آمد درخواهد نمایش به منو

 .باشد می ... و
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 محتوا .2

 و ابزار نوار بین و نموده ایجاد را ها پنجره نمایش اصلی فضای شود، می شامل را اصلی صفحه بخش بزرگترین که محتوا بخش

ن، منوی ماوس روی آ در قسمت باال سمت چپ آن، آیکون تنظیمات بخش محتوا قرار دارد که با قرار دادن .دارد قرار وضعیت نوار

 های آن، می توان پشت زمینه و ویجت های نمایش را تغییر داد.کشویی آن ظاهر شده و از طریق گزینه

 

 وضعیت نوار .3

 ... و صندوق مالی، الس کاربر، مشخصات باالیی نوار .است جداگانه نوار دو از متشکل و دارد قرار اصلی صفحه پایین در نوار این

  .دهد یم نمایش را تاریخ و سایت آدرس نسخه، شماره نظیر جاری افزار نرم مشخصات پایینی نوار و دهد می نمایش را

 

 افزاریقفل سخت 8.2

 باشد:می افزاری به شما داده خواهد شد که شبیه فلش است و به صورت زیرافزار، یک عدد قفل سختنرمدر زمان تهیه 

 

 
 

شود و نیاز به شود، به صورت خودکار توسط سیستم شناسایی میسیستم شما وصل می usbافزاری به پورت این قفل سخت

ه یکی از بین قفل را افزار اهیچگونه درایوری برای نصب ندارد و بالفاصله بعد از وصل، قابل استفاده است. قبل از استفاده از نرم

 کنید. افزار را اجراهمانند فلش وصل کنید و پس از آن نرم usbهای پورت

ی سریال برا شماره افزاری یک شماره سریال یکتا دارند که در پایین صفحه اصلی قابل مشاهده است. اینهای سختهر یک از قفل

 ید. افزار نیاز است و در صورت درخواست واحد پشتیبانی از شما، آن را ارائه نمایسازی و پشتیبانی نرمفعال

ری الذا در نگهد ه است،افزاری تعیین شدافزار در این قفل سختافزار و دیگر اطالعات نرمرمهای قابل خرید نتوجه کنید که ویژگی

افزودن ت یبانی جهچنانچه قابلیت های جدیدی برای نرم افزار خود خریداری کرده باشید، واحد پشتهمچنین  آن دقت فرمایید.

بانی واحد پشتی را با فل شما وارد می کند، لذا همکاری الزماین قابلیت ها به سیستم شما ریموت خواهد شد و اطالعات را به ق

 داشته باشید.

دین سیستم رای چنکاربره بودن آن است، بدین معنا که چنانچه در نظر دارید ب دافزاری، چنهای این قفل سختیکی از قابلیت

ست نها کافی اتایید، افزاری تهیه نمقفل سخت هاتک سیستمافزار حسابداری تهیه نمایید، نیاز نیست برای تکتر خود، نرمکامپیو

ستم سرور توانند از قفل سیهای دیگر )کالینت( تحت شبکه میافزاری تهیه نمایید و سیستمبرای یک سیستم )سرور( قفل سخت

 د.افزاری تحت شبکه متصل شونتوانند همزمان به قفل سختکاربر می 3استفاده نمایند. در حال حاضر، حداکثر 
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 کنیم:های زیر را اجرا میگام افزرای تحت شبکه،منظور استفاده قفل سختبه 

 را باز بگذارید. 9151فایروال را خاموش کنید و یا پورت  .1

 است: وجود دارد که محتویات آن به صورت زیر lock.xmlفایلی به نام  dataدر مسیر نصب برنامه در پوشه  .2

<lock> 

  <ip_address>localhost</ip_address> 

</lock> 
 "افزاری به صورت تک کاربره بر روی یک سیستم استفاده شود، محتویات داخل در حالتی که قفل سخت

ip_address  " به صورت"localhost "افزاری متصل به کامپیوتر گوید که به قفل سختباشد و در واقع میمی

آی پی سروری که قفل سخت افزاری به آن متصل است، را  "localhost"که، به جای فعلی وصل شود. اما در حالت شب

نصب شده است  "192.168.1.2"افزاری روی سرور با آی پی کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید که قفل سختوارد می

الت، تنظیمات قفل بر تنظیمات قفل را انجام دهیم. در این ح "192.168.1.5"و می خواهیم بر روی کالینت با آی پی 

 روی کالینت به صورت زیر خواهد بود:

<lock> 

  <ip_address>192.168.1.2</ip_address> 

</lock> 

 آن نیست. lock.xmlدر کامپیوتر سرور نیاز به تغییراتی در فایل 

د شده درستی وار ارد بهمودر صورت باز بودن نرم افزار بر روی کالینت، آن را بسته و دوباره باز می کنیم. در صورتی که  .3

 باشند، برنامه بدون هیچ مشکلی به قفل سخت افزاری سرور نصب شده و اجرا می شود.

 

 

 پایه اطالعات 8.3

 پایه اطالعات ین. ااست نیاز مورد در بخش های مختلف نرم افزار که است به صورت لیست کلی هایی داده شامل پایه اطالعات

 .اشندب می شهرها و ها استان ها، حساب نوع ها، بانک کاال، گروه قیمت، سطوح شمارش، واحدهای ،کاال نوع شامل

 در بانک این و کند استفاده بانکی از بخواهد کاربر چنانچه مثال، طور به .دهد تغییر را پایه اطالعات تواند می نیاز صورت در کاربر

 و شمارش واحدهای کاال، نوع مورد در .کند اضافه را آن بخش این از تواند می کاربر باشد، نداشته وجود افزار نرم های بانک لیست

 .بود خواهد صورت همین به نیز ...

 کلیک پایه اطالعات نهگزی روی و کرده باز را منو ابزار، نوار رنگ آبی دکمه روی کلیک با پایه، اطالعات پنجره کردن باز جهت

 :آمد درخواهد نمایش به زیر صورت به مربوطه پنجره .کنید
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 می کاربر و آمد درخواهد نمایش به مربوطه های گزینه و شده ثبت اطالعات راست، سمت های دکمه از یک هر روی کلیک با

 .نماید و یا ویرایش حذف را قبلی اطالعات یا و نموده وارد را جدید اطالعات تواند

 

 مالیو دوره  سال 8.4

ن بازه سابداری در آانجام امور حسابداری و تهیه گزارش های حکه برای  شود ی مشخص اطالق میزمان بازهمالی به و دوره سال 

 تواند شامل چندین دوره مالی باشد. سال مالی میگیرد. مورد استفاده قرار می

 .مشخصه اصلی دوره یا سال مالی این است که در ابتدای سال یا دوره مالی، حساب های موقت صفر خواهد شد

 د.گرد یجاد میاافزار  مافزار به صورت خودکار توسط نر فزار، یک دوره مالی با توجه به تاریخ اجرای نرما در اولین اجرای نرم

، ”های مالی سال“ب گزینه و باز کردن منو، با انتخاهای مالی، با کلیک روی دکمه آبی رنگ نوارد ابزار  جهت ایجاد و مشاهده سال

 پنجره مورد نظر به نمایش درخواهد آمد:
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ید. د ایجاد کنلی جدیدر این بخش، سال و دوره مالی جاری قابل مشاهده است. در قسمت پایین، قادر خواهید بود سال و دوره ما

ک ی جدید کلیال مالسجهت انجام این کار، سال و دوره مالی، توضیحات و تاریخ شروع سال مالی را وارد کرده و بر روی ایجاد 

 د شد.بت خواههای مالی در سال مالی جدید ث سال مالی قبلی قفل شده و تمامی تراکنش کنید. با ایجاد سال مالی جدید،

ی های مال السمود. در نها را مشاهده  های مالی دیگر رفته و اطالعات آن در سربرگ انتخاب سال مالی، قادر خواهید بود به سال

 ود.را ثبت نم الی جدیدم اطالعاتتوان  ا مشاهده کنید و نمیاند، تنها قادر خواهید بود اطالعات مالی ر غیرجاری که قفل گردیده

 

 شرکت ها 8.5

ن اد. جهت اینجام دانرم افزار این قابلیت را دارد که چندین شرکت را تعریف نموده و حسابداری هر شرکت را به صورت مستقل 

ورت د نظر به صنجره مورپرا انتخاب کنید.  "شرکت ها"کار، روی دکمه آبی رنگ نوار ابزار کلیک کرده و در منوی باز شده، گزینه 

 باز خواهد شد: زیر
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ظر، نمورد  ، شرکت"پیش فرض"جهت ثبت شرکت جدید، نام شرکت جدید و توضیحات مربوطه را وارد کنید. با انتخاب گزینه 

، می "فعال"زینه خاب گپیش فرض سیستم خواهد بود و با اجرای نرم افزار به صورت خودکار وارد این شرکت خواهد شد. با انت

 شد. ، شرکت مربوطه ثبت خواهد"ثبت شرکت"توان شرکت مورد نظر را فعال و یا غیر فعال نمود. با فشردن دکمه 

گرفت.  جی فایل، می توان لیست شرکت های ثبت شده را مشاهده، ویرایش، حذف و یا چاپ نمود و یا خرو"انتخاب"در سربرگ 

 ، نرم افزار وارد شرکت انتخاب شده خواهد شد."به شرکتورود "همچنین با انتخاب دکمه 

در ابتدای  ،ه باشدو هیچ یک از شرکت ها به عنوان پیش فرض تعیین نشد بیش از یک شرکت در نرم افزار ثبت شده باشدچنانچه 

 ود:بواهد خر ورود نرم افزار، پنجره ای ظاهر خواهد شد که باید شرکت مورد نظر خود را انتخاب کنید که به صورت زی
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 چاپگر تعریف 8.6

 افزار نرم به را سیستم رهایچاپگ است نیاز چاپگر دستگاه با ارتباط و ... و ها حواله فاکتورها، افزار، نرم خروجی اطالعات چاپ جهت

 به نظر مورد پنجره ”هااپگرچ“ گزینه انتخاب با منو، کردن باز و ابزار نوار رنگ آبی دکمه روی کلیک با کار، این جهت .کنید معرفی

 :آمد درخواهد نمایش
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 ،”سیستم در دهش نصب چاپگرهای“ بخش در کنید، مشخص را افزار نرم در چاپگر این برای خود دلخواه نام ،”عنوان“ بخش در

 .کنید انتخاب بخش این در را نظر مورد چاپگر و آمد درخواهد نمایش به سیستم روی شده نصب چاپگرهای لیست

نانچه چاپگر شما همچنین چ .بزنید را رنگی چاپگر تیک باشند، رنگی شما های چاپ خواهید می و است رنگی شما چاپگر چنانچه

 نیز اتتوضیح بخش در قابلیت چاپ دورو دارد و تمایل دارید گزارشات به صورت دورو چاپ شوند، گزینه چاپ دورو را تیک بزنید.

 .نمایید وارد توانید می دارید، چاپگر این مورد در خاصی توضیحات چنانچه

 .شد خواهد ثبت شده مشخص چاپگر ثبت، دکمه روی کلیک با نهایت در

یک دو بار کل یا با ودر سربرگ لیست چاپگرها، لیست چاپگرهای ثبت شده نمایش داده می شود که می توانید آن ها را حذف کنید 

 روی آن، آن ها را ویرایش کنید.

 

 بازیابی و گیری پشتیبان 8.7

 .است شده داده توضیحات مفصل صورت به ها آن مدیریت و اطالعات بازیابی و گیری پشتیبان مورد در بخش، این در

 
 گیری پشتیبان 8.7.1

 :گیرد می انجام صورت 3 به افزار نرم در اطالعات گیری پشتیبان

 خودکار گیری پشتیبان .1

 این انجام عدم و نجاما و زمانی بازه .گیرد می صورت افزار نرم توسط منظم زمانی فواصل در خودکار صورت به گیری پشتیبان این

 .است تنظیم قابل سیستم تنظیمات بخش در گیری پشتیبان

 خروج هنگام گیری پشتیبان .2

 انسانی، خطای زنی و سیستم خطای و کارایی عدم صورت در داده پایگاه اطالعات در خدشه از جلوگیری و اطالعات امنیت جهت

 در گیری پشتیبان این جامان عدم و انجام .کند می گیری پشتیبان اطالعات از افزار نرم خروج هنگام در خودکار صورت به افزار نرم

 .است تنظیم قابل سیستم تنظیمات بخش

 دستی گیری نپشتیبا .3

 گزینه انتخاب و ابزار ارنو منوی کردن باز با تواند می کند، گیری پشتیبان اطالعات از دستی صورت به بخواهد کاربر که صورتی در

 :است زیر صورت به مربوطه پنجره .کند اقدام گیری پشتیبان به نسبت ،”پشتیبان نسخه تهیه“
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 مسیر ینا .است شده مشخص آن در پشتیبان های فایل نگهداری جهت که است فرضی پیش پوشه مسیر پشتیبانی، پوشه مسیر

 .است تغییر قابل ”گیری پشتیبان مسیر دائم تغییر“ دکمه روی کلیک با یا و سیستم تنظیمات بخش در

 .است مشاهده قابل دارند، قرار آن در پشتیبانی های فایل و پوشه که درایوی خالی فضای آن پایین در

 صورت در است یبانپشت فایل تاریخ و برند شامل و است شده تولید سیستم توسط که است پشتیبان فایل نام پشتیبان، فایل نام

 .دهد تغییر را آن تواند می کاربر نیاز،

 شده تعیین مسیر در پشتیبان فایل و گیرد می صورت گیری پشتیبان عملیات گیری، پشتیبان دکمه روی کلیک با پایان در

 .شود می ساخته

 
 اطالعات بازیابی 8.7.2

 :گیرد می انجام صورت دو به اطالعات بازیابی  افزار، نرم در

 اصلی برنامه در اطالعات بازیابی  .1

 صورت به پنجره این .شد خواهد زبا اطالعات بازیابی پنجره ،”اطالعاتی بانک بازیابی“ گزینه انتخاب و ابزار نوار در منو کردن باز با 

 :بود خواهد زیر
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 .شد خواهد هبست برنامه و شده انجام بازیابی عملیات ،”اطالعات بازیابی شروع“ دکمه فشردن و پشتیبان فایل انتخاب با

 restore.exe فایل اجرای با اطالعات بازیابی  .2

 باز به قادر بنابراین ید،نیست برنامه اجرای به قادر شما و شده متوقف برنامه اجرای اطالعاتی، بانک در اشکال دلیل به مواقع گاهی

 از باید مواقع، این در .اندم می باقی مشکالت باز برنامه، داخل از اطالعات بازیابی اجرای با یا و بود نخواهید بازیابی پنجره کردن

 بازیابی پنجره ندهمان آن کار و ساز .کرد بازیابی را اطالعاتی بانک آن، اجرای با و کرد استفاده restore.exe اجرایی فایل

 .باشد می قبل قسمت در اطالعات

 
 پشتیبان های فایل مدیریت 8.7.3

 کردن باز با نجرهپ این .کنید حذف و مدیریت مشاهده، را پشتیبانی های فایل که بود قادر پشتیبان های فایل مدیریت بخش در

 :بود واهدخ زیر صورت به پنجره این .شد خواهد باز ،”پشتیبان های فایل مدیریت“ گزینه انتخاب و ابزار نوار منوی
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 پشتیبان های ایلف لیست مجدد، فراخوانی با همچنین .نمایید بازیابی یا و حذف را پشتیبان های فایل توانید می بخش، این در

  .یدده تغییر را پشتیبانی فرض پیش مسیر توانید می ،”پشتیبانی مسیر دائم تغییر“ انتخاب با و شود می روز به

 

 ها ورود و خروج داده 8.8

های  عات برنامهورود خروجی اطال( و یا csv.از یک فایل اکسل )با پسوند جهت ورود اطالعات کاالها و اشخاص  بخش، این در

 رود.  ( به کار میcsv.و یا خروجی گرفتن اطالعات از پایگاه داده )به صورت فایل حسابداری مشابه 

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز موبوطه پنجره ،”ها ورود و خروج داده“ گزینه انتخاب و ابزار نوار منوی کردن باز با 
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ی آن به ها ظر، دادهمورد ن پنجره انتخاب فایل باز شده و با انتخاب فایل ،”ورود کاالها“در بخش کاال و محصوالت، با فشردن دکمه 

گاه داده عات به پاین اطالآپایگاه داده وارد خواهد شد. با فشردن دکمه فایل خام ورود کاال، نمونه فایل اکسلی که بر اساس فرمت 

ذخیره  ، پنجره”هاروج کاالخ“فشردن دکمه فایل ورود کاالها باید به این فرمت باشد. با  و قابل دریافت خواهد بودوارد خواهد شد، 

 فایل باز شده و کاالهای موجود در پایگاه داده در آن فایل ذخیره خواهد شد.

 ها و کارکرد مشابه است. بخش اشخاص نیز دارای همان دکمه

 

 دسترسی سطوح تنظیمات 8.9

 کردن باز با .یدنمای کنترل افزار نرم مختلف های بخش به را مختلف کاربری های گروه دسترسی توانید می شما بخش، این در

 :ستا زیر صورت به که شد خواهد باز موبوطه پنجره ،”دسترسی سطوح تنظیمات“ گزینه انتخاب و ابزار نوار منوی
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 سه به تنظیمات ینا .آمد درخواهد نمایش به کاربری گروه هر تنظیمات باال، کشویی منوی در نظر مورد کاربری گروه انتخاب با

 :است گردیده تقسیم مختلف گروه

 اطالعاتی های فرم  .1

 ها دسترسی این .شوند می ثبت برنامه در و تعریف اطالعاتی آن در که است افزار نرم از هایی بخش به مربوطه ها دسترسی این

 .باشند می ... و فاکتورها انواع صندوق، بانک، تعاریف شامل

 عملیاتی های فرم  .2

 و ها تراکنش انواع شامل که شود می انجام آن در غیرمالی و مالی از اعم عملیاتی که است هایی بخش شامل ها دسترسی این

 .باشند می ... و اقساط چک، عملیات مالی، های انتقال

 گزارش های فرم  .3

 گزارش شامل ها دسترسی این .دارند وجود افزار نرم مختلف های بخش در که است افزار نرم گزارشات به مربوط دسترسی این

 .باشند می ... و صندوق بانک، حسابداری، دفاتر سرمایه، های

 و نمایش پیش اپ،چ نتایج، مشاهده حذف، ویرایش، افزودن، مشاهده، های گزینه آن، ماهیت به توجه با ها، دسترسی گروه هر در

 آمده خاکستری رنگ به شود، نمی آن به مربوطه ای گزینه که ها دسترسی از ردیف هر در .است شده داده قرار اکسل به ارسال

 .ندارد تغییر امکان و است

 و شود پیک دیگری کاربری گروه به کاربری گروه یک تنظیمات که است امده فراهم دسترسی تنظیمات در امکان این همچنین

 آن، فشردن با که است پذیر امکان ها دسترسی کپی دکمه فشردن با کار این .نباشد دسترسی های ردیف تمامی ویرایش به نیاز

 :شد خواهد باز زیر مطابق ای پنجره
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 .شد خواهد کپی مقصد کاربری گروه به مبدا کاربری گروه از دسترسی تنظیمات تغییرات، اعمال فشردن با

 

 سیستم تنظیمات 8.10

 گزینه انتخاب و ابزار نوار منوی کردن باز با .است آمده مختلف های گروه صورت به افزار نرم تنظیمات کلیه بخش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”سیستم تنظیمات“
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 :پردازیم می یک هر به ادامه در که است شده تقسیم مختلف های سربرگ در مختلف گروه چندین به تنظیمات این

 عمومی 

 می ... و انبار عملیات محاسبه نوع کاالها، جستجوی روش اشخاص، جستجوی روش شامل و هستند عمومی تنظیمات، این

 .باشند

 موسسه مشخصات 

 .ندشو می داده نمایش رسمی فاکتور چاپ در مشخصات این .کنید وارد را خود شرکت و موسسه مشخصات قسمت، این در

 فاکتور 

 پس عملیات و هاکاال نمایش و ورود چگونگی فاکتورها، درج از پس ها قیمت تغییرات فاکتور، ثبت پنجره تنظیمات بخش، این در

 .باشند می تغییر و مشاهده قابل فاکتور از
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 کاال بارکد 

 قابل وزنی دبارک تنظیمات همچنین و بارکدخوان تنظیم کاال، کد صدور تنظیمات شامل کاال بارکد تنظیمات ، قسمت این در

 .است نظیمت قابل ترازو، توسط شده تولید بارکد و ترازو نوع به توجه با وزنی بارکد تنظیمات .هستند تغییر و مشاهده

 چاپگرها 

 اپگرهایچ شامل که کرد انتخاب را هستند، دخیل برنامه مختلف های قسمت چاپ در که را چاپگرهایی توان می اینجا، در

 در نیز چاپ لیک تنظیمات و ها چاپ تعداد همچنین .است پرینت فیش چاپگر و ها گزارش چاپگر رسید، و حواله چاپگر فاکتور،

 .هستند تغییر قابل قسمت این

 فاکتور چاپ های ستون 

 های ستون جا، این در .هستند اندازه تغییر و وضعیت تغییر قابل شد، خواهند چاپ که فاکتورها از هایی ستون بخش، این در

 .هستند تغییر و مشاهده قابل فروش پرینت فیش فاکتور و خرید فاکتور فروش، فاکتور

 پرداخت و دریافت 

 .است آن دهمحدو و روش مبالغ، کردن گرد شامل که دارد وجود فروشنده و مشتری پرداخت و دریافت تنظیمات قسمت، این در

 انبار موجودی 

 و یمتق نمایش شامل رسید و حواله تنظیمات موجودی، حاشیه درصد و اعشاری دقت از اعم انبار موجودی تنظیمات شامل

 .انبارهاست آدرس

 ها فرض پیش 

 های قسمت در ر،کا این با .کرد انتخاب را فرض پیش گزینه افزار، نرم در شده استفاده اطالعت برای توان می قسمت، این در

 کارپرداز، ری،مشت فروشنده، شامل اطالعات این .شود می داده قرار داده فرض پیش عنوان به فرض پیش گزینه برنامه، مختلف

 .باشد می ... و بخش صندوق،

 گیری پشتیبان 

 گیری، یبانپشت مسیر در پشتیبان فایل تعداد گیری،حداکثر پشتیبان مسیر از اعم گیری پشتیبان تنظیمات شامل قسمت این

 .باشد می افزار نرم از خروج هنگام در خودکار گیری پشتیبان و خودکار گیری پشتیبان بندی زمان

 یادآوری 

 به ورود هنگام در هشد داده نمایش موارد دیگر همچنین و ها آن بندی زمان و برنامه یادآورد در شونده داده نمایش موارد شامل

 .است افزار نرم

 متفرقه 

  .باشد می ها تاییدیه فرض پیش دکمه و گزارشات در فعال غیر کاالهی نمایش شامل متفرقه موارد

 

 افزار روزرسانی نرم به 8.11

 ابزار نوار منوی ردنک باز با .اییدافزار استفاده نم روزرسانی کنید و از آخرین نسخه نرم افزار را به قادر خواهید بود نرم بخش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”افزار روزرسانی نرم به“ گزینه انتخاب و
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 شود:پنجره به صورت زیر نمایش داده میدر صورتی که نرم افزار به روز نباشد، 

 

 
 

 با فشردن دکمه بروز رسانی، آیتم های مورد نیاز دانلود شده و به روز رسانی انجام می شود.

