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 :ه ـــمقدم
     تحـت تحـت تحـت تحـت     9999نســخه نســخه نســخه نســخه اختيـار كــاربران محتـرم نـرم افــزار حــسابگــر     اختيـار كــاربران محتـرم نـرم افــزار حــسابگــر     اختيـار كــاربران محتـرم نـرم افــزار حــسابگــر     اختيـار كــاربران محتـرم نـرم افــزار حــسابگــر         هـم اكنــون در هـم اكنــون در هـم اكنــون در هـم اكنــون در كتـاب راهنمـايي كــه   كتـاب راهنمـايي كــه   كتـاب راهنمـايي كــه   كتـاب راهنمـايي كــه   

windows))))Cyber Account((((قرار گرفته است ، حاوي مطالبي براي استفاده بهتر از برنامه استقرار گرفته است ، حاوي مطالبي براي استفاده بهتر از برنامه استقرار گرفته است ، حاوي مطالبي براي استفاده بهتر از برنامه استقرار گرفته است ، حاوي مطالبي براي استفاده بهتر از برنامه است....        

اين راهنما كه به صورت موضوعي بخش بندي شده است ، هم براي كاربراني كه از نسخه هاي قبلي تحـت  اين راهنما كه به صورت موضوعي بخش بندي شده است ، هم براي كاربراني كه از نسخه هاي قبلي تحـت  اين راهنما كه به صورت موضوعي بخش بندي شده است ، هم براي كاربراني كه از نسخه هاي قبلي تحـت  اين راهنما كه به صورت موضوعي بخش بندي شده است ، هم براي كاربراني كه از نسخه هاي قبلي تحـت  

win     و يا تحت و يا تحت و يا تحت و يا تحتDos    مي كرده اند و نيز براي كاربراني كه به تازگي اين برنامه را تهيه نمـوده انـد   مي كرده اند و نيز براي كاربراني كه به تازگي اين برنامه را تهيه نمـوده انـد   مي كرده اند و نيز براي كاربراني كه به تازگي اين برنامه را تهيه نمـوده انـد   مي كرده اند و نيز براي كاربراني كه به تازگي اين برنامه را تهيه نمـوده انـد       استفادهاستفادهاستفادهاستفاده

    ....مفيد است مفيد است مفيد است مفيد است 

وضيح هر يك از امكانات اصلي برنامه مانند حسابداري و  وضيح هر يك از امكانات اصلي برنامه مانند حسابداري و كتاب از بخش هاي اصلي مربوط به امكانات كلي و ت وضيح هر يك از امكانات اصلي برنامه مانند حسابداري و كتاب از بخش هاي اصلي مربوط به امكانات كلي و ت وضيح هر يك از امكانات اصلي برنامه مانند حسابداري و كتاب از بخش هاي اصلي مربوط به امكانات كلي و ت كتاب از بخش هاي اصلي مربوط به امكانات كلي و ت

ي كه معموال براي ي كه معموال براي ي كه معموال براي ي كه معموال براي سواالتسواالتسواالتسواالت) ) ) )     FAQ( ( ( ( بعالوه در بخش سواالت مشترك بعالوه در بخش سواالت مشترك بعالوه در بخش سواالت مشترك بعالوه در بخش سواالت مشترك . . . . تشكيل شده است تشكيل شده است تشكيل شده است تشكيل شده است ... ... ... ... خريد و فروش و خريد و فروش و خريد و فروش و خريد و فروش و 

... ... ... ... همچنين در بخش ضمايم ، جـداول مربـوط بـه كليـدها و     همچنين در بخش ضمايم ، جـداول مربـوط بـه كليـدها و     همچنين در بخش ضمايم ، جـداول مربـوط بـه كليـدها و     همچنين در بخش ضمايم ، جـداول مربـوط بـه كليـدها و     . . . . كاربران پيش مي آيد پاسخ داده شده است كاربران پيش مي آيد پاسخ داده شده است كاربران پيش مي آيد پاسخ داده شده است كاربران پيش مي آيد پاسخ داده شده است 

كه مي توانند از كتاب راهنما استفاده نمايند مي توانند از كه مي توانند از كتاب راهنما استفاده نمايند مي توانند از كه مي توانند از كتاب راهنما استفاده نمايند مي توانند از كه مي توانند از كتاب راهنما استفاده نمايند مي توانند از  كاربران محترم ، عالوه بر اينكاربران محترم ، عالوه بر اينكاربران محترم ، عالوه بر اينكاربران محترم ، عالوه بر اين....گنجانده شده است گنجانده شده است گنجانده شده است گنجانده شده است 

ز برنامه قابل دسترسي است ، توضيحات مربـوط بـه   ز برنامه قابل دسترسي است ، توضيحات مربـوط بـه   ز برنامه قابل دسترسي است ، توضيحات مربـوط بـه   ز برنامه قابل دسترسي است ، توضيحات مربـوط بـه   كه در حين استفاده اكه در حين استفاده اكه در حين استفاده اكه در حين استفاده ا) ) ) )     Help( ( ( ( متن مربوط به راهنما متن مربوط به راهنما متن مربوط به راهنما متن مربوط به راهنما 

    ....همان قسمت را مشاهده نمايند همان قسمت را مشاهده نمايند همان قسمت را مشاهده نمايند همان قسمت را مشاهده نمايند 

در متن كتاب سعي شده است كه از شكل هاي مربوط به توضيحات استفاده شود و هر قسمت كه توضـيح  در متن كتاب سعي شده است كه از شكل هاي مربوط به توضيحات استفاده شود و هر قسمت كه توضـيح  در متن كتاب سعي شده است كه از شكل هاي مربوط به توضيحات استفاده شود و هر قسمت كه توضـيح  در متن كتاب سعي شده است كه از شكل هاي مربوط به توضيحات استفاده شود و هر قسمت كه توضـيح  

نام آن ها نام آن ها نام آن ها نام آن ها بعضي از پنجره ها كه به دنبال هم استفاده مي شود و بعضي از پنجره ها كه به دنبال هم استفاده مي شود و بعضي از پنجره ها كه به دنبال هم استفاده مي شود و بعضي از پنجره ها كه به دنبال هم استفاده مي شود و . . . . داده مي شود با فلش عالمت گذاري شود داده مي شود با فلش عالمت گذاري شود داده مي شود با فلش عالمت گذاري شود داده مي شود با فلش عالمت گذاري شود 

بعضي از منوها با كليد هاي ميانبر قابل دسترسي بعضي از منوها با كليد هاي ميانبر قابل دسترسي بعضي از منوها با كليد هاي ميانبر قابل دسترسي بعضي از منوها با كليد هاي ميانبر قابل دسترسي . . . . از هم جدا شده اند از هم جدا شده اند از هم جدا شده اند از هم جدا شده اند     >دنبال هم آمده است ، با عالمت دنبال هم آمده است ، با عالمت دنبال هم آمده است ، با عالمت دنبال هم آمده است ، با عالمت     ههههبببب

اسـتفاده شـده   اسـتفاده شـده   اسـتفاده شـده   اسـتفاده شـده   + + + + است و در برخي موارد بايد به صورت تركيبي استفاده شود در اين گونه موارد از عالمـت  است و در برخي موارد بايد به صورت تركيبي استفاده شود در اين گونه موارد از عالمـت  است و در برخي موارد بايد به صورت تركيبي استفاده شود در اين گونه موارد از عالمـت  است و در برخي موارد بايد به صورت تركيبي استفاده شود در اين گونه موارد از عالمـت  

را را را را     Shiftاست و بايد ابتدا كليد است و بايد ابتدا كليد است و بايد ابتدا كليد است و بايد ابتدا كليد     به معناي استفاده همزمان اين دو كليدبه معناي استفاده همزمان اين دو كليدبه معناي استفاده همزمان اين دو كليدبه معناي استفاده همزمان اين دو كليد     + ۱۱۱۱Shiftبه عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال . . . . ....استاستاستاست

    . . . . را فشار دهيد را فشار دهيد را فشار دهيد را فشار دهيد     1111نگه داشته و سپس كليد نگه داشته و سپس كليد نگه داشته و سپس كليد نگه داشته و سپس كليد 

ر مهم آن است كه هيچ وسيله الكترونيكي به طور كامل و  ر مهم آن است كه هيچ وسيله الكترونيكي به طور كامل و نكته بسيا ر مهم آن است كه هيچ وسيله الكترونيكي به طور كامل و نكته بسيا ر مهم آن است كه هيچ وسيله الكترونيكي به طور كامل و نكته بسيا هيچگاه هيچگاه هيچگاه هيچگاه قابل اعتماد نيست ، لذا قابل اعتماد نيست ، لذا قابل اعتماد نيست ، لذا قابل اعتماد نيست ، لذا     100100100100% % % % نكته بسيا

    ....تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات وارد شده را فراموش نكنيد تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات وارد شده را فراموش نكنيد تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات وارد شده را فراموش نكنيد تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات وارد شده را فراموش نكنيد 
رنامه همواره مبتني بر پيشنهادات كليه كاربران محترم ) ) ) )     Upgrade( ( ( (     جديدجديدجديدجديداز آنجايي كه ارائه نسخه هاي از آنجايي كه ارائه نسخه هاي از آنجايي كه ارائه نسخه هاي از آنجايي كه ارائه نسخه هاي  رنامه همواره مبتني بر پيشنهادات كليه كاربران محترم ب رنامه همواره مبتني بر پيشنهادات كليه كاربران محترم ب رنامه همواره مبتني بر پيشنهادات كليه كاربران محترم ب ب

بوده است ، لذا بخش فروش و طراحي سيستم شركت شايگان سيستم با سپاس ، آمـادگي خـود را جهـت    بوده است ، لذا بخش فروش و طراحي سيستم شركت شايگان سيستم با سپاس ، آمـادگي خـود را جهـت    بوده است ، لذا بخش فروش و طراحي سيستم شركت شايگان سيستم با سپاس ، آمـادگي خـود را جهـت    بوده است ، لذا بخش فروش و طراحي سيستم شركت شايگان سيستم با سپاس ، آمـادگي خـود را جهـت    

دات و راهنمايي هاي مفيد كاربران گرامي اعالم مي دارد  دات و راهنمايي هاي مفيد كاربران گرامي اعالم مي دارد دريافت پيشنها دات و راهنمايي هاي مفيد كاربران گرامي اعالم مي دارد دريافت پيشنها دات و راهنمايي هاي مفيد كاربران گرامي اعالم مي دارد دريافت پيشنها     ....دريافت پيشنها

    ....د تا دچار ضرر و زيان نشويدد تا دچار ضرر و زيان نشويدد تا دچار ضرر و زيان نشويدد تا دچار ضرر و زيان نشويدييييييييدقت نمادقت نمادقت نمادقت نما د از سايت شركتد از سايت شركتد از سايت شركتد از سايت شركتدر نگهداري قفل سخت افزاري و تهيه بيلد جديدر نگهداري قفل سخت افزاري و تهيه بيلد جديدر نگهداري قفل سخت افزاري و تهيه بيلد جديدر نگهداري قفل سخت افزاري و تهيه بيلد جدي

    شايگان سيستمشايگان سيستمشايگان سيستمشايگان سيستم

    1313131393939393ماه ماه ماه ماه     ررررييييتتتت

 

 

 

 

 







14141414 

 

 



 15151515                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 :معرفي برنامه و امكانات كلي   1 – 1
مي توانيد امور حسابداري ، انبار داري ، خريد و مي توانيد امور حسابداري ، انبار داري ، خريد و مي توانيد امور حسابداري ، انبار داري ، خريد و مي توانيد امور حسابداري ، انبار داري ، خريد و     ))))Cyber Account( ( ( ( با استفاده از نرم افزار حسابگربا استفاده از نرم افزار حسابگربا استفاده از نرم افزار حسابگربا استفاده از نرم افزار حسابگر

فروش ، سريال و گارانتي كاالها ،  كنترل چك ها ، كنترل اقساط دريافتي و پرداختي  و در نسخه فروش ، سريال و گارانتي كاالها ،  كنترل چك ها ، كنترل اقساط دريافتي و پرداختي  و در نسخه فروش ، سريال و گارانتي كاالها ،  كنترل چك ها ، كنترل اقساط دريافتي و پرداختي  و در نسخه فروش ، سريال و گارانتي كاالها ،  كنترل چك ها ، كنترل اقساط دريافتي و پرداختي  و در نسخه 

بر روي قيمت بر روي قيمت بر روي قيمت بر روي قيمت     توليديتوليديتوليديتوليديردن هزينه هاي سربار ردن هزينه هاي سربار ردن هزينه هاي سربار ردن هزينه هاي سربار صنعتي محاسبه بهاي تمام شده محصول ، سرشكن كصنعتي محاسبه بهاي تمام شده محصول ، سرشكن كصنعتي محاسبه بهاي تمام شده محصول ، سرشكن كصنعتي محاسبه بهاي تمام شده محصول ، سرشكن ك

از لحاظ از لحاظ از لحاظ از لحاظ . . . . انجام دهيد انجام دهيد انجام دهيد انجام دهيد     Onlineدر قالب يك سيستم يكپارچه و در قالب يك سيستم يكپارچه و در قالب يك سيستم يكپارچه و در قالب يك سيستم يكپارچه و محصوالت و حقوق كارمزدي را محصوالت و حقوق كارمزدي را محصوالت و حقوق كارمزدي را محصوالت و حقوق كارمزدي را 

تمـامي عمليـات   تمـامي عمليـات   تمـامي عمليـات   تمـامي عمليـات   . . . . ، محدوديتي وجـود نـدارد  ، محدوديتي وجـود نـدارد  ، محدوديتي وجـود نـدارد  ، محدوديتي وجـود نـدارد  ... ... ... ... حجم اطالعات  ، تعداد حسابها ، تعداد انبار ها و حجم اطالعات  ، تعداد حسابها ، تعداد انبار ها و حجم اطالعات  ، تعداد حسابها ، تعداد انبار ها و حجم اطالعات  ، تعداد حسابها ، تعداد انبار ها و 

 Cyber( ( ( ( حسـابگر حسـابگر حسـابگر حسـابگر نرم افزار نرم افزار نرم افزار نرم افزار .   .   .   .   رت گيرد رت گيرد رت گيرد رت گيرد حسابداري و انبارداري مي تواند به صورت اتوماتيك صوحسابداري و انبارداري مي تواند به صورت اتوماتيك صوحسابداري و انبارداري مي تواند به صورت اتوماتيك صوحسابداري و انبارداري مي تواند به صورت اتوماتيك صو

Account((((     با استفاده از مراكز هزينه مـي  با استفاده از مراكز هزينه مـي  با استفاده از مراكز هزينه مـي  با استفاده از مراكز هزينه مـي  . . . . امكان استفاده به صورت تك كاربره و شبكه را دارد امكان استفاده به صورت تك كاربره و شبكه را دارد امكان استفاده به صورت تك كاربره و شبكه را دارد امكان استفاده به صورت تك كاربره و شبكه را دارد

يد به صورت پروژه اي كار كنيد كه اين امكان براي شركت يد به صورت پروژه اي كار كنيد كه اين امكان براي شركتتوان يد به صورت پروژه اي كار كنيد كه اين امكان براي شركتتوان يد به صورت پروژه اي كار كنيد كه اين امكان براي شركتتوان شركتهايي كه شركتهايي كه شركتهايي كه شركتهايي كه     و و و و         پيمانكاريپيمانكاريپيمانكاريپيمانكاري        هايهايهايهاي    توان

    ....    داراي شعب مختلف مي باشند  مناسب استداراي شعب مختلف مي باشند  مناسب استداراي شعب مختلف مي باشند  مناسب استداراي شعب مختلف مي باشند  مناسب است

 : ))))Cyber Account( ( ( ( امكانات حسابگر 1 – 2

    ::::حسابداري حسابداري حسابداري حسابداري 

تعداد نامحدود حسابهاي مشتريان ، بانكها ، نمايندگان ، هزينه ها ، درآمدها ، صندوق ، تعداد نامحدود حسابهاي مشتريان ، بانكها ، نمايندگان ، هزينه ها ، درآمدها ، صندوق ، تعداد نامحدود حسابهاي مشتريان ، بانكها ، نمايندگان ، هزينه ها ، درآمدها ، صندوق ، تعداد نامحدود حسابهاي مشتريان ، بانكها ، نمايندگان ، هزينه ها ، درآمدها ، صندوق ،  �

    ............اسناد دريافتني و پرداختني و اسناد دريافتني و پرداختني و اسناد دريافتني و پرداختني و اسناد دريافتني و پرداختني و 

 حسابداري چهارسطحي حسابداري چهارسطحي حسابداري چهارسطحي حسابداري چهارسطحي  �

 ))))شناورشناورشناورشناور((((امكان استفاده از تفصيلي واحد امكان استفاده از تفصيلي واحد امكان استفاده از تفصيلي واحد امكان استفاده از تفصيلي واحد  �

 به دلخواه كاربربه دلخواه كاربربه دلخواه كاربربه دلخواه كاربر    كدينگ شناور و قابليت تعيين ساختار كدينگكدينگ شناور و قابليت تعيين ساختار كدينگكدينگ شناور و قابليت تعيين ساختار كدينگكدينگ شناور و قابليت تعيين ساختار كدينگ �

 عطف هاي صدور سند و تعيين نحوه صدور اسناد اتوماتيكعطف هاي صدور سند و تعيين نحوه صدور اسناد اتوماتيكعطف هاي صدور سند و تعيين نحوه صدور اسناد اتوماتيكعطف هاي صدور سند و تعيين نحوه صدور اسناد اتوماتيك �

 حسابهاي پيش فرض  حسابهاي پيش فرض  حسابهاي پيش فرض  حسابهاي پيش فرض   �

 و پروژه ها به تعداد نامحدود و پروژه ها به تعداد نامحدود و پروژه ها به تعداد نامحدود و پروژه ها به تعداد نامحدود     (Job Costing)تعريف و گروهبندي مراكز هزينه تعريف و گروهبندي مراكز هزينه تعريف و گروهبندي مراكز هزينه تعريف و گروهبندي مراكز هزينه  �

گزارش هاي متنوع مراكز هزينه  نظير گزارش هاي صورتحساب مراكز ، هزينه يابي ، گزارش هاي متنوع مراكز هزينه  نظير گزارش هاي صورتحساب مراكز ، هزينه يابي ، گزارش هاي متنوع مراكز هزينه  نظير گزارش هاي صورتحساب مراكز ، هزينه يابي ، گزارش هاي متنوع مراكز هزينه  نظير گزارش هاي صورتحساب مراكز ، هزينه يابي ،      �

 ... ... ... ... راكز هزينه و راكز هزينه و راكز هزينه و راكز هزينه و تراز مراكز ، دفتر معين متراز مراكز ، دفتر معين متراز مراكز ، دفتر معين متراز مراكز ، دفتر معين م

 صدور اسناد حسابداري صدور اسناد حسابداري صدور اسناد حسابداري صدور اسناد حسابداري  �

 صدور برگ دريافت و پرداخت ، پرداخت نقد و چكصدور برگ دريافت و پرداخت ، پرداخت نقد و چكصدور برگ دريافت و پرداخت ، پرداخت نقد و چكصدور برگ دريافت و پرداخت ، پرداخت نقد و چك �

 كپي  اسناد حسابداريكپي  اسناد حسابداريكپي  اسناد حسابداريكپي  اسناد حسابداري �

 تركيب اسناد حسابداريتركيب اسناد حسابداريتركيب اسناد حسابداريتركيب اسناد حسابداري �

 مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخمرتب سازي اسناد بر اساس تاريخمرتب سازي اسناد بر اساس تاريخمرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ �

 بستانكاربستانكاربستانكاربستانكار    ----مرتب سازي اسناد بر اساس بدهكار مرتب سازي اسناد بر اساس بدهكار مرتب سازي اسناد بر اساس بدهكار مرتب سازي اسناد بر اساس بدهكار  �
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 صدور اسناد ارزي صدور اسناد ارزي صدور اسناد ارزي صدور اسناد ارزي  �

 بستن اتوماتيك حسابها در پايان دوره ماليبستن اتوماتيك حسابها در پايان دوره ماليبستن اتوماتيك حسابها در پايان دوره ماليبستن اتوماتيك حسابها در پايان دوره مالي �

 اتوماتيك سند افتتاحيه براي دوره مالي بعداتوماتيك سند افتتاحيه براي دوره مالي بعداتوماتيك سند افتتاحيه براي دوره مالي بعداتوماتيك سند افتتاحيه براي دوره مالي بعد    صدورصدورصدورصدور �

 دسترسي به حسابها بر اساس نوع حسابدسترسي به حسابها بر اساس نوع حسابدسترسي به حسابها بر اساس نوع حسابدسترسي به حسابها بر اساس نوع حساب �

 نگهداري اطالعات در دوره هاي مالي متعدد نگهداري اطالعات در دوره هاي مالي متعدد نگهداري اطالعات در دوره هاي مالي متعدد نگهداري اطالعات در دوره هاي مالي متعدد  �

 امكان صدور سند موقت و دريافت دسته جمعي آنهاامكان صدور سند موقت و دريافت دسته جمعي آنهاامكان صدور سند موقت و دريافت دسته جمعي آنهاامكان صدور سند موقت و دريافت دسته جمعي آنها �

 انتقال اطالعات به دوره جديدانتقال اطالعات به دوره جديدانتقال اطالعات به دوره جديدانتقال اطالعات به دوره جديد �

 ))))قطعي نمودن اسنادقطعي نمودن اسنادقطعي نمودن اسنادقطعي نمودن اسناد((((ثبت اسناد حسابداري ثبت اسناد حسابداري ثبت اسناد حسابداري ثبت اسناد حسابداري  �

 و سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد براي حسابهاو سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد براي حسابهاو سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد براي حسابهاو سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد براي حسابهاتعريف سقف بدهكاري و بستانكاري تعريف سقف بدهكاري و بستانكاري تعريف سقف بدهكاري و بستانكاري تعريف سقف بدهكاري و بستانكاري  �

 كنترل اسناد غير ترازكنترل اسناد غير ترازكنترل اسناد غير ترازكنترل اسناد غير تراز �

 امكان تراز كردن اتوماتيك سندامكان تراز كردن اتوماتيك سندامكان تراز كردن اتوماتيك سندامكان تراز كردن اتوماتيك سند �

امكان ايجاد رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طـرف مقابـل بـه صـورت     امكان ايجاد رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طـرف مقابـل بـه صـورت     امكان ايجاد رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طـرف مقابـل بـه صـورت     امكان ايجاد رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طـرف مقابـل بـه صـورت      �

 اتوماتيكاتوماتيكاتوماتيكاتوماتيك

 دسترسي به حسابها بر اساس گروهبنديدسترسي به حسابها بر اساس گروهبنديدسترسي به حسابها بر اساس گروهبنديدسترسي به حسابها بر اساس گروهبندي �

 امكان عدم دسترسي كاربر به اسناد كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربر به اسناد كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربر به اسناد كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربر به اسناد كاربران ديگر �

 تنظيم تعداد روز ثبت اتوماتيك اسناد تنظيم تعداد روز ثبت اتوماتيك اسناد تنظيم تعداد روز ثبت اتوماتيك اسناد تنظيم تعداد روز ثبت اتوماتيك اسناد  �

 كنترل ترتيب تاريخ اسنادكنترل ترتيب تاريخ اسنادكنترل ترتيب تاريخ اسنادكنترل ترتيب تاريخ اسناد �

 كنترل مرتب بودن سريال اسنادكنترل مرتب بودن سريال اسنادكنترل مرتب بودن سريال اسنادكنترل مرتب بودن سريال اسناد �

 كنترل محدوده تاريخي دوره ماليكنترل محدوده تاريخي دوره ماليكنترل محدوده تاريخي دوره ماليكنترل محدوده تاريخي دوره مالي �

 امكان بستن هر گونه فعاليت در دوره هاي ماليامكان بستن هر گونه فعاليت در دوره هاي ماليامكان بستن هر گونه فعاليت در دوره هاي ماليامكان بستن هر گونه فعاليت در دوره هاي مالي �

 طراحي فرم اسناد بر اساس نياز كاربرطراحي فرم اسناد بر اساس نياز كاربرطراحي فرم اسناد بر اساس نياز كاربرطراحي فرم اسناد بر اساس نياز كاربر �

 غير فعال كردن حسابهاي راكدغير فعال كردن حسابهاي راكدغير فعال كردن حسابهاي راكدغير فعال كردن حسابهاي راكد �

 ييييامه مالياتامه مالياتامه مالياتامه مالياتطراحي گزارش پارامتريك براي اظهارنطراحي گزارش پارامتريك براي اظهارنطراحي گزارش پارامتريك براي اظهارنطراحي گزارش پارامتريك براي اظهارن �

گزارش هاي متنوع مانند تراز نامه ، صورت سود و زيان ، انواع ترازها ، دفاتر حسابداري ، گزارش هاي متنوع مانند تراز نامه ، صورت سود و زيان ، انواع ترازها ، دفاتر حسابداري ، گزارش هاي متنوع مانند تراز نامه ، صورت سود و زيان ، انواع ترازها ، دفاتر حسابداري ، گزارش هاي متنوع مانند تراز نامه ، صورت سود و زيان ، انواع ترازها ، دفاتر حسابداري ،  �

 ............كنترل وضعيت حسابها ،  گزارش حساب چند ارزي و كنترل وضعيت حسابها ،  گزارش حساب چند ارزي و كنترل وضعيت حسابها ،  گزارش حساب چند ارزي و كنترل وضعيت حسابها ،  گزارش حساب چند ارزي و 

 از فعاليت كل شركت يا كل يك حساباز فعاليت كل شركت يا كل يك حساباز فعاليت كل شركت يا كل يك حساباز فعاليت كل شركت يا كل يك حساب    ييييامكان گزارش گيرامكان گزارش گيرامكان گزارش گيرامكان گزارش گير �
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 :خزانه داري و دفتر چك 
    ورود اطالعات چك ها به همراه نگهداري تاريخچه چك  به طور كامل ورود اطالعات چك ها به همراه نگهداري تاريخچه چك  به طور كامل ورود اطالعات چك ها به همراه نگهداري تاريخچه چك  به طور كامل ورود اطالعات چك ها به همراه نگهداري تاريخچه چك  به طور كامل  �

نند پـاس نشـده ، انتقـالي ، در جريـان وصـول،        � نند پـاس نشـده ، انتقـالي ، در جريـان وصـول،       وضعيت هاي مختلف براي چك ها ما نند پـاس نشـده ، انتقـالي ، در جريـان وصـول،       وضعيت هاي مختلف براي چك ها ما نند پـاس نشـده ، انتقـالي ، در جريـان وصـول،       وضعيت هاي مختلف براي چك ها ما وضعيت هاي مختلف براي چك ها ما

 برگشتي ، پاس شده ، نقدي ، باطل شده ، تضميني برگشتي ، پاس شده ، نقدي ، باطل شده ، تضميني برگشتي ، پاس شده ، نقدي ، باطل شده ، تضميني برگشتي ، پاس شده ، نقدي ، باطل شده ، تضميني 

 امكان جستجو و دسترسي به اطالعات مختلف چك امكان جستجو و دسترسي به اطالعات مختلف چك امكان جستجو و دسترسي به اطالعات مختلف چك امكان جستجو و دسترسي به اطالعات مختلف چك  �

 رأس گيري چك هارأس گيري چك هارأس گيري چك هارأس گيري چك ها �

 در ابتداي ورود به برنامهدر ابتداي ورود به برنامهدر ابتداي ورود به برنامهدر ابتداي ورود به برنامه    هشدار چك هاي سررسيد شدههشدار چك هاي سررسيد شدههشدار چك هاي سررسيد شدههشدار چك هاي سررسيد شده �

 تعريف دسته چك تعريف دسته چك تعريف دسته چك تعريف دسته چك  �

 هاي مختلف و چاپ چكهاي مختلف و چاپ چكهاي مختلف و چاپ چكهاي مختلف و چاپ چك    بانكبانكبانكبانكامكان طراحي فرم چك براي امكان طراحي فرم چك براي امكان طراحي فرم چك براي امكان طراحي فرم چك براي  �

 امكان ورود مستقيم چك ها در برگ دريافت و پرداخت به منظور سرعت بيشترامكان ورود مستقيم چك ها در برگ دريافت و پرداخت به منظور سرعت بيشترامكان ورود مستقيم چك ها در برگ دريافت و پرداخت به منظور سرعت بيشترامكان ورود مستقيم چك ها در برگ دريافت و پرداخت به منظور سرعت بيشتر �

 كنترل تكراري بودن شماره چك هاكنترل تكراري بودن شماره چك هاكنترل تكراري بودن شماره چك هاكنترل تكراري بودن شماره چك ها �

 كنترل و مقايسه چك ها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه چك ها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه چك ها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه چك ها با اسناد اتوماتيك مربوطه �

 ل وروديل وروديل وروديل وروديذخيره چك ها بر اساس سرياذخيره چك ها بر اساس سرياذخيره چك ها بر اساس سرياذخيره چك ها بر اساس سريا �

 پيش بيني وصول چك دريافتيپيش بيني وصول چك دريافتيپيش بيني وصول چك دريافتيپيش بيني وصول چك دريافتي �

 مأمور يا نماينده وصول چك دريافتيمأمور يا نماينده وصول چك دريافتيمأمور يا نماينده وصول چك دريافتيمأمور يا نماينده وصول چك دريافتي �

 چك هاي ارزيچك هاي ارزيچك هاي ارزيچك هاي ارزي �

 نگهداري اطالعات شعب بانك براي چك هاي دريافتينگهداري اطالعات شعب بانك براي چك هاي دريافتينگهداري اطالعات شعب بانك براي چك هاي دريافتينگهداري اطالعات شعب بانك براي چك هاي دريافتي �

 گزارش هاي مربوط به چك هاگزارش هاي مربوط به چك هاگزارش هاي مربوط به چك هاگزارش هاي مربوط به چك ها �

 در جريان وصول شده با ليست كد بانك ها در جريان وصول شده با ليست كد بانك ها در جريان وصول شده با ليست كد بانك ها در جريان وصول شده با ليست كد بانك ها     ييييچك هاچك هاچك هاچك ها    ييييتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك برا �

 وضعيت گردش چكهاوضعيت گردش چكهاوضعيت گردش چكهاوضعيت گردش چكها    ييييامكان بررسامكان بررسامكان بررسامكان بررس �

 :دفتر قسط 
 ان ايجاد دفتر قسط براي فروش يا خريد قسطي كاالهاان ايجاد دفتر قسط براي فروش يا خريد قسطي كاالهاان ايجاد دفتر قسط براي فروش يا خريد قسطي كاالهاان ايجاد دفتر قسط براي فروش يا خريد قسطي كاالهاامكامكامكامك �

 استفاده از دفتر قسط براي دريافت و پرداخت وام ها استفاده از دفتر قسط براي دريافت و پرداخت وام ها استفاده از دفتر قسط براي دريافت و پرداخت وام ها استفاده از دفتر قسط براي دريافت و پرداخت وام ها  �

 تهيه ليست اقساط معوقتهيه ليست اقساط معوقتهيه ليست اقساط معوقتهيه ليست اقساط معوق �

    امكان چاپ دفتر قسطامكان چاپ دفتر قسطامكان چاپ دفتر قسطامكان چاپ دفتر قسط �

 هشدار مربوط به سررسيد اقساط در ابتداي برنامههشدار مربوط به سررسيد اقساط در ابتداي برنامههشدار مربوط به سررسيد اقساط در ابتداي برنامههشدار مربوط به سررسيد اقساط در ابتداي برنامه �

 محاسبه كارمزد محاسبه كارمزد محاسبه كارمزد محاسبه كارمزد  �

  گزارش هاي مربوط به اقساطگزارش هاي مربوط به اقساطگزارش هاي مربوط به اقساطگزارش هاي مربوط به اقساط �
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 :شناسنامه كاال 
 كاال با امكان گروهبندي سه سطحي كاالها به همراه كد كاالكاال با امكان گروهبندي سه سطحي كاالها به همراه كد كاالكاال با امكان گروهبندي سه سطحي كاالها به همراه كد كاالكاال با امكان گروهبندي سه سطحي كاالها به همراه كد كاالتعداد نامحدود تعداد نامحدود تعداد نامحدود تعداد نامحدود  �

 و ماكزيمم موجودي و ماكزيمم موجودي و ماكزيمم موجودي و ماكزيمم موجودي ) ) ) ) مي نيمم موجودي مي نيمم موجودي مي نيمم موجودي مي نيمم موجودي ((((تعيين نقطه سفارش براي كاالها تعيين نقطه سفارش براي كاالها تعيين نقطه سفارش براي كاالها تعيين نقطه سفارش براي كاالها  �

براي هر كاال و امكان وابسته كردن واحدها به واحد اصلي � براي هر كاال و امكان وابسته كردن واحدها به واحد اصلياستفاده از چند واحد شمارش  براي هر كاال و امكان وابسته كردن واحدها به واحد اصلياستفاده از چند واحد شمارش  براي هر كاال و امكان وابسته كردن واحدها به واحد اصلياستفاده از چند واحد شمارش   استفاده از چند واحد شمارش 

 امكان استفاده از باركد و چاپ برچسب باركد براي كاالهاامكان استفاده از باركد و چاپ برچسب باركد براي كاالهاامكان استفاده از باركد و چاپ برچسب باركد براي كاالهاامكان استفاده از باركد و چاپ برچسب باركد براي كاالها �

 امكان تعيين سريال براي كاالها امكان تعيين سريال براي كاالها امكان تعيين سريال براي كاالها امكان تعيين سريال براي كاالها  �

اي هر كاال و استفاده از اين سطوح قيمت بـراي قيمـت    � اي هر كاال و استفاده از اين سطوح قيمت بـراي قيمـت   امكان تعيين سطوح قيمت بر اي هر كاال و استفاده از اين سطوح قيمت بـراي قيمـت   امكان تعيين سطوح قيمت بر اي هر كاال و استفاده از اين سطوح قيمت بـراي قيمـت   امكان تعيين سطوح قيمت بر امكان تعيين سطوح قيمت بر

 پيش فرض فاكتورها ، و يا تخفيف پيش فرض براي طرف حسابهاپيش فرض فاكتورها ، و يا تخفيف پيش فرض براي طرف حسابهاپيش فرض فاكتورها ، و يا تخفيف پيش فرض براي طرف حسابهاپيش فرض فاكتورها ، و يا تخفيف پيش فرض براي طرف حسابها

 سود كاالها به تفكيكسود كاالها به تفكيكسود كاالها به تفكيكسود كاالها به تفكيك �

 امكان تعيين قيمت مي نيمم و ماكزيمم براي هر كاالامكان تعيين قيمت مي نيمم و ماكزيمم براي هر كاالامكان تعيين قيمت مي نيمم و ماكزيمم براي هر كاالامكان تعيين قيمت مي نيمم و ماكزيمم براي هر كاال �

 از آن در طراحي فاكتورها و ساير گزارش هااز آن در طراحي فاكتورها و ساير گزارش هااز آن در طراحي فاكتورها و ساير گزارش هااز آن در طراحي فاكتورها و ساير گزارش ها    تعيين عكس براي كاالها و استفادهتعيين عكس براي كاالها و استفادهتعيين عكس براي كاالها و استفادهتعيين عكس براي كاالها و استفاده �

 امكان تعيين تخفيف رديف پيش فرض براي كاالهاامكان تعيين تخفيف رديف پيش فرض براي كاالهاامكان تعيين تخفيف رديف پيش فرض براي كاالهاامكان تعيين تخفيف رديف پيش فرض براي كاالها �

بر اساس قيمت خريد براي محاسبه قيمت فروش براي هر كاال � بر اساس قيمت خريد براي محاسبه قيمت فروش براي هر كاالتخصيص فرمول  بر اساس قيمت خريد براي محاسبه قيمت فروش براي هر كاالتخصيص فرمول  بر اساس قيمت خريد براي محاسبه قيمت فروش براي هر كاالتخصيص فرمول   تخصيص فرمول 

اي هر كاال ، و استفاده از اين حسابها هنگام صدور سند  � اي هر كاال ، و استفاده از اين حسابها هنگام صدور سند تعيين حسابهاي اختصاصي بر اي هر كاال ، و استفاده از اين حسابها هنگام صدور سند تعيين حسابهاي اختصاصي بر اي هر كاال ، و استفاده از اين حسابها هنگام صدور سند تعيين حسابهاي اختصاصي بر تعيين حسابهاي اختصاصي بر

 اتوماتيكاتوماتيكاتوماتيكاتوماتيك

 ي پيشنهادي ، كاالهاي جايزهي پيشنهادي ، كاالهاي جايزهي پيشنهادي ، كاالهاي جايزهي پيشنهادي ، كاالهاي جايزهكاالهاي مشابه ، كاالهاكاالهاي مشابه ، كاالهاكاالهاي مشابه ، كاالهاكاالهاي مشابه ، كاالها �

 غير فعال كردن كاالهاي راكدغير فعال كردن كاالهاي راكدغير فعال كردن كاالهاي راكدغير فعال كردن كاالهاي راكد �

 نمودار درختي سطوح كاالها نمودار درختي سطوح كاالها نمودار درختي سطوح كاالها نمودار درختي سطوح كاالها  �

 اختصاص اتوماتيك ارزش افزوده به كاالهااختصاص اتوماتيك ارزش افزوده به كاالهااختصاص اتوماتيك ارزش افزوده به كاالهااختصاص اتوماتيك ارزش افزوده به كاالها �

 ك كاالك كاالك كاالك كااليييي    ييييت انجام شده بر روت انجام شده بر روت انجام شده بر روت انجام شده بر رويييياز تمام فعالاز تمام فعالاز تمام فعالاز تمام فعال    ييييررررييييامكان گزارش گامكان گزارش گامكان گزارش گامكان گزارش گ �

 مختلفمختلفمختلفمختلف    ييييهاهاهاها    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وييييامكان اامكان اامكان اامكان ا �

 ليستليستليستليستكاالها به صورت كاالها به صورت كاالها به صورت كاالها به صورت     قيمتقيمتقيمتقيمتسطوح سطوح سطوح سطوح     تغييرتغييرتغييرتغييرامكان امكان امكان امكان      �

 :انبار داري 
 عمليات اتوماتيك مالي و انبار و صدور سند اتوماتيك هنگام صدور فاكتورعمليات اتوماتيك مالي و انبار و صدور سند اتوماتيك هنگام صدور فاكتورعمليات اتوماتيك مالي و انبار و صدور سند اتوماتيك هنگام صدور فاكتورعمليات اتوماتيك مالي و انبار و صدور سند اتوماتيك هنگام صدور فاكتور �

 ))))، استاندارد ، استاندارد ، استاندارد ، استاندارد     FIFOميانگين ، ميانگين ، ميانگين ، ميانگين ، ( ( ( ( انواع قيمت گذاري انواع قيمت گذاري انواع قيمت گذاري انواع قيمت گذاري  �

عريف حسابهاي اختصاصي براي هر انبار براي استفاده در  � عريف حسابهاي اختصاصي براي هر انبار براي استفاده در تعداد نامحدود انبار با امكان ت عريف حسابهاي اختصاصي براي هر انبار براي استفاده در تعداد نامحدود انبار با امكان ت عريف حسابهاي اختصاصي براي هر انبار براي استفاده در تعداد نامحدود انبار با امكان ت تعداد نامحدود انبار با امكان ت

 سند اتوماتيك به همراه كد انبارسند اتوماتيك به همراه كد انبارسند اتوماتيك به همراه كد انبارسند اتوماتيك به همراه كد انبار

 كاردكس به تفكيك انبار و يا كليه انبارها كاردكس به تفكيك انبار و يا كليه انبارها كاردكس به تفكيك انبار و يا كليه انبارها كاردكس به تفكيك انبار و يا كليه انبارها  �
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 ورود و خروج كاال از انبار به وسيله رسيد انبار ، حواله انبار و برگ انتقال بين انبارهاورود و خروج كاال از انبار به وسيله رسيد انبار ، حواله انبار و برگ انتقال بين انبارهاورود و خروج كاال از انبار به وسيله رسيد انبار ، حواله انبار و برگ انتقال بين انبارهاورود و خروج كاال از انبار به وسيله رسيد انبار ، حواله انبار و برگ انتقال بين انبارها �

 امكان استفاده مستقيم از باسكول در ورود مقدار كاالامكان استفاده مستقيم از باسكول در ورود مقدار كاالامكان استفاده مستقيم از باسكول در ورود مقدار كاالامكان استفاده مستقيم از باسكول در ورود مقدار كاال �

 افزايش ، كاهش و جايگزيني دسته اي قيمت هاافزايش ، كاهش و جايگزيني دسته اي قيمت هاافزايش ، كاهش و جايگزيني دسته اي قيمت هاافزايش ، كاهش و جايگزيني دسته اي قيمت ها �

 فاكتور تعديل اضافي و نقصانيفاكتور تعديل اضافي و نقصانيفاكتور تعديل اضافي و نقصانيفاكتور تعديل اضافي و نقصاني    انبار گرداني ، ايجاد فايل مغايرت و صدورانبار گرداني ، ايجاد فايل مغايرت و صدورانبار گرداني ، ايجاد فايل مغايرت و صدورانبار گرداني ، ايجاد فايل مغايرت و صدور �

 سود هر انبار به تفكيكسود هر انبار به تفكيكسود هر انبار به تفكيكسود هر انبار به تفكيك �

و انبار مقداري مانند انواع ليست ها و انبار مقداري مانند انواع ليست ها و انبار مقداري مانند انواع ليست ها و انبار مقداري مانند انواع ليست ها ) ) ) ) ريالي مقداريريالي مقداريريالي مقداريريالي مقداري( ( ( ( گزارش هاي متنوع حسابداري انبارگزارش هاي متنوع حسابداري انبارگزارش هاي متنوع حسابداري انبارگزارش هاي متنوع حسابداري انبار �

كنترل موجودي ، مانده كاالها ، گردش موجودي ها ، مصرف  كنترل موجودي ، مانده كاالها ، گردش موجودي ها ، مصرف ، گزارش هاي كاردكس ،  كنترل موجودي ، مانده كاالها ، گردش موجودي ها ، مصرف ، گزارش هاي كاردكس ،  كنترل موجودي ، مانده كاالها ، گردش موجودي ها ، مصرف ، گزارش هاي كاردكس ،  ، گزارش هاي كاردكس ، 

 ............و خريد كاال ، گزارش هاي سريال كاال و و خريد كاال ، گزارش هاي سريال كاال و و خريد كاال ، گزارش هاي سريال كاال و و خريد كاال ، گزارش هاي سريال كاال و 

 انبارانبارانبارانبار    ييييبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروج    امكان صدورامكان صدورامكان صدورامكان صدور �

 :خريد و فروش 
 امكان صدور پيش فاكتور ، سفارش و فاكتور خريد و فروشامكان صدور پيش فاكتور ، سفارش و فاكتور خريد و فروشامكان صدور پيش فاكتور ، سفارش و فاكتور خريد و فروشامكان صدور پيش فاكتور ، سفارش و فاكتور خريد و فروش �

 امكان تبديل پيش فاكتور به سفارش و فاكتورامكان تبديل پيش فاكتور به سفارش و فاكتورامكان تبديل پيش فاكتور به سفارش و فاكتورامكان تبديل پيش فاكتور به سفارش و فاكتور �

 امكان تبديل سفارش به فاكتورامكان تبديل سفارش به فاكتورامكان تبديل سفارش به فاكتورامكان تبديل سفارش به فاكتور �

 در دست اقدامدر دست اقدامدر دست اقدامدر دست اقدام    فروشفروشفروشفروشات ات ات ات سفارشسفارشسفارشسفارش    يييياز رواز رواز رواز رو    ييييجمعجمعجمعجمعامكان صدور فاكتورامكان صدور فاكتورامكان صدور فاكتورامكان صدور فاكتور �

رش داده شده از موجودي فعلي كاالها و فروش سفارشات از  � رش داده شده از موجودي فعلي كاالها و فروش سفارشات از امكان تفكيك كاالهاي سفا رش داده شده از موجودي فعلي كاالها و فروش سفارشات از امكان تفكيك كاالهاي سفا رش داده شده از موجودي فعلي كاالها و فروش سفارشات از امكان تفكيك كاالهاي سفا امكان تفكيك كاالهاي سفا

    روي موجودي آزاد روي موجودي آزاد روي موجودي آزاد روي موجودي آزاد 

پايانه هاي صدور فاكتور به صورت سـريع بـا امكـان     � پايانه هاي صدور فاكتور به صورت سـريع بـا امكـان    فاكتورهاي سريع ، مناسب براي  پايانه هاي صدور فاكتور به صورت سـريع بـا امكـان    فاكتورهاي سريع ، مناسب براي  پايانه هاي صدور فاكتور به صورت سـريع بـا امكـان    فاكتورهاي سريع ، مناسب براي  فاكتورهاي سريع ، مناسب براي 

 دريافت و تجميع دسته ايدريافت و تجميع دسته ايدريافت و تجميع دسته ايدريافت و تجميع دسته اي

برگشت از خريد و برگشت از فروش  با امكان تعيين رفرنس � برگشت از خريد و برگشت از فروش  با امكان تعيين رفرنسصدور فاكتور  برگشت از خريد و برگشت از فروش  با امكان تعيين رفرنسصدور فاكتور  برگشت از خريد و برگشت از فروش  با امكان تعيين رفرنسصدور فاكتور   صدور فاكتور 

سند اتوماتيك براي فاكتورها ، و امكان تعيين روش صدور سند توسط كاربر بـا  سند اتوماتيك براي فاكتورها ، و امكان تعيين روش صدور سند توسط كاربر بـا  سند اتوماتيك براي فاكتورها ، و امكان تعيين روش صدور سند توسط كاربر بـا  سند اتوماتيك براي فاكتورها ، و امكان تعيين روش صدور سند توسط كاربر بـا      صدورصدورصدورصدور �

 انتخاب پارامترهاي مربوطه و عطف هاي صدور سندانتخاب پارامترهاي مربوطه و عطف هاي صدور سندانتخاب پارامترهاي مربوطه و عطف هاي صدور سندانتخاب پارامترهاي مربوطه و عطف هاي صدور سند

سريال و گارانتي كاالها ، تخصيص شماره سريال به كاال ، گارانتي كننده ، تاريخ اتمام سريال و گارانتي كاالها ، تخصيص شماره سريال به كاال ، گارانتي كننده ، تاريخ اتمام سريال و گارانتي كاالها ، تخصيص شماره سريال به كاال ، گارانتي كننده ، تاريخ اتمام سريال و گارانتي كاالها ، تخصيص شماره سريال به كاال ، گارانتي كننده ، تاريخ اتمام  �

 گارانتي ، استفاده از سريال هنگام ورود و خروج كاالگارانتي ، استفاده از سريال هنگام ورود و خروج كاالگارانتي ، استفاده از سريال هنگام ورود و خروج كاالگارانتي ، استفاده از سريال هنگام ورود و خروج كاال

     يص مقدار به هر سريال از كاال يص مقدار به هر سريال از كاال يص مقدار به هر سريال از كاال يص مقدار به هر سريال از كاال قابليت تخصقابليت تخصقابليت تخصقابليت تخص �

 فاكتور فروشفاكتور فروشفاكتور فروشفاكتور فروش    ييييامكان تعيين محل براامكان تعيين محل براامكان تعيين محل براامكان تعيين محل برا �

 فاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييامكان تعريف خودرو و راننده براامكان تعريف خودرو و راننده براامكان تعريف خودرو و راننده براامكان تعريف خودرو و راننده برا �

 مديريت فيلدهاي فاكتور و تعيين اين كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوندمديريت فيلدهاي فاكتور و تعيين اين كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوندمديريت فيلدهاي فاكتور و تعيين اين كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوندمديريت فيلدهاي فاكتور و تعيين اين كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوند �

 قابليت طراحي فرم فاكتورها توسط كاربرقابليت طراحي فرم فاكتورها توسط كاربرقابليت طراحي فرم فاكتورها توسط كاربرقابليت طراحي فرم فاكتورها توسط كاربر �

 چاپگرچاپگرچاپگرچاپگرارسال چاپ فاكتور به صورت موازي روي چند ارسال چاپ فاكتور به صورت موازي روي چند ارسال چاپ فاكتور به صورت موازي روي چند ارسال چاپ فاكتور به صورت موازي روي چند  �
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 استفاده از سطوح قيمت ها و درج اتوماتيك في در فاكتوراستفاده از سطوح قيمت ها و درج اتوماتيك في در فاكتوراستفاده از سطوح قيمت ها و درج اتوماتيك في در فاكتوراستفاده از سطوح قيمت ها و درج اتوماتيك في در فاكتور �

 استفاده از مقدار پيش فرض براي فاكتورها استفاده از مقدار پيش فرض براي فاكتورها استفاده از مقدار پيش فرض براي فاكتورها استفاده از مقدار پيش فرض براي فاكتورها  �

 امكان استفاده از مشتري پيش فرض در فاكتورامكان استفاده از مشتري پيش فرض در فاكتورامكان استفاده از مشتري پيش فرض در فاكتورامكان استفاده از مشتري پيش فرض در فاكتور �

 امكان چاپ  اتوماتيك برگ دريافت بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ  اتوماتيك برگ دريافت بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ  اتوماتيك برگ دريافت بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ  اتوماتيك برگ دريافت بعد از چاپ فاكتور �

 امكان چاپ اتوماتيك سريال كاالها بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ اتوماتيك سريال كاالها بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ اتوماتيك سريال كاالها بعد از چاپ فاكتورامكان چاپ اتوماتيك سريال كاالها بعد از چاپ فاكتور �

 فاكتور بر اساس حروف الفبا و يا كد كاالفاكتور بر اساس حروف الفبا و يا كد كاالفاكتور بر اساس حروف الفبا و يا كد كاالفاكتور بر اساس حروف الفبا و يا كد كاالمرتب سازي كاالهاي مرتب سازي كاالهاي مرتب سازي كاالهاي مرتب سازي كاالهاي  �

 تعيين تاريخ سررسيد و مهلت پرداخت براي فاكتورها تعيين تاريخ سررسيد و مهلت پرداخت براي فاكتورها تعيين تاريخ سررسيد و مهلت پرداخت براي فاكتورها تعيين تاريخ سررسيد و مهلت پرداخت براي فاكتورها  �

تعريف انواع دسته بندي فاكتورها ، با رديف ها و طراحي هاي گوناگون و چاپ در نقاط تعريف انواع دسته بندي فاكتورها ، با رديف ها و طراحي هاي گوناگون و چاپ در نقاط تعريف انواع دسته بندي فاكتورها ، با رديف ها و طراحي هاي گوناگون و چاپ در نقاط تعريف انواع دسته بندي فاكتورها ، با رديف ها و طراحي هاي گوناگون و چاپ در نقاط  �

 تعريف شدهتعريف شدهتعريف شدهتعريف شده

ورها و نگهداري پرداخت هاي انجام شده براي يك فاكتور  � ورها و نگهداري پرداخت هاي انجام شده براي يك فاكتور تسويه فاكت ورها و نگهداري پرداخت هاي انجام شده براي يك فاكتور تسويه فاكت ورها و نگهداري پرداخت هاي انجام شده براي يك فاكتور تسويه فاكت  تسويه فاكت

 فاكتورها و هشدار فاكتورهاي معوقفاكتورها و هشدار فاكتورهاي معوقفاكتورها و هشدار فاكتورهاي معوقفاكتورها و هشدار فاكتورهاي معوقگزارش وضعيت پرداخت گزارش وضعيت پرداخت گزارش وضعيت پرداخت گزارش وضعيت پرداخت  �

رديف فاكتور و تخفيف كلي فاكتور به صورت درصد يا مبلغ     � رديف فاكتور و تخفيف كلي فاكتور به صورت درصد يا مبلغتعيين تخفيف  رديف فاكتور و تخفيف كلي فاكتور به صورت درصد يا مبلغتعيين تخفيف  رديف فاكتور و تخفيف كلي فاكتور به صورت درصد يا مبلغتعيين تخفيف   تعيين تخفيف 

امكان تعيين هزينه هاي فاكتور به صورت درصد يا مبلغ ، با قابليت تعيين حساب مقابل امكان تعيين هزينه هاي فاكتور به صورت درصد يا مبلغ ، با قابليت تعيين حساب مقابل امكان تعيين هزينه هاي فاكتور به صورت درصد يا مبلغ ، با قابليت تعيين حساب مقابل امكان تعيين هزينه هاي فاكتور به صورت درصد يا مبلغ ، با قابليت تعيين حساب مقابل  �

 و سرشكن كردن هزينه هاو سرشكن كردن هزينه هاو سرشكن كردن هزينه هاو سرشكن كردن هزينه ها

 امكان كپي فاكتورها امكان كپي فاكتورها امكان كپي فاكتورها امكان كپي فاكتورها  �

در فـاكتور ،  تعيـين درصـد كميسـيون ،     در فـاكتور ،  تعيـين درصـد كميسـيون ،     در فـاكتور ،  تعيـين درصـد كميسـيون ،     در فـاكتور ،  تعيـين درصـد كميسـيون ،         ) ) ) ) ويزيتـور ويزيتـور ويزيتـور ويزيتـور ((((امكان تعيين دو نماينده فروش امكان تعيين دو نماينده فروش امكان تعيين دو نماينده فروش امكان تعيين دو نماينده فروش  �

 محاسبه مبالغ كميسيون نمايندگان  ، و گزارش هاي متنوع مربوط به نمايندگانمحاسبه مبالغ كميسيون نمايندگان  ، و گزارش هاي متنوع مربوط به نمايندگانمحاسبه مبالغ كميسيون نمايندگان  ، و گزارش هاي متنوع مربوط به نمايندگانمحاسبه مبالغ كميسيون نمايندگان  ، و گزارش هاي متنوع مربوط به نمايندگان

 حسابهاي فروشندگان و مشتريان با امكان دسته بندي مجزا حسابهاي فروشندگان و مشتريان با امكان دسته بندي مجزا حسابهاي فروشندگان و مشتريان با امكان دسته بندي مجزا حسابهاي فروشندگان و مشتريان با امكان دسته بندي مجزا  �

 كنترل سريال فاكتورهاكنترل سريال فاكتورهاكنترل سريال فاكتورهاكنترل سريال فاكتورها �

 كنترل و مقايسه فاكتورها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه فاكتورها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه فاكتورها با اسناد اتوماتيك مربوطهكنترل و مقايسه فاكتورها با اسناد اتوماتيك مربوطه �

 گام صدور فاكتورگام صدور فاكتورگام صدور فاكتورگام صدور فاكتوركنترل چك هاي برگشتي حساب هنكنترل چك هاي برگشتي حساب هنكنترل چك هاي برگشتي حساب هنكنترل چك هاي برگشتي حساب هن �

 كنترل محدوده قيمت براي كاالهاكنترل محدوده قيمت براي كاالهاكنترل محدوده قيمت براي كاالهاكنترل محدوده قيمت براي كاالها �

 كنترل موجودي انبار هنگام صدور فاكتوركنترل موجودي انبار هنگام صدور فاكتوركنترل موجودي انبار هنگام صدور فاكتوركنترل موجودي انبار هنگام صدور فاكتور �

 كنترل نقطه سفارش كاالها هنگام صدور فاكتوركنترل نقطه سفارش كاالها هنگام صدور فاكتوركنترل نقطه سفارش كاالها هنگام صدور فاكتوركنترل نقطه سفارش كاالها هنگام صدور فاكتور �

 كنترل كاالي تكراري در فاكتوركنترل كاالي تكراري در فاكتوركنترل كاالي تكراري در فاكتوركنترل كاالي تكراري در فاكتور �

 امكان عدم دسترسي كاربران به فاكتورهاي صادرشده توسط كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربران به فاكتورهاي صادرشده توسط كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربران به فاكتورهاي صادرشده توسط كاربران ديگرامكان عدم دسترسي كاربران به فاكتورهاي صادرشده توسط كاربران ديگر �

مانند انواع صورتحساب ها ، گزارش هاي مانند انواع صورتحساب ها ، گزارش هاي مانند انواع صورتحساب ها ، گزارش هاي مانند انواع صورتحساب ها ، گزارش هاي گزارش هاي متنوعي از وضعيت خريد و فروش گزارش هاي متنوعي از وضعيت خريد و فروش گزارش هاي متنوعي از وضعيت خريد و فروش گزارش هاي متنوعي از وضعيت خريد و فروش  �

ربوط به نمايندگان فروش و ويزيتورها ، گزارش هاي سود  ربوط به نمايندگان فروش و ويزيتورها ، گزارش هاي سود حجم فروش ، گزارش هاي م ربوط به نمايندگان فروش و ويزيتورها ، گزارش هاي سود حجم فروش ، گزارش هاي م ربوط به نمايندگان فروش و ويزيتورها ، گزارش هاي سود حجم فروش ، گزارش هاي م حجم فروش ، گزارش هاي م