 

 میانبر کلیدهای 8.12

 با تواند می برکار و است شده تعریف میانبر کلیدهای استفاده، سهولت و سرعت افزایش جهت افزار، نرم مختلف های بخش در

 :است آمده مختلف های بخش میانبر کلیدهای زیر جدول در .دهد انجام را خود عملیات ها آن از استفاده

 

 عنوان تصویر میانبر کلید
 کلید

 میانبر
 عنوان تصویر

Ctrl + N 
 

  F1 تعریف تب
 افزار نرم راهنمای

Ctrl + F 
 

 F2 جستجو تب
 

 حساب ماشین

F5 
 

 F3 بازنشاندن
 

 جستجو
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 عنوان تصویر میانبر کلید
 کلید

 میانبر
 عنوان تصویر

Ctrl + S 
 

 F4 جدید و ثبت

 

 نقدی پرداخت

Ctrl + Alt + S 
 

 F6 خروج و ثبت

 

 کارتخوان پرداخت

Ctrl + D 
 

 F7 حذف

 

 و نقدی پرداخت

 کارتخوان

Ctrl + T 
 

 F8 عملیات انجام

 

 پیشرفته پرداخت

Ctrl + I 
 

  F9 تصویر انتخاب
 کاال انتخاب

Ctrl + L 
 

 F10 کاال سطوح
 

 شخص انتخاب

Ctrl + B 
 

  F11 کاال بارکدهای
 چک انتخاب

Ctrl + P 
 

 + + چاپ
Ctrl  

 افزودن

Ctrl + Shift + 
P 

  Ctrl + - پیش نمایش 
 کاهش

Ctrl +E 
 

 + ↑ اکسل به ارسال
Ctrl  

 آیتم باالی جابجایی

Ctrl + W  
 + ↓ پنجره بستن

Ctrl  
 آیتم پایین جابجایی

 

 امنیتی نکات 8.13

 توصیه کاربران، یاحتمال ها استفاده سوء همچنین و شدن هک و موسسه اطالعات درز از جلوگیری و افزار نرم صحیح اجرای جهت

 .رماییدف اجرا و مطالعه را ها آن شود می توصیه حتما .است آمده زیر در که است شده گرفته نظر در امنیتی هایی

 های اکانت فراد،ا از یک هر برای شود می توصیه حتما محدود، دسترسی با افراد های سیستم و کاربره چند های سیستم در .1

 .شندبا نداشته  administrator دسترسی و باشند محدود اکانت نوع از ها آن همه و شود ساخته جداگانه ویندوز

 دوزوین های اکانت از دسترسی جهت SQL Server Management Studio برنامه در شبکه، در افزار نرم نصب در .2

 رمز این یزن کمی افراد و باشند داشته دسترسی سرور سیستم همان administrator های اکانت صرفا و شود استفاده سرور

 .باشند داشته را اکانت عبور



35 

 

 کاربران تعیین در چنینهم .ندهید قرار متفرقه افراد اختیار در را آن و باشید داشته کافی دقت عبور رمز نگهداری و حفظ در .3

 .دارد دسترسی افزار نرم های بخش و تنظیمات همه به گروه این زیرا فرمایید، دقت مدیریت گروه

 در .نفرمایید ستفادها WiFi از و کنید استفاده LAN شبکه از امکان حد تا شبکه حالت در افزار نرم از استفاده هنگام در . 4

 .فرمایید لحاظ را Mac Filter و قوی عبور رمز نظیر امنیتی تمهیدات نیز WiFi از استفاده صورت

 فایل این زیرا اشند،ب نداشته دسترسی آن به متفرقه افراد و شود نگهداری امن جای در پشتیبان خهسن های فایل فرمایید دقت .5

 .است افزار نرم شده ثبتپایگاه داده  اطالعات کل حاوی
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 معامله 9

 آن تنظیمات و خرید از برگشت و فروش از برگشت سفارش، فاکتور، پیش خرید، فروش، فاکتورهای ثبت چگونگی به بخش این در

 را معامله سربرگ ابزار، منوی از اصلی صفحه در بخش، این های آیتم به دسترسی جهت .پرداخت خواهیم مربطه های گزارش و ها

 .کنید انتخاب

 .باشید همراه ما با

 

 فاکتورها 9.1

 در .است کدیگری یه شبیه بسیار خرید از برگشت و فروش از برگشت سفارش، فاکتور، پیش خرید، فروش، فاکتورهای انواع ثبت

 .شد خواهند بررسی نیز فاکتورها دیگر های تفاوت و داد خواهیم توضیح را فروش فاکتور ثبت چگونگی ابتدا،

 :است زیر صورت به که آمد درخواهد نمایش به مربوطه پنجره فروش، فاکتور دکمه فشردن با

 

 
 

 نظر مورد کاالهای ایدب سپس .نماییم می تعیین را فاکتور ثبت تاریخ تاریخ، قسمت در و کرده انتخاب را مشتری خریدار، قسمت در

 :است پذیر امکان طریق دو از کار این که نمایید اضافه فاکتور به را
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 مورد گزینه روی کلیک با دتوان می کاربر و شده ظاهر منو در مشابه کاالهای لیست کاال، نام از قسمتی کردن وارد با :کلیدواژه .1

 کاال دیگر سطوح بخواهیم انچهچن .شود می افزوده فاکتور به فرض پیش سطح با کاال کار، این با .نماید اضافه فاکتور به را کاال نظر،

 آن سطح کاال، واحد ستون روی لیکک با کاال، کردن وارد از پس یا و شود انجام کاال بارکد با کار این باید نماییم، اضافه فاکتور به را

 .داد تغییر را

 .شد خواهد اضافه فاکتور به رنظ مورد سطح با کاال سطحی، هر در کاال بارکدهای از هریک یا و کاال کد کردن وارد با :کاال بارکد . 2

 .شد خواهد اضافه قسمت این به بارکدخوان توسط کاال بارکد معموال

 و مالیات ای، دوره تخفیف وعن و مقدار واحد، قیمت مربوطه، انبار و بخش واحد، تعداد، کاال، سطح شناسه فاکتور، به کاال افزودن با

 .شود می داده نمایش مربوطه ردیف در و محاسبه آن نهایی قیمت و عوارض

 به بسته باشد، تکراری کاال رکدبا یا و کلیدواژه چنانچه .شوند می افزوده فاکتور به کاالها دیگر جدید، بارکدهای و کلیدواژه ورود با

  .شد خواهد افزوده تفکیکی یا و تجمعی صورت به کاال تعداد سیستم تنظیمات

 :پردازیم می کتفکی به یک هر به که است شده تعبیه فاکتور در کاال تغییرات جهت هایی دکمه کاالها، لیست راست سمت در

  : شود می افزوده شده انتخاب کاالی تعداد به واحد یک دکمه، این فشردن با. 

 :  یابد می کاهش واحد یک شده انتخاب کاالی تعداد دکمه، این فشردن با. 

  : شود می حذف فاکتور از شده انتخاب کاالی دکمه، این فشردن با. 

  : کند می حرکت فاکتور باالی سمت به شده انتخاب کاالی دکمه، این فشردن با. 

  : کند می حرکت فاکتور پایین سمت به شده انتخاب کاالی دکمه، این فشردن با. 

  : شوند می ذخیره خروجی فایل در فاکتور این شده ثبت کاالهای دکمه، این فشردن با. 

  : کرد بازیابی خروجی فایل از را فاکتور کاالی توان می دکمه، این فشردن با. 

 آن واحد قیمت و ودیموج واحد، نام، نظیر شده وارد کاالهای از مشخصاتی لیست باالی قسمت در کاالها، از یک هر روی حرکت با

 .کرد وارد ستقیمم صورت به را کاال مقدار کاالها، لیست در مقدار ردیف روی کلیک با توان می همچنین .شود می داده نمایش

 تغییر کاال واحد ونست در سطوح منوی روی کلیک با را کاال سطوح توان می باشد، سطوح چندین داری کاال چنانچه آن، بر عالوه

 .داد
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 در .است پذیر امکان نیز کار این بدهد، فاکتور خود روی نیز کلی تخفیفی اجناس، ای دوره تخفیفات بر عالوه بخواهد کاربر چنانچه

 مشتری به را ثابت دارمق و درصدی تخفیفات نوع دو انجام امکان که دارد وجود فاکتور تخفیف نام به قسمتی کاالها، لیست پایین

 .دهد می

 

 
 

ه صورت بست که اهمچنین چنانچه ارسال کاالها مشمول کرایه حمل و نقل گردید، در قسمت پایین در بخش کرایه قابل تنظیم 

 زیر است:

 
شود اخت میاال پردکشود که پرداخت توسط فرستنده کنیم. در قسمت پرداخت، تعیین میرا وارد میدر قسمت کرایه، مقدار کرایه 

شویی ک، در هشود. در صورت پرداخت توسط فرستندو یا در محل گیرنده توسط پست )همانند تیپاکس( وجه کرایه دریافت می

 باشد.و یا بر عهده فروشنده می کنیم که پرداخت کرایه بر عهده خریدار استمربوطه به آن تعیین می

دار و اشد یا خریشنده بپرداخت کرایه بسته به اینکه فرستنده وجه را پرداخت کند و یا گیرنده و اینکه هزینه حمل بر عهده فرو

 گذارد.ها، روی مبلغ فاکتور تاثیر میاینکه فاکتور خرید باشد و یا فروش و یا برگشت آن

بلغ نهایی ماال با ، مبلغ ک"بر عهده خریدار"، در حالت "پرداخت توسط فرستنده"ست، با انتخاب در این جا که فاکتور فروش ا

شود و مع نمیاکتور ج، این مبلغ با مبلغ نهایی ف"بر عهده فروشنده"گردد. در حالت شود و از مشتری دریافت میفاکتور جمع می

رداخته حل آن پم، کرایه توسطه مشتری در "داخت در محل گیرندهپر"شود. در حالت از صندوق به عنوان هزینه کرایه کسر می

 گیرد.افزار با آن کاری ندارد و پرداختی از طرف ما صورت نمیشده و نرم

 نهایت در و عوارض و لیاتما خرده، کسر فاکتور، تخفیف تعداداقالم، اقالم، جمع نظیر فاکتور از اطالعاتی کاالها، لیست پایین در

 .شود می داده نمایش فاکتور کل جمع

 امکان کار این کتورفا شرح قسمت پنجره پایین در کند، افزوده آن به فاکتور مورد در توضیحاتی بخواهد کاربر چنانچه همچنین

 .است پذیر

 در که پرداخت های روش از یکی روی کلیک با کار این .شد خواهد انجام فاکتور تسویه پرداخت، های روش از یکی با نهایت، در

 .شد خواهد انجام است، آمده زیر
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 .شد خواهد تسویه نقدی صورت به فاکتور نقدی، دریافت دکمه فشردن با :نقدی دریافت .1

 :است یرز صورت به که شد بازخواهد کارتخوان با پرداخت به مربوط پنجره کارتخوان، دکمه فشردن با :کارتخوان .2

 

 
 

 به ارسال“ گزینه باشد، داشته را مبلغ ارسال قابلیت کارتخوان چنانچه کنیم، می انتخاب را نظر مورد کارتخوان ابتدا جا این در

 .ندارد مبلغ کردن وارد هب نیاز مشتری و کرد ارسال کارتخوان روی مستقیم را مبلغ توان می  آن، فشردن با و شده فعال ”کارتخوان

 به پرداخت نهایت در .کرد وارد کارتخوان در دستی صورت به را مبلغ ،”دستی ثبت“ دکمه فشردن با توان می اینصورت، غیر در

 .شد خواهد ثبت کارتخوان صورت

و یا پرداخت از  کند می پرداخت کارتخوان با را مابقی و نقدی را فاکتور از مبلغی مشتری که مواقعی در :نقدی و کارتخوان .3

 :است زیر صورت به هک شد خواهد باز مربوطه پنجره آن، فشردن با .شود می استفاده گزینه این از ،چندین کارتخوان انجام شود
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 ثبت“ هدکم فشردنو  "کارتخوان"انتخاب سربرگ  با سپس و کنیم می وارد را نقدیپرداخت  مبلغ ابتدا قسمت، این در

در این قسمت، می   .دهیم یم انجام را ها کارتخوان ثبت و کنیم می وارد را مانده مبلغ و شده باز کارتخوان ثبت پنجره ،”کارتخوان

 جمع باید کار، اتمام از پس. ، از کارت و یا کارتخوان دیگری، ثبت کارتخوان ها را انجام داد"ثبت کارتخوان"توان با هر بار فشردن 

 دکمه اینصورت غیر در شود، رصف پنجره این در مانده مقدار دیگر عبارت به و باشد برابر فاکتور مبلغ با ها  کارتخوان و نقدی مبالغ

 .شد نخواهد فعال ثبت

 گزینه این از شود، داختپر (نسیه) اعتباری یا و اقساط چک، صورت به آن از قسمتی یا و فاکتور مبلغ چنانچه :پیشرفته پرداخت. 4

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”پیشرفته پرداخت“ دکمه فشردن با .شود می استفاده
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 با ، "اعتباری"و  "چک"سپس با انتخاب سربرگ های  .کنیم می وارد همانند قسمت قبل به را ها  کارتخوان و نقدی مقادیر

ردن دکمه ثبت اقساط، . همچنین با فشپردازیم می یک هر به ادامه در که کنیم می وارد را ها آن چک ثبت و اعتباری ثبت فشردن

ه هر ورد نظر، باکتور مفثبت نمود. توجه داشته باشید که ثبت کارتخوان، چک و اعتباری را به برای می توان اقساط مورد نظر را 

 تعداد می توان انجام داد.

 است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”اعتباری ثبت“ دکمه فشردن با :اعتباری پرداخت: 

 



42 

 

 
 

 صورت به شده وارد غمبل ،”استفاده و ثبت“ دکمه فشردن با و کنیم می وارد را توضیحات و سررسید تاریخ مبلغ، پنجره، این در

 .شد خواهد ثبت اعتباری پرداخت

 است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”چک ثبت“ دکمه فشردن با :چک با پرداخت: 
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 چک، ختاری شبا، شماره حساب، شماره حساب، صاحب چک، مبلغ چک، سریال بانک، نام شامل چک مشخصات قسمت، این در

 با نهات در .دکر وارد اینجا در نیز را چک روی و پشت تصویر توان می همچنین .کنیم می وارد را توضیحات و وجه در شخص

 .شد خواهد ثبت نظر مورد چک ،”استفاده و ثبت“ دکمه فشردن

 است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره اقساط، ثبت دکمه فشردن با :اقساط پرداخت: 
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 نهایی قیمت .نماییم می وارد را تنفس مدت و اقساط تعداد ساالنه، سود پرداخت، ندیب زمان کاال، از پرداختی مبلغ قسمت، این در

 و ثبت دکمه فشردن اب .شد خواهد داده نمایش و محاسبه افزار نرم توسط اقساط اتمام تاریخ و کلی سود قسط، هر مبلغ سود، با

 .شد خواهد ثبت مشتری به مربوط اقساط استفاده،

 باز و انبار حواله اپچ فاکتور، چاپ فاکتور، مشاهده فاکتور، ذخیره نشاندن، باز نظیر دیگری های دکمه فاکتور پنجره پایین در

 های تراکنش در و اندم می باقی نشده تسویه فاکتور فاکتور، کردن ذخیره با که باشید داشته توجه .دارد وجود نیز پول کشو شدن

 .گیرد صورت تسویه پرداخت، های روش از یکی به که زمانی تا گیرد نمی قرار مالی

 یا و مشاهده را ظرن مورد فاکتورهای توانید می مربوطه، فیلترهای اعمال و پنجره باالی در جستجو سربرگ انتخاب با همچنین

 فشردن با یا و فتگر ، ورد، پی دی اف و ...اکسل خروجی فاکتورها لیست از ”صدور فایل“ دکمه فشردن با توان می .کنید حذف

 .نمود چاپ را فاکتورها لیست ،”چاپ“ دکمه

 چنانچه .است اهدهمش قابل فاکتور مشخصات و رفته فاکتور اصلی صفحه به نظر، مورد فاکتور روی کردن کلیک دوبار با همچنین

 .باشد می ویرایش قابل قسمت این در باشد، نشده تسویه هنوز فاکتور
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 :است شده اشاره زیر در که اندکی های تفاوت با است فروش فاکتور همانند نیز دیگر فاکتورهای انواع ثبت

 این در .شود می استفاده فاکتور این از گردد، مرجوع کاالیی فروش، فاکتور ثبت از پس چنانچه :فروش از برگشت فاکتور 

 پرداخت و (ها هکنند تامین یا و مشتری نه ماست، سیستم به مربوط فقط کارتخوان) ندارد وجود کارتخوان پرداخت قسمت،

 .گیرد می صورت مشتری به ما طرف از اعتباری و اقساط چک، نقدی، نظیر ها

ی به ما وسط مشترت)در این جا کاال  "پرداخت توسط فرستنده" با انتخاب در این جا، در صورت وارد نمودن مبلغ کرایه، 

بر "لت گردد. در حا، کرایه توسط خریدار پرداخت شده و وارد سیستم ما نمی"بر عهده خریدار"در حالت  شود(ارسال می

حل مپرداخت در "تخاب نا، کرایه با مبلغ نهایی فاکتور جمع شده و این مبلغ باید به خریدار پرداخت شود. با "عهده فروشنده

 گردد.، مبلغ کرایه به عنوان هزینه از صندوق کسر می"گیرنده
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 آن در کاالیی و مالی تراکنش و پرداخت گونه هیچ و گیرد می صورت خرید از قبل مشتری برای فاکتور پیش :فاکتور پیش 

 .شوند تبدیل شفرو فاکتور به ”فروش فاکتور به تبدیل“ دکمه فشردن با توانند می صادره فاکتورهای پیش .ندارد وجود
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 نظیر ها پرداخت و ندارد وجود کارتخوان پرداخت شود، می ثبت کننده تامین از ما خریدهای در فاکتور این :خرید فاکتور 

 .گیرد می صورت کننده تامین به ما طرف از اعتباری و اقساط چک، نقدی،

رایه با ک، مبلغ "بر عهده خریدار"، در حالت "پرداخت توسط فرستنده"در صورت وارد نمودن کرایه حمل و نقل، با انتخاب 

، "روشندهفعهده  بر"شود. در حالت مبلغ نهایی فاکتور جمع شده و این مبلغ به عنوان مبلغ نهایی از طرف ما پرداخت می

نتخاب گیرد. با اشود و پرداختی از طرف ما صورت نمیسیستم ما وارد نمی گردد و درکرایه توسط فروشنده پرداخت می

 شود.، کرایه به عنوان هزینه از صندوق کسر می"پرداخت در محل گیرنده"
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 این از کنیم، جوعمر ایشان به را است شده تهیه کننده تامین از که کاالیی باشیم داشته تمایل چنانچه :خرید از برگشت 

 .گیرد می صورت ما به کننده تامین طرف از اعتباری و اقساط چک، نقدی، نظیر ها پرداخت تمامی .کنیم می استفاده فاکتور

ن یه به عنواینه کرا، هز"بر عهده خریدار"، در حالت "پرداخت توسط فرستنده"در صورت وارد نمودن مبلغ کرایه، با انتخاب 

 ین مبلغ بهشده و ا ، مبلغ کرایه با مبلغ نهایی فاکتور جمع"عهده فروشندهبر "شود. در حالت یک هزینه از صندوق کسر می

ط فروشنده یه توس، مبلغ کرا"پرداخت در محل گیرنده"گردد. با انتخاب عنوان مبلغ نهایی فاکتور از فروشنده دریافت می

 گیرد.شود و پرداختی توسط ما صورت نمیپرداخت شده و در سیستم ما وارد نمی
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 و پرداخت ونهگ هیچ و است کننده تامین به ارائه جهت ما نیاز مورد کاالهای لیست واقع در سفارش :خرید های سفارش 

 خرید فاکتور به بدیلت ”خرید فاکتور به تبدیل“ دکمه فشردن با توانند می صادره های سفارش .ندارد و کاالیی مالی تراکنش

 .شوند
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 کنترل موجودی کاال 9.2

ت از رید و برگشختورهای فاکتورهای فروش و برگشت از فروش، کاال از انبار خروج کاال خارج و وارد می شود و با ثبت فاکبا ثبت 

 می شود(. دمات تعیینخاال و خرید، کاال به انبار ورود کاال وارد و یا خارج می شود )انبارهای ورود و خروج کاال در قسمت تعریف ک

انبار مربوطه  طه و اینکهر مربودر این حالت، در زمان ثبت کاالها در فاکتور، با توجه به مقدار حداقل و حداکثر موجودی کاال در انبا

 ممکن است پیش بیاید: های زیر حالت مقادیر منفی می پذیرد یا نه،

ار اال در انبوجودی کی مبنی بر این که مپیغاممقدار کاال در انبار مربوطه بیش از حداکثر موجودی شود: در این حالت  .1

 می شود.نشده خواهد شد، نمایش داده می شود و کاالی و یا مقدار مورد نظر ثبت مربوطه بیش از سقف تعیین 
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 بر این که امی مبنیدر انبار مربوطه کمتر از حداقل موجودی شود: در این حالت پیغ)ویا مواد اولیه آن( مقدار کاال  .2

ظر دار مورد نیا مق و کاالی و کاال در انبار مربوطه کمتر از حداقل تعیین شده خواهد شد، نمایش داده می شودموجودی 

 .ثبت نمی شود

 

 
 

می مبنی حالت پیغا : در ایندر انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی نپذیرد)ویا مواد اولیه آن( مقدار کاال  .3

االی کو  می شود ش دادهانبار مربوطه منفی شده و انبار مربوطه مقدار منفی نمی پذیرد، نمای بر این که موجودی کاال در

 .و یا مقدار مورد نظر ثبت نمی شود

 

 
 

ین حالت ذیرد: در اپشدار می هدر انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی را با )ویا مواد اولیه آن( مقدار کاال  .4

ثبت  ی مورد نظرکاال ، امابر این که موجودی کاال در انبار مربوطه منفی شده ، نمایش داده می شود پیغام هشداری مبنی

فرمول  ریف شدنو چنانچه مواد اولیه آن )در صورت تع نارنجیچنانچه مقدار خود کاال منفی شود، رنگ آن  .می شود

 تولید( منفی شود، رنگ کاال قرمز می شود.
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االی ک در این حالت ی پذیرد:مدر انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی را با )ویا مواد اولیه آن( مقدار کاال  .5

)در  د اولیه آنچه مواچنانچه مقدار خود کاال منفی شود، رنگ آن زرد و چنان ثبت می شود. ،مورد نظر بدون نمایش پیغام

 کاال قرمز می شود.صورت تعریف شدن فرمول تولید( منفی شود، رنگ 

 

 
 

 

 ها گزارش 9.3

 .است شده داده توضیح تفصیل به معامالت و فروش و خرید به مربوط های گزارش بخش، این در

 
 فروش و خرید به مربوط فاکتورهای های گزارش 9.3.1

 گزارش“ هدکم فشردن با .است خرید یا و فروش به مربوط شده ثبت فاکتورهای گیری گزارش و بررسی جهت ها گزارش این

 :است زیر ورتص به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”خرید به مربوط فاکتورهای گزارش“ یا و ”فروش به مربوط فاکتورهای

 



53 

 

 
 

 و پردازیم می فروش به مربوط فاکتورهای گزارش یکدیگرند، مشابه خرید و فروش به مربوط فاکتورهای گزارش که جا آن از

 .است خرید فاکتورهای به مربوط که تفاوت این با است، آن مشابه دیگری

 محدوده و، صندوق  فاکتور مبلغ محدوده ،(فروشنده یا و) خریدار شخص فاکتور، شماره فاکتور، نوع شامل که فیلترها انتخاب با

 فاکتور، ثبت ریختا فاکتور، نوع شناسه، فاکتورها، لیست در .شد خواهند داده نمایش شده ثبت فاکتورهای است، فاکتور زمانی

 ای، ورهد تخفیفات جمع عوارض، و مالیات جمع اقالم، جمع فاکتور، اقالم تعداد ،(فروشنده یا خریدار) حساب طرف شخص

 .شد خواهد داده نمایش کل جمع و فاکتور تخفیف

 نمایش کل جمع و عوارض مالیات فاکترو، تخفیف اقالم، تعداد نظیر فاکتورها پارامترهای جمع حاصل فاکتورها، لیست پایین در

 گزارشات و ودهنم انتخاب را دلخواه فاکتور تعدادی فاکتورها، لیست کنار تیک طریق از توانید می همچنین .شد خواهد داده

 .نمود مشاهده شده انتخاب های ردیف کل جمع قسمت در را ها آن به مربوط

 دادن قرار با .ودنم چاپ را ها آن یا و گرفت فایل خروجی فاکتورها لیست از توان می ”صدور فایل“ و ”چاپ“های دکمه طریق از

نگر روی دکمه و با قرار دادن نشا است نمایش پیش و چاپ های گزینه شامل که شد خواهد باز منویی چاپ، دکمه روی نشانگر

 صدور فایل، لیست نوع فایل های خروجی نمایش داده خواهد شد و گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم.

 انجام را ودخ نیاز مورد محاسباتی عملیات توان می و شده باز سیستم حساب ماشین ،”حساب ماشین“ دکمه فشردن با همچنین

 .داد
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 کاالها فروش و خرید های گزارش 9.3.2

 فروش گزارش“ هدکم فشردن با .نمایید بررسی و مشاهده را ها آن جزییات و کاالها فروش و خرید توانید می گزارش این در

 گزارش یکدیگرند، بهمشا ها گزارش این اینکه باتوجه به .است مشاهده قابل مربوطه پنجره ”کاالها خرید گزارش“ و یا ”کاالها

 .ستا خرید به مربوط که تفاوت این با است، آن همانند کاالها خرید گزارش .نماییم می بررسی را کاالها فروش

 

 
 

 ورهایفاکت انتخاب  زمانی، محدوده کاال، های گروه حساب، طرف اشخاص کاالها، انتخاب نوع، شامل مربوطه فیلترهای انتخاب با

 کاال، نام ناسه،ش شامل لیست این .شود می داده نمایش فاکتور هر در شده فروخته کاالهای لیست فروش، از برگشت یا و فروش

 .باشد می نهایی جمع و اقالم جمع تاریخ، فاکتور، شماره فاکتور، نوع واحد، شده، فروخته تعداد

 .است مشاهده قابل شده انتخاب های ردیف نهایی جمع یا و گزارش های ردیف نهایی جمع پنجره پایین در

 
 زیان و سود گزارش 9.3.3
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 روش اساس بر نبارا کاالهای موجودی ارزش و فروش و خرید فاکتورهای اساس بر کاال فروش از حاصل زیان و سود قسمت، این در

 نمایش هب مربوطه پنجره ،”زیان و سود گزارش“ دکمه فشردن با .است محاسبه قابل موزون میانگین و FIFO، LIFO های

 :است زیر صورت به که آمد درخواهد

 

 
 

 واحد) مبنا واحد املش آن جزییات همراه به کاالها لیست سود، محاسبه مبنای و کاالیی گروه کاالها، انتخاب فیلترهای انتخاب با

 نیز پنجره یینپا در .شد خواهد داده نمایش کاال فروش و خرید تعداد و جمع انبار، در کاال موجودی ارزش ،(کاال فرض پیش

 .شد خواهد داده نمایش و محاسبه کاالها لیست در کاال های ردیف پارامترهای مجموع

 
 فاکتورها کل تخفیفات گزارش 9.3.4

 داده نمایش رهافاکتو مجموعه برای فاکتور خود تخفیفات و ای دوره تخفیفات شامل فاکتورها تخفیفات مجموع قسمت، این در

 :است زیر تصور به که شد خواهد داده نمایش مربوطه پنجره ،”فاکتورها کل تخفیفات گزارش“ دکمه فشردن با .شد خواهد
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 مربوطه ورهایفاکت لیست زمانی، محدوده و حساب طرف شخص مبلغ، محدوده فاکتور، شماره فاکتور، نوع فیلترهای اتخاب با

 دوره تخفیفات جمع کل، جمع حساب، طرف شخص تاریخ، فاکتور، شماره فاکتور، نوع مربوطه، لیست در .شد خواهد داده نمایش

 .شد خواهد داده نمایش فاکتور هر برای تخفیف جمع و فاکتور تخفیف و ای

 .است مشاهده قابل انتخابی های دریف و ها ردیف کل تخفیفات مجموع نیز گزارش پایین در

 
 کاالها ماهانه گزارش 9.3.5

ین کار، هت انجام اجمایید. های زمانی ماهانه مشاهده و بررسی ن در این بخش، قادر خواهید بود گزارش مربوط به کاالها را در بازه

 ، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:”گزارش ماهیانه کاال“با فشردن دکمه 

 



57 

 

  



58 

 

. این مدرخواهد آده نمایش های مورد نظر و نوع فاکتور، گزارش مربوطه ب های کاال، انتخاب ماه با انتخاب فیلترهای کاالها، گروه

 اشد.ب نهایی می و جمع گزارش شامل شناسه و نام کاال، تعداد، واحد کاال، ماه انجام تراکنش، نوع و شماره فاکتور، جمع اقالم

 های انتخابی نمایش داده خواهد شد. ها و ردیف در پایین گزارش نیز جمع مبالغ نهایی کل ردیف
 

 کاال 10

 .شوید مراهه ما با .پرداخت خواهیم مربوطه های گزارش و آن به مربوط عملیات کاال، تعریف چگونگی به قسمت، این در

 

 کاال تعریف 10.1

 بخش ترین ای پایه و مهمترین زا یکی واقع در و نمایید تعریف را خود کاالهای ابتدا باید ،... و انبار به کاال ورود فاکتور، ثبت جهت

 به که شد خواهد ازب مربوطه پنجره کاال، تعریف دکمه فشردن و کاال سربرگ به ورود با کاال، تعریف جهت .است افزار نرم های

 :است زیر صورت

 

 
 

 .کنیم می بررسی تفصیل به را آن پارامترهای از یک هر ادامه در
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 .شود وارد دستی ای و خودکار صورت به تواند می سیستم، تنظیمات به توجه با که دارد وجود کاال کد راست سمت باال قسمت در

 فقط کاال کد و است غیرفعال قسمت این ،”خودکار صورت به فقط کاال تعریف در کد صدور“ صورت به سیستم تنظیمات حالت در

 و دستی صورت دو به برکار نیاز به توجه با تواند می کاال کد اینصورت غیر در .شود می تولید خودکار صورت به سیستم خود توسط

 .شود انتخاب خودکار

 ویرایش دکمه فشردن با .است خدمات نوع از یا و است فیزیکی کاالی صورت به که کنیم می مشخص را آن نوع بعد، قسمت در

 به توان می نیز کاال واحد و کاال گروه مورد در .نمود ویرایش را کاالها نوع پایه، طاالعات صفحه به دسترسی با توان می آن، کنار

 .نمود ویرایش را ها آن ترتیب همین

 .کنیم می مشخص را کاال بودن غیرفعال و بودن فعال بعد، بخش در

 می انتخاب را نظر وردم کاالی گروه کاال، گروه قسمت در .کنیم می وارد را آن به مربوط توضیحات و کاال نام بعد، ردیف دو در

 .کنیم می مشخص کاال نوع به بسته نیز را کاال واحد .کنیم

 باشد متفاوت یکدیگر با هاکاال خروج و ورود انبار که صورتی در .باشد می انبار در کاالها مدیریت و انبارداری به مربوط بعدی بخش

 انبار و (کاال خرید به مربوط باران) کاال ورود انبار است نیاز گیرد، می صورت دیگر انبار از ها آن فروش و انبار یک به کاالها خرید و

 قسمت این در نیز را اانباره از یک هر موجودی حداکثر و حداقل همچنین .کنیم مشخص را (کاال فروش به مربوط انبار) کاال خروج

 .نمود مشخص توان می

 مقدار یا و درصد تصور به) سود مقدار تعیین و خرید قیمت کردن وارد با  .کاالهاست فروش و خرید قیمت به مربوط بعدی، بخش

ود حاصل را مشخص افزار مقدار س وارد کرد که نرم دستی صورت به را فروش قیمت و یا شود می محاسبه فروش قیمت ریال(ثابت

 کند. می

 چنانچه همچنین .مزنی می را مربوطه تیک شود، می تعیین ترازو توسط آن مقدار و است وزنی کاال که صورتی در بعد، قسمت در

 می وعوارض لیاتما شامل کاال این که صورتی در همچنین .زنیم می را اعشاری مقدار تیک است، اعشاری صورت به کاال مقدار

 .زنیم می را مربوطه های تیک باشد،

 .کرد انتخاب کاال برای تصویری توان می نیز کاال تصویر قسمت در

 :است یرز صورت به که شد بازخواهد مربوطه پنجره کاال، بارکدهای دکمه فشردن با کاال، بارکدهای کردن وارد جهت
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 را ثبت دکمه بارکدها، یتمام کردن وارد از پس .زنیم می را افزودن دکمه و کرده وارد باال قسمت در را کاال بارکدهای از یک هر

 .زنیم می

 :شود می اردو زیر صورت به مربوطه پنجره که زنیم می را ”کاال دیگر سطوح“ دکمه کاال، از دیگری سطوح کردن وارد جهت
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 پیش و پایه واحد نوانع به کاال تعریف اصلی پنجره در کاال واحد که است این کنیم، توجه آن به باید قسمت این در که ای نکته

 کاالی واحد نانچهچ مثال، عنوان به .باشد کاال سطوج واحدهای بین در جز کوچکترین همیشه باید و شود می گرفته نظر در فرض

 .باشد مگر میلی یا و گرم تواند نمی و باشد ... و تن مانند بزرگتر باید دیگر سطوح واحد باشد، کیلوگرم پایه،

 1000 هر مثال طور هب شود، می سطح این با برابر که پایه اجزا از تعدادی) پایه اجزا تعداد کاال، سطح این واحد بخش این در

 دکمه انتها در و مکنی می وارد را کاال بارکدهای همچنین و فروش قیمت و سود خرید، قیمت ،(شود می تن 1 با برابر کیلوگرم

 کار، اتمام از پس .کرد ذفحاضافه، ویرایش و یا  نیز را کاال دیگر سطوح توان می ادامه در .زنیم می را ”جدید کاالی سطح افزودن“

 .شود می ثبت اطالعات ، ”ذخیره“ دکمه فشردن با

 .شود می ثبت یستمس در کاال ،”خروج و ثبت“ یا و ”جدید و ثبت“ دکمه فشردن با کاال، اطالعات تمامی ورود از پس نهایت، در

 آن و کرده انتخاب ار نظر مورد کاالهای لیست نظر، مورد فیلترهای انتخاب و پنجره باالی در جستجو سربرگ انتخاب با ینهمچن

 .بگیرید فایل خروجی یا و کنید چاپ را ها آن یا و نمایید حذف یا و ویرایش مشاهده، را ها

 

 فرمول تولیدتعریف  10.2

ها باید از کاالهای دیگر به عنوان مواد اولیه استفاده شود و به  سازی آن شود که جهت آماده این بخش برای کاالهایی استفاده می

گرم شکر و ...  200گرم روغن،  100گرم آرد،  400صورت آماده وجود ندارند. به طور مثال، جهت تولید یک کیلوگرم شیرینی، 
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گرم سس،  50گرم خیارشور،  100گرم کاهو،  200برگ همبرگر،  1جهت تولید یک عدد ساندویچ همبرگر،  یاو مورد نیاز است 

 گرم گوجه و ... نیاز است. 150

با  و ندا تولید شوکااله به صورت خودکار و یا به صورت دستی این ی،سیستم این قابلیت را دارد که در هنگام فروش کاالهای تولید

 از کاالهای تولیدی، به نسبت تعیین شده از مقدار مواد اولیه کسر خواهد شد.تولید هر مقدار 

 به ورود با ،ل تولیدفرمو تعریف جهتشود.  در این قسمت، مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید یک واحد از محصول تعریف می

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،فرمول تولید تعریف دکمه فشردن و کاال سربرگ

 

 
 

لیه ای مواد اوز کاالهکنیم. سپس در قسمت مواد اولیه هر یک ا در قسمت محصول نهایی، کاالی نهایی تولید شونده را انتخاب می

مواد ار م. با این کدهی می کنیم و دکمه افزودن را فشار را به همراه مقدار مورد نیاز )جهت تولید یک واحد کاالی نهایی( وارد می

ار تولید خودک“زدن تیک  ها را اضافه و یا حذف کرد. همچنین با توان آن شود و می اولیه به لیست کاالهای مواد اولیه اضافه می

 دد.گر ا کسر میه ر از آنبه صورت خودکااز مواد اولیه مورد نیاز ، در زمان ایجاد فاکتور فروش، مقادیر ”محصول در فاکتور فروش

رت نیاز ه و در صوهای تولید مورد نظر را مشاهد توان با انتخاب فیلترهای مناسب، لیست فرمول جستجو میهمچنین در سربرگ 

 ویرایش و حذف نمود.

 

 کاال ای دوره تخفیفات 10.3
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 می استفاده بخش این زا باید باشد، داشته کاال از خاصی تعداد روی بر زمانی های محدوده در را تخفیفاتی بخواهد کاربر چنانچه

 در تخفیف شرایط االک آن چنانچه ،(فاکتور پیش و فروش از برگشت و) فروش فاکتور ثبت هنگام در کاال، تخفیفات اعمال با .کند

 .شد خواهد و اعمال داده نمایش آن مقدار و تخفیف کاالها ردیف در باشد، داشته را زمانی بازه آن

 :است زیر صورت به که آمد درخواهد نمایش به مربوطه پنجره ،”کاال ای دوره تخفیفات“ دکمه فشردن با

 

 
 

 مورد کاالهای مالیات، و عواض و یوزن کاالی کاال، گروه کاال، واحد وضعیت، نوع، کاال، بارکد کلیدواژه، نظیر دلخواه فیلترهای با ابتدا

 مقدار تخفیف، مالاع زمانی محدوده پنجره، پایین در سپس آمد درخواهد نمایش به کاالها لیست در که کنیم می جستجو را نظر

 .کنیم می ثبت و نموده مشخص را آن نوع و تخفیف

 .کنیم می ثبت و کرده انتخاب را کاالها تخفیف لغو کنیم، لغو را کاالها سری یک تخفیفات بخواهیم چنانچه

 

 کاال مشخصات ای دسته تغییر 10.4

 استفاده بخش این از نتوا می ها، آن تک تک ویرایش جای به باشیم، داشته را کاالها از زیادی تعداد مشخصات تغییر قصد چنانچه

 صورت به که شد واهدخ باز مربوطه پنجره ”کاال ای دسته مشخصات تغییر“ دکمه فشردن با .کرد ویرایش یکجا را ها آن همه و کرد

 :است زیر
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 کاالها، لیست یرز در .کنیم می لیست را نظر مورد کاالهای جستجو، دکمه فشردن و دلخواه فیلترهای با ابتدا قسمت، این در

  .شوند می اعمال یراتتغی ها، آن ثبت با نهایت در .دهیم می تغییر نظر مورد مقدار به را کنند، تغییر خواهیم می که مشخصاتی

 

 تولید محصول 10.5

هد یه کسر خواالهای اولمقادیر کاقادر خواهید بود به صورت دستی کاالهای تولیدی را تولید کنید. در این حالت، از  بخش این در

های ورودی انبار شد و به مقادیر کاالهای تولید افزوده خواهد شد. توجه داشته باشید که تولید محصول به صورت دستی روی

 لید وی کاالی توی خروجکاالی تولیدی و مواد اولیه آن اعمال خواهد شد، ولی تولید خودکار محصول در فاکتور فروش روی انبارها

 گردد. مواد اولیه آن اعمال می

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ”تولید محصول“ دکمه فشردن با
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داده  زیر نمایش ربوطه درمها به همراه مقادیر  کنیم. با این کار، مشخصات آن و مواد اولیه آن ابتدا محصول نهایی را انتخاب می

 مقدار کاالی ،”تولید“ کنیم. با فشردن دکمه خواهیم تولید شود را وارد می محصول نهایی که میخواهد شد. در ادامه مقداری از 

 نهایی مورد نظر تولید خواهد شد.

 همچنین در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست تولیدات محصوالت نمایش داده خواهد شد.