تورها ، گزارش هاي مقايسه اي ، وضعيت حساب مشتريان و  تورها ، گزارش هاي مقايسه اي ، وضعيت حساب مشتريان و مشتريان ، كاالها ، ويزي تورها ، گزارش هاي مقايسه اي ، وضعيت حساب مشتريان و مشتريان ، كاالها ، ويزي تورها ، گزارش هاي مقايسه اي ، وضعيت حساب مشتريان و مشتريان ، كاالها ، ويزي    ................مشتريان ، كاالها ، ويزي
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 :توليد و قيمت تمام شده 
 ))))ليست مواد سازنده ليست مواد سازنده ليست مواد سازنده ليست مواد سازنده ((((براي آنها براي آنها براي آنها براي آنها امكان تعريف محصوالت و تعيين فرمول ساخت امكان تعريف محصوالت و تعيين فرمول ساخت امكان تعريف محصوالت و تعيين فرمول ساخت امكان تعريف محصوالت و تعيين فرمول ساخت  �

 ))))ندندندندييييآآآآ    ييييه بوجود مه بوجود مه بوجود مه بوجود مييييه مواد اوله مواد اوله مواد اوله مواد اولييييكه از تجزكه از تجزكه از تجزكه از تجز    ييييمحصوالتمحصوالتمحصوالتمحصوالت((((ه ه ه ه ييييف محصوالت تجزف محصوالت تجزف محصوالت تجزف محصوالت تجزييييامكان تعرامكان تعرامكان تعرامكان تعر �

 امكان داشتن چند فرمول ساخت يك كاال امكان داشتن چند فرمول ساخت يك كاال امكان داشتن چند فرمول ساخت يك كاال امكان داشتن چند فرمول ساخت يك كاال  �

    امكان استفاده از يك محصول نيمه ساخته در فرمول ساخت يك محصول ديگرامكان استفاده از يك محصول نيمه ساخته در فرمول ساخت يك محصول ديگرامكان استفاده از يك محصول نيمه ساخته در فرمول ساخت يك محصول ديگرامكان استفاده از يك محصول نيمه ساخته در فرمول ساخت يك محصول ديگر �

 امكان تعريف هزينه هاي مستقيم و سربار توليدي امكان تعريف هزينه هاي مستقيم و سربار توليدي امكان تعريف هزينه هاي مستقيم و سربار توليدي امكان تعريف هزينه هاي مستقيم و سربار توليدي  �

 سرشكن كردن هزينه هاي توليد بر روي محصوالت سرشكن كردن هزينه هاي توليد بر روي محصوالت سرشكن كردن هزينه هاي توليد بر روي محصوالت سرشكن كردن هزينه هاي توليد بر روي محصوالت امكان امكان امكان امكان  �

 استفاده از حقوق كارمزدي كاالهااستفاده از حقوق كارمزدي كاالهااستفاده از حقوق كارمزدي كاالهااستفاده از حقوق كارمزدي كاالها �

 صدور رسيد انبار توليد صدور رسيد انبار توليد صدور رسيد انبار توليد صدور رسيد انبار توليد  �

انبار براي مواد اوليه و سند اتوماتيك مربوط به توليد � انبار براي مواد اوليه و سند اتوماتيك مربوط به توليدعمليات اتوماتيك صدور حواله  انبار براي مواد اوليه و سند اتوماتيك مربوط به توليدعمليات اتوماتيك صدور حواله  انبار براي مواد اوليه و سند اتوماتيك مربوط به توليدعمليات اتوماتيك صدور حواله   عمليات اتوماتيك صدور حواله 

سبه قيمت تمام شده محصول و صدور سند اتوماتيك براي آن � سبه قيمت تمام شده محصول و صدور سند اتوماتيك براي آنمحا سبه قيمت تمام شده محصول و صدور سند اتوماتيك براي آنمحا سبه قيمت تمام شده محصول و صدور سند اتوماتيك براي آنمحا  محا

 ددددييييه الزم جهت توله الزم جهت توله الزم جهت توله الزم جهت تولييييمواد اولمواد اولمواد اولمواد اوله گزارش مقدار ه گزارش مقدار ه گزارش مقدار ه گزارش مقدار ييييامكان تهامكان تهامكان تهامكان ته �

گزارش هاي حسابداري صنعتي مانند مواد مورد نياز جهت توليـد محصـول ، مصـرف    گزارش هاي حسابداري صنعتي مانند مواد مورد نياز جهت توليـد محصـول ، مصـرف    گزارش هاي حسابداري صنعتي مانند مواد مورد نياز جهت توليـد محصـول ، مصـرف    گزارش هاي حسابداري صنعتي مانند مواد مورد نياز جهت توليـد محصـول ، مصـرف     �

استاندارد مواد اوليه در محصوالت ، گزارش هاي توليد ، قيمـت تمـام شـده ، حقـوق     استاندارد مواد اوليه در محصوالت ، گزارش هاي توليد ، قيمـت تمـام شـده ، حقـوق     استاندارد مواد اوليه در محصوالت ، گزارش هاي توليد ، قيمـت تمـام شـده ، حقـوق     استاندارد مواد اوليه در محصوالت ، گزارش هاي توليد ، قيمـت تمـام شـده ، حقـوق     

 ............كارمزدي و كارمزدي و كارمزدي و كارمزدي و 

 ريز موادريز موادريز موادريز مواد    ييييامكان تغيير قيمت محصوالت از روامكان تغيير قيمت محصوالت از روامكان تغيير قيمت محصوالت از روامكان تغيير قيمت محصوالت از رو �

 :حفظ و ايمني اطالعات 
 ارياريارياريقفل سخت افزقفل سخت افزقفل سخت افزقفل سخت افز �

به صورت دستي بر روي هارد ، فلش به صورت فشرده و غير  � به صورت دستي بر روي هارد ، فلش به صورت فشرده و غير تهيه پشتيباني از اطالعات  به صورت دستي بر روي هارد ، فلش به صورت فشرده و غير تهيه پشتيباني از اطالعات  به صورت دستي بر روي هارد ، فلش به صورت فشرده و غير تهيه پشتيباني از اطالعات  تهيه پشتيباني از اطالعات 

  DVDو و و و     CD    ييييبر روبر روبر روبر رو    writeفشرده و امكان فشرده و امكان فشرده و امكان فشرده و امكان 

 پشتيباني اتوماتيك اطالعات به صورت روزانهپشتيباني اتوماتيك اطالعات به صورت روزانهپشتيباني اتوماتيك اطالعات به صورت روزانهپشتيباني اتوماتيك اطالعات به صورت روزانه �

 ))))قهقهقهقهييييدقدقدقدق((((    ييييزمانبندي كردن پشتيباني اطالعات به صورت دوره زمانزمانبندي كردن پشتيباني اطالعات به صورت دوره زمانزمانبندي كردن پشتيباني اطالعات به صورت دوره زمانزمانبندي كردن پشتيباني اطالعات به صورت دوره زمان �

 تعيين گروههاي امنيتيتعيين گروههاي امنيتيتعيين گروههاي امنيتيتعيين گروههاي امنيتي     �

كاربران مختلف تخصيص نام كاربري و  رمز ورود به آنها  � كاربران مختلف تخصيص نام كاربري و  رمز ورود به آنها تعيين  كاربران مختلف تخصيص نام كاربري و  رمز ورود به آنها تعيين  كاربران مختلف تخصيص نام كاربري و  رمز ورود به آنها تعيين   تعيين 

 ) ) ) ) قسمت هاي مختلف برنامه ، حسابها ، كاالها ، انبار ها قسمت هاي مختلف برنامه ، حسابها ، كاالها ، انبار ها قسمت هاي مختلف برنامه ، حسابها ، كاالها ، انبار ها قسمت هاي مختلف برنامه ، حسابها ، كاالها ، انبار ها ( ( ( ( تخصيص دسترسي به كاربران تخصيص دسترسي به كاربران تخصيص دسترسي به كاربران تخصيص دسترسي به كاربران      �

 ))))    Log File((((گزارش گيري از عمليات انجام شده توسط كاربران گزارش گيري از عمليات انجام شده توسط كاربران گزارش گيري از عمليات انجام شده توسط كاربران گزارش گيري از عمليات انجام شده توسط كاربران      �
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 :ساير امكانات
    تعداد ركورد هاي نامحدود در بانك اطالعاتيتعداد ركورد هاي نامحدود در بانك اطالعاتيتعداد ركورد هاي نامحدود در بانك اطالعاتيتعداد ركورد هاي نامحدود در بانك اطالعاتي �

 قابليت ايجاد شركت هاي مختلف با ساختار كدينگ قابل تعيين توسط كاربرقابليت ايجاد شركت هاي مختلف با ساختار كدينگ قابل تعيين توسط كاربرقابليت ايجاد شركت هاي مختلف با ساختار كدينگ قابل تعيين توسط كاربرقابليت ايجاد شركت هاي مختلف با ساختار كدينگ قابل تعيين توسط كاربر �

 ورود اطالعات به زبان هاي انگليسي و فارسي ورود اطالعات به زبان هاي انگليسي و فارسي ورود اطالعات به زبان هاي انگليسي و فارسي ورود اطالعات به زبان هاي انگليسي و فارسي  �

 ))))نسخه دو زبانهنسخه دو زبانهنسخه دو زبانهنسخه دو زبانه((((قابليت نمايش منوها و گزارش ها به دو زبان فارسي و انگليسي قابليت نمايش منوها و گزارش ها به دو زبان فارسي و انگليسي قابليت نمايش منوها و گزارش ها به دو زبان فارسي و انگليسي قابليت نمايش منوها و گزارش ها به دو زبان فارسي و انگليسي  �

 سيستم چند ارزيسيستم چند ارزيسيستم چند ارزيسيستم چند ارزي �

قويم شمسي و ميالدي و دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات  � قويم شمسي و ميالدي و دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ت قويم شمسي و ميالدي و دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ت قويم شمسي و ميالدي و دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ت  ت

 تلفنتلفنتلفنتلفندفتر دفتر دفتر دفتر  �

 Excelقابليت ارسال تمام گزارش ها به قابليت ارسال تمام گزارش ها به قابليت ارسال تمام گزارش ها به قابليت ارسال تمام گزارش ها به  �

 XML    قابليت ارسال تمام گزارش ها بهقابليت ارسال تمام گزارش ها بهقابليت ارسال تمام گزارش ها بهقابليت ارسال تمام گزارش ها به �

 ))))     Report Generator((((گزارش ساز گزارش ساز گزارش ساز گزارش ساز  �

 براي دسترسي سريع به آيتم هاي پركاربردبراي دسترسي سريع به آيتم هاي پركاربردبراي دسترسي سريع به آيتم هاي پركاربردبراي دسترسي سريع به آيتم هاي پركاربرد) ) ) )     ToolBar((((امكان تعريف نوار ابزارامكان تعريف نوار ابزارامكان تعريف نوار ابزارامكان تعريف نوار ابزار �

 كليدهاي ميانبر و دسترسي سريعكليدهاي ميانبر و دسترسي سريعكليدهاي ميانبر و دسترسي سريعكليدهاي ميانبر و دسترسي سريع �

طريق برنامه ، ارسال مانده حساب ، آخرين گردش ، دعوت     ))))sms((((ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه  � طريق برنامه ، ارسال مانده حساب ، آخرين گردش ، دعوت از  طريق برنامه ، ارسال مانده حساب ، آخرين گردش ، دعوت از  طريق برنامه ، ارسال مانده حساب ، آخرين گردش ، دعوت از  از 

 ............به بازديد ، اطالع از محصول جديد و به بازديد ، اطالع از محصول جديد و به بازديد ، اطالع از محصول جديد و به بازديد ، اطالع از محصول جديد و 

 امكان تعريف متون كمكي از پيش تعريف شدهامكان تعريف متون كمكي از پيش تعريف شدهامكان تعريف متون كمكي از پيش تعريف شدهامكان تعريف متون كمكي از پيش تعريف شده �

 ارسال پيغام براي كاربران شبكهارسال پيغام براي كاربران شبكهارسال پيغام براي كاربران شبكهارسال پيغام براي كاربران شبكه �

 امكان تعيين تصوير زمينه براي صفحه اصلي برنامهامكان تعيين تصوير زمينه براي صفحه اصلي برنامهامكان تعيين تصوير زمينه براي صفحه اصلي برنامهامكان تعيين تصوير زمينه براي صفحه اصلي برنامه �

 امكان طراحي فرم ها و گزارش هاامكان طراحي فرم ها و گزارش هاامكان طراحي فرم ها و گزارش هاامكان طراحي فرم ها و گزارش ها �

 ييييبعدي و دو بعدبعدي و دو بعدبعدي و دو بعدبعدي و دو بعدتهيه نمودارهاي سه تهيه نمودارهاي سه تهيه نمودارهاي سه تهيه نمودارهاي سه  �

و انتقال آن بـه دفتـر   و انتقال آن بـه دفتـر   و انتقال آن بـه دفتـر   و انتقال آن بـه دفتـر   ... ... ... ... نگهداري اطالعات كامل يك حساب از جمله آدرس ، تلفن و نگهداري اطالعات كامل يك حساب از جمله آدرس ، تلفن و نگهداري اطالعات كامل يك حساب از جمله آدرس ، تلفن و نگهداري اطالعات كامل يك حساب از جمله آدرس ، تلفن و  �

 تلفنتلفنتلفنتلفن

 امكان فرمول نويسي در طراحي گزارش ها و فرم هاامكان فرمول نويسي در طراحي گزارش ها و فرم هاامكان فرمول نويسي در طراحي گزارش ها و فرم هاامكان فرمول نويسي در طراحي گزارش ها و فرم ها �

 قابليت كار با تمام پرينترهاقابليت كار با تمام پرينترهاقابليت كار با تمام پرينترهاقابليت كار با تمام پرينترها �

 ............و و و و     ييييپارامتريك ، اظهارنامه مالياتپارامتريك ، اظهارنامه مالياتپارامتريك ، اظهارنامه مالياتپارامتريك ، اظهارنامه ماليات    ييييقابليت تهيه گزارش هاقابليت تهيه گزارش هاقابليت تهيه گزارش هاقابليت تهيه گزارش ها �

 ...)...)...)...)فاكتور، سند وفاكتور، سند وفاكتور، سند وفاكتور، سند و((((ساده اطالعات بين شركت ها به صورت مجزا ساده اطالعات بين شركت ها به صورت مجزا ساده اطالعات بين شركت ها به صورت مجزا ساده اطالعات بين شركت ها به صورت مجزا     ييييييييقابليت جابجاقابليت جابجاقابليت جابجاقابليت جابجا �

 و ارتباط با برنامهو ارتباط با برنامهو ارتباط با برنامهو ارتباط با برنامه    Pocket PCامكان استفاده از نرم افزار امكان استفاده از نرم افزار امكان استفاده از نرم افزار امكان استفاده از نرم افزار  �
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 :برنامه نصب   2 – 1
 ....دي قرار دهيد دي قرار دهيد دي قرار دهيد دي قرار دهيد     دي ويدي ويدي ويدي ويدي برنامه را داخل درايو دي برنامه را داخل درايو دي برنامه را داخل درايو دي برنامه را داخل درايو     دي ويدي ويدي ويدي وي �

� My Computer     دي برنامه شويددي برنامه شويددي برنامه شويددي برنامه شويد    ييييوووو    ييييددددرا باز كنيد و وارد را باز كنيد و وارد را باز كنيد و وارد را باز كنيد و وارد.... 

 شويد شويد شويد شويد     CyberAccدي برنامه وارد فولدر دي برنامه وارد فولدر دي برنامه وارد فولدر دي برنامه وارد فولدر     ييييوووو    ييييدددداز از از از  �

� CyberSetup.exe    را اجرا كنيدرا اجرا كنيدرا اجرا كنيدرا اجرا كنيد.  

 

  
 

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextدكمه دكمه دكمه دكمه      �
    

 
 

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     nextو سپس بر روي دكمه و سپس بر روي دكمه و سپس بر روي دكمه و سپس بر روي دكمه     كنيدكنيدكنيدكنيد    انتخابانتخابانتخابانتخابرا را را را     I Agree    گزينه يگزينه يگزينه يگزينه ي     �
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ن حالت نرم ن حالت نرم ن حالت نرم ن حالت نرم ييييشود، در اشود، در اشود، در اشود، در ا    يييينصب حالت تك كاربره برنامه استفاده منصب حالت تك كاربره برنامه استفاده منصب حالت تك كاربره برنامه استفاده منصب حالت تك كاربره برنامه استفاده م    ييييبرابرابرابرا    Singleگزينه گزينه گزينه گزينه      �

ـ      ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵Sql Serverور قفل و ور قفل و ور قفل و ور قفل و ييييافزار به همراه دراافزار به همراه دراافزار به همراه دراافزار به همراه درا ـ ي ـ ي ـ ي ۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸ا ا ا ا ي ۲۲۲۲Sql Server  r      نصـب  نصـب  نصـب  نصـب

 . . . . خواهد شدخواهد شدخواهد شدخواهد شد

 ::::شود كهشود كهشود كهشود كه    يييياستفاده ماستفاده ماستفاده ماستفاده م    ييييزمانزمانزمانزمان    ييييبرابرابرابرا    Clientنه نه نه نه ييييگزگزگزگز �

د به سرور د به سرور د به سرور د به سرور ييييبابابابا    ييييبه بانك اطالعاتبه بانك اطالعاتبه بانك اطالعاتبه بانك اطالعات    ييييدسترسدسترسدسترسدسترس    ييييوتر شما عضو شبكه باشد و براوتر شما عضو شبكه باشد و براوتر شما عضو شبكه باشد و براوتر شما عضو شبكه باشد و براييييكامپكامپكامپكامپ ----1111

    ....متصل شودمتصل شودمتصل شودمتصل شود

۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸ا ا ا ا يييي     ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵Sql Serverنرم افزار نرم افزار نرم افزار نرم افزار  ----2222 ۲۲۲۲Sql Server  r    يييياز قبل بر رواز قبل بر رواز قبل بر رواز قبل بر رو    

 ....ستم شما نصب شده باشدستم شما نصب شده باشدستم شما نصب شده باشدستم شما نصب شده باشدييييسسسس

    ييييوتر سرور استفاده موتر سرور استفاده موتر سرور استفاده موتر سرور استفاده مييييكامپكامپكامپكامپ    يييينصب برنامه در حالت شبكه بر رونصب برنامه در حالت شبكه بر رونصب برنامه در حالت شبكه بر رونصب برنامه در حالت شبكه بر رو    ييييبرابرابرابرا    Serverنه نه نه نه ييييگزگزگزگز �

 ....باشدباشدباشدباشد    ييييمممم    singleشود، روند نصب همانند حالت شود، روند نصب همانند حالت شود، روند نصب همانند حالت شود، روند نصب همانند حالت 

ستم شما ستم شما ستم شما ستم شما ييييسسسس    ييييشود كه نسخه برنامه بر روشود كه نسخه برنامه بر روشود كه نسخه برنامه بر روشود كه نسخه برنامه بر رو    يييياستفاده ماستفاده ماستفاده ماستفاده م    ييييزمانزمانزمانزمان    ييييبرابرابرابرا    Upgradeنه نه نه نه ييييگزگزگزگز �

ت كردن برنامـه از  ت كردن برنامـه از  ت كردن برنامـه از  ت كردن برنامـه از  ييييآپدآپدآپدآپد    ييييد، البته براد، البته براد، البته براد، البته براييييكنكنكنكن    Upgradeاز باشد تا آن را از باشد تا آن را از باشد تا آن را از باشد تا آن را ييييبوده و نبوده و نبوده و نبوده و ن    ييييممممييييقدقدقدقد

 ....توان استفاده كردتوان استفاده كردتوان استفاده كردتوان استفاده كرد    ييييهم مهم مهم مهم م    Clientحالت نصب حالت نصب حالت نصب حالت نصب 
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 ....شركت خود را وارد كنيدشركت خود را وارد كنيدشركت خود را وارد كنيدشركت خود را وارد كنيدنام و نام نام و نام نام و نام نام و نام  �

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextدكمه دكمه دكمه دكمه  �
 

 
 

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextدكمه دكمه دكمه دكمه  �
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 ....مسير نصب برنامه را تعيين كنيدمسير نصب برنامه را تعيين كنيدمسير نصب برنامه را تعيين كنيدمسير نصب برنامه را تعيين كنيد �

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextدكمه دكمه دكمه دكمه  �
 

 
 

ن مرحله از نصـب از شـما   ن مرحله از نصـب از شـما   ن مرحله از نصـب از شـما   ن مرحله از نصـب از شـما   ييييباشد در اباشد در اباشد در اباشد در ا    Serverا ا ا ا يييي    Singleاگر حالت نصب به صورت اگر حالت نصب به صورت اگر حالت نصب به صورت اگر حالت نصب به صورت  �

ـ ييييطبق توضـ طبق توضـ طبق توضـ طبق توضـ . . . . ددددييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن    Sql Serverگردد تا نسخه گردد تا نسخه گردد تا نسخه گردد تا نسخه     ييييدرخواست مدرخواست مدرخواست مدرخواست م     ييييحات قبلـ حات قبلـ حات قبلـ حات قبل

كار كار كار كار     Sql Server٢٠٠٨ا ا ا ا يييي    Sql Server٢٠٠۵فقط با فقط با فقط با فقط با     CyberAccountبرنامه برنامه برنامه برنامه 

 ....كندكندكندكند    ييييمممم
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فايل هـاي اطالعـاتي برنامـه را    فايل هـاي اطالعـاتي برنامـه را    فايل هـاي اطالعـاتي برنامـه را    فايل هـاي اطالعـاتي برنامـه را        ذخيره سازيذخيره سازيذخيره سازيذخيره سازيمحل محل محل محل  Browse با كليك بر روي كليد با كليك بر روي كليد با كليك بر روي كليد با كليك بر روي كليد  �

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextمشخص كنيد و دكمه مشخص كنيد و دكمه مشخص كنيد و دكمه مشخص كنيد و دكمه 

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    Nextدر ساير پنجره ها نيز دكمه  در ساير پنجره ها نيز دكمه  در ساير پنجره ها نيز دكمه  در ساير پنجره ها نيز دكمه   �

غـام  غـام  غـام  غـام  ييييشود سـپس پ شود سـپس پ شود سـپس پ شود سـپس پ     ييييز نصب مز نصب مز نصب مز نصب مييييبرنامه نبرنامه نبرنامه نبرنامه ن    ييييور قفل سخت افزارور قفل سخت افزارور قفل سخت افزارور قفل سخت افزارييييبعد از نصب برنامه ، درابعد از نصب برنامه ، درابعد از نصب برنامه ، درابعد از نصب برنامه ، درا �

Restart    د د د د يييين حالت اگر كلن حالت اگر كلن حالت اگر كلن حالت اگر كلييييشود كه در اشود كه در اشود كه در اشود كه در ا    ييييداده مداده مداده مداده مOK    ستم همان ستم همان ستم همان ستم همان ييييد سد سد سد سييييك كنك كنك كنك كنييييرا كلرا كلرا كلرا كل

نصـب  نصـب  نصـب  نصـب      ييييپـس بـرا  پـس بـرا  پـس بـرا  پـس بـرا  . . . . نصـب نخواهـد شـد   نصـب نخواهـد شـد   نصـب نخواهـد شـد   نصـب نخواهـد شـد       SQL Serverشـود و  شـود و  شـود و  شـود و      ييييمممم    Restartلحظه لحظه لحظه لحظه 

ـ ور قفل را باور قفل را باور قفل را باور قفل را باييييبعد از نصب درابعد از نصب درابعد از نصب درابعد از نصب درا    Restartغام غام غام غام ييييپپپپ    Serverا ا ا ا يييي    Singleحالتحالتحالتحالت ـ ي ـ ي ـ ي     Cancelد د د د ي

 ....كردكردكردكرد

بـا ايـن   بـا ايـن   بـا ايـن   بـا ايـن   . . . . در برنامه هاي تحت شبكه ، الزم است برنامه در كالينت ها نيز نصب شـود  در برنامه هاي تحت شبكه ، الزم است برنامه در كالينت ها نيز نصب شـود  در برنامه هاي تحت شبكه ، الزم است برنامه در كالينت ها نيز نصب شـود  در برنامه هاي تحت شبكه ، الزم است برنامه در كالينت ها نيز نصب شـود   �

را را را را     Client، بايد گزينه ، بايد گزينه ، بايد گزينه ، بايد گزينه Serverو يا و يا و يا و يا     Singleتفاوت كه در هنگام نصب به جاي گزينه تفاوت كه در هنگام نصب به جاي گزينه تفاوت كه در هنگام نصب به جاي گزينه تفاوت كه در هنگام نصب به جاي گزينه 

ا نصب كرده ايد ، ا نصب كرده ايد ، ا نصب كرده ايد ، ا نصب كرده ايد ، ضمنا پس از نصب ،  بايد از داخل فولدري كه برنامه رضمنا پس از نصب ،  بايد از داخل فولدري كه برنامه رضمنا پس از نصب ،  بايد از داخل فولدري كه برنامه رضمنا پس از نصب ،  بايد از داخل فولدري كه برنامه ر. . . . انتخاب كنيدانتخاب كنيدانتخاب كنيدانتخاب كنيد

    AccessModeباز كنيد و بـين دو تـگ  باز كنيد و بـين دو تـگ  باز كنيد و بـين دو تـگ  باز كنيد و بـين دو تـگ      NotePadرا با را با را با را با     SntlConfig.xml فايلفايلفايلفايل

    ييييزمانزمانزمانزمان    يييين بران بران بران براييييالبته االبته االبته االبته ا((((    ....را درج نماييد را درج نماييد را درج نماييد را درج نماييد     Serverكامپيوتر كامپيوتر كامپيوتر كامپيوتر      IPمطابق شكل زير ، نام يا مطابق شكل زير ، نام يا مطابق شكل زير ، نام يا مطابق شكل زير ، نام يا 

 .).).).)ددددييييسرور داشته باشسرور داشته باشسرور داشته باشسرور داشته باش    ييييك قفل شبكه بر روك قفل شبكه بر روك قفل شبكه بر روك قفل شبكه بر رويييياست كه شما است كه شما است كه شما است كه شما 

<Access Mode> 

Server name or IP Address    
</Access Mode> 

 SQL Serverا ا ا ا يييي     ۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵SQL Serverاگر بر روي كامپيوتر شما از قبل برنامه اگر بر روي كامپيوتر شما از قبل برنامه اگر بر روي كامپيوتر شما از قبل برنامه اگر بر روي كامپيوتر شما از قبل برنامه 

 ....را انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيد    Clientنصب شده باشد، در هنگام نصب بايد گزينه نصب شده باشد، در هنگام نصب بايد گزينه نصب شده باشد، در هنگام نصب بايد گزينه نصب شده باشد، در هنگام نصب بايد گزينه     ۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸
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 ويندوز زبان تنظيمات مربوط به  2 – 2
    ::::بايد انجام شود بايد انجام شود بايد انجام شود بايد انجام شود     XP     Windowsتنظيماتي كه درتنظيماتي كه درتنظيماتي كه درتنظيماتي كه در

را را را را     Regional and Language options، گزينـه  ، گزينـه  ، گزينـه  ، گزينـه      Control Panelاز قسمت از قسمت از قسمت از قسمت  �

 انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد 
    

 

 

    ....زبان فارسي را انتخاب كنيد زبان فارسي را انتخاب كنيد زبان فارسي را انتخاب كنيد زبان فارسي را انتخاب كنيد     Regional Optionsدر قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

 ....نيز زبان فارسي بايد انتخاب شود نيز زبان فارسي بايد انتخاب شود نيز زبان فارسي بايد انتخاب شود نيز زبان فارسي بايد انتخاب شود     Advancedدر قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

ا ، زبان فارسي وجود نداشت ، سـي دي وينـدوز را در    � ا ، زبان فارسي وجود نداشت ، سـي دي وينـدوز را در   در صورتي كه در ليست زبان ه ا ، زبان فارسي وجود نداشت ، سـي دي وينـدوز را در   در صورتي كه در ليست زبان ه ا ، زبان فارسي وجود نداشت ، سـي دي وينـدوز را در   در صورتي كه در ليست زبان ه در صورتي كه در ليست زبان ه

 ،،،،    درايو سي دي قراردهيد درايو سي دي قراردهيد درايو سي دي قراردهيد درايو سي دي قراردهيد 

 Install files for complex scripts and Right to، گزينه، گزينه، گزينه، گزينه    Languagesاز قسمت از قسمت از قسمت از قسمت     

left ….             را تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيد  . 

 Language Settingو آيتم و آيتم و آيتم و آيتم     Regional Optionsنيز بايد در قسمت نيز بايد در قسمت نيز بايد در قسمت نيز بايد در قسمت     2000200020002000براي ويندوز براي ويندوز براي ويندوز براي ويندوز 

for the system     زبان ، زبان ، زبان ، زبان ،Arabic         را تيك بزنيد و در قسـمت بـاال مربـوط بـه     را تيك بزنيد و در قسـمت بـاال مربـوط بـه     را تيك بزنيد و در قسـمت بـاال مربـوط بـه     را تيك بزنيد و در قسـمت بـاال مربـوط بـهLocation    

 Select systemدر پنجـره  در پنجـره  در پنجـره  در پنجـره  . . . . را كليـك كنيـد   را كليـك كنيـد   را كليـك كنيـد   را كليـك كنيـد       set defaultكليـد  كليـد  كليـد  كليـد  . . . . فارسي را انتخاب كنيدفارسي را انتخاب كنيدفارسي را انتخاب كنيدفارسي را انتخاب كنيد

location     را را را را     كامپيوتركامپيوتركامپيوتركامپيوترفارسي را انتخاب كرده ، تاييد كنيد وفارسي را انتخاب كرده ، تاييد كنيد وفارسي را انتخاب كرده ، تاييد كنيد وفارسي را انتخاب كرده ، تاييد كنيد وRestart     كنيد كنيد كنيد كنيد.... 
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 :  KBDنصب     
بـه عنـوان مثـال    بـه عنـوان مثـال    بـه عنـوان مثـال    بـه عنـوان مثـال    . . . . فارسي پيش فرض ويندوز ، براي برخي از كاراكترها مشكل ايجاد مي كند فارسي پيش فرض ويندوز ، براي برخي از كاراكترها مشكل ايجاد مي كند فارسي پيش فرض ويندوز ، براي برخي از كاراكترها مشكل ايجاد مي كند فارسي پيش فرض ويندوز ، براي برخي از كاراكترها مشكل ايجاد مي كند 

خصوصا اين مشكل زماني خصوصا اين مشكل زماني خصوصا اين مشكل زماني خصوصا اين مشكل زماني . . . . در صفحه كليد استاندارد فارسي جابجا هستند در صفحه كليد استاندارد فارسي جابجا هستند در صفحه كليد استاندارد فارسي جابجا هستند در صفحه كليد استاندارد فارسي جابجا هستند     "ژژژژ"و و و و     "پپپپ"حروف حروف حروف حروف 

در آن استفاده شده باشد ، پيدا در آن استفاده شده باشد ، پيدا در آن استفاده شده باشد ، پيدا در آن استفاده شده باشد ، پيدا     "كككك"بروز مي كند كه مثال در جستجوها كلمه اي كه كاراكتر بروز مي كند كه مثال در جستجوها كلمه اي كه كاراكتر بروز مي كند كه مثال در جستجوها كلمه اي كه كاراكتر بروز مي كند كه مثال در جستجوها كلمه اي كه كاراكتر 

در مرتب سازي بر اساس حروف الفبا برخي از كاراكترها در مكان مورد نظر خود در مرتب سازي بر اساس حروف الفبا برخي از كاراكترها در مكان مورد نظر خود در مرتب سازي بر اساس حروف الفبا برخي از كاراكترها در مكان مورد نظر خود در مرتب سازي بر اساس حروف الفبا برخي از كاراكترها در مكان مورد نظر خود نمي شود و يا نمي شود و يا نمي شود و يا نمي شود و يا 

را به منظور تنظيمات صحيح را به منظور تنظيمات صحيح را به منظور تنظيمات صحيح را به منظور تنظيمات صحيح         KBDFA.DLLبراي رفع اين مشكل  فايل براي رفع اين مشكل  فايل براي رفع اين مشكل  فايل براي رفع اين مشكل  فايل . . . . قرار نمي گيرند قرار نمي گيرند قرار نمي گيرند قرار نمي گيرند 

\WINDOWSزبـــــــان فارســـــــي وينـــــــدوز، در شـــــــاخه    زبـــــــان فارســـــــي وينـــــــدوز، در شـــــــاخه    زبـــــــان فارســـــــي وينـــــــدوز، در شـــــــاخه    زبـــــــان فارســـــــي وينـــــــدوز، در شـــــــاخه     ۳۲۳۲۳۲۳۲SYSTEM     و و و و

۳۲۳۲۳۲۳۲SYSTEM \DLLCACHE    WINDOWS\     كپي كنيد كپي كنيد كپي كنيد كپي كنيد . . . .    
 

    ::::براي انجام اين كار براي انجام اين كار براي انجام اين كار براي انجام اين كار 
 ....شويد شويد شويد شويد     CyberAcc>Addin>KBD>WinXpاز سي دي برنامه وارد شاخه از سي دي برنامه وارد شاخه از سي دي برنامه وارد شاخه از سي دي برنامه وارد شاخه  �

    ....را بفشاريدرا بفشاريدرا بفشاريدرا بفشاريد    Ctrl+cرا انتخاب كرده و را انتخاب كرده و را انتخاب كرده و را انتخاب كرده و     Kbdfa.dllفايل فايل فايل فايل  �

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     Startبر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه  �

 ....را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     Runگزينه گزينه گزينه گزينه  �

 ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد    Enterو و و و     DllCache: : : : تايپ كنيد تايپ كنيد تايپ كنيد تايپ كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Ctrl+vدر پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده  �

 ....كنيدكنيدكنيدكنيدرا انتخاب را انتخاب را انتخاب را انتخاب     Yesگزينه گزينه گزينه گزينه  �

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     Startبر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه  �

 ....را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     Runگزينه گزينه گزينه گزينه  �

 ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد    Enterو و و و     ۳۲۳۲۳۲۳۲System::::تايپ كنيد تايپ كنيد تايپ كنيد تايپ كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Ctrl+vدر پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده  �

 ....را انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيد    Yesگزينه گزينه گزينه گزينه  �

در پيغـام اول گزينـه   در پيغـام اول گزينـه   در پيغـام اول گزينـه   در پيغـام اول گزينـه   . . . . دو پيغام خطا را نمايش مي دهددو پيغام خطا را نمايش مي دهددو پيغام خطا را نمايش مي دهددو پيغام خطا را نمايش مي دهد    windowsپس از چند ثانيه پس از چند ثانيه پس از چند ثانيه پس از چند ثانيه  �

Cancel     را كليك كرده و در پيغام دوم گزينه را كليك كرده و در پيغام دوم گزينه را كليك كرده و در پيغام دوم گزينه را كليك كرده و در پيغام دوم گزينهYes    را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد . . . . 

 ....نماييدنماييدنماييدنماييد    Restartكامپيوتر را كامپيوتر را كامپيوتر را كامپيوتر را  �
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 :بايد انجام شود  Windows     ٧تنظيماتي كه در
 ....ددددييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن    Region and Languageبخش بخش بخش بخش     Control Panelاز قسمت از قسمت از قسمت از قسمت  �

 

 
 

 ....ددددييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن    Persianزبان زبان زبان زبان     Formatsدر بخش در بخش در بخش در بخش  �

    Change System Localeدكمـه  دكمـه  دكمـه  دكمـه      ييييبـر رو بـر رو بـر رو بـر رو         Administrativeسپس در بخش سپس در بخش سپس در بخش سپس در بخش  �

 ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييكلكلكلكل
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ستم ستم ستم ستم ييييد تا سد تا سد تا سد تا سييييك كنك كنك كنك كنييييرا كلرا كلرا كلرا كل    Okد و سپس د و سپس د و سپس د و سپس ييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن    Persianن قسمت زبان ن قسمت زبان ن قسمت زبان ن قسمت زبان ييييدر ادر ادر ادر ا �

 ....گرددگرددگرددگردد    Restartشما شما شما شما 
 

    انتخاب يك شركت 2 – 3

انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد در اين قسمت شما قادر خواهيد بود شركت هايي كه در برنامه شما تعريف شده اند را در اين قسمت شما قادر خواهيد بود شركت هايي كه در برنامه شما تعريف شده اند را در اين قسمت شما قادر خواهيد بود شركت هايي كه در برنامه شما تعريف شده اند را در اين قسمت شما قادر خواهيد بود شركت هايي كه در برنامه شما تعريف شده اند را 

....و بطور مثال از يك شركت به داخل شركت ديگري سوئيچ كنيدو بطور مثال از يك شركت به داخل شركت ديگري سوئيچ كنيدو بطور مثال از يك شركت به داخل شركت ديگري سوئيچ كنيدو بطور مثال از يك شركت به داخل شركت ديگري سوئيچ كنيد     
 

 
    

يا انگليسي تعريف شده در زمان ايجاد شركت مي باشد كه : : : : نام شركت نام شركت نام شركت نام شركت     ----1111 يا انگليسي تعريف شده در زمان ايجاد شركت مي باشد كه شامل نام فارسي  يا انگليسي تعريف شده در زمان ايجاد شركت مي باشد كه شامل نام فارسي  يا انگليسي تعريف شده در زمان ايجاد شركت مي باشد كه شامل نام فارسي  قابل قابل قابل قابل شامل نام فارسي 

تغيير مي باشد تغيير نام شركت از داخل برنامه ، از منوي اطالعات پايه ، تعريف مشخصات شركت تغيير مي باشد تغيير نام شركت از داخل برنامه ، از منوي اطالعات پايه ، تعريف مشخصات شركت تغيير مي باشد تغيير نام شركت از داخل برنامه ، از منوي اطالعات پايه ، تعريف مشخصات شركت تغيير مي باشد تغيير نام شركت از داخل برنامه ، از منوي اطالعات پايه ، تعريف مشخصات شركت 

. قابل انجام استقابل انجام استقابل انجام استقابل انجام است     

    

كه اين شركت بر روي آن قرار دارد نمايش داده مي كه اين شركت بر روي آن قرار دارد نمايش داده مي كه اين شركت بر روي آن قرار دارد نمايش داده مي كه اين شركت بر روي آن قرار دارد نمايش داده مي     server    sqlدر اين بخش نام در اين بخش نام در اين بخش نام در اين بخش نام : : : : سرور سرور سرور سرور     ----2222

م سرور يا به صورت پيش فرض نام كامپيوتر سرور مي باشد. . . . شودشودشودشود م سرور يا به صورت پيش فرض نام كامپيوتر سرور مي باشدنا م سرور يا به صورت پيش فرض نام كامپيوتر سرور مي باشدنا م سرور يا به صورت پيش فرض نام كامپيوتر سرور مي باشدنا  sql    يا به اين شكل است يا به اين شكل است يا به اين شكل است يا به اين شكل است . . . . نا

server instance\computer's name....    
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شامل حروف و يا شامل حروف و يا شامل حروف و يا شامل حروف و يا منحصر بفرد منحصر بفرد منحصر بفرد منحصر بفرد     ييييكاراكتركاراكتركاراكتركاراكترچهار چهار چهار چهار نام خالصه عبارت است از يك كد نام خالصه عبارت است از يك كد نام خالصه عبارت است از يك كد نام خالصه عبارت است از يك كد     ::::نام خالصه نام خالصه نام خالصه نام خالصه     ----3333

....كه نشان دهنده نام بانك اطالعاتي آن شركت مي باشدكه نشان دهنده نام بانك اطالعاتي آن شركت مي باشدكه نشان دهنده نام بانك اطالعاتي آن شركت مي باشدكه نشان دهنده نام بانك اطالعاتي آن شركت مي باشدعدد عدد عدد عدد      

قرار قرار قرار قرار     CyberDB.cfgدر اين قسمت مسير انتخاب شركت ها يا در واقع مسير فايل در اين قسمت مسير انتخاب شركت ها يا در واقع مسير فايل در اين قسمت مسير انتخاب شركت ها يا در واقع مسير فايل در اين قسمت مسير انتخاب شركت ها يا در واقع مسير فايل : : : : مسير مسير مسير مسير     ----4444

    ....دارددارددارددارد

و كليد و كليد و كليد و كليد     را تغيير دهيد الزم است شركت مورد نظر را انتخاب كردهرا تغيير دهيد الزم است شركت مورد نظر را انتخاب كردهرا تغيير دهيد الزم است شركت مورد نظر را انتخاب كردهرا تغيير دهيد الزم است شركت مورد نظر را انتخاب كرده    3333تا تا تا تا 1111اگر بخواهيد يكي از موارد اگر بخواهيد يكي از موارد اگر بخواهيد يكي از موارد اگر بخواهيد يكي از موارد 

    ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييد را كلد را كلد را كلد را كلييييييييد تأد تأد تأد تأييييرات كلرات كلرات كلرات كلييييييييپس از انجام تغپس از انجام تغپس از انجام تغپس از انجام تغ ....اصالح را بزنيداصالح را بزنيداصالح را بزنيداصالح را بزنيد
    

 
 

 
 

    ....ددددييييكنكنكنكن    يييير نام سرور خوددارر نام سرور خوددارر نام سرور خوددارر نام سرور خودداريييييييياالمكان از تغاالمكان از تغاالمكان از تغاالمكان از تغ    ييييحتحتحتحت: : : : نكته نكته نكته نكته 
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 :ايجاد شركت  4-2
 . . . . برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد  �

 

 
 

 ....در فرم باز شده اطالعات شركت خود را وارد كنيددر فرم باز شده اطالعات شركت خود را وارد كنيددر فرم باز شده اطالعات شركت خود را وارد كنيددر فرم باز شده اطالعات شركت خود را وارد كنيد    ....گزينه ايجاد شركت را انتخاب كنيد گزينه ايجاد شركت را انتخاب كنيد گزينه ايجاد شركت را انتخاب كنيد گزينه ايجاد شركت را انتخاب كنيد  �
 

 
 

 ....كليك نماييدكليك نماييدكليك نماييدكليك نماييد    "بعديبعديبعديبعدي"نام و مشخصات شركت خود را وارد كنيد و بر روي دكمه نام و مشخصات شركت خود را وارد كنيد و بر روي دكمه نام و مشخصات شركت خود را وارد كنيد و بر روي دكمه نام و مشخصات شركت خود را وارد كنيد و بر روي دكمه  �

زتاريخ شروع دوره مالي تا پايان دوره مالي انتخاب كرد � زتاريخ شروع دوره مالي تا پايان دوره مالي انتخاب كرددوره مالي را  مي توان ا زتاريخ شروع دوره مالي تا پايان دوره مالي انتخاب كرددوره مالي را  مي توان ا زتاريخ شروع دوره مالي تا پايان دوره مالي انتخاب كرددوره مالي را  مي توان ا  ....دوره مالي را  مي توان ا

 . . . . اگر شركت چند دوره مالي دارد مي توان دوره مالي شروع را انتخاب كرد اگر شركت چند دوره مالي دارد مي توان دوره مالي شروع را انتخاب كرد اگر شركت چند دوره مالي دارد مي توان دوره مالي شروع را انتخاب كرد اگر شركت چند دوره مالي دارد مي توان دوره مالي شروع را انتخاب كرد  �
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كليك كليك كليك كليك     "بعديبعديبعديبعدي"انتخاب كرده و بر روي دكمه انتخاب كرده و بر روي دكمه انتخاب كرده و بر روي دكمه انتخاب كرده و بر روي دكمه را را را را     "طراحي سيستم توسط كاربرطراحي سيستم توسط كاربرطراحي سيستم توسط كاربرطراحي سيستم توسط كاربر"گزينه گزينه گزينه گزينه  �

استاندارد انتخاب شود ، برنامه تنظيمات استاندارد انتخاب شود ، برنامه تنظيمات استاندارد انتخاب شود ، برنامه تنظيمات استاندارد انتخاب شود ، برنامه تنظيمات     ييييستم حسابدارستم حسابدارستم حسابدارستم حسابدارييييكه گزينه سكه گزينه سكه گزينه سكه گزينه س    ييييدرصورتدرصورتدرصورتدرصورت. (. (. (. (كنيدكنيدكنيدكنيد

فقط فقط فقط فقط     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييبه حسابهابه حسابهابه حسابهابه حسابها    ييييگيرد و دسترسگيرد و دسترسگيرد و دسترسگيرد و دسترس    ييييپيش فرض را در ايجاد شركت در نظر مپيش فرض را در ايجاد شركت در نظر مپيش فرض را در ايجاد شركت در نظر مپيش فرض را در ايجاد شركت در نظر م

 . ). ). ). )بر اساس نام خواهد بود بر اساس نام خواهد بود بر اساس نام خواهد بود بر اساس نام خواهد بود 
 

 
 

با انتخاب اين با انتخاب اين با انتخاب اين با انتخاب اين ( ( ( (     را انتخاب نماييدرا انتخاب نماييدرا انتخاب نماييدرا انتخاب نماييد    "باشدباشدباشدباشدچارت حسابها داراي سيستم كدينگ چارت حسابها داراي سيستم كدينگ چارت حسابها داراي سيستم كدينگ چارت حسابها داراي سيستم كدينگ "گزينه گزينه گزينه گزينه  �

هم بر اساس نام و هم بر اساس كد ممكن خواهد هم بر اساس نام و هم بر اساس كد ممكن خواهد هم بر اساس نام و هم بر اساس كد ممكن خواهد هم بر اساس نام و هم بر اساس كد ممكن خواهد     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييبه حسابهابه حسابهابه حسابهابه حسابها    ييييگزينه دسترسگزينه دسترسگزينه دسترسگزينه دسترس

 ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييكلكلكلكل    ييييدكمه بعددكمه بعددكمه بعددكمه بعد    ييييو سپس بر روو سپس بر روو سپس بر روو سپس بر رو.) .) .) .) بودبودبودبود
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در صورتي كه مي خواهيد ساختار كدينگ ، به صورت اسـتاندارد برنامـه ايجادشـود ،    در صورتي كه مي خواهيد ساختار كدينگ ، به صورت اسـتاندارد برنامـه ايجادشـود ،    در صورتي كه مي خواهيد ساختار كدينگ ، به صورت اسـتاندارد برنامـه ايجادشـود ،    در صورتي كه مي خواهيد ساختار كدينگ ، به صورت اسـتاندارد برنامـه ايجادشـود ،     �

در غير اين صـورت  در غير اين صـورت  در غير اين صـورت  در غير اين صـورت  . . . . را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     "اندارد حسابهااندارد حسابهااندارد حسابهااندارد حسابهااستفاده از كدينگ استاستفاده از كدينگ استاستفاده از كدينگ استاستفاده از كدينگ است"گزينه گزينه گزينه گزينه 

كه گزينه اسـتفاده از  كه گزينه اسـتفاده از  كه گزينه اسـتفاده از  كه گزينه اسـتفاده از      ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت( ( ( ( گزينه طراحي سيستم توسط كاربر را انتخاب كنيد گزينه طراحي سيستم توسط كاربر را انتخاب كنيد گزينه طراحي سيستم توسط كاربر را انتخاب كنيد گزينه طراحي سيستم توسط كاربر را انتخاب كنيد 

رقم رقم رقم رقم     2222كل ، كل ، كل ، كل ،     ييييرقم برارقم برارقم برارقم برا    2222سرگروه ، سرگروه ، سرگروه ، سرگروه ،     ييييرقم برارقم برارقم برارقم برا    1111كدينگ استاندارد حسابها انتخاب شود ، كدينگ استاندارد حسابها انتخاب شود ، كدينگ استاندارد حسابها انتخاب شود ، كدينگ استاندارد حسابها انتخاب شود ، 

    1111    –    3333    –    5555    ----8888و ساختار و ساختار و ساختار و ساختار ) ( ) ( ) ( ) ( شود شود شود شود     ييييدر نظر گرفته مدر نظر گرفته مدر نظر گرفته مدر نظر گرفته م    ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييرقم برارقم برارقم برارقم برا    3333معين و معين و معين و معين و     ييييبرابرابرابرا

حساب حساب حساب حساب 100100100100حساب كل، در هر حساب كل تا حساب كل، در هر حساب كل تا حساب كل، در هر حساب كل تا حساب كل، در هر حساب كل تا     100100100100در هر سر گروه تا در هر سر گروه تا در هر سر گروه تا در هر سر گروه تا     ييييعنعنعنعنيييي) ) ) ) خواهد بود خواهد بود خواهد بود خواهد بود 

 ....ف كردن استف كردن استف كردن استف كردن استييييقابل تعرقابل تعرقابل تعرقابل تعر    ييييللللييييحساب تفصحساب تفصحساب تفصحساب تفص    1000100010001000ن تا ن تا ن تا ن تا يييين و در هر حساب معن و در هر حساب معن و در هر حساب معن و در هر حساب معييييمعمعمعمع
 

 
 

ف ف ف ف يييينه تعرنه تعرنه تعرنه تعرييييد گزد گزد گزد گزييييتوانتوانتوانتوان    ييييد مد مد مد مييييف كنف كنف كنف كنيييينگ را خودتان تعرنگ را خودتان تعرنگ را خودتان تعرنگ را خودتان تعرييييد ساختار كدد ساختار كدد ساختار كدد ساختار كدييييكه بخواهكه بخواهكه بخواهكه بخواه    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت �

، ، ، ،     يييين صورت تعداد ارقام گروه اصلن صورت تعداد ارقام گروه اصلن صورت تعداد ارقام گروه اصلن صورت تعداد ارقام گروه اصلييييدر ادر ادر ادر ا. . . . ددددييييحسابها به طور خاص را انتخاب كنحسابها به طور خاص را انتخاب كنحسابها به طور خاص را انتخاب كنحسابها به طور خاص را انتخاب كننگ نگ نگ نگ ييييكدكدكدكد

 ....باشدباشدباشدباشد    ييييرقم مرقم مرقم مرقم م    20202020ر بوده و حداكثر تعداد ارقام ر بوده و حداكثر تعداد ارقام ر بوده و حداكثر تعداد ارقام ر بوده و حداكثر تعداد ارقام ييييييييقابل تغقابل تغقابل تغقابل تغ    ييييلللليييين و تفصن و تفصن و تفصن و تفصييييكل، معكل، معكل، معكل، مع
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، در قسمت نوع چارت نمونـه حسـابها گزينـه چـارت         فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتاگر اگر اگر اگر  � ، در قسمت نوع چارت نمونـه حسـابها گزينـه چـارت     شما بازرگاني است  ، در قسمت نوع چارت نمونـه حسـابها گزينـه چـارت     شما بازرگاني است  ، در قسمت نوع چارت نمونـه حسـابها گزينـه چـارت     شما بازرگاني است  شما بازرگاني است 

در صورتي كه كار  توليدي داريد ، گزينـه چـارت   در صورتي كه كار  توليدي داريد ، گزينـه چـارت   در صورتي كه كار  توليدي داريد ، گزينـه چـارت   در صورتي كه كار  توليدي داريد ، گزينـه چـارت   وده و وده و وده و وده و بازرگاني فارسي را انتخاب نمبازرگاني فارسي را انتخاب نمبازرگاني فارسي را انتخاب نمبازرگاني فارسي را انتخاب نم

چارت نمونه حسابها تعريف شود چارت نمونه حسابها تعريف شود چارت نمونه حسابها تعريف شود چارت نمونه حسابها تعريف شود "كه آيتم كه آيتم كه آيتم كه آيتم     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت((((. . . . صنعتي فارسي را انتخاب كنيد صنعتي فارسي را انتخاب كنيد صنعتي فارسي را انتخاب كنيد صنعتي فارسي را انتخاب كنيد 

 .)   .)   .)   .)   ايجاد خواهد نمودايجاد خواهد نمودايجاد خواهد نمودايجاد خواهد نمود    1111----3333----5555----8888تيك داشته باشد ، سيستم يك كدينگ پيش فرض تيك داشته باشد ، سيستم يك كدينگ پيش فرض تيك داشته باشد ، سيستم يك كدينگ پيش فرض تيك داشته باشد ، سيستم يك كدينگ پيش فرض 

د در اسـناد  د در اسـناد  د در اسـناد  د در اسـناد  يـ يـ يـ يـ را بزنرا بزنرا بزنرا بزن) ) ) ) روش محاسبه سود بـر اسـاس حجـم فـروش باشـد      روش محاسبه سود بـر اسـاس حجـم فـروش باشـد      روش محاسبه سود بـر اسـاس حجـم فـروش باشـد      روش محاسبه سود بـر اسـاس حجـم فـروش باشـد          ((((ك ك ك ك يييياگر تاگر تاگر تاگر ت �

فروش رفته و حساب فروش رفته و حساب فروش رفته و حساب فروش رفته و حساب     ييييمت تمام شده كاالمت تمام شده كاالمت تمام شده كاالمت تمام شده كاالييييمربوط به فاكتور فروش حساب قمربوط به فاكتور فروش حساب قمربوط به فاكتور فروش حساب قمربوط به فاكتور فروش حساب ق    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار

مربوط به فاكتور فروش حساب مربوط به فاكتور فروش حساب مربوط به فاكتور فروش حساب مربوط به فاكتور فروش حساب     يييين صورت در اسناد حسابدارن صورت در اسناد حسابدارن صورت در اسناد حسابدارن صورت در اسناد حسابداريييير ار ار ار اييييدر غدر غدر غدر غ. . . . شدشدشدشد    فروش ثبت خواهدفروش ثبت خواهدفروش ثبت خواهدفروش ثبت خواهد

پـارامتر  پـارامتر  پـارامتر  پـارامتر          ----ييييطـ طـ طـ طـ ييييط محط محط محط محيييين پارامتر در شران پارامتر در شران پارامتر در شران پارامتر در شراييييالبته االبته االبته االبته ا. ( . ( . ( . ( ان حاصل از فروش ثبت خواهد شدان حاصل از فروش ثبت خواهد شدان حاصل از فروش ثبت خواهد شدان حاصل از فروش ثبت خواهد شدييييسود و زسود و زسود و زسود و ز

 .).).).)قابل دسترس استقابل دسترس استقابل دسترس استقابل دسترس استه نيز ه نيز ه نيز ه نيز شمارهي شانزدشمارهي شانزدشمارهي شانزدشمارهي شانزد    ييييعمومعمومعمومعموم    ييييهاهاهاها

 . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "بعديبعديبعديبعدي"دكمه دكمه دكمه دكمه 
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كاراكتر كه شامل حروف و اعداد باشد انتخاب كاراكتر كه شامل حروف و اعداد باشد انتخاب كاراكتر كه شامل حروف و اعداد باشد انتخاب كاراكتر كه شامل حروف و اعداد باشد انتخاب     4444نام خالصه شركت را مي توان ماكزيمم نام خالصه شركت را مي توان ماكزيمم نام خالصه شركت را مي توان ماكزيمم نام خالصه شركت را مي توان ماكزيمم  �

 . . . . كرد كرد كرد كرد 

۲۰۰۵/۲۰۰۸۲۰۰۵/۲۰۰۸۲۰۰۵/۲۰۰۸۲۰۰۵/۲۰۰۸در قسمت محل نصب نام در قسمت محل نصب نام در قسمت محل نصب نام در قسمت محل نصب نام  � ۲۲۲۲Sql Server  r     سـتم شـما   سـتم شـما   سـتم شـما   سـتم شـما   ييييسسسس    ييييكه بـر رو كه بـر رو كه بـر رو كه بـر رو

 ....دددديييينصب شده است را وارد كننصب شده است را وارد كننصب شده است را وارد كننصب شده است را وارد كن

نصب شده باشد فرمـت  نصب شده باشد فرمـت  نصب شده باشد فرمـت  نصب شده باشد فرمـت      Named Instanceبه صورت به صورت به صورت به صورت     Sql Serverكه كه كه كه     ييييدرصورتدرصورتدرصورتدرصورت �

 . . . . خواهد شدخواهد شدخواهد شدخواهد شد    Computer Name\Instance Nameمحل نصب به صورت محل نصب به صورت محل نصب به صورت محل نصب به صورت 

 ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ايجادايجادايجادايجاد"دكمه دكمه دكمه دكمه  �

انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب "نام شركت در قسمت نام شركت در قسمت نام شركت در قسمت نام شركت در قسمت . . . . پس از اتمام مراحل ايجاد شركت ، برنامه را باز كنيد پس از اتمام مراحل ايجاد شركت ، برنامه را باز كنيد پس از اتمام مراحل ايجاد شركت ، برنامه را باز كنيد پس از اتمام مراحل ايجاد شركت ، برنامه را باز كنيد  �

 ....آمده است آمده است آمده است آمده است     "يك شركت موجوديك شركت موجوديك شركت موجوديك شركت موجود

و يا پس از انتخاب و يا پس از انتخاب و يا پس از انتخاب و يا پس از انتخاب يد تا وارد شركت مورد نظر شويد يد تا وارد شركت مورد نظر شويد يد تا وارد شركت مورد نظر شويد يد تا وارد شركت مورد نظر شويد بر روي نام شركت دابل كليك كنبر روي نام شركت دابل كليك كنبر روي نام شركت دابل كليك كنبر روي نام شركت دابل كليك كن �

 ....شركت بر روي گزينه تاييد كليك كنيد شركت بر روي گزينه تاييد كليك كنيد شركت بر روي گزينه تاييد كليك كنيد شركت بر روي گزينه تاييد كليك كنيد 
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 تنظيمات شبكه
كه كالينت ها كه كالينت ها كه كالينت ها كه كالينت ها     در صورتي كه از نسخه تحت شبكه استفاده مي كنيد ، براي ايندر صورتي كه از نسخه تحت شبكه استفاده مي كنيد ، براي ايندر صورتي كه از نسخه تحت شبكه استفاده مي كنيد ، براي ايندر صورتي كه از نسخه تحت شبكه استفاده مي كنيد ، براي اين: : : : توجه توجه توجه توجه 