 

 ها گزارش 10.6

 دوره تخفیفات یتفصیل گزارش و سفارش نقطه کاال، کاردکس موجودی، گزارش از اعم کاالها به مربوط های گزارش بخش این در

 .است مشاهده قابل کاال ای

 
 کاال موجودی گزارش 10.6.1

 گزارش“ دکمه فشردن با .کند استفاده قسمت این از باید شود، مطلع انبارها در خود کاالهای موجودی از بخواهد کاربر چنانچه

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کاال موجودی
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 لیست ،”جستجو“ کمهد فشردن و انبار و بخش موجودی، محوده کاالیی، گروه کاالها، انتخاب شامل نظر مورد فیلترهای انتخاب با

 آن واحد موجودی، طه،مربو انبار و بخش کاال، نام شناسه، شامل اطالعات این .شد خواهد داده نمایش نظر مورد کاالهای موجودی

 .باشد می جزء واحد اساس بر موجودی و جزء واحد واحد، آن در پایه واحد جزء تعداد و موجودی

 .شد خواهد داده نمایش نیز جزء واحد اساس بر موجودی جمع و موجودی جمع پایین در

 
 کاال کاردکس 10.6.2

 کاردکس نوع دو رنامهب در لذا .است آن قیمتی یا و مقدار اساس بر کاال خروج و ورود از گزارشی واقع در کاال، کاردکس گزارش

 :است زیر صورت هب که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کاال کاردکس گزارش“ دکمه فشردن با .است شده تعریف قیمتی و مقداری
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 مشاهده قابل همربوط کاردکس زمانی، محدوده و کاال گروه کاال، نوع کاالها، انتخاب شامل دلخواه فیلترهای انتخاب با پنجره، این در

 و فاکتور شماره اکتور،ف نوع حساب، طرف شخص مربوطه، انبار کاال، وضعیت واحد، تعداد، کاال، نام شناسه، شامل طالعات این .است

 .است جابجایی این تاریخ

 .است مشاهده قابل ها آن مانده و صادره وارده، کاالهای مقدار مجموع کاال، کاردکس لیست زیر در

 سربرگ نتخابا با .دهد می گزارش را کاال قیمتی ارزش که تفاوت این با است، مقداری کاردکس همانند نیز قیمتی کاردکس

 واحد، تعداد، اال،ک نام شناسه، شامل ها کاردکس لیست دلخواه فیلترهای انتخاب با .شد خواهید بخش این وارد قیمتی، کاردکس

 حساب، طرف خصش ،(عوارض و مالیات فاکتور، تخفیف و ای دوره تخفیفات احتساب با) فاکتور در آن نهایی قیمت واحد، قیمت

 .شد خواهد داده نمایش فاکتور ثبت تاریخ و فاکتور شماره و نوع

 .شد خواهد داده نمایش دو این مجموع و پرداختی دریافتی، مقادیر ها، کاردکس لیست زیر در

 
 کاال سفارش نقطه گزارش 10.6.3

 فروش و خرید جهت گیری تصمیم و شده تعیین محدوده در کاال موجودی وضعیت از اطالع جهت کاال سفارش نقطه گزارش

 :است رزی صورت به که شود می باز مربوطه پنجره کاال سفارش نقطه گزارش دکمه فشردن با .شود می استفاده اجناس
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 نام شناسه، شامل عاتاطال این .شود می داده نمایش ها آن وضعیت و انبارها در نظر مورد کاالهای دلخواه، فیلترهای انتخاب با

 و انبارها در موجودی ی،خروج و ورودی انبارهای در کاال برای شده تعیین موجودی حداکثر و حداقل انبار، نوع انبار، بخش، کاال،

 .است شده داده قرار های محدودیت اساس بر انبار در کاال کنونی وضعیت

 :دارد وجود حالت چندین که باشید داشته توجه انبار در کاالها موجودی وضعیت مورد در

 در شده عیینت موجودی حداقل از کمتر کاال موجودی که دهد می رخ زمانی حالت این :موجودی حداقل از کمتر موجودی . 1

 .است کاال تعریف

 حداقل حاشیه و کاال موجودی حداقل احتساب با که کاالست از موجودی مقدار سفارش نقطه :سفارش نقطه از کمتر موجودی . 2

 حاشیه شده تعیین درصد عالوه به کاال موجودی حداقل با است برابر سفارش نقطه که صورت بدین .آید می دست به کاال موجودی

 .ستا تنظیم قابل سیستم تنظیمات در موجودی حداقل حاشیه و کاال تعریف در کاال موجودی حداقل .موجودی حداقل

 باشد، کمتر قدارم این از کاال موجودی چنانچه .شود می محسوب کاال سفارش و انبارداری در مهمی پارامتر کاال سفارش نقطه

 .است شده سفارش نقطه از کمتر کاال موجودی

 موجودی حداکثر احتساب با که کاالست از موجودی مقدار موجودی حداکثر حاشیه :موجودی حداکثر حاشیه از بیشتر موجودی .3

 درصد منهای کاال یموجود حداکثر با است برابر مقدار این که صورت بدین .آید می دست به کاال موجودی حداکثر حاشیه و کاال

 قابل سیستم تتنظیما در موجودی حداکثر حاشیه و کاال تعریف در کاال موجودی حداکثر .موجودی حداکثر حاشیه شده تعیین

 .است تنظیم

 .است شده موجودی حداکثر حاشیه از بیشتر کاال موجودی باشد، بیشتر مقدار این از کاال موجودی چنانچه
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 در شده تعیین یموجود حداکثر از بیشتر کاال موجودی که دهد می رخ زمانی حالت این :موجودی حداکثر از یشترب موجودی .4

 .است کاال تعریف

 کاال وجودیم باشد، موجودی حداکثر حاشیه از کمتر و سفارش نقطه از بیشتر کاال موجودی که هنگامی :مطلوب موجودی .5

 .است مطلوب

 
 کاال ای دوره تخفیفات گزارش 10.6.4

 .رود می کار به (هشد مرجوع و) شده فروخته کاالهای در شده داده ای دوره تخفیفات از گیری گزارش و بررسی جهت گزارش، این

 :است زیر صورت به که شود می داده نمایش مربوطه پنجره ”کاال ای دوره تخفیفات گزارش“ دکمه فشردن با

 

 
 

 نوع ناسه،ش شامل اطالعات این .شود می داده نمایش تخفیفات ثبت شده لیست مناسب، فیلترهای انتخاب با قسمت این در

 مقدار و آن نوع و تخفیف دارمق واحد، قیمت کاال، مقدار و تعداد کاال، نام خریدار، شخص فاکتور، ثبت تاریخ فاکتور، شماره فاکتور،

 .شد خواهد داده نمایش تخفیف (قیمتی) واقعی

  .دش خواهد داده نمایش انتخابی های ردیف تخفیفات مجموع نیز و ها ردیف کل تخفیفات مجموع پنجره، پایین در

 
 تولید محصول گزارش 10.6.5
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 گزارش“ کمهد فشردن با .رود می کار بهکلیه تولیدات محصوالت صورت گرفته شده  گیری گزارش و بررسی جهت گزارش، این

 است: زیر صورت به که شود می داده نمایش مربوطه پنجره ”تولید محصول

 

 
 

ناسه، نوع، نام ش شامل اطالعات این .شود می داده نمایش تولیدات محصوالت لیست مناسب، فیلترهای انتخاب با قسمت این در

 باشد. واد اولیه میمبرای محصول نهایی و  تولید و تاریخ )تولید دستی و یا فاکتور فروش( مقدار، واحد، انبار، مرجع کاال،

 های ردیف و ها ردیف کل مقادیر محصوالت نهایی و مواد اولیه مجموع تعداد کل محصوالت نهایی و مواد اولیه، پنجره، پایین در

  .شد خواهد داده نمایش انتخابی
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 بانک 11

 .نمایید همراهی را ما .پردازیم می ها آن های گزارش و عملیات تعاریف، بانک، به بخش این در

 

 بانک تعریف 11.1

 های تراکنش و شود می تعریف افزار نرم در که است بانکی حساب یک با هماهنگ و همسان حساب واقع در افزار نرم در بانک

 ”بانک تعریف“ مهدک فشردن با بانک، سربرگ در بانک، تعریف جهت .است افزار نرم در بانک های تراکنش با همسو بانکی حساب

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره

 

 
 

 کد شعبه، اب،حس صاحب فرد حساب، شبای شماره بانک، عابر کارت شماره حساب، شماره حساب، نوع بانک، نام قسمت، این در

 .نمایید ثبت و کرده مشخص را منفی مقدار پذیرش و موجودی حداکثر و حداقل شعبه، آدرس شعبه، تلفن شعبه،

 .نمایید حذف یا و ویرایش جستجو، را نظر مورد های بانک مناسب فیلترهای انتخاب با توانید می نیز جستجو بخش در
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 کارتخوان های دستگاه تعریف 11.2

 دستگاه یفتعر“ دکمه فشردن با .است شده طراحی فروش، های صندوق به متصل کارتخوان های دستگاه تعریف جهت بخش این

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کارتخوان

 

 
 

 به تصلم بانکی حساب دهنده، ارائه شرکت ،(باشد تواند می نامی هر و شماست انتخابی که) کارتخوان دستگاه نام پنجره، این در

 انتخاب به توجه با و (کهشب یا و سریال پورت) ارتباط نوع کارتخوان، دستگاه این دارای صندوق دستگاه، ترمینال شماره کارتخوان،

 در و نماییم یم مشخص را دستگاه این به مربوطه توضیحات همچنین و ip و tcp/ip پورت ،بدریت سریال، پورت ارتباط، نوع

 .شد خواهد شناسایی و ثبت سیستم در کارتخوان دستگاه آن، ثبت با نهایت

 .نمایید حذف یا و ویرایش و جستجو را نظرتان مورد های دستگاه مناسب، فیلترهای انتخاب با توانست خواهید جستجو سربرگ در

 

 بانکی انتقاالت 11.3

 دارد نظر در کاربر که است یانتقاالت شامل و است ”ها بانک بین انتقال“ و ”صندوق به بانک از انتقال“ نوع دو شامل بانکی انتقاالت

 .نماییم می بررسی را یک هر ادامه در .دهد انجام بانک و بانک یا و صندوق و بانک بین
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 :شد خواهد زبا زیر صورت به مربوطه پنجره که زنیم می بانک سربرگ در را مربوطه دکمه صندوق به بانک از انتقال جهت

 

 
 

 انتقال، دکمه شردنف با و کرده وارد را توضیحات و تاریخ مبلغ، مقصد، صندوق بانکی، رسید سند شماره مبدا، بانک اینجا، در

 و مشاهده را بخش این های تراکنش لیست توان می مناسب، فیلترهای انتخاب با جستجو، سربرگ در .پذیرد می صورت عملیات

 .نمود بررسی

 قابل جستجو بخش رد ها تراکنش لذا نیستند، ویرایش یا و حذف قابل انجام از پس مالی های تراکنش که است آوری یاد به الزم

 .نیستند ویرایش یا و حذف

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره بانک سربرگ در مربوطه دکمه فشردن با ها، بانک بین انتقال جهت
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 را انتقال و کرده وارد ار مربوطه توضیحات و تاریخ مبلغ، رسید، قبض شماره مقصد، بانک رسید، سند شماره مبدا، بانک جا، این در

 .نمود بررسی و دهمشاه را نظر مورد های تراکنش مناسب، فیلترهای انتخاب با توان می نیز جستجو سربرگ در .دهیم می انجام

 

 

 ها گزارش 11.4

 همراه ما با .یردگ می قرار بررسی مورد کارتخوان دستگاه های گزارش و بانکی رسیدهای بانک، تفصیلی گزارشات بخش، این در

 .شوید

 
 بانک تفصیلی گزارش 11.4.1

 گزارش“ دکمه رندفش با .بود خواهد گیری گزارش و مشاهده قابل نظر مورد بانک های تراکنش کلیه بانک، تفصیلی گزارشات در

 :است زیر صورت به که آمد درخواهد نمایش به مربوطه پنجره ،”بانک تفصیلی
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 اطالعات این .شد خواهد لیست مربوطه های تراکنش جستجو، دکمه فشردن و بابت و زمانی نظر،محدوده مورد بانک انتخاب با

 .باشد یم تاریخ و مبلغ انتقال، نوع قبض، یا و سند شماره بابت، نفع، ذی/واریزکننده تراکنش، نوع شناسه، شامل

 .شد خواهد داده نمایش و محاسبه دو این مانده و ها پرداخت ها، دریافت جمه ها، تراکنش پایین در

 
 بانکی رسیدهای گزارش 11.4.2

 گزارش“ دکمه فشردن با .نمایید مشاهده را سیستم در شده ثبت بانکی رسیدهای به مربوط گزارش توانید می قسمت، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد داده نمایش مربوطه پنجره ”بانکی رسیدهای
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 طالعات نای .ماییدن مشاهده را نظر مورد رسیدهای زمانی، محدوده و سند شماره نوع، بابت، شامل مناسب فیلترهای انتخاب با

 و مبلغ انتقال، نوع ،قبض یا سند شماره حساب، طرف فرد ،قصندو یا و بانک به واریزکننده، صندوق، و بانک طرف از شناسه، شامل

 .کنید مشاهده را تاریخ

 .است مشاهده قابل انتخابی های ردیف مبالغ جمع و ها ردیف کل مبالغ جمع گزارش، زیر در

 
 کارتخوان دستگاه های تراکنش گزارش 11.4.3

 دکمه فشردن اب .نمایید مشاهده را است، گرفته صورت کارتخوان دستگاه طریق از که هایی تراکنش توانید می بخش، این در

 :است زیر صورت به که امد درخواهد نمایش به مربوطه پنجره ”کارتخوان دستگاه های تراکنش گزارش“
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 محدوده زمانی، دهمحدو شخص، کارت آخر رقم 4 فروش، فاکتور شماره صندوقدار، صندوق، بانک، کارتخوان، فیلترهای انتخاب با

 آخر رقم 4 فیلتر از هاستفاد که داشتید توجه .کنید مشاهده را نظر مورد های تراکنش توانید می تراکنش پیگیری شماره و قیمتی

 به کارتخوان راکنشت و باشد شده ارسال کارتخوان دستگاه به مبلغ که است استفاده قابل صورتی در تنها پیگیری شماره و کارت

 .باشد نشده ثبت دستی صورت

 صندوقداری و ندوقص کارتخوان، به متصل بانک شده، انجام آن طریق از پرداخت که کارتخوانی شناسه، شامل ها تراکنش اطالعات

 .باشد می تراکنش تاریخ و مبلغ پیگیری، شماره داده، انجام را کارتخوان پرداخت که

 .شود می داده نمایش شده انتخاب های تراکنش و ها تراکنش کل مبالغ جمع گزارش، پایین در
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 صندوق 12

 .نمایید همراهی را ما .پرداخت خواهیم آن های گزارش و عملیات صندوق، به بخش، این در

 

 صندوق تعریف 12.1

 مالی تراکنش و شود یم انجام آن توسط فاکتورها ثبت عملیات که است فروش پایانه و صندوق معرف واقع در صندوق افزار، نرم در

 هدکم فشردن با ابزار، نوار در صندوق سربرگ در صندوق تعریف جهت .است پولی موجودی دارای بانک همانند و دپذیر می نیز

 :است زیر صورت به که شود می ظاهر مربوطه پنجره ”صندوق تعریف“

 

 
 

 سربرگ در .نماییم می ثبت و کرده وارد را توضیحات و منفی مقدار پذیرش موجودی، حداکثر و حداقل صندوق، نام قسمت، این در

 .کنید حذف یا و ویرایش توانید می و نموده مشاهده را ها صندوق لیست مربوطه فیلترهای انتخاب با جستجو

 

 کاربر به صندوق تحویل 12.2

 به صندوق حویلت“ دکمه فشردن با کار این جهت .دهید اختصاص صندوق کاربر یک به را یک هر باید ها، صندوق تعریف از پس

 :شد خواهد باز زیر صورت به مربوطه پنجره که گیرد می انجام ”کاربر

 



79 

 

 
 

 مورد شخص دید،ج دار صندوق قسمت در و کرده انتخاب را نظر مورد صندوق ها، صندوق لیست از کاربر، به صندوق تحویل حهت

ابق تحویل ، قادر خواهید بود سو"تاریخچه تحویل صندوق"همچنین در سربرگ  .کنیم می ثبت سپس و کرده انتخاب را نظر

  صندوق به صندوقداران را مشاهده نمایید.

 

 صفر کردن صندوق 12.3

به این  ی شود.مدر فروشگاه ها و شرکت های مختلف، معموال پس از شیفت کاری صندوق داران، وجوه صندوق به خزانه منتقل 

ردن کصفر "، با فشردن دکمه "صندوق"می گویند. جهت صفر کردن صندوق، در سربرگ  "صفر کردن صندوق"کار اصطالحا 

 است: باز می شود که به صورت زیر، پنجره مربوطه "صندوق
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ارد می ضیحات را وغ و تودر پنجره مربوطه، صندوق مربوطه، بانکی که وجوه به آن واریز خواهد شد، شماره قبض بانکی، تاریخ، مبل

یل، می رت تماکنیم. توجه داشته باشید که مبلغ پیش فرض، کل موجودی صندوق برای صفر کردن اعتبار صندوق است و در صو

شده و  ندوق کاستهوجودی صممبلغ وارد شده از  "انتقال"داد. پس از وارد نمودن داده ها، با فشردن دکمه  توان مقدار آن را تغییر

 به موجودی حساب بانکی افزوده خواهد شد.

و  ده نمودنیز می توان موجودی صندوق های مختلف و دیگر مشخصات آن ها را مشاه "لیست موجودی صندوق ها"در سربرگ 

 یل گرفت.چاپ و یا خروجی فا

 

 صندوق انتقاالت 12.4

 توضیح تفصیل هب را یک هر ادامه، در .شود می استفاده بخش این از صندوق به صندوق و بانک به صندوق از وجه انتقال جهت

 .داد خواهیم

 شد خواهد باز ”انکب به صندوق از انتقال“ پنجره ،”صندوق“ سربرگ در مربوطه دکمه فشردن با بانک، به صندوق از انتقال جهت

 :است زیر صورت به که
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 وارد را مربوطه تتوضیحا و مبلغ تراکنش، انجام تاریخ بانکی، رسید قبض شماره مقصد، بانک مبدا، صندوق نام قسمت، این در

 اه تراکنش لیست دلخواه، فیلترهای انتخاب با جستجو سربرگ در نیز ها تراکنش بررسی و مشاهده جهت .کنیم می ثبت و کردنه

 .باشد می فایل خروجی یا و چاپ مشاهده، قابل

 زیر صورت به هک شد خواهد باز مربوطه پنجره و داده فشار ”صندوق“ سربرگ در را مربوطه دکمه ها، صندوق بین انتقال جهت

 :است
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 انتخاب با .ماییمن می ثبت و کرده وارد را مربوطه توضیحات و تاریخ انتقال، مبلغ مقصد، صندوق مبدا، صندوق قسمت، این در

 .نمود یلفا خروجی و چاپ و مشاهده را نظر مورد های تراکنش لیست میتوان مناسب، فیلترهای انتخاب و جستجو سربرگ

 

 ها گزارش 12.5

 .است مشاهده قابل صندوق به مربوط های گزارش بخش، این در

 
 صندوق تفصیلی گزارش 12.5.1

 با کار، این هتج .نمایید بررسی و مشاهده تفصیل به را نظر مورد صندوق های تراکنش تمامی بود خواهید قادر بخش، این در

 :ودب خواهد زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره صندوق، سربرگ در ”صندوق تفصیلی گزارش“ دکمه فشردن
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 این .شد خواهد دهدا نمایش مربوطه های تراکنش لیست بابت، فیلتر و زمانی محدوده نظر، مورد صندوق انتخاب با جا، این در

 .است مشاهده قابل نشتراک تاریخ و مبلغ انتقال، نوع بابت، نفع، ذی یا و واریزکننده شخص تراکنش، نوع شناسه، شامل اطالعات

 .است هدهمشا قابل آن مانده و آن توسط پرداختی مبالغ جمع و صندوق توسط دریافتی مبالغ جمع نیز گزارش پایین در

 
 صندوق و بانک موجودی گزارش 12.5.2

 با کار، این هتج .نمایید مشاهده را سیستم در شده ثبت های صندوق و بانک موجودی وضعیت آخرین هستید قادر بخش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”صندوق و بانک موجودی گزارش“ دکمه فشردن
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 و مربوطه های ندوقص و  ها بانک لیست جستجو، دکمه فشردن و دو هر یا و ها صندوق ها، بانک های گزینه از یک هر انتخاب با

 آخرین و ودیموج حداکثر و حداقل موجودی، نام، نوع، شناسه، شامل اطالعات این .شد خواهد داده نمایش ها آن اطالعات

 .باشد می آن تغییرات

 .است مشاهده قابل انتخابی های ردیف جمع و گزارش های ردیف کل جمع نیز گزارش پایین در
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 انبار و بخش 13

 .شوید مراهه ما با .شد خواهد داده توضیح تفصیل به مربوطه های گزارش و عملیات انبار، و بخش تعاریف قسمت، این در

 

 بخش تعریف 13.1

 واقع در .است شده ریفتع بخش نام به انبارها برای بندی دستهنوعی  انبارداری، امور در سهولت و مدون ساختار سازی پیاده جهت

 و بخش“ سربرگ در بخش، تعریف جهت .است انبار چندین شامل بخش هر که شود می تعریف مختلفی های بخش سیستم، در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”بخش تعریف“ دکمه فشردن با ،”انبار

 

 
 

 و جستحو برگسر در شده، تعریف های بخش مشاهده جهت .نماییم می ثبت و کرده وارد را نظر مورد شرح و نام جا، این در

 .نمود اکسل خروجی و چاپ را ها آن یا و نمود حذف یا و ویرایش مشاهده، را نظر مورد های بخش لیست توان می فیلتر، انتخاب

 

 انبار تعریف 13.2

 تعریف جهت .شود املش را فروشگاه یک انبار کوچک تا بزرگ سوله یک تواند می و است شرکت فیزیکی انبار همسان واقع در انبار

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره انبار، دکمه فشردن با انبار،
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 ثبت و نموده وارد را رحش و انبار آدرس منفی، مقدار پذیرش انبار، لمسئو مربوطه، بخش نظر، مورد انبار دلخواه نام قسمت، ای در

 می حذف یا و یش،ویرا مشاهده، قابل نظر مورد انبارهای لیست دلخواه، فیلترهای انتخاب با نیز جستجو سرگ در .نماییم می

 .نمود فایل خروجی به تبدیل یا و نمود چاپ را ها آن توان می همچنین .باشند

 

 انبار عملیات 13.3

 دکمه فشردن با کار، ینا انجام جهت .است دیگر انبار یک به انبار یک از کاال های موجودی و کاال انتقال واقع در انبار عملیات

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”انبار عملیات“
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 با سپس .کنیم می وارد همربوط لیست در ها آن مقدار همراه به را نظر مورد کاالهای فاکتور، به کاالها ورود همانند بخش این در

 و حواله و انجام انتقال عملیات ارسال، دکمه فشردن نهایت در و مربوطه وتوضیحات مقصد مبدا و انبار و بخش انتقال، تاریخ تنظیم

 .شد خواهد چاپ نیز مربوطه رسید

 خواهند فایل به رسالا یا و چاپ بررسی، مشاهده، قابل انبارها بین های انتقال مربوطه، فیلترهای انتخاب با جستجو، سربرگ در

  .بود

 

 سطوحتعدیل  13.4

 را به توان کاالتواند شامل سطوح مختلفی باشد و در سیستم میاشاره شد، یک کاال می "تعریف کاال"همانگونه که در قسمت 

 ر فروشگاهاگر د باشد، حال "عدد"تواند در سطح پایه با واحد ها تعریف نمود. به طور مثال، شکالت میهمراه تمامی سطوح آن

ای توان سطح بسته را نیز برعدد شکالت وجود دارد( نیز فروخته شود، در سیستم می 10شکالت به صورت بسته )مثال در هر بسته 

 ثبت نمود. سیستم توان به همین ترتیب درشکالت با بارکد مختص آن ثبت نمود. همچنین سطوح دیگر نظیر کارتن و ... نیز می

عدد  8بسته شکالت با مشخصات ذکر شده وجود داشته باشد. اگر  2عدد شکالت و  5فرض کنید در انبار خروجی کاال حال 

عدد شکالت فله فروخته شده و یک بسته نیز باز شده و سه عدد از  5شکالت از انبار خروجی فروخته و خارج شده باشد، در واقع 

عدد شکالت فله باقی مانده است. اما اتفاقی که در سیستم با  7بسته شکالت و  آن بسته شکالت نیز فروخته شده است و حال یک
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شود و تعداد عدد کم می 8افتد، از تعداد شکالت فله ثبت فاکتور فروش با توجه به بارکد متفاوت سطح عدد و بسته شکالت می

 شود.عدد می 2بسته شکالت و تعداد  -3ماند، یعنی در واقع تعداد شکالت فله بسته شکالت دست نخورده می

رود و ر میبه کا برای حل این مشکل، ویژگی تعدیل سطوح تعبیه شده است. تعدیل سطوح جهت تبدیل سطوح یک کاال در انبارها

از شکالت  ک بستههمانند باز کردن بسته شکالت و فروش آن به صورت فله ای عمل می کند. در مثال ذکر شده با تعدیل سطح ی

ر انبار خروجی به دشود و مقدار شکالت عدد به تعداد شکالت فله افزوده می 10یک واحد از بسته شکالت کم شده و در سیستم، 

 خواهد رسید. عدد شکالت فله و یک بسته شکالت 7

 ه صورتشد که ب ، پنجره مربوطه باز خواهد"تعدیل سطوح"، با فشردن گزینه "بخش و انبار"جهت تعدیل سطوح کال، در سربرگ 

 زیر است:

 

 
 

، موجودی کاال در انبار مربوطه نمایش داده خواهد شد. همانطور "جستجو"با انتخاب کاال، بخش و انبار مورد نظر و فشردن دکمه 

را مبدا  نمایش داده شوده است. جهت تعدیل سطوح، سطح کاالی "زرد"که مشاهده می شود، کاالهای با موجود منفی نیز با رنگ 
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تبدیل به "را وارد نموده و در قسمت  ، تعداد کاال در سطح مبدا )مثال بسته("مقدار جهت تبدیل"کرده، در قسمت  از لیست انتخاب

تبدیل سطح مورد نظر با توجه به تعداد تعریف  "تبدیل سطوح"واحد مقصد را مشخص می کنیم. در نهایت با فشردن دکمه  "واحد

ه داشته باشید تبدیل سطوح از هر سطحی از کاال به سطح دیگر آن قابل انجام انجام می شود. توج "تعریف کاال"شده در قسمت 

 است. به طور مثال، در شکالت ذکر شده عالوه بر فله کردن بسته شکالت، می توان مقدار فله شکالت را به بسته تبدیل نمود.

ر کاال، خاب فیلتنمود. این کار با انت، می توان گزارش های تبدیل سطوح ثبت شده در سیستم را مشاهده "جستجو"در سربرگ 

 .فایل گرفت ا خروجیینهایت می توان گزارش مربوطه را چاپ نمود و  دربخش و انبار و بازه زمانی مورد نظر امکان پذیر است. 

 

 ها گزارش 13.5

 .بود خواهد مشاهده قابل آن عملیات و انبار به مربوط های گزارش بخش، این در

 
 انبار کاالی گردش گزارش 13.5.1

 این انجام جهت .نمایید ررسیب و مشاهده را نظر مورد انبارهای  در کاال انتقاالت و نقل تمامی بود خواهید قادر شما گزارش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”انبار در کاال گردش گزارش“ دکمه فشردن با کار،

 

 
 

 زمانی محدوده و نظر مورد کاالیی گروه و کاال مقصد، شخص مبدا، شخص مقصد، مبدا، انبار شامل مربوطه فیلترهای بخش، این در

 شامل اطالعات این .آمد درخواهد نمایش به مربوطه انبار های انتقال لیست جستجو، دکمه فشردن با و کرده انتخاب را نظر مورد
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 می انتقال تاریخ و فاکتور شماره و نوع انتقال، نوع مقصد، شخص مبدا، شخص مقصد، انبار مبدا، انبار واحد، تعداد، کاال، نام شناسه،

 .باشد

 
 انبار وضعیت گزارش 13.5.2

 دکمه فشردن با کار، این جهت .شود می استفاده ها آن کاالهای موجودی و انبارها کلی وضعیت از اطالع جهت گزارش این

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”انبار وضعیت گزارش“

 

 
 

 انبار در کاال موجودی طالعاتا مشاهده به قادر موارد، دیگر و کاالیی گروه کاال، انتخاب انبارها، شامل مربوطه فیلترهای انتخاب با

 .باشد می وضعیت و وزنی کاالی نوع، مربوطه، انبار و بخش واحد، تعداد، کاال، نام شناسه، شامل اطالعات این .بود خواهید

 .است مشاهده قابل شده انتخاب های ردیف تعداد و گزارش های ردیف کل تعداد جمع نیز گزارش انتهای در
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 امانی و ضایعات 14

 این آیتم های هب دسترسی جهت .پرداخت خواهیم مربطه گزارش های امانی، فاکتور ضایعات و فاکتورهایبررسی  به بخش این در

 .کنید انتخاب را امانی و ضایعات سربرگ ابزار، منوی از اصلی صفحه در بخش،

 .باشید همراه ما با

 

 ی امانیفاکتورها 14.1

نمی  ی رد و بدل، پولگیرد، اما در زمان تبادل کاالفاکتورهای امانی فاکتورهایی هستند که در آن عملیات تبادل کاال صورت می

یرد و قرار می گ گیرنده به صورت امانت در اختیارگیرد. در واقع، کاال شود و تراکنش مالی و تسویه آن با فاصله زمانی صورت می

 گیرنده پس از فروش آن کاال، وجه کاالی امانی را پرداخت و تسویه می کند.

ه می ی را مشاهدای امان، فاکتوره"امانی"در نوار ابزار، در بخش  "امانی و ضایعات"جهت دسترسی به فاکتورهای امانی، در سربرگ 

 ست:کنید که شامل موارد زیر ا

  مانی نجا کاال اد و در اینزد مشتری قرار می گیربه صورت امانت از طرف ما فاکتور امانی پرداختنی: در این فاکتور، کاال

 اکتور فروشفشبیه  پرداختنی است و مشتری پس از یک بازه زمانی، تسویه را انجام می دهد. کارکرد این فاکتور بسیار

 است.

 ل یلی از قبیهر دل ید کاالیی به صورت امانی از طرف ما نزد مشتری قرار گرفته و بهامانی پرداختنی برگشتی: فرض کن

تی اختنی برگشنی پردفروش نرفتن کاال، خرابی و ... مشتری قصد مرجوع کردن آن را دارد. در این حالت، از فاکتور اما

 استفاده می شود. کارکرد آن شبیه فاکتور برگشت از فروش است.

 ی مورد فته و کاالرار گرقیافتنی: در این فاکتور، کاالی فروشنده و تامین کننده، به صورت امانی نزد ما فاکتور امانی در

 است. اکتور خریدفشبیه  نظر امانی دریافتنی است و ما پس از یک بازه زمانی، تسویه را انجام می دهیم. کارکرد آن بسیار

 :ر هرفته و به قرار گ مانی از طرف تامین کننده و فروشنده نزد مافرض کنید کاالیی به صورت ا امانی دریافتنی برگشتی

ریافتنی ور امانی دز فاکتدلیلی از قبیل فروش نرفتن کاال، خرابی و ... ما قصد مرجوع کردن آن را داریم. در این حالت، ا

 برگشتی استفاده می کنیم. کارکرد آن شبیه فاکتور برگشت از خرید است.

تور امانی فاک"مه پرداختنی را بررسی کرده و سپس به بررسی دیگر فاکتورها می پردازیم. با فشردن دکابتدا فاکتور امانی 

 پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است: "پرداختنی
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رایه را وارد کو  رتخفیف فاکتو همانند فاکتور فروش، موارد شامل دریافت کننده )مشتری(، تاریخ، ورود کاال با کلید واژه و یا بارکد،

ود، شاهده می شنیز م می کنیم. تفاوت اصلی آن با فاکتور فروش، در قسمت ارسال کاال و تسویه آن است. همان طور که در تصویر

الهای ی شود و کامتم ثبت فعال است. با فشردن آن، عملیات تبادل کاال در سیس "ارسال کاال"پس از وارد کردن کاالها، تنها دکمه 

ه بالی کرایه ماکنش البته تر ا مشخصات مربوطه برای مشتری ارسال می شود، ولی هنوز تراکنش مالی صورت نگرفته است.فاکتور ب

 صورت می گیرد، در سیستم ثبت می گیرد. "ارسال کاال"دلیل آن که در زمان 

مراجعه  "وجستج" الی به سربرگدر زمان تسویه فاکتور و هنگامی که مشتری وجه فاکتور را پرداخت نمود، جهت ثبت تراکنش م

 به صورت زیر است:کرده و فاکتور مورد نظر را پیدا می کنیم که 
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رت نگرفته هایی صواست و هنوز تسویه ن "کاال ارسال شده"همان طور که مشاهده می شود، وضعیت فاکتور انتخاب شده به صورت 

 که به صورت زیر است:است. با دوبار کلیک بر روی آن سربرگ اصلی فاکتور باز شده 
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نش کرایه  و تراکغیرفعال است، زیرا که قبال تبادل کاال "کرایه"و بخش  "ارسال کاال"همان طور که مشاهده می شود، دکمه 

شردن فاکتور، با سویه فصورت گرفته است. در اینجا تنها می توان تخفیفات فاکتور و شرح فاکتور را تغییر داد. در نهایت جهت ت

ک، چارت خوان، کنقدی،  پنجره پرداخت پیشرفته باز خواهد شد و قادر خواهید بود تسیویه مالی را از طریق "سویه فاکتورت"دکمه 

 اعتباری و یا اقساط انجام دهید.

 .تغییر خواهد کرد "تسویه نهایی"در نهایت پس از تسویه فاکتور، در قسمت جستجو، وضعیت فاکتور به حالت 

تراکنش  مان تسویه،س در ز، ابتدا تبادل کاالها و کرایه صورت می گیرد و سپیگر نیز همانند امانی پرداختیدر فاکتورهای امانی د

نی، با تورهای امااز فاک و تسویه فاکتور به همین صورت است. روند کار با هر یکمالی فاکتور صورت می گیرد و مراحل تبادل کاال 

ه شده وضیحات دادتجه به گشت از فروش، خرید و برگشت از خرید خواهد بود. لذا با توتوجه به کارکرد آن ها همانند فاکتورهای بر

 نید.کراجعه مدر قسمت فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی آن، در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به فاکتورهای آن قسمت 

 

 ضایعات فاکتور 14.2
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فاده ر قابل استکال غی چرخه فروش استفاده می شود. این کاالها یافاکتور ضایعات جهت کاالهای ضایعاتی و غیرقابل استفاده در 

 هستند و دور انداخته می شوند و یا قابل فروش به قیمت پایین تر هستند.

ه مربوطه ه و پنجر، بر روی فاکتور ضایعات کلیک کرد"ضایعات"در بخش  "امانی و ضایعات"جهت ثبت فاکتور ضایعات در سربرگ 

 واهد شد:به صورت زیر باز خ

 

د را خواهند بو ربوط به آنو تاریخ را مشخص نموده و در ادامه انبار ضایعاتی که کاالهای این فاکتور مضایعات خریدار شخص ابتدا 

م و پس از کتور نیستیبه فا انتخاب می کنیم. توجه فرمایید تا زمانی که انبار ضایعات را مشخص نکرده ایم، قادر به افزودن کاالها

ت انبار ور و عملیاین فاکتاغیرقابل ویرایش خواهند شد، زیرا این ثبت  "قسمت انبار و بخش ضایعات"اولین کاال به فاکتور،  افزودن

 بر روی یک انبار اعمال خواهد شود.

ن اطالعات ایاهد شد. اده خوددر ادامه با افزودن کاالها از طریق کلید واژه و بارکد، اطالعات کاالها در قسمت لیست کاالها نمایش 

 شامل شناسه، نام کاال، تعداد، واحد کاال، قیمت واحد خرید و قیمت نهایی خرید می باشد.
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. ثابت باشد ا مقدارکاهش قیمت فاکتور داریم که می تواند به صورت درصدی و یهمچنین در این فاکتور به جای تخفیف فاکتور، 

رصد خواهد د 100ت هیچ وجهی بابت آن دریافت نشود، مقدار کاهش قیم در صورتی که کاالی ضایعاتی کامال دور ریختنی باشد و

 بود، در غیر این صورت با وارد کردن مقدار کاهش قیمت، جمع نهایی ضایعات محاسبه می گردد.

ضایعاتی از  ت، کاالهایضایعا دریافت وجه همانند فاکتور فروش خواهد بود. در نهایت با نهایی کردن فاکتور و بقیه موارد نظیر کرایه

 انبار انتخاب شده خارج  و مبلغ نهایی ضایعات به صندوق جاری واریز می گردد.

ید به ی توانمهمچنین جستجو، خروجی گرفتن فاکتور و سایر موارد همچون فاکتور فروش خواهد بود و جهت اطالعات بیشتر 

 بخش معامله و فاکتور فروش مراجعه نمایید.

 هاگزارش 14.3

های ش فاکتورگزار"، "گزارش کاالهای امانی پرداختنی"، "گزارش فاکتورهای امانی پرداختنی"مت شامل سگزارش های این ق

 گزارش فروش"، "فروش گزارش فاکتورهای مربوط به"به ترتیب بسیار شبیه  "گزارش کاالهای امانی دریافتنی"و  "امانی دریافتنی

گزارش "ن د. همچنیدر بخش گزارش های معامله می باشن "رید کاالهاگزارش خ"و  "گزارش فاکتورهای مربوط به خرید"، "کاالها

در  "الهافروش کا گزارش"و  "گزارش فاکتورهای مربوط به فروش"بسیار شبیه  "گزارش کاالهای ضایعاتی"و  "فاکتورهای ضایعات

واند به تر می طالعات بیشتبخش گزارش های معامله می باشد. لذا از تکرار مجدد توضیحات خودداری کرده و خواننده جهت ا

 بخش معامله و گزارش ها مراجعه فرماید.

 کاربران و اشخاص 15

 را ما لطفا .ردگی می قرار بررسی مورد آن های گزارش و عملیات کاربری، های گروه و کاربران اشخاص، تعریف بخش، این در

 .نمایید همراهی

 

 تعاریف 15.1

 .باشد می کاربری های گروه و کاربران اشخاص، تعاریف شامل بخش این

 
 شخص تعریف 15.1.1

 جهت .نمود تعریف یستمس در را حقوقی و حقیقی از اعم مربوطه اشخاص است نیاز ... و انبارداری فاکتور، صدور جهت افزار منر در

 :است زیر ورتص به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کاربران و اشخاص“ سربرگ در ”شخص تعریف“ دکمه فشردن با کار، این
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 کد ه،شناسنام شاره ملی، کد جنسیت، تولید، تاریخ پدر، نام خانوادگی، نام نام، ،(حقوقی یا حقیقی) شخصیت نوع قسمت این در

تفاده در اپلیکیشن ارسال و عدم ارسال پیامک )جهت اسقیمت، سطح ،(سیستم به بدهکاری مقدار بیشترین) اعتبار سقف اقتصادی،

 را افراد تصویر توانید می همچنین .کنید ثبت و کرده وارد را ها تلفن و آدرس پستی، کد شهر، استان، فعالیت، نوع پیشگام موبایل(،

 .شد خواهد انجام کار این تصویر، درج دکمه فشردن با که کنید نگهداری سیستم در نیز

 حذف یا و ویرایش ه،مشاهد و کرده جستجو را خود نظر مورد کاربران توانید می دلخواه، فیلترهای انتخاب با جستجو، سربرگ در

 .نمایید فایل به ارسال یا و چاپ را نظر مورد لیست یا و نمایید

 
 کاربر تعریف 15.1.2

 این انجام جهت .کنید تعریف کاربر سیستم در یک هر برای باید ،و ورود به سیستم حسابداری افزار نرم ازکاربران  استفاده جهت

 :بود خواهد زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ”کاربر تعریف“ دکمه فشردن با کار،
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 پایان کاربری، ایه گروه کاربر، وضعیت آن، تکرار عبور، رمز کاربری، نام سیستم، در شده تعریف مربوطه شخص قسمت، این در

 لیست دلخواه، لترهایفی انتخاب با جستجو، قسمت در .کنیم می ثبت و کرده وارد را مربوطه توضیحات و کاربری حساب این اعتبار

 .هستند حذف و ویرایش مشاهده، قابل نظر مورد کاربران

 
 کاربری های گروه تعریف 15.1.3

 تنظیمات مدیریت، تجه کاربری های گروه این .گیرند می قرار کاربری های گروه نام به هایی بندی دسته در کاربران از یک هر

 با کاربری ایه گروه تعریف جهت .باشد کاربری گروه چندین عضو تواند می کاربر یک .روند می کار به ... و دسترسی سطوح

 :است زیر صورت به که شود می باز مربوطه پنجره ،”کاربران و اشخاص“ سربرگ در مربوطه دکمه فشردن
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 گروه لیست“ سربرگ به رفتن با .نماییم می ثبت و کرده وارد را مربوطه توضیحات و وضعیت کاربری، گروه واننع قسمت، این در

 فایل خروجی ای و چاپ را ها آن توان می همچنین .هستند حذف یا و ویرایش مشاهده، قابل کاربری های گروه ،”کاربری های

 .نمود

 

 ها گزارش 15.2

 .است مشاهده لقاب اشخاص تفصیلی گزارش و ها پرداخت و ها دریافت گزارش از اعم اشخاص به مربوط های گزارش بخش این در

 
 ها پرداخت و ها دریافت گزارش 15.2.1

 دیافت گزارش“ دکمه فشردن با کار، این جهت .کنید مشاهده را اشخاص های پرداخت و ها دریافت کلیه توانید می گزارش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”ها پرداخت و ها
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 این .هستند دهمشاه قابل نظر مورد های تراکنش نظر، مورد شخص و زمانی محدوده بابت، شامل مربوطه فیلترهای انتخاب با

 .باشد می تراکنش تاریخ و مبلغ انتقال، نوع بابت، نفع، ذی/واریزکننده نوع، شخص، شناسه، شامل اطالعات

 .است اهدهمش قابل انتخابی های ردیف و گزارش های ردیف همه کل جمع و ها پرداخت ها، دریافت جمع گزارش، پایین در

 
 اشخاص تفصیلی گزارش 15.2.2

 جهت .نمایید رسیبر و مشاهده را نظر مورد فرد به مربوط مالی های تراکنش کلیه بود خواهید قادر اشخاص تفصیلی گزارش در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”اشخاص تفصیلی گزارش“ دکمه فشردن با کار، این انجام
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 اطالعات این .دآم خواهد دست به نظر مورد فرد های تراکنش لیست زمانی، محدودهو  شخص شامل مربوطه فیلترهای انتخاب با

 .است تراکنش یختار و مبلغ انتقال، نوع بابت، ،(حساب طرف) نفع  ذی/واریزکننده شخص شخصیت، نوع شخص، نام شناسه، شامل

 .است شده داده نمایش و محاسبه حساب مانده و ها پرداخت ها، دریافت جمع گزارش پایین در

 
 اشخاص گزارش 15.2.3

 با کار، این هتج .نمایید بررسی و مشاهده را سیستم و تلفخم اشخاص بین مالی های تراکنش بود خواهید قادر بخش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز نظر مورد پنجره ،”اشخاص گزارش“ دکمه فشردن

 



102 

 

 
 

 مبلغ ودهمحد و فعالیت نوع قیمت، سطح جنسیت، شخصیت، نوع وضعیت، ملی، کد شخص، شامل مربوطه فیلترهای انتخاب یا

 ملی، کد نام، وع،ن شناسه، شامل اطالعات این .آمد خواهد دست به ها تراکنش اطالعات لیست ،”جستجو“ دکمه فشردن و تراکنش

 .باشد می شخص وضعیت و اعتبار بدهکاری، سقف قیمت، سطح جنسیت،

 .شود می داده ایشنم انتخابی های ردیف و ها ردیف همه کل جمع و بدهکاران جمع بستانکاران، جمع گزارش، اطالعات پایین در
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 درآمد و هزینه 16

 .شد خواهد داده توضیح تفصیل به آن های گزارش و عملیات درآمد، هزینه، بخش، این در

 

 ها ی بند دسته تعریف 16.1

 ها هزینه و رآمدد از یک هر و است شده تعریف  بندی دسته درآمدها و هزینه برای مناسب، ساختار سازی پیاده و مدیریت جهت

 د تعریف“ دکمه نفشرد با درآمد، و هزینه سربرگ در ها، بندی دسته تعریف جهت .گیرند می قرار جداگانه های بندی دسته در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”درآمد های دسته تعریف“ یا و ”هزینه های سته

 

 
 

 لیست ،”هزینه های دسته لیست“ سربرگ در .نماییم می ثبت و کرده وارد را نظر مورد بندی دسته شرح و نام قسمت، این در

 .هستند حذف یا و ویرایش و مشاهده قابل هزینه های دسته

 انجام و مشاهده قابل ،”درآمد های دسته تعریف“ دکمه فشردن با و است هزینه های دسته همانند نیز درآمد های دسته تعریف

 .هستند

 

 درآمد و هزینه ثبت 16.2

 دکمه فشردن با کار این انجام جهت .نمایید ثبت را درآمدها و ها هزینه بود خواهید قادر درآمد، و هزینه های دسته ایجاد از پس

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”درآمد ثبت“ یا و ”هزینه ثبت“
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 شرح و نظر مورد کبان یا صندوق از پرداخت ،(حساب طرف فرد) نفع ذی تاریخ، مبلغ، ،(هزینه دسته) هزینه نوع قسمت، این در

 و مشاهده قابل شده ثبت های هزینه دلخواه، فیلترهای انتخاب با نیز جستجو سربرگ در .نماییم می ثبت و کرده وارد را هزینه

 .هستند بررسی

 .باشد می هزینه ثبت مانند نیز درآمد ثبت

 

 ها گزارش 16.3

 .گرفت خواهد بررسی مورد درآمد و هزینه تفصیلی گزارش و گزارش خالصه بخش، این در

 
 درآمد و هزینه تفصیلی گزارش 16.3.1

 جهت .نمایید شاهدهم تفصیل به را درآمدی یا ای هزینه های تراکنش تمامی بود خواهید قادر درآمد، و هزینه تفصیلی گزارش در

 صورت به که شد دخواه باز مربوطه پنجره ،”درآمد تفصیلی گزارش“ یا ”هزینه تفصیلی گزارش“ دکمه فشردن با آن، به دسترسی