    ....    شودشودشودشودزير انجام زير انجام زير انجام زير انجام     ييييكارهاكارهاكارهاكارهانيز بتوانند وارد برنامه شوند بايد نيز بتوانند وارد برنامه شوند بايد نيز بتوانند وارد برنامه شوند بايد نيز بتوانند وارد برنامه شوند بايد 

 :انجام مي شوند  Serverمراحل زير در كامپيوتر 
 ....ايجاد كنيد ايجاد كنيد ايجاد كنيد ايجاد كنيد     Dbيك فولدر جديد به نام يك فولدر جديد به نام يك فولدر جديد به نام يك فولدر جديد به نام     Serverدر كامپيوتر در كامپيوتر در كامپيوتر در كامپيوتر  ....1111

ايـن فولـدر را در شـبكه    ايـن فولـدر را در شـبكه    ايـن فولـدر را در شـبكه    ايـن فولـدر را در شـبكه         Sharingروي اين فولدر راست كليك كرده و در قسـمت  روي اين فولدر راست كليك كرده و در قسـمت  روي اين فولدر راست كليك كرده و در قسـمت  روي اين فولدر راست كليك كرده و در قسـمت   ....2222

Full Share     گزينه گزينه گزينه گزينه ( ( ( ( كنيد كنيد كنيد كنيدAllow users change my files((((     بايد تيك داشته بايد تيك داشته بايد تيك داشته بايد تيك داشته

را كليك را كليك را كليك را كليك     Permissionsاست ، دكمه است ، دكمه است ، دكمه است ، دكمه     Domainدر صورتي كه شبكه شما در صورتي كه شبكه شما در صورتي كه شبكه شما در صورتي كه شبكه شما     –باشد باشد باشد باشد 

 ))))تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد     EveryOneرا براي را براي را براي را براي     full Controlكرده و كرده و كرده و كرده و 

كه كه كه كه     Dbرا يافته و در فولدر را يافته و در فولدر را يافته و در فولدر را يافته و در فولدر     CyberDb.cfgاز داخل فولدر محل نصب برنامه ،  فايل از داخل فولدر محل نصب برنامه ،  فايل از داخل فولدر محل نصب برنامه ،  فايل از داخل فولدر محل نصب برنامه ،  فايل  .٣

 ....كرده ايد كپي كنيد كرده ايد كپي كنيد كرده ايد كپي كنيد كرده ايد كپي كنيد      Full shareآن را آن را آن را آن را 
 

 
 

 

 

، ، ، ،     "مسيرمسيرمسيرمسير    "و در قسمتو در قسمتو در قسمتو در قسمت. . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "انتخاب شركتانتخاب شركتانتخاب شركتانتخاب شركت"گزينه گزينه گزينه گزينه ....برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد برنامه را اجرا كنيد  ....4444

ه بين را كليك كرده و در پنجره باز شده ، مسير فولدر  ه بين را كليك كرده و در پنجره باز شده ، مسير فولدر آيكن ذر ه بين را كليك كرده و در پنجره باز شده ، مسير فولدر آيكن ذر ه بين را كليك كرده و در پنجره باز شده ، مسير فولدر آيكن ذر مثال مثال مثال مثال . . . . را تايپ كنيد را تايپ كنيد را تايپ كنيد را تايپ كنيد     Dbآيكن ذر

 ::::ايجاد كرده ايد ، تايپ كنيد ايجاد كرده ايد ، تايپ كنيد ايجاد كرده ايد ، تايپ كنيد ايجاد كرده ايد ، تايپ كنيد     Dرا در درايو را در درايو را در درايو را در درايو Db اگر فولدر اگر فولدر اگر فولدر اگر فولدر 

D:\Db 
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 :انجام دهيد مراحل زير را در كامپيوترهاي كالينت 
    ....    برنامه را اجرا كنيدبرنامه را اجرا كنيدبرنامه را اجرا كنيدبرنامه را اجرا كنيد. . . .     1111 

    ....گزينه انتخاب يك شركت موجود را كليك كنيد گزينه انتخاب يك شركت موجود را كليك كنيد گزينه انتخاب يك شركت موجود را كليك كنيد گزينه انتخاب يك شركت موجود را كليك كنيد . . . . 2222    

    ::::، آيكن ذره بين را كليك نموده و در پنجره باز شده تايپ كنيد ، آيكن ذره بين را كليك نموده و در پنجره باز شده تايپ كنيد ، آيكن ذره بين را كليك نموده و در پنجره باز شده تايپ كنيد ، آيكن ذره بين را كليك نموده و در پنجره باز شده تايپ كنيد     "مسيرمسيرمسيرمسير    "در قسمتدر قسمتدر قسمتدر قسمت. . . . 3333    

\\ … \\db    
    ....تايپ شودتايپ شودتايپ شودتايپ شود    Serverكامپيوتر كامپيوتر كامپيوتر كامپيوتر     IPبايد نام يا بايد نام يا بايد نام يا بايد نام يا ... ... ... ... در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت         ----    

شما مشكلي نداشته باشد و مسير را به درستي تايپ كرده شما مشكلي نداشته باشد و مسير را به درستي تايپ كرده شما مشكلي نداشته باشد و مسير را به درستي تايپ كرده شما مشكلي نداشته باشد و مسير را به درستي تايپ كرده حال در صورتي كه شبكه حال در صورتي كه شبكه حال در صورتي كه شبكه حال در صورتي كه شبكه . . . . 4444

براي براي براي براي . . . . نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند     "انتخاب شركت انتخاب شركت انتخاب شركت انتخاب شركت     "باشيد ، اسامي شركت ها در قسمت باشيد ، اسامي شركت ها در قسمت باشيد ، اسامي شركت ها در قسمت باشيد ، اسامي شركت ها در قسمت 

    . . . . ورود به شركت مورد نظر كافي است روي نام شركت دابل كليك كنيد ورود به شركت مورد نظر كافي است روي نام شركت دابل كليك كنيد ورود به شركت مورد نظر كافي است روي نام شركت دابل كليك كنيد ورود به شركت مورد نظر كافي است روي نام شركت دابل كليك كنيد 

پارامترهاي عمومي  پارامترهاي عمومي  پارامترهاي عمومي  پارامترهاي عمومي      >وارد شركت مورد نظر شويد و از منوي شرايط محيطي وارد شركت مورد نظر شويد و از منوي شرايط محيطي وارد شركت مورد نظر شويد و از منوي شرايط محيطي وارد شركت مورد نظر شويد و از منوي شرايط محيطي . . . .     5555

    . . . . قسمت شاخه موقت سرور نيز همان مسير باال را تايپ كنيد قسمت شاخه موقت سرور نيز همان مسير باال را تايپ كنيد قسمت شاخه موقت سرور نيز همان مسير باال را تايپ كنيد قسمت شاخه موقت سرور نيز همان مسير باال را تايپ كنيد     شماره پانزده ، شماره پانزده ، شماره پانزده ، شماره پانزده ، 

 ::::    سيستم هاي كالينتسيستم هاي كالينتسيستم هاي كالينتسيستم هاي كالينتاتوماتيك اتوماتيك اتوماتيك اتوماتيك     ييييروش به روزرسانروش به روزرسانروش به روزرسانروش به روزرسان

جهت جهت جهت جهت . . . . دددديييينمائنمائنمائنمائ    ييييك به روزرسانك به روزرسانك به روزرسانك به روزرسانييييتمام كاربران به طور همزمان و اتوماتتمام كاربران به طور همزمان و اتوماتتمام كاربران به طور همزمان و اتوماتتمام كاربران به طور همزمان و اتومات    ييييد برنامه را براد برنامه را براد برنامه را براد برنامه را براييييتوانتوانتوانتوان    ييييشما مشما مشما مشما م

    ::::دددديييير را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهيييين كار مراحل زن كار مراحل زن كار مراحل زن كار مراحل زييييانجام اانجام اانجام اانجام ا

    ))))Updateمثال با نام مثال با نام مثال با نام مثال با نام     ييييبرابرابرابرا((((د د د د ييييجاد نمائجاد نمائجاد نمائجاد نمائيييياااا    Serverوتر وتر وتر وتر ييييرا در كامپرا در كامپرا در كامپرا در كامپ    ييييابتدا فولدرابتدا فولدرابتدا فولدرابتدا فولدر

    ::::دددديييينمائنمائنمائنمائ    يييير را كپر را كپر را كپر را كپييييل زل زل زل زييييبرنامه فولدر و فابرنامه فولدر و فابرنامه فولدر و فابرنامه فولدر و فا    CDر ر ر ر يييين فولدر از مسن فولدر از مسن فولدر از مسن فولدر از مسييييدر ادر ادر ادر ا

CD ����CyberAcc ����Prog ����Scripts    
CD ����CyberAcc ����Prog ����CyberAcc.exe 

    ....دددديييينمائنمائنمائنمائ    Shareوتر وتر وتر وتر يييين كامپن كامپن كامپن كامپييييدر ادر ادر ادر ا    Full Controllن فولدر را به صورت ن فولدر را به صورت ن فولدر را به صورت ن فولدر را به صورت يييياااا

    ::::دددديييير را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهييييات زات زات زات زييييكاربران عملكاربران عملكاربران عملكاربران عمل    ييييوترهاوترهاوترهاوترهاييييكامپكامپكامپكامپدر در در در 

باز باز باز باز     Notepadرا با برنامه را با برنامه را با برنامه را با برنامه     Cyberini.cfgل ل ل ل ييييوتر خود، فاوتر خود، فاوتر خود، فاوتر خود، فاييييكامپكامپكامپكامپ    يييير نصب برنامه بر رور نصب برنامه بر رور نصب برنامه بر رور نصب برنامه بر رويييياز مساز مساز مساز مس

    ....دددديييينمائنمائنمائنمائ

    شدهشدهشدهشدهShare نام فولدر نام فولدر نام فولدر نام فولدر : : : : ددددييييپ نمائپ نمائپ نمائپ نمائييييد و در آن تاد و در آن تاد و در آن تاد و در آن تاييييجاد نمائجاد نمائجاد نمائجاد نمائيييياااا    ييييددددييييل خط جدل خط جدل خط جدل خط جدييييدر خط آخر فادر خط آخر فادر خط آخر فادر خط آخر فا

    newcapath=\\ipا نام ا نام ا نام ا نام يييي\Server شده شده شده شده Share نام فولدر نام فولدر نام فولدر نام فولدر 

     newcapath=\\server\Update::::مثالمثالمثالمثال    ييييبرابرابرابرا

    ....ددددييييل را ببندل را ببندل را ببندل را ببندييييره نموده و فاره نموده و فاره نموده و فاره نموده و فاييييرا ذخرا ذخرا ذخرا ذخ    Cyberini.cfgل ل ل ل ييييفافافافا

ذكر شده را در ذكر شده را در ذكر شده را در ذكر شده را در     ييييل هال هال هال هاييييه و فاه و فاه و فاه و فاييييبرنامه را تهبرنامه را تهبرنامه را تهبرنامه را ته    ييييد به روزرساند به روزرساند به روزرساند به روزرسانيييين كار هر بار كه شما نسخه جدن كار هر بار كه شما نسخه جدن كار هر بار كه شما نسخه جدن كار هر بار كه شما نسخه جدييييبا انجام ابا انجام ابا انجام ابا انجام ا

جهت به جهت به جهت به جهت به     ييييغامغامغامغامييييكاربران در هنگام اجرا نمودن برنامه، پكاربران در هنگام اجرا نمودن برنامه، پكاربران در هنگام اجرا نمودن برنامه، پكاربران در هنگام اجرا نمودن برنامه، پ        ييييوترهاوترهاوترهاوترهاييييكامپكامپكامپكامپ    ييييد، بر رود، بر رود، بر رود، بر رويييينمائنمائنمائنمائ    ييييداخل آن كپداخل آن كپداخل آن كپداخل آن كپ

    ....شودشودشودشود    ييييبرنامه داده مبرنامه داده مبرنامه داده مبرنامه داده م    ييييروزرسانروزرسانروزرسانروزرسان
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شان شان شان شان ييييوترهاوترهاوترهاوترهاييييك كاربران حتماً در فولدر نصب برنامه در كامپك كاربران حتماً در فولدر نصب برنامه در كامپك كاربران حتماً در فولدر نصب برنامه در كامپك كاربران حتماً در فولدر نصب برنامه در كامپيييياتوماتاتوماتاتوماتاتومات    ييييروش به روزرسانروش به روزرسانروش به روزرسانروش به روزرسان    ييييبرابرابرابرا: : : : نكته نكته نكته نكته 

ر ذكر شده موجود ر ذكر شده موجود ر ذكر شده موجود ر ذكر شده موجود ييييل را در مسل را در مسل را در مسل را در مسيييين فان فان فان فايييياگر ااگر ااگر ااگر ا. . . . موجود باشدموجود باشدموجود باشدموجود باشد    UpdateCa.exeبا نام با نام با نام با نام     ييييللللييييست فاست فاست فاست فاييييبابابابا    ييييمممم

 CD ����CyberAccر ر ر ر ييييل را از مسل را از مسل را از مسل را از مسيييين فان فان فان فاييييد و اد و اد و اد و اييييه نمائه نمائه نمائه نمائييييبرنامه را تهبرنامه را تهبرنامه را تهبرنامه را ته    ييييد به روزرساند به روزرساند به روزرساند به روزرسانييييبود، نسخه جدبود، نسخه جدبود، نسخه جدبود، نسخه جدنننن

����Prog    دددديييينمائنمائنمائنمائ    ييييدر آنجا كپدر آنجا كپدر آنجا كپدر آنجا كپ.... 

معرفي بانك ها ، مشتريان ، فروشندگان ،   2 – 5

 . هزينه ها و ساير حسابها
 ::::روش اولروش اولروش اولروش اول    2222----5555----1111

 

 
 

 ....معرفي حسابها را انتخاب نماييد معرفي حسابها را انتخاب نماييد معرفي حسابها را انتخاب نماييد معرفي حسابها را انتخاب نماييد     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "نمودار سطحي حسابهانمودار سطحي حسابهانمودار سطحي حسابهانمودار سطحي حسابها"روي برگه روي برگه روي برگه روي برگه  �

زير گروههـاي ايـن آيـتم    زير گروههـاي ايـن آيـتم    زير گروههـاي ايـن آيـتم    زير گروههـاي ايـن آيـتم    . . . . ، كنار آيتم دارايي هاي جاري كليك كنيد ، كنار آيتم دارايي هاي جاري كليك كنيد ، كنار آيتم دارايي هاي جاري كليك كنيد ، كنار آيتم دارايي هاي جاري كليك كنيد     ))))++++((((روي آيكن روي آيكن روي آيكن روي آيكن  �

  ....نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند نمايش داده مي شوند 
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 . . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "بانكهابانكهابانكهابانكها"كنار آيتم كنار آيتم كنار آيتم كنار آيتم + + + + روي آيكن روي آيكن روي آيكن روي آيكن  �

 ....حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد كليك كنيد تا به كليك كنيد تا به كليك كنيد تا به كليك كنيد تا به     "بانكبانكبانكبانك"روي آيتم روي آيتم روي آيتم روي آيتم  �

 ....را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     "زير گروه جديدزير گروه جديدزير گروه جديدزير گروه جديد"روي همين آيتم راست كليك كنيد و گزينه روي همين آيتم راست كليك كنيد و گزينه روي همين آيتم راست كليك كنيد و گزينه روي همين آيتم راست كليك كنيد و گزينه  �

 

 
 

را را را را     "تاييـد تاييـد تاييـد تاييـد "، نام حساب بانكي خود را تايپ كنيـد و دكمـه   ، نام حساب بانكي خود را تايپ كنيـد و دكمـه   ، نام حساب بانكي خود را تايپ كنيـد و دكمـه   ، نام حساب بانكي خود را تايپ كنيـد و دكمـه       "نام حسابنام حسابنام حسابنام حساب"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

 . . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

اسامي اسامي اسامي اسامي به عنوان مثال براي ورود به عنوان مثال براي ورود به عنوان مثال براي ورود به عنوان مثال براي ورود . . . . روش تعريف ساير حسابها نيز به همين ترتيب است روش تعريف ساير حسابها نيز به همين ترتيب است روش تعريف ساير حسابها نيز به همين ترتيب است روش تعريف ساير حسابها نيز به همين ترتيب است  �

    "مشـتري مشـتري مشـتري مشـتري "روي آيتم روي آيتم روي آيتم روي آيتم     >بدهكاران تجاري بدهكاران تجاري بدهكاران تجاري بدهكاران تجاري     >مشتريان ، از قسمت دارايي هاي جاري مشتريان ، از قسمت دارايي هاي جاري مشتريان ، از قسمت دارايي هاي جاري مشتريان ، از قسمت دارايي هاي جاري 

راست كليك كنيد و گزينه زير گروه جديد را انتخاب كرده ، راست كليك كنيد و گزينه زير گروه جديد را انتخاب كرده ، راست كليك كنيد و گزينه زير گروه جديد را انتخاب كرده ، راست كليك كنيد و گزينه زير گروه جديد را انتخاب كرده ،     ابتدا چپ كليك و سپسابتدا چپ كليك و سپسابتدا چپ كليك و سپسابتدا چپ كليك و سپس

 . . . . نام حساب را تايپ كنيد و دكمه تاييد را كليك كنيد نام حساب را تايپ كنيد و دكمه تاييد را كليك كنيد نام حساب را تايپ كنيد و دكمه تاييد را كليك كنيد نام حساب را تايپ كنيد و دكمه تاييد را كليك كنيد 

 ....    نام حساب ، با رنگ آبي در نمودار درختي نمايش داده مي شودنام حساب ، با رنگ آبي در نمودار درختي نمايش داده مي شودنام حساب ، با رنگ آبي در نمودار درختي نمايش داده مي شودنام حساب ، با رنگ آبي در نمودار درختي نمايش داده مي شود �

باز مي شود كـه در ايـن   باز مي شود كـه در ايـن   باز مي شود كـه در ايـن   باز مي شود كـه در ايـن       "اطالعات كلياطالعات كلياطالعات كلياطالعات كلي    "حال  با دابل كليك بر روي حساب ، برگه حال  با دابل كليك بر روي حساب ، برگه حال  با دابل كليك بر روي حساب ، برگه حال  با دابل كليك بر روي حساب ، برگه  �

را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد ... ... ... ... و و و و     "سقف بدهكاريسقف بدهكاريسقف بدهكاريسقف بدهكاري"، ، ، ،     "نوع حسابنوع حسابنوع حسابنوع حساب"قسمت مي توانيد اطالعاتي نظير قسمت مي توانيد اطالعاتي نظير قسمت مي توانيد اطالعاتي نظير قسمت مي توانيد اطالعاتي نظير 

ا در بخش امور حسابداري به طور كامل شرح داده شده اند( ( ( (  ا در بخش امور حسابداري به طور كامل شرح داده شده انداين آيتم ه ا در بخش امور حسابداري به طور كامل شرح داده شده انداين آيتم ه ا در بخش امور حسابداري به طور كامل شرح داده شده انداين آيتم ه  ))))اين آيتم ه
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صادر شوند صادر شوند صادر شوند صادر شوند ... ... ... ... هيد براي آنها سند ، فاكتور و هيد براي آنها سند ، فاكتور و هيد براي آنها سند ، فاكتور و هيد براي آنها سند ، فاكتور و توجه داشته باشيد كه حسابهايي كه مي خواتوجه داشته باشيد كه حسابهايي كه مي خواتوجه داشته باشيد كه حسابهايي كه مي خواتوجه داشته باشيد كه حسابهايي كه مي خوا �

 .).).).)در نمودار سطحي حسابها به رنگ آبي درآيند در نمودار سطحي حسابها به رنگ آبي درآيند در نمودار سطحي حسابها به رنگ آبي درآيند در نمودار سطحي حسابها به رنگ آبي درآيند ( ( ( ( حتما بايد در اين سطح تعريف شوند حتما بايد در اين سطح تعريف شوند حتما بايد در اين سطح تعريف شوند حتما بايد در اين سطح تعريف شوند 

    ::::روش دومروش دومروش دومروش دوم    2222----5555----2222
حسابها حسابها حسابها حسابها     ييييد سپس معرفد سپس معرفد سپس معرفد سپس معرفييييك كنك كنك كنك كنييييچارت حسابها كلچارت حسابها كلچارت حسابها كلچارت حسابها كل    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    ييييه بر روه بر روه بر روه بر رويييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    يييياز منواز منواز منواز منو    

    ....ددددييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن    ييييسپس بخش اطالعات كلسپس بخش اطالعات كلسپس بخش اطالعات كلسپس بخش اطالعات كل. . . . ددددييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن

 
 

د د د د ييييخواهخواهخواهخواه    ييييرا كه مرا كه مرا كه مرا كه م    ييييننننييييا نام حساب معا نام حساب معا نام حساب معا نام حساب معييييد شماره د شماره د شماره د شماره ييييك كنك كنك كنك كنييييد كلد كلد كلد كلييييد جدد جدد جدد جدييييكلكلكلكل    يييين قسمت ابتدا بر رون قسمت ابتدا بر رون قسمت ابتدا بر رون قسمت ابتدا بر روييييدر ادر ادر ادر ا

ستم در قسمت شماره حساب ستم در قسمت شماره حساب ستم در قسمت شماره حساب ستم در قسمت شماره حساب ييييد، سپس سد، سپس سد، سپس سد، سپس سييييد انتخاب كند انتخاب كند انتخاب كند انتخاب كنييييف كنف كنف كنف كنييييخود را در آن تعرخود را در آن تعرخود را در آن تعرخود را در آن تعر    ييييللللييييحساب تفصحساب تفصحساب تفصحساب تفص

ه حساب شما اختصاص خواهد داد، بعد از آن نام حساب تفص    ييييددددييييكد مربوطه جدكد مربوطه جدكد مربوطه جدكد مربوطه جد    ييييللللييييتفصتفصتفصتفص ه حساب شما اختصاص خواهد داد، بعد از آن نام حساب تفصرا ب ه حساب شما اختصاص خواهد داد، بعد از آن نام حساب تفصرا ب ه حساب شما اختصاص خواهد داد، بعد از آن نام حساب تفصرا ب     ييييللللييييرا ب

    ....ددددييييمورد نظر خود را وارد كنمورد نظر خود را وارد كنمورد نظر خود را وارد كنمورد نظر خود را وارد كن
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    ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييره كلره كلره كلره كلييييد ذخد ذخد ذخد ذخييييكلكلكلكل    ييييد و بر رود و بر رود و بر رود و بر روييييبزنبزنبزنبزن    Enterد د د د ييييپس از وارد كردن نام حساب كلپس از وارد كردن نام حساب كلپس از وارد كردن نام حساب كلپس از وارد كردن نام حساب كل

 

 



 

  :معرفي انبارها 
به طور پيش فرض انبار به طور پيش فرض انبار به طور پيش فرض انبار به طور پيش فرض انبار برنامه برنامه برنامه برنامه . . . . معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

گر بيش از يك انبار داريد ، مراحل زير را انجام دهيد . . . . را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است     1111 گر بيش از يك انبار داريد ، مراحل زير را انجام دهيد ا گر بيش از يك انبار داريد ، مراحل زير را انجام دهيد ا گر بيش از يك انبار داريد ، مراحل زير را انجام دهيد ا  ::::ا

 . . . . كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد     ۳۳۳۳Fاز نوار ابزار را كليك كرده  و يا كليد از نوار ابزار را كليك كرده  و يا كليد از نوار ابزار را كليك كرده  و يا كليد از نوار ابزار را كليك كرده  و يا كليد     "جديدجديدجديدجديد

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterدر قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و 

نـام انبـار را تايـپ كـرده و     نـام انبـار را تايـپ كـرده و     نـام انبـار را تايـپ كـرده و     نـام انبـار را تايـپ كـرده و     . . . . برويد برويد برويد برويد     "نام انبارنام انبارنام انبارنام انبار    "به جعبه متن مربوط بهبه جعبه متن مربوط بهبه جعبه متن مربوط بهبه جعبه متن مربوط به    Tabبا كليد با كليد با كليد با كليد 

 ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد        

F         براي معرفي انبار هاي ديگر براي معرفي انبار هاي ديگر براي معرفي انبار هاي ديگر براي معرفي انبار هاي ديگر . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره"را فشرده و يا دكمه را فشرده و يا دكمه را فشرده و يا دكمه را فشرده و يا دكمه

 ....مراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيد
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معرفي انبارها   2 –6
از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

1111شماره شماره شماره شماره 

جديدجديدجديدجديد"دكمه دكمه دكمه دكمه  �

در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و  �

با كليد با كليد با كليد با كليد      �

Enter        

۲۲۲۲Fكليد كليد كليد كليد      �

مراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيدمراحل فوق را تكرار كنيد
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 :گروهبندي و معرفي كاالها   2 –7

 

نمـودار  نمـودار  نمـودار  نمـودار      >اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي     >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 ....سطحي كاالها  را انتخاب كنيدسطحي كاالها  را انتخاب كنيدسطحي كاالها  را انتخاب كنيدسطحي كاالها  را انتخاب كنيد
 

 
 

    ....روي آيتم سطوح كاالها كليك كنيدروي آيتم سطوح كاالها كليك كنيدروي آيتم سطوح كاالها كليك كنيدروي آيتم سطوح كاالها كليك كنيد �

نتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيـد و از   � نتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيـد و از  هنگامي كه آيتم در حالت ا نتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيـد و از  هنگامي كه آيتم در حالت ا نتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيـد و از  هنگامي كه آيتم در حالت ا هنگامي كه آيتم در حالت ا

    ....پنجره مربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدپنجره مربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدپنجره مربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدپنجره مربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيد
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ام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار     در پنجره باز شده كددر پنجره باز شده كددر پنجره باز شده كددر پنجره باز شده كد � ام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار گروه اصلي و ن ام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار گروه اصلي و ن ام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار گروه اصلي و ن گروه اصلي و ن

    ....هاي اصلي كاال با رنگ قرمز نمايش داده مي شوند هاي اصلي كاال با رنگ قرمز نمايش داده مي شوند هاي اصلي كاال با رنگ قرمز نمايش داده مي شوند هاي اصلي كاال با رنگ قرمز نمايش داده مي شوند     گروهگروهگروهگروه. . . . ابزار كليك كنيد ابزار كليك كنيد ابزار كليك كنيد ابزار كليك كنيد 

براي اين منظور روي نـام  براي اين منظور روي نـام  براي اين منظور روي نـام  براي اين منظور روي نـام  . . . . توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد     حال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي مي �

حال بر روي آن كليك راست كنيد و حال بر روي آن كليك راست كنيد و حال بر روي آن كليك راست كنيد و حال بر روي آن كليك راست كنيد و . . . .     گروه اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيدگروه اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيدگروه اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيدگروه اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد

در پنجره باز شده پس از وارد نمودن در پنجره باز شده پس از وارد نمودن در پنجره باز شده پس از وارد نمودن در پنجره باز شده پس از وارد نمودن . . . . از پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد از پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد از پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد از پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد 

نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد كد زير گروه و  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد كد زير گروه و  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد كد زير گروه و  هاي فرعي با هاي فرعي با هاي فرعي با هاي فرعي با     گروهگروهگروهگروه. . . . كد زير گروه و 

    ....رنگ سبز نمايش داده مي شوندرنگ سبز نمايش داده مي شوندرنگ سبز نمايش داده مي شوندرنگ سبز نمايش داده مي شوند

هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به     بر روي يكي از زير گروهبر روي يكي از زير گروهبر روي يكي از زير گروهبر روي يكي از زير گروه    براي وارد نمودن نام كاالها ،براي وارد نمودن نام كاالها ،براي وارد نمودن نام كاالها ،براي وارد نمودن نام كاالها ، �

سپس روي آن كليك راست كنيد و در پنجره باز شده زير سپس روي آن كليك راست كنيد و در پنجره باز شده زير سپس روي آن كليك راست كنيد و در پنجره باز شده زير سپس روي آن كليك راست كنيد و در پنجره باز شده زير . . . . حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد 

. . . . پس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيدپس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيدپس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيدپس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيد. . . . گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد 

ا كاالهايي كه در اين سطح تعريف ا كاالهايي كه در اين سطح تعريف ا كاالهايي كه در اين سطح تعريف ا كاالهايي كه در اين سطح تعريف تنهتنهتنهتنه    ....اسامي كاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شونداسامي كاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شونداسامي كاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شونداسامي كاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شوند

    ....مي شوند امكان استفاده در فاكتور ها را دارا مي باشندمي شوند امكان استفاده در فاكتور ها را دارا مي باشندمي شوند امكان استفاده در فاكتور ها را دارا مي باشندمي شوند امكان استفاده در فاكتور ها را دارا مي باشند

با دابل كليك بر روي نام كاال وارد برگه اطالعات كلي مي شويد كه مي توانيد اطالعاتي با دابل كليك بر روي نام كاال وارد برگه اطالعات كلي مي شويد كه مي توانيد اطالعاتي با دابل كليك بر روي نام كاال وارد برگه اطالعات كلي مي شويد كه مي توانيد اطالعاتي با دابل كليك بر روي نام كاال وارد برگه اطالعات كلي مي شويد كه مي توانيد اطالعاتي  �

و و و و     "مينيمم موجوديمينيمم موجوديمينيمم موجوديمينيمم موجودي"، ، ، ،     "اطالعات فنياطالعات فنياطالعات فنياطالعات فني"، ، ، ،     "نوع قيمت گذارينوع قيمت گذارينوع قيمت گذارينوع قيمت گذاري"، ، ، ،     "باركد كاالباركد كاالباركد كاالباركد كاال"نظير نظير نظير نظير 

ين آيتم ها در بخش امور انبار داري شرح داده شده اند . . . .     را وارد نماييدرا وارد نماييدرا وارد نماييدرا وارد نماييد... ... ... ...  ين آيتم ها در بخش امور انبار داري شرح داده شده اند ا ين آيتم ها در بخش امور انبار داري شرح داده شده اند ا ين آيتم ها در بخش امور انبار داري شرح داده شده اند ا  ....ا
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 :معرفي دسته چك ها   2 – 8
معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد     >دفتر چك دفتر چك دفتر چك دفتر چك     >براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه 

    . . . . استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Alt+Zرا كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي 
    

    
    

و يا و يا و يا و يا ) ) ) ) جعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپ((((حساب تفصيلي مربوط به بانك حساب تفصيلي مربوط به بانك حساب تفصيلي مربوط به بانك حساب تفصيلي مربوط به بانك ابتدا در قسمت حساب بانك ، كد ابتدا در قسمت حساب بانك ، كد ابتدا در قسمت حساب بانك ، كد ابتدا در قسمت حساب بانك ، كد 

در قسمت سري دسته چك عددي در قسمت سري دسته چك عددي در قسمت سري دسته چك عددي در قسمت سري دسته چك عددي . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد ) ) ) ) جعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راست((((نام حساب بانك نام حساب بانك نام حساب بانك نام حساب بانك 

از از از از "در جعبه متن مربوط بـه  در جعبه متن مربوط بـه  در جعبه متن مربوط بـه  در جعبه متن مربوط بـه  . . . . وارد نكنيد ، برنامه به صورت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد وارد نكنيد ، برنامه به صورت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد وارد نكنيد ، برنامه به صورت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد وارد نكنيد ، برنامه به صورت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد 

د نماييد و در جعبه متن بعـدي  شـماره   د نماييد و در جعبه متن بعـدي  شـماره   د نماييد و در جعبه متن بعـدي  شـماره   د نماييد و در جعبه متن بعـدي  شـماره   ، شماره اولين برگ دسته چك را وار، شماره اولين برگ دسته چك را وار، شماره اولين برگ دسته چك را وار، شماره اولين برگ دسته چك را وار    "شماره سريالشماره سريالشماره سريالشماره سريال

    ....سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد . . . . آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد 
    

    
    

تعداد برگهاي دسته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد      تعداد برگهاي دسته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد برنامه به  تعداد برگهاي دسته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد برنامه به  تعداد برگهاي دسته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد برنامه به  اين چك هاي سفيد اين چك هاي سفيد اين چك هاي سفيد اين چك هاي سفيد . . . . برنامه به 

    . . . . هاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بودهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بودهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بودهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بود    در دفتر چكدر دفتر چكدر دفتر چكدر دفتر چك

فقط عدد وارد كرده و از وارد كردن فقط عدد وارد كرده و از وارد كردن فقط عدد وارد كرده و از وارد كردن فقط عدد وارد كرده و از وارد كردن ) ) ) ) الالالالييييتا شماره سرتا شماره سرتا شماره سرتا شماره سر((((و و و و ) ) ) ) الالالاليييياز شماره سراز شماره سراز شماره سراز شماره سر((((    ييييدر بخش هادر بخش هادر بخش هادر بخش ها: : : : نكته نكته نكته نكته 

 ....ددددييييكنكنكنكن    ييييخوددارخوددارخوددارخوددار    يييير عددر عددر عددر عددييييهرگونه كاراكتر غهرگونه كاراكتر غهرگونه كاراكتر غهرگونه كاراكتر غ
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 :سند افتتاحيه و موجودي ابتداي دوره كاالها   2 – 9
از صدور سند افتتاحيه بايد اطالعات زير جمع آوري شوند  از صدور سند افتتاحيه بايد اطالعات زير جمع آوري شوند قبل  از صدور سند افتتاحيه بايد اطالعات زير جمع آوري شوند قبل  از صدور سند افتتاحيه بايد اطالعات زير جمع آوري شوند قبل      ::::قبل 

    موجودي صندوق و بانكها موجودي صندوق و بانكها موجودي صندوق و بانكها موجودي صندوق و بانكها  �

    ....هايي كه در دست شماست و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اندهايي كه در دست شماست و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اندهايي كه در دست شماست و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اندهايي كه در دست شماست و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اندليست چك ليست چك ليست چك ليست چك  �

    ....ليست چك هايي كه در دست ديگران داريد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اند ليست چك هايي كه در دست ديگران داريد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اند ليست چك هايي كه در دست ديگران داريد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اند ليست چك هايي كه در دست ديگران داريد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده اند  �

در تاريخ در تاريخ در تاريخ در تاريخ ))))بدون احتساب چك هابدون احتساب چك هابدون احتساب چك هابدون احتساب چك ها((((ها ها ها ها     ليست طرف حسابهاي بدهكار و مانده بدهكاري آنليست طرف حسابهاي بدهكار و مانده بدهكاري آنليست طرف حسابهاي بدهكار و مانده بدهكاري آنليست طرف حسابهاي بدهكار و مانده بدهكاري آن �

 . . . . شروع كار برنامه شروع كار برنامه شروع كار برنامه شروع كار برنامه 

) ) ) ) بدون احتساب چك ها بدون احتساب چك ها بدون احتساب چك ها بدون احتساب چك ها ( ( ( ( ها ها ها ها     بستانكاري آنبستانكاري آنبستانكاري آنبستانكاري آنهاي بستانكار و مانده هاي بستانكار و مانده هاي بستانكار و مانده هاي بستانكار و مانده     ليست طرف حسابليست طرف حسابليست طرف حسابليست طرف حساب �

 در تاريخ شروع كار در تاريخ شروع كار در تاريخ شروع كار در تاريخ شروع كار 

 ::::قبل از صدور سند افتتاحيه بايد كارهاي زير انجام شده باشند قبل از صدور سند افتتاحيه بايد كارهاي زير انجام شده باشند قبل از صدور سند افتتاحيه بايد كارهاي زير انجام شده باشند قبل از صدور سند افتتاحيه بايد كارهاي زير انجام شده باشند 

براي تمام حسابهاي بانكي مطابق آنچه شرح داده شد ، يك حساب تفصـيلي معرفـي   براي تمام حسابهاي بانكي مطابق آنچه شرح داده شد ، يك حساب تفصـيلي معرفـي   براي تمام حسابهاي بانكي مطابق آنچه شرح داده شد ، يك حساب تفصـيلي معرفـي   براي تمام حسابهاي بانكي مطابق آنچه شرح داده شد ، يك حساب تفصـيلي معرفـي    �

 . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

مام افراد طرف حساب ، از قبيل مشتريان ، فروشندگان و  � مام افراد طرف حساب ، از قبيل مشتريان ، فروشندگان و براي ت مام افراد طرف حساب ، از قبيل مشتريان ، فروشندگان و براي ت مام افراد طرف حساب ، از قبيل مشتريان ، فروشندگان و براي ت يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي .... .... .... .... براي ت

 ....ايجاد كنيد ايجاد كنيد ايجاد كنيد ايجاد كنيد 

در نمودار سطحي حسابها در نمودار سطحي حسابها در نمودار سطحي حسابها در نمودار سطحي حسابها . . . . براي سرمايه شركت خود ، يك حساب تفصيلي ايجاد كنيد براي سرمايه شركت خود ، يك حساب تفصيلي ايجاد كنيد براي سرمايه شركت خود ، يك حساب تفصيلي ايجاد كنيد براي سرمايه شركت خود ، يك حساب تفصيلي ايجاد كنيد  �

كليك راست كرده زير كليك راست كرده زير كليك راست كرده زير كليك راست كرده زير ) ) ) ) سرمايه سرمايه سرمايه سرمايه >سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    >حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام ((((روي حساب معين روي حساب معين روي حساب معين روي حساب معين 

جديد را انتخاب كنيد و نام حساب را سرمايه معرفي كنيد جديد را انتخاب كنيد و نام حساب را سرمايه معرفي كنيدگروه  جديد را انتخاب كنيد و نام حساب را سرمايه معرفي كنيدگروه  جديد را انتخاب كنيد و نام حساب را سرمايه معرفي كنيدگروه   ....    گروه 

 ....ك حساب به نام آن هزينه ايجاد كنيد ك حساب به نام آن هزينه ايجاد كنيد ك حساب به نام آن هزينه ايجاد كنيد ك حساب به نام آن هزينه ايجاد كنيد براي هزينه هاي شركت خود ، يبراي هزينه هاي شركت خود ، يبراي هزينه هاي شركت خود ، يبراي هزينه هاي شركت خود ، ي �

 ....    كليه انبار ها را به سيستم معرفي كنيدكليه انبار ها را به سيستم معرفي كنيدكليه انبار ها را به سيستم معرفي كنيدكليه انبار ها را به سيستم معرفي كنيد �

 ....    كليه كاالها را به سيستم معرفي كنيدكليه كاالها را به سيستم معرفي كنيدكليه كاالها را به سيستم معرفي كنيدكليه كاالها را به سيستم معرفي كنيد �

 ....    دسته چك ها را به سيستم معرفي كنيددسته چك ها را به سيستم معرفي كنيددسته چك ها را به سيستم معرفي كنيددسته چك ها را به سيستم معرفي كنيد �

    صدورسند افتتاحيه و وارد نمودن موجودي ابتداي دوره كاالها صدورسند افتتاحيه و وارد نمودن موجودي ابتداي دوره كاالها صدورسند افتتاحيه و وارد نمودن موجودي ابتداي دوره كاالها صدورسند افتتاحيه و وارد نمودن موجودي ابتداي دوره كاالها  �

در آن وارد كنيد براي اين منظور در آن وارد كنيد براي اين منظور در آن وارد كنيد براي اين منظور در آن وارد كنيد براي اين منظور حال بايد يك سند افتتاحيه بزنيد و كليه مانده ها را حال بايد يك سند افتتاحيه بزنيد و كليه مانده ها را حال بايد يك سند افتتاحيه بزنيد و كليه مانده ها را حال بايد يك سند افتتاحيه بزنيد و كليه مانده ها را  �

    ....يك سند حسابداري صادر نماييد يك سند حسابداري صادر نماييد يك سند حسابداري صادر نماييد يك سند حسابداري صادر نماييد 
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    ::::روش صدور سند حسابداري روش صدور سند حسابداري روش صدور سند حسابداري روش صدور سند حسابداري 
صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا     >براي صدور سند حسابداري ، از منوي عمليات روزانه براي صدور سند حسابداري ، از منوي عمليات روزانه براي صدور سند حسابداري ، از منوي عمليات روزانه براي صدور سند حسابداري ، از منوي عمليات روزانه 

را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت     صدور سندصدور سندصدور سندصدور سنداستفاده كنيد و يا دكمه استفاده كنيد و يا دكمه استفاده كنيد و يا دكمه استفاده كنيد و يا دكمه     Alt+Sاز كليدهاي از كليدهاي از كليدهاي از كليدهاي 

    . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterدر پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند ....پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد 
 

 
 

فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره اسناد مي فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره اسناد مي فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره اسناد مي فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره اسناد مي . . . . توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد 

حيانا شماره اسناد تغيير كنند ، فيلد رفرنس حيانا شماره اسناد تغيير كنند ، فيلد رفرنس حيانا شماره اسناد تغيير كنند ، فيلد رفرنس حيانا شماره اسناد تغيير كنند ، فيلد رفرنس اگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، ااگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، ااگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، ااگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، ا. . . . باشد باشد باشد باشد 

    . . . . مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است 

و تايپ و تايپ و تايپ و تايپ     Spaceدر جدول مربوط به سند حسابداري شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد در جدول مربوط به سند حسابداري شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد در جدول مربوط به سند حسابداري شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد در جدول مربوط به سند حسابداري شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد 

تايپ شماره يا نام حسـاب  تايپ شماره يا نام حسـاب  تايپ شماره يا نام حسـاب  تايپ شماره يا نام حسـاب  ... ... ... ... ووووو كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه     ۲۲۲۲Fشماره يا نام حساب و يا فشردن كليد شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد 

ستانكار نيز بدهكاري يا بستانكاري حساب را وارد كنيد . . . . انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد  ستانكار نيز بدهكاري يا بستانكاري حساب را وارد كنيد در قسمت بدهكار و ب ستانكار نيز بدهكاري يا بستانكاري حساب را وارد كنيد در قسمت بدهكار و ب ستانكار نيز بدهكاري يا بستانكاري حساب را وارد كنيد در قسمت بدهكار و ب     . . . . در قسمت بدهكار و ب

 ....    در اين سند حساب صندوق را به اندازه موجودي نقدي صندوق بدهكار كنيددر اين سند حساب صندوق را به اندازه موجودي نقدي صندوق بدهكار كنيددر اين سند حساب صندوق را به اندازه موجودي نقدي صندوق بدهكار كنيددر اين سند حساب صندوق را به اندازه موجودي نقدي صندوق بدهكار كنيد    

نكي خود را نيز به اندازه موجودي آن حساب بدهكار كنيد نكي خود را نيز به اندازه موجودي آن حساب بدهكار كنيددر ادامه حساب هاي با نكي خود را نيز به اندازه موجودي آن حساب بدهكار كنيددر ادامه حساب هاي با نكي خود را نيز به اندازه موجودي آن حساب بدهكار كنيددر ادامه حساب هاي با     . . . .     در ادامه حساب هاي با

    ....ها را بدهكار كنيد ها را بدهكار كنيد ها را بدهكار كنيد ها را بدهكار كنيد     طرف حساب هاي بدهكار را نيز انتخاب كرده و به ميزان بدهي آنطرف حساب هاي بدهكار را نيز انتخاب كرده و به ميزان بدهي آنطرف حساب هاي بدهكار را نيز انتخاب كرده و به ميزان بدهي آنطرف حساب هاي بدهكار را نيز انتخاب كرده و به ميزان بدهي آن

انكار را به اندازه مانده بستانكاري ، بستانكار كنيد     كليه طرف حسابكليه طرف حسابكليه طرف حسابكليه طرف حساب انكار را به اندازه مانده بستانكاري ، بستانكار كنيد هاي بست انكار را به اندازه مانده بستانكاري ، بستانكار كنيد هاي بست انكار را به اندازه مانده بستانكاري ، بستانكار كنيد هاي بست     ....هاي بست

حساب اسناد دريافتني را به ميزان هر يك از چك هايي كه از ديگران دريافت كرده ايد و هنوز به حساب اسناد دريافتني را به ميزان هر يك از چك هايي كه از ديگران دريافت كرده ايد و هنوز به حساب اسناد دريافتني را به ميزان هر يك از چك هايي كه از ديگران دريافت كرده ايد و هنوز به حساب اسناد دريافتني را به ميزان هر يك از چك هايي كه از ديگران دريافت كرده ايد و هنوز به     

ف ، شماره چك و تـاريخ  ف ، شماره چك و تـاريخ  ف ، شماره چك و تـاريخ  ف ، شماره چك و تـاريخ  ييييسيده اند ، بدهكار كنيد و در توضيحات مربوط به ردسيده اند ، بدهكار كنيد و در توضيحات مربوط به ردسيده اند ، بدهكار كنيد و در توضيحات مربوط به ردسيده اند ، بدهكار كنيد و در توضيحات مربوط به ردتاريخ سررسيد نرتاريخ سررسيد نرتاريخ سررسيد نرتاريخ سررسيد نر

    ....سررسيد را بنويسيدسررسيد را بنويسيدسررسيد را بنويسيدسررسيد را بنويسيد

ه و به ميزان هريك از چك هايي كه به ديگران پرداخـت   ه و به ميزان هريك از چك هايي كه به ديگران پرداخـت  حساب اسناد پرداختني را انتخاب كرد ه و به ميزان هريك از چك هايي كه به ديگران پرداخـت  حساب اسناد پرداختني را انتخاب كرد ه و به ميزان هريك از چك هايي كه به ديگران پرداخـت  حساب اسناد پرداختني را انتخاب كرد حساب اسناد پرداختني را انتخاب كرد

اند ، بستانكار كنيد و در توضيحات مربوط بـه رديـف    اند ، بستانكار كنيد و در توضيحات مربوط بـه رديـف   كرده ايد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده  اند ، بستانكار كنيد و در توضيحات مربوط بـه رديـف   كرده ايد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده  اند ، بستانكار كنيد و در توضيحات مربوط بـه رديـف   كرده ايد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده  كرده ايد و هنوز به تاريخ سررسيد نرسيده 

    ....    شماره چك و تاريخ سررسيد را بنويسيدشماره چك و تاريخ سررسيد را بنويسيدشماره چك و تاريخ سررسيد را بنويسيدشماره چك و تاريخ سررسيد را بنويسيد

 "    تراز كردن سندتراز كردن سندتراز كردن سندتراز كردن سند"در آخرين رديف ، حساب سرمايه را انتخاب كرده و از قسمت باالي سند دكمه در آخرين رديف ، حساب سرمايه را انتخاب كرده و از قسمت باالي سند دكمه در آخرين رديف ، حساب سرمايه را انتخاب كرده و از قسمت باالي سند دكمه در آخرين رديف ، حساب سرمايه را انتخاب كرده و از قسمت باالي سند دكمه 

    ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    

براي وارد كردن موجودي اول دوره كاالها ، ابتدا بايد انبار گرداني كنيد و موجودي فعلي براي وارد كردن موجودي اول دوره كاالها ، ابتدا بايد انبار گرداني كنيد و موجودي فعلي براي وارد كردن موجودي اول دوره كاالها ، ابتدا بايد انبار گرداني كنيد و موجودي فعلي براي وارد كردن موجودي اول دوره كاالها ، ابتدا بايد انبار گرداني كنيد و موجودي فعلي  �

 ::::دددديييياول دوره كاال را وارد كناول دوره كاال را وارد كناول دوره كاال را وارد كناول دوره كاال را وارد كن    ييييد موجودد موجودد موجودد موجودييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم    ققققييييسپس از سه طرسپس از سه طرسپس از سه طرسپس از سه طر. . . . كاال را داشته باشيد كاال را داشته باشيد كاال را داشته باشيد كاال را داشته باشيد 



52525252 

 

 

يك رسيد انبار يك رسيد انبار يك رسيد انبار يك رسيد انبار     >رسيد انبار رسيد انبار رسيد انبار رسيد انبار     >ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  ----1111

مربوطه با تعداد مورد نظر در انبار مربوطه با تعداد مورد نظر در انبار مربوطه با تعداد مورد نظر در انبار مربوطه با تعداد مورد نظر در انبار     يييينكه كاالنكه كاالنكه كاالنكه كااليييين كار عالوه بران كار عالوه بران كار عالوه بران كار عالوه براييييبا انجام ابا انجام ابا انجام ابا انجام ا    ....صادر كنيد صادر كنيد صادر كنيد صادر كنيد 

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييز صادر مز صادر مز صادر مز صادر ميييينننن    ييييرد سند حسابداررد سند حسابداررد سند حسابداررد سند حسابدارييييگگگگ    ييييقرار مقرار مقرار مقرار م

 

 
 

 
 

د سپس اطالعات مورد نظر را وارد د سپس اطالعات مورد نظر را وارد د سپس اطالعات مورد نظر را وارد د سپس اطالعات مورد نظر را وارد ييييد را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كنييييفاكتور خرفاكتور خرفاكتور خرفاكتور خر    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييعملعملعملعمل    يييياز منواز منواز منواز منو        ----2222

صادر صادر صادر صادر     ييييرد هم سند حسابداررد هم سند حسابداررد هم سند حسابداررد هم سند حسابدارييييگگگگ    يييين كار همانند مورد فوق هم كاالها در انبار قرار من كار همانند مورد فوق هم كاالها در انبار قرار من كار همانند مورد فوق هم كاالها در انبار قرار من كار همانند مورد فوق هم كاالها در انبار قرار مييييد، با اد، با اد، با اد، با اييييكنكنكنكن

 ....گرددگرددگرددگردد    ييييمممم
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 ددددييييك كنك كنك كنك كنييييمانده اول دوره را كلمانده اول دوره را كلمانده اول دوره را كلمانده اول دوره را كل    >    يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل    >كاالها كاالها كاالها كاالها     يييياز قسمت معرفاز قسمت معرفاز قسمت معرفاز قسمت معرف    ----3333

خود در انبار را خود در انبار را خود در انبار را خود در انبار را     ييييد مقدار و مبلغ اول دوره كاالهاد مقدار و مبلغ اول دوره كاالهاد مقدار و مبلغ اول دوره كاالهاد مقدار و مبلغ اول دوره كاالهاييييتوانتوانتوانتوان    يييين قسمت شما تنها من قسمت شما تنها من قسمت شما تنها من قسمت شما تنها مييييدر ادر ادر ادر ا

ه آن را ه آن را ه آن را ه آن را يـ يـ يـ يـ گردد، و سند افتتاحگردد، و سند افتتاحگردد، و سند افتتاحگردد، و سند افتتاح    يييين عمل صادر نمن عمل صادر نمن عمل صادر نمن عمل صادر نميييياااا    ييييبرابرابرابرا    ييييد ، در واقع سندد ، در واقع سندد ، در واقع سندد ، در واقع سندييييوارد كنوارد كنوارد كنوارد كن

    ....ددددييييد صادر كند صادر كند صادر كند صادر كنييييخودتان باخودتان باخودتان باخودتان با
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    آغاز كارآغاز كارآغاز كارآغاز كار
ا استفاده از منوي اطالعات پايه، آغاز كار، تعريف حساب ا استفاده از منوي اطالعات پايه، آغاز كار، تعريف حسابمي توانيد ب ا استفاده از منوي اطالعات پايه، آغاز كار، تعريف حسابمي توانيد ب ا استفاده از منوي اطالعات پايه، آغاز كار، تعريف حسابمي توانيد ب و مانده اول دوره؛ ضمن معرفي و مانده اول دوره؛ ضمن معرفي و مانده اول دوره؛ ضمن معرفي و مانده اول دوره؛ ضمن معرفي     مي توانيد ب

براي اين كار ابتدا نام يا كد حساب معيني كه براي اين كار ابتدا نام يا كد حساب معيني كه براي اين كار ابتدا نام يا كد حساب معيني كه براي اين كار ابتدا نام يا كد حساب معيني كه . . . . حسابها، اقدام به صدور سند حسابداري نمائيدحسابها، اقدام به صدور سند حسابداري نمائيدحسابها، اقدام به صدور سند حسابداري نمائيدحسابها، اقدام به صدور سند حسابداري نمائيد

سپس براي صدور سند، كليد سند جديد را سپس براي صدور سند، كليد سند جديد را سپس براي صدور سند، كليد سند جديد را سپس براي صدور سند، كليد سند جديد را . . . . حسابها داخل آن تعريف مي شوند را انتخاب مي كنيدحسابها داخل آن تعريف مي شوند را انتخاب مي كنيدحسابها داخل آن تعريف مي شوند را انتخاب مي كنيدحسابها داخل آن تعريف مي شوند را انتخاب مي كنيد

ا بستانكاري حساب را مشخص ا بستانكاري حساب را مشخص ا بستانكاري حساب را مشخص ا بستانكاري حساب را مشخص در جدول پائين، نام حساب جديد و ميزان بدهكاري يدر جدول پائين، نام حساب جديد و ميزان بدهكاري يدر جدول پائين، نام حساب جديد و ميزان بدهكاري يدر جدول پائين، نام حساب جديد و ميزان بدهكاري ي. . . . كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيد

ادامه سند ديگري ادامه كار را انجام دهيد، مي توانيد . . . . نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد ادامه سند ديگري ادامه كار را انجام دهيد، مي توانيد توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيد در  ادامه سند ديگري ادامه كار را انجام دهيد، مي توانيد توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيد در  ادامه سند ديگري ادامه كار را انجام دهيد، مي توانيد توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيد در  توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيد در 

    ....آن سند را انتخاب نمائيدآن سند را انتخاب نمائيدآن سند را انتخاب نمائيدآن سند را انتخاب نمائيد

 

    ف محل هاف محل هاف محل هاف محل هاييييتعرتعرتعرتعر
مشخص شدن ميزان فروش در يك محله خاص و تعريف مشتريان بر اساس مشخص شدن ميزان فروش در يك محله خاص و تعريف مشتريان بر اساس مشخص شدن ميزان فروش در يك محله خاص و تعريف مشتريان بر اساس مشخص شدن ميزان فروش در يك محله خاص و تعريف مشتريان بر اساس     ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    ييييشما مشما مشما مشما م

تعريف تعريف تعريف تعريف     >محلها محلها محلها محلها     >اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه     يييياين كار ابتدا از منواين كار ابتدا از منواين كار ابتدا از منواين كار ابتدا از منو    ييييبرابرابرابرا. . . . سطح محله تعريف نمائيدسطح محله تعريف نمائيدسطح محله تعريف نمائيدسطح محله تعريف نمائيد    20202020محله، تا محله، تا محله، تا محله، تا 

    ....سطوح محلها را انجام دهيدسطوح محلها را انجام دهيدسطوح محلها را انجام دهيدسطوح محلها را انجام دهيد
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    كليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيد �

    ....را بزنيدرا بزنيدرا بزنيدرا بزنيد    Enterشماره سطح محل را وارد و سپس كليد شماره سطح محل را وارد و سپس كليد شماره سطح محل را وارد و سپس كليد شماره سطح محل را وارد و سپس كليد  �

    ....را بزنيدرا بزنيدرا بزنيدرا بزنيد    Enterنام سطح محل را وارد و سپس كليد نام سطح محل را وارد و سپس كليد نام سطح محل را وارد و سپس كليد نام سطح محل را وارد و سپس كليد  �

 ....كليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيد    ييييبر روبر روبر روبر رو �

    ....ممممييييدهدهدهده    ييييف محلها را انجام مف محلها را انجام مف محلها را انجام مف محلها را انجام مييييتعرتعرتعرتعر    >محلها محلها محلها محلها     >اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه     ييييسپس از منوسپس از منوسپس از منوسپس از منو                    

    

 
 

 كليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيدكليد جديد را كليك كنيد �

    ....را بزنيدرا بزنيدرا بزنيدرا بزنيد    Enterشماره محل را وارد و سپس كليد شماره محل را وارد و سپس كليد شماره محل را وارد و سپس كليد شماره محل را وارد و سپس كليد  �

 ....را بزنيدرا بزنيدرا بزنيدرا بزنيد    Enterنام محل را وارد و سپس كليد نام محل را وارد و سپس كليد نام محل را وارد و سپس كليد نام محل را وارد و سپس كليد  �

    ....را بزنيدرا بزنيدرا بزنيدرا بزنيد    Enterشماره  يا نام سطح محل را وارد و سپس كليد شماره  يا نام سطح محل را وارد و سپس كليد شماره  يا نام سطح محل را وارد و سپس كليد شماره  يا نام سطح محل را وارد و سپس كليد  �

بـه  بـه  بـه  بـه      ييييشـود، احتيـاج  شـود، احتيـاج  شـود، احتيـاج  شـود، احتيـاج      ييييسطح اول كه تعريف مسطح اول كه تعريف مسطح اول كه تعريف مسطح اول كه تعريف م. (. (. (. (شماره محل وابسته را مشخص نمائيدشماره محل وابسته را مشخص نمائيدشماره محل وابسته را مشخص نمائيدشماره محل وابسته را مشخص نمائيد �

    .).).).)تعيين سطح وابسته نداردتعيين سطح وابسته نداردتعيين سطح وابسته نداردتعيين سطح وابسته ندارد