 :است زیر
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 به مربوطه یها تراکنش لیست نظر، مورد مبلغ محدوده و زمانی محدوده ،(حساب طرف) نفع ذی شخص هزینه، نوع انتخاب با

 نفع، ذی شخص ،(انکب یا صندوق) نام ،(صندوق یا بانک) از پرداخت هزینه، نوع شناسنامه، شامل اطالعات نای  .آمد خواهد دست

 .ودش می داده نمایش انتخابی های ردیف و ها ردیف کل مبالغ مجموع گزارش، پایین در .باشد می تاریخ و مبلغ

 .باشد می هزینه تفصیلی گزارش همانند نیز درآمد تفصیلی گزارش

 
 درآمد و هزینه گزارش خالصه 16.3.2

 می کار به رآمدهاد و هزینه از کلی اطالع برای و شد خواهد داده نمایش خالصه صورت به درآمد و هزینه گزارش قسمت، این در

 :شد خواهد داده شنمای مربوطه پنجره ،”درآمد گزارش خالصه“ یا و ”هزینه گزارش خالصه“ دکمه فشردن با کار، این جهت .رود
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 اطالعات این .دش خواهد داده نمایش نظر مورد های تراکنش لیست جستجو، دکمه فشردن و نظر مورد زمانی محدوده انتخاب با

 .باشد می تراکنش تاریخ و مبلغ نفع، ذی شخص ،(صندوق یا بانک) نام ،(صندوق یا بانک) از پرداخت هزینه، نوع شناسه، شامل

 .شود می ادهد نمایش انتخابی های ردیف و ها ردیف کل برای مبالغ جمع و ماهانه پرداخت میانگین نیز گزارش پایین در

 .باشد می هزینه گزارش خالصه همانند نیز درآمد گزارش خالصه
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 حقوق و دستمزد 17

 .شد خواهد داده توضیح تفصیل به آن های گزارش و عملیات ،حقوق و دستمزد بخش، این در

 

 حقوق اشخاص تعریف 17.1

حقوق  تعریف جهت حقوق تعریف نمود. ،توان برای افراد مختلف گردد و می یدر این بخش پارامترهای حقوقی افراد مشخص م

 زیر صورت هب که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”تعریف حقوق اشخاص“ دکمه فشردن با ،حقوق و دستمزد سربرگ در ،اشخاص

 است:

 

 
 

حقوق پایه، حق مسکن، حق خوار و بار، حق اوالد، مقدار کسر بیمه، درصد کسر مالیات، تعیین  برای فرد مورد نظردر این قسمت، 

کاری، دستمزد یک ساعت  اینکه فرد بابت فروش، درصدی از آن را سهیم است و مقدار آن درصد، دستمزد یک ساعت اضافه
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مشخصات حساب بانکی جهت واریز حقوق و شبانکاری، کسر یک ساعت غیبت، شماره شبا، شماره حساب، شماره کارت و 

 شود. گردد. با ثبت این اطالعات، حقوق و پارامترهای حقوقی برای فرد مورد نظر ذخیره می توضیحات مورد نظر تعیین می

  ت.اس شحذف و ویرای در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست پارامترهای حقوقی افراد مورد نظر قابل مشاهده،

 

 کاری و غیبت اضافه 17.2

کاری، شبانکاری  افهثبت اض جهت .نمود ثبتکاری، شبانکاری و غیبت را برای فرد مورد نظر  ساعات اضافه می توان قسمتدر این 

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کاری و غیبت اضافه“ دکمه فشردن با ،حقوق و دستمزد سربرگ در ،و غیبت

 

 
 

ربوطه را وضیحات متکاری، شبانکاری و غیبت( و  ، تعداد ساعت مورد نظر، نوع ساعت )اضافهاین جا، شخص مورد نظر، تاریخدر 

ورت امکان صه و در نماییم. در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست ساعات قابل مشاهد وارد نموده و ثبت می

  باشد. قابل ویرایش و حذف می

 

 و کسورات اضافات 17.3

رد ای فرتوان ب را می العاده دارد، در این بخش، اضافه حقوق و کسری حقوقی که جزو موارد پارامترهای حقوقی نیست و حالت فوق

 شد خواهد باز وطهمرب پنجره ،”اضافات و کسورات“ دکمه فشردن با ،حقوق و دستمزد سربرگ در ،ثبت جهت مورد نظر وارد نمود.

 است: زیر صورت به که

 



109 

 

 
 

ارد ومربوطه را  و توضیحات العاده بدی آب و هوا، حق ماموریت و ...( )فوقمورد نظر، نوع  مبلغ، این جا، شخص مورد نظر، تاریخدر 

در صورت  شاهده وقابل م اضافات و کسوراتنماییم. در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست  نموده و ثبت می

  باشد. امکان قابل ویرایش و حذف می

 

 واریز حقوق اشخاص 17.4

حقوق و  سربرگ رد ،این کار جهت در این بخش، قادر خواهید بود حقوق اشخاص را برای ماه مورد نظر محاسبه و واریز نمود.

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”واریز حقوق اشخاص“ دکمه فشردن با ،دستمزد
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ی حقوقی پارامترها وجه بهابتدا شخص و ماه مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه محاسبه را فشار دهید. با این کار، حقوق فرد با ت

ایش داده فکیک نمکاری، شبانکاری و غیبت و اضافات و کسورات حقوق، محاسبه شده و در لیست به ت تعریف شده، ساعات اضافه

 شود. همچنین جمع حقوق و مزایا، جمع کسورات و خالص دریافتی نمایش داده می شود. می

 مودن شمارهوارد ن وشود. با انتخاب حساب بانکی سیستم  در پایین، اطالعات حساب بانکی فرد جهت واریز حقوق نمایش داده می

 د.گرد ریز حقوق فرد ثبت میقبض و فشردن دکمه واریز، وجه از حساب بانکی سیستم برداشت شده و به عنوان وا

  ود.، قادر به مشاهده لیست حقوق واریز شده افراد خواهید بمورد نظر فیلترهایدر سربرگ جستجو، با انتخاب 

 

 ها گزارش 17.5

 .است مشاهده قابل فیش حقوقی و حقوق اشخاص گزارش از اعم اشخاص حقوق به مربوط های گزارش بخش این در

 
 حقوق اشخاص گزارش 17.5.1

 ،”حقوق اشخاص شگزار“ دکمه فشردن با کار، این جهت .کنید مشاهده را اشخاص حقوق واریزی کلیه توانید می گزارش، این در

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره
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 اطالعات نای  .آمداهد حقوق واریزی افراد به نمایش درخو لیست زمانی، محدوده مورد نظر و یا و یا کد ملی فرد شخص انتخاب با

 واریز وجه و بانک اسه، شخص مورد نظر، ماه واریز حقوق، حقوق پایه، جمع حقوق ومزایا، جمع کسورات، خالص دریافتیشن شامل

قوقی شد، ماه حچنانچه آخرین روز ماه حقوقی در محدوده با توجه داشته باشید در انتخاب محدوده زمانی گزارش .باشد می

 د شد.مربوطه نمایش داده خواه

  .شود می داده مایشن انتخابی های ردیف و ها ردیف کلحقوق و مزایا، کسورات و خالص دریافتی   مبالغ مجموع گزارش، پایین در

 
 فیش حقوقی 17.5.2

 دکمه فشردن با ،کار این جهت .و چاپ نمایید مشاهده فیش حقوقی فرد را در ماه مورد نظر قادر خواهید بود گزارش، این در

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”فیش حقوقی“
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شردن شود. با ف اده میددر این جا، فرد و ماه مورد نظر را انتخاب نموده و با فشردن دکمه مشاهده، اطالعات حقوقی فرد نمایش 

قی یش حقوف فایلدکمه چاپ فیش حقوقی، فیش حقوقی فرد در ماه مورد نظر چاپ خواهد شد. همچنین امکان گرفتن خروجی 

 ، قابل انجام است.صدور فایلنیز در نظر گرفته شده که با فشردن دکمه 

 
 

 ثابت دارایی و سرمایه 18

 همراهی ادامه رد لطفا .هستند گیری گزارش و ویرایش تعریف، قابل آن ثابت های دارایی و شرکت های سرمایه قسمت، این در

 .نمایید
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 ثابت دارایی تعریف 18.1

 نمی خریداری مجدد روشف برای هستند، مولد شوند، می استفاده شرکت عملیات روال که زیاد عمر با های دارایی ثابت، های دارایی
 دکمه فشردن با ”ثابت ارایید و سرمایه“ سربرگ از افزار، نرم در ثابت های دارایی تعریف جهت .باشند می بوده، پذیر استهالک و شوند

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”ثابت دارایی تعریف“

 

 
 

 باشید، داشته را دارایی شکاه و فروش قصد چنانچه و دارایی افزایش باشید، داشته دارایی افزایش و خرید قصد چنانچه قسمت، این در
 ثبت را دارایی و کرده نتخابا را شرح و (بانک یا و صندوق) از پرداخت آن، ارزش دارایی، نام .کنیم می انتخاب را دارایی کاهش گزینه

 .نماییم می

 .هستند مشاهده قابل سیستم در شده ثبت ثابت های دارایی ثابت، های دارایی لیست سربرگ در

 

 سرمایه کاهش/افزایش 18.2
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 به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”سرمایه کاهش/افزایش“ دکمه فشردن با افزار، نرم در سرمایه کاهش/افزایش و ثبت جهت

 :است زیر صورت

 

 
 

 داشته را سرمایه کاهش قصد چنانچه و ”سرمایه افزایش“ گزینه باشیم، داشته سرمایه افزایش و ثبت قصد چنانچه بخش، این در

 تاریخ، مبلغ، سرمایه، کاهش/افزایش جهت بانک گذار، سرمایه شخص سپس .کنیم می انتخاب را ”سرمایه کاهش“ گزینه باشیم،

 .نماییم می ثبت و کرده وارد را مربوطه توضیحات و بانکی رسید قبض شماره

 .هستندر فایل صدو و چاپ مشاهده، قابل سرمایه کاهش/افزایش های تراکنش دلخواه، فیلترهای انتخاب با جستجو، سربرگ در

 

 ها گزارش 18.3

 .است شده داده توضیح اشخاص سرمایه گزارش و اشخاص سرمایه تفصیلی گزارش بخش این در

 
 اشخاص سرمایه تفصیلی گزارش 18.3.1

 با گزارش، این زا استفاده جهت .هستند بررسی و مشاهده قابل تفصیل به اشخاص ای سرمایه های تراکنش گزارش گزارش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”اشخاص سرمایه تفصیلی گزارش“ دکمه فشردن
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 داده مایشن نظر مورد های تراکنش جستجو، دکمه فشردن با و کرده مشخص را زمانی محدوده و نظر مورد شخص جا، این در

 .است تراکنش تاریخ و مبلغ نوع، قبض، شماره مربوطه، بانک شخص، شناسه، شامل اطالعات این .شد خواهد

 .است مشاهده قابل ها سرمایه مانده و ها کاهش ها، افزایش جمع گزارش، پایین در

 
 اشخاص سرمایه گزارش 18.3.2

 گزارش“ کمهد فشردن با کار، این انجام جهت .کرد گیری گزارش سیستم در موجود های سرمایه از توان می قسمت، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”اشخاص سرمایه
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 مشاهده قابل ایهسرم مبلغ و ملی کد خانوادگی، نام و نام شخصیت، نوع شناسه، شامل اشخاص سرمایه اطالعات گزارش، این در

 .است شده محاسبه انتخابی های ردیف جمع و ها سرمایه کل جمه گزارش، پایین در .است

 

 اعتباری اسناد 19

 را آن ها این جا، در هک دارند وجود تسویه روش های و اوراق از دیگری انواع کارتخوان، و نقدی روش جز به مالی، تراکنش های در

 و است (نسیه) عتباریا بدهکاری/بستانکاری و اقساط چک، مورد سه شامل اعتباری اسناد نرم افزار، در .می نامیم اعتباری اسناد

 .شود ارائه مشتری به ما طرف از هم و ما به مشتری طرف از هم می تواند

 .می نماییم بررسی را یک هر ادامه در

 

 چک مدیریت 19.1
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 دکمه ردنفش با ،”اعتباری اسناد“ سربرگ در آن، انجام جهت .می باشد چک روی عملیات انجام و مدیریت جهت بخش این

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”چک مدیریت“

 

 
 

 چک، نوع شناسه، لشام اطالعات این .در می آید نمایش به سیستم در شده ثبت نظر مورد چک های دلخواه، فیلترهای انتخاب با

 .می باشد چک وضعیت آخرین و تاریخ وصول شده، مبلغ، حساب، صاحب حساب، طرف چک، حساب شماره بانک، نام

  .دارد دوجو چک خرج و گذاشتن حساب به زدن، برگشت موجودی، کسری ثبت کردن، پاس دکمه های چک ها، لیست پایین در

 دکمه ها ههم شده، پاس چک های برای مثال، طور به.می شوند غیرفعال یا و فعال چک، وضعیت به توجه با دکمه ها این

 دریافت ایچک ه برای و است فعال "ثبت کسری موجودی"و ”کردن پاس“ دکمه تنها شده، پرداخت چک های برای غیرفعالند،

 .هستند فعال دکمه ها همه شده

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کردن پاس“ دکمه فشردن با
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 مربوطه، صندوق و کبان به آن واریز پاس، تاریخ پاس کننده، فرد آن، پایین در .است مشاهده قابل چک مشخصات باال، قسمت در

 نقدی وجه به تبدیل همربوط چک و شده انجام مالی تراکنش کار این با .می کنیم تایید و کرده وارد را آن توضیحات و سند شاره

 .می شود

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”دریافتی چک موجودی کسری ثبت“ دکمه فشردن با

 



119 

 

 
 

، مابقی مبلغ در ازای وان مبلغی از چک در حساب را که موجود است، برداشت نموده وتقسمت کسری موجودی چک، می در

این جا، مبلغ قابل وصول در  گردد.ر سیستم ثبت میگردد که به عنوان باقیمانده چک دصادر میگواهی کسری موجودی چک 

را  چک، فرد پاس کننده، بانک یا صندوق منتخب جهت واریز وجه چک، شماره سند و توضیحات مربوطه را وارد نموده و تایید
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شود این کار، مبلغ قابل وصول از مبلغ کل چک کسر شده و کسری چک به عنوان باقیمانده چک در سیستم ثبت میزنیم. با می

 ن چک، باقیمانده چک را نیز وصول کرد.توان با پاس کردکه در نهایت می

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”چک زدن برگشت“ دکمه فشردن با

 

 
 

 و (است هشد ثبت آن در زدن برگشت که شعبه ای و بانک) شعبه و بانک کرده، ثبت را زدن برگشت که فردی جا، این در

 هیچ اما می شود، بتث آن تاریخچه در ”چک زدن برگشت“ کار، این انجام با .نماییممی  تایید و کرده وارد را مربوطه توضیحات

 .نمی گیرد صورت مالی تراکنش

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”دریافتی چک گذاشتن حساب به“ دکمه فشردن با
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 و بانکی سیدر سند شماره می شود، ریخته حساب ان به پول که بانکی حساب پاس، تاریخ چک، کننده پاس شخص قسمت، این در

 مورد حساب به وجه ینا و شده تبدیل نقدی وجه به نظر مورد چک کار، این با .می نماییم تایید و کرده وارد را مربوطه توضیحات

 .شد خواهد ریخته نظر

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”چک تاریخچه“ دکمه فشردن با
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 .کنید ایلخروجی ف یا و چاپ مشاهده، را آن ها بود خواهید قادر و شده ثبت چک به مربوط عملیات تمامی جا، این در

 

 اقساط مدیریت 19.2

 آن ها روی بر را مربوطه عملیات و مشاهده را سیستم در شده ثبت پرداختی و دریافتی اقساط بود خواهید قادر قسمت، این در

 است: زیر رتصو به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”اقساط مدیریت“ دکمه فشردن با کار، این انجام جهت .دهید انجام
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 شناسه، شامل طالعاتا این .بود خواهد مشاهده قابل سیستم در شده ثبت اقساط اطالعات مناسب فیلترهای انتخاب با جا، این در

 سود تنفس، ماه دادتع ماه، به اقساط زمانی فاصله اقساط، شروع تاریخ و تعداد اقساط، خام مبلغ اقساط، حساب طرف ط،سق نوع

 به توجه با و ها ردیف از یک هر انتخاب با .می باشد اقساط کنونی وضعیت و قسط هر مبلغ نهایی، مبلغ (ساالنه سود) اقساط

 .می شود فعال اقساط تمام پرداخت یا و قسط پرداخت دکمه های اقساط، وضعیت

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”قسط رداختپ“ دکمه فشردن با
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 دریافت، تاریخ قسط، مبلغ قسط، ثبت جهت .است شده داده نمایش شده انتخاب اقساط اطالعات اقساط، مشخصات قسمت در

 مستسی در سطق این سط،ق این ثبت با .می نماییم تایید و کرده وارد را مربوطه توضیحات و سند شماره صندوق، یا بانک به واریز

 .می گردد تبدیل نقد وجه به

 یکجا باقیمانده طاقسا تمامی حالت این در که تفاوت این با می باشد، قسط پرداخت همانند نیز ”اقساط تمام پرداخت“ گزینه

 .می گردد تبدیل نقد وجه به سیستم در اقساط کل و می گردد تسویه اقساط و شده پرداخت

 شد: خواهد باز زیر صورت به مربوطه پنجره نیز ”اقساط وضعیت لیست“ دکمه فشردن با
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 .است مشاهده قابل اقساط کلی اطالعات و قسط هر وضعیت و نظر مورد اقساط قسط بندی های پنجره، این در

 

 اعتباری بستانکاری/بدهکاری مدیریت 19.3

 روی بر و کنید تمدیری و مشاهده را سیستم در شده ثبت های  (نسیه) اعتباری بدهکاری/بستانکاری تیدهس قادر بخش، این در

 خواهد باز مربوطه نجرهپ ،”اعتباری بدهکاری/بستانکاری مدیریت“ دکمه فشردن با کار، این انجام جهت .دهید انجام عملیات آن ها

 است: زیر صورت به که شد
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 اطالعات این .شد هدخوا داده نمایش سیستم در شده ثبت اعتباری های بدهکاری/بستانکاری اطالعات مناسب، فیلترهای انتخاب با

 هر انتخاب با .است آن پرداخت وضعیت و سررسید تاریخ فاکتور، شماره و نوع شخص، وصول شده، مبلغ، ،نوع انتقال شناسه، شامل

 مربوطه پنجره کمه،د این فشردن با .شد خواهد فعال ،”پرداخت/دریافت“ دکمه آن، وضعیت به توجه با و گزارش ردیف های از یک

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز
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 ،مبلغ کردن وارد با آن، پایین در .می شود داده نمایش نظر مورد اعتباری بدهکاری /بستانکاری کلی اطالعات مشخصات، قسمت در

 وجه به سیستم در و می گردد تسویه اعتباری سند این آن، ثبت و مربوطه توضیحات و قبض شماره صندوق، یا و بانک به پرداختی

سند  نوانیمانده به عبه توضیح است چنانچه مبلغ تسویه کمتر از مبلغ کل اعتباری باشد، مقدار باقالزم  .می گردد تبدیل نقد

 در به تسویه کامل خواهید بود.ماند و در زمان دیگر قااعتباری باقی می
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 سررسیددار اعتباری اسناد گزارش 19.4

 اعتباری بدهکاری /ریبستانکا و اقساط چک، از اعم سیستم شدهدر ثبت اعتباری اسناد تمامی از بود خواهید قادر گزارش، این در

 به که شد خواهد ازب مربوطه پنجره ”سررسیددار اعتباری اسناد گزارش“ دکمه فشردن با کار، این انجام جهت .کنید گزارش گیری

 است: زیر صورت

 

 
 

 اسناد اطالعات وجستج دکمه فشردن و زمانی محدوده و سیستم وضعیت پرداخت، نوع شخص، بابت، فیلترهای انخاب با جا این در

 و سررسید تاریخ کتور،فا شماره و نوع شخص، مبلغ، ،انتقالنوع  نوع، شناسه، شامل اطالعات این .شد خواهد داده نمایش اعتباری

 .می باشد پرداخت وضعیت

 .است شده داده نمایش کل جمع و بدهی بستانکاری، جمع گزارش، پایین در همچنین
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 حسابداری 20

 و مشاهده قابل عینم حسابداری و کل حسابداری دفتر روزنامه، دفتر آزمایشی، تراز از اعم حسابداری های گزارش بخش، این در

 .است بررسی

 

 کدینگ حسابداری 20.1

دسته ه ای جداگان در حساب های ، آن ها رارویدادهای مالی مختلفاز  گزارش یافتو در یلو تحل یهجهت تجز در امور حسابداری

باشد  یم شاخه یرسرشاخه و ز یها و کدها یهال یاست که دارا یدرخت یدسته بند بندی می کنند. این دسته بندی معموال یک

 .یندگو یم یحسابدار ینگمجموعه کد ینکه به ا

 ها توجه داشت: یهساختار و ال ینبه ا یدبا یها در حسابدار ینگکد یجادا یبرا

 اول : گروه حساب الیه 

و  یجار یها یهبد یمتوان تما یم یندهند. بنا برا یم یلتشک یانسود و ز یاصل یترازنامه و سر فصل ها یرا گروه ها یهال این

 کرد.  یفتعر هیال ینرا در ا یگرنفعان د یگذاران و حقوق مرتبط با آنها و ذ یهها، سرما ینهدرآمد ها و هز ی،جار یرغ

 دوم :  حساب کل الیه 

 یهال ینا یمل اصلشرکت از عوا یها یتو فعال یازهاشود. معموال ن یم یفتعر یمال یحساب ها یمعموال صورت ها یهال ینا در

 شوند.  یکند که به حساب کل هم شناخته م یم یمشرکت را  به ارقام کوچک تر تقس یهستند و گروه حساب ها

 ینسوم : حساب مع الیه 

روف مع ینبه حساب مع یشوند که در اصطالح حسابدار یم یمتقس یزتریر یکل به حساب ها یحساب ها یتمام یهال ینا در

 هستند. 