 ....كليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيدكليد ذخيره كليك نمائيد    ييييبر روبر روبر روبر رو �
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سـطوح را تعريـف   سـطوح را تعريـف   سـطوح را تعريـف   سـطوح را تعريـف       ييييباقباقباقباق    ييييتوانيد پس از تعريف اولين سطح، از نمودار سطحتوانيد پس از تعريف اولين سطح، از نمودار سطحتوانيد پس از تعريف اولين سطح، از نمودار سطحتوانيد پس از تعريف اولين سطح، از نمودار سطح    يييياين قسمت ماين قسمت ماين قسمت ماين قسمت م    ييييبرابرابرابرا

    ....باشدباشدباشدباشد    ييييحسابها محسابها محسابها محسابها م    ييييروش كار همانند تعريف حسابها از نمودار سطحروش كار همانند تعريف حسابها از نمودار سطحروش كار همانند تعريف حسابها از نمودار سطحروش كار همانند تعريف حسابها از نمودار سطح. . . . نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد
    

 
 

ك از محل ها را به ك از محل ها را به ك از محل ها را به ك از محل ها را به ييييد هر د هر د هر د هر ييييتوانتوانتوانتوان    ييييستم مستم مستم مستم ميييين سن سن سن سييييمورد نظر خود در امورد نظر خود در امورد نظر خود در امورد نظر خود در ا    ييييف كردن محل هاف كردن محل هاف كردن محل هاف كردن محل هاييييشما با تعرشما با تعرشما با تعرشما با تعر

بر اساس بر اساس بر اساس بر اساس     ييييررررييييت گزارش گت گزارش گت گزارش گت گزارش گييييد، تا قابلد، تا قابلد، تا قابلد، تا قابليييياختصاص دهاختصاص دهاختصاص دهاختصاص ده...) ...) ...) ...) ان ، فروشندگان و ان ، فروشندگان و ان ، فروشندگان و ان ، فروشندگان و ييييمشترمشترمشترمشتر((((ا چند حساب ا چند حساب ا چند حساب ا چند حساب ييييك ك ك ك يييي

ا ا ا ا ييييحسابها كد حسابها كد حسابها كد حسابها كد     يييين كار الزم است تا از قسمت اطالعات جزئن كار الزم است تا از قسمت اطالعات جزئن كار الزم است تا از قسمت اطالعات جزئن كار الزم است تا از قسمت اطالعات جزئيييياااا    ييييبرابرابرابرا. . . . ددددييييمحل مورد نظر را داشته باشمحل مورد نظر را داشته باشمحل مورد نظر را داشته باشمحل مورد نظر را داشته باش

    ....ددددييييحساب مورد نظر انتخاب كنحساب مورد نظر انتخاب كنحساب مورد نظر انتخاب كنحساب مورد نظر انتخاب كن    يييينام محل مربوطه را برانام محل مربوطه را برانام محل مربوطه را برانام محل مربوطه را برا
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    ::::ط ارسال ط ارسال ط ارسال ط ارسال ييييف شراف شراف شراف شراييييروش تعرروش تعرروش تعرروش تعر
    ....ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييف خودرو ها را كلف خودرو ها را كلف خودرو ها را كلف خودرو ها را كلييييتعرتعرتعرتعر    >ط ارسال ط ارسال ط ارسال ط ارسال ييييشراشراشراشرا    >ه ه ه ه يييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    يييياز منواز منواز منواز منو

 

 
 

 
 

ام خودرو، شماره پالك خودرو و نام راننده را وارد نمائ ام خودرو، شماره پالك خودرو و نام راننده را وارد نمائشماره خودرو، ن ام خودرو، شماره پالك خودرو و نام راننده را وارد نمائشماره خودرو، ن ام خودرو، شماره پالك خودرو و نام راننده را وارد نمائشماره خودرو، ن     ....ددددييييشماره خودرو، ن
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    ::::روش صدور رسيد انبار روش صدور رسيد انبار روش صدور رسيد انبار روش صدور رسيد انبار 
رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب     >ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد           + ۵۵۵۵ALTكليد هاي كليد هاي كليد هاي كليد هاي 

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد              Enterبر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور   �

تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد     Tabيا يا يا يا     Enterبا كليد با كليد با كليد با كليد  � تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت  تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت  تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت      ....به قسمت 

    . . . . در قسمت نام مشتري حساب سرمايه را انتخاب كنيد در قسمت نام مشتري حساب سرمايه را انتخاب كنيد در قسمت نام مشتري حساب سرمايه را انتخاب كنيد در قسمت نام مشتري حساب سرمايه را انتخاب كنيد  �

ليست نام انبار ليست نام انبار ليست نام انبار ليست نام انبار     از ايناز ايناز ايناز اين. . . . ليست انبارها باز مي شود ليست انبارها باز مي شود ليست انبارها باز مي شود ليست انبارها باز مي شود     Spaceدر ستون انبار با فشردن كليد در ستون انبار با فشردن كليد در ستون انبار با فشردن كليد در ستون انبار با فشردن كليد  �

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterمورد نظر را انتخاب كرده مورد نظر را انتخاب كرده مورد نظر را انتخاب كرده مورد نظر را انتخاب كرده 

كاالي كاالي كاالي كاالي . . . . ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود     Spaceدر قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد  �

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterمورد نظر را از اين ليست انتخاب كرده و مورد نظر را از اين ليست انتخاب كرده و مورد نظر را از اين ليست انتخاب كرده و مورد نظر را از اين ليست انتخاب كرده و 

نبـار  نبـار  نبـار  نبـار  به خانه هاي بعدي رفته و مقدار فعلـي در ا به خانه هاي بعدي رفته و مقدار فعلـي در ا به خانه هاي بعدي رفته و مقدار فعلـي در ا به خانه هاي بعدي رفته و مقدار فعلـي در ا      Tabو يا و يا و يا و يا          Enterبا فشردن كليد با فشردن كليد با فشردن كليد با فشردن كليد  �

به سطر بعدي برويد و اين كار را به سطر بعدي برويد و اين كار را به سطر بعدي برويد و اين كار را به سطر بعدي برويد و اين كار را      Enterبا كليد با كليد با كليد با كليد . . . . مورد نظر و في خريد را وارد كنيد مورد نظر و في خريد را وارد كنيد مورد نظر و في خريد را وارد كنيد مورد نظر و في خريد را وارد كنيد 

 ....براي تمام كاالها انجام دهيد براي تمام كاالها انجام دهيد براي تمام كاالها انجام دهيد براي تمام كاالها انجام دهيد 

 ....مربوطه صادر گرددمربوطه صادر گرددمربوطه صادر گرددمربوطه صادر گردد    ييييد تا سند حسابدارد تا سند حسابدارد تا سند حسابدارد تا سند حسابدارييييك كنك كنك كنك كنييييد ثبت را كلد ثبت را كلد ثبت را كلد ثبت را كلييييسپس كلسپس كلسپس كلسپس كل �
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    ::::تذكر مهم در ابتداي شروع كار با برنامه تذكر مهم در ابتداي شروع كار با برنامه تذكر مهم در ابتداي شروع كار با برنامه تذكر مهم در ابتداي شروع كار با برنامه 

پشتيبان از پشتيبان از پشتيبان از پشتيبان از     تهيه نسخه تهيه نسخه تهيه نسخه تهيه نسخه داراي اهميت بسيار بااليي است ،داراي اهميت بسيار بااليي است ،داراي اهميت بسيار بااليي است ،داراي اهميت بسيار بااليي است ،    از آنجايي كه اطالعات مالي هر شركتاز آنجايي كه اطالعات مالي هر شركتاز آنجايي كه اطالعات مالي هر شركتاز آنجايي كه اطالعات مالي هر شركت

برنامه در اولين ورود در هر روز به صورت اتوماتيك عمل پشتيبان برنامه در اولين ورود در هر روز به صورت اتوماتيك عمل پشتيبان برنامه در اولين ورود در هر روز به صورت اتوماتيك عمل پشتيبان برنامه در اولين ورود در هر روز به صورت اتوماتيك عمل پشتيبان . . . . اطالعات را فراموش نكنيد اطالعات را فراموش نكنيد اطالعات را فراموش نكنيد اطالعات را فراموش نكنيد 

ز بايد همواره از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد  ز بايد همواره از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد گيري را انجام مي دهد ولي شما ني ز بايد همواره از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد گيري را انجام مي دهد ولي شما ني ز بايد همواره از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد گيري را انجام مي دهد ولي شما ني  ....گيري را انجام مي دهد ولي شما ني
 

 :امكان تغيير متن تيترها 
براي اين منظور براي اين منظور براي اين منظور براي اين منظور . . . . را تغيير داد را تغيير داد را تغيير داد را تغيير داد ... ... ... ... ان تيترها را در چارت حسابها ، كاال ها و گزارشات و ان تيترها را در چارت حسابها ، كاال ها و گزارشات و ان تيترها را در چارت حسابها ، كاال ها و گزارشات و ان تيترها را در چارت حسابها ، كاال ها و گزارشات و مي تومي تومي تومي تو 

روي تيتر مورد نظر راست كليك كرده و گزينه تعويض تيتر را انتخاب كرده و متن دلخواه را روي تيتر مورد نظر راست كليك كرده و گزينه تعويض تيتر را انتخاب كرده و متن دلخواه را روي تيتر مورد نظر راست كليك كرده و گزينه تعويض تيتر را انتخاب كرده و متن دلخواه را روي تيتر مورد نظر راست كليك كرده و گزينه تعويض تيتر را انتخاب كرده و متن دلخواه را 

براي مثال در قسمت توضيحات فاكتور فروش روي فيلد توضيحات كليك براي مثال در قسمت توضيحات فاكتور فروش روي فيلد توضيحات كليك براي مثال در قسمت توضيحات فاكتور فروش روي فيلد توضيحات كليك براي مثال در قسمت توضيحات فاكتور فروش روي فيلد توضيحات كليك . . . . مي توان نوشت مي توان نوشت مي توان نوشت مي توان نوشت 

 ....آن را به توضيحات كلي تغيير داد آن را به توضيحات كلي تغيير داد آن را به توضيحات كلي تغيير داد آن را به توضيحات كلي تغيير داد راست كرده متن راست كرده متن راست كرده متن راست كرده متن 
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 هاــمعرفي حساب 3 – 1
يعنـي حسـابها در چهـار سـطح     يعنـي حسـابها در چهـار سـطح     يعنـي حسـابها در چهـار سـطح     يعنـي حسـابها در چهـار سـطح     . . . . ، حسابداري چهارسطحي اسـت  ، حسابداري چهارسطحي اسـت  ، حسابداري چهارسطحي اسـت  ، حسابداري چهارسطحي اسـت       ۹۹۹۹Cyber Accountدر در در در 

توجه داشته باشيد كه در اسناد حسابداري ، توجه داشته باشيد كه در اسناد حسابداري ، توجه داشته باشيد كه در اسناد حسابداري ، توجه داشته باشيد كه در اسناد حسابداري ، . . . . سرگروه ، كل ، معين و تفصيلي تعريف مي شوند سرگروه ، كل ، معين و تفصيلي تعريف مي شوند سرگروه ، كل ، معين و تفصيلي تعريف مي شوند سرگروه ، كل ، معين و تفصيلي تعريف مي شوند 

ل انتخاب مي باشند كه در سطح تفصيلي تعريف شده باشند  ل انتخاب مي باشند كه در سطح تفصيلي تعريف شده باشند فاكتورها و چكها ، حسابهايي قاب ل انتخاب مي باشند كه در سطح تفصيلي تعريف شده باشند فاكتورها و چكها ، حسابهايي قاب ل انتخاب مي باشند كه در سطح تفصيلي تعريف شده باشند فاكتورها و چكها ، حسابهايي قاب     . . . . فاكتورها و چكها ، حسابهايي قاب

حسابها و اينكه حسابهاي تفصيلي داراي كد باشند يا خير در هنگام ايجاد حسابها و اينكه حسابهاي تفصيلي داراي كد باشند يا خير در هنگام ايجاد حسابها و اينكه حسابهاي تفصيلي داراي كد باشند يا خير در هنگام ايجاد حسابها و اينكه حسابهاي تفصيلي داراي كد باشند يا خير در هنگام ايجاد تعداد ارقام كدينگ تعداد ارقام كدينگ تعداد ارقام كدينگ تعداد ارقام كدينگ 

چنين اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر چارت نمونه حسابها چنين اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر چارت نمونه حسابها چنين اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر چارت نمونه حسابها چنين اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر چارت نمونه حسابها     همهمهمهم. . . . شركت قابل تنظيم هستند شركت قابل تنظيم هستند شركت قابل تنظيم هستند شركت قابل تنظيم هستند 

يك كدينگ پيش فرض براي حسابها ايجاد شده است و شـما   يك كدينگ پيش فرض براي حسابها ايجاد شده است و شـما  تعريف شود را تيك زده باشيد ، يك كدينگ پيش فرض براي حسابها ايجاد شده است و شـما  تعريف شود را تيك زده باشيد ، يك كدينگ پيش فرض براي حسابها ايجاد شده است و شـما  تعريف شود را تيك زده باشيد ، تعريف شود را تيك زده باشيد ،

در غير اين صورت بايد از ابتـدا تمـام سـطوح    در غير اين صورت بايد از ابتـدا تمـام سـطوح    در غير اين صورت بايد از ابتـدا تمـام سـطوح    در غير اين صورت بايد از ابتـدا تمـام سـطوح    . . . . يف كنيد يف كنيد يف كنيد يف كنيد كافي است حسابهاي تفصيلي را تعركافي است حسابهاي تفصيلي را تعركافي است حسابهاي تفصيلي را تعركافي است حسابهاي تفصيلي را تعر

    ....حسابها را به سيستم معرفي كنيد حسابها را به سيستم معرفي كنيد حسابها را به سيستم معرفي كنيد حسابها را به سيستم معرفي كنيد 

معرفي تمامي سطوح حسابها توسط كاربر حسابهاي مـرتبط   معرفي تمامي سطوح حسابها توسط كاربر حسابهاي مـرتبط  توجه داشته باشيد كه در صورت  معرفي تمامي سطوح حسابها توسط كاربر حسابهاي مـرتبط  توجه داشته باشيد كه در صورت  معرفي تمامي سطوح حسابها توسط كاربر حسابهاي مـرتبط  توجه داشته باشيد كه در صورت  توجه داشته باشيد كه در صورت 

حسابهاي مرتبط ،  حسابهاي مربوط به اسناد اتوماتيـك  حسابهاي مرتبط ،  حسابهاي مربوط به اسناد اتوماتيـك  حسابهاي مرتبط ،  حسابهاي مربوط به اسناد اتوماتيـك  حسابهاي مرتبط ،  حسابهاي مربوط به اسناد اتوماتيـك  . . . . سيستم نيز حتما بايد تنظيم شوند سيستم نيز حتما بايد تنظيم شوند سيستم نيز حتما بايد تنظيم شوند سيستم نيز حتما بايد تنظيم شوند 

توضيح داده توضيح داده توضيح داده توضيح داده         3333    –    14141414ظر به اهميت حسابهاي مرتبط ، اين موضوع در بخش ظر به اهميت حسابهاي مرتبط ، اين موضوع در بخش ظر به اهميت حسابهاي مرتبط ، اين موضوع در بخش ظر به اهميت حسابهاي مرتبط ، اين موضوع در بخش نننن. . . . سيستم هستند سيستم هستند سيستم هستند سيستم هستند 

    ....شده است شده است شده است شده است 

 

    ::::روش اول روش اول روش اول روش اول     ----تعريف گروهبندي حسابها تعريف گروهبندي حسابها تعريف گروهبندي حسابها تعريف گروهبندي حسابها 
    ::::معرفي حسابهاي سرگروه معرفي حسابهاي سرگروه معرفي حسابهاي سرگروه معرفي حسابهاي سرگروه 

    معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ومعرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ومعرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ومعرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده و    >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه     ----    1111

    Alt+Cيـا از تركيـب كليـدهاي    يـا از تركيـب كليـدهاي    يـا از تركيـب كليـدهاي    يـا از تركيـب كليـدهاي    يا كليد حسابها را از نوار ابزار پائين صفحه كليك نمائيـد و  يا كليد حسابها را از نوار ابزار پائين صفحه كليك نمائيـد و  يا كليد حسابها را از نوار ابزار پائين صفحه كليك نمائيـد و  يا كليد حسابها را از نوار ابزار پائين صفحه كليك نمائيـد و  

    ....استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد
    

 
 

 
    

    ....نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد     –    2222

    



64646464 

 

 

 
 

را تيك زده باشيد ، را تيك زده باشيد ، را تيك زده باشيد ، را تيك زده باشيد ،     "چارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شود"اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر اگر در هنگام ايجاد شركت پارامتر     –    3333

حسابهايي كه حسابهايي كه حسابهايي كه حسابهايي كه . . . . درختي كدينگ تعريف شده توسط سيستم را مشاهده نماييد درختي كدينگ تعريف شده توسط سيستم را مشاهده نماييد درختي كدينگ تعريف شده توسط سيستم را مشاهده نماييد درختي كدينگ تعريف شده توسط سيستم را مشاهده نماييد مي توانيد ساختار مي توانيد ساختار مي توانيد ساختار مي توانيد ساختار 

حسابهاي سبز رنگ حسابهاي سبز رنگ حسابهاي سبز رنگ حسابهاي سبز رنگ . . . . ، حسابهاي سرگروه مي باشند ، حسابهاي سرگروه مي باشند ، حسابهاي سرگروه مي باشند ، حسابهاي سرگروه مي باشند ) ) ) ) سطح اولسطح اولسطح اولسطح اول((((با رنگ قرمز مشخص شده اند با رنگ قرمز مشخص شده اند با رنگ قرمز مشخص شده اند با رنگ قرمز مشخص شده اند 

معين و حسابهاي آبي رنگ معين و حسابهاي آبي رنگ معين و حسابهاي آبي رنگ معين و حسابهاي آبي رنگ ) ) ) ) سطح سومسطح سومسطح سومسطح سوم((((حسابهاي كل ، حسابهاي خاكستري رنگ حسابهاي كل ، حسابهاي خاكستري رنگ حسابهاي كل ، حسابهاي خاكستري رنگ حسابهاي كل ، حسابهاي خاكستري رنگ ) ) ) ) سطح دومسطح دومسطح دومسطح دوم((((

    ....حسابهاي تفصيلي مي باشند حسابهاي تفصيلي مي باشند حسابهاي تفصيلي مي باشند حسابهاي تفصيلي مي باشند ) ) ) ) سطح چهارمسطح چهارمسطح چهارمسطح چهارم( ( ( ( 

حال بر روي آن كليك حال بر روي آن كليك حال بر روي آن كليك حال بر روي آن كليك . . . . روي آيتم سطوح حسابها كليك كنيد روي آيتم سطوح حسابها كليك كنيد روي آيتم سطوح حسابها كليك كنيد روي آيتم سطوح حسابها كليك كنيد براي ايجاد حساب سرگروه جديد براي ايجاد حساب سرگروه جديد براي ايجاد حساب سرگروه جديد براي ايجاد حساب سرگروه جديد 

در قسمت شماره حساب ، كد در قسمت شماره حساب ، كد در قسمت شماره حساب ، كد در قسمت شماره حساب ، كد . . . . راست نموده و از منوي باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد راست نموده و از منوي باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد راست نموده و از منوي باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد راست نموده و از منوي باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد 

ي ي ي ي حال دكمه تاييد را از نوار ابزار باالحال دكمه تاييد را از نوار ابزار باالحال دكمه تاييد را از نوار ابزار باالحال دكمه تاييد را از نوار ابزار باال. . . . سرگروه و در قسمت نام حساب ، نام سرگروه را وارد كنيد سرگروه و در قسمت نام حساب ، نام سرگروه را وارد كنيد سرگروه و در قسمت نام حساب ، نام سرگروه را وارد كنيد سرگروه و در قسمت نام حساب ، نام سرگروه را وارد كنيد 

    ....فرم كليك كنيدفرم كليك كنيدفرم كليك كنيدفرم كليك كنيد
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    معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل 
معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه     ----    1111

    ....استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Alt+Cاز تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي 
    

    

 
 

 
 

    ....نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد     –    2222

بر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شده ، زير بر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شده ، زير بر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شده ، زير بر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شده ، زير . . . . يك حساب سرگروه را انتخاب كنيد يك حساب سرگروه را انتخاب كنيد يك حساب سرگروه را انتخاب كنيد يك حساب سرگروه را انتخاب كنيد –    3333

    . . . . گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد 
    

 
 



66666666 

 

 

 
 

در پنجره باز شده شماره حساب كل و نام حساب كل را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده شماره حساب كل و نام حساب كل را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده شماره حساب كل و نام حساب كل را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده شماره حساب كل و نام حساب كل را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار 

    . . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 
 

    معرفي حسابهاي معينمعرفي حسابهاي معينمعرفي حسابهاي معينمعرفي حسابهاي معين
معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كرده ويا     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه     ----    1111

    ....استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Alt+Cاز تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي 
    

 
 

 
 

    ....نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد نمودار سطحي حسابها را انتخاب نماييد     –    2222

ر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شـده ، زيـر   . . . . يك حساب  كل را انتخاب كنيد يك حساب  كل را انتخاب كنيد يك حساب  كل را انتخاب كنيد يك حساب  كل را انتخاب كنيد –    3333 ر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شـده ، زيـر   ب ر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شـده ، زيـر   ب ر روي آن كليك راست كرده از پنجره باز شـده ، زيـر   ب ب

شماره حساب معين و نام حساب معين را وارد نموده و دكمه تاييد شماره حساب معين و نام حساب معين را وارد نموده و دكمه تاييد شماره حساب معين و نام حساب معين را وارد نموده و دكمه تاييد شماره حساب معين و نام حساب معين را وارد نموده و دكمه تاييد . . . . گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد گروه جديد را انتخاب كنيد 

تيك داشته باشد تيك داشته باشد تيك داشته باشد تيك داشته باشد     "در حسابهاي تفصيلي هم اضافه شوددر حسابهاي تفصيلي هم اضافه شوددر حسابهاي تفصيلي هم اضافه شوددر حسابهاي تفصيلي هم اضافه شود"اگر پارامتر اگر پارامتر اگر پارامتر اگر پارامتر . . . . را از نوار ابزار كليك كنيد را از نوار ابزار كليك كنيد را از نوار ابزار كليك كنيد را از نوار ابزار كليك كنيد 

اب معين  به صورت اتوماتيك در حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود اين حالت بـراي  اب معين  به صورت اتوماتيك در حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود اين حالت بـراي  اب معين  به صورت اتوماتيك در حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود اين حالت بـراي  اب معين  به صورت اتوماتيك در حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود اين حالت بـراي  ، حس، حس، حس، حس

و تفصيل ندارند  و الزم است براي آنها سند و تفصيل ندارند  و الزم است براي آنها سند و تفصيل ندارند  و الزم است براي آنها سند و تفصيل ندارند  و الزم است براي آنها سند  حسابهاي معيني كاربرد دارد كه سطح آخر بوده حسابهاي معيني كاربرد دارد كه سطح آخر بوده حسابهاي معيني كاربرد دارد كه سطح آخر بوده حسابهاي معيني كاربرد دارد كه سطح آخر بوده 

اين گزينه، ديگر نمي توان حسـاب  اين گزينه، ديگر نمي توان حسـاب  اين گزينه، ديگر نمي توان حسـاب  اين گزينه، ديگر نمي توان حسـاب  داشته باشيد در صورت انتخاب داشته باشيد در صورت انتخاب داشته باشيد در صورت انتخاب داشته باشيد در صورت انتخاب     توجهتوجهتوجهتوجه    . صادر شودصادر شودصادر شودصادر شود

 ....معين ايجاد نمودمعين ايجاد نمودمعين ايجاد نمودمعين ايجاد نمودتفصيلي ديگري در اين حساب تفصيلي ديگري در اين حساب تفصيلي ديگري در اين حساب تفصيلي ديگري در اين حساب 



 67676767                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 

 

 

    معرفي حسابهاي تفصيليمعرفي حسابهاي تفصيليمعرفي حسابهاي تفصيليمعرفي حسابهاي تفصيلي
معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

در برگه نمودار سطحي حسابها روي حساب معين مربوطه در برگه نمودار سطحي حسابها روي حساب معين مربوطه در برگه نمودار سطحي حسابها روي حساب معين مربوطه در برگه نمودار سطحي حسابها روي حساب معين مربوطه . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         Alt+Cكليد هاي كليد هاي كليد هاي كليد هاي 

كستري مشخص شده كليك نماييد تا به حالت انتخاب درآيد  كستري مشخص شده كليك نماييد تا به حالت انتخاب درآيد كه با رنگ خا كستري مشخص شده كليك نماييد تا به حالت انتخاب درآيد كه با رنگ خا كستري مشخص شده كليك نماييد تا به حالت انتخاب درآيد كه با رنگ خا حال بـرروي آن  حال بـرروي آن  حال بـرروي آن  حال بـرروي آن  . . . . كه با رنگ خا

د و در پنجره باز شده ، نام طرف حساب را وارد نماييد  د و در پنجره باز شده ، نام طرف حساب را وارد نماييد كليك راست كني د و در پنجره باز شده ، نام طرف حساب را وارد نماييد كليك راست كني د و در پنجره باز شده ، نام طرف حساب را وارد نماييد كليك راست كني برنامـه بـه صـورت    برنامـه بـه صـورت    برنامـه بـه صـورت    برنامـه بـه صـورت    . . . . كليك راست كني

    ....را توليد مي كند را توليد مي كند را توليد مي كند را توليد مي كند     اتوماتيك كد مربوط به حساب تفصيلياتوماتيك كد مربوط به حساب تفصيلياتوماتيك كد مربوط به حساب تفصيلياتوماتيك كد مربوط به حساب تفصيلي
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    ::::روش دوم روش دوم روش دوم روش دوم     ----    تعريف گروهبندي حسابهاتعريف گروهبندي حسابهاتعريف گروهبندي حسابهاتعريف گروهبندي حسابها

    معرفي حسابهاي سرگروه  معرفي حسابهاي سرگروه  معرفي حسابهاي سرگروه  معرفي حسابهاي سرگروه  
    ....معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد    >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه ----    1111
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را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد و يا از كليـد      ----    2222 را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد و يا از كليـد  در قسمت گروه اصلي دكمه جديد  را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد و يا از كليـد  در قسمت گروه اصلي دكمه جديد  را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد و يا از كليـد  در قسمت گروه اصلي دكمه جديد          ۳۳۳۳Fدر قسمت گروه اصلي دكمه جديد 

    ....كيبورد استفاده كنيد كيبورد استفاده كنيد كيبورد استفاده كنيد كيبورد استفاده كنيد 

در هنگام در هنگام در هنگام در هنگام . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterدر قسمت شماره گروه اصلي كد گروه مورد نظر را وارد كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي كد گروه مورد نظر را وارد كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي كد گروه مورد نظر را وارد كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي كد گروه مورد نظر را وارد كنيد و     –    3333

نگ كه در هنگام ايجاد شركت تنظيم شده است توجه داشته  نگ كه در هنگام ايجاد شركت تنظيم شده است توجه داشته وارد كردن كد به تعداد ارقام كدي نگ كه در هنگام ايجاد شركت تنظيم شده است توجه داشته وارد كردن كد به تعداد ارقام كدي نگ كه در هنگام ايجاد شركت تنظيم شده است توجه داشته وارد كردن كد به تعداد ارقام كدي وارد كردن كد به تعداد ارقام كدي

    . . . . باشيد باشيد باشيد باشيد 

    . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterدر قسمت نام ، نام سرگروه را وارد كنيد و در قسمت نام ، نام سرگروه را وارد كنيد و در قسمت نام ، نام سرگروه را وارد كنيد و در قسمت نام ، نام سرگروه را وارد كنيد و     –    4444

روه روه روه روه ن كار گن كار گن كار گن كار گييييبا ابا ابا ابا ا((((    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         ۲۲۲۲Fدكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد و يا از كليد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد و يا از كليد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد و يا از كليد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد و يا از كليد     –    5555

    .).).).)ش داده خواهد شدش داده خواهد شدش داده خواهد شدش داده خواهد شدييييحسابها نماحسابها نماحسابها نماحسابها نما    ييييف شده در نمودار سطحف شده در نمودار سطحف شده در نمودار سطحف شده در نمودار سطحييييتعرتعرتعرتعر    يييياصلاصلاصلاصل
 

    معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل معرفي حسابهاي كل 
    ....معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيدمعرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد    >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >ازمنوي اطالعات پايه ازمنوي اطالعات پايه ازمنوي اطالعات پايه ازمنوي اطالعات پايه     –    1111
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    ....در صفحه باز شده ، برگه حساب كل را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب كل را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب كل را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب كل را كليك كنيد     –    2222

    ....را بزنيد را بزنيد را بزنيد را بزنيد     ۳۳۳۳Fدكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد –    3333

در قسمت شماره گروه اصلي ، گروهي را كه اين حساب كل به آن تعلق دارد انتخاب كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي ، گروهي را كه اين حساب كل به آن تعلق دارد انتخاب كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي ، گروهي را كه اين حساب كل به آن تعلق دارد انتخاب كنيد و در قسمت شماره گروه اصلي ، گروهي را كه اين حساب كل به آن تعلق دارد انتخاب كنيد و –    4444

Enter          بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد....    

توجه داشته توجه داشته توجه داشته توجه داشته . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد         Enterدر قسمت شماره حساب كل ، كد حساب كل را وارد كرده در قسمت شماره حساب كل ، كد حساب كل را وارد كرده در قسمت شماره حساب كل ، كد حساب كل را وارد كرده در قسمت شماره حساب كل ، كد حساب كل را وارد كرده     –    5555

شيد كه كد حساب كل بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد  شيد كه كد حساب كل بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد با شيد كه كد حساب كل بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد با شيد كه كد حساب كل بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد با به عنوان مثال اگر تعداد ارقام به عنوان مثال اگر تعداد ارقام به عنوان مثال اگر تعداد ارقام به عنوان مثال اگر تعداد ارقام . . . . با

رقم تعريف شده است ، رقم اول از اين سـه رقـم بايـد كـد     رقم تعريف شده است ، رقم اول از اين سـه رقـم بايـد كـد     رقم تعريف شده است ، رقم اول از اين سـه رقـم بايـد كـد     رقم تعريف شده است ، رقم اول از اين سـه رقـم بايـد كـد         3333رقم و براي كل رقم و براي كل رقم و براي كل رقم و براي كل     1111براي سرگروه براي سرگروه براي سرگروه براي سرگروه 

حالت براي يك حالت براي يك حالت براي يك حالت براي يك در واقع مي توان در اين در واقع مي توان در اين در واقع مي توان در اين در واقع مي توان در اين . . . . سرگروهي باشد كه اين حساب كل به آن تعلق دارد سرگروهي باشد كه اين حساب كل به آن تعلق دارد سرگروهي باشد كه اين حساب كل به آن تعلق دارد سرگروهي باشد كه اين حساب كل به آن تعلق دارد 

    ))))با احتساب صفر ، صد حساب كلبا احتساب صفر ، صد حساب كلبا احتساب صفر ، صد حساب كلبا احتساب صفر ، صد حساب كل((((حساب كل تعريف كرد حساب كل تعريف كرد حساب كل تعريف كرد حساب كل تعريف كرد     99999999سرگروه ، سرگروه ، سرگروه ، سرگروه ، 

اگر در گزينه نوع حساب پيش فرض، نوعي را مشخص كنيد، تمامي حساب هايي كه در اگر در گزينه نوع حساب پيش فرض، نوعي را مشخص كنيد، تمامي حساب هايي كه در اگر در گزينه نوع حساب پيش فرض، نوعي را مشخص كنيد، تمامي حساب هايي كه در اگر در گزينه نوع حساب پيش فرض، نوعي را مشخص كنيد، تمامي حساب هايي كه در     –    6666

مائيد، به صورت پيش فرض داراي اين نوع حساب خواهند شد مائيد، به صورت پيش فرض داراي اين نوع حساب خواهند شدزير اين حساب كل معرفي ن مائيد، به صورت پيش فرض داراي اين نوع حساب خواهند شدزير اين حساب كل معرفي ن مائيد، به صورت پيش فرض داراي اين نوع حساب خواهند شدزير اين حساب كل معرفي ن     ....زير اين حساب كل معرفي ن

ـ يـ ك حساب كـل از  ك حساب كـل از  ك حساب كـل از  ك حساب كـل از  يييي    ييييييييف حساب كل امكان جابجاف حساب كل امكان جابجاف حساب كل امكان جابجاف حساب كل امكان جابجاييييتعرتعرتعرتعرن قسمت عالوه بر امكان ن قسمت عالوه بر امكان ن قسمت عالوه بر امكان ن قسمت عالوه بر امكان ييييدر ادر ادر ادر ا    ----7777 ـ ي ـ ي ك ك ك ك ي

ن كار الزم است تا پس از انتخـاب  ن كار الزم است تا پس از انتخـاب  ن كار الزم است تا پس از انتخـاب  ن كار الزم است تا پس از انتخـاب  ييييانجام اانجام اانجام اانجام ا    ييييبرابرابرابرا. . . . ر استر استر استر استييييگر امكان پذگر امكان پذگر امكان پذگر امكان پذييييدددد    ييييسرگروه به سرگروهسرگروه به سرگروهسرگروه به سرگروهسرگروه به سرگروه

ا نام حساب گروه ا نام حساب گروه ا نام حساب گروه ا نام حساب گروه ييييد سپس كد د سپس كد د سپس كد د سپس كد ييييك كنك كنك كنك كنييييد اصالح كلد اصالح كلد اصالح كلد اصالح كلييييكلكلكلكل    ييييه و حساب كل مربوط بر روه و حساب كل مربوط بر روه و حساب كل مربوط بر روه و حساب كل مربوط بر روييييسرگروه اولسرگروه اولسرگروه اولسرگروه اول

د اصالح د اصالح د اصالح د اصالح ييييرا براساس كد سرگروه جدرا براساس كد سرگروه جدرا براساس كد سرگروه جدرا براساس كد سرگروه جد    د، سپس كد حساب كل مربوطهد، سپس كد حساب كل مربوطهد، سپس كد حساب كل مربوطهد، سپس كد حساب كل مربوطهييييد را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كنييييجدجدجدجد    يييياصلاصلاصلاصل

ن عمل حسـاب كـل مـورد نظـر بـا تمـام       ن عمل حسـاب كـل مـورد نظـر بـا تمـام       ن عمل حسـاب كـل مـورد نظـر بـا تمـام       ن عمل حسـاب كـل مـورد نظـر بـا تمـام       ييييبا ابا ابا ابا ا. . . . ددددييييك كنك كنك كنك كنييييره كلره كلره كلره كلييييد ذخد ذخد ذخد ذخييييكلكلكلكل    ييييسپس بر روسپس بر روسپس بر روسپس بر رو. . . . ددددييييكنكنكنكن

    ييييد منتقل مد منتقل مد منتقل مد منتقل مييييجدجدجدجد    ييييبه گروه اصلبه گروه اصلبه گروه اصلبه گروه اصل    ييييك گروه اصلك گروه اصلك گروه اصلك گروه اصليييير مجموعه آن از ر مجموعه آن از ر مجموعه آن از ر مجموعه آن از ييييزززز    ييييلللليييين و تفصن و تفصن و تفصن و تفصييييمعمعمعمع    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    ....شودشودشودشود

    . . . . ردردردردييييد انجام گد انجام گد انجام گد انجام گييييبابابابا    ييييلللليييين و تفصن و تفصن و تفصن و تفصييييمعمعمعمع    يييينگ حسابهانگ حسابهانگ حسابهانگ حسابهاييييالبته اصالح كدالبته اصالح كدالبته اصالح كدالبته اصالح كد
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    حسابهاي معينحسابهاي معينحسابهاي معينحسابهاي معينمعرفي معرفي معرفي معرفي 
    . . . . معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد معرفي زير گروه حسابها را انتخاب كنيد     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه     –    1111
 

 
 

    ....در صفحه باز شده ، برگه حساب معين را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب معين را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب معين را كليك كنيد در صفحه باز شده ، برگه حساب معين را كليك كنيد     –    2222
    

 
 

    ....را بزنيد را بزنيد را بزنيد را بزنيد     ۳۳۳۳Fدكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد دكمه جديد را كليك كنيد و يا كليد –    3333

در قسمت شماره حساب كل ، حساب كلي را كه اين حساب معين به آن تعلق دارد انتخاب در قسمت شماره حساب كل ، حساب كلي را كه اين حساب معين به آن تعلق دارد انتخاب در قسمت شماره حساب كل ، حساب كلي را كه اين حساب معين به آن تعلق دارد انتخاب در قسمت شماره حساب كل ، حساب كلي را كه اين حساب معين به آن تعلق دارد انتخاب –    4444

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterكنيد و كنيد و كنيد و كنيد و 

قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معين را وارد كـرده      –    5555 قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معين را وارد كـرده  در  قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معين را وارد كـرده  در  قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معين را وارد كـرده  در  توجـه  توجـه  توجـه  توجـه  . . . . بزنيـد  بزنيـد  بزنيـد  بزنيـد          Enterدر 

د كه كد حساب معين بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد  د كه كد حساب معين بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد داشته باشي د كه كد حساب معين بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد داشته باشي د كه كد حساب معين بايد شامل سطح باالتر خود نيز باشد داشته باشي     به عنوان مثـال اگـر  به عنوان مثـال اگـر  به عنوان مثـال اگـر  به عنوان مثـال اگـر  . . . . داشته باشي

رقـم  رقـم  رقـم  رقـم      5555رقم اول از اين رقم اول از اين رقم اول از اين رقم اول از اين     3333رقم تعريف شده است ،  رقم تعريف شده است ،  رقم تعريف شده است ،  رقم تعريف شده است ،      5555رقم و براي معين رقم و براي معين رقم و براي معين رقم و براي معين     3333تعداد ارقام براي كل تعداد ارقام براي كل تعداد ارقام براي كل تعداد ارقام براي كل 

در واقع مي توان در اين حالت در واقع مي توان در اين حالت در واقع مي توان در اين حالت در واقع مي توان در اين حالت . . . . بايد كد حساب كلي باشد كه اين حساب معين به آن تعلق دارد بايد كد حساب كلي باشد كه اين حساب معين به آن تعلق دارد بايد كد حساب كلي باشد كه اين حساب معين به آن تعلق دارد بايد كد حساب كلي باشد كه اين حساب معين به آن تعلق دارد 

) ) ) ) حساب معينحساب معينحساب معينحساب معين    1000100010001000با احتساب صفر ، با احتساب صفر ، با احتساب صفر ، با احتساب صفر ، . ( . ( . ( . ( حساب معين تعريف كرد حساب معين تعريف كرد حساب معين تعريف كرد حساب معين تعريف كرد     999999999999براي يك حساب كل ، براي يك حساب كل ، براي يك حساب كل ، براي يك حساب كل ، 

اضافه شود تيك داشته باشد ، به صـورت اتوماتيـك در   اگر پااگر پااگر پااگر پا. . . .  اضافه شود تيك داشته باشد ، به صـورت اتوماتيـك در   رامتر در حسابهاي تفصيلي هم  اضافه شود تيك داشته باشد ، به صـورت اتوماتيـك در   رامتر در حسابهاي تفصيلي هم  اضافه شود تيك داشته باشد ، به صـورت اتوماتيـك در   رامتر در حسابهاي تفصيلي هم  رامتر در حسابهاي تفصيلي هم 

    . . . . حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود حسابهاي تفصيلي هم اضافه مي شود 

توجه داشته باشيد در صورت انتخاب اين گزينه ديگر نمي توان حساب تفصيل ديگري در اين توجه داشته باشيد در صورت انتخاب اين گزينه ديگر نمي توان حساب تفصيل ديگري در اين توجه داشته باشيد در صورت انتخاب اين گزينه ديگر نمي توان حساب تفصيل ديگري در اين توجه داشته باشيد در صورت انتخاب اين گزينه ديگر نمي توان حساب تفصيل ديگري در اين 

    ....حساب معين ايجاد نمود حساب معين ايجاد نمود حساب معين ايجاد نمود حساب معين ايجاد نمود 



72727272 

 

 

ـ يـ ن از ن از ن از ن از ييييك حساب معـ ك حساب معـ ك حساب معـ ك حساب معـ يييي    ييييييييت جابجات جابجات جابجات جابجايييين قابلن قابلن قابلن قابلييييك حساب معك حساب معك حساب معك حساب معييييف ف ف ف يييين بخش عالوه بر تعرن بخش عالوه بر تعرن بخش عالوه بر تعرن بخش عالوه بر تعرييييدر ادر ادر ادر ا----6666 ـ ي ـ ي ك ك ك ك ي

ه انتخاب ه انتخاب ه انتخاب ه انتخاب يييين كار الزم است ابتدا حساب كل اولن كار الزم است ابتدا حساب كل اولن كار الزم است ابتدا حساب كل اولن كار الزم است ابتدا حساب كل اوليييياااا    ييييگر وجود دارد براگر وجود دارد براگر وجود دارد براگر وجود دارد براييييحساب كل به حساب كل دحساب كل به حساب كل دحساب كل به حساب كل دحساب كل به حساب كل د

د د د د يـ يـ يـ يـ ك كنك كنك كنك كنيـ يـ يـ يـ د اصـالح را كل د اصـالح را كل د اصـالح را كل د اصـالح را كل ييييده و بعد از آن كلده و بعد از آن كلده و بعد از آن كلده و بعد از آن كليييين مربوطه مشخص گردن مربوطه مشخص گردن مربوطه مشخص گردن مربوطه مشخص گردييييگردد سپس حساب معگردد سپس حساب معگردد سپس حساب معگردد سپس حساب مع

را با توجه را با توجه را با توجه را با توجه     ن مربوطهن مربوطهن مربوطهن مربوطهييييد ، سپس كد حساب معد ، سپس كد حساب معد ، سپس كد حساب معد ، سپس كد حساب معييييد را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كنييييا نام حساب كل جدا نام حساب كل جدا نام حساب كل جدا نام حساب كل جديييياكنون كد اكنون كد اكنون كد اكنون كد 

    ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييره كلره كلره كلره كلييييد ذخد ذخد ذخد ذخييييكلكلكلكل    ييييد، پس از آن بر رود، پس از آن بر رود، پس از آن بر رود، پس از آن بر رويييير دهر دهر دهر دهييييييييد تغد تغد تغد تغييييبه كد حساب كل جدبه كد حساب كل جدبه كد حساب كل جدبه كد حساب كل جد

موجود موجود موجود موجود     ييييللللييييتفصتفصتفصتفص    ييييد كد حسابهاد كد حسابهاد كد حسابهاد كد حسابهايييين بان بان بان باييييك حساب معك حساب معك حساب معك حساب معيييير حساب كل ر حساب كل ر حساب كل ر حساب كل ييييييييالزم به ذكر است بعد از تغالزم به ذكر است بعد از تغالزم به ذكر است بعد از تغالزم به ذكر است بعد از تغ

    ....در آن اصالح گردددر آن اصالح گردددر آن اصالح گردددر آن اصالح گردد
 

    معرفي حسابهاي تفصيلي معرفي حسابهاي تفصيلي معرفي حسابهاي تفصيلي معرفي حسابهاي تفصيلي 
معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد و يا از     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         Alt+Cكليد هاي كليد هاي كليد هاي كليد هاي 
    

 
 

از از از از . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     ۳۳۳۳Fدر برگه اطالعات كلي دكمه جديد  را از نوار ابزار كليك كرده و يا از كليد در برگه اطالعات كلي دكمه جديد  را از نوار ابزار كليك كرده و يا از كليد در برگه اطالعات كلي دكمه جديد  را از نوار ابزار كليك كرده و يا از كليد در برگه اطالعات كلي دكمه جديد  را از نوار ابزار كليك كرده و يا از كليد 

قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معيني را كه اين حساب تفصـيلي بـه آن تعلـق دارد    قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معيني را كه اين حساب تفصـيلي بـه آن تعلـق دارد    قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معيني را كه اين حساب تفصـيلي بـه آن تعلـق دارد    قسمت شماره حساب معين ، كد حساب معيني را كه اين حساب تفصـيلي بـه آن تعلـق دارد    

. . . . در قسمت شماره حساب تفصيلي كد طرف حساب را وارد كنيد در قسمت شماره حساب تفصيلي كد طرف حساب را وارد كنيد در قسمت شماره حساب تفصيلي كد طرف حساب را وارد كنيد در قسمت شماره حساب تفصيلي كد طرف حساب را وارد كنيد . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterانتخاب كرده و انتخاب كرده و انتخاب كرده و انتخاب كرده و 

    توجه داشته باشيد كه كد حساب تفصيلي بايد شامل كد حساب معيني كه به آن تعلق دارد نيزتوجه داشته باشيد كه كد حساب تفصيلي بايد شامل كد حساب معيني كه به آن تعلق دارد نيزتوجه داشته باشيد كه كد حساب تفصيلي بايد شامل كد حساب معيني كه به آن تعلق دارد نيزتوجه داشته باشيد كه كد حساب تفصيلي بايد شامل كد حساب معيني كه به آن تعلق دارد نيز

    8888رقم و براي حسابهاي تفصيلي رقم و براي حسابهاي تفصيلي رقم و براي حسابهاي تفصيلي رقم و براي حسابهاي تفصيلي     5555به عنوان مثال اگر تعداد ارقام براي حسابهاي معين به عنوان مثال اگر تعداد ارقام براي حسابهاي معين به عنوان مثال اگر تعداد ارقام براي حسابهاي معين به عنوان مثال اگر تعداد ارقام براي حسابهاي معين . . . . باشد باشد باشد باشد 

قم اول كد حساب تفصيلي بايد همان كد حساب معيني باشد     5555رقم در نظر گرفته شده است ، رقم در نظر گرفته شده است ، رقم در نظر گرفته شده است ، رقم در نظر گرفته شده است ،  قم اول كد حساب تفصيلي بايد همان كد حساب معيني باشد ر قم اول كد حساب تفصيلي بايد همان كد حساب معيني باشد ر قم اول كد حساب تفصيلي بايد همان كد حساب معيني باشد ر ر

ق دارد يعني در اين حالت براي هر حساب معين مي توان   ق دارد يعني در اين حالت براي هر حساب معين مي توان  كه به آن تعل ق دارد يعني در اين حالت براي هر حساب معين مي توان  كه به آن تعل ق دارد يعني در اين حالت براي هر حساب معين مي توان  كه به آن تعل ( ( ( ( حساب تفصيلي حساب تفصيلي حساب تفصيلي حساب تفصيلي     999999999999كه به آن تعل

سيستم به صورت اتوماتيك كد حساب سيستم به صورت اتوماتيك كد حساب سيستم به صورت اتوماتيك كد حساب سيستم به صورت اتوماتيك كد حساب .  .  .  .  تعريف كرد تعريف كرد تعريف كرد تعريف كرد ) ) ) ) حساب تفصيليحساب تفصيليحساب تفصيليحساب تفصيلي    1000100010001000ب صفر ، ب صفر ، ب صفر ، ب صفر ، با احتسابا احتسابا احتسابا احتسا

مي توان حساب مي توان حساب مي توان حساب مي توان حساب     ۳۳۳۳Fتوجه داشته باشيد كه در اينجا نيز توسط كليد توجه داشته باشيد كه در اينجا نيز توسط كليد توجه داشته باشيد كه در اينجا نيز توسط كليد توجه داشته باشيد كه در اينجا نيز توسط كليد . . . . تفصيلي را توليد مي كند تفصيلي را توليد مي كند تفصيلي را توليد مي كند تفصيلي را توليد مي كند 

    . . . . اطالعات وارد شده را ذخيره نمود اطالعات وارد شده را ذخيره نمود اطالعات وارد شده را ذخيره نمود اطالعات وارد شده را ذخيره نمود         ۲۲۲۲Fجديد ايجاد كرد و با استفاده از كليد جديد ايجاد كرد و با استفاده از كليد جديد ايجاد كرد و با استفاده از كليد جديد ايجاد كرد و با استفاده از كليد 
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 :اطالعات كلي در معرفي حسابهاي اصلي توضيحات مربوط به برگه 
اطالعات كلي را انتخاب اطالعات كلي را انتخاب اطالعات كلي را انتخاب اطالعات كلي را انتخاب     >معرفي حسابهاي اصليمعرفي حسابهاي اصليمعرفي حسابهاي اصليمعرفي حسابهاي اصلي>معرفي چارت حسابهامعرفي چارت حسابهامعرفي چارت حسابهامعرفي چارت حسابها    >اطالعات پايهاطالعات پايهاطالعات پايهاطالعات پايهاز منوي از منوي از منوي از منوي 

 .كنيدكنيدكنيدكنيد
 

 

اين مورد در محاسبه اين مورد در محاسبه اين مورد در محاسبه اين مورد در محاسبه . . . . در قسمت نوع حساب ماهيت حساب را تعيين مي كنيد در قسمت نوع حساب ماهيت حساب را تعيين مي كنيد در قسمت نوع حساب ماهيت حساب را تعيين مي كنيد در قسمت نوع حساب ماهيت حساب را تعيين مي كنيد : : : :     نوع حساب

ازنامه شركت ، بستن حسابهاي موقت ، تسهيم هزينه ها و  ازنامه شركت ، بستن حسابهاي موقت ، تسهيم هزينه ها و سود و زيان و تر ازنامه شركت ، بستن حسابهاي موقت ، تسهيم هزينه ها و سود و زيان و تر ازنامه شركت ، بستن حسابهاي موقت ، تسهيم هزينه ها و سود و زيان و تر به به به به . . . . كاربرد دارد كاربرد دارد كاربرد دارد كاربرد دارد .... .... .... .... سود و زيان و تر

يكي از هزينه هاي سربار توليدي است كه بايد روي قيمت  يكي از هزينه هاي سربار توليدي است كه بايد روي قيمت عنوان مثال اگر اين حساب مربوط به  يكي از هزينه هاي سربار توليدي است كه بايد روي قيمت عنوان مثال اگر اين حساب مربوط به  يكي از هزينه هاي سربار توليدي است كه بايد روي قيمت عنوان مثال اگر اين حساب مربوط به  عنوان مثال اگر اين حساب مربوط به 

هزينه هاي توليدي انتخاب شود و يا اگر هزينه هاي توليدي انتخاب شود و يا اگر هزينه هاي توليدي انتخاب شود و يا اگر هزينه هاي توليدي انتخاب شود و يا اگر     –م م م م     –ز ز ز ز ////ود ، بايد نوع حساب سود ، بايد نوع حساب سود ، بايد نوع حساب سود ، بايد نوع حساب سمحصوالت سرشكن شمحصوالت سرشكن شمحصوالت سرشكن شمحصوالت سرشكن ش

م م م م     –ز ز ز ز ////سسسس. . . . درآمـد انتخـاب كنيـد    درآمـد انتخـاب كنيـد    درآمـد انتخـاب كنيـد    درآمـد انتخـاب كنيـد    ----مممم----زززز////اين حساب ماهيت درآمد دارد بايد نوع حساب را ساين حساب ماهيت درآمد دارد بايد نوع حساب را ساين حساب ماهيت درآمد دارد بايد نوع حساب را ساين حساب ماهيت درآمد دارد بايد نوع حساب را س

مخفف سود و زيان موقت مي باشد  كه حسابهايي هستند كه در پايان دوره مالي بسـته مـي   مخفف سود و زيان موقت مي باشد  كه حسابهايي هستند كه در پايان دوره مالي بسـته مـي   مخفف سود و زيان موقت مي باشد  كه حسابهايي هستند كه در پايان دوره مالي بسـته مـي   مخفف سود و زيان موقت مي باشد  كه حسابهايي هستند كه در پايان دوره مالي بسـته مـي   

ها به دوره مالي ها به دوره مالي ها به دوره مالي ها به دوره مالي     د مخفف تراز دائمي است و نمايانگر حسابهايي است كه مانده آند مخفف تراز دائمي است و نمايانگر حسابهايي است كه مانده آند مخفف تراز دائمي است و نمايانگر حسابهايي است كه مانده آند مخفف تراز دائمي است و نمايانگر حسابهايي است كه مانده آن    –تراز تراز تراز تراز . . . . شوند شوند شوند شوند 

يق سود و زيان خالص و ترازنامه شركت بايد نوع حسابها . . . . بعد منتقل مي شود بعد منتقل مي شود بعد منتقل مي شود بعد منتقل مي شود  يق سود و زيان خالص و ترازنامه شركت بايد نوع حسابها براي محاسبه دق يق سود و زيان خالص و ترازنامه شركت بايد نوع حسابها براي محاسبه دق يق سود و زيان خالص و ترازنامه شركت بايد نوع حسابها براي محاسبه دق براي محاسبه دق

    . . . . به درستي تعريف شوند به درستي تعريف شوند به درستي تعريف شوند به درستي تعريف شوند 
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د الزم است د الزم است د الزم است د الزم است يييير دهر دهر دهر دهييييييييتغتغتغتغ    ييييخود را به صورت دسته اخود را به صورت دسته اخود را به صورت دسته اخود را به صورت دسته ا    ييييللللييييتفصتفصتفصتفص    ييييت حسابهات حسابهات حسابهات حسابهاييييا ماها ماها ماها ماهييييد نوع د نوع د نوع د نوع يييياگر بخواهاگر بخواهاگر بخواهاگر بخواه

ر گروه حسابها  بخش حساب كل ر گروه حسابها  بخش حساب كل ر گروه حسابها  بخش حساب كل ر گروه حسابها  بخش حساب كل ييييزززز    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >ه ه ه ه يييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    ييييتا از منوتا از منوتا از منوتا از منو

ح شوند ح شوند ح شوند ح شوند ييييآن تصحآن تصحآن تصحآن تصح    ييييهاهاهاها    ييييللللييييد تفصد تفصد تفصد تفصييييخواهخواهخواهخواه    ييييكه مكه مكه مكه م    ييييد ، سپس حساب كل مورد نظرد ، سپس حساب كل مورد نظرد ، سپس حساب كل مورد نظرد ، سپس حساب كل مورد نظرييييرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كنرا انتخاب كن

ن ن ن ن ييييدر ادر ادر ادر ا. . . . ددددييييك كنك كنك كنك كنييييره را كلره را كلره را كلره را كلييييد ذخد ذخد ذخد ذخييييد و كلد و كلد و كلد و كليييين كنن كنن كنن كنييييييييش فرض را تعش فرض را تعش فرض را تعش فرض را تعييييرا انتخاب كرده و نوع حساب پرا انتخاب كرده و نوع حساب پرا انتخاب كرده و نوع حساب پرا انتخاب كرده و نوع حساب پ

 ....م خواهد شدم خواهد شدم خواهد شدم خواهد شدييييموجود درآن حساب كل تنظموجود درآن حساب كل تنظموجود درآن حساب كل تنظموجود درآن حساب كل تنظ    ييييللللييييتفصتفصتفصتفص    يييينوع تمام حساب هانوع تمام حساب هانوع تمام حساب هانوع تمام حساب ها    حالتحالتحالتحالت
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    ::::نوع حسابها نوع حسابها نوع حسابها نوع حسابها 
تعريف تعريف تعريف تعريف     ييييبايد به درستبايد به درستبايد به درستبايد به درست    نوع حساب نوع حساب نوع حساب نوع حساب     "يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل"، در برگه ، در برگه ، در برگه ، در برگه     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    ييييهنگام معرفهنگام معرفهنگام معرفهنگام معرف

    يييينوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترازنامه و همچنين بستن حسابها در پايان دوره مالنوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترازنامه و همچنين بستن حسابها در پايان دوره مالنوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترازنامه و همچنين بستن حسابها در پايان دوره مالنوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترازنامه و همچنين بستن حسابها در پايان دوره مال. . . . شودشودشودشود

و نوع حساب مربوط به آن نشان و نوع حساب مربوط به آن نشان و نوع حساب مربوط به آن نشان و نوع حساب مربوط به آن نشان     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    يييياز حسابهااز حسابهااز حسابهااز حسابها    ييييدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هاي. . . . دارددارددارددارد    يييياهميت زياداهميت زياداهميت زياداهميت زياد

    ....داده شده است داده شده است داده شده است داده شده است 

    نوع حسابنوع حسابنوع حسابنوع حسابنام حساب                                                   نام حساب                                                   نام حساب                                                   نام حساب                                                   

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    فروشفروشفروشفروش

    موجوديهاموجوديهاموجوديهاموجوديها----دددد----ترازترازترازتراز    ))))كاالكاالكاالكاال    ييييموجودموجودموجودموجود((((    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود

    قيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شده----مممم----زززز////سسسس    فروش رفتهفروش رفتهفروش رفتهفروش رفته    ييييكاالكاالكاالكاالقيمت تمام شده قيمت تمام شده قيمت تمام شده قيمت تمام شده 

    سرمايه واندوختهسرمايه واندوختهسرمايه واندوختهسرمايه واندوخته----سهامسهامسهامسهام....صصصص....حححح----دددد----ترازترازترازتراز    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

    عملكردعملكردعملكردعملكرد----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    ييييسود و زيان سال جارسود و زيان سال جارسود و زيان سال جارسود و زيان سال جار

    سنواتيسنواتيسنواتيسنواتي----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    سود و زيان انباشتهسود و زيان انباشتهسود و زيان انباشتهسود و زيان انباشته

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    صندوقصندوقصندوقصندوق

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    بانك هابانك هابانك هابانك ها    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    پرداختنيپرداختنيپرداختنيپرداختنيحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    پرسنلپرسنلپرسنلپرسنل    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    مشتريانمشتريانمشتريانمشتريان    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    مربوط به مالياتمربوط به مالياتمربوط به مالياتمربوط به ماليات    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس    .. ).. ).. ).. )و و و و     يييي، مال، مال، مال، مال    ادارياداريادارياداري((((    ييييغير توليدغير توليدغير توليدغير توليد    ييييانواع هزينه هاانواع هزينه هاانواع هزينه هاانواع هزينه ها

    هزينه هاي توليديهزينه هاي توليديهزينه هاي توليديهزينه هاي توليدي----مممم----زززز////سسسس    ييييتوليدتوليدتوليدتوليد    ييييهزينه هاهزينه هاهزينه هاهزينه ها

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    سود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروش

    حسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسط----دددد----ترازترازترازتراز    حساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارها

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    مساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنان

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    وام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنان

    حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتني----دددد----ترازترازترازتراز    پيش پرداخت هاپيش پرداخت هاپيش پرداخت هاپيش پرداخت ها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    بيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنان

    پرداختنيپرداختنيپرداختنيپرداختنيحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    فروشندگانفروشندگانفروشندگانفروشندگان    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    يييياسناد پرداختناسناد پرداختناسناد پرداختناسناد پرداختن

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    يييياسناد دريافتناسناد دريافتناسناد دريافتناسناد دريافتن
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    انباشته استهالكانباشته استهالكانباشته استهالكانباشته استهالك----دددد----ترازترازترازتراز    استهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابت

    سنواتيسنواتيسنواتيسنواتي----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    يييياندوخته قانوناندوخته قانوناندوخته قانوناندوخته قانون

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    پيش دريافت هاپيش دريافت هاپيش دريافت هاپيش دريافت ها

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    تخفيفات خريدتخفيفات خريدتخفيفات خريدتخفيفات خريد

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس    تخفيفات فروشتخفيفات فروشتخفيفات فروشتخفيفات فروش

    ساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاري----دددد----ترازترازترازتراز    ييييتسهيالت بانكتسهيالت بانكتسهيالت بانكتسهيالت بانك

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    تنخواه گردان هاتنخواه گردان هاتنخواه گردان هاتنخواه گردان ها

    ساير داراييهاساير داراييهاساير داراييهاساير داراييها----دددد----ترازترازترازتراز    حق االمتيازهاحق االمتيازهاحق االمتيازهاحق االمتيازها

    داراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابت----دددد----ترازترازترازتراز    دارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهود

    داراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابت----دددد----ترازترازترازتراز    دارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداث

    ساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاري----دددد----ترازترازترازتراز    خدمت كاركنانخدمت كاركنانخدمت كاركنانخدمت كاركنانذخيره مزاياي پايان ذخيره مزاياي پايان ذخيره مزاياي پايان ذخيره مزاياي پايان 

    حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتني----دددد----ترازترازترازتراز    سپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريان

    حسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسط----دددد----ترازترازترازتراز    طرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظامي

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس    طلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شده

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    فروش ضايعات  متفرقهفروش ضايعات  متفرقهفروش ضايعات  متفرقهفروش ضايعات  متفرقه

تخاب اين گزينه نام و كد اين حساب ديگر در ليست حساب     :حساب غير فعال شود  تخاب اين گزينه نام و كد اين حساب ديگر در ليست حساب با ان تخاب اين گزينه نام و كد اين حساب ديگر در ليست حساب با ان تخاب اين گزينه نام و كد اين حساب ديگر در ليست حساب با ان با ان

    ....ها در فرم هاي فاكتور و اسناد و برگه ها نشان داده نمي شودها در فرم هاي فاكتور و اسناد و برگه ها نشان داده نمي شودها در فرم هاي فاكتور و اسناد و برگه ها نشان داده نمي شودها در فرم هاي فاكتور و اسناد و برگه ها نشان داده نمي شود

    
سقف بدهكاري نشان دهنده سقف اعتبـار طـرف   سقف بدهكاري نشان دهنده سقف اعتبـار طـرف   سقف بدهكاري نشان دهنده سقف اعتبـار طـرف   سقف بدهكاري نشان دهنده سقف اعتبـار طـرف   : : : :     سقف بدهكاري و سقف بستانكاري

پيغـام  پيغـام  پيغـام  پيغـام      تر شود ، سيستمتر شود ، سيستمتر شود ، سيستمتر شود ، سيستم    يعني اگر بدهكاري طرف حساب از اين مبلغ بيشيعني اگر بدهكاري طرف حساب از اين مبلغ بيشيعني اگر بدهكاري طرف حساب از اين مبلغ بيشيعني اگر بدهكاري طرف حساب از اين مبلغ بيش. . . . حساب مي باشد حساب مي باشد حساب مي باشد حساب مي باشد 

    >    پارامترهاي حسـابداري پارامترهاي حسـابداري پارامترهاي حسـابداري پارامترهاي حسـابداري     >پارامتر مربوطه از منوي شرايط محيطي پارامتر مربوطه از منوي شرايط محيطي پارامتر مربوطه از منوي شرايط محيطي پارامتر مربوطه از منوي شرايط محيطي . . . . دهد يا جلوگيري كند دهد يا جلوگيري كند دهد يا جلوگيري كند دهد يا جلوگيري كند 

ه همين ترتيب مي توانيد براي بستانكاري طرف حساب نيز . . . . قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است     3333پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره  ه همين ترتيب مي توانيد براي بستانكاري طرف حساب نيز ب ه همين ترتيب مي توانيد براي بستانكاري طرف حساب نيز ب ه همين ترتيب مي توانيد براي بستانكاري طرف حساب نيز ب ب

    . . . . كنترل قرار دهيد كنترل قرار دهيد كنترل قرار دهيد كنترل قرار دهيد 

 

سـناد ،  سـناد ،  سـناد ،  سـناد ،  سـقف بـدهكاري بـا ا   سـقف بـدهكاري بـا ا   سـقف بـدهكاري بـا ا   سـقف بـدهكاري بـا ا   ::::    سقف بدهكاري با اسناد و سقف بستانكاري با اسناد

كه مي توان مانده حساب و مبلغ چك هاي پاس نشده طـرف  كه مي توان مانده حساب و مبلغ چك هاي پاس نشده طـرف  كه مي توان مانده حساب و مبلغ چك هاي پاس نشده طـرف  كه مي توان مانده حساب و مبلغ چك هاي پاس نشده طـرف  . . . . كنترل بدهكاري با چك است كنترل بدهكاري با چك است كنترل بدهكاري با چك است كنترل بدهكاري با چك است 

به همين ترتيب مي توان در قسمت سقف بستانكاري با اسناد ، به همين ترتيب مي توان در قسمت سقف بستانكاري با اسناد ، به همين ترتيب مي توان در قسمت سقف بستانكاري با اسناد ، به همين ترتيب مي توان در قسمت سقف بستانكاري با اسناد ، . . . . حساب نزد شما را كنترل كرد حساب نزد شما را كنترل كرد حساب نزد شما را كنترل كرد حساب نزد شما را كنترل كرد 

پارامتر مربوطه از منوي پارامتر مربوطه از منوي پارامتر مربوطه از منوي پارامتر مربوطه از منوي . . . . مانده حساب و چك هاي پاس نشده شما نزد ديگران را كنترل نمود مانده حساب و چك هاي پاس نشده شما نزد ديگران را كنترل نمود مانده حساب و چك هاي پاس نشده شما نزد ديگران را كنترل نمود مانده حساب و چك هاي پاس نشده شما نزد ديگران را كنترل نمود 
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بـه همـين   بـه همـين   بـه همـين   بـه همـين   . . . . قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است     11111111پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    پارامترهاي حسابداريپارامترهاي حسابداريپارامترهاي حسابداريپارامترهاي حسابداري    >يطي يطي يطي يطي شرايط محشرايط محشرايط محشرايط مح

    ....طرف حساب نيز كنترل قرار دهيد طرف حساب نيز كنترل قرار دهيد طرف حساب نيز كنترل قرار دهيد طرف حساب نيز كنترل قرار دهيد     با اسنادبا اسنادبا اسنادبا اسناد    ترتيب مي توانيد براي بستانكاريترتيب مي توانيد براي بستانكاريترتيب مي توانيد براي بستانكاريترتيب مي توانيد براي بستانكاري

 

تر از ساير ارزها كار مي تر از ساير ارزها كار مي تر از ساير ارزها كار مي تر از ساير ارزها كار مي     اگر با يك طرف حساب با ارز خاصي بيشاگر با يك طرف حساب با ارز خاصي بيشاگر با يك طرف حساب با ارز خاصي بيشاگر با يك طرف حساب با ارز خاصي بيش: : : :     واحد پولي پيش فرض

ي پيش فرض ، اين ارز را براي اين طرف حساب مشخص ي پيش فرض ، اين ارز را براي اين طرف حساب مشخص ي پيش فرض ، اين ارز را براي اين طرف حساب مشخص ي پيش فرض ، اين ارز را براي اين طرف حساب مشخص كنيد ، مي توانيد در آيتم  واحد پولكنيد ، مي توانيد در آيتم  واحد پولكنيد ، مي توانيد در آيتم  واحد پولكنيد ، مي توانيد در آيتم  واحد پول

اين طرف حساب انتخاب مي شود به اين طرف حساب انتخاب مي شود به اين طرف حساب انتخاب مي شود به اين طرف حساب انتخاب مي شود به     و سند هاو سند هاو سند هاو سند ها    در اين صورت ، هنگامي كه در فاكتورهادر اين صورت ، هنگامي كه در فاكتورهادر اين صورت ، هنگامي كه در فاكتورهادر اين صورت ، هنگامي كه در فاكتورها. . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

لي پيش فرض در نظر گرفته مي شود  كه البته در فاكتور  لي پيش فرض در نظر گرفته مي شود  كه البته در فاكتور صورت اتوماتيك ارز فاكتور واحد پو لي پيش فرض در نظر گرفته مي شود  كه البته در فاكتور صورت اتوماتيك ارز فاكتور واحد پو لي پيش فرض در نظر گرفته مي شود  كه البته در فاكتور صورت اتوماتيك ارز فاكتور واحد پو صورت اتوماتيك ارز فاكتور واحد پو

    ....هم قابل تغيير است هم قابل تغيير است هم قابل تغيير است هم قابل تغيير است وسند وسند وسند وسند 

 

اگر اين طرف حساب به يك گروه تفصيلي واحـد تعلـق دارد ، گـروه    اگر اين طرف حساب به يك گروه تفصيلي واحـد تعلـق دارد ، گـروه    اگر اين طرف حساب به يك گروه تفصيلي واحـد تعلـق دارد ، گـروه    اگر اين طرف حساب به يك گروه تفصيلي واحـد تعلـق دارد ، گـروه    ::::    گروه تفصيلي واحد

حد مربوطه را در قسمت گروه تفصيلي واحد وارد مي كنيد  حد مربوطه را در قسمت گروه تفصيلي واحد وارد مي كنيد تفصيلي وا حد مربوطه را در قسمت گروه تفصيلي واحد وارد مي كنيد تفصيلي وا حد مربوطه را در قسمت گروه تفصيلي واحد وارد مي كنيد تفصيلي وا توضيحات مربـوط بـه   توضيحات مربـوط بـه   توضيحات مربـوط بـه   توضيحات مربـوط بـه   . . . . تفصيلي وا

    . . . . شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است         3333    ----    3333تفصيلي واحد در بخش تفصيلي واحد در بخش تفصيلي واحد در بخش تفصيلي واحد در بخش 

 
    ....متصل خواهد شدمتصل خواهد شدمتصل خواهد شدمتصل خواهد شد    ييييللللييييك گروه تفصك گروه تفصك گروه تفصك گروه تفصييييهر طرف حساب فقط به هر طرف حساب فقط به هر طرف حساب فقط به هر طرف حساب فقط به : : : : نكتهنكتهنكتهنكته

اگر اين حساب ، حساب يك نماينده فروش اسـت ، در قسـمت درصـد    اگر اين حساب ، حساب يك نماينده فروش اسـت ، در قسـمت درصـد    اگر اين حساب ، حساب يك نماينده فروش اسـت ، در قسـمت درصـد    اگر اين حساب ، حساب يك نماينده فروش اسـت ، در قسـمت درصـد    ::::    درصد كميسيون

اين درصـد كميسـيون ، در   اين درصـد كميسـيون ، در   اين درصـد كميسـيون ، در   اين درصـد كميسـيون ، در   .  .  .  .  كميسيون مي توانيم درصد كميسيون نماينده را مشخص كنيمكميسيون مي توانيم درصد كميسيون نماينده را مشخص كنيمكميسيون مي توانيم درصد كميسيون نماينده را مشخص كنيمكميسيون مي توانيم درصد كميسيون نماينده را مشخص كنيم

... ... ... ... نمايندگان فروش ، عطف سند مربوط به نماينده ها و نمايندگان فروش ، عطف سند مربوط به نماينده ها و نمايندگان فروش ، عطف سند مربوط به نماينده ها و نمايندگان فروش ، عطف سند مربوط به نماينده ها و محاسبه پورسانت محاسبه پورسانت محاسبه پورسانت محاسبه پورسانت گزارشات مربوط به گزارشات مربوط به گزارشات مربوط به گزارشات مربوط به 

    ....    داراي كاربرد مي باشدداراي كاربرد مي باشدداراي كاربرد مي باشدداراي كاربرد مي باشد

 

مي توانيد در اين قسمت درصد پيش فرض تخفيف را براي مي توانيد در اين قسمت درصد پيش فرض تخفيف را براي مي توانيد در اين قسمت درصد پيش فرض تخفيف را براي مي توانيد در اين قسمت درصد پيش فرض تخفيف را براي     :فرض درصد تخفيف پيش 

    ....طرف حساب مورد نظر وارد كنيد طرف حساب مورد نظر وارد كنيد طرف حساب مورد نظر وارد كنيد طرف حساب مورد نظر وارد كنيد 

 

در صورتي كـه مـي خواهيـد    در صورتي كـه مـي خواهيـد    در صورتي كـه مـي خواهيـد    در صورتي كـه مـي خواهيـد    ::::    محاسبه مبلغ نماينده فروش بر اساس مقدار فروش

ساس مقدار فروش محاسبه شود اين پارامتر را تيك بزنيد  ساس مقدار فروش محاسبه شود اين پارامتر را تيك بزنيد مبلغ كميسيون نماينده بر ا ساس مقدار فروش محاسبه شود اين پارامتر را تيك بزنيد مبلغ كميسيون نماينده بر ا ساس مقدار فروش محاسبه شود اين پارامتر را تيك بزنيد مبلغ كميسيون نماينده بر ا در اين در اين در اين در اين . . . . مبلغ كميسيون نماينده بر ا

غ دريافتي نماينده را به ازاي هر واحد از فروش كـاال      صورت در قسمت درصدصورت در قسمت درصدصورت در قسمت درصدصورت در قسمت درصد غ دريافتي نماينده را به ازاي هر واحد از فروش كـاال  كميسيون ، مبل غ دريافتي نماينده را به ازاي هر واحد از فروش كـاال  كميسيون ، مبل غ دريافتي نماينده را به ازاي هر واحد از فروش كـاال  كميسيون ، مبل كميسيون ، مبل

    ....وارد نماييد وارد نماييد وارد نماييد وارد نماييد 
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هزينه داشته باشد بايد قسمت مربوط  به مركز هزينه را ::::    مركز هزينه     هزينه داشته باشد بايد قسمت مربوط  به مركز هزينه را اگر اين حساب ، مركز  هزينه داشته باشد بايد قسمت مربوط  به مركز هزينه را اگر اين حساب ، مركز  هزينه داشته باشد بايد قسمت مربوط  به مركز هزينه را اگر اين حساب ، مركز  اگر اين حساب ، مركز 

    ....تيك بزنيدتيك بزنيدتيك بزنيدتيك بزنيد

 

اگر اين حساب داراي توضيحات خاصي باشد، در اين قسمت مي توانيد اگر اين حساب داراي توضيحات خاصي باشد، در اين قسمت مي توانيد اگر اين حساب داراي توضيحات خاصي باشد، در اين قسمت مي توانيد اگر اين حساب داراي توضيحات خاصي باشد، در اين قسمت مي توانيد : : : :     توضيحات حساب

    ....حات را به صورت متني وارد نمائيدحات را به صورت متني وارد نمائيدحات را به صورت متني وارد نمائيدحات را به صورت متني وارد نمائيدتوضيتوضيتوضيتوضي

 

در در در در . . . . اگر براي اين طرف حساب ، ويزيتور ثابت داريـد اگر براي اين طرف حساب ، ويزيتور ثابت داريـد اگر براي اين طرف حساب ، ويزيتور ثابت داريـد اگر براي اين طرف حساب ، ويزيتور ثابت داريـد ::::    2و مامور فروش  1مامور فروش 

در اين صورت هنگامي كه اين طرف در اين صورت هنگامي كه اين طرف در اين صورت هنگامي كه اين طرف در اين صورت هنگامي كه اين طرف . . . . نام ويزيتور ها را وارد نماييد نام ويزيتور ها را وارد نماييد نام ويزيتور ها را وارد نماييد نام ويزيتور ها را وارد نماييد     2222و و و و     1111قسمت مامور فروش قسمت مامور فروش قسمت مامور فروش قسمت مامور فروش 

حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين دو نماينده در فاكتور در نظر حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين دو نماينده در فاكتور در نظر حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين دو نماينده در فاكتور در نظر حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين دو نماينده در فاكتور در نظر 

    . . . . تغيير خواهد بود تغيير خواهد بود تغيير خواهد بود تغيير خواهد بود گرفته مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل گرفته مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل گرفته مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل گرفته مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل 

 

ن بخش ن بخش ن بخش ن بخش ييييژه باشد دراژه باشد دراژه باشد دراژه باشد دراييييوووو    9999شما شما شما شما     CyberAccountاگر نسخه نرم افزار اگر نسخه نرم افزار اگر نسخه نرم افزار اگر نسخه نرم افزار     ::::    گروه فروشندگان

در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه     ....د داشتد داشتد داشتد داشتييييت اختصاص گروه فروشندگان به طرف حساب را خواهت اختصاص گروه فروشندگان به طرف حساب را خواهت اختصاص گروه فروشندگان به طرف حساب را خواهت اختصاص گروه فروشندگان به طرف حساب را خواهييييقابلقابلقابلقابل

در فاكتور در در فاكتور در در فاكتور در در فاكتور در     گروهگروهگروهگروهاين طرف حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين اين طرف حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين اين طرف حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين اين طرف حساب در فاكتور ها انتخاب مي شود ، به صورت پيش فرض اين 

مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل تغيير خواهد بود  مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل تغيير خواهد بود نظر گرفته  مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل تغيير خواهد بود نظر گرفته  مي شوند كه البته در فاكتور هم قابل تغيير خواهد بود نظر گرفته          . . . . نظر گرفته 

 
 

    ييييييييد كه طرف حساب شما در چه روزهاد كه طرف حساب شما در چه روزهاد كه طرف حساب شما در چه روزهاد كه طرف حساب شما در چه روزهاييييد مشخص كند مشخص كند مشخص كند مشخص كنييييتوانتوانتوانتوان    يييين قسمت من قسمت من قسمت من قسمت مييييدرادرادرادرا: : : : ديبازد يروزها

    ييييكه شما مانده آن حساب را چك مكه شما مانده آن حساب را چك مكه شما مانده آن حساب را چك مكه شما مانده آن حساب را چك م    ييييييييمثال روزهامثال روزهامثال روزهامثال روزها    ييييرد ، برارد ، برارد ، برارد ، براييييگگگگ    ييييد قرار مد قرار مد قرار مد قرار ميييياز هفته مورد بازداز هفته مورد بازداز هفته مورد بازداز هفته مورد بازد

    ....ددددييييكنكنكنكن
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 :توضيح برگه اطالعات جزئي 
 
 

 
 

نيد اطالعاتي از قبيل تلفن ، فكس ، آدرس ، موبايـل و   نيد اطالعاتي از قبيل تلفن ، فكس ، آدرس ، موبايـل و  در قسمت اطالعات جزئي مي توا نيد اطالعاتي از قبيل تلفن ، فكس ، آدرس ، موبايـل و  در قسمت اطالعات جزئي مي توا نيد اطالعاتي از قبيل تلفن ، فكس ، آدرس ، موبايـل و  در قسمت اطالعات جزئي مي توا را را را را .... .... .... .... در قسمت اطالعات جزئي مي توا

عـالوه بـر ايـن ،    عـالوه بـر ايـن ،    عـالوه بـر ايـن ،    عـالوه بـر ايـن ،    . . . . قابل استفاده خواهند بود قابل استفاده خواهند بود قابل استفاده خواهند بود قابل استفاده خواهند بود ... ... ... ... اين اطالعات در طراحي فاكتورها و اين اطالعات در طراحي فاكتورها و اين اطالعات در طراحي فاكتورها و اين اطالعات در طراحي فاكتورها و . . . . وارد كنيدوارد كنيدوارد كنيدوارد كنيد

به صورت اتوماتيك وارد به صورت اتوماتيك وارد به صورت اتوماتيك وارد به صورت اتوماتيك وارد     در صورت تأييددر صورت تأييددر صورت تأييددر صورت تأييد    هنگامي كه براي طرف حساب تلفن وارد مي كنيد ،هنگامي كه براي طرف حساب تلفن وارد مي كنيد ،هنگامي كه براي طرف حساب تلفن وارد مي كنيد ،هنگامي كه براي طرف حساب تلفن وارد مي كنيد ،

در قسمت سطح تخفيف ، مي توانيد براي اين طرف حسـاب خـاص   در قسمت سطح تخفيف ، مي توانيد براي اين طرف حسـاب خـاص   در قسمت سطح تخفيف ، مي توانيد براي اين طرف حسـاب خـاص   در قسمت سطح تخفيف ، مي توانيد براي اين طرف حسـاب خـاص   . . . . دفتر تلفن نيز مي شود دفتر تلفن نيز مي شود دفتر تلفن نيز مي شود دفتر تلفن نيز مي شود 

كاالها و يا آخرين كاالها و يا آخرين كاالها و يا آخرين كاالها و يا آخرين     5555تا تا تا تا     1111كه مي توانيد سطح قيمت كه مي توانيد سطح قيمت كه مي توانيد سطح قيمت كه مي توانيد سطح قيمت . . . . قيمت فروش پيش فرض را تعريف كنيد قيمت فروش پيش فرض را تعريف كنيد قيمت فروش پيش فرض را تعريف كنيد قيمت فروش پيش فرض را تعريف كنيد 

محاسبه شده را محاسبه شده را محاسبه شده را محاسبه شده را يا قيمت يا قيمت يا قيمت يا قيمت     ، قيمت ميانگين، آخرين قيمت طرف حساب و، قيمت ميانگين، آخرين قيمت طرف حساب و، قيمت ميانگين، آخرين قيمت طرف حساب و، قيمت ميانگين، آخرين قيمت طرف حساب وقيمت خريد و فروش قيمت خريد و فروش قيمت خريد و فروش قيمت خريد و فروش 

در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه در اين صورت هنگامي كه     ....كه در قسمت معرفي كاالها توضيح داده شده است ، در نظر بگيريد كه در قسمت معرفي كاالها توضيح داده شده است ، در نظر بگيريد كه در قسمت معرفي كاالها توضيح داده شده است ، در نظر بگيريد كه در قسمت معرفي كاالها توضيح داده شده است ، در نظر بگيريد 

اب مي شود ، به طور پيش فرض سطح قيمت مورد نظر اب مي شود ، به طور پيش فرض سطح قيمت مورد نظر اب مي شود ، به طور پيش فرض سطح قيمت مورد نظر اب مي شود ، به طور پيش فرض سطح قيمت مورد نظر خخخخطرف حساب مورد نظر در فاكتور انتطرف حساب مورد نظر در فاكتور انتطرف حساب مورد نظر در فاكتور انتطرف حساب مورد نظر در فاكتور انت

را انتخاب كنيد كـه در  را انتخاب كنيد كـه در  را انتخاب كنيد كـه در  را انتخاب كنيد كـه در      "آخرين قيمت حسابآخرين قيمت حسابآخرين قيمت حسابآخرين قيمت حساب"توانيد گزينه توانيد گزينه توانيد گزينه توانيد گزينه     ييييهمچنين مهمچنين مهمچنين مهمچنين م    ....انتخاب مي شود انتخاب مي شود انتخاب مي شود انتخاب مي شود 

كنيد ، بـه طـور پـيش فـرض     كنيد ، بـه طـور پـيش فـرض     كنيد ، بـه طـور پـيش فـرض     كنيد ، بـه طـور پـيش فـرض         ييييحساب مورد نظر فاكتور صادر محساب مورد نظر فاكتور صادر محساب مورد نظر فاكتور صادر محساب مورد نظر فاكتور صادر م    ييييكه براكه براكه براكه برا    يييياين صورت هنگاماين صورت هنگاماين صورت هنگاماين صورت هنگام

    ييييد تعـداد روز بـرا  د تعـداد روز بـرا  د تعـداد روز بـرا  د تعـداد روز بـرا  ييييتوانتوانتوانتوان    يييين من من من مييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . شودشودشودشود    ييييآخرين قيمت حساب مورد نظر در فاكتور درج مآخرين قيمت حساب مورد نظر در فاكتور درج مآخرين قيمت حساب مورد نظر در فاكتور درج مآخرين قيمت حساب مورد نظر در فاكتور درج م

توان توان توان توان     يييين حساب من حساب من حساب من حساب ميييياااا    ييييبرابرابرابرا. . . . دددديييين نمائن نمائن نمائن نمائييييييييد چك از روز را تعد چك از روز را تعد چك از روز را تعد چك از روز را تعييييخ سررسخ سررسخ سررسخ سررسييييمم فاصله تارمم فاصله تارمم فاصله تارمم فاصله تارييييه، ماكزه، ماكزه، ماكزه، ماكزييييتسوتسوتسوتسو

ن مسافت محـل  ن مسافت محـل  ن مسافت محـل  ن مسافت محـل  ييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . ن نمودن نمودن نمودن نمودييييييييخ تولد تعخ تولد تعخ تولد تعخ تولد تعييييشخص، تارشخص، تارشخص، تارشخص، تار    ييييرا مشخص نمود و برارا مشخص نمود و برارا مشخص نمود و برارا مشخص نمود و برا    ييييمحل خاصمحل خاصمحل خاصمحل خاص

ن فاكتور ن فاكتور ن فاكتور ن فاكتور ييييصادر گردد كه اصادر گردد كه اصادر گردد كه اصادر گردد كه ا    يييين حساب فاكتورن حساب فاكتورن حساب فاكتورن حساب فاكتوريييياااا    يييياگر برااگر برااگر برااگر برا. . . . ددددييييد مشخص نمائد مشخص نمائد مشخص نمائد مشخص نمائييييتوانتوانتوانتوان    ييييشخص را مشخص را مشخص را مشخص را م

و فروش خود را به و فروش خود را به و فروش خود را به و فروش خود را به     ددددييييد گزارش سه ماهه خرد گزارش سه ماهه خرد گزارش سه ماهه خرد گزارش سه ماهه خرييييكه بخواهكه بخواهكه بخواهكه بخواه    ييييات بر ارزش افزوده باشد زمانات بر ارزش افزوده باشد زمانات بر ارزش افزوده باشد زمانات بر ارزش افزوده باشد زمانييييمالمالمالمال    ييييدارادارادارادارا

و و و و ) ) ) ) ييييييييدارادارادارادارا((((، نام شهر، نام شهر، نام شهر، نام شهر))))ييييييييدارادارادارادارا((((نوع حساب، نام استاننوع حساب، نام استاننوع حساب، نام استاننوع حساب، نام استان    ييييد الزم است تا در بخش هاد الزم است تا در بخش هاد الزم است تا در بخش هاد الزم است تا در بخش هاييييارسال كنارسال كنارسال كنارسال كن    ييييييييدارادارادارادارا
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است كه اگر نوع حسـاب  است كه اگر نوع حسـاب  است كه اگر نوع حسـاب  است كه اگر نوع حسـاب      ييييههههييييد، البته بدد، البته بدد، البته بدد، البته بدييييل كنل كنل كنل كنيييياطالعات مربوطه را تكماطالعات مربوطه را تكماطالعات مربوطه را تكماطالعات مربوطه را تكم    ييييييييدار در دارادار در دارادار در دارادار در دارايييينوع خرنوع خرنوع خرنوع خر

    ....ددددييييارد كنارد كنارد كنارد كنرا ورا ورا ورا و    ييييد كدملد كدملد كدملد كدملييييباشد باباشد باباشد باباشد با    ييييققققييييو اگر شخص حقو اگر شخص حقو اگر شخص حقو اگر شخص حق    ييييد كد اقتصادد كد اقتصادد كد اقتصادد كد اقتصادييييباشد باباشد باباشد باباشد با    ييييشخص حقوقشخص حقوقشخص حقوقشخص حقوق

 :گردشبرگه 

 
 

در اين قسمت كليه اسنادي كه در اين قسمت كليه اسنادي كه در اين قسمت كليه اسنادي كه در اين قسمت كليه اسنادي كه . . . . مي توانيد گردش يك حساب خاص را ببينيد مي توانيد گردش يك حساب خاص را ببينيد مي توانيد گردش يك حساب خاص را ببينيد مي توانيد گردش يك حساب خاص را ببينيد     گردشگردشگردشگردشدربرگه دربرگه دربرگه دربرگه 

امكاني كه در اين قسمت وجود دارد ، امكاني كه در اين قسمت وجود دارد ، امكاني كه در اين قسمت وجود دارد ، امكاني كه در اين قسمت وجود دارد ، . . . . براي اين حساب صادر شده اند قابل مشاهده مي باشند براي اين حساب صادر شده اند قابل مشاهده مي باشند براي اين حساب صادر شده اند قابل مشاهده مي باشند براي اين حساب صادر شده اند قابل مشاهده مي باشند 

ن است كه گردش ارزي طرف حساب نيز نمايش داده مي شود   ن است كه گردش ارزي طرف حساب نيز نمايش داده مي شود  اي ن است كه گردش ارزي طرف حساب نيز نمايش داده مي شود  اي ن است كه گردش ارزي طرف حساب نيز نمايش داده مي شود  اي          Insertبا استفاده از كليد با استفاده از كليد با استفاده از كليد با استفاده از كليد . . . . اي

ضمنا با اين ضمنا با اين ضمنا با اين ضمنا با اين . . . . ا انتخاب كرده و جمع موارد انتخابي را مشاهده نماييد ا انتخاب كرده و جمع موارد انتخابي را مشاهده نماييد ا انتخاب كرده و جمع موارد انتخابي را مشاهده نماييد ا انتخاب كرده و جمع موارد انتخابي را مشاهده نماييد مي توانيد سطرهاي خاص رمي توانيد سطرهاي خاص رمي توانيد سطرهاي خاص رمي توانيد سطرهاي خاص ر

اگر به جاي اگر به جاي اگر به جاي اگر به جاي . . . . حساب ها را كنترل كنيد و موارد كنترل شده را تيك بزنيد حساب ها را كنترل كنيد و موارد كنترل شده را تيك بزنيد حساب ها را كنترل كنيد و موارد كنترل شده را تيك بزنيد حساب ها را كنترل كنيد و موارد كنترل شده را تيك بزنيد     روش مي توانيد صورتروش مي توانيد صورتروش مي توانيد صورتروش مي توانيد صورت

استفاده كنيد ، موارد انتخابي پس از خـروج از برنامـه نيـز بـاقي     استفاده كنيد ، موارد انتخابي پس از خـروج از برنامـه نيـز بـاقي     استفاده كنيد ، موارد انتخابي پس از خـروج از برنامـه نيـز بـاقي     استفاده كنيد ، موارد انتخابي پس از خـروج از برنامـه نيـز بـاقي             ۵۵۵۵Fاز كليد از كليد از كليد از كليد         Insertكليد كليد كليد كليد 

اگر مي اگر مي اگر مي اگر مي . . . . هاي مختلف انجام دهيد هاي مختلف انجام دهيد هاي مختلف انجام دهيد هاي مختلف انجام دهيد     مي توانيد كنترل حسابها را در زمانمي توانيد كنترل حسابها را در زمانمي توانيد كنترل حسابها را در زمانمي توانيد كنترل حسابها را در زمان    بنابراينبنابراينبنابراينبنابراين. . . . خواهند ماند خواهند ماند خواهند ماند خواهند ماند 

ني خاص داشته باشيد ، به جاي استفاده از برگه فعاليت     خواهيد صورتخواهيد صورتخواهيد صورتخواهيد صورت ني خاص داشته باشيد ، به جاي استفاده از برگه فعاليت حساب را در يك بازه زما ني خاص داشته باشيد ، به جاي استفاده از برگه فعاليت حساب را در يك بازه زما ني خاص داشته باشيد ، به جاي استفاده از برگه فعاليت حساب را در يك بازه زما حساب را در يك بازه زما

موارد مربوط به موارد مربوط به موارد مربوط به موارد مربوط به . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         +۱۱۱۱Shiftحساب ، در صفحه اصلي برنامه از تركيب كليدهاي حساب ، در صفحه اصلي برنامه از تركيب كليدهاي حساب ، در صفحه اصلي برنامه از تركيب كليدهاي حساب ، در صفحه اصلي برنامه از تركيب كليدهاي 

اگر سند نمـايش داده  اگر سند نمـايش داده  اگر سند نمـايش داده  اگر سند نمـايش داده  . . . . در اينجا نيز وجود دارند در اينجا نيز وجود دارند در اينجا نيز وجود دارند در اينجا نيز وجود دارند     ۵۵۵۵Fو و و و     insertده از ده از ده از ده از انتخاب رديف ها با استفاانتخاب رديف ها با استفاانتخاب رديف ها با استفاانتخاب رديف ها با استفا

ليت حساب يك سند اتوماتيك باشد ، با استفاده از دكمه  ليت حساب يك سند اتوماتيك باشد ، با استفاده از دكمه شده در فعا ليت حساب يك سند اتوماتيك باشد ، با استفاده از دكمه شده در فعا ليت حساب يك سند اتوماتيك باشد ، با استفاده از دكمه شده در فعا در باالي فرم در باالي فرم در باالي فرم در باالي فرم         "مرتبط بهمرتبط بهمرتبط بهمرتبط به"شده در فعا

با دابل كليك برروي رديف مربوطه ، مي با دابل كليك برروي رديف مربوطه ، مي با دابل كليك برروي رديف مربوطه ، مي با دابل كليك برروي رديف مربوطه ، مي . . . . ه را مشاهده كرد ه را مشاهده كرد ه را مشاهده كرد ه را مشاهده كرد ططططمربومربومربومربو.... .... .... .... ، مي توان فاكتور ، چك و ، مي توان فاكتور ، چك و ، مي توان فاكتور ، چك و ، مي توان فاكتور ، چك و 

    . . . . بداري مربوطه شويد بداري مربوطه شويد بداري مربوطه شويد بداري مربوطه شويد توانيد وارد سند حساتوانيد وارد سند حساتوانيد وارد سند حساتوانيد وارد سند حسا
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ش ش ش ش ييييشما نماشما نماشما نماشما نما    يييير برار برار برار براييييزززز    ييييد منود منود منود منوييييك راست كنك راست كنك راست كنك راست كنيييين حسابها كلن حسابها كلن حسابها كلن حسابها كلييييجدول گزارش دفتر معجدول گزارش دفتر معجدول گزارش دفتر معجدول گزارش دفتر مع    يييياگر بر رواگر بر رواگر بر رواگر بر رو

    ::::شودشودشودشود    ييييداده مداده مداده مداده م

 
    

ر مجاز ر مجاز ر مجاز ر مجاز ييييمجاز و غمجاز و غمجاز و غمجاز و غ    ييييص دسترسص دسترسص دسترسص دسترسييييتخصتخصتخصتخص    يييين قسمت بران قسمت بران قسمت بران قسمت برايييياااا: : : :     يييين سطوح دسترسن سطوح دسترسن سطوح دسترسن سطوح دسترسييييييييتعتعتعتع ----1111

استفاده استفاده استفاده استفاده     CyberAccountد به كاربران برنامه د به كاربران برنامه د به كاربران برنامه د به كاربران برنامه ييييك راست كرده اك راست كرده اك راست كرده اك راست كرده اييييآن كلآن كلآن كلآن كل    ييييكه روكه روكه روكه رو    ييييقسمتقسمتقسمتقسمت

د گروه كاربر مورد نظر را د گروه كاربر مورد نظر را د گروه كاربر مورد نظر را د گروه كاربر مورد نظر را ييييباشد كه ابتدا باباشد كه ابتدا باباشد كه ابتدا باباشد كه ابتدا با    يييين صورت من صورت من صورت من صورت مييييشود، روش استفاده از آن به اشود، روش استفاده از آن به اشود، روش استفاده از آن به اشود، روش استفاده از آن به ا    ييييمممم

ش ش ش ش ييييفقط خواندن، خواندن و نوشتن ، پفقط خواندن، خواندن و نوشتن ، پفقط خواندن، خواندن و نوشتن ، پفقط خواندن، خواندن و نوشتن ، پ((((    يييين سطوح دسترسن سطوح دسترسن سطوح دسترسن سطوح دسترسييييانتخاب كرده و سپس از بانتخاب كرده و سپس از بانتخاب كرده و سپس از بانتخاب كرده و سپس از ب

 ....ددددييييكنكنكنكن    يييينوع مورد نظر خود را انتخاب منوع مورد نظر خود را انتخاب منوع مورد نظر خود را انتخاب منوع مورد نظر خود را انتخاب م) ) ) ) فرض كاملفرض كاملفرض كاملفرض كامل



82828282 

 

 

 
 

ا ا ا ا ييييو و و و     ييييانتخابانتخابانتخابانتخاب    ييييف هاف هاف هاف هاييييبود ردبود ردبود ردبود ردد د د د ييييك شود قادر خواهك شود قادر خواهك شود قادر خواهك شود قادر خواهيييينه كلنه كلنه كلنه كليييين گزن گزن گزن گزيييياااا    يييياگر بر رواگر بر رواگر بر رواگر بر رو: : : : چاپ جدول چاپ جدول چاپ جدول چاپ جدول  ----2222

    ....ددددييييييييجدول را چاپ نماجدول را چاپ نماجدول را چاپ نماجدول را چاپ نما    ييييف هاف هاف هاف هاييييتمام ردتمام ردتمام ردتمام رد

 :توضيح مربوط به برگه تسهيم هزينه 
 

 

انتخاب شده باشد انتخاب شده باشد انتخاب شده باشد انتخاب شده باشد     "هزينه هاي توليديهزينه هاي توليديهزينه هاي توليديهزينه هاي توليدي    ----مممم    ----ز ز ز ز     ////سسسس"اگر در قسمت اطالعات كلي ، نوع حساب اگر در قسمت اطالعات كلي ، نوع حساب اگر در قسمت اطالعات كلي ، نوع حساب اگر در قسمت اطالعات كلي ، نوع حساب 

توجـه  توجـه  توجـه  توجـه  . . . . ، مي توان اين هزينه را روي كااليي كه كالس آن محصول مي باشد ، سرشـكن كـرد   ، مي توان اين هزينه را روي كااليي كه كالس آن محصول مي باشد ، سرشـكن كـرد   ، مي توان اين هزينه را روي كااليي كه كالس آن محصول مي باشد ، سرشـكن كـرد   ، مي توان اين هزينه را روي كااليي كه كالس آن محصول مي باشد ، سرشـكن كـرد   
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و بايد مطابق ميزاني كه هر محصول از اين هزينه و بايد مطابق ميزاني كه هر محصول از اين هزينه و بايد مطابق ميزاني كه هر محصول از اين هزينه و بايد مطابق ميزاني كه هر محصول از اين هزينه . . . . باشد باشد باشد باشد     100100100100كه جمع درصد بايد كه جمع درصد بايد كه جمع درصد بايد كه جمع درصد بايد     شته باشيدشته باشيدشته باشيدشته باشيددادادادا

    ....استفاده مي كند ، به آن درصد داد استفاده مي كند ، به آن درصد داد استفاده مي كند ، به آن درصد داد استفاده مي كند ، به آن درصد داد 

 :حسابهاي تفصيلي واحد   3 – 2
ا ، چهار سطح حسابداري كافي نباشد و سطح پنجم بـراي      چنانچنانچنانچنان ا ، چهار سطح حسابداري كافي نباشد و سطح پنجم بـراي  چه براي سطح بندي حسابه ا ، چهار سطح حسابداري كافي نباشد و سطح پنجم بـراي  چه براي سطح بندي حسابه ا ، چهار سطح حسابداري كافي نباشد و سطح پنجم بـراي  چه براي سطح بندي حسابه چه براي سطح بندي حسابه

و يا  حسابهايي وجود داشته باشد كه بايد با چنـدين  و يا  حسابهايي وجود داشته باشد كه بايد با چنـدين  و يا  حسابهايي وجود داشته باشد كه بايد با چنـدين  و يا  حسابهايي وجود داشته باشد كه بايد با چنـدين  ) ) ) ) ل ل ل ل تفصيل در تفصيتفصيل در تفصيتفصيل در تفصيتفصيل در تفصي((((حسابها  الزم باشد حسابها  الزم باشد حسابها  الزم باشد حسابها  الزم باشد 

يا يا يا يا     Uniqueدر اين گونه موارد از حسابهاي تفصيلي واحد يا در اين گونه موارد از حسابهاي تفصيلي واحد يا در اين گونه موارد از حسابهاي تفصيلي واحد يا در اين گونه موارد از حسابهاي تفصيلي واحد يا . . . . معين مختلف در ارتباط باشند معين مختلف در ارتباط باشند معين مختلف در ارتباط باشند معين مختلف در ارتباط باشند 

نظير نظير نظير نظير     ييييمختلفمختلفمختلفمختلف    ييييپرسنل حسابهاپرسنل حسابهاپرسنل حسابهاپرسنل حسابها    ييييبرابرابرابرابه عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال . . . . حسابهاي تفصيلي شناور  استفاده مي شود حسابهاي تفصيلي شناور  استفاده مي شود حسابهاي تفصيلي شناور  استفاده مي شود حسابهاي تفصيلي شناور  استفاده مي شود 

بـار معرفـي   بـار معرفـي   بـار معرفـي   بـار معرفـي       چنـد چنـد چنـد چنـد براي جلوگيري از براي جلوگيري از براي جلوگيري از براي جلوگيري از . . . .     وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد.. .. .. .. ....و و و و     ييييمساعده حقوق ، وام ، حقوق پرداختنمساعده حقوق ، وام ، حقوق پرداختنمساعده حقوق ، وام ، حقوق پرداختنمساعده حقوق ، وام ، حقوق پرداختن

    ....    پرسـنل پرسـنل پرسـنل پرسـنل يك گروه تفصيلي واحد ايجاد كنيد مثال به نام يك گروه تفصيلي واحد ايجاد كنيد مثال به نام يك گروه تفصيلي واحد ايجاد كنيد مثال به نام يك گروه تفصيلي واحد ايجاد كنيد مثال به نام توانيد  توانيد  توانيد  توانيد      ييييمممم    ،،،،    هر شخصهر شخصهر شخصهر شخص    ييييحساب براحساب براحساب براحساب برا

        . . . . واحد تعريف كنيد واحد تعريف كنيد واحد تعريف كنيد واحد تعريف كنيد     ييييهر يك از كاركنان نيز يك حساب تفصيلهر يك از كاركنان نيز يك حساب تفصيلهر يك از كاركنان نيز يك حساب تفصيلهر يك از كاركنان نيز يك حساب تفصيل    ييييبرابرابرابرا

واحد با آنها در ارتباط هستند مانند مساعده ، واحد با آنها در ارتباط هستند مانند مساعده ، واحد با آنها در ارتباط هستند مانند مساعده ، واحد با آنها در ارتباط هستند مانند مساعده ،     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييكه حساب هاكه حساب هاكه حساب هاكه حساب ها    ييييمعينمعينمعينمعين    ييييحساب هاحساب هاحساب هاحساب هابراي براي براي براي     

سـپس در برگـه   سـپس در برگـه   سـپس در برگـه   سـپس در برگـه   . . . .     كنيـد كنيـد كنيـد كنيـد تعريف تعريف تعريف تعريف به همان نام به همان نام به همان نام به همان نام يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي يك حساب تفصيلي     ... ... ... ... و و و و     ييييوام ، حقوق پرداختنوام ، حقوق پرداختنوام ، حقوق پرداختنوام ، حقوق پرداختن

واحد ، گروه مربوطه را انتخاب نماييد كه در اين مثال واحد ، گروه مربوطه را انتخاب نماييد كه در اين مثال واحد ، گروه مربوطه را انتخاب نماييد كه در اين مثال واحد ، گروه مربوطه را انتخاب نماييد كه در اين مثال     يييي، در قسمت گروه تفصيل، در قسمت گروه تفصيل، در قسمت گروه تفصيل، در قسمت گروه تفصيل    يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل

ابتـدا نـام   ابتـدا نـام   ابتـدا نـام   ابتـدا نـام   ... ... ... ... در اسناد ، فاكتورهـا و  در اسناد ، فاكتورهـا و  در اسناد ، فاكتورهـا و  در اسناد ، فاكتورهـا و      هنگام انتخاب حسابهنگام انتخاب حسابهنگام انتخاب حسابهنگام انتخاب حسابدر اين صورت در اين صورت در اين صورت در اين صورت ....پرسنل انتخاب شود پرسنل انتخاب شود پرسنل انتخاب شود پرسنل انتخاب شود 

نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي واحد مربوطه واحد مربوطه واحد مربوطه واحد مربوطه     ييييانتخاب تفصيلانتخاب تفصيلانتخاب تفصيلانتخاب تفصيل    ييييبرابرابرابراحساب انتخاب مي شود و سپس پنجره اي حساب انتخاب مي شود و سپس پنجره اي حساب انتخاب مي شود و سپس پنجره اي حساب انتخاب مي شود و سپس پنجره اي 

، در پنجره اول  نام حساب را مساعده حقوق و در پنجره     ....شود شود شود شود  ، در پنجره اول  نام حساب را مساعده حقوق و در پنجره در مثال باال ، هنگام صدور سند  ، در پنجره اول  نام حساب را مساعده حقوق و در پنجره در مثال باال ، هنگام صدور سند  ، در پنجره اول  نام حساب را مساعده حقوق و در پنجره در مثال باال ، هنگام صدور سند  در مثال باال ، هنگام صدور سند 

        .نام شخص را انتخاب نماييدنام شخص را انتخاب نماييدنام شخص را انتخاب نماييدنام شخص را انتخاب نماييد    ييييبعدبعدبعدبعد

    ::::واحد واحد واحد واحد تعريف گروه تفصيلي تعريف گروه تفصيلي تعريف گروه تفصيلي تعريف گروه تفصيلي 
معرفي گروه تفصيلي واحد را انتخاب معرفي گروه تفصيلي واحد را انتخاب معرفي گروه تفصيلي واحد را انتخاب معرفي گروه تفصيلي واحد را انتخاب     >معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

  ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

 
 

    ....دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �
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 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكد گروه تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد گروه تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد گروه تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد گروه تفصيلي واحد را وارد كنيد و  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterنام گروه تفصيلي واحد را وارد نموده و نام گروه تفصيلي واحد را وارد نموده و نام گروه تفصيلي واحد را وارد نموده و نام گروه تفصيلي واحد را وارد نموده و  �

    ....دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد  �

 :معرفي تفصيلي واحد 
معرفي تفصيلي واحد را انتخاب كنيد و معرفي تفصيلي واحد را انتخاب كنيد و معرفي تفصيلي واحد را انتخاب كنيد و معرفي تفصيلي واحد را انتخاب كنيد و     >معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه معرفي تفصيلي واحد و گروه     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

 . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Ctrl+Uيا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي 
 

 
 

    ....دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكد تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد تفصيلي واحد را وارد كنيد و كد تفصيلي واحد را وارد كنيد و  �

 . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterنام تفصيلي واحد را وارد كنيد و نام تفصيلي واحد را وارد كنيد و نام تفصيلي واحد را وارد كنيد و نام تفصيلي واحد را وارد كنيد و  �

را كه اين تفصيلي واحد زير گروه آن است ، انتخاب كنيد � را كه اين تفصيلي واحد زير گروه آن است ، انتخاب كنيدگروه تفصيلي واحدي  را كه اين تفصيلي واحد زير گروه آن است ، انتخاب كنيدگروه تفصيلي واحدي  را كه اين تفصيلي واحد زير گروه آن است ، انتخاب كنيدگروه تفصيلي واحدي       ....گروه تفصيلي واحدي 

 ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ذخيره ذخيره ذخيره ذخيره "دكمه دكمه دكمه دكمه  �

تفصيلي واحد هـم  تفصيلي واحد هـم  تفصيلي واحد هـم  تفصيلي واحد هـم      ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابهابراي براي براي براي واحد ، واحد ، واحد ، واحد ،     ييييمربوط به قسمت تفصيلمربوط به قسمت تفصيلمربوط به قسمت تفصيلمربوط به قسمت تفصيل    "يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل"در برگه در برگه در برگه در برگه 

، واحد پولي ، واحد پولي ، واحد پولي ، واحد پولي     2222و و و و     1111مي توانيد يك سري اطالعات تكميلي از قبيل توضيحات ، نماينده فروش مي توانيد يك سري اطالعات تكميلي از قبيل توضيحات ، نماينده فروش مي توانيد يك سري اطالعات تكميلي از قبيل توضيحات ، نماينده فروش مي توانيد يك سري اطالعات تكميلي از قبيل توضيحات ، نماينده فروش 

پيش فرض ، درصد كميسيون ، سقف بدهكاري و بستانكاري و سقف بدهكاري و بستانكاري با پيش فرض ، درصد كميسيون ، سقف بدهكاري و بستانكاري و سقف بدهكاري و بستانكاري با پيش فرض ، درصد كميسيون ، سقف بدهكاري و بستانكاري و سقف بدهكاري و بستانكاري با پيش فرض ، درصد كميسيون ، سقف بدهكاري و بستانكاري و سقف بدهكاري و بستانكاري با 

 . . . . اسناد وارد نماييد اسناد وارد نماييد اسناد وارد نماييد اسناد وارد نماييد 

قبيل آدرس ، تلفن ، فكس ، قبيل آدرس ، تلفن ، فكس ، قبيل آدرس ، تلفن ، فكس ، قبيل آدرس ، تلفن ، فكس ، به همين ترتيب در پنجره اطالعات جزئي مي توانيد اطالعاتي از به همين ترتيب در پنجره اطالعات جزئي مي توانيد اطالعاتي از به همين ترتيب در پنجره اطالعات جزئي مي توانيد اطالعاتي از به همين ترتيب در پنجره اطالعات جزئي مي توانيد اطالعاتي از 

 . . . . قابل استفاده مي باشند قابل استفاده مي باشند قابل استفاده مي باشند قابل استفاده مي باشند     نيزنيزنيزنيز    اين فيلد ها در طراحي فرم هااين فيلد ها در طراحي فرم هااين فيلد ها در طراحي فرم هااين فيلد ها در طراحي فرم ها. . . . وارد كنيد وارد كنيد وارد كنيد وارد كنيد ... ... ... ... سطح تخفيف و سطح تخفيف و سطح تخفيف و سطح تخفيف و 

 



 85858585                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 
 

تفصيلي واحد ، دقيقا مشابه فعاليت حساب براي حسابهاي  تفصيلي واحد ، دقيقا مشابه فعاليت حساب براي حسابهاي در قسمت مربوط به فعاليت حساب  تفصيلي واحد ، دقيقا مشابه فعاليت حساب براي حسابهاي در قسمت مربوط به فعاليت حساب  تفصيلي واحد ، دقيقا مشابه فعاليت حساب براي حسابهاي در قسمت مربوط به فعاليت حساب  در قسمت مربوط به فعاليت حساب 

مي توانيد گردش حساب اين تفصيلي واحد را مشاهده كنيد  مي توانيد گردش حساب اين تفصيلي واحد را مشاهده كنيد تفصيلي ،  مي توانيد گردش حساب اين تفصيلي واحد را مشاهده كنيد تفصيلي ،  مي توانيد گردش حساب اين تفصيلي واحد را مشاهده كنيد تفصيلي ،      ....تفصيلي ، 

تبط كردن يك حساب تفصيلي به گروه تفصيلي واحد مربوطه     روشروشروشروش تبط كردن يك حساب تفصيلي به گروه تفصيلي واحد مربوطه مر تبط كردن يك حساب تفصيلي به گروه تفصيلي واحد مربوطه مر تبط كردن يك حساب تفصيلي به گروه تفصيلي واحد مربوطه مر     ::::مر

    . . . . معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب كنيد     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

را انتخاب را انتخاب را انتخاب را انتخاب     ))))به عنوان مثال مساعده حقوق به عنوان مثال مساعده حقوق به عنوان مثال مساعده حقوق به عنوان مثال مساعده حقوق ( ( ( (     در قسمت اطالعات كلي ، حساب تفصيلي مربوطهدر قسمت اطالعات كلي ، حساب تفصيلي مربوطهدر قسمت اطالعات كلي ، حساب تفصيلي مربوطهدر قسمت اطالعات كلي ، حساب تفصيلي مربوطه

    ....اصالح را كليك كنيداصالح را كليك كنيداصالح را كليك كنيداصالح را كليك كنيدكنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكمه كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكمه كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكمه كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكمه 

 

 
 



86868686 

 

 

تفصيلي واحد ، گروه تفصيلي واحد مربـوط بـه حسـاب     � تفصيلي واحد ، گروه تفصيلي واحد مربـوط بـه حسـاب    از جعبه متن مربوط به گروه  تفصيلي واحد ، گروه تفصيلي واحد مربـوط بـه حسـاب    از جعبه متن مربوط به گروه  تفصيلي واحد ، گروه تفصيلي واحد مربـوط بـه حسـاب    از جعبه متن مربوط به گروه  از جعبه متن مربوط به گروه 

    ))))به عنوان مثال كاركنان به عنوان مثال كاركنان به عنوان مثال كاركنان به عنوان مثال كاركنان ( ( ( ( تفصيلي واحد را انتخاب كنيد تفصيلي واحد را انتخاب كنيد تفصيلي واحد را انتخاب كنيد تفصيلي واحد را انتخاب كنيد 

 ....دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد  �

واحـد ، ابتـدا نـام حسـاب     واحـد ، ابتـدا نـام حسـاب     واحـد ، ابتـدا نـام حسـاب     واحـد ، ابتـدا نـام حسـاب         ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    ييييبرابرابرابرا...  ...  ...  ...  حال هنگام صدور سند ، فاكتور ، چك و حال هنگام صدور سند ، فاكتور ، چك و حال هنگام صدور سند ، فاكتور ، چك و حال هنگام صدور سند ، فاكتور ، چك و 

به عنوان مثال هنگـام  به عنوان مثال هنگـام  به عنوان مثال هنگـام  به عنوان مثال هنگـام  . . . . واحد واحد واحد واحد     ييييشود و سپس حساب تفصيلشود و سپس حساب تفصيلشود و سپس حساب تفصيلشود و سپس حساب تفصيل    ييييمربوطه پرسيده ممربوطه پرسيده ممربوطه پرسيده ممربوطه پرسيده م) ) ) ) معينمعينمعينمعين((((    ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل

كنيد و سپس از ليست كاركنان ، پرسـنل  كنيد و سپس از ليست كاركنان ، پرسـنل  كنيد و سپس از ليست كاركنان ، پرسـنل  كنيد و سپس از ليست كاركنان ، پرسـنل      ييييصدور سند ابتدا حساب مساعده حقوق را انتخاب مصدور سند ابتدا حساب مساعده حقوق را انتخاب مصدور سند ابتدا حساب مساعده حقوق را انتخاب مصدور سند ابتدا حساب مساعده حقوق را انتخاب م

    ....مورد نظر قابل انتخاب خواهند بود مورد نظر قابل انتخاب خواهند بود مورد نظر قابل انتخاب خواهند بود مورد نظر قابل انتخاب خواهند بود 
    

    مراكز هزينه  3 – 3
    ييييمربوط به پروژه ها ، شعب و قسمت هـا مربوط به پروژه ها ، شعب و قسمت هـا مربوط به پروژه ها ، شعب و قسمت هـا مربوط به پروژه ها ، شعب و قسمت هـا     ييييتوانيد امور حسابدارتوانيد امور حسابدارتوانيد امور حسابدارتوانيد امور حسابدار    ييييهزينه ، مهزينه ، مهزينه ، مهزينه ، م    با استفاده از مراكزبا استفاده از مراكزبا استفاده از مراكزبا استفاده از مراكز

    ييييبرابرابرابرا. . . . مربوط به مراكز هزينه استفاده نماييدمربوط به مراكز هزينه استفاده نماييدمربوط به مراكز هزينه استفاده نماييدمربوط به مراكز هزينه استفاده نماييد    ييييمختلف موسسه خود را انجام داده و از گزارش هامختلف موسسه خود را انجام داده و از گزارش هامختلف موسسه خود را انجام داده و از گزارش هامختلف موسسه خود را انجام داده و از گزارش ها

ستفاده از مراكز هزينه ، ابتدا بايد مراكز را گروهبند ستفاده از مراكز هزينه ، ابتدا بايد مراكز را گروهبندا ستفاده از مراكز هزينه ، ابتدا بايد مراكز را گروهبندا ستفاده از مراكز هزينه ، ابتدا بايد مراكز را گروهبندا     ....كنيد كنيد كنيد كنيد     ييييا

 :گروهبندي مراكز هزينه 

    ....گروه مراكز هزينه را انتخاب كنيد گروه مراكز هزينه را انتخاب كنيد گروه مراكز هزينه را انتخاب كنيد گروه مراكز هزينه را انتخاب كنيد     >معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه     –    1111

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "جديدجديدجديدجديد    "دكمهدكمهدكمهدكمه    –    2222

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكد گروه را وارد كرده و كد گروه را وارد كرده و كد گروه را وارد كرده و كد گروه را وارد كرده و     –    3333

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد      Enterنام گروه را وارد كنيد و نام گروه را وارد كنيد و نام گروه را وارد كنيد و نام گروه را وارد كنيد و     –4444

    . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره    "دكمهدكمهدكمهدكمه    –    5555

 :مراكز هزينه  يمعرف 
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    ::::معرفي مراكز هزينه به صورت زير عمل كنيد معرفي مراكز هزينه به صورت زير عمل كنيد معرفي مراكز هزينه به صورت زير عمل كنيد معرفي مراكز هزينه به صورت زير عمل كنيد براي براي براي براي 

 ....مراكز هزينه را انتخاب كنيدمراكز هزينه را انتخاب كنيدمراكز هزينه را انتخاب كنيدمراكز هزينه را انتخاب كنيد    >معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه معرفي مراكز هزينه     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 . . . . دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �

    Enterنام مركز هزينه را وارد نموده و نام مركز هزينه را وارد نموده و نام مركز هزينه را وارد نموده و نام مركز هزينه را وارد نموده و . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكد مركز هزينه را وارد نموده و كد مركز هزينه را وارد نموده و كد مركز هزينه را وارد نموده و كد مركز هزينه را وارد نموده و  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد 

را كه اين مركز هزينه به آن مرتبط است انتخاب كرده و را كه اين مركز هزينه به آن مرتبط است انتخاب كرده و را كه اين مركز هزينه به آن مرتبط است انتخاب كرده و را كه اين مركز هزينه به آن مرتبط است انتخاب كرده و     يييي، گروه، گروه، گروه، گروه    "گروهگروهگروهگروه"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

Enter     بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد.... 