 یلیتفص یچهارم : حساب ها الیه 

در  وند وش یشناخته م یدر حسابدار یلیهستند که در اصطالح به حساب تفض ینشده مع یزر یحساب ها یلیتفض یها حساب

 ینا یها کد یفتعر یحالت برا یندهند. بهتر یم یلحساب را تسه ییکنند و شناسا یم یجادرا ا یراحت تر یطشرا یطبقه بند

حساب  کی یاراد یو حقوق یقیشود همه اشخاص حق یکار باعث م یناست. ا ردو منحصر به ف یونیک یاستفاده از حساب ها یهال

 کد شناخته شده باشند. یکمنحصر به فرد و 

 

 "سابداریح"ربرگ در س خواهید بود.این حساب ها در بخش کدینگ حسابداری، شما قادر به مشاهده، ویرایش، افزودن و یا حذف 

 پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است: "اریکدینگ حسابد"با فشردن دکمه 
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اهده سطح گروه، حساب کل، حساب معین و حساب تفضیلی قابل مش 4در بخش سمت راست، حساب ها به صورت درختی در 

اهیت و مید که هستند. با کلیک بر روی هر یک از حساب ها، مشخصات آن در سمت چپ قابل مشاهده و ویرایش است.  توجه کن

ایین ر سطح پد، در صورت امکان حساب جدید "زیرشاخه جدید"تفضیل حساب با توجه به نوع حساب تنظیم شود. با زدن دکمه 

 تر ایجاد می شود )توجه کنید که سطح تفضیلی آخرین سطح حساب هاست(.

ا بیص است. قابل مشاهده و تخصحساب های مورد استفاده در رویدادهای مختلف حسابداری ، "تخصیص کد"همچنین در سربرگ 

 انتخاب سربرگ مربوطه، پنجره به صورت زیر قابل مشاهده است:
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ص الی را مشخداد منام روی ،"نام عملیات"در این بخش، رویداد مالی در ردیف های جداگانه مشخص شده اند. در هر ردیف، ستون 

و  "هکاربد"تون ، مشخص می کند که در هنگام رویداد مالی، سند حسابداری ثبت شود یا خیر، در س"سند"می کند، تیک ستون 

ش فرض آن عین پی، بدهکارها و بستانکارهای آن رویداد مشخص شده اند که با کلیک روی هر یک از آن ها، حساب م"بستانکار"

تون سجهت ویرایش حساب های معین تخصیص شده، با کلیک بر روی تصویر ویرایش در  ش داده می شود.جلوی آن نمای

 ، پنجره ای باز خواهد شد که به صورت زیر است:"ویرایش"
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واهد شد و خنتخاب در این بخش، با انتخاب کشویی بدهکار و بستان کار، حساب معین تخصیص داده شده در درختواره حساب ها ا

، ده شدهزیر درختواره حساب ها، مشخصات حساب انتخاب شده قابل مشاهده است.  جهت تغییر حساب معین تخصیص دا در

 . بدین روشک کنیدحساب معین دیگری را انتخاب کرده و بر روی دکمه ذخیره )دکمه آبی رنگ روبروی بدهکار و بستانکار( کلی

 ه شده و بهره بستر داده و سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید، این پنجتمامی حساب های معین بدهکار و بستانکار را تغیی

 د.پنجره تخصیص کد باز خواهید گشت، در انتها جهت ثبت نهایی، بر روی دکمه ذخیره در این پنجره کلیک کنی

ساس ا الزم به یادآوری است که در نرم افزار، کدینگ حسابداری و تخصیص کدهای حسابداری به صورت پیش فرض بر

 .ر دهیدنیاز و تسلط بر امور حسابداری، آن ها را تغیی استانداردهای حسابداری تعریف شده است و تنها در صورت

 

 صدور سند حسابداری 20.2
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برخی  یاز است کهواقع نمدر نرم افزار، در زمان ثبت رویدادهای مالی، سند حسابداری مربوطه نیز صادر و ثبت می شود. اما برخی 

کمه شردن دفبا  "حسابداری"اسناد حسابداری به صورت دستی صادر و ثبت شوند. جهت صدور سند حسابداری دستی، در سربرگ 

 باز می شود که به صورت زیر است: پنجره مربوطه "صدور سند حسابداری"

 

 
 

ید شناسه صورت بااسناد صادره به صورت خودکار شماره گذاری می شوند و در غیر این "خودکار"در قسمت شناسه، با زدن تیک 

وضعی بت چه م، از منوی کشویی مشخص می کنیم که سند صادره با"بابت"سند مورد نظر به صورت دستی وارد شود. در قسمت 

  است.

 در بخش انتخاب حساب، دو راه برای انتخاب حساب وجود دارد:

فضیل تخص و یا شنوع تفضیل حساب، لیست انتخاب بانک، صندوق، معین: با انتخاب حساب معین، با توجه به  حسابانتخاب  .1

 دستی نمایش داده می شود و گزینه مورد نظر را انتخاب و یا وارد می کنیم.

 تخاب کرد.تقیم انمستقیم: در این روش، می توان حساب تفضیلی که قبال ایجاد شده، را به صورت مسانتخاب حساب تفضیلی  .2

 .بت می کنیمه را ثدر ادامه با تعیین تاریخ، مبلغ، نوع سند که بدهکار و یا بستانکار است و توضیحات مربوطه، سند مربوط

رد و کشاهده مظر، اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم را همچنین در سربرگ جستجو می توان با انتخاب فیلترهای مورد ن

 لیست مربوطه را چاپ و یا صدور فایل نمود.

 

 قطعی کردن اسناد 20.3
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اما  ی می شوند،لی قطعبا قطعی کردن اسناد، این اسناد در سیستم غیرقابل ویرایش خواهند شد. اسناد حسابداری با بستن سال ما

 ،جهت این امر ی کنیم.شوند و غیرقطعی شوند و یا اینکه بخواهیم اسناد را به صورت دستی قطعگاهی نیاز است که اسناد ویرایش 

 :زیر است پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت "قطعی کردن اسناد"با کلیک بر روی دکمه  "حسابداری"در سربرگ 

 

 
 

 قصد داریم نادی کهنمایش داده می شوند. در ادامه اسبا انتخاب فیلترهای مورد نظر و فشردن دکمه جستجو، اسناد حسابداری 

 بت را فشارثدکمه  وضعیت آن ها را تغییر دهیم، تیک انتخابشان را زده و وضعیت قطعی و یا غیرقطعی را انتخاب کرده و سپس

 می دهیم.

 همچنین می توان اسناد نمایش داده شده را چاپ و یا صدور فایل نمود.

 

 روزنامه دفتر گزارش 20.4

 گزارش“ دکمه شردنف با گزارش، این مشاهده جهت .اسناد حسابداری صادر شده قابل مشاهده است کلیه روزنامه، دفتر گزارش در

 است: زیر صورت به که شد خواهد داده نمایش مربوطه پنجره ،”روزنامه دفتر
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 پایین در .شد اهدخو داده نمایش روزنامه دفتر گزارش ،”جستجو“ دکمه فشردن و فیلترهای مورد نظر انتخاب با قسمت، این در

 .است مشاهده قابل و موارد انتخابیگزارش کل جمع و بدهکاری بستانکاری، جمع گزارش،

 

 کل های حساب دفتر گزارش 20.5

 دکمه فشردن اب کار، این انجام جهت .کنید مشاهده را حسابداری کل های حساب دفتر گزارش بود خواهید قادر بخش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”کل دفتر گزارش“
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 .شد خواهد ادهد نمایش مربوطه های گزارش ،"جستجو"و فشردن دکمه   مورد نظر زمانی محدوده وگروه و حساب کل  انتخاب با

 .شد خواهد داده نمایش ردیف ها و موارد انتخابی کل جمع و بدهکاری بستانکاری، جمع نیز، گزارش پایین در

 

 معین های حساب دفتر گزارش 20.6

 این به سترسید جهت .نمایید بررسی و مشاهده را حسابداری معین های حساب دفتر گزارش بود خواهید قادر گزارش، این در

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”معین دفتر گزارش“ دکمه فشردن با گزارش،
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 قابل بوطهمر های گزارش  ،”جستجو“ دکمه فشردن و مورد نظر زمانی محدوده و کل و حساب معینحساب  گروه، انتخاب با

 می شود. ادهد نمایش ردیف ها و موارد انتخابی کل جمع و بدهکاری بستانکاری، جمع نیز، گزارش پایین در .است مشاهده

 

 تفضیلی حساب های دفتر گزارش 20.7

 این به دسترسی جهت .نمایید بررسی و مشاهده را حسابداری تفضیلی حساب های دفتر گزارش بود خواهید قادر گزارش، این در

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”تفضیل دفتر گزارش“ دکمه فشردن با گزارش،
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 پایین در .است دهمشاه قابل مربوطه گزارش های  ،”جستجو“ دکمه فشردن و مورد نظر زمانی محدوده و تفضیلیحساب  انتخاب با

 می شود. داده نمایش ردیف ها و موارد انتخابی کل جمع و بدهکاری بستانکاری، جمع نیز، گزارش

 

 آزمایشی تراز 20.8

 ومحاسبه شده  مجموع گردش و مانده بدهکاری و بستانکاری گروه های مختلف حساب های اسناد صادر شده آزمایشی، تراز در

ا یکدیگر باید ب اصول حسابداری، مجموع نهایی گردش و مانده بدهکاری و بستانکاری همه حساب هانمایش داده می شود. طبق 

 برابر باشند و در اصطالح می گویند حساب ها تراز است و اختالف تراز وجود ندارد.

 زیر صورت به که دش خواهد باز مربوطه پنجره ،”آزمایشی تراز“ فشردن با حسابداری سربرگ در ،تراز آزمایشی به دسترسی جهت

 است:
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 ستونی 4 صورت به اریحسابد دفتر حساب های ترازنامه و شد خواهد انجام ترازنامه محاسبات ،”ترازنامه محاسبه“ دکمه فشردن با

 گروه هر ندهما بستانکاری و بدهکاری جمع و مالی گردش بستانکاری و بدهکاری جمع ردیف، هر در .شد خواهد داده نمایش

 )با توجه به اسناد صادره( نمایش داده می شود.  حسابداری

 اختالف و زارشگ ردیف های کل مانده در بستانکاری و بدهکاری جمع و گردش در بستانکاری و بدهکاری جمع گزارش، پایین در

 .است مشاهده قابل حساب ها تراز عدم و بودن تراز و تراز

 

 مالیاتی 21

ر ادامه هده است. دبل مشاامور مالیاتی شامل مالیات و عوارض دریافتی و اظهارنامه مالیاتی قا در این بخش، گزارش های مربوط به

 به هر کدام خواهیم پرداخت.
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 گزارش مالیات و عوارض دریافتی 21.1

 با .شد خواهد دهدا نمایش و محاسبه کاال (فروش از برگشت و) فروش از حاصل عوارض و مالیات به مربوط گزارش بخش، این در

 است: زیر صورت به که درمی آید نمایش به مربوطه پنجره ،”دریافتی عوارض و مالیات گزارش“ دکمه فشردن

 

 
 

 کاالهای لیست زمانی، همحدود و فروش از برگشت یا و فروش فاکتور کاال، گروه فاکتور، شماره کاال، انتخاب ترهایلفی انتخاب با

 مالیات، مجموع فاکتور، هشمار فاکتور، نوع واحد، تعداد، کاال، نام شامل لیست این .شد خواهد داده نمایش فاکتور در شده فروخته

 .می باشد دو این جمع و عوارض مجموع

 مشاهده قابل انتخابی ردیف های و گزارش ردیف های کل عوارض و مالیات جمع و عوارض جمع مالیات، جمع گزارش، پایین در

  .است

  

 گزارش اظهارنامه مالیاتی 21.2
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ه ی قبل را کال مالساین گزارش جهت ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است و میزان فروش سال مالی جاری و 

نامه اظهار"کمه شردن دبرای پر نمودن اظهارنامه مورد نیاز است، محاسبه و در دسترس قرار می دهد. جهت تهیه این گزارش، با ف

 جره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:در سربرگ مالیاتی پن "مالیاتی

 

 
 

مایش داده ناسبه و ، داده های سال مالی انتخاب شده و سال مالی قبل از آن مح"محاسبه"با انتخاب سال مالی و فشردن دکمه 

رای بیزان فروش مره و ودمی شود. این داده ها شامل سال مالی، دوره مالی، اینکه این دوره جاری می باشد، تاریخ شروع و اتمام 

همچنین  وی قبل هر یک از دوره ها را نمایش می دهد. در پایین نیز جمع فروش سال مالی انتخاب شده و جمع فروش سال مال

 جمع فروش ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.
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 نمودار 22

ر هده است. دابل مشاموجودی کاال و سرمایه قدر این بخش، نمودارهای مربوط به خرید و فروش کاالها، موجودی بانک و صندوق، 

 ادامه به هر کدام خواهیم پرداخت.

 

 و فروش یدخر ینمودار فاکتورها 22.1

 

 یر است:صورت ز پنجره مربوطه باز خواهد شد که به "نمودار فاکتورهای خرید و فروش"، با فشردن دکمه "نمودار"در سربرگ 
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طه در بازه مربونی ستونمودار  "جستجو"با انتخاب فیلترهای مورد نظر شامل نوع فاکتور، محدوده زمانی و گام و فشردن دکمه 

ننده مشخص ک داده می شود. در سمت راست نمودار برچسب های نمودار مشاهده می شود کهمربوطه با گام مشخص شده نمایش 

 سری نمودار است. 

 ر ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.همچنین می توان نمودا

 

 خرید و فروش کاالنمودار  22.1

 

 ت:زیر اس پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت "نمودار خرید و فروش کاال"، با فشردن دکمه "نمودار"در سربرگ 

 

 
 

ی مودار ستونن "جستجو"فاکتور و فشردن دکمه با انتخاب فیلترهای مورد نظر شامل کاال، گروه کاال، محدوده زمانی، گام و نوع 

 مربوطه در بازه مربوطه با گام مشخص شده نمایش داده می شود.

 همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

 موجودی صندوق و بانکنمودار  22.1
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 است: ورت زیرنجره مربوطه باز خواهد شد که به صپ "نمودار موجودی صندوق و بانک"، با فشردن دکمه "نمودار"در سربرگ 

 

 
 

 ز آیتم هاهر یک ا به همراه درصد دایره ای نمودار "جستجو"با تعیین نمایش بانک ها، صندوق ها و یا هر دو و فشردن دکمه 

 در سمت راست نمودار نیز برچسب هر یک از آیتم ها قابل مشاهده است. نمایش داده می شود.

  توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.همچنین می 

 

 موجودی کاالنمودار  22.1

 

 ست:اپنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر  "نمودار موجودی کاال"، با فشردن دکمه "نمودار"در سربرگ 
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د هر همراه درص ه ای بهنمودار دایر "جستجو"با انتخاب فیلترهای مناسب شامل کاال، گروه کاال و انبارهای کاال و فشردن دکمه 

 یک از آیتم ها نمایش داده می شود. 

  همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

 سرمایهنمودار  22.1

 

 پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است: "نمودار سرمایه"فشردن دکمه ، با "نمودار"در سربرگ 
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 در این جا سرمایه افراد به همراه درصد هر یک و برچسب های مربوط به هر فرد قابل مشاهده است.

 همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

 متفرقه 23

 شوند. موضوعات متفرقه بررسی میدر این بخش، 

 

 یادداشت 23.1

 و اطالع او هب شخص، نظر مورد زمانی بازه در و شود می ثبت سیستم در کاربر توسط که هستند دلخواهی متون ها یادداشت

 به که شد واهدخ باز مربوطه پنجره متفرقه سربرگ در ”یادداشت ثبت“ دکمه فشردن با یادداشت، ثبت جهت .شود می یادآوری

 :است زیر صورت
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 همچنین .کنیم یم ثبت و کرده مشخص را آن تکرار نوع و اهمیت یادداشت، نمایش ساعت و تاریخ توضیحات، عنوان، جا، این در

 ویرایش، شاهده،م به قادر که شد خواهد داده نمایش نظر مورد های یادداشت دلخواه، فیلترهای انتخاب با جستجو سربرگ در

 .باشید می صدور فایلیا  و چاپ حذف،

 

 بزرگان سخنان و اشعار 23.2

 سخنان و شعارا ثبت جهت .شود می چاپ فاکتورها پایین در سیستم، تنظیم صورت در که هستند متونی بزرگان سخنان و اشعار

 سخنان و اشعار دیبن دسته“ دکمه فشردن با کار، این انجام جهت .کنید ایجاد را ها آن های بندی دسته باید ابتدا بزرگان،

 :است زیر صورت به که شد بازخواهد مربوطه پنجره ،”بزرگان
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 تمامی بود خواهید رقاد ،”ها بندی دسته لیست“ سربرگ در .نماییم می ثبت و کرده وارد را بندی دسته شرح و نام جا، این در 

 .کنید مشاهده را بزرگان سخنان و اشعار های بندی دسته

 کار، این انجام جهت .کنید اقدام بزرگان سخنان و اشعار ثبت به نسبت توانید می بزرگان، سخنان و اشعار بندی دسته ثبت از پس

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ،”بزرگان سخنان و اشعار“ دکمه فشردن با

 

 
 

 فیلترهای انتخاب اب نیز جستجو سربرگ در .نمایید ثبت را آن توانید می بندی، دسته انتخاب و سراینده متن، کردن وارد با 

  .بود خواهید آن لصدور فای و چاپ یا و حذف ویرایش، مشاهده، به قادر و شد خواهد داده نمایش شده ثبت متون لیست دلخواه،
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 تبدیل تاریخ 23.3

ی ها گزارش گیر دیل دردر این بخش، شما قادر خواهید بود تاریخ هجری شمسی و تاریخ میالدی را به یکدیگر تبدیل کنید. این تب

بدیل ت"ی دکمه بر رو "متفرقه"و به ویژه در بخش نمایش نمودارها مورد نیاز خواهد بود. جهت استفاده از این ابزار، در سربرگ 

 مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:کلیک نموده، پنجره  "تاریخ

 

 
 

 داد. با وارد کردن هر یک از تاریخ های شمسی و میالدی، دیگری به صورت خودکار تاریخ معادل را نمایش خواهد

 

 

 نظرات و پیشنهادات 23.4

مطمئنا  ال نمایید.ی ما ارسافزار و عملکرد آن برا توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در رابطه با نرم در این بخش می

 افزار و ارائه هر چه بهتر خدمات خواهد بود.  رسان ما در بهبود و ارتقا نرم های خوب شما یاری گزارش

شد که به  از خواهددر سربرگ متفرقه، پنجره مربوطه ب ”نظرات و پیشنهادات“جهت ارسال نظرات و پیشنهادات، با فشردن دکمه 

 رت زیر است:صو
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امل عکس، میمه )شضکنیم. چنانچه مایل به ارسال فایل  در این جا تلفن تماس، پست الکترونیکی و شرح مورد نظر را وارد می

 ی ما ارسالطالعات برااکنیم. در نهایت با فشردن دکمه ارسال،  ها را در قسمت وارد ضمیمه انتخاب می و ...( بود، آن zipفایل 

 مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.خواهد شد و 

 

 

 یادآوری گزارش 23.5

 اعتباری هکاریبد/بستانکاری و اقساط چک، شامل است، هرسید ها آن سررسید که اعتباری اسناد تمامی لیست گزارش، این در

 مشاهده جهت .شود یم داده نمایش کاربر به نیز برنامه شدن باز ابتدای در در صورت تنظیم، گزارش این .شد خواهد داده نمایش

 :است زیر صورت به که شد خواهد باز مربوطه پنجره ”یادآوری گزارش“ دکمه فشردن با آن،
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 .شد خواهد یاز مربوطه آیتم ،”کردن باز“ دکمه فشردن و گزارش های ردیف از یک هر انتخاب با

 

 ماژول ها 24

خصوص ملف کاربرد ای مختهماژول ها نرم افزارهای جداگانه ای هستند که در کنار نرم افزار اصلی ایجاد شده و در اصناف و زمینه 

 .کنید همراهی را ما . می پردازیم آن جزییات و عرضه شده های ماژول به بخش، این درخود را دارند. 

 

 هایپرمارکت ماژول 24.1

، فروشگاهی ق هایصندو در استفاده جهت فروش فاکتورهای سریع صدور برای افزار جداگانه اینرم  واقع در هایپرمارکت ماژول

 طهمربو پنجره رمز عبور، وباز کردن برنامه هایپرمارکت، پس از ورود نام کاربری  با .می باشد و کشو پول  پرینت فیش چاپ کار با

 است: زیر صورت به که شد خواهد باز
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 توسط و دستی رتصو به) کاال بارکد کردن وارد با راست، سمت باال قسمت در .است عادی فروش فاکتور صدور شبیه آن کارکرد

 می توان مقدار تغییر و کاهش ،افزودن دکمه های از استفاده با .می شود وارد لیست به کاال کلیدواژه، از استفاده با یا و (بارکدخوان

 .نمود حذف لیست از را کاال می توان حذف، دکمه از استفاده با و داد تغییر لیست در را کاال تعداد

 کل جمع و عوارض و اتمالی خرده، کسر فاکتور، تخفیف اقالم، تعداد اقالم، جمع نظیر فاکتور پارامترهای جمع حاصل آن، زیر در

 .شد خواهد داده نمایش فاکتور

 .داد مانجا را پرداخت می توان نقدی و کارتخوان و کارتخوان نقدی، دریافت گزینه های از استفاده با نهایت در

 آماده مشتری کی کاالهای چنانچه .است صف در مشتریان مدیریت امکان دارد، وجود هایپرمارکت ماژول در که دیگری قابلیت

آن  فاکتور و کرد تعریف را جدیدی مشتری های می توان شود، مشکلی دچار مشتری پرداخت، یا و زدن فاکتور حین در یا و نیست

 لیست از مشتری ها نتخابا و جدید مشتری دکمه فشردن با کار این .بازگردیم اول مشتری سراغ به اتمام، از پس و کرد آماده را ها

 .داد انجام مشتری

  .کند باز را خود پول کشوی پول، کشو دکمه فشردن با می تواند کاربر همچنین

 شود:یوجود دارد که با فشردن آن، پنجره مربوط به صورت زیر باز م "شماره مشتری"دکمه پایین سمت چپ نیز در 
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ماس را در ماره تتواند در حین فاکتور زدن، مشخصات مشتری شامل نام، نام خانوادگی، جنسیت و شدار میدر این بخش، صندوق

ارد ه کند. با وها و ... استفادجشنوارههای تبلیغاتی، شرکت در صورت تمایل مشتری دریافت و ثبت کند و از آن جهت ارسال پیام

توجه  گردد.زمیشود و به صفحه اصلی ماژول هایپرمارکت بااطالعات مشتری ذخیره می "ذخیره"کردن اطالعات و فشردن دکمه 

 در این بخش الزامی است و با ستاره قرمز رنگ مشخص شده است. "شماره تماس"کنید که وارد کردن 

 

 سفارشات ماژول 24.2

 حویلت ازی وسدر قسمت آماده ماژول سفارشات نرم افزاری مستقل جهت نمایش آخرین کاالهای خریداری شده توسط مشتریان 

 ل،ز این ماژوافاده با است می باشد. در واقع مشتری پس از خرید کاال به قسمت تحویل کاال مراجعه نموده و قسمت تحویل کاال

یاز را بر نی مورد کاالهافروش مشتریان جهت آماده سازی و تحویل را مشاهده نموده و کاالهای ثبت شده در آخرین فاکتورهای 

 اساس فاکتور فروش به مشتری تحویل می دهد.