 ....كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدرا را را را     "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره"از نوار ابزار باالي فرم دكمه از نوار ابزار باالي فرم دكمه از نوار ابزار باالي فرم دكمه از نوار ابزار باالي فرم دكمه      �

حسابها و كاالهايي كه در مركز هزينه استفاده مي شوند، بايستي ابتدا در چارت كاالها حسابها و كاالهايي كه در مركز هزينه استفاده مي شوند، بايستي ابتدا در چارت كاالها حسابها و كاالهايي كه در مركز هزينه استفاده مي شوند، بايستي ابتدا در چارت كاالها حسابها و كاالهايي كه در مركز هزينه استفاده مي شوند، بايستي ابتدا در چارت كاالها  �

چارت حساب ها، قسمت مركز هزينه مربوطه تيك داشته باشد چارت حساب ها، قسمت مركز هزينه مربوطه تيك داشته باشديا در  چارت حساب ها، قسمت مركز هزينه مربوطه تيك داشته باشديا در  چارت حساب ها، قسمت مركز هزينه مربوطه تيك داشته باشديا در   ....يا در 
    

 و دفتر چك  يامور خزانه دار 3 – 4
 يدريافتن يمربوط به چك ها يبانك ها يمعرف
 ....تعريف بانك ها  را انتخاب كنيد تعريف بانك ها  را انتخاب كنيد تعريف بانك ها  را انتخاب كنيد تعريف بانك ها  را انتخاب كنيد     >دفتر چك دفتر چك دفتر چك دفتر چك     >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     يييياز منواز منواز منواز منو �

 ....دكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيد �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكد بانك را تايپ كرده كد بانك را تايپ كرده كد بانك را تايپ كرده كد بانك را تايپ كرده  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterنام بانك را تايپ كرده نام بانك را تايپ كرده نام بانك را تايپ كرده نام بانك را تايپ كرده  �

 ....كنيد كنيد كنيد كنيد     ككككييييرا كلرا كلرا كلرا كل    "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره"دكمه دكمه دكمه دكمه  �

    ييييباشند و نه چك هاباشند و نه چك هاباشند و نه چك هاباشند و نه چك ها    ييييمممم    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتن    ييييتوجه داشته باشيد كه اين بانك ها مربوط به چك هاتوجه داشته باشيد كه اين بانك ها مربوط به چك هاتوجه داشته باشيد كه اين بانك ها مربوط به چك هاتوجه داشته باشيد كه اين بانك ها مربوط به چك ها

بايد در چارت حسابها ، حساب بايد در چارت حسابها ، حساب بايد در چارت حسابها ، حساب بايد در چارت حسابها ، حساب     ييييپرداختنپرداختنپرداختنپرداختن    ييييمربوط به چك هامربوط به چك هامربوط به چك هامربوط به چك ها    ييييبانك هابانك هابانك هابانك ها    ييييبرابرابرابرا. . . .     ييييپرداختنپرداختنپرداختنپرداختن

 ....نماييد نماييد نماييد نماييد     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل
    

 :دفتر چكهاي دريافتي 
    ::::سه روش وجود دارد سه روش وجود دارد سه روش وجود دارد سه روش وجود دارد ورود يك چك دريافتي جديد ورود يك چك دريافتي جديد ورود يك چك دريافتي جديد ورود يك چك دريافتي جديد     ييييبرابرابرابرا 

    مستقيما از دفترچك مستقيما از دفترچك مستقيما از دفترچك مستقيما از دفترچك . . . .     1111

    برگ دريافت وجهبرگ دريافت وجهبرگ دريافت وجهبرگ دريافت وجه.  .  .  .      2222

    ييييسند حسابدارسند حسابدارسند حسابدارسند حسابدار. . . .     3333

چكهـاي  چكهـاي  چكهـاي  چكهـاي      >دفتـر چـك   دفتـر چـك   دفتـر چـك   دفتـر چـك       >چك هاي دريافتي از منوي عمليات روزانه چك هاي دريافتي از منوي عمليات روزانه چك هاي دريافتي از منوي عمليات روزانه چك هاي دريافتي از منوي عمليات روزانه به دفتر به دفتر به دفتر به دفتر     ييييدسترسدسترسدسترسدسترس    برايبرايبرايبراي

    . . . . دريافتني را انتخاب كنيد دريافتني را انتخاب كنيد دريافتني را انتخاب كنيد دريافتني را انتخاب كنيد 
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  . دكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيد    –    1111
 

 
 

توجـه  توجـه  توجـه  توجـه  . . . . را وارد كنيـد  را وارد كنيـد  را وارد كنيـد  را وارد كنيـد      ))))جعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپجعبه متن سمت چپ((((در فرم باز شده ، نام پرداخت كننده چكدر فرم باز شده ، نام پرداخت كننده چكدر فرم باز شده ، نام پرداخت كننده چكدر فرم باز شده ، نام پرداخت كننده چك    –    2222

واحد واحد واحد واحد     ييييو يا تفصيلو يا تفصيلو يا تفصيلو يا تفصيلداشته باشيد كه براي پرداخت كننده چك بايد در سيستم حساب تفصيلي داشته باشيد كه براي پرداخت كننده چك بايد در سيستم حساب تفصيلي داشته باشيد كه براي پرداخت كننده چك بايد در سيستم حساب تفصيلي داشته باشيد كه براي پرداخت كننده چك بايد در سيستم حساب تفصيلي 

ساير فيلد ها نظير نوع ساير فيلد ها نظير نوع ساير فيلد ها نظير نوع ساير فيلد ها نظير نوع . . . . شماره چك ، تاريخ سررسيد و مبلغ را وارد نماييد شماره چك ، تاريخ سررسيد و مبلغ را وارد نماييد شماره چك ، تاريخ سررسيد و مبلغ را وارد نماييد شماره چك ، تاريخ سررسيد و مبلغ را وارد نماييد . . . . تعريف شده باشد تعريف شده باشد تعريف شده باشد تعريف شده باشد 

آنها جستجو انجام آنها جستجو انجام آنها جستجو انجام آنها جستجو انجام     اختياري هستند و البته مي توان بر اساساختياري هستند و البته مي توان بر اساساختياري هستند و البته مي توان بر اساساختياري هستند و البته مي توان بر اساس.... .... .... .... چك ، سريال ، بانك و شعبه و چك ، سريال ، بانك و شعبه و چك ، سريال ، بانك و شعبه و چك ، سريال ، بانك و شعبه و 

    >را كـه در قسـمت عمليـات روزانـه     را كـه در قسـمت عمليـات روزانـه     را كـه در قسـمت عمليـات روزانـه     را كـه در قسـمت عمليـات روزانـه         يييياز بانك هـاي از بانك هـاي از بانك هـاي از بانك هـاي     ييييتوانيد يكتوانيد يكتوانيد يكتوانيد يك    ييييمممم    "بانكبانكبانكبانك"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت     ....داد داد داد داد 

به به به به     نام حساب اسنادنام حساب اسنادنام حساب اسنادنام حساب اسناد    اين كه اين كه اين كه اين كه     ييييبرابرابرابرا. . . . كرده ايد انتخاب كنيد كرده ايد انتخاب كنيد كرده ايد انتخاب كنيد كرده ايد انتخاب كنيد     ييييتعريف بانك ها ، معرفتعريف بانك ها ، معرفتعريف بانك ها ، معرفتعريف بانك ها ، معرف    >دفترچك دفترچك دفترچك دفترچك 

تبط تبط تبط تبط ، حساب مر، حساب مر، حساب مر، حساب مرپيش فرض ها پيش فرض ها پيش فرض ها پيش فرض ها تعريف تعريف تعريف تعريف     >اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه قسمت قسمت قسمت قسمت صورت اتوماتيك پر شود بايد در صورت اتوماتيك پر شود بايد در صورت اتوماتيك پر شود بايد در صورت اتوماتيك پر شود بايد در 
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البته در فرم تغيير وضعيت چك نيز اين حسـاب  البته در فرم تغيير وضعيت چك نيز اين حسـاب  البته در فرم تغيير وضعيت چك نيز اين حسـاب  البته در فرم تغيير وضعيت چك نيز اين حسـاب  . . . . شده باشدشده باشدشده باشدشده باشد    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    ييييمربوط به اسناد دريافتنمربوط به اسناد دريافتنمربوط به اسناد دريافتنمربوط به اسناد دريافتن

پيش فرض سيستم نبوده و تمام حسابها را پيش فرض سيستم نبوده و تمام حسابها را پيش فرض سيستم نبوده و تمام حسابها را پيش فرض سيستم نبوده و تمام حسابها را اگر كدينگ حسابها اگر كدينگ حسابها اگر كدينگ حسابها اگر كدينگ حسابها : : : : تذكر تذكر تذكر تذكر     ....باشد باشد باشد باشد     ييييقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب م

دا ايجاد نموده ايد ، بايد حتما در قسمت اطالعات پايه خودتان خودتان خودتان خودتان  دا ايجاد نموده ايد ، بايد حتما در قسمت اطالعات پايه از ابت دا ايجاد نموده ايد ، بايد حتما در قسمت اطالعات پايه از ابت دا ايجاد نموده ايد ، بايد حتما در قسمت اطالعات پايه از ابت     >تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها     >از ابت

. . . . اسناد دريافتني را به سيسـتم معرفـي كنيـد    اسناد دريافتني را به سيسـتم معرفـي كنيـد    اسناد دريافتني را به سيسـتم معرفـي كنيـد    اسناد دريافتني را به سيسـتم معرفـي كنيـد    ،،،،اسناد دريافتني حساب اسناد دريافتني حساب اسناد دريافتني حساب اسناد دريافتني حساب     در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت داختها ، داختها ، داختها ، داختها ، پرپرپرپر

    ....توضيح داده شده است توضيح داده شده است توضيح داده شده است توضيح داده شده است         3333        –14141414معرفي پيش فرض ها در بخشمعرفي پيش فرض ها در بخشمعرفي پيش فرض ها در بخشمعرفي پيش فرض ها در بخش

با اين كار چك شما به صورت پاس نشده وارد سيسـتم مـي   با اين كار چك شما به صورت پاس نشده وارد سيسـتم مـي   با اين كار چك شما به صورت پاس نشده وارد سيسـتم مـي   با اين كار چك شما به صورت پاس نشده وارد سيسـتم مـي       ....دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد     –    3333

    ....گرددگرددگرددگردد

 :از طريق برگ دريافت وجه  يورود چك دريافتن
 ....برگ دريافت وجه را انتخاب كنيد برگ دريافت وجه را انتخاب كنيد برگ دريافت وجه را انتخاب كنيد برگ دريافت وجه را انتخاب كنيد     >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     يييياز منواز منواز منواز منو �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterشماره برگه باز شده شماره برگه باز شده شماره برگه باز شده شماره برگه باز شده     ييييرورورورو �

 ....را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است     يييي، نام حساب، نام حساب، نام حساب، نام حساب    ييييدر قسمت نام مشتردر قسمت نام مشتردر قسمت نام مشتردر قسمت نام مشتر �

 ....در ستون مبلغ ، مبلغ چك را بنويسيد در ستون مبلغ ، مبلغ چك را بنويسيد در ستون مبلغ ، مبلغ چك را بنويسيد در ستون مبلغ ، مبلغ چك را بنويسيد  �

شـود و  شـود و  شـود و  شـود و      ييييفرم چك باز مفرم چك باز مفرم چك باز مفرم چك باز م. . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "چكچكچكچك"، گزينه ، گزينه ، گزينه ، گزينه     "نوع پرداختنوع پرداختنوع پرداختنوع پرداخت"در ستون در ستون در ستون در ستون  �

    ....توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد     ييييمممم

اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك باز نشود ، اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك باز نشود ، اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك باز نشود ، اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك باز نشود ،     ييييسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها و برا    ييييبرابرابرابرا

چك هـا  چك هـا  چك هـا  چك هـا  ( ( ( (     25252525پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامتر هاپارامتر هاپارامتر هاپارامتر ها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منو    ييييمممم

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد ) ) ) ) و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندو پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندو پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندو پرداخت مستقيما قابل تعريف باشند    داخل سند دريافتداخل سند دريافتداخل سند دريافتداخل سند دريافت
    

 :  ياز طريق سند حسابدار يورود چك دريافتن
 ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     ييييصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابدار    >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     يييياز منواز منواز منواز منو �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterشماره سند باز شده شماره سند باز شده شماره سند باز شده شماره سند باز شده     ييييرورورورو �

 ....را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است را انتخاب كنيد كه چك را پرداخت كرده است     ييييدر ستون نام حساب ، نام حسابدر ستون نام حساب ، نام حسابدر ستون نام حساب ، نام حسابدر ستون نام حساب ، نام حساب �

    ييييفرم چك بـاز مـ  فرم چك بـاز مـ  فرم چك بـاز مـ  فرم چك بـاز مـ  . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "ييييصدور چك دريافتصدور چك دريافتصدور چك دريافتصدور چك دريافت"، گزينه ، گزينه ، گزينه ، گزينه     "نوعنوعنوعنوع"در ستون در ستون در ستون در ستون  �

 ....توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد توانيد مشخصات چك را وارد كنيد     ييييشود و مشود و مشود و مشود و م
 

 :تغيير وضعيت يك چك دريافتي 
    ....بل كليك كنيد بل كليك كنيد بل كليك كنيد بل كليك كنيد ااااي روي چك مورد نظر دي روي چك مورد نظر دي روي چك مورد نظر دي روي چك مورد نظر دنننندر دفتر چك هاي دريافتدر دفتر چك هاي دريافتدر دفتر چك هاي دريافتدر دفتر چك هاي دريافت �

    ....در قسمت وضعيت جديد چك ، وضعيت چك را تغيير دهيد در قسمت وضعيت جديد چك ، وضعيت چك را تغيير دهيد در قسمت وضعيت جديد چك ، وضعيت چك را تغيير دهيد در قسمت وضعيت جديد چك ، وضعيت چك را تغيير دهيد      �
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اگر چك پاس نشده را به وضعيت پاس شده يا انتقالي و يا در جريان تغيير مي دهيد ، اگر چك پاس نشده را به وضعيت پاس شده يا انتقالي و يا در جريان تغيير مي دهيد ، اگر چك پاس نشده را به وضعيت پاس شده يا انتقالي و يا در جريان تغيير مي دهيد ، اگر چك پاس نشده را به وضعيت پاس شده يا انتقالي و يا در جريان تغيير مي دهيد ،      �

    . . . . بايد نام دريافت كننده را نيز مشخص كنيد بايد نام دريافت كننده را نيز مشخص كنيد بايد نام دريافت كننده را نيز مشخص كنيد بايد نام دريافت كننده را نيز مشخص كنيد 

    ....دكمه تاييد را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه تاييد را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه تاييد را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه تاييد را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد      �

 :توضيح وضعيت هاي مختلف چك دريافتي 
هنگامي كه چك دريافت مي شود ، به طور پيش فرض وضعيت پاس نشده هنگامي كه چك دريافت مي شود ، به طور پيش فرض وضعيت پاس نشده هنگامي كه چك دريافت مي شود ، به طور پيش فرض وضعيت پاس نشده هنگامي كه چك دريافت مي شود ، به طور پيش فرض وضعيت پاس نشده : : : : پاس نشده پاس نشده پاس نشده پاس نشده     –    1111

در سند حسابداري اتوماتيك براي اين وضعيت ، طرف حساب بستانكار و  حساب اسناد در سند حسابداري اتوماتيك براي اين وضعيت ، طرف حساب بستانكار و  حساب اسناد در سند حسابداري اتوماتيك براي اين وضعيت ، طرف حساب بستانكار و  حساب اسناد در سند حسابداري اتوماتيك براي اين وضعيت ، طرف حساب بستانكار و  حساب اسناد . . . . دارد دارد دارد دارد 

    . . . . دريافتني بدهكار مي شود دريافتني بدهكار مي شود دريافتني بدهكار مي شود دريافتني بدهكار مي شود 

هنگامي كه چك پاس نشـده يـك   هنگامي كه چك پاس نشـده يـك   هنگامي كه چك پاس نشـده يـك   هنگامي كه چك پاس نشـده يـك   . . . . در واقع وضعيت خرج شده چك مي باشد در واقع وضعيت خرج شده چك مي باشد در واقع وضعيت خرج شده چك مي باشد در واقع وضعيت خرج شده چك مي باشد : : : : انتقالي انتقالي انتقالي انتقالي     –    2222

واضح است واضح است واضح است واضح است . . . . رف حساب را به طرف حساب ديگر مي دهيد  وضعيت چك را انتقالي مي زنيد رف حساب را به طرف حساب ديگر مي دهيد  وضعيت چك را انتقالي مي زنيد رف حساب را به طرف حساب ديگر مي دهيد  وضعيت چك را انتقالي مي زنيد رف حساب را به طرف حساب ديگر مي دهيد  وضعيت چك را انتقالي مي زنيد طططط

ام دريافت كننده ، نام دريافت كننده چك را مشخص كنيد  ام دريافت كننده ، نام دريافت كننده چك را مشخص كنيد كه بايد در قسمت ن ام دريافت كننده ، نام دريافت كننده چك را مشخص كنيد كه بايد در قسمت ن ام دريافت كننده ، نام دريافت كننده چك را مشخص كنيد كه بايد در قسمت ن     ....كه بايد در قسمت ن

هنگامي كه يك چك پاس نشده در جريان وصول مي شود ، وضعيت چك را هنگامي كه يك چك پاس نشده در جريان وصول مي شود ، وضعيت چك را هنگامي كه يك چك پاس نشده در جريان وصول مي شود ، وضعيت چك را هنگامي كه يك چك پاس نشده در جريان وصول مي شود ، وضعيت چك را     ::::در جريان در جريان در جريان در جريان     –    3333

يافت كننده ، نام بانكي را انتخاب كنيد كه چك در آن يافت كننده ، نام بانكي را انتخاب كنيد كه چك در آن يافت كننده ، نام بانكي را انتخاب كنيد كه چك در آن يافت كننده ، نام بانكي را انتخاب كنيد كه چك در آن در قسمت نام دردر قسمت نام دردر قسمت نام دردر قسمت نام در. . . . در جريان قرار دهيد در جريان قرار دهيد در جريان قرار دهيد در جريان قرار دهيد 

    ....بانك در جريان وصول شده است بانك در جريان وصول شده است بانك در جريان وصول شده است بانك در جريان وصول شده است 

حساب مربوط به حساب مربوط به حساب مربوط به حساب مربوط به . . . . وضعيت چك هايي است كه بابت ضمانت دريافت كرده ايد وضعيت چك هايي است كه بابت ضمانت دريافت كرده ايد وضعيت چك هايي است كه بابت ضمانت دريافت كرده ايد وضعيت چك هايي است كه بابت ضمانت دريافت كرده ايد : : : : تضميني تضميني تضميني تضميني     –    4444

چكهـاي تضـامني   چكهـاي تضـامني   چكهـاي تضـامني   چكهـاي تضـامني       >پرداختها پرداختها پرداختها پرداختها     >تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها     >اين چك ها از منوي اطالعات پايه اين چك ها از منوي اطالعات پايه اين چك ها از منوي اطالعات پايه اين چك ها از منوي اطالعات پايه 

    ....دريافتي قابل تغيير است دريافتي قابل تغيير است دريافتي قابل تغيير است دريافتي قابل تغيير است 

اگر اين وضعيت را براي چك دريافتي انتخاب كنيم ، حساب اسناد دريافتني اگر اين وضعيت را براي چك دريافتي انتخاب كنيم ، حساب اسناد دريافتني اگر اين وضعيت را براي چك دريافتي انتخاب كنيم ، حساب اسناد دريافتني اگر اين وضعيت را براي چك دريافتي انتخاب كنيم ، حساب اسناد دريافتني : : : : پاس شده پاس شده پاس شده پاس شده     –    5555

،  بستانكار شده و ،  بستانكار شده و ،  بستانكار شده و ،  بستانكار شده و ) ) ) ) حسابي كه چك دريافتني با آن در ارتباط استحسابي كه چك دريافتني با آن در ارتباط استحسابي كه چك دريافتني با آن در ارتباط استحسابي كه چك دريافتني با آن در ارتباط است((((يا اسناد وصولي نزد بانكها يا اسناد وصولي نزد بانكها يا اسناد وصولي نزد بانكها يا اسناد وصولي نزد بانكها 

    ))))مثال بانك يا صندوقمثال بانك يا صندوقمثال بانك يا صندوقمثال بانك يا صندوق.(.(.(.(حساب دريافت كننده ، بدهكار مي شود حساب دريافت كننده ، بدهكار مي شود حساب دريافت كننده ، بدهكار مي شود حساب دريافت كننده ، بدهكار مي شود 

تخاب شود ، در سند حسـابداري اتوماتيـك مربوطـه ،    تخاب شود ، در سند حسـابداري اتوماتيـك مربوطـه ،    تخاب شود ، در سند حسـابداري اتوماتيـك مربوطـه ،    تخاب شود ، در سند حسـابداري اتوماتيـك مربوطـه ،    اگر وضعيت چك نقدي اناگر وضعيت چك نقدي اناگر وضعيت چك نقدي اناگر وضعيت چك نقدي ان    ::::نقدي نقدي نقدي نقدي     –    6666

بلكه مستقيما پرداخت كننده چك بستانكار شـده و  بلكه مستقيما پرداخت كننده چك بستانكار شـده و  بلكه مستقيما پرداخت كننده چك بستانكار شـده و  بلكه مستقيما پرداخت كننده چك بستانكار شـده و  . . . . حساب اسناد دريافتني درگير نمي شود حساب اسناد دريافتني درگير نمي شود حساب اسناد دريافتني درگير نمي شود حساب اسناد دريافتني درگير نمي شود 

بانك بدهكار مي شود  اين حالت بيشتر بـراي مـواردي    بانك بدهكار مي شود  اين حالت بيشتر بـراي مـواردي   حساب دريافت كننده مثال صندوق يا  بانك بدهكار مي شود  اين حالت بيشتر بـراي مـواردي   حساب دريافت كننده مثال صندوق يا  بانك بدهكار مي شود  اين حالت بيشتر بـراي مـواردي   حساب دريافت كننده مثال صندوق يا  حساب دريافت كننده مثال صندوق يا 

اربرد دارد كه نمي خواهند گردش حساب اسناد دريافتني ي اربرد دارد كه نمي خواهند گردش حساب اسناد دريافتني يك اربرد دارد كه نمي خواهند گردش حساب اسناد دريافتني يك اربرد دارد كه نمي خواهند گردش حساب اسناد دريافتني يك     ....ا پرداختني زياد شودا پرداختني زياد شودا پرداختني زياد شودا پرداختني زياد شودك

يافتي برگشت مي خورد ، وضعيت چك را برگشتي قرار دهيد     ::::برگشتي برگشتي برگشتي برگشتي     –    7777 يافتي برگشت مي خورد ، وضعيت چك را برگشتي قرار دهيد وقتي چك در يافتي برگشت مي خورد ، وضعيت چك را برگشتي قرار دهيد وقتي چك در يافتي برگشت مي خورد ، وضعيت چك را برگشتي قرار دهيد وقتي چك در . . . . وقتي چك در

تني را بستانكار و پرداخت كننده چك را بدهكار مي كند  تني را بستانكار و پرداخت كننده چك را بدهكار مي كند اين وضعيت حساب اسناد درياف تني را بستانكار و پرداخت كننده چك را بدهكار مي كند اين وضعيت حساب اسناد درياف تني را بستانكار و پرداخت كننده چك را بدهكار مي كند اين وضعيت حساب اسناد درياف     ....اين وضعيت حساب اسناد درياف
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ير وضعيت چكها ، جدولي وجود دارد كه تاريخچه چـك را  ::::نكتهنكتهنكتهنكته ير وضعيت چكها ، جدولي وجود دارد كه تاريخچه چـك را  در پايين صفحه مربوط به تغي ير وضعيت چكها ، جدولي وجود دارد كه تاريخچه چـك را  در پايين صفحه مربوط به تغي ير وضعيت چكها ، جدولي وجود دارد كه تاريخچه چـك را  در پايين صفحه مربوط به تغي در پايين صفحه مربوط به تغي

براي براي براي براي . . . . با حذف سطر آخر از اين جدول ، چك به يك وضعيت قبل بر مي گردد با حذف سطر آخر از اين جدول ، چك به يك وضعيت قبل بر مي گردد با حذف سطر آخر از اين جدول ، چك به يك وضعيت قبل بر مي گردد با حذف سطر آخر از اين جدول ، چك به يك وضعيت قبل بر مي گردد . . . . نشان مي دهد نشان مي دهد نشان مي دهد نشان مي دهد 

    . . . . اين منظور روي رديف آخر كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيد اين منظور روي رديف آخر كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيد اين منظور روي رديف آخر كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيد اين منظور روي رديف آخر كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيد 

رديف كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه معين حسابها را كليك رديف كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه معين حسابها را كليك رديف كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه معين حسابها را كليك رديف كليك كرده و از نوار ابزار باالي فرم دكمه معين حسابها را كليك     همچنين اگر روي هرهمچنين اگر روي هرهمچنين اگر روي هرهمچنين اگر روي هر

    ....كنيد ، سند حسابداري مربوطه را نشان خواهد داد كنيد ، سند حسابداري مربوطه را نشان خواهد داد كنيد ، سند حسابداري مربوطه را نشان خواهد داد كنيد ، سند حسابداري مربوطه را نشان خواهد داد 
 

نيد تمامي اسنادي كه براي چك صادر شده است را مشاهده     ----8888 نيد تمامي اسنادي كه براي چك صادر شده است را مشاهده با كليك دكمه جزئيات مي توا نيد تمامي اسنادي كه براي چك صادر شده است را مشاهده با كليك دكمه جزئيات مي توا نيد تمامي اسنادي كه براي چك صادر شده است را مشاهده با كليك دكمه جزئيات مي توا با كليك دكمه جزئيات مي توا

    ....نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد

 :روش جستجوي يك چك دريافتي 
در دفتر چك هاي دريافتي در قسمت باالي فرم يك سري فيلترها ديده مي شوند كـه بـراي   در دفتر چك هاي دريافتي در قسمت باالي فرم يك سري فيلترها ديده مي شوند كـه بـراي   در دفتر چك هاي دريافتي در قسمت باالي فرم يك سري فيلترها ديده مي شوند كـه بـراي   در دفتر چك هاي دريافتي در قسمت باالي فرم يك سري فيلترها ديده مي شوند كـه بـراي   

    . . . . جستجو در دفتر چك ها به كار مي روند جستجو در دفتر چك ها به كار مي روند جستجو در دفتر چك ها به كار مي روند جستجو در دفتر چك ها به كار مي روند 

يب ،تاريخ سررسيد،تاريخ صدور، تاريخ پرداخت ، مبلغ ،  يب ،تاريخ سررسيد،تاريخ صدور، تاريخ پرداخت ، مبلغ ، اين فيلترها عبارتند از وضعيت چك ،ترت يب ،تاريخ سررسيد،تاريخ صدور، تاريخ پرداخت ، مبلغ ، اين فيلترها عبارتند از وضعيت چك ،ترت يب ،تاريخ سررسيد،تاريخ صدور، تاريخ پرداخت ، مبلغ ، اين فيلترها عبارتند از وضعيت چك ،ترت اين فيلترها عبارتند از وضعيت چك ،ترت

    بقيـه  بقيـه  بقيـه  بقيـه  ل چـك و در قسـمت   ل چـك و در قسـمت   ل چـك و در قسـمت   ل چـك و در قسـمت   پرداخت كننده ، دريافت كننده ، شرح چك ، شماره چك ، سـريا پرداخت كننده ، دريافت كننده ، شرح چك ، شماره چك ، سـريا پرداخت كننده ، دريافت كننده ، شرح چك ، شماره چك ، سـريا پرداخت كننده ، دريافت كننده ، شرح چك ، شماره چك ، سـريا 

شماره حساب چك ، شماره واگذاري ، پيش بيني وصول ، كد  شماره حساب چك ، شماره واگذاري ، پيش بيني وصول ، كد فيلترها نوع چك ، بانك و شعبه ،  شماره حساب چك ، شماره واگذاري ، پيش بيني وصول ، كد فيلترها نوع چك ، بانك و شعبه ،  شماره حساب چك ، شماره واگذاري ، پيش بيني وصول ، كد فيلترها نوع چك ، بانك و شعبه ،  فيلترها نوع چك ، بانك و شعبه ، 

بـراي ايـن منظـور    بـراي ايـن منظـور    بـراي ايـن منظـور    بـراي ايـن منظـور    . . . . و نام نماينده ، كد و نام حساب اسناد كه همگي قابل جستجو مي باشند و نام نماينده ، كد و نام حساب اسناد كه همگي قابل جستجو مي باشند و نام نماينده ، كد و نام حساب اسناد كه همگي قابل جستجو مي باشند و نام نماينده ، كد و نام حساب اسناد كه همگي قابل جستجو مي باشند 

دكمه شروع را دكمه شروع را دكمه شروع را دكمه شروع را وارد نموده سپس از نوار ابزار باالي فرم وارد نموده سپس از نوار ابزار باالي فرم وارد نموده سپس از نوار ابزار باالي فرم وارد نموده سپس از نوار ابزار باالي فرم     خواهيد جستجو كنيدخواهيد جستجو كنيدخواهيد جستجو كنيدخواهيد جستجو كنيد    ييييرا كه مرا كه مرا كه مرا كه م    ييييآيتمآيتمآيتمآيتم

    كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

 :روش حذف يك چك دريافتي 
سپس از نوار ابزار باالي فرم سپس از نوار ابزار باالي فرم سپس از نوار ابزار باالي فرم سپس از نوار ابزار باالي فرم . . . . ابتدا روي چك مورد نظر كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد ابتدا روي چك مورد نظر كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد ابتدا روي چك مورد نظر كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد ابتدا روي چك مورد نظر كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد 

    . . . . دكمه حذف را كليك كنيد دكمه حذف را كليك كنيد دكمه حذف را كليك كنيد دكمه حذف را كليك كنيد 

چكهاي داراي وضعيت يكسان را به صورت دسته اي تغييـر  ::::نكتهنكتهنكتهنكته چكهاي داراي وضعيت يكسان را به صورت دسته اي تغييـر  برنامه اين قابليت را دارد كه  چكهاي داراي وضعيت يكسان را به صورت دسته اي تغييـر  برنامه اين قابليت را دارد كه  چكهاي داراي وضعيت يكسان را به صورت دسته اي تغييـر  برنامه اين قابليت را دارد كه  برنامه اين قابليت را دارد كه 

        Insertبراي اين منظور از دفتر چكهاي دريافتي چكهاي مورد نظر را با كليد براي اين منظور از دفتر چكهاي دريافتي چكهاي مورد نظر را با كليد براي اين منظور از دفتر چكهاي دريافتي چكهاي مورد نظر را با كليد براي اين منظور از دفتر چكهاي دريافتي چكهاي مورد نظر را با كليد . . . . وضعيت دهد وضعيت دهد وضعيت دهد وضعيت دهد 

حال مـي توانيـد بـه    حال مـي توانيـد بـه    حال مـي توانيـد بـه    حال مـي توانيـد بـه    . . . . انتخاب كرده ، سپس كليد اصالح را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد انتخاب كرده ، سپس كليد اصالح را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد انتخاب كرده ، سپس كليد اصالح را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد انتخاب كرده ، سپس كليد اصالح را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد 

 . اي وضعيت چك ها را تغيير دهيداي وضعيت چك ها را تغيير دهيداي وضعيت چك ها را تغيير دهيداي وضعيت چك ها را تغيير دهيدصورت دسته صورت دسته صورت دسته صورت دسته 

    : : : : چكهاي پرداختني چكهاي پرداختني چكهاي پرداختني چكهاي پرداختني 

 :روش معرفي دسته چك جديد 
معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد معرفي دسته چك جديد     >دفتر چك دفتر چك دفتر چك دفتر چك     >براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه براي معرفي دسته چك جديد از منوي عمليات روزانه 

دسته چك جديـد  دسته چك جديـد  دسته چك جديـد  دسته چك جديـد      ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    ييييبرابرابرابرا. . . . استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Alt+Zرا كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي را كليك كنيد و يا از تركيب كليدهاي 

    ....تعريف كرده باشيد تعريف كرده باشيد تعريف كرده باشيد تعريف كرده باشيد     ييييخود در قسمت چارت حسابها حساب تفصيلخود در قسمت چارت حسابها حساب تفصيلخود در قسمت چارت حسابها حساب تفصيلخود در قسمت چارت حسابها حساب تفصيل    ييييبانكبانكبانكبانك    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    ييييبايد برابايد برابايد برابايد برا
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ا در قسمت حساب بانك ، كد حساب تفصيلي مربوط به بانك  ا در قسمت حساب بانك ، كد حساب تفصيلي مربوط به بانك در صفحه باز شده ابتد ا در قسمت حساب بانك ، كد حساب تفصيلي مربوط به بانك در صفحه باز شده ابتد ا در قسمت حساب بانك ، كد حساب تفصيلي مربوط به بانك در صفحه باز شده ابتد جعبه متن جعبه متن جعبه متن جعبه متن ((((در صفحه باز شده ابتد

در قسمت سري در قسمت سري در قسمت سري در قسمت سري . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد ) ) ) ) جعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راستجعبه متن سمت راست((((و يا نام حساب بانك و يا نام حساب بانك و يا نام حساب بانك و يا نام حساب بانك ) ) ) ) سمت چپسمت چپسمت چپسمت چپ

در جعبـه  در جعبـه  در جعبـه  در جعبـه  . . . . ت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد ت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد ت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد ت اتوماتيك آن را توليد خواهد كرد دسته چك عددي وارد نكنيد ، برنامه به صوردسته چك عددي وارد نكنيد ، برنامه به صوردسته چك عددي وارد نكنيد ، برنامه به صوردسته چك عددي وارد نكنيد ، برنامه به صور

متن مربوط به از شماره سريال ، شماره اولين برگ دسته چك را وارد نماييد و در جعبه متن متن مربوط به از شماره سريال ، شماره اولين برگ دسته چك را وارد نماييد و در جعبه متن متن مربوط به از شماره سريال ، شماره اولين برگ دسته چك را وارد نماييد و در جعبه متن متن مربوط به از شماره سريال ، شماره اولين برگ دسته چك را وارد نماييد و در جعبه متن 

سپس از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه . . . . بعدي  شماره آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد بعدي  شماره آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد بعدي  شماره آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد بعدي  شماره آخرين برگ دسته چك خود را وارد كنيد 

. . . . ته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد ته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد ته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد ته چك شما ، چك سفيد ايجاد خواهد كرد برنامه به تعداد برگهاي دسبرنامه به تعداد برگهاي دسبرنامه به تعداد برگهاي دسبرنامه به تعداد برگهاي دس. . . . ايجاد را كليك كنيد ايجاد را كليك كنيد ايجاد را كليك كنيد ايجاد را كليك كنيد 

 . اين چك هاي سفيد در دفتر چكهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بوداين چك هاي سفيد در دفتر چكهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بوداين چك هاي سفيد در دفتر چكهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بوداين چك هاي سفيد در دفتر چكهاي پرداختني قابل انتخاب خواهند بود

در صورت داشتن طراحي هاي مختلف براي چاپ دسته چك هاي بانك هاي مختلف، مي توانيد در صورت داشتن طراحي هاي مختلف براي چاپ دسته چك هاي بانك هاي مختلف، مي توانيد در صورت داشتن طراحي هاي مختلف براي چاپ دسته چك هاي بانك هاي مختلف، مي توانيد در صورت داشتن طراحي هاي مختلف براي چاپ دسته چك هاي بانك هاي مختلف، مي توانيد 

فرض براي مشخص نمودن نوع فرم آن دسته چك اقدام نمائيد فرض براي مشخص نمودن نوع فرم آن دسته چك اقدام نمائيداز قسمت فرم چاپ پيش  فرض براي مشخص نمودن نوع فرم آن دسته چك اقدام نمائيداز قسمت فرم چاپ پيش  فرض براي مشخص نمودن نوع فرم آن دسته چك اقدام نمائيداز قسمت فرم چاپ پيش      ....از قسمت فرم چاپ پيش 
    

    ::::دفتر چك هاي پرداختني دفتر چك هاي پرداختني دفتر چك هاي پرداختني دفتر چك هاي پرداختني 
چك هاي پرداختنـي را انتخـاب كـرده يـا از تركيـب      چك هاي پرداختنـي را انتخـاب كـرده يـا از تركيـب      چك هاي پرداختنـي را انتخـاب كـرده يـا از تركيـب      چك هاي پرداختنـي را انتخـاب كـرده يـا از تركيـب          >دفتر چك دفتر چك دفتر چك دفتر چك     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Alt+Lكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي 

جا نمايش داده مي جا نمايش داده مي جا نمايش داده مي جا نمايش داده مي     در ايندر ايندر ايندر اين    ايجاد كرده ايد ،ايجاد كرده ايد ،ايجاد كرده ايد ،ايجاد كرده ايد ،    در قسمت معرفي دسته چك جديد ،در قسمت معرفي دسته چك جديد ،در قسمت معرفي دسته چك جديد ،در قسمت معرفي دسته چك جديد ،    كهكهكهكه    ييييييييچك هاچك هاچك هاچك ها

توانيد در قسمت تغيير وضعيت چك ، توانيد در قسمت تغيير وضعيت چك ، توانيد در قسمت تغيير وضعيت چك ، توانيد در قسمت تغيير وضعيت چك ،     ميميميمي    بل كليك كنيد ،بل كليك كنيد ،بل كليك كنيد ،بل كليك كنيد ،اااااگر روي هريك از چك ها داگر روي هريك از چك ها داگر روي هريك از چك ها داگر روي هريك از چك ها د. . . . شوند شوند شوند شوند 
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ست كه در اين قسمت بايد نام دريافت كننده چك ، تاريخ . . . . وضعيت چك را تغيير دهيد وضعيت چك را تغيير دهيد وضعيت چك را تغيير دهيد وضعيت چك را تغيير دهيد  ست كه در اين قسمت بايد نام دريافت كننده چك ، تاريخ واضح ا ست كه در اين قسمت بايد نام دريافت كننده چك ، تاريخ واضح ا ست كه در اين قسمت بايد نام دريافت كننده چك ، تاريخ واضح ا واضح ا

    . . . . سررسيد و مبلغ را وارد كنيد سررسيد و مبلغ را وارد كنيد سررسيد و مبلغ را وارد كنيد سررسيد و مبلغ را وارد كنيد 

براي نوع چك مي توان چك شخصي نزديك يا دور كه براي شهر بومي و شهر خارج از شـهر  براي نوع چك مي توان چك شخصي نزديك يا دور كه براي شهر بومي و شهر خارج از شـهر  براي نوع چك مي توان چك شخصي نزديك يا دور كه براي شهر بومي و شهر خارج از شـهر  براي نوع چك مي توان چك شخصي نزديك يا دور كه براي شهر بومي و شهر خارج از شـهر  

بانكي دور و نزديك نيز عملكرد مثل چكهاي شخصي بانكي دور و نزديك نيز عملكرد مثل چكهاي شخصي بانكي دور و نزديك نيز عملكرد مثل چكهاي شخصي بانكي دور و نزديك نيز عملكرد مثل چكهاي شخصي     همچنين براي چكهايهمچنين براي چكهايهمچنين براي چكهايهمچنين براي چكهاي. . . . بومي مي باشد بومي مي باشد بومي مي باشد بومي مي باشد 

    ....نزديك و دور مي باشد نزديك و دور مي باشد نزديك و دور مي باشد نزديك و دور مي باشد 

براي حذف يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك كنيد تا براي حذف يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك كنيد تا براي حذف يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك كنيد تا براي حذف يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك كنيد تا : : : : نكته نكته نكته نكته 

براي براي براي براي . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد      deleteسپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه . . . . به حالت انتخاب شده درآيدبه حالت انتخاب شده درآيدبه حالت انتخاب شده درآيدبه حالت انتخاب شده درآيد

چك هاي مورد نظر را چك هاي مورد نظر را چك هاي مورد نظر را چك هاي مورد نظر را     Insertهم مانند چكهاي دريافتي با كليد هم مانند چكهاي دريافتي با كليد هم مانند چكهاي دريافتي با كليد هم مانند چكهاي دريافتي با كليد     تغيير وضعيت دسته اي چكهاتغيير وضعيت دسته اي چكهاتغيير وضعيت دسته اي چكهاتغيير وضعيت دسته اي چكها

و سپس از نوار ابزار باالي فرم كليد اصالح را كليك كنيد و سپس از نوار ابزار باالي فرم كليد اصالح را كليك كنيدانتخاب كنيد  و سپس از نوار ابزار باالي فرم كليد اصالح را كليك كنيدانتخاب كنيد  و سپس از نوار ابزار باالي فرم كليد اصالح را كليك كنيدانتخاب كنيد      ....انتخاب كنيد 
    

يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك يك چك پرداختني در دفتر چك پرداختني روي چك مربوطه كليك     د نمودند نمودند نمودند نمودنييييسفسفسفسفبراي براي براي براي : : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     حذفحذفحذفحذفاالي فرم دكمه االي فرم دكمه االي فرم دكمه االي فرم دكمه سپس از نوار ابزار بسپس از نوار ابزار بسپس از نوار ابزار بسپس از نوار ابزار ب. . . . كنيد تا به حالت انتخاب شده درآيدكنيد تا به حالت انتخاب شده درآيدكنيد تا به حالت انتخاب شده درآيدكنيد تا به حالت انتخاب شده درآيد
    

خرج خرج خرج خرج ((((گرانگرانگرانگرانييييدددد    ييييهاهاهاهاييييو از  جارو از  جارو از  جارو از  جار    ييييشخصشخصشخصشخص    ييييهاهاهاهاييييازجارازجارازجارازجار    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييسقف چكهاسقف چكهاسقف چكهاسقف چكها

    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت    ييييتوسط مشترتوسط مشترتوسط مشترتوسط مشتر))))شدهشدهشدهشده
كه در طول روز از كه در طول روز از كه در طول روز از كه در طول روز از     يييييييياست كه تعداد چكهااست كه تعداد چكهااست كه تعداد چكهااست كه تعداد چكها  يييييييياز شركتهااز شركتهااز شركتهااز شركتهاييييشتر مورد نشتر مورد نشتر مورد نشتر مورد نييييت بت بت بت بيييين قابلن قابلن قابلن قابليييياااا

عالوه بر سقف عالوه بر سقف عالوه بر سقف عالوه بر سقف از دارند از دارند از دارند از دارند ييييل شركتها نل شركتها نل شركتها نل شركتها نيييين قبن قبن قبن قبيييياااا. . . . اد استاد استاد استاد استييييكنند زكنند زكنند زكنند زييييافت مافت مافت مافت مييييان خود دران خود دران خود دران خود درييييمشترمشترمشترمشتر
    ييييكنند،  بتوانندكنترل هاكنند،  بتوانندكنترل هاكنند،  بتوانندكنترل هاكنند،  بتوانندكنترل هاييييف مف مف مف مييييان خود تعران خود تعران خود تعران خود تعريييياز مشتراز مشتراز مشتراز مشتر    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييچكهاچكهاچكهاچكها    ييييكه براكه براكه براكه برا    يييياعتباراعتباراعتباراعتبار

كه شخص كه شخص كه شخص كه شخص     يييييييياز خود شخص و چكهااز خود شخص و چكهااز خود شخص و چكهااز خود شخص و چكها    ييييافتنافتنافتنافتنييييدردردردر    ييييجمع مبالغ چكهاجمع مبالغ چكهاجمع مبالغ چكهاجمع مبالغ چكها    ييييمورد نظرخود را رومورد نظرخود را رومورد نظرخود را رومورد نظرخود را رو
    . . . . ندندندنديييياعمال نمااعمال نمااعمال نمااعمال نما) ) ) ) كندكندكندكندييييخرج مخرج مخرج مخرج م((((كندكندكندكند    ييييان خود پرداخت مان خود پرداخت مان خود پرداخت مان خود پرداخت مييييمشترمشترمشترمشتر    ييييمورد نظر از چكهامورد نظر از چكهامورد نظر از چكهامورد نظر از چكها

    : : : : ن منظورن منظورن منظورن منظورييييدن به ادن به ادن به ادن به اييييرسرسرسرس    ييييبرابرابرابرا

     ييييجارجارجارجار    ييييست حسابهاست حسابهاست حسابهاست حسابهاييييلللل    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف ----1111

 گرانگرانگرانگرانييييو دو دو دو د    ييييشخصشخصشخصشخص    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييچكهاچكهاچكهاچكها    يييين سقف بران سقف بران سقف بران سقف براييييييييتعتعتعتع ----2222

    ....در برنامه افزوده شده استدر برنامه افزوده شده استدر برنامه افزوده شده استدر برنامه افزوده شده است    
 

    : : : : ل شرح داده خواهد شدل شرح داده خواهد شدل شرح داده خواهد شدل شرح داده خواهد شدييييك از موارد باال  به تفصك از موارد باال  به تفصك از موارد باال  به تفصك از موارد باال  به تفصيييير، هر ر، هر ر، هر ر، هر ييييدر زدر زدر زدر ز

در قسمت نام حساب ، نام حساب در قسمت نام حساب ، نام حساب در قسمت نام حساب ، نام حساب در قسمت نام حساب ، نام حساب     يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل/ / / / در قسمت چارت حسابهادر قسمت چارت حسابهادر قسمت چارت حسابهادر قسمت چارت حسابها -1

از از از از     ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييمورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت سقف چكهامورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت سقف چكهامورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت سقف چكهامورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت سقف چكها    ييييللللييييتفصتفصتفصتفص

            خودش خودش خودش خودش     ييييشخصشخصشخصشخص    ييييرا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكها    يييي، حداكثر مبلغ، حداكثر مبلغ، حداكثر مبلغ، حداكثر مبلغ    ييييشخصشخصشخصشخص    ييييهاهاهاهاييييجارجارجارجار
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گران ، گران ، گران ، گران ، ييييدددد    ييييهاهاهاهايييياز جاراز جاراز جاراز جار    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييتواند پرداخت كند و در قسمت سقف چكهاتواند پرداخت كند و در قسمت سقف چكهاتواند پرداخت كند و در قسمت سقف چكهاتواند پرداخت كند و در قسمت سقف چكها    ييييمممم

خرج خرج خرج خرج ((((د د د د ييييتواند پرداخت نماتواند پرداخت نماتواند پرداخت نماتواند پرداخت نماييييگران مگران مگران مگران مييييدددد    ييييرا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكهارا كه شخص از چكها    ييييحداكثر مبلغحداكثر مبلغحداكثر مبلغحداكثر مبلغ

مطرح مطرح مطرح مطرح     ييييلدهالدهالدهالدهاييييلدها به منزله فعال نبودن فلدها به منزله فعال نبودن فلدها به منزله فعال نبودن فلدها به منزله فعال نبودن فيييين فن فن فن فييييبودن ابودن ابودن ابودن ا    ييييخالخالخالخال((((ددددييييييييوارد نماوارد نماوارد نماوارد نما) ) ) ) كندكندكندكند

 ).).).).باشدباشدباشدباشد    ييييشده مشده مشده مشده م

 
 

 
در در در در . . . . ددددييييييييرا انتخاب نمارا انتخاب نمارا انتخاب نمارا انتخاب نما    ييييجارجارجارجار    ييييست حسابهاست حسابهاست حسابهاست حسابهاييييلللل/ / / / چكچكچكچك/ / / / ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييعملعملعملعمل    ييييدر منودر منودر منودر منو ----2222

 . . . . پنجره باز شده دو برگه وجود داردپنجره باز شده دو برگه وجود داردپنجره باز شده دو برگه وجود داردپنجره باز شده دو برگه وجود دارد

 
 

را كه چكها را از آنها را كه چكها را از آنها را كه چكها را از آنها را كه چكها را از آنها     ييييجارجارجارجار    ييييد شماره حسابهاد شماره حسابهاد شماره حسابهاد شماره حسابهاييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم) ) ) ) ييييجارجارجارجار    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها( ( ( ( در برگه اولدر برگه اولدر برگه اولدر برگه اول

    . . . . باشدباشدباشدباشد    ييييستون مستون مستون مستون م    5555ن برگه شامل ن برگه شامل ن برگه شامل ن برگه شامل يييياااا. . . . ددددييييييييد وارد نماد وارد نماد وارد نماد وارد نماييييكنكنكنكنييييافت مافت مافت مافت مييييدردردردر

 
 

 نام حسابنام حسابنام حسابنام حساب ----1111

 واحدواحدواحدواحد    ييييلللليييينام تفصنام تفصنام تفصنام تفص ----2222

 ييييشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جار ----3333

 حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض ----4444

 اه اه اه اه ييييست سست سست سست سييييلللل ----5555
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    ::::نام حساب نام حساب نام حساب نام حساب  ----1111

كه نام صاحب چك ، جزء كه نام صاحب چك ، جزء كه نام صاحب چك ، جزء كه نام صاحب چك ، جزء     ييييباشد كه در صورتباشد كه در صورتباشد كه در صورتباشد كه در صورت    ييييمممم    يييينام صاحب حساب جارنام صاحب حساب جارنام صاحب حساب جارنام صاحب حساب جار

از طرف از طرف از طرف از طرف     ييييككككييييد و چنانچه د و چنانچه د و چنانچه د و چنانچه يييييييينمانمانمانماستم باشد آن را انتخاب ستم باشد آن را انتخاب ستم باشد آن را انتخاب ستم باشد آن را انتخاب ييييموجود سموجود سموجود سموجود س    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    ييييصاحب اصلصاحب اصلصاحب اصلصاحب اصل((((را به شما خرج كرده است را به شما خرج كرده است را به شما خرج كرده است را به شما خرج كرده است     ييييگرگرگرگرييييشركت چك شخص دشركت چك شخص دشركت چك شخص دشركت چك شخص د    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    ....ددددييييبگذاربگذاربگذاربگذار    يييين قسمت را خالن قسمت را خالن قسمت را خالن قسمت را خاليييياااا) ) ) ) ستستستستييييشما نشما نشما نشما ن    ييييچك جزء طرف حسابهاچك جزء طرف حسابهاچك جزء طرف حسابهاچك جزء طرف حسابها
    

 
 

    واحدواحدواحدواحد    ييييلللليييينام تفصنام تفصنام تفصنام تفص ----2222

طرف طرف طرف طرف     ييييچه اسامچه اسامچه اسامچه اسام    واحد است ، چنانواحد است ، چنانواحد است ، چنانواحد است ، چنان    ييييللللييييستون دوم نام پرداخت كننده تفصستون دوم نام پرداخت كننده تفصستون دوم نام پرداخت كننده تفصستون دوم نام پرداخت كننده تفص

د نام د نام د نام د نام ييييف كرده باشف كرده باشف كرده باشف كرده باشييييتعرتعرتعرتعر) ) ) ) شناورشناورشناورشناور((((واحدواحدواحدواحد    ييييللللييييستم به صورت تفصستم به صورت تفصستم به صورت تفصستم به صورت تفصييييحسابها را در سحسابها را در سحسابها را در سحسابها را در س

    .ددددييييكنكنكنكن    يييين قسمت وارد من قسمت وارد من قسمت وارد من قسمت وارد مييييشخص را در اشخص را در اشخص را در اشخص را در ا

است كه است كه است كه است كه     ييييخود اشخاصخود اشخاصخود اشخاصخود اشخاص    ييييواحد مربوط به جارواحد مربوط به جارواحد مربوط به جارواحد مربوط به جار    ييييللللييييستون نام حساب و نام تفصستون نام حساب و نام تفصستون نام حساب و نام تفصستون نام حساب و نام تفص((((

 ). ). ). ). ددددييييكنكنكنكن    ييييافت مافت مافت مافت مييييچك را از آنها درچك را از آنها درچك را از آنها درچك را از آنها در
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 ييييشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جار ----3333

    ييييجارجارجارجار    يييين شماره حسابهان شماره حسابهان شماره حسابهان شماره حسابهايييياااا. . . . ددددييييييييرا وارد نمارا وارد نمارا وارد نمارا وارد نما    يييين قسمت شماره حساب جارن قسمت شماره حساب جارن قسمت شماره حساب جارن قسمت شماره حساب جارييييدر ادر ادر ادر ا
    ييييهر شخص منحصر به فرد بوده و امكان وارد كردن دو شماره حساب جارهر شخص منحصر به فرد بوده و امكان وارد كردن دو شماره حساب جارهر شخص منحصر به فرد بوده و امكان وارد كردن دو شماره حساب جارهر شخص منحصر به فرد بوده و امكان وارد كردن دو شماره حساب جار    ييييبرابرابرابرا
    ....كسان وجود نداردكسان وجود نداردكسان وجود نداردكسان وجود ندارديييي
 

    
 

    ::::شودشودشودشود    يييير صادر مر صادر مر صادر مر صادر مييييغام زغام زغام زغام زييييكسان پكسان پكسان پكسان پيييي    ييييدر صورت وارد كردن دو حساب جاردر صورت وارد كردن دو حساب جاردر صورت وارد كردن دو حساب جاردر صورت وارد كردن دو حساب جار
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    حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض ----4444

وارد وارد وارد وارد     ييييجارجارجارجار    ييييهر كدام از حسابهاهر كدام از حسابهاهر كدام از حسابهاهر كدام از حسابها    ييييرا برارا برارا برارا برا    ييييححححييييد توضد توضد توضد توضييييتوانتوانتوانتوان    ييييحات محات محات محات مييييدر ستون توضدر ستون توضدر ستون توضدر ستون توض

    . . . . ددددييييييييشده درج نماشده درج نماشده درج نماشده درج نما
 

 
 

    اهاهاهاهييييست سست سست سست سييييلللل ----5555

ست ست ست ست ييييرا به عنوان لرا به عنوان لرا به عنوان لرا به عنوان ل    ييييجارجارجارجار    يييياز حسابهااز حسابهااز حسابهااز حسابها    ييييد بعضد بعضد بعضد بعضييييتوانتوانتوانتوان    يييياه ماه ماه ماه مييييست سست سست سست سييييدر ستون لدر ستون لدر ستون لدر ستون ل

ن ن ن ن ييييافت چك با هر كدام از اافت چك با هر كدام از اافت چك با هر كدام از اافت چك با هر كدام از ايييينصورت در دفتر چك ، درنصورت در دفتر چك ، درنصورت در دفتر چك ، درنصورت در دفتر چك ، درييييد در اد در اد در اد در اييييييييك دار نماك دار نماك دار نماك دار نمايييياه تاه تاه تاه تييييسسسس

    . . . . ر نخواهد بودر نخواهد بودر نخواهد بودر نخواهد بودييييپذپذپذپذ    شماره حسابها امكانشماره حسابها امكانشماره حسابها امكانشماره حسابها امكان
 

 
 

خاص را جستجو خاص را جستجو خاص را جستجو خاص را جستجو     ييييك شماره حساب جارك شماره حساب جارك شماره حساب جارك شماره حساب جارييييد د د د ييييتوانتوانتوانتوان    يييين برگه در قسمت جستجو من برگه در قسمت جستجو من برگه در قسمت جستجو من برگه در قسمت جستجو مييييدر ادر ادر ادر ا

    . . . . دددديييييييينمانمانمانما

 
ست حسابها به همان شماره نوشته شده در قسمت جستجو محدود ست حسابها به همان شماره نوشته شده در قسمت جستجو محدود ست حسابها به همان شماره نوشته شده در قسمت جستجو محدود ست حسابها به همان شماره نوشته شده در قسمت جستجو محدود ييييلتر للتر للتر للتر لييييبا زدن دكمه فبا زدن دكمه فبا زدن دكمه فبا زدن دكمه ف

 .     .     .     .     خواهد شدخواهد شدخواهد شدخواهد شد

صفحه صفحه صفحه صفحه     ييييد از دكمه حذف باالد از دكمه حذف باالد از دكمه حذف باالد از دكمه حذف باالييييتوانتوانتوانتوانييييوارد شده موارد شده موارد شده موارد شده م    ييييفهافهافهافهاييييحذف كردن هر كدام از ردحذف كردن هر كدام از ردحذف كردن هر كدام از ردحذف كردن هر كدام از رد    ييييبرابرابرابرا

    . . . . دددديييييييياستفاده نمااستفاده نمااستفاده نمااستفاده نما

    
صفحه صفحه صفحه صفحه     ييييره در باالره در باالره در باالره در باالييييدكمه ذخدكمه ذخدكمه ذخدكمه ذخ    ييييست ، روست ، روست ، روست ، روييييدر لدر لدر لدر ل    ييييجارجارجارجار    ييييبعد از وارد كردن شماره حسابهابعد از وارد كردن شماره حسابهابعد از وارد كردن شماره حسابهابعد از وارد كردن شماره حسابها

    ....ددددييييك كنك كنك كنك كنييييكلكلكلكل
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    ييييست چكهاست چكهاست چكهاست چكهاييييد لد لد لد لييييتوانتوانتوانتوانيييي، م، م، م، م) ) ) ) و چكهاو چكهاو چكهاو چكها    ييييحساب جارحساب جارحساب جارحساب جار((((    ييييجارجارجارجار    يييير برگه دوم از پنجره حسابهار برگه دوم از پنجره حسابهار برگه دوم از پنجره حسابهار برگه دوم از پنجره حسابهاد

داشته و امكان داشته و امكان داشته و امكان داشته و امكان     ييييرررريييين برگه جنبه گزارشگن برگه جنبه گزارشگن برگه جنبه گزارشگن برگه جنبه گزارشگييييد اد اد اد اييييييييرا مشاهده نمارا مشاهده نمارا مشاهده نمارا مشاهده نما    يييين حساب جارن حساب جارن حساب جارن حساب جاريييياز ااز ااز ااز ا    ييييافتافتافتافتييييدردردردر

    . . . . اصالح اطالعات داخل آن وجود ندارداصالح اطالعات داخل آن وجود ندارداصالح اطالعات داخل آن وجود ندارداصالح اطالعات داخل آن وجود ندارد
    

    
    

    ييييجارجارجارجار    ييييست حسابهاست حسابهاست حسابهاست حسابهاييييف شده در چارت حسابها و لف شده در چارت حسابها و لف شده در چارت حسابها و لف شده در چارت حسابها و لييييمبالغ تعرمبالغ تعرمبالغ تعرمبالغ تعرن سقف ن سقف ن سقف ن سقف ييييقه ارتباط بقه ارتباط بقه ارتباط بقه ارتباط بييييطرطرطرطر

ات ات ات ات ييييعملعملعملعمل    يييياز منواز منواز منواز منو    ييييجارجارجارجار    ييييست حسابهاست حسابهاست حسابهاست حسابهاييييوارد شده در لوارد شده در لوارد شده در لوارد شده در ل    ييييجارجارجارجار    يييياستفاده از حسابهااستفاده از حسابهااستفاده از حسابهااستفاده از حسابها    ييييبرابرابرابرا

ر ر ر ر ييييييييد پنجره تغد پنجره تغد پنجره تغد پنجره تغييييبا زدن دكمه جدبا زدن دكمه جدبا زدن دكمه جدبا زدن دكمه جد. . . . ددددييييييييرا انتخاب نمارا انتخاب نمارا انتخاب نمارا انتخاب نما    ييييافتنافتنافتنافتنييييدردردردر    ييييدفتر چكهادفتر چكهادفتر چكهادفتر چكها/ / / / چكچكچكچك/ / / / روزانهروزانهروزانهروزانه

نام شخص پرداخت كننده چك نام شخص پرداخت كننده چك نام شخص پرداخت كننده چك نام شخص پرداخت كننده چك ن پنجره بعد از وارد كردن ن پنجره بعد از وارد كردن ن پنجره بعد از وارد كردن ن پنجره بعد از وارد كردن ييييدر ادر ادر ادر ا. . . . شود شود شود شود     ييييت چك باز مت چك باز مت چك باز مت چك باز مييييوضعوضعوضعوضع

د  شماره د  شماره د  شماره د  شماره ييييتوانتوانتوانتوانييييمممم    يييي، در قسمت شماره حساب جار، در قسمت شماره حساب جار، در قسمت شماره حساب جار، در قسمت شماره حساب جارييييافتافتافتافتييييو مشخصات مربوط به چك درو مشخصات مربوط به چك درو مشخصات مربوط به چك درو مشخصات مربوط به چك در

كه مربوط به كه مربوط به كه مربوط به كه مربوط به     ييييا هر شماره حساب جارا هر شماره حساب جارا هر شماره حساب جارا هر شماره حساب جارييييشخص پرداخت كننده چك و شخص پرداخت كننده چك و شخص پرداخت كننده چك و شخص پرداخت كننده چك و     ييييحساب جارحساب جارحساب جارحساب جار

    . . . . ددددييييييييان شخص پرداخت كننده چك است را  وارد نماان شخص پرداخت كننده چك است را  وارد نماان شخص پرداخت كننده چك است را  وارد نماان شخص پرداخت كننده چك است را  وارد نماييييمشترمشترمشترمشتر
 

 
 

د، با زدن دكمه د، با زدن دكمه د، با زدن دكمه د، با زدن دكمه ييييييييخود شخص را انتخاب نماخود شخص را انتخاب نماخود شخص را انتخاب نماخود شخص را انتخاب نما    يييين صورت چنانچه شماره حساب جارن صورت چنانچه شماره حساب جارن صورت چنانچه شماره حساب جارن صورت چنانچه شماره حساب جارييييدر ادر ادر ادر ا

ف شده در ف شده در ف شده در ف شده در ييييشخص را با سقف اعتبار تعرشخص را با سقف اعتبار تعرشخص را با سقف اعتبار تعرشخص را با سقف اعتبار تعر    ييييهاهاهاهايييياز جاراز جاراز جاراز جار    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييستم جمع چكهاستم جمع چكهاستم جمع چكهاستم جمع چكهاييييد، سد، سد، سد، سييييييييتاتاتاتا

    ييييكند و چنانچه شماره حساب جاركند و چنانچه شماره حساب جاركند و چنانچه شماره حساب جاركند و چنانچه شماره حساب جارييييسه مسه مسه مسه مييييچارت حسابها مقاچارت حسابها مقاچارت حسابها مقاچارت حسابها مقا    ييييشخصشخصشخصشخص    ييييافتافتافتافتييييقسمت درقسمت درقسمت درقسمت در
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گران را كه گران را كه گران را كه گران را كه ييييدددد    ييييهاهاهاهايييياز جاراز جاراز جاراز جار    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    ييييستم جمع چكهاستم جمع چكهاستم جمع چكهاستم جمع چكهاييييد سد سد سد سييييييييرا وارد نمارا وارد نمارا وارد نمارا وارد نما    ييييگرگرگرگرييييشخص دشخص دشخص دشخص د

    ييييافتافتافتافتييييف شده در قسمت درف شده در قسمت درف شده در قسمت درف شده در قسمت درييييمربوط به طرف حساب موردنظر است با سقف اعتبار تعرمربوط به طرف حساب موردنظر است با سقف اعتبار تعرمربوط به طرف حساب موردنظر است با سقف اعتبار تعرمربوط به طرف حساب موردنظر است با سقف اعتبار تعر

    ييييمبنمبنمبنمبن    ييييغامغامغامغامييييف شده باشد پف شده باشد پف شده باشد پف شده باشد پييييشتر از اعتبار تعرشتر از اعتبار تعرشتر از اعتبار تعرشتر از اعتبار تعرييييسه كرده و در هر دو صورت اگر بسه كرده و در هر دو صورت اگر بسه كرده و در هر دو صورت اگر بسه كرده و در هر دو صورت اگر بييييگران مقاگران مقاگران مقاگران مقاييييدددد

شود و چك ثبت شود و چك ثبت شود و چك ثبت شود و چك ثبت     ييييداده مداده مداده مداده م    "چكها كنترل شودچكها كنترل شودچكها كنترل شودچكها كنترل شود    ييييلطفاً سقف مشخص شده برالطفاً سقف مشخص شده برالطفاً سقف مشخص شده برالطفاً سقف مشخص شده برا    "نكه نكه نكه نكه ييييبر ابر ابر ابر ا

 . . . . نخواهد شدنخواهد شدنخواهد شدنخواهد شد

 
    

اه اه اه اه ييييست سست سست سست سييييموجود در لموجود در لموجود در لموجود در ل    ييييجارجارجارجار    يييياز حسابهااز حسابهااز حسابهااز حسابها    ييييككككيييي، ، ، ،     ييييشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جارشماره حساب جاراگر هنگام انتخاب اگر هنگام انتخاب اگر هنگام انتخاب اگر هنگام انتخاب 

انتخاب شده در انتخاب شده در انتخاب شده در انتخاب شده در     ييييشماره جارشماره جارشماره جارشماره جار"نكه نكه نكه نكه ييييبر ابر ابر ابر ا    ييييشود مبنشود مبنشود مبنشود مبن    ييييش داده مش داده مش داده مش داده ميييينمانمانمانما    ييييغامغامغامغامييييانتخاب شود پانتخاب شود پانتخاب شود پانتخاب شود پ

    ....شودشودشودشود    ييييداده نمداده نمداده نمداده نم    يييين حساب جارن حساب جارن حساب جارن حساب جاريييياجازه انتخاب ااجازه انتخاب ااجازه انتخاب ااجازه انتخاب ا جهجهجهجهييييدر نتدر نتدر نتدر نت" اه استاه استاه استاه استييييست سست سست سست سييييلللل
 

    
    

    ييييباشد مباشد مباشد مباشد م    يييياجباراجباراجباراجبار    ييييجارجارجارجارافت چك وارد كردن  شماره حساب افت چك وارد كردن  شماره حساب افت چك وارد كردن  شماره حساب افت چك وارد كردن  شماره حساب ييييد هنگام  درد هنگام  درد هنگام  درد هنگام  درييييخواهخواهخواهخواه    يييياگر ماگر ماگر ماگر م

و و و و     ييييلد شماره حساب جارلد شماره حساب جارلد شماره حساب جارلد شماره حساب جارييييفففف    ييييك راست كردن روك راست كردن روك راست كردن روك راست كردن روييييكلكلكلكل( ( ( ( د از امكان موجود در برنامهد از امكان موجود در برنامهد از امكان موجود در برنامهد از امكان موجود در برنامهييييتوانتوانتوانتوان

    ....دددديييييييياستفاده نمااستفاده نمااستفاده نمااستفاده نما) ) ) ) لدلدلدلديييينبودن فنبودن فنبودن فنبودن ف    ييييكنترل خالكنترل خالكنترل خالكنترل خال

    ::::ت فوقت فوقت فوقت فوقييييپارامتر مرتبط با قابلپارامتر مرتبط با قابلپارامتر مرتبط با قابلپارامتر مرتبط با قابل

    ::::ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    يييياز پارامترهااز پارامترهااز پارامترهااز پارامترها    36363636پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره 
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م شده م شده م شده م شده ييييد تعداد روز تنظد تعداد روز تنظد تعداد روز تنظد تعداد روز تنظييييخرج شده بعد از سررسخرج شده بعد از سررسخرج شده بعد از سررسخرج شده بعد از سررس    ييييچكهاچكهاچكهاچكها    يييين پارامتر بران پارامتر بران پارامتر بران پارامتر براييييچه در اچه در اچه در اچه در ا    چنانچنانچنانچنان

به شخص به شخص به شخص به شخص     ييييگران ،چكگران ،چكگران ،چكگران ،چكييييدددد    ييييهاهاهاهاييييا جارا جارا جارا جارييييشخص و شخص و شخص و شخص و     ييييهاهاهاهايييياز جاراز جاراز جاراز جار    ييييافتافتافتافتييييدردردردر    يييين چكهان چكهان چكهان چكهاييييباشد و از بباشد و از بباشد و از بباشد و از ب

ف شده ، چك از سقف اعتبار طرف حساب كم ف شده ، چك از سقف اعتبار طرف حساب كم ف شده ، چك از سقف اعتبار طرف حساب كم ف شده ، چك از سقف اعتبار طرف حساب كم ييييخرج شده باشد ، در مدت زمان تعرخرج شده باشد ، در مدت زمان تعرخرج شده باشد ، در مدت زمان تعرخرج شده باشد ، در مدت زمان تعر    ييييگرگرگرگرييييدددد

اعث گذر از اعث گذر از اعث گذر از اعث گذر از د كه بد كه بد كه بد كه بييييييييافت نماافت نماافت نماافت نماييييگران درگران درگران درگران درييييا دا دا دا دييييشخص و شخص و شخص و شخص و     ييييرا از جاررا از جاررا از جاررا از جار    ييييگرگرگرگرييييشده و اگر چك دشده و اگر چك دشده و اگر چك دشده و اگر چك د

ف ف ف ف ييييبعد از اتمام مدت زمان تعربعد از اتمام مدت زمان تعربعد از اتمام مدت زمان تعربعد از اتمام مدت زمان تعر    ييييدهد ولدهد ولدهد ولدهد ولييييستم اجازه ثبت را نمستم اجازه ثبت را نمستم اجازه ثبت را نمستم اجازه ثبت را نمييييف شده شود سف شده شود سف شده شود سف شده شود سييييسقف تعرسقف تعرسقف تعرسقف تعر

شخص خارج شخص خارج شخص خارج شخص خارج     ييييف شده براف شده براف شده براف شده برايييين چك خرج شده از سقف اعتبار تعرن چك خرج شده از سقف اعتبار تعرن چك خرج شده از سقف اعتبار تعرن چك خرج شده از سقف اعتبار تعرييييشده در پارامتر فوق، اشده در پارامتر فوق، اشده در پارامتر فوق، اشده در پارامتر فوق، ا

    ....افت خواهد دادافت خواهد دادافت خواهد دادافت خواهد دادييييشده و اجازه درشده و اجازه درشده و اجازه درشده و اجازه در

خ خ خ خ ييييكه تاركه تاركه تاركه تار    ييييييييكهاكهاكهاكهام شده باشد و چم شده باشد و چم شده باشد و چم شده باشد و چييييچنان چه در پارامتر شرح داده شده تعداد روز تنظچنان چه در پارامتر شرح داده شده تعداد روز تنظچنان چه در پارامتر شرح داده شده تعداد روز تنظچنان چه در پارامتر شرح داده شده تعداد روز تنظ: : : : نكتهنكتهنكتهنكته

شده باشد،  اگر هنگام انتقال شده باشد،  اگر هنگام انتقال شده باشد،  اگر هنگام انتقال شده باشد،  اگر هنگام انتقال     ييييتشان انتقالتشان انتقالتشان انتقالتشان انتقاليييياست، وضعاست، وضعاست، وضعاست، وضع    ييييدشان بعد از دوره مالدشان بعد از دوره مالدشان بعد از دوره مالدشان بعد از دوره مالييييسررسسررسسررسسررس

ك خورده باشد ،بعد از ك خورده باشد ،بعد از ك خورده باشد ،بعد از ك خورده باشد ،بعد از ييييتتتت    "و خرج شدهو خرج شدهو خرج شدهو خرج شده    ييييبرگشتبرگشتبرگشتبرگشت    ييييخچه چكهاخچه چكهاخچه چكهاخچه چكهاييييانتقال تارانتقال تارانتقال تارانتقال تار"نه مربوط به نه مربوط به نه مربوط به نه مربوط به ييييگزگزگزگز

دوره قبل اضافه شده و دوره قبل اضافه شده و دوره قبل اضافه شده و دوره قبل اضافه شده و     ييييست اطالعات چكهاست اطالعات چكهاست اطالعات چكهاست اطالعات چكهايييين چكها در لن چكها در لن چكها در لن چكها در لييييد ، اد ، اد ، اد ، اييييجدجدجدجد    ييييانتقال به دوره مالانتقال به دوره مالانتقال به دوره مالانتقال به دوره مال

گران ، منظور گران ، منظور گران ، منظور گران ، منظور ييييدددد    ييييهاهاهاهاييييا جارا جارا جارا جارييييشخص و شخص و شخص و شخص و     ييييهاهاهاهاييييد از جارد از جارد از جارد از جارييييدوره جددوره جددوره جددوره جد    ييييافت چكهاافت چكهاافت چكهاافت چكهاييييجه در درجه در درجه در درجه در درييييدر نتدر نتدر نتدر نت

    ....خواهند شدخواهند شدخواهند شدخواهند شد
    

    ::::ت گردش چكها ت گردش چكها ت گردش چكها ت گردش چكها ييييوضعوضعوضعوضع    ييييبررسبررسبررسبررس

    ....ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييت چكها را كلت چكها را كلت چكها را كلت چكها را كلييييوضعوضعوضعوضع    ييييبررسبررسبررسبررس    >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     يييياز منواز منواز منواز منو
    

 
 

    ييييت چكهات چكهات چكهات چكهايييي، وضع، وضع، وضع، وضعييييا بستانكارا بستانكارا بستانكارا بستانكاريييي    ييييت بدهكارت بدهكارت بدهكارت بدهكارييييد با انتخاب بانك مورد نظر از وضعد با انتخاب بانك مورد نظر از وضعد با انتخاب بانك مورد نظر از وضعد با انتخاب بانك مورد نظر از وضعييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم

    ....ددددييييه كنه كنه كنه كنييييگزارش تهگزارش تهگزارش تهگزارش ته    ييييو پرداختنو پرداختنو پرداختنو پرداختن    ييييافتنافتنافتنافتنييييدردردردر    ييييمانده بانك چكهامانده بانك چكهامانده بانك چكهامانده بانك چكها... ... ... ... ان و ان و ان و ان و ييييدرجردرجردرجردرجر
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    در جريان وصول در جريان وصول در جريان وصول در جريان وصول     ييييچك هاچك هاچك هاچك ها    ييييتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك براتهيه ديسكت بانك برا    

 
 

انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب     Insertدر جريان وصول مورد نظر را با  كليد در جريان وصول مورد نظر را با  كليد در جريان وصول مورد نظر را با  كليد در جريان وصول مورد نظر را با  كليد     ييييدر دفتر چك ، چك هادر دفتر چك ، چك هادر دفتر چك ، چك هادر دفتر چك ، چك ها �

 . . . . نماييدنماييدنماييدنماييد

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "ديسكت بانك ديسكت بانك ديسكت بانك ديسكت بانك     "دكمهدكمهدكمهدكمه    ييييبر روبر روبر روبر رو �
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، بانك واگذارنده ، كد شعبه واگذارنده ، شماره ، بانك واگذارنده ، كد شعبه واگذارنده ، شماره ، بانك واگذارنده ، كد شعبه واگذارنده ، شماره ، بانك واگذارنده ، كد شعبه واگذارنده ، شماره     "ارسال اطالعات به بانك ارسال اطالعات به بانك ارسال اطالعات به بانك ارسال اطالعات به بانك     "    در پنجرهدر پنجرهدر پنجرهدر پنجره �

 ....را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد     ييييحساب واگذارنده و ساير اطالعات ضرورحساب واگذارنده و ساير اطالعات ضرورحساب واگذارنده و ساير اطالعات ضرورحساب واگذارنده و ساير اطالعات ضرور

 ....    فايل را مشخص نماييدفايل را مشخص نماييدفايل را مشخص نماييدفايل را مشخص نماييد    ييييمحل ذخيره سازمحل ذخيره سازمحل ذخيره سازمحل ذخيره ساز        "    ييييمسير فايل خروجمسير فايل خروجمسير فايل خروجمسير فايل خروج    "    در قسمتدر قسمتدر قسمتدر قسمت �

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "     Export "دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييبر روبر روبر روبر رو �

 دفتر قسط 3 – 5
 دفتر قسط  يپارامترها

    >    ييييمرتبط با دفتر قسط را در قسمت شرايط محيطمرتبط با دفتر قسط را در قسمت شرايط محيطمرتبط با دفتر قسط را در قسمت شرايط محيطمرتبط با دفتر قسط را در قسمت شرايط محيط    ييييدفتر قسط بايد حسابهادفتر قسط بايد حسابهادفتر قسط بايد حسابهادفتر قسط بايد حسابهاقبل از استفاده از قبل از استفاده از قبل از استفاده از قبل از استفاده از 

درآمد حاصل از اقساط دريافت شده ، ذخيره اقساط درآمد حاصل از اقساط دريافت شده ، ذخيره اقساط درآمد حاصل از اقساط دريافت شده ، ذخيره اقساط درآمد حاصل از اقساط دريافت شده ، ذخيره اقساط     ييييبرابرابرابرا. . . . دفتر قسط ، مشخص نماييد دفتر قسط ، مشخص نماييد دفتر قسط ، مشخص نماييد دفتر قسط ، مشخص نماييد     ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

كنيد و در اين قسمت آنها را كنيد و در اين قسمت آنها را كنيد و در اين قسمت آنها را كنيد و در اين قسمت آنها را     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    ييييو هزينه اقساط پرداخت شده بايد حساب تفصيلو هزينه اقساط پرداخت شده بايد حساب تفصيلو هزينه اقساط پرداخت شده بايد حساب تفصيلو هزينه اقساط پرداخت شده بايد حساب تفصيل    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتن

    ييييصدور سند استفاده مصدور سند استفاده مصدور سند استفاده مصدور سند استفاده م    يييياسناد اتوماتيك مربوط به دفتر قسط از اين حسابها برااسناد اتوماتيك مربوط به دفتر قسط از اين حسابها برااسناد اتوماتيك مربوط به دفتر قسط از اين حسابها برااسناد اتوماتيك مربوط به دفتر قسط از اين حسابها برا. . . . مرتبط نماييد مرتبط نماييد مرتبط نماييد مرتبط نماييد 

    ....كنندكنندكنندكنند

تيك داشته باشد، مبلغ روند اقساط را به قسط اول تيك داشته باشد، مبلغ روند اقساط را به قسط اول تيك داشته باشد، مبلغ روند اقساط را به قسط اول تيك داشته باشد، مبلغ روند اقساط را به قسط اول     "روندينگ در قسط اول انجام شودروندينگ در قسط اول انجام شودروندينگ در قسط اول انجام شودروندينگ در قسط اول انجام شود"اگر گزينه اگر گزينه اگر گزينه اگر گزينه 

 ....اضافه مي كنداضافه مي كنداضافه مي كنداضافه مي كند
 

 
 

  ييجاد دفتر قسط دريافتنا
 ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     ييييدفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتن    >دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     ييييمنومنومنومنواز از از از  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enter، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و     "طرف حسابطرف حسابطرف حسابطرف حساب"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

    ييييفروش مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مفروش مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مفروش مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مفروش مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده م    يييي، فاكتورها، فاكتورها، فاكتورها، فاكتورها    "فاكتورفاكتورفاكتورفاكتور"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

 ....را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     ييييتوانيد فاكتور فروش اقساطتوانيد فاكتور فروش اقساطتوانيد فاكتور فروش اقساطتوانيد فاكتور فروش اقساط    ييييشود كه مشود كه مشود كه مشود كه م

تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بسته به شرايط ، پر تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بسته به شرايط ، پر تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بسته به شرايط ، پر تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بسته به شرايط ، پر     ييييآيتم هاآيتم هاآيتم هاآيتم ها �

 ....كنيدكنيدكنيدكنيد
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روزه درنظـر  روزه درنظـر  روزه درنظـر  روزه درنظـر      30303030كند كه معموال كند كه معموال كند كه معموال كند كه معموال     ييييفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين م) ) ) ) تعداد روزتعداد روزتعداد روزتعداد روز((((    ييييزمانبندزمانبندزمانبندزمانبند �

 ....شود شود شود شود     ييييگرفته مگرفته مگرفته مگرفته م

وارد وارد وارد وارد . . . . دفتر قسط تعيين نمـود  دفتر قسط تعيين نمـود  دفتر قسط تعيين نمـود  دفتر قسط تعيين نمـود      ييييتوان دو ضامن براتوان دو ضامن براتوان دو ضامن براتوان دو ضامن برا    ييييمممم    2222و ضامن و ضامن و ضامن و ضامن     1111در قسمت ضامن در قسمت ضامن در قسمت ضامن در قسمت ضامن  �

 ....باقي موارد اختياري مي باشدباقي موارد اختياري مي باشدباقي موارد اختياري مي باشدباقي موارد اختياري مي باشد    نمودننمودننمودننمودن

 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "ايجادايجادايجادايجاد"دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييبر روبر روبر روبر رو �

مي توانيد از قسمت فرمتها، فرمتي ثابت براي اقساط خود تعريف نمائيد تا با تنظيم در مي توانيد از قسمت فرمتها، فرمتي ثابت براي اقساط خود تعريف نمائيد تا با تنظيم در مي توانيد از قسمت فرمتها، فرمتي ثابت براي اقساط خود تعريف نمائيد تا با تنظيم در مي توانيد از قسمت فرمتها، فرمتي ثابت براي اقساط خود تعريف نمائيد تا با تنظيم در  �

 ....پارامترهاي دفتر قسط، براي ايجاد دفتر قسط از آن فرمت استفاده نمائيدپارامترهاي دفتر قسط، براي ايجاد دفتر قسط از آن فرمت استفاده نمائيدپارامترهاي دفتر قسط، براي ايجاد دفتر قسط از آن فرمت استفاده نمائيدپارامترهاي دفتر قسط، براي ايجاد دفتر قسط از آن فرمت استفاده نمائيد

    ييييپاس كردن قسط دريافتپاس كردن قسط دريافتپاس كردن قسط دريافتپاس كردن قسط دريافت �

 ....قسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدقسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدقسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدقسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدابتدا بر روي دكمه انتخاب ابتدا بر روي دكمه انتخاب ابتدا بر روي دكمه انتخاب ابتدا بر روي دكمه انتخاب  �

    ييييشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداخت    "ييييپاس كردن چك دريافتنپاس كردن چك دريافتنپاس كردن چك دريافتنپاس كردن چك دريافتن"وارد قسمت وارد قسمت وارد قسمت وارد قسمت  �

 ....و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد 

 ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره"دكمه دكمه دكمه دكمه  �

    ييييايجاد دفتر قسط پرداختنايجاد دفتر قسط پرداختنايجاد دفتر قسط پرداختنايجاد دفتر قسط پرداختن �

 ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     ييييدفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختن    >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     يييياز منواز منواز منواز منو �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enter، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و ، حساب مربوطه را انتخاب نموده و     "طرف حسابطرف حسابطرف حسابطرف حساب"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

    ييييخريد مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مـ خريد مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مـ خريد مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مـ خريد مربوط به حساب مورد نظر نمايش داده مـ     يييي، فاكتورها، فاكتورها، فاكتورها، فاكتورها    "فاكتورفاكتورفاكتورفاكتور"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

 ....را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     ييييتوانيد فاكتور خريد اقساطتوانيد فاكتور خريد اقساطتوانيد فاكتور خريد اقساطتوانيد فاكتور خريد اقساط    ييييشود كه مشود كه مشود كه مشود كه م

ته به شرايط ، پر ته به شرايط ، پر ته به شرايط ، پر ته به شرايط ، پر تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بستعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بستعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بستعداد اقساط ، مبلغ هر قسط ، اصل اقساط ، مبلغ سود را بس    ييييآيتم هاآيتم هاآيتم هاآيتم ها �

 ....كنيدكنيدكنيدكنيد

روزه درنظـر  روزه درنظـر  روزه درنظـر  روزه درنظـر      30303030كند كه معموال كند كه معموال كند كه معموال كند كه معموال     ييييفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين مفاصله بين اقساط را تعيين م) ) ) ) تعداد روزتعداد روزتعداد روزتعداد روز((((    ييييزمانبندزمانبندزمانبندزمانبند �

 ....شود شود شود شود     ييييگرفته مگرفته مگرفته مگرفته م

 ....دفتر قسط تعيين نمود دفتر قسط تعيين نمود دفتر قسط تعيين نمود دفتر قسط تعيين نمود     ييييتوان دو ضامن براتوان دو ضامن براتوان دو ضامن براتوان دو ضامن برا    ييييمممم    2222و ضامن و ضامن و ضامن و ضامن     1111در قسمت ضامن در قسمت ضامن در قسمت ضامن در قسمت ضامن  �

    ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد     "ايجادايجادايجادايجاد"دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييبر روبر روبر روبر رو �
 

    :::: يپاس كردن قسط پرداخت
 ....انتخاب قسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدانتخاب قسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدانتخاب قسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدانتخاب قسط كليك كنيد، قسط مورد نظر را انتخاب نمائيدابتدا بر روي دكمه ابتدا بر روي دكمه ابتدا بر روي دكمه ابتدا بر روي دكمه  �

    ييييشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداختشويد و در قسمت پرداختها ، مبلغ پرداخت    "ييييپاس كردن چك پرداختنپاس كردن چك پرداختنپاس كردن چك پرداختنپاس كردن چك پرداختن"وارد قسمت وارد قسمت وارد قسمت وارد قسمت  �

 ....و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد و نوع پرداخت را تعيين كنيد 

 ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره"دكمه دكمه دكمه دكمه  �

 



104104104104 

 

 

    ::::اصالح دفتر قسط اصالح دفتر قسط اصالح دفتر قسط اصالح دفتر قسط 
دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط     >دفتر قسط  دفتر قسط  دفتر قسط  دفتر قسط       > براي اصالح دفتر قسط مي توان به قسمت عمليات روزانه براي اصالح دفتر قسط مي توان به قسمت عمليات روزانه براي اصالح دفتر قسط مي توان به قسمت عمليات روزانه براي اصالح دفتر قسط مي توان به قسمت عمليات روزانه  

پرداختني را انتخاب كرده و دكمه اصالح را انتخاب كنيد  پرداختني را انتخاب كرده و دكمه اصالح را انتخاب كنيد دريافتني يا  پرداختني را انتخاب كرده و دكمه اصالح را انتخاب كنيد دريافتني يا  پرداختني را انتخاب كرده و دكمه اصالح را انتخاب كنيد دريافتني يا  و هرگونه تغيير در دفتر و هرگونه تغيير در دفتر و هرگونه تغيير در دفتر و هرگونه تغيير در دفتر . . . . دريافتني يا 

 ....قسط را مي توان اعمال نمود قسط را مي توان اعمال نمود قسط را مي توان اعمال نمود قسط را مي توان اعمال نمود 
 �اا

 :سند حسابداري   3 - 6
صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا از كليدهاي صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا از كليدهاي صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا از كليدهاي صدور سند حسابداري را انتخاب كنيد و يا از كليدهاي     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  �

Alt+S    يا دكمه سند مالي را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت     استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد يا دكمه سند مالي را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت و  يا دكمه سند مالي را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت و  يا دكمه سند مالي را از نوار كليدهاي دسترسي در قسمت و  و 

    ....پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد پايين فرم برنامه كليك كنيد 

 ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد    Enterدر پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند در پنجره باز شده مربوط به شماره سند  �
 

 
 

فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره فيلد رفرنس به طور پيش فرض برابر با شماره . . . . توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد توضيحات و تاريخ سند را وارد نماييد  �

اگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، احيانا شماره اسناد تغيير اگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، احيانا شماره اسناد تغيير اگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، احيانا شماره اسناد تغيير اگر بر اثر مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ ، احيانا شماره اسناد تغيير . . . . اسناد مي باشد اسناد مي باشد اسناد مي باشد اسناد مي باشد 

لد رفرنس مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است  لد رفرنس مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است كنند ، في لد رفرنس مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است كنند ، في لد رفرنس مشخص مي كند كه شماره قبلي سند چه بوده است كنند ، في     . . . . كنند ، في

شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد شماره حساب يا نام حساب را  با زدن كليد     ،،،،    ستون شماره حساب و يا نام حابستون شماره حساب و يا نام حابستون شماره حساب و يا نام حابستون شماره حساب و يا نام حابدر در در در  �

Space     ۲۲۲۲و تايپ شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد و تايپ شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد و تايپ شماره يا نام حساب و يا فشردن كليد و تايپ شماره يا نام حساب و يا فشردن كليدF     ووووو كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه و كليك بر روي دكمه ... ... ... ...
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گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي     "نوعنوعنوعنوع    "ستون ستون ستون ستون در در در در . . . .     بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterكرده و كرده و كرده و كرده و تايپ شماره يا نام حساب انتخاب تايپ شماره يا نام حساب انتخاب تايپ شماره يا نام حساب انتخاب تايپ شماره يا نام حساب انتخاب 

    ::::مختلفي مشاهده مي كنيد كه در زير توضيح داده مي شود مختلفي مشاهده مي كنيد كه در زير توضيح داده مي شود مختلفي مشاهده مي كنيد كه در زير توضيح داده مي شود مختلفي مشاهده مي كنيد كه در زير توضيح داده مي شود 

    . . . . اگر نوع را خنثي انتخاب كنيد ، طرف حساب مقابل را بايد خودتان انتخاب كنيداگر نوع را خنثي انتخاب كنيد ، طرف حساب مقابل را بايد خودتان انتخاب كنيداگر نوع را خنثي انتخاب كنيد ، طرف حساب مقابل را بايد خودتان انتخاب كنيداگر نوع را خنثي انتخاب كنيد ، طرف حساب مقابل را بايد خودتان انتخاب كنيد: : : : خنثي خنثي خنثي خنثي     –    1111

اگر نوع به صورت نقدي انتخاب شود ، سيستم به صورت اتوماتيـك صـندوق را بـه    اگر نوع به صورت نقدي انتخاب شود ، سيستم به صورت اتوماتيـك صـندوق را بـه    اگر نوع به صورت نقدي انتخاب شود ، سيستم به صورت اتوماتيـك صـندوق را بـه    اگر نوع به صورت نقدي انتخاب شود ، سيستم به صورت اتوماتيـك صـندوق را بـه    : : : : نقد نقد نقد نقد     –    2222

    ....عنوان طرف حساب مقابل در نظر مي گيرد عنوان طرف حساب مقابل در نظر مي گيرد عنوان طرف حساب مقابل در نظر مي گيرد عنوان طرف حساب مقابل در نظر مي گيرد 

، صفحه تغيير ، صفحه تغيير ، صفحه تغيير ، صفحه تغيير     هنگامي كه صدور چك دريافتي را انتخاب مي كنيدهنگامي كه صدور چك دريافتي را انتخاب مي كنيدهنگامي كه صدور چك دريافتي را انتخاب مي كنيدهنگامي كه صدور چك دريافتي را انتخاب مي كنيد: : : : صدور چك دريافتي صدور چك دريافتي صدور چك دريافتي صدور چك دريافتي     –    3333

ز مي شود كه در قسمت دفترچكهاي دريافتني مالحظه كرديد  ز مي شود كه در قسمت دفترچكهاي دريافتني مالحظه كرديد وضعيت چك با ز مي شود كه در قسمت دفترچكهاي دريافتني مالحظه كرديد وضعيت چك با ز مي شود كه در قسمت دفترچكهاي دريافتني مالحظه كرديد وضعيت چك با اطالعات مربوط اطالعات مربوط اطالعات مربوط اطالعات مربوط . . . . وضعيت چك با

. . . . سيستم طرف حساب را بستانكار و اسناد دريافتني را بدهكار مي كند سيستم طرف حساب را بستانكار و اسناد دريافتني را بدهكار مي كند سيستم طرف حساب را بستانكار و اسناد دريافتني را بدهكار مي كند سيستم طرف حساب را بستانكار و اسناد دريافتني را بدهكار مي كند . . . . به چك را وارد كنيد به چك را وارد كنيد به چك را وارد كنيد به چك را وارد كنيد 

    ....پس اين هم يكي از روش هاي ورود چك هاي دريافتي است پس اين هم يكي از روش هاي ورود چك هاي دريافتي است پس اين هم يكي از روش هاي ورود چك هاي دريافتي است پس اين هم يكي از روش هاي ورود چك هاي دريافتي است 

كه اين گزينه را انتخاب مي كنيد ، دفتر چكهاي پرداختي كه اين گزينه را انتخاب مي كنيد ، دفتر چكهاي پرداختي كه اين گزينه را انتخاب مي كنيد ، دفتر چكهاي پرداختي كه اين گزينه را انتخاب مي كنيد ، دفتر چكهاي پرداختي 0000    هنگاميهنگاميهنگاميهنگامي: : : : صدور چك پرداختي صدور چك پرداختي صدور چك پرداختي صدور چك پرداختي     –    4444

روي چـك  روي چـك  روي چـك  روي چـك  . . . . باز مي شود و ليست چكهاي سفيد معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود باز مي شود و ليست چكهاي سفيد معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود باز مي شود و ليست چكهاي سفيد معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود باز مي شود و ليست چكهاي سفيد معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود 

سيستم دريافت كننده را بـدهكار و  سيستم دريافت كننده را بـدهكار و  سيستم دريافت كننده را بـدهكار و  سيستم دريافت كننده را بـدهكار و  . . . . بل كليك كنيد و مشخصات آن را وارد كنيد بل كليك كنيد و مشخصات آن را وارد كنيد بل كليك كنيد و مشخصات آن را وارد كنيد بل كليك كنيد و مشخصات آن را وارد كنيد اااامورد نظر دمورد نظر دمورد نظر دمورد نظر د

    . . . . اسناد پرداختني را بستانكار مي كند اسناد پرداختني را بستانكار مي كند اسناد پرداختني را بستانكار مي كند اسناد پرداختني را بستانكار مي كند 

هنگامي كه مي خواهيد چك دريافتي را مستقيما از داخل هنگامي كه مي خواهيد چك دريافتي را مستقيما از داخل هنگامي كه مي خواهيد چك دريافتي را مستقيما از داخل هنگامي كه مي خواهيد چك دريافتي را مستقيما از داخل : : : : ر وضعيت چك دريافتي ر وضعيت چك دريافتي ر وضعيت چك دريافتي ر وضعيت چك دريافتي تغييتغييتغييتغيي    –    5555

سند حسابداري خرج شده و يا در جريان وصول كنيد ، نام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد سند حسابداري خرج شده و يا در جريان وصول كنيد ، نام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد سند حسابداري خرج شده و يا در جريان وصول كنيد ، نام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد سند حسابداري خرج شده و يا در جريان وصول كنيد ، نام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد 

    . . . . كه چك را از وي دريافت كرده ايد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد كه چك را از وي دريافت كرده ايد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد كه چك را از وي دريافت كرده ايد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد كه چك را از وي دريافت كرده ايد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد 

هنگامي كه مـي خواهيـد تغييـر در چـك پرداختنـي را      هنگامي كه مـي خواهيـد تغييـر در چـك پرداختنـي را      هنگامي كه مـي خواهيـد تغييـر در چـك پرداختنـي را      هنگامي كه مـي خواهيـد تغييـر در چـك پرداختنـي را      : : : : پرداختني پرداختني پرداختني پرداختني تغيير وضعيت چك تغيير وضعيت چك تغيير وضعيت چك تغيير وضعيت چك     –    6666

وي وي وي وي     بهبهبهبه    نام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد كه چك رانام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد كه چك رانام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد كه چك رانام طرف حساب را حسابي انتخاب كنيد كه چك رامستقيماً از داخل سند انجام دهيد، مستقيماً از داخل سند انجام دهيد، مستقيماً از داخل سند انجام دهيد، مستقيماً از داخل سند انجام دهيد، 

    . . . . و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد و از پنجره باز شده ، چك را تغيير وضعيت دهيد     پرداخت نموده ايدپرداخت نموده ايدپرداخت نموده ايدپرداخت نموده ايد

در سند به صورت ارزي كار مي كنيد ، ارز مربوطه را از  در سند به صورت ارزي كار مي كنيد ، ارز مربوطه را از اگر  در سند به صورت ارزي كار مي كنيد ، ارز مربوطه را از اگر  در سند به صورت ارزي كار مي كنيد ، ارز مربوطه را از اگر  قسمت ارز ، انتخاب كرده و معادل قسمت ارز ، انتخاب كرده و معادل قسمت ارز ، انتخاب كرده و معادل قسمت ارز ، انتخاب كرده و معادل اگر 

اگـر در  اگـر در  اگـر در  اگـر در  . . . . در قسمت نرخ وارد كنيـد  در قسمت نرخ وارد كنيـد  در قسمت نرخ وارد كنيـد  در قسمت نرخ وارد كنيـد  ) ) ) ) به طور پيش فرض ريالبه طور پيش فرض ريالبه طور پيش فرض ريالبه طور پيش فرض ريال((((آن را بر حسب ارز فعال برنامه آن را بر حسب ارز فعال برنامه آن را بر حسب ارز فعال برنامه آن را بر حسب ارز فعال برنامه 

هنگام معرفي حساب ، در قسمت اطالعات كلي تيك مربوط به مركز هزينه را زده باشيد ، در هنگام معرفي حساب ، در قسمت اطالعات كلي تيك مربوط به مركز هزينه را زده باشيد ، در هنگام معرفي حساب ، در قسمت اطالعات كلي تيك مربوط به مركز هزينه را زده باشيد ، در هنگام معرفي حساب ، در قسمت اطالعات كلي تيك مربوط به مركز هزينه را زده باشيد ، در 

در پايان از نوار ابزار باالي در پايان از نوار ابزار باالي در پايان از نوار ابزار باالي در پايان از نوار ابزار باالي . . . . قسمت مركز مي توانيد مركز هزينه مربوط به اين رديف را وارد كنيد قسمت مركز مي توانيد مركز هزينه مربوط به اين رديف را وارد كنيد قسمت مركز مي توانيد مركز هزينه مربوط به اين رديف را وارد كنيد قسمت مركز مي توانيد مركز هزينه مربوط به اين رديف را وارد كنيد 

    . . . . فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد 

حركت بين خانه هاي جدول  و رفتن به رديف بعدي ازكليد  حركت بين خانه هاي جدول  و رفتن به رديف بعدي ازكليد توجه داشته باشيدكه براي  حركت بين خانه هاي جدول  و رفتن به رديف بعدي ازكليد توجه داشته باشيدكه براي  حركت بين خانه هاي جدول  و رفتن به رديف بعدي ازكليد توجه داشته باشيدكه براي  و و و و     Tabتوجه داشته باشيدكه براي 

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         Enterيا يا يا يا 

با تيك دار نمودن اين گزينه مي توانيد بر با تيك دار نمودن اين گزينه مي توانيد بر با تيك دار نمودن اين گزينه مي توانيد بر با تيك دار نمودن اين گزينه مي توانيد بر . . . . در باالي سند قسمتي به نام كنترل سند وجود دارددر باالي سند قسمتي به نام كنترل سند وجود دارددر باالي سند قسمتي به نام كنترل سند وجود دارددر باالي سند قسمتي به نام كنترل سند وجود دارد

پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي      35353535همچنين با انتخـاب پـارامتر شـماره    همچنين با انتخـاب پـارامتر شـماره    همچنين با انتخـاب پـارامتر شـماره    همچنين با انتخـاب پـارامتر شـماره    . . . . روي سند كنترلي دلخواه داشته باشيدروي سند كنترلي دلخواه داشته باشيدروي سند كنترلي دلخواه داشته باشيدروي سند كنترلي دلخواه داشته باشيد

يي كه توسط سوپروايزر تيك دار شـده انـد جلـوگيري     يي كه توسط سوپروايزر تيك دار شـده انـد جلـوگيري    حسابداري مي توانيد از تغيير سند ها يي كه توسط سوپروايزر تيك دار شـده انـد جلـوگيري    حسابداري مي توانيد از تغيير سند ها يي كه توسط سوپروايزر تيك دار شـده انـد جلـوگيري    حسابداري مي توانيد از تغيير سند ها حسابداري مي توانيد از تغيير سند ها

    ....نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد
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فعال يا غيرفعـال كـردن   فعال يا غيرفعـال كـردن   فعال يا غيرفعـال كـردن   فعال يا غيرفعـال كـردن   "و انتخاب گزينه و انتخاب گزينه و انتخاب گزينه و انتخاب گزينه     جدول ،جدول ،جدول ،جدول ،    ييييستون هاستون هاستون هاستون هاكليك بر روي كليك بر روي كليك بر روي كليك بر روي راست راست راست راست با با با با : : : : نكته نكته نكته نكته 

سرعت كار در صدور اسناد سرعت كار در صدور اسناد سرعت كار در صدور اسناد سرعت كار در صدور اسناد     ييييبرابرابرابرا. . . . ستون مربوطه خاكستري رنگ و غير فعال مي شود ستون مربوطه خاكستري رنگ و غير فعال مي شود ستون مربوطه خاكستري رنگ و غير فعال مي شود ستون مربوطه خاكستري رنگ و غير فعال مي شود     "ستون هاستون هاستون هاستون ها

يي را از جدول كه به آنها نياز نداريد غير فعال كنيد توانيد توانيد توانيد توانيد     ييييمممم يي را از جدول كه به آنها نياز نداريد غير فعال كنيد ستون ها يي را از جدول كه به آنها نياز نداريد غير فعال كنيد ستون ها يي را از جدول كه به آنها نياز نداريد غير فعال كنيد ستون ها براي اينكه يك ستون براي اينكه يك ستون براي اينكه يك ستون براي اينكه يك ستون . . . . ستون ها

            ....عمل فوق را تكرار كنيدعمل فوق را تكرار كنيدعمل فوق را تكرار كنيدعمل فوق را تكرار كنيدرا از حالت غير فعال خارج كنيد ، مجددا را از حالت غير فعال خارج كنيد ، مجددا را از حالت غير فعال خارج كنيد ، مجددا را از حالت غير فعال خارج كنيد ، مجددا 
    

جستجو در نوار ابزار باالي فرم، مي توانيد روي تمامي اسناد يا تنها جستجو در نوار ابزار باالي فرم، مي توانيد روي تمامي اسناد يا تنها جستجو در نوار ابزار باالي فرم، مي توانيد روي تمامي اسناد يا تنها جستجو در نوار ابزار باالي فرم، مي توانيد روي تمامي اسناد يا تنها با كليك بر روي دكمه با كليك بر روي دكمه با كليك بر روي دكمه با كليك بر روي دكمه : : : : نكته نكته نكته نكته 

    همان سند و براي تمام فيلدهاي سند جستجو را انجام دهيدهمان سند و براي تمام فيلدهاي سند جستجو را انجام دهيدهمان سند و براي تمام فيلدهاي سند جستجو را انجام دهيدهمان سند و براي تمام فيلدهاي سند جستجو را انجام دهيد
    

نوار ابزار باالي فرم ، اگر در رديف هاي سند ، حسابها : : : : نكته نكته نكته نكته  نوار ابزار باالي فرم ، اگر در رديف هاي سند ، حسابها با كليك بر روي دكمه تركيب در  نوار ابزار باالي فرم ، اگر در رديف هاي سند ، حسابها با كليك بر روي دكمه تركيب در  نوار ابزار باالي فرم ، اگر در رديف هاي سند ، حسابها با كليك بر روي دكمه تركيب در  با كليك بر روي دكمه تركيب در 

توجه داشته توجه داشته توجه داشته توجه داشته . . . . يك رديف آورده مي شوند يك رديف آورده مي شوند يك رديف آورده مي شوند يك رديف آورده مي شوند     تكرار شده باشند ، اين حسابها با هم تركيب شده و درتكرار شده باشند ، اين حسابها با هم تركيب شده و درتكرار شده باشند ، اين حسابها با هم تركيب شده و درتكرار شده باشند ، اين حسابها با هم تركيب شده و در

باشيد كه اوال اين عمل براي رديف هايي كه بر اثر عمليات اتوماتيك سيستم به وجود آمده اند باشيد كه اوال اين عمل براي رديف هايي كه بر اثر عمليات اتوماتيك سيستم به وجود آمده اند باشيد كه اوال اين عمل براي رديف هايي كه بر اثر عمليات اتوماتيك سيستم به وجود آمده اند باشيد كه اوال اين عمل براي رديف هايي كه بر اثر عمليات اتوماتيك سيستم به وجود آمده اند 

ا انجام پذير نيست ، ثانيا اين عمل برگشت ناپذير است  ا انجام پذير نيست ، ثانيا اين عمل برگشت ناپذير است مانند فاكتورها و چك ه ا انجام پذير نيست ، ثانيا اين عمل برگشت ناپذير است مانند فاكتورها و چك ه ا انجام پذير نيست ، ثانيا اين عمل برگشت ناپذير است مانند فاكتورها و چك ه بنابراين قبل از بنابراين قبل از بنابراين قبل از بنابراين قبل از . . . . مانند فاكتورها و چك ه

براي صدور يك سـند حسـابداري   براي صدور يك سـند حسـابداري   براي صدور يك سـند حسـابداري   براي صدور يك سـند حسـابداري   . . . . يه كنيد يه كنيد يه كنيد يه كنيد انجام اين كار از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهانجام اين كار از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهانجام اين كار از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهانجام اين كار از اطالعات خود نسخه پشتيبان ته

    ....جديد ، از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد جديد ، از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد جديد ، از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد جديد ، از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد 
    

حسابداري موجود را در يك سند حسابداري ديگر كپي كنيد : : : : نكته نكته نكته نكته  حسابداري موجود را در يك سند حسابداري ديگر كپي كنيد شما مي توانيد يك سند  حسابداري موجود را در يك سند حسابداري ديگر كپي كنيد شما مي توانيد يك سند  حسابداري موجود را در يك سند حسابداري ديگر كپي كنيد شما مي توانيد يك سند  . . . . شما مي توانيد يك سند 

رد رد رد رد ، شماره سند مو، شماره سند مو، شماره سند مو، شماره سند مو    "كپي سند بهكپي سند بهكپي سند بهكپي سند به"براي اين منظور از پايين فرم سند از جعبه متن مقابل دكمه براي اين منظور از پايين فرم سند از جعبه متن مقابل دكمه براي اين منظور از پايين فرم سند از جعبه متن مقابل دكمه براي اين منظور از پايين فرم سند از جعبه متن مقابل دكمه 

توجه داشته باشيد كه با اين كار ، توجه داشته باشيد كه با اين كار ، توجه داشته باشيد كه با اين كار ، توجه داشته باشيد كه با اين كار ، . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "كپي سند بهكپي سند بهكپي سند بهكپي سند به"نظر را انتخاب نموده و دكمه نظر را انتخاب نموده و دكمه نظر را انتخاب نموده و دكمه نظر را انتخاب نموده و دكمه 

    ....محتويات سندي كه مي خواهيد سند درآن كپي شود از بين مي رود محتويات سندي كه مي خواهيد سند درآن كپي شود از بين مي رود محتويات سندي كه مي خواهيد سند درآن كپي شود از بين مي رود محتويات سندي كه مي خواهيد سند درآن كپي شود از بين مي رود 

براي براي براي براي ....به همين ترتيب مي توان محتويات يك سند حسابداري موجود را در سند جديد كپي كنيدبه همين ترتيب مي توان محتويات يك سند حسابداري موجود را در سند جديد كپي كنيدبه همين ترتيب مي توان محتويات يك سند حسابداري موجود را در سند جديد كپي كنيدبه همين ترتيب مي توان محتويات يك سند حسابداري موجود را در سند جديد كپي كنيد

موده و از قسمت پايين فرم سند و جعبه متن مقابل دكمه اين منظور ، يك سند خالي ااين منظور ، يك سند خالي ااين منظور ، يك سند خالي ااين منظور ، يك سند خالي ا موده و از قسمت پايين فرم سند و جعبه متن مقابل دكمه يجاد ن موده و از قسمت پايين فرم سند و جعبه متن مقابل دكمه يجاد ن موده و از قسمت پايين فرم سند و جعبه متن مقابل دكمه يجاد ن يجاد ن

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "كپي سند ازكپي سند ازكپي سند ازكپي سند از"، سند مربوطه را انتخاب كنيد و دكمه ، سند مربوطه را انتخاب كنيد و دكمه ، سند مربوطه را انتخاب كنيد و دكمه ، سند مربوطه را انتخاب كنيد و دكمه     "كپي سند ازكپي سند ازكپي سند ازكپي سند از"
    

اگر اين سند حسابداري ، يك سند اتوماتيك سيستم باشد ، به عنوان مثال سندي باشد اگر اين سند حسابداري ، يك سند اتوماتيك سيستم باشد ، به عنوان مثال سندي باشد اگر اين سند حسابداري ، يك سند اتوماتيك سيستم باشد ، به عنوان مثال سندي باشد اگر اين سند حسابداري ، يك سند اتوماتيك سيستم باشد ، به عنوان مثال سندي باشد : : : : نكته نكته نكته نكته 

ا چك صادر شده باشـد ، بـا كليـك بـر روي دكمـه       ا چك صادر شده باشـد ، بـا كليـك بـر روي دكمـه      كه به صورت اتوماتيك براي يك فاكتور ي ا چك صادر شده باشـد ، بـا كليـك بـر روي دكمـه      كه به صورت اتوماتيك براي يك فاكتور ي ا چك صادر شده باشـد ، بـا كليـك بـر روي دكمـه      كه به صورت اتوماتيك براي يك فاكتور ي كه به صورت اتوماتيك براي يك فاكتور ي

رم سند ، فاكتور يا چك مربوطه قابل مشاهده خواهد بود     "مرتبط بهمرتبط بهمرتبط بهمرتبط به" رم سند ، فاكتور يا چك مربوطه قابل مشاهده خواهد بود ، در نوار ابزار باالي ف رم سند ، فاكتور يا چك مربوطه قابل مشاهده خواهد بود ، در نوار ابزار باالي ف رم سند ، فاكتور يا چك مربوطه قابل مشاهده خواهد بود ، در نوار ابزار باالي ف     ....، در نوار ابزار باالي ف
    

يعني شماره سند ها بايد پشت يعني شماره سند ها بايد پشت يعني شماره سند ها بايد پشت يعني شماره سند ها بايد پشت . . . . ه طور پيش فرض ، ترتيب سريال اسناد رعايت مي شود ه طور پيش فرض ، ترتيب سريال اسناد رعايت مي شود ه طور پيش فرض ، ترتيب سريال اسناد رعايت مي شود ه طور پيش فرض ، ترتيب سريال اسناد رعايت مي شود بببب: : : : نكته نكته نكته نكته 

هيد سندي را حذف كنيد كه مابين شماره هاي ديگر است ، . . . . سر هم باشند سر هم باشند سر هم باشند سر هم باشند  هيد سندي را حذف كنيد كه مابين شماره هاي ديگر است ، بنابراين اگر بخوا هيد سندي را حذف كنيد كه مابين شماره هاي ديگر است ، بنابراين اگر بخوا هيد سندي را حذف كنيد كه مابين شماره هاي ديگر است ، بنابراين اگر بخوا بنابراين اگر بخوا

    . . . . را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري     >بايد از منوي شرايط محيطي بايد از منوي شرايط محيطي بايد از منوي شرايط محيطي بايد از منوي شرايط محيطي 
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يد ، هنگام زدن رديف جديد براي سند ، به صورت اتوماتيـك طـرف حسـاب    يد ، هنگام زدن رديف جديد براي سند ، به صورت اتوماتيـك طـرف حسـاب    يد ، هنگام زدن رديف جديد براي سند ، به صورت اتوماتيـك طـرف حسـاب    يد ، هنگام زدن رديف جديد براي سند ، به صورت اتوماتيـك طـرف حسـاب    اگر بخواهاگر بخواهاگر بخواهاگر بخواه: : : : نكته نكته نكته نكته 

ابل با مبلغ مربوطه ايجاد شود ، از منوي شرايط محيطي  ابل با مبلغ مربوطه ايجاد شود ، از منوي شرايط محيطي مق ابل با مبلغ مربوطه ايجاد شود ، از منوي شرايط محيطي مق ابل با مبلغ مربوطه ايجاد شود ، از منوي شرايط محيطي مق پارامتر پارامتر پارامتر پارامتر     >پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري     >مق

    . . . . را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     6666شماره شماره شماره شماره 
    

يخ اسناد را كنترل كند ، يعني هنگامي كه سند جديـدي  : : : : نكته نكته نكته نكته  يخ اسناد را كنترل كند ، يعني هنگامي كه سند جديـدي  اگر بخواهيد برنامه ترتيب تار يخ اسناد را كنترل كند ، يعني هنگامي كه سند جديـدي  اگر بخواهيد برنامه ترتيب تار يخ اسناد را كنترل كند ، يعني هنگامي كه سند جديـدي  اگر بخواهيد برنامه ترتيب تار اگر بخواهيد برنامه ترتيب تار