  د:می شو با اجرای نرم افزار سفارشات، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنجره مربوطه به صورت زیر باز
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، واحد، دادعنام کاال، ت در این قسمت داده های کاالهای تحویلی به مشتری نمایش داده می شود. این داده ها شامل شماره فاکتور،

عبارت )هر کاال  ون آخردر ست "تحویل"تاریخ، وضعیت کاال و تحویل می باشد. با آماده سازی و تحویل کاال، با زدن بر روی عبارت 

 وطه به عنوان تحویل داده شده ثبت می شود و از ردیف کاالها حذف می شود.آبی رنگ( ، کاالی مرب

کار به ورت خودص، لیست آخرین کاالهای تحویلی بر اساس فاکتورهای فروش ثبت شده به "به روز رسانی خودکار"با زدن تیک 

یز نمایش نویل شده نشده، کاالهای تح، عالوه بر کاالهای تحویل "نمایش کاالهی تحویل شده"روز رسانی می شود. با زدن تیک 

 ت.نظیم اس، حداکثر تعداد کاالهای تحویلی نمایش داده شده قابل ت"حداکثر تعداد سفارشات"داده می شود. در قسمت 

مه ن دکدهمچنین با ز می توان لیست آخرین کاالهای تحویلی را به صورت دستی به روز رسانی کرد. "به روز رسانی"با زدن دکمه 

  می توان بین ردیف کاالها حرکت کرد. "پایین"و  "باال"
 

 ل رابط پیشگام موبایلماژو 24.3

لیکیشن ه ها با اپازی دادو انتقال و همسان س نرم افزار حسابداری اصلیاین ماژول، نرم افزاری جهت اتصال موبایل و یا تبلت به 

ه اپلیکیشن ب خاص و ...ا، اششامل کااله موبایل پیشگام است. در واقع با این نرم افزار، داده های نرم افزار اصلی حسابداری پیشگام

ی افزار اصل ه نرمبژول شده و در عوض فاکتورهای ثبت شده در اپلیکیشن موبایل پیشگام از طریق این ما موبایل پیشگام منتقل

 منتقل خواهد شد.

 د:باز می شو ورت زیرپس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنجره مربوطه به صبا اجرای نرم افزار رابط پیشگام موبایل، 
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مه ا فشردن دکب ی سرور،پیشگام موبایل به عنوان کالینت عمل می کند. جهت راه اندازاپلیکیشن این نرم افزار به عنوان سرور و 

)معموال وای فای(  . سپس موبایل خود را به شبکهآماده اتصال خواهد شد 14000ورت ، نرم افزار بر روی عدد پ"پذیرش اتصال"

دریافت و  اتصال و و می کنیم، آی پی سرور را وارد قسمت همسان سازیدر  وصل نموده و پس از اجرای اپلیکیشن پیشگام موبایل،

 .ا انجام می دهیم.ارسال داده ها ر

، اپلیکیشنهت اتصال آماده اتصال خواهد شد و ج 14000سیستم در پورت توجه کنید که این نرم افزار بر روی تمامی آی پی های 

ر، ن نرم افزام. در ایوارد می کنیدر اپلیکیشن سرور را  آی پیبا توجه به شبکه متصل شده موبایل  و آی پی سرور در آن شبکه، 

ی ممچنین جهت سهولت کار، تمامی آی پی های ثبت شده برای سرور در قسمت آی پی های سیستم نمایش داده شده است. ه

ا مشاهده ر، لیست شبکه ها و آی پی های سرور در آن شبکه ipconfigویندوز، با اجرای دستور  Commnad Lineتوانید در 

 نمایید.
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لیست  فاکتور،های اپلیکیشن وجود دارد که شامل لیست کاالها، صدور پیشت پایین پنجره، بخشی به عنوان قابلیتدر قسم

ا ییل فعال و م موباهای اپلیکیشن پیشگاکنید که کدام یک از قابلیترسان است و در واقع در اینجا تعیین میفاکتورها و پیام

 شود.ال میسازی اپلیکیشن، بر روی اپلیکیشن اعمت اطالعات در بخش همسانغیرفعال باشند. این تنظیمات پس از دریاف

اعالم می  امه نیز، شکل زیر دکمه به حالت پذیرش تغییر می کند و در قسمت اعالن پایین برن"پذیرش اتصال"با فشردن دکمه 

 می باشد.اتصال  یحال انتظار برا دره و شد یاندازراه 14000 پورت یسرور روکند که 

 

 ی نیست.انجام کار یاز بهبقیه کارهای دریافت و ارسال اطالعات در اپلیکیشن پیشگام موبایل انجام می شود و دیگر در این قسمت ن
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 اپلیکیشن پیشگام موبایل 25

خواهیم  ن اپلیکیشنمعرفی اپلیکیشن پیشگام موبایل، نصب، چگونگی عملکرد، همسان سازی و موارد مربوط به ای به بخش این در

 پرداخت.

 .باشید همراه ما با

 

 معرفی اپلیکیشن 25.1

ت، بلیغ محصوالفی و تیکی از مباحث مطرح در امور تجاری، بحث ویزیتور و بازاریاب حضوری است. ویزیتورها باید عالوه بر معر

. قدام نمایداشتریان برای مسفارش های خرید مشتری را دریافت کرده و با ارائه سفارشات به شرکت، نسبت به تامین آن ها باید 

 ال خطا نیز، احتماین کار در روش سنتی، در قالب پیش فاکتورهای دستی ثبت می شود که عالوه بر هزینه بر و زمان بر بودن

 .ام می گیردها انجباالست، اما در روش نوین، این کار توسط ابزارهای دیجیتال نظیر موبایل، تبلت و یا سایر میکروکنترلر

مردم و  ا در زندگیرای خود و تبلت ها از جمله ابزارهایی هستند که امروزه به وفور در دسترس عموم قرار دارد و به مرور جموبایل 

حث ب. لذا جهت ا کنندهمچنین امور اداری باز کرده اند. این ابزارها می توانند در امور حسابداری و تجارت نقش عمده ای ایف

 لیکیشن پیشگام موبایل طراحی و ساخته شده است.ویزیتوری و بازاریاب حضوری، اپ

بلت خود، ایل و یا توی موبراست که ویزیتور با داشتن آن بر  در سیستم عامل اندروید اپلیکیشن پیشگام موبایل، برنامه ای کاربردی

پس ماید و نقدام اری عالوه بر معرفی کاالها و خدمات شرکت خود، می تواند نسبت به صدور پیش فاکتور از سفارشات خرید مشت

 از تکمیل صدور پیش فاکتورها، می تواند آن ها را به صورت خودکار وارد نرم افزار اصلی حسابداری کند.

کلیه  ورض امالیات و عو این اپلیکیشن داده ها را به صورت خودکار و مستقیما از نرم افزار اصلی برداشت کرده و کلیه تخفیفات،

ی وارد افزار اصل به نرم فاکتور کامال منطبق با برنامه اصلی است. همچنین داده ها نیز به صورت خودکارامور حسابداری در صدور 

  شده و داده ها کامال یکسان می باشد.

پیامک  های تجاریتان،توانید برای مشتریان و طف حسابباشد و شما میرسان میهمچنین این اپلیکیشن دارای قابلیت پیام

 مایید.سفارشی ارسال ن

 

 اپلیکیشنو اجرای نصب  25.2

 PishgamMobile.apkفایلی به نام  mobileجهت نصب اپلیکیشن پیشگام موبایل، در سی دی نرم افزار در پوشه 

وجود دارد که فایل نصبی اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید می باشد. این فایل را به موبایل و یا تبلت خود کپی کرده و با 

که برای نصب این اپلیکیشن، نسخه اندروید دستگاه  یشن را روی دستگاه خود نصب نمایید. توجه داشته باشیداجرای آن، اپلیک

به باال باشد ) امروزه اکثریت دستگاه های اندرویدی نسخه باالتر دارند و نرم افزار تقریبا روی همه دستگاه ها نصب  4.2شما باید 

 می شود(.
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 اپلیکیشن ، برنامه باز خواهد شد که به صورت زیر است:پس از نصب ، با فشردن آیکون 

 

 بخش می باشد که شامل موارد زیر است: 6 همانطور که مشاهده می شود، اپلیکیشن شامل

 لیست کاالها .1

 صدور پیش فاکتور .2

 لیست فاکتورها .3

 رسانپیام .4

 همسان سازی داده ها .5

 تنظیمات .6

شده و  متصل "بایلگام مورابط پیش"افزار افزار ابتدا باید به نرمال است و نرمفع "هاسازی دادههمسان"در اولین اجرا، تنها دکمه

 ند شد.ل خواههای غیرفعال، فعاهای برنامه را دریافت کند و پس از آن اپلیکیشن قابل استفاده خواهد بود و دکمهداده

  در ادامه به هر یک از بخش ها خواهیم پرداخت.

ی از رنامه قسمتبمختلف  افزار با ابعاد مختلف موبایل و تبلت سازگار است و چنانچه در قسمت هایتوجه داشته باشید که این نرم 

و یا  portraitدکمه ها و دیگر المان ها قابل مشاهده نباشد، با اسکرول کردن به باال و یا تغییر جهت دستگاه خود )

landscape.قادر به مشاهده آن ها خواهید بود ) 



159 

 

 

 ها همسان سازی داده 25.3

داری اصلی حساب افزار اولین و مهم ترین بخش کار با نرم افزار، همسان سازی داده هاست. در این بخش قادر خواهید بود به نرم

کار با  ه ها الزمهین دادمتصل شده و داده های نرم افزار اصلی شامل کاالها، اشخاص و ... را به اپلیکیشن موبایل وارد کنید. ا

ا به رستی آن ها ها، باینخواهید بود. همچنین پس از ثبت پیش فاکتور استفاده از اپلیکیشنآن ها قادر به  است و بدون اپلیکیشن

 انجام خواهد شد. نرم افزار اصلی منتقل کنید که این کار نیز در این قسمت

 ر است:ورت زیرا فشار دهید که به ص "همسان سازی داده ها"جهت ورود به این بخش، در صفحه اصلی اپلیکیشن دکمه 
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د. در این ا فشار دهیر "تصالپذیرش ا"را بر روی کامپیوتر اجرا نموده و  "رابط پیشگام موبایل"قبل از اتصال به سرور، باید برنامه 

در  "گام موبایلابط پیشر"به عنوان سرور عمل کرده منتظر اتصال کالینت خواهد شد. جزییات کار با  "رابط پیشگام موبایل"حالت، 

 به تفصیل آمده است. "ماژول رابط پیشگام موبایل"بخش 
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 گام موبایلابط پیش، اپلیکیشن به عنوان کالینت به ر"اتصال به سرور"و فشردن دکمه  با وارد کردن آی پی سروردر اپلیکیشن 

یافت در"ای ه دکمهکه اتصال برقرار شد و  وصل خواهد شد. با اتصال به سرور، در قسمت الگ پایین صفحه اعالم می کند

 فعال خواهند شد.نیز  "ارسال اطالعات"و  "اطالعات

روی  سابداری براصلی ح اطالعات مربوط به کاالها، اشخاص و ... از نرم افزار "دریافت اطالعات"در مرحله بعد، با فشردن دکمه 

 کامپیوتر دریافت شده و پایگاه داده اپلیکیشن به روز رسانی می گردد.

ا فشار می عات رمام ثبت پیش فاکتورها، به این قسمت بازگشته و پس از اتصال به سرور، دکمه ارسال اطالهمچنین پس از ات

ه آن ر به مشاهدها قاددهیم. با این کار، پیش فاکتورهای ثبت شده وارد نرم افزار اصلی می شود و در قسمت جستجوی پیش فاکتور

  آن ها را به فاکتور فروش تبدیل کنید.ها هستید و پس از انجام معامله قادر خواهید بود 

 

 لیست کاالها 25.4

فحه کار، در ص هت اینجدر این بخش، قادر خواهید بود تمامی کاالهای ثبت شده در اپلیکیشن با سطح مورد نظر را مشاهده کنید. 

 اصلی با فشردن دکمه لیست کاالها، صفحه مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:
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تخفیف،  ت فروش،صفحه تعداد کل کاالهای ثبت شده نمایش داده می شود. در هر ردیف از کاالها، نام، واحد، قیمدر باالی 

ن رنامه، ممکگاری بمشمولیت مالیات و عوارض و توضیحات هر کاال نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که با توجه به ساز

 دازه صفحه، همه اطالعات کاال نمایش داده نشود.است در موبایل و تبلت های مختلف با توجه به ان

ی رنگ می ن طالیهمچنین در کنار هر یک از کاالها، عالمت ستاره وجود دارد که به صورت عادی خاکستری است و با فشردن آ

اکتور، با بت پیش فث ر زمانشود. در واقع با ستاره دار کردن کاالها، می توان کاالهای مورد نظر را به صورت ویژه انتخاب کرد و د

ر انجام تور سریع تبت فاکزدن دکمه کاالهای ستاره دار، لیست کاالهای ستاره دار نمایش داده می شود و انتخاب کاالها در زمان ث

   می شود.

 صدور پیش فاکتور 25.5

دور پیش ص. جهت کنددر این بخش، ویزیتور قادر خواهد بود سفارش های مشتری را ثبت کرده و برای ایشان پیش فاکتور صادر 

 د:شرا فشار داده، صفحه مورد نظر به صورت زیر باز خواهد  "صدور پیش فاکتور"فاکتور، در صفحه اصلی دکمه 

 

نام "در این قسمت، می توانید از طریق نام کاال و یا بارکد کاال، آن ها را وارد نمایید. جهت ثبت از طریق نام کاال، کشویی کنار 

دهید تا لیست تمامی کاالهای ثبت شده در سیستم نمایش داده شود. همچنین چنانچه کاالهایی را ستاره دار کرده را فشار  "کاال

، تنها کاالهای ستاره دار نمایش داده خواهد شد. با فشردن هر یک از کاالها، آن "نام کاال"باشید، با فشردن دکمه ستاره در ردیف 

 کاال انتخاب خواهد شد.
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ظر گاه مورد ننانچه دستمی توان به صورت دستی بارکد را وارد کرد و یا چ "بارکد کاال"در ردیف از طریق بارکد، جهت ثبت کاال 

ن بارکد د که خواندته باشیاز طریق دوربین دستگاه باکد کاال خوانده شود. توجه داش "دوربین"دارای دوربین باشد، با فشردن دکمه 

ر روی سیستم نصب انجام خواهد شد و چنانچه این نرم افزار ب "Barcode Scanner" کاال از طریق نرم افزار واسط به نام

 به صفحه نصب این نرم افزار هدایت خواهید شد. "دوربین"نباشد، با فشردن دکمه 

را  "االج کدر"کمه دپایان  وارد کنید و در "تعداد کاال"در مرحله بعد، باید تعداد کاالهایی که می خواهید ثبت کنید را در ردیف 

 فشار دهید. با این کار، کاال با تعداد مورد نظر به صورت یک ردیف ثبت خواهد شد.

 س از اعمالهایی پدر کاالهای ثبت شده در هر ردیف، نام کاال، تعداد، واحد، قیمت واحد، تخفیف، مالیات، عوارض و قیمت ن

یش العات ننمارخی اطا توجه به ساز دستگاه شما، ممکن است بتخفیفات و مالیات و عوارض نمایش داده می شود. توجه کنید که ب

اال حذف ک وداده نشوند. همچنین در سمت چپ ردیف کاالها، سه دکمه افزایش )مثبت سبز رنگ(، کاهش )منفی قرمز رنگ( 

شردن دکمه با ف، )ضربدر قرمز رنگ( وجود دارد. با فشردن دکمه افزایش، یک واحد به کاالی ردیف مورد نظر افزوده می شود

 .اهد شدکاهش، یک واحد از کاالی ردیف مورد نظر کم می شود و با فشردن دکمه حذف، ردیف کاالی مورد نظر حذف خو

. نتخاب کنیدرا ا نظر در باال سمت چپ صفحه، قسمت خریدار وجود دارد که با فشردن کشویی کنار آن، می توانید خریدار مورد

خش . در بمی توانید تخفیف کلی فاکتور را به صورت مقداری و یا درصدی مشخص کنید همچنین در قسمت تخفیف فاکتور،

 توضیحات نیز قادر هستید توضیحاتی را در مورد پیش فاکتور مورد نظر ثبت نمایید.

، قالمعداد االم، تدر پایین سمت چپ صفحه، اطالعات قیمتی این پیش فاکتور نمایش داده می شود. این اطالعات شامل، جمع اق

 تخفیف اقالم، کسر خرده، مقدار مالیات و عوارض و جمع نهایی فاکتور می باشد.

 اکتور جدیدفای پیش این پیش فاکتور ذخیره می شود و صفحه بر "ذخیره پیش فاکتور"پس از پایان ثبت کاالها، با فشردن دکمه 

  ریست می شود.

 

 لیست فاکتورها 25.6

مه ا فشردن دکاصلی ب ثبت شده در اپلیکیشن را مشاهده کنید. جهت این کار، در صفحه فاکتورهایدر این بخش، قادر خواهید بود 

 ، صفحه مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:فاکتورهالیست 
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ه، ص مربوطوع، شخندر هر ردیف از فاکتورها، شناسه،  در قسمت باالی صفحه، تعداد فاکتورهای ثبت شده را مشاهده می کنید.

ی توانید د که متاریخ و توضیحات فاکتور نمایش داده می شود. همچنین در سمت چپ هر یک از ردیف ها، دکمه حذف وجود دار

 فاکتور ثبت شده را حذف نمایید.

دد. ف می گروجود دارد که با زدن آن تمامی فاکتورهای ثبت شده حذ "حذف همه فاکتورها"در باال سمت چپ صفحه، دکمه 

عدی فاکتورها، ر انتقال بد تا دکه پس از انتقال فاکتورها به نرم افزار اصلی، باید همه فاکتورهای اپلیکیشن را حذف نمایی توجه کنید

ذف همه ح"ما دکمه لی، حتدوباره در نرم افزار اصلی ثبت نشوند. بنابراین پس از انتقال موفقیت آمیز فاکتورها به نرم افزار اص

 را بزنید. "فاکتورها

 رسانپیام 25.7

ر مک مورد نظک، پیادر این بخش، قادر خواهید بود از طریق اپلیکیشن و خط موبایل خود به اشخاص تعیین شده جهت ارسال پیام

 د شد که بهز خواهرسان، صفحه مربوطه باو سفارشی خود را ارسال نمایید. جهت این کار، در صفحه اصلی با فشردن دکمه پیام

 صورت زیر است:
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یت و خص، جنسشباال، لیست اشخاص با تنظیم ارسال پیامک نمایش داده شده است. این اطالعات شامل شناسه، نام در قسمت 

در  یر. همچنیند یا خکند پیامک برای آن فرد ارسال شوشماره تلفن است. در انتهای هر ردیف نیز تیکی وجود دارد که تعیین می

 تخابی جهت ارسال پیامک آمده است.باالی لیست تعداد کل اشخاص و تعداد موارد ان

با  شویی همراهکن، یک آخواهیم برای این افراد فرستاده شود، را وارد می کنیم. در زیر در قسمت متن پیام ارسالی، متنی که می

کند. این می وجود دارد. این بخش اطالعاتی که مربوط به هر شخص و ردیف است را به متن ارسالی اضافه "افزودن"دکمه 

طالعات شویی این اککردن  باشد که با بازاطالعات شامل نام، نام خانوادگی، آقای/خانم، کد ملی، نام پدر، استان، شهر و آدرس می

شود که هنگام ارسال به متن ارسالی افزده می "[]"نمایش داده خواهد شد. در واقع با فشردن دکمه افزدن، پیامی در داخل 

 زین آن خواهد شد.پیامک، اطالعات آن شخص جایگ

ه خاص فرستادبه اش پیام مربوطه "ارسال"در نهایت پس از انتخاب اشخاص مورد نظر و وارد نمودن متن ارسالی، با فشردن دکمه 

 خواهد شد.

 تنظیمات 25.8

هد ه باز خواه مربوطدر صفحه اصلی، صفح "تنظیمات"در این بخش، می توانید تنظیمات اپلیکیشن را انجام دهید. با فشردن دکمه 

 شد که به صورت زیر است:
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 تورهای ثبتیش فاکتنظیماتی که فعال در این قسمت وجود دارد، تنظیم بازاریاب اپلیکشن است. این قسمت تعیین می کند که پ

، با فشردن ر بازاریابتغیی فته است. جهتشده در اپلیکشن و در ادامه انتقالی به نرم افزار، توسط کدام یک از بازاریاب ها صورت گر

 نید. پس ازتخاب ککشویی مربوطه، لیست بازاریاب های ثبت شده در سیستم نمایش داده می شود و قادر خواهید بود یکی را ان

 گشت. خواهید ، تنظیمات ذخیره خواهد شد و به صفحه اصلی باز"ذخیره تنظیمات"انجام تنظیمات مربوطه، با فشردن دکمه 