سناد قبلي است ، پيغام دهـد و يـا از صـدور سـند      سناد قبلي است ، پيغام دهـد و يـا از صـدور سـند     صادر مي كنيد كه تاريخ آن ماقبل تاريخ ا سناد قبلي است ، پيغام دهـد و يـا از صـدور سـند     صادر مي كنيد كه تاريخ آن ماقبل تاريخ ا سناد قبلي است ، پيغام دهـد و يـا از صـدور سـند     صادر مي كنيد كه تاريخ آن ماقبل تاريخ ا صادر مي كنيد كه تاريخ آن ماقبل تاريخ ا

    9999پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري پارامترهاي حسابداري     >جلوگيري كند ، مي توانيد از منوي شرايط محيطي جلوگيري كند ، مي توانيد از منوي شرايط محيطي جلوگيري كند ، مي توانيد از منوي شرايط محيطي جلوگيري كند ، مي توانيد از منوي شرايط محيطي 

    ....را تنظيم كنيد را تنظيم كنيد را تنظيم كنيد را تنظيم كنيد 
    

پارامترهاي پارامترهاي پارامترهاي پارامترهاي     >اگر بخواهيد سند غير تراز قابل صدور نباشد مي توانيد از شرايط محيطي اگر بخواهيد سند غير تراز قابل صدور نباشد مي توانيد از شرايط محيطي اگر بخواهيد سند غير تراز قابل صدور نباشد مي توانيد از شرايط محيطي اگر بخواهيد سند غير تراز قابل صدور نباشد مي توانيد از شرايط محيطي : : : : نكته نكته نكته نكته 

    . . . . را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     19191919پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >حسابداري حسابداري حسابداري حسابداري 
    

براي حذف رديفي از يك سند، روي آن رديف كليك نموده و از نوار ابزار باال دكمه حذف براي حذف رديفي از يك سند، روي آن رديف كليك نموده و از نوار ابزار باال دكمه حذف براي حذف رديفي از يك سند، روي آن رديف كليك نموده و از نوار ابزار باال دكمه حذف براي حذف رديفي از يك سند، روي آن رديف كليك نموده و از نوار ابزار باال دكمه حذف : : : : نكته نكته نكته نكته 

براي حذف كلي سند هم براي حذف كلي سند هم براي حذف كلي سند هم براي حذف كلي سند هم . . . . استفاده مي كنيماستفاده مي كنيماستفاده مي كنيماستفاده مي كنيم    Ctrl+Deleteرا كليك يا از كليد هاي تركيبي را كليك يا از كليد هاي تركيبي را كليك يا از كليد هاي تركيبي را كليك يا از كليد هاي تركيبي 

ابتدا كليد ذره بين جلوي شماره سند را كليك مي نمائيم و روي شماره سندي كه مي خواهيم ابتدا كليد ذره بين جلوي شماره سند را كليك مي نمائيم و روي شماره سندي كه مي خواهيم ابتدا كليد ذره بين جلوي شماره سند را كليك مي نمائيم و روي شماره سندي كه مي خواهيم ابتدا كليد ذره بين جلوي شماره سند را كليك مي نمائيم و روي شماره سندي كه مي خواهيم 

 ....حذف كنيم، كليد حذف را كليك مي كنيمحذف كنيم، كليد حذف را كليك مي كنيمحذف كنيم، كليد حذف را كليك مي كنيمحذف كنيم، كليد حذف را كليك مي كنيم
 

 :سند موقت 7-3
سند مي باشد، با اين تفاوت كه ورود اطالعات بدهكار يا  سند مي باشد، با اين تفاوت كه ورود اطالعات بدهكار يا وارد كردن اطالعات سند موقت مانند  سند مي باشد، با اين تفاوت كه ورود اطالعات بدهكار يا وارد كردن اطالعات سند موقت مانند  سند مي باشد، با اين تفاوت كه ورود اطالعات بدهكار يا وارد كردن اطالعات سند موقت مانند  وارد كردن اطالعات سند موقت مانند 

نده حساب ندارد و تنها پس از دريافت سند موقت، تبديل  نده حساب ندارد و تنها پس از دريافت سند موقت، تبديل بستانكاري طرف حساب، تأثيري در ما نده حساب ندارد و تنها پس از دريافت سند موقت، تبديل بستانكاري طرف حساب، تأثيري در ما نده حساب ندارد و تنها پس از دريافت سند موقت، تبديل بستانكاري طرف حساب، تأثيري در ما بستانكاري طرف حساب، تأثيري در ما

    ....به سند عادي مي شودبه سند عادي مي شودبه سند عادي مي شودبه سند عادي مي شود

ات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب نمائيد ات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب نمائيدبراي اين كار از منوي عملي ات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب نمائيدبراي اين كار از منوي عملي ات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب نمائيدبراي اين كار از منوي عملي روش ورود روش ورود روش ورود روش ورود . . . . براي اين كار از منوي عملي

    ....اطالعات همانند سند حسابداري مي باشداطالعات همانند سند حسابداري مي باشداطالعات همانند سند حسابداري مي باشداطالعات همانند سند حسابداري مي باشد

    ::::سه شكل زير دريافت نمودسه شكل زير دريافت نمودسه شكل زير دريافت نمودسه شكل زير دريافت نمود    مي توان سند موقت را به يكي ازمي توان سند موقت را به يكي ازمي توان سند موقت را به يكي ازمي توان سند موقت را به يكي از

دريافت مي تواند به صورت  يك به يك ، همه اسناد به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شـده  دريافت مي تواند به صورت  يك به يك ، همه اسناد به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شـده  دريافت مي تواند به صورت  يك به يك ، همه اسناد به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شـده  دريافت مي تواند به صورت  يك به يك ، همه اسناد به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شـده  

در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر سند موقـت  در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر سند موقـت  در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر سند موقـت  در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر سند موقـت  . . . . انجام شود انجام شود انجام شود انجام شود 

    . . . . تبديل به يك سندمعمولي مي شود تبديل به يك سندمعمولي مي شود تبديل به يك سندمعمولي مي شود تبديل به يك سندمعمولي مي شود 

تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه بـه حسـاب   تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه بـه حسـاب   تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه بـه حسـاب   تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه بـه حسـاب       "سند سند سند سند همه اسناد به يك همه اسناد به يك همه اسناد به يك همه اسناد به يك "در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه 

انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   

    . . . . ، تاريخ سند را انتخاب كنيد ، تاريخ سند را انتخاب كنيد ، تاريخ سند را انتخاب كنيد ، تاريخ سند را انتخاب كنيد     "صدور اسناد براي تاريخ صدور اسناد براي تاريخ صدور اسناد براي تاريخ صدور اسناد براي تاريخ     "قسمت قسمت قسمت قسمت 
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باشد ، دريافت اسناد مي باشد ، دريافت اسناد مي باشد ، دريافت اسناد مي باشد ، دريافت اسناد مي تيك داشته تيك داشته تيك داشته تيك داشته     "گروهبنديگروهبنديگروهبنديگروهبندي"در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه 

به عنوان به عنوان به عنوان به عنوان . . . . تواند بر اساس تاريخ سند ، طرف حساب سند و يا كاربر صادر كننده سند صورت پذيرد تواند بر اساس تاريخ سند ، طرف حساب سند و يا كاربر صادر كننده سند صورت پذيرد تواند بر اساس تاريخ سند ، طرف حساب سند و يا كاربر صادر كننده سند صورت پذيرد تواند بر اساس تاريخ سند ، طرف حساب سند و يا كاربر صادر كننده سند صورت پذيرد 

كه توسط يك كه توسط يك كه توسط يك كه توسط يك     ييييمثال اگر دريافت اسناد بر اساس كاربر صادر كننده انجام شود ، تمام سند موقتمثال اگر دريافت اسناد بر اساس كاربر صادر كننده انجام شود ، تمام سند موقتمثال اگر دريافت اسناد بر اساس كاربر صادر كننده انجام شود ، تمام سند موقتمثال اگر دريافت اسناد بر اساس كاربر صادر كننده انجام شود ، تمام سند موقت

    . . . . كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك سند وارد سيستم مي شوند كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك سند وارد سيستم مي شوند كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك سند وارد سيستم مي شوند كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك سند وارد سيستم مي شوند 
 

    ::::    صدور سند موقتصدور سند موقتصدور سند موقتصدور سند موقت    3333----8888
صدور سند موقت را انتخاب كنيد ، در پنجره باز شـده  صدور سند موقت را انتخاب كنيد ، در پنجره باز شـده  صدور سند موقت را انتخاب كنيد ، در پنجره باز شـده  صدور سند موقت را انتخاب كنيد ، در پنجره باز شـده      >سند موقت سند موقت سند موقت سند موقت      >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

    . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد           Enterمربوط به شماره سند مربوط به شماره سند مربوط به شماره سند مربوط به شماره سند 

 ....مراجعه شود مراجعه شود مراجعه شود مراجعه شود     3333----6666توضيحات سند حسابداري در قسمت توضيحات سند حسابداري در قسمت توضيحات سند حسابداري در قسمت توضيحات سند حسابداري در قسمت 
    

    

    قطعي كردن سند موقت قطعي كردن سند موقت قطعي كردن سند موقت قطعي كردن سند موقت 
    : : : : قطعي كردن سند موقت را انتخاب كنيد قطعي كردن سند موقت را انتخاب كنيد قطعي كردن سند موقت را انتخاب كنيد قطعي كردن سند موقت را انتخاب كنيد      >سند موقت سند موقت سند موقت سند موقت      >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

 

 
 

يك به يك ، همه سندها به يك سند ، گروه بندي يك به يك ، همه سندها به يك سند ، گروه بندي يك به يك ، همه سندها به يك سند ، گروه بندي يك به يك ، همه سندها به يك سند ، گروه بندي : : : : در پنجره باز شده گزينه هاي نوع دريافت در پنجره باز شده گزينه هاي نوع دريافت در پنجره باز شده گزينه هاي نوع دريافت در پنجره باز شده گزينه هاي نوع دريافت 

نتخاب يك به يك براي هر سند يك سـند جداگانـه بـه     نتخاب يك به يك براي هر سند يك سـند جداگانـه بـه    قابل انتخاب مي باشد كه در صورت ا نتخاب يك به يك براي هر سند يك سـند جداگانـه بـه    قابل انتخاب مي باشد كه در صورت ا نتخاب يك به يك براي هر سند يك سـند جداگانـه بـه    قابل انتخاب مي باشد كه در صورت ا قابل انتخاب مي باشد كه در صورت ا

يك سند تمام سند هاي موقت يك سند تمام سند هاي موقت يك سند تمام سند هاي موقت يك سند تمام سند هاي موقت     تفكيك صادر مي شود ، در صورت انتخاب گزينه همه سند ها بهتفكيك صادر مي شود ، در صورت انتخاب گزينه همه سند ها بهتفكيك صادر مي شود ، در صورت انتخاب گزينه همه سند ها بهتفكيك صادر مي شود ، در صورت انتخاب گزينه همه سند ها به

انتخاب شده در يك سند حسابداري صادر مي شود ، در صـورت انتخـاب گزينـه گروهبنـدي     انتخاب شده در يك سند حسابداري صادر مي شود ، در صـورت انتخـاب گزينـه گروهبنـدي     انتخاب شده در يك سند حسابداري صادر مي شود ، در صـورت انتخـاب گزينـه گروهبنـدي     انتخاب شده در يك سند حسابداري صادر مي شود ، در صـورت انتخـاب گزينـه گروهبنـدي     

پارامترهاي گروه بندي كه شامل تاريخ و كاربر مي باشد فعال مي شود كه در صورت انتخاب هر پارامترهاي گروه بندي كه شامل تاريخ و كاربر مي باشد فعال مي شود كه در صورت انتخاب هر پارامترهاي گروه بندي كه شامل تاريخ و كاربر مي باشد فعال مي شود كه در صورت انتخاب هر پارامترهاي گروه بندي كه شامل تاريخ و كاربر مي باشد فعال مي شود كه در صورت انتخاب هر 

ا سند هاي انتخاب شده با اين پارامتر ها صادر مي شود  ا سند هاي انتخاب شده با اين پارامتر ها صادر مي شود كدام از گزينه ه ا سند هاي انتخاب شده با اين پارامتر ها صادر مي شود كدام از گزينه ه ا سند هاي انتخاب شده با اين پارامتر ها صادر مي شود كدام از گزينه ه     . . . . كدام از گزينه ه

وقت به حسابداري حسابهاي يكسان را با هم جمع و در يك : : : : يع حساب يع حساب يع حساب يع حساب تجمتجمتجمتجم وقت به حسابداري حسابهاي يكسان را با هم جمع و در يك در تبديل سند م وقت به حسابداري حسابهاي يكسان را با هم جمع و در يك در تبديل سند م وقت به حسابداري حسابهاي يكسان را با هم جمع و در يك در تبديل سند م در تبديل سند م

    ....رديف ثبت مي كند رديف ثبت مي كند رديف ثبت مي كند رديف ثبت مي كند 
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 :دريافت سند موقت از فايل  9-3
دريافت سند موقت از فايل را انتخاب كنيد و پنجره دريافت سند موقت از فايل را انتخاب كنيد و پنجره دريافت سند موقت از فايل را انتخاب كنيد و پنجره دريافت سند موقت از فايل را انتخاب كنيد و پنجره      >سند موقت سند موقت سند موقت سند موقت      >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

    : : : : زير باز مي شود زير باز مي شود زير باز مي شود زير باز مي شود 
    

 
 

    

اين اين اين اين . . . . خارج از سيستم دريافت نمائيدخارج از سيستم دريافت نمائيدخارج از سيستم دريافت نمائيدخارج از سيستم دريافت نمائيد    TXTدر اين حالت مي توانيد اسناد را از فايلهايي با فرمت در اين حالت مي توانيد اسناد را از فايلهايي با فرمت در اين حالت مي توانيد اسناد را از فايلهايي با فرمت در اين حالت مي توانيد اسناد را از فايلهايي با فرمت 

لها بايد داراي فرمت خاصي باشند كه در قسمت پيوستها   لها بايد داراي فرمت خاصي باشند كه در قسمت پيوستها  فاي لها بايد داراي فرمت خاصي باشند كه در قسمت پيوستها  فاي لها بايد داراي فرمت خاصي باشند كه در قسمت پيوستها  فاي  ....آمده استآمده استآمده استآمده است) ) ) ) 13131313بخش بخش بخش بخش ((((فاي
    

 :قطعي كردن اسناد حسابداري   3 – 10
مگـر اينكـه توسـط    مگـر اينكـه توسـط    مگـر اينكـه توسـط    مگـر اينكـه توسـط    . . . . در اين سيستم اسناد حسابداري به طور پيش فرض موقت مـي باشـند   در اين سيستم اسناد حسابداري به طور پيش فرض موقت مـي باشـند   در اين سيستم اسناد حسابداري به طور پيش فرض موقت مـي باشـند   در اين سيستم اسناد حسابداري به طور پيش فرض موقت مـي باشـند   

مي رود ، قابـل  مي رود ، قابـل  مي رود ، قابـل  مي رود ، قابـل      "ثبت شده"سندي كه به حالتسندي كه به حالتسندي كه به حالتسندي كه به حالت. . . . سوپروايزر سيستم ثبت شده و قطعي شوند سوپروايزر سيستم ثبت شده و قطعي شوند سوپروايزر سيستم ثبت شده و قطعي شوند سوپروايزر سيستم ثبت شده و قطعي شوند 

    ....خارج كند خارج كند خارج كند خارج كند     "ثبت شده"مگر آنكه مدير سيستم آن را از حالت مگر آنكه مدير سيستم آن را از حالت مگر آنكه مدير سيستم آن را از حالت مگر آنكه مدير سيستم آن را از حالت . . . . تغيير ، اصالح و حذف نيست تغيير ، اصالح و حذف نيست تغيير ، اصالح و حذف نيست تغيير ، اصالح و حذف نيست 
        

    . . . . ثبت سند حسابداري را انتخاب كنيد ثبت سند حسابداري را انتخاب كنيد ثبت سند حسابداري را انتخاب كنيد ثبت سند حسابداري را انتخاب كنيد     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  �

شماره ، شماره آخرين سندي را كه مي خواهيد تا آن شماره شماره ، شماره آخرين سندي را كه مي خواهيد تا آن شماره شماره ، شماره آخرين سندي را كه مي خواهيد تا آن شماره شماره ، شماره آخرين سندي را كه مي خواهيد تا آن شماره در قسمت ثبت اسناد تا در قسمت ثبت اسناد تا در قسمت ثبت اسناد تا در قسمت ثبت اسناد تا  �

 ....قطعي شود وارد كنيد قطعي شود وارد كنيد قطعي شود وارد كنيد قطعي شود وارد كنيد 

    

مي توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مي توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مي توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مي توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند     "كنترل سريال اسنادكنترل سريال اسنادكنترل سريال اسنادكنترل سريال اسناد"دكمه دكمه دكمه دكمه با كليك بر روي با كليك بر روي با كليك بر روي با كليك بر روي : : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....خير خير خير خير     يايايايا    مورد نظر سريال اسناد مرتب استمورد نظر سريال اسناد مرتب استمورد نظر سريال اسناد مرتب استمورد نظر سريال اسناد مرتب است
    

اسناد ، در ستون ثبت ،عالمت  اسناد ، در ستون ثبت ،عالمت  اسناد ، در ستون ثبت ،عالمت  اسناد ، در ستون ثبت ،عالمت  در صورتي كه سندي ثبت شود در پنجره مربوط به شماره در صورتي كه سندي ثبت شود در پنجره مربوط به شماره در صورتي كه سندي ثبت شود در پنجره مربوط به شماره در صورتي كه سندي ثبت شود در پنجره مربوط به شماره : : : : نكته نكته نكته نكته 

    . . . . شود شود شود شود     يييينمايش داده منمايش داده منمايش داده منمايش داده م        *
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توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مورد توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مورد توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مورد توانيد كنترل كنيد كه تا شماره سند مورد     با كليك بر روي دكمه كنترل تاريخ اسناد ميبا كليك بر روي دكمه كنترل تاريخ اسناد ميبا كليك بر روي دكمه كنترل تاريخ اسناد ميبا كليك بر روي دكمه كنترل تاريخ اسناد مي: : : : نكته نكته نكته نكته 

به همين ترتيب با كليك بر روي دكمه كنترل تراز بودن به همين ترتيب با كليك بر روي دكمه كنترل تراز بودن به همين ترتيب با كليك بر روي دكمه كنترل تراز بودن به همين ترتيب با كليك بر روي دكمه كنترل تراز بودن . . . . نظر تاريخ اسناد مرتب است يا خير نظر تاريخ اسناد مرتب است يا خير نظر تاريخ اسناد مرتب است يا خير نظر تاريخ اسناد مرتب است يا خير 

    . . . . اسناد مي توانيد كنترل كنيد تا شماره سند مورد نظر اسناد حسابداري تراز هستند يا خير اسناد مي توانيد كنترل كنيد تا شماره سند مورد نظر اسناد حسابداري تراز هستند يا خير اسناد مي توانيد كنترل كنيد تا شماره سند مورد نظر اسناد حسابداري تراز هستند يا خير اسناد مي توانيد كنترل كنيد تا شماره سند مورد نظر اسناد حسابداري تراز هستند يا خير 
 

 ....دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد  �
    

 اسناد ثبت شده از حالت قطعيخارج نمودن  3 – 11

 :) برگشت اسناد ثبت شده(  
    . . . . گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد     >اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات     >از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده  �

خواهيد از آن شماره به بعد اسناد از حالت ثبت خارج شوند ، وارد خواهيد از آن شماره به بعد اسناد از حالت ثبت خارج شوند ، وارد خواهيد از آن شماره به بعد اسناد از حالت ثبت خارج شوند ، وارد خواهيد از آن شماره به بعد اسناد از حالت ثبت خارج شوند ، وارد     ييييرا كه مرا كه مرا كه مرا كه م    ييييشماره اشماره اشماره اشماره ا �

    ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

    ....دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد  �

 :اسناد حسابداري  مرتب كردن 3 – 13

اسناد حسابداري صادر شده را بر اساس تاريخ مرتب كنيد  اسناد حسابداري صادر شده را بر اساس تاريخ مرتب كنيد شما مي توانيد  اسناد حسابداري صادر شده را بر اساس تاريخ مرتب كنيد شما مي توانيد  اسناد حسابداري صادر شده را بر اساس تاريخ مرتب كنيد شما مي توانيد  توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد . . . . شما مي توانيد 

م اين عمل ممكن است شماره اسناد حسابداري تغيير كنند  م اين عمل ممكن است شماره اسناد حسابداري تغيير كنند كه با انجا م اين عمل ممكن است شماره اسناد حسابداري تغيير كنند كه با انجا م اين عمل ممكن است شماره اسناد حسابداري تغيير كنند كه با انجا بنابراين بهتر است قبل از بنابراين بهتر است قبل از بنابراين بهتر است قبل از بنابراين بهتر است قبل از . . . . كه با انجا

ه شبكه استفاده مي كنيد، ه شبكه استفاده مي كنيد، ه شبكه استفاده مي كنيد، ه شبكه استفاده مي كنيد، اگر از نرم افزار نسخاگر از نرم افزار نسخاگر از نرم افزار نسخاگر از نرم افزار نسخ. . . . انجام اين عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد انجام اين عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد انجام اين عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد انجام اين عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد 

جام اين عمل ، همه كاربران بايد از برنامه خارج شوند  جام اين عمل ، همه كاربران بايد از برنامه خارج شوند هنگام ان جام اين عمل ، همه كاربران بايد از برنامه خارج شوند هنگام ان جام اين عمل ، همه كاربران بايد از برنامه خارج شوند هنگام ان     . . . . هنگام ان

    ....را تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيد    4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    يييياز منواز منواز منواز منو �

    . . . . گزينه مرتب سازي اسناد را انتخاب كنيد گزينه مرتب سازي اسناد را انتخاب كنيد گزينه مرتب سازي اسناد را انتخاب كنيد گزينه مرتب سازي اسناد را انتخاب كنيد     >اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات     >از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده  �

. . . . سند پايان را  مشخص نموده و دكمه تاييد را كليك كنيد سند پايان را  مشخص نموده و دكمه تاييد را كليك كنيد سند پايان را  مشخص نموده و دكمه تاييد را كليك كنيد سند پايان را  مشخص نموده و دكمه تاييد را كليك كنيد شماره سند شروع و شماره شماره سند شروع و شماره شماره سند شروع و شماره شماره سند شروع و شماره  �

 ....اسناد بر اساس تاريخ مرتب مي شوند اسناد بر اساس تاريخ مرتب مي شوند اسناد بر اساس تاريخ مرتب مي شوند اسناد بر اساس تاريخ مرتب مي شوند 
 

اين منظور دكمه اين منظور دكمه اين منظور دكمه اين منظور دكمه     ييييبرابرابرابرا. . . . از اسناد را مرتب كنيد از اسناد را مرتب كنيد از اسناد را مرتب كنيد از اسناد را مرتب كنيد     ييييانتخابانتخابانتخابانتخاب    ييييتوانيد ليستتوانيد ليستتوانيد ليستتوانيد ليست    ييييشما مشما مشما مشما م: : : : نكته نكته نكته نكته 

    Insertرا كليك كنيد و اسناد مورد نظرتان را با كليد را كليك كنيد و اسناد مورد نظرتان را با كليد را كليك كنيد و اسناد مورد نظرتان را با كليد را كليك كنيد و اسناد مورد نظرتان را با كليد     "اسناداسناداسناداسناد    ييييليست انتخابليست انتخابليست انتخابليست انتخاب"مربوط به  مربوط به  مربوط به  مربوط به  

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد         Enterسپس سپس سپس سپس . . . . نماييد نماييد نماييد نماييد     انتخابانتخابانتخابانتخاب
    

بنابراين بهتر است قبل از انجام ايـن عمـل از   بنابراين بهتر است قبل از انجام ايـن عمـل از   بنابراين بهتر است قبل از انجام ايـن عمـل از   بنابراين بهتر است قبل از انجام ايـن عمـل از   . . . . اسناد برگشت پذير نيست اسناد برگشت پذير نيست اسناد برگشت پذير نيست اسناد برگشت پذير نيست     ييييمرتب سازمرتب سازمرتب سازمرتب ساز: : : : تذكر تذكر تذكر تذكر 

    ....اطالعات خود پشتيبان بگيريد اطالعات خود پشتيبان بگيريد اطالعات خود پشتيبان بگيريد اطالعات خود پشتيبان بگيريد 
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 :تركيب اسناد حسابداري  3 – 12
    ....را تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيد    4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    يييياز منواز منواز منواز منو �

در پنجره در پنجره در پنجره در پنجره .  .  .  .  گزينه تركيب اسناد را انتخاب كنيد گزينه تركيب اسناد را انتخاب كنيد گزينه تركيب اسناد را انتخاب كنيد گزينه تركيب اسناد را انتخاب كنيد     >اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات     >پرونده پرونده پرونده پرونده     از منوياز منوياز منوياز منوي �

توجه داشته باشيد كه شماره توجه داشته باشيد كه شماره توجه داشته باشيد كه شماره توجه داشته باشيد كه شماره . . . . باز شده شماره سند شروع و پايان را مشخص كنيد باز شده شماره سند شروع و پايان را مشخص كنيد باز شده شماره سند شروع و پايان را مشخص كنيد باز شده شماره سند شروع و پايان را مشخص كنيد 

    ....اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند 

از انجام اين عمل از اطالعات از انجام اين عمل از اطالعات از انجام اين عمل از اطالعات از انجام اين عمل از اطالعات     بنابراين بهتر است قبلبنابراين بهتر است قبلبنابراين بهتر است قبلبنابراين بهتر است قبل. . . . تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست : : : : تذكر تذكر تذكر تذكر 

    ....خود پشتيبان بگيريد خود پشتيبان بگيريد خود پشتيبان بگيريد خود پشتيبان بگيريد 
 

    : : : : مرتب سازي و تركيب اسنادمرتب سازي و تركيب اسنادمرتب سازي و تركيب اسنادمرتب سازي و تركيب اسناد
    ....را تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيد    4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    يييياز منواز منواز منواز منو �

تركيب اسناد را انتخاب كنيد تركيب اسناد را انتخاب كنيد تركيب اسناد را انتخاب كنيد تركيب اسناد را انتخاب كنيد مرتب سازي و مرتب سازي و مرتب سازي و مرتب سازي و گزينه گزينه گزينه گزينه     >اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات     >از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده از منوي پرونده  �

توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه . . . . سند شروع و پايان را مشخص كنيد سند شروع و پايان را مشخص كنيد سند شروع و پايان را مشخص كنيد سند شروع و پايان را مشخص كنيد در پنجره باز شده شماره در پنجره باز شده شماره در پنجره باز شده شماره در پنجره باز شده شماره .  .  .  .  

    ....شماره اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند شماره اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند شماره اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند شماره اسنادي باهم تركيب مي شوند كه تاريخ يكسان داشته باشند 

بنابراين بهتر است قبل از انجام اين بنابراين بهتر است قبل از انجام اين بنابراين بهتر است قبل از انجام اين بنابراين بهتر است قبل از انجام اين . . . . تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست تركيب اسناد برگشت پذير نيست مرتب سازي و مرتب سازي و مرتب سازي و مرتب سازي و : : : : تذكر تذكر تذكر تذكر 

    ....عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد عمل از اطالعات خود پشتيبان بگيريد 
    

بر اساس بدهكار و  مرتب كردن اسناد 3 – 13

 :بستانكار
در سند حسابداري به طور پيش فرض ، وقتي حسابي بدهكار يا بستانكار مي شود طرف حساب در سند حسابداري به طور پيش فرض ، وقتي حسابي بدهكار يا بستانكار مي شود طرف حساب در سند حسابداري به طور پيش فرض ، وقتي حسابي بدهكار يا بستانكار مي شود طرف حساب در سند حسابداري به طور پيش فرض ، وقتي حسابي بدهكار يا بستانكار مي شود طرف حساب 

اگر بخواهيد در همين  سند حسابداري ابتدا كليه رديف اگر بخواهيد در همين  سند حسابداري ابتدا كليه رديف اگر بخواهيد در همين  سند حسابداري ابتدا كليه رديف اگر بخواهيد در همين  سند حسابداري ابتدا كليه رديف . . . . مقابل ، در رديف بعدي آورده مي شود مقابل ، در رديف بعدي آورده مي شود مقابل ، در رديف بعدي آورده مي شود مقابل ، در رديف بعدي آورده مي شود 

و سپس رديف هاي بستانكار آورده شوند   از نوار ابزار  و سپس رديف هاي بستانكار آورده شوند   از نوار ابزار هاي بدهكار  و سپس رديف هاي بستانكار آورده شوند   از نوار ابزار هاي بدهكار  و سپس رديف هاي بستانكار آورده شوند   از نوار ابزار هاي بدهكار  باالي فرم دكمه ترتيـب را  باالي فرم دكمه ترتيـب را  باالي فرم دكمه ترتيـب را  باالي فرم دكمه ترتيـب را  هاي بدهكار 

ين عمل براي كليه اسناد انجام گيرد ، از منوي پرونده . . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد  ين عمل براي كليه اسناد انجام گيرد ، از منوي پرونده اگر مي خواهيد ا ين عمل براي كليه اسناد انجام گيرد ، از منوي پرونده اگر مي خواهيد ا ين عمل براي كليه اسناد انجام گيرد ، از منوي پرونده اگر مي خواهيد ا اصالح اصالح اصالح اصالح     >اگر مي خواهيد ا

سازي اسناد بر اساس بدهكار وبستانكار را انتخاب كنيد     >اطالعات اطالعات اطالعات اطالعات  سازي اسناد بر اساس بدهكار وبستانكار را انتخاب كنيد مرتب  سازي اسناد بر اساس بدهكار وبستانكار را انتخاب كنيد مرتب  سازي اسناد بر اساس بدهكار وبستانكار را انتخاب كنيد مرتب      ....مرتب 

از اطالعات از اطالعات از اطالعات از اطالعات بنابراين قبل از انجام اين كار بنابراين قبل از انجام اين كار بنابراين قبل از انجام اين كار بنابراين قبل از انجام اين كار . . . . توجه داشته باشيد كه اين عمل ، برگشت پذير نيست توجه داشته باشيد كه اين عمل ، برگشت پذير نيست توجه داشته باشيد كه اين عمل ، برگشت پذير نيست توجه داشته باشيد كه اين عمل ، برگشت پذير نيست 

    ....خود پشتيبان بگيريدخود پشتيبان بگيريدخود پشتيبان بگيريدخود پشتيبان بگيريد
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 دريافت و پرداخت وجه 3 – 14
    ::::برگ دريافت وجه برگ دريافت وجه برگ دريافت وجه برگ دريافت وجه 

يافت وجوه نقد و چك از برگه دريافت نيز استفاده كنيد  يافت وجوه نقد و چك از برگه دريافت نيز استفاده كنيد شما مي توانيد براي در يافت وجوه نقد و چك از برگه دريافت نيز استفاده كنيد شما مي توانيد براي در يافت وجوه نقد و چك از برگه دريافت نيز استفاده كنيد شما مي توانيد براي در     . . . . شما مي توانيد براي در

رگ دريافت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  رگ دريافت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي ب رگ دريافت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي ب رگ دريافت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي ب     Alt+Dب

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد 

    ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد    Enter    شماره برگ دريافتشماره برگ دريافتشماره برگ دريافتشماره برگ دريافت    ييييروروروروباز شده باز شده باز شده باز شده     پنجرهپنجرهپنجرهپنجرهدر در در در  �

    . . . . نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد  �

    ....وارد كنيد وارد كنيد وارد كنيد وارد كنيد را را را را مبلغ مربوطه مبلغ مربوطه مبلغ مربوطه مبلغ مربوطه در جدول پائين فرم، در جدول پائين فرم، در جدول پائين فرم، در جدول پائين فرم،  �

پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند     ستونستونستونستوندر در در در  � پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  مربوط به نوع 

و طرف حساب بستانكار و طرف حساب بستانكار و طرف حساب بستانكار و طرف حساب بستانكار     حسابداري مربوط به اين برگه دريافت ، حساب صندوق بدهكارحسابداري مربوط به اين برگه دريافت ، حساب صندوق بدهكارحسابداري مربوط به اين برگه دريافت ، حساب صندوق بدهكارحسابداري مربوط به اين برگه دريافت ، حساب صندوق بدهكار

پنجره ورود مشخصات چك باز مي پنجره ورود مشخصات چك باز مي پنجره ورود مشخصات چك باز مي پنجره ورود مشخصات چك باز مي . . . . اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد . . . . مي شود مي شود مي شود مي شود 

براي حركت بين خانه ها و براي حركت بين خانه ها و براي حركت بين خانه ها و براي حركت بين خانه ها و . . . . شود كه در قسمت دفتر چكهاي دريافتني شرح داده شد شود كه در قسمت دفتر چكهاي دريافتني شرح داده شد شود كه در قسمت دفتر چكهاي دريافتني شرح داده شد شود كه در قسمت دفتر چكهاي دريافتني شرح داده شد 

 ....استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Tabرفتن به رديف بعدي نيز مي توانيد از كليد رفتن به رديف بعدي نيز مي توانيد از كليد رفتن به رديف بعدي نيز مي توانيد از كليد رفتن به رديف بعدي نيز مي توانيد از كليد 

) ) ) ) در صورت ورود چك، ورود تاريخ سررسيد در صورت ورود چك، ورود تاريخ سررسيد در صورت ورود چك، ورود تاريخ سررسيد در صورت ورود چك، ورود تاريخ سررسيد ( ( ( ( مبالغ مختلف مبالغ مختلف مبالغ مختلف مبالغ مختلف     در قسمت تاريخ رأس، با وارد نمودندر قسمت تاريخ رأس، با وارد نمودندر قسمت تاريخ رأس، با وارد نمودندر قسمت تاريخ رأس، با وارد نمودن

    ....تاريخ رأس را محاسبه مي نمايدتاريخ رأس را محاسبه مي نمايدتاريخ رأس را محاسبه مي نمايدتاريخ رأس را محاسبه مي نمايد
    

    ييييبرابرابرابرا. . . . فروش استفاده نماييد فروش استفاده نماييد فروش استفاده نماييد فروش استفاده نماييد     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    تسويهتسويهتسويهتسويه    ييييتوانيد از برگ دريافت وجه براتوانيد از برگ دريافت وجه براتوانيد از برگ دريافت وجه براتوانيد از برگ دريافت وجه برا    ييييشما مشما مشما مشما م        ----نكته نكته نكته نكته 

را كليـك  را كليـك  را كليـك  را كليـك      "ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييپرداخت شده براپرداخت شده براپرداخت شده براپرداخت شده برا"برگ دريافت ، دكمه برگ دريافت ، دكمه برگ دريافت ، دكمه برگ دريافت ، دكمه     يييياين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باال

    ييييصادر شده بـرا صادر شده بـرا صادر شده بـرا صادر شده بـرا     ييييشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورها    ييييباز مباز مباز مباز م    "وضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورها"پنجره پنجره پنجره پنجره . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

خواهيد با اين برگ دريافت ، تمام خواهيد با اين برگ دريافت ، تمام خواهيد با اين برگ دريافت ، تمام خواهيد با اين برگ دريافت ، تمام     ييييكه مكه مكه مكه م    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت. . . . شود شود شود شود     ييييحساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  م

بـاال بـه   بـاال بـه   بـاال بـه   بـاال بـه   "گزينه گزينه گزينه گزينه     "نحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداخت"شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت     ييييقبلقبلقبلقبل    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها

    ....را انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيد    "پايينپايينپايينپايين

به عنوان مثال ، شخص يك چـك  به عنوان مثال ، شخص يك چـك  به عنوان مثال ، شخص يك چـك  به عنوان مثال ، شخص يك چـك  ((((خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ،     يييياگر ماگر ماگر ماگر م

مبلـغ  مبلـغ  مبلـغ  مبلـغ      "ييييپرداخت كنـون پرداخت كنـون پرداخت كنـون پرداخت كنـون     "در ستون مربوط بهدر ستون مربوط بهدر ستون مربوط بهدر ستون مربوط به) ) ) ) تسويه چند فاكتور پرداخت كرده است تسويه چند فاكتور پرداخت كرده است تسويه چند فاكتور پرداخت كرده است تسويه چند فاكتور پرداخت كرده است     ييييبرابرابرابرا

    ....مربوط به فاكتور مورد نظر را وارد كنيد مربوط به فاكتور مورد نظر را وارد كنيد مربوط به فاكتور مورد نظر را وارد كنيد مربوط به فاكتور مورد نظر را وارد كنيد 
    

اين كه با ورود هر چك ، دفتـر  اين كه با ورود هر چك ، دفتـر  اين كه با ورود هر چك ، دفتـر  اين كه با ورود هر چك ، دفتـر      ييييسرعت بيش تر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيش تر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيش تر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيش تر در هنگام ورود چك ها ، و برا    ييييبرابرابرابرا    ----نكته نكته نكته نكته     

پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامتر هاپارامتر هاپارامتر هاپارامتر ها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منو    ييييچك باز نشود ، مچك باز نشود ، مچك باز نشود ، مچك باز نشود ، م

ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشند( ( ( (     25252525 ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه     ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد ) ) ) ) چك ه
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    ::::برگ پرداخت وجه برگ پرداخت وجه برگ پرداخت وجه برگ پرداخت وجه             
ي پرداخت وجوه نقد و چك از برگه پرداخت استفاده كنيد  ي پرداخت وجوه نقد و چك از برگه پرداخت استفاده كنيد شما مي توانيد برا ي پرداخت وجوه نقد و چك از برگه پرداخت استفاده كنيد شما مي توانيد برا ي پرداخت وجوه نقد و چك از برگه پرداخت استفاده كنيد شما مي توانيد برا     . . . . شما مي توانيد برا

برگ پرداخت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي برگ پرداخت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي برگ پرداخت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي برگ پرداخت وجه را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  �

Alt+P     استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد....    

    ....بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد     Enterدر پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده در پنجره باز شده  �

    ....نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد نام يا كد طرف حساب را وارد نماييد  �

    ....رد كنيد رد كنيد رد كنيد رد كنيد مبلغ مربوطه را نيز وامبلغ مربوطه را نيز وامبلغ مربوطه را نيز وامبلغ مربوطه را نيز وا �

پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند     ستونستونستونستوندر در در در  � پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  پرداخت اگر نوع پرداخت را نقدي انتخاب كنيد ، در سند مربوط به نوع  مربوط به نوع 

رگه پرداخت ، حساب صندوق بستانكار و طرف حساب بدهكار  رگه پرداخت ، حساب صندوق بستانكار و طرف حساب بدهكار حسابداري مربوط به اين ب رگه پرداخت ، حساب صندوق بستانكار و طرف حساب بدهكار حسابداري مربوط به اين ب رگه پرداخت ، حساب صندوق بستانكار و طرف حساب بدهكار حسابداري مربوط به اين ب حسابداري مربوط به اين ب

پنجره دفتر چكهاي پرداختني باز مي پنجره دفتر چكهاي پرداختني باز مي پنجره دفتر چكهاي پرداختني باز مي پنجره دفتر چكهاي پرداختني باز مي . . . . اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد اگر نوع پرداخت را چك انتخاب كنيد . . . . مي شود مي شود مي شود مي شود 

روش كار در دفتر روش كار در دفتر روش كار در دفتر روش كار در دفتر . . . . شماره چك مورد نظر را انتخاب كنيد شماره چك مورد نظر را انتخاب كنيد شماره چك مورد نظر را انتخاب كنيد شماره چك مورد نظر را انتخاب كنيد     شود كه بايد از اين قسمتشود كه بايد از اين قسمتشود كه بايد از اين قسمتشود كه بايد از اين قسمت

براي حركت بين خانه ها و رفتن به رديف براي حركت بين خانه ها و رفتن به رديف براي حركت بين خانه ها و رفتن به رديف براي حركت بين خانه ها و رفتن به رديف . . . . چك هاي پرداختني شرح داده شده است  چك هاي پرداختني شرح داده شده است  چك هاي پرداختني شرح داده شده است  چك هاي پرداختني شرح داده شده است  

 ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Tabبعدي نيز مي توانيد از كليد بعدي نيز مي توانيد از كليد بعدي نيز مي توانيد از كليد بعدي نيز مي توانيد از كليد 
    

    ييييبرابرابرابرا. . . . خريد استفاده نماييد خريد استفاده نماييد خريد استفاده نماييد خريد استفاده نماييد     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    تسويه ييييتوانيد از برگ پرداخت وجه براتوانيد از برگ پرداخت وجه براتوانيد از برگ پرداخت وجه براتوانيد از برگ پرداخت وجه برا    ييييشما مشما مشما مشما م::::    نكتهنكتهنكتهنكته

را كليـك  را كليـك  را كليـك  را كليـك      "يفاكتورها يپرداخت شده برا"برگ پرداخت ، دكمه برگ پرداخت ، دكمه برگ پرداخت ، دكمه برگ پرداخت ، دكمه     يييياين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باالاين منظور در قسمت باال

    ييييصادر شده بـرا صادر شده بـرا صادر شده بـرا صادر شده بـرا     ييييشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورهاشود و ليست فاكتورها    ييييباز مباز مباز مباز م    "وضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورهاوضعيت پرداخت فاكتورها"پنجره پنجره پنجره پنجره . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

خواهيد با اين برگ پرداخت ، تمام خواهيد با اين برگ پرداخت ، تمام خواهيد با اين برگ پرداخت ، تمام خواهيد با اين برگ پرداخت ، تمام     ييييمممم  كه كه كه كه     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت. . . . شود شود شود شود     ييييحساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  محساب مورد نظر نمايش داده  م

بـاال بـه   بـاال بـه   بـاال بـه   بـاال بـه   "گزينه گزينه گزينه گزينه     "نحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداختنحوه تسهيم پرداخت"شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت شخص را تسويه كنيد ، از قسمت     ييييقبلقبلقبلقبل    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها

    ....را انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيد    "پايينپايينپايينپايين

    ييييبه عنوان مثال ، يـك چـك بـرا   به عنوان مثال ، يـك چـك بـرا   به عنوان مثال ، يـك چـك بـرا   به عنوان مثال ، يـك چـك بـرا   ((((خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ، خواهيد يك يا چند فاكتور خاص را تسويه كنيد ،     يييياگر ماگر ماگر ماگر م

مبلغ مربوط بـه  مبلغ مربوط بـه  مبلغ مربوط بـه  مبلغ مربوط بـه      "يپرداخت كنون    "در ستون مربوط بهدر ستون مربوط بهدر ستون مربوط بهدر ستون مربوط به) ) ) ) تسويه چند فاكتور پرداخت كرده ايدتسويه چند فاكتور پرداخت كرده ايدتسويه چند فاكتور پرداخت كرده ايدتسويه چند فاكتور پرداخت كرده ايد

    ....رد نظر را وارد كنيد رد نظر را وارد كنيد رد نظر را وارد كنيد رد نظر را وارد كنيد فاكتور موفاكتور موفاكتور موفاكتور مو
    

اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك اينكه با ورود هر چك ، دفتر چك     ييييسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها ، و براسرعت بيشتر در هنگام ورود چك ها ، و برا    ييييبرابرابرابرا        ----نكته نكته نكته نكته 

( ( ( (     25252525پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامتر هاپارامتر هاپارامتر هاپارامتر ها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منوتوانيد از منو    ييييباز نشود ، مباز نشود ، مباز نشود ، مباز نشود ، م

ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشند ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه ا داخل سند دريافت و پرداخت مستقيما قابل تعريف باشندچك ه     ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد ) ) ) ) چك ه
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 :محاسبه راس  3 – 15
راس گيري ، مجموعه محاسباتي است كه با انجام آن ميانگين تاريخي دريافت ها يا پرداخت ها راس گيري ، مجموعه محاسباتي است كه با انجام آن ميانگين تاريخي دريافت ها يا پرداخت ها راس گيري ، مجموعه محاسباتي است كه با انجام آن ميانگين تاريخي دريافت ها يا پرداخت ها راس گيري ، مجموعه محاسباتي است كه با انجام آن ميانگين تاريخي دريافت ها يا پرداخت ها 

ي چك هاي دريافتي ، با ي چك هاي دريافتي ، با ي چك هاي دريافتي ، با ي چك هاي دريافتي ، با به عنوان مثال برابه عنوان مثال برابه عنوان مثال برابه عنوان مثال برا. . . . با مبالغ و سررسيد هاي مختلف مشخص مي شود با مبالغ و سررسيد هاي مختلف مشخص مي شود با مبالغ و سررسيد هاي مختلف مشخص مي شود با مبالغ و سررسيد هاي مختلف مشخص مي شود 

يد كه ، بر حسب تاريخ سررسيد و مبلغ چك ها ، ميانگين  يد كه ، بر حسب تاريخ سررسيد و مبلغ چك ها ، ميانگين عمل راس گيري ، مشخص مي كن يد كه ، بر حسب تاريخ سررسيد و مبلغ چك ها ، ميانگين عمل راس گيري ، مشخص مي كن يد كه ، بر حسب تاريخ سررسيد و مبلغ چك ها ، ميانگين عمل راس گيري ، مشخص مي كن عمل راس گيري ، مشخص مي كن

    ....تاريخ وصول ، چه تاريخي خواهد بود تاريخ وصول ، چه تاريخي خواهد بود تاريخ وصول ، چه تاريخي خواهد بود تاريخ وصول ، چه تاريخي خواهد بود 

انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب     Insertمورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد     ييييچك ها در دفتر چك ، چك هاچك ها در دفتر چك ، چك هاچك ها در دفتر چك ، چك هاچك ها در دفتر چك ، چك ها    ييييراس گيرراس گيرراس گيرراس گير    ييييبرابرابرابرا �

. . . . تاريخ مبدا را نيز تاريخ اولين چك در نظر بگيريد تاريخ مبدا را نيز تاريخ اولين چك در نظر بگيريد تاريخ مبدا را نيز تاريخ اولين چك در نظر بگيريد تاريخ مبدا را نيز تاريخ اولين چك در نظر بگيريد . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     ۱۰۱۰۱۰۱۰Ctrl+Fكرده و سپس كرده و سپس كرده و سپس كرده و سپس 

تيك در انتهاي دفتر چك، تعداد رديف هاي انتخاب شده و  تيك در انتهاي دفتر چك، تعداد رديف هاي انتخاب شده و ضمن آن كه به صورت اتوما تيك در انتهاي دفتر چك، تعداد رديف هاي انتخاب شده و ضمن آن كه به صورت اتوما تيك در انتهاي دفتر چك، تعداد رديف هاي انتخاب شده و ضمن آن كه به صورت اتوما ضمن آن كه به صورت اتوما

    ....تاريخ رأس نمايش داده مي شودتاريخ رأس نمايش داده مي شودتاريخ رأس نمايش داده مي شودتاريخ رأس نمايش داده مي شود

    >براي ورود مبالغ به صورت دستي و محاسبه تاريخ راس ، از منوي عمليات روزانه براي ورود مبالغ به صورت دستي و محاسبه تاريخ راس ، از منوي عمليات روزانه براي ورود مبالغ به صورت دستي و محاسبه تاريخ راس ، از منوي عمليات روزانه براي ورود مبالغ به صورت دستي و محاسبه تاريخ راس ، از منوي عمليات روزانه  �

 + Ctrlاريخ راس را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي اريخ راس را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي اريخ راس را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي اريخ راس را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليدهاي محاسبه تمحاسبه تمحاسبه تمحاسبه ت    >محاسبه راس محاسبه راس محاسبه راس محاسبه راس 

۱۰۱۰۱۰۱۰F     در قسمت تاريخ مبدا ، تاريخي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد ، در قسمت تاريخ مبدا ، تاريخي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد ، در قسمت تاريخ مبدا ، تاريخي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد ، در قسمت تاريخ مبدا ، تاريخي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد ، . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد

مثال اگر عمل راس مثال اگر عمل راس مثال اگر عمل راس مثال اگر عمل راس . . . . در راس گيري ، اختالف روز بر اساس اين تاريخ محاسبه شود در راس گيري ، اختالف روز بر اساس اين تاريخ محاسبه شود در راس گيري ، اختالف روز بر اساس اين تاريخ محاسبه شود در راس گيري ، اختالف روز بر اساس اين تاريخ محاسبه شود 

    ....خ اولين چك در نظر بگيريدخ اولين چك در نظر بگيريدخ اولين چك در نظر بگيريدخ اولين چك در نظر بگيريدگيري را براي چك ها انجام مي دهيد ، تاريخ مبدا را تاريگيري را براي چك ها انجام مي دهيد ، تاريخ مبدا را تاريگيري را براي چك ها انجام مي دهيد ، تاريخ مبدا را تاريگيري را براي چك ها انجام مي دهيد ، تاريخ مبدا را تاري

غ و سررسيد ، مبالغ مورد نظر و تاريخ سررسيد را مشخص  غ و سررسيد ، مبالغ مورد نظر و تاريخ سررسيد را مشخص سپس در ستون هاي مبل غ و سررسيد ، مبالغ مورد نظر و تاريخ سررسيد را مشخص سپس در ستون هاي مبل غ و سررسيد ، مبالغ مورد نظر و تاريخ سررسيد را مشخص سپس در ستون هاي مبل سپس در ستون هاي مبل

، مي توانيد ميزان بخشش و درصد سود را وارد ، مي توانيد ميزان بخشش و درصد سود را وارد ، مي توانيد ميزان بخشش و درصد سود را وارد ، مي توانيد ميزان بخشش و درصد سود را وارد نيز نيز نيز نيز در آيتم هاي پايين صفحه در آيتم هاي پايين صفحه در آيتم هاي پايين صفحه در آيتم هاي پايين صفحه     ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

 . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

    

هاي فروش و چك هاي دريافتي را محاسبه كنيد ، از منوي  هاي فروش و چك هاي دريافتي را محاسبه كنيد ، از منوي اگر مي خواهيد تاريخ راس فاكتور هاي فروش و چك هاي دريافتي را محاسبه كنيد ، از منوي اگر مي خواهيد تاريخ راس فاكتور هاي فروش و چك هاي دريافتي را محاسبه كنيد ، از منوي اگر مي خواهيد تاريخ راس فاكتور اگر مي خواهيد تاريخ راس فاكتور

محاسبه تاريخ راس فاكتور ها و چك هاي دريافتني را انتخاب محاسبه تاريخ راس فاكتور ها و چك هاي دريافتني را انتخاب محاسبه تاريخ راس فاكتور ها و چك هاي دريافتني را انتخاب محاسبه تاريخ راس فاكتور ها و چك هاي دريافتني را انتخاب     >محاسبه راس محاسبه راس محاسبه راس محاسبه راس     >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه 

    . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

    ....نام حساب مورد نظر را انتخاب كنيد نام حساب مورد نظر را انتخاب كنيد نام حساب مورد نظر را انتخاب كنيد نام حساب مورد نظر را انتخاب كنيد  �

    ....تاريخ مبدا را مشخص كنيد تاريخ مبدا را مشخص كنيد تاريخ مبدا را مشخص كنيد تاريخ مبدا را مشخص كنيد  �

كتور فروش ، پنجره اي باز مي شود كه كليه فاكتورهاي فروش كتور فروش ، پنجره اي باز مي شود كه كليه فاكتورهاي فروش كتور فروش ، پنجره اي باز مي شود كه كليه فاكتورهاي فروش كتور فروش ، پنجره اي باز مي شود كه كليه فاكتورهاي فروش با كليك بر روي دكمه فابا كليك بر روي دكمه فابا كليك بر روي دكمه فابا كليك بر روي دكمه فا �

فاكتورهاي مورد فاكتورهاي مورد فاكتورهاي مورد فاكتورهاي مورد     INSERTبا كليد با كليد با كليد با كليد . . . . مربوط به اين طرف حساب را نمايش مي دهد مربوط به اين طرف حساب را نمايش مي دهد مربوط به اين طرف حساب را نمايش مي دهد مربوط به اين طرف حساب را نمايش مي دهد 

 + Ctrlنظر را انتخاب كنيد و يا براي انتخاب كليه فاكتورها ، از تركيب كليدهاي نظر را انتخاب كنيد و يا براي انتخاب كليه فاكتورها ، از تركيب كليدهاي نظر را انتخاب كنيد و يا براي انتخاب كليه فاكتورها ، از تركيب كليدهاي نظر را انتخاب كنيد و يا براي انتخاب كليه فاكتورها ، از تركيب كليدهاي 

Insert     استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد....    
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از حساب مورد نظر مي توانيد انجام دهيـد كـه در ايـن    از حساب مورد نظر مي توانيد انجام دهيـد كـه در ايـن    از حساب مورد نظر مي توانيد انجام دهيـد كـه در ايـن    از حساب مورد نظر مي توانيد انجام دهيـد كـه در ايـن    همين كار را براي چك هاي دريافتي همين كار را براي چك هاي دريافتي همين كار را براي چك هاي دريافتي همين كار را براي چك هاي دريافتي 

روش كار براي خريد و چك روش كار براي خريد و چك روش كار براي خريد و چك روش كار براي خريد و چك . . . . صورت نيازي به وارد كردن مبالغ چك ها به صورت دستي نيست صورت نيازي به وارد كردن مبالغ چك ها به صورت دستي نيست صورت نيازي به وارد كردن مبالغ چك ها به صورت دستي نيست صورت نيازي به وارد كردن مبالغ چك ها به صورت دستي نيست 

    ....هاي پرداختي نيز كامال مشابه فوق مي باشد هاي پرداختي نيز كامال مشابه فوق مي باشد هاي پرداختي نيز كامال مشابه فوق مي باشد هاي پرداختي نيز كامال مشابه فوق مي باشد 
 

 )پيش فرض هاي سيستم(حسابهاي مرتبط   3 – 16
اگر در هنگام ايجاد شـركت  اگر در هنگام ايجاد شـركت  اگر در هنگام ايجاد شـركت  اگر در هنگام ايجاد شـركت  . . . . انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد تعريف پيش فرض ها  را تعريف پيش فرض ها  را تعريف پيش فرض ها  را تعريف پيش فرض ها  را     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

را تيك زده باشيد ، در اين قسمت حسابهاي مرتبط را تيك زده باشيد ، در اين قسمت حسابهاي مرتبط را تيك زده باشيد ، در اين قسمت حسابهاي مرتبط را تيك زده باشيد ، در اين قسمت حسابهاي مرتبط     "چارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شودچارت نمونه حسابها تعريف شود"پارامتر پارامتر پارامتر پارامتر 

مثال در قسمت پرداختها ، حساب مرتبط با نقدي ، صندوق در نظـر  مثال در قسمت پرداختها ، حساب مرتبط با نقدي ، صندوق در نظـر  مثال در قسمت پرداختها ، حساب مرتبط با نقدي ، صندوق در نظـر  مثال در قسمت پرداختها ، حساب مرتبط با نقدي ، صندوق در نظـر  . . . . از پيش تعريف شده اند از پيش تعريف شده اند از پيش تعريف شده اند از پيش تعريف شده اند 

به همين ترتيب براي چك هاي دريافتي حساب اسناد دريافتني معرفي شده به همين ترتيب براي چك هاي دريافتي حساب اسناد دريافتني معرفي شده به همين ترتيب براي چك هاي دريافتي حساب اسناد دريافتني معرفي شده به همين ترتيب براي چك هاي دريافتي حساب اسناد دريافتني معرفي شده . . . . گرفته شده است گرفته شده است گرفته شده است گرفته شده است 

ستون مقابل اين حسابهاي مرتبط بايد ستون مقابل اين حسابهاي مرتبط بايد ستون مقابل اين حسابهاي مرتبط بايد ستون مقابل اين حسابهاي مرتبط بايد نكته اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه نكته اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه نكته اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه نكته اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه . . . . است است است است 

و حتما براي اين پيش فرض ها حسابهاي مرتبط تعريف شده  و حتما براي اين پيش فرض ها حسابهاي مرتبط تعريف شده با اسامي حسابهاي مناسب پر شود  و حتما براي اين پيش فرض ها حسابهاي مرتبط تعريف شده با اسامي حسابهاي مناسب پر شود  و حتما براي اين پيش فرض ها حسابهاي مرتبط تعريف شده با اسامي حسابهاي مناسب پر شود  با اسامي حسابهاي مناسب پر شود 

از روي از روي از روي از روي ... ... ... ... علت اهميت موضوع آن است كه اسناد اتوماتيك مربوط به فاكتورها ، چكها و علت اهميت موضوع آن است كه اسناد اتوماتيك مربوط به فاكتورها ، چكها و علت اهميت موضوع آن است كه اسناد اتوماتيك مربوط به فاكتورها ، چكها و علت اهميت موضوع آن است كه اسناد اتوماتيك مربوط به فاكتورها ، چكها و . . . . باشد باشد باشد باشد 

حسابها صادر مي شوند و اگر اين حسابها نادرست تعريف ش حسابها صادر مي شوند و اگر اين حسابها نادرست تعريف شاين  حسابها صادر مي شوند و اگر اين حسابها نادرست تعريف شاين  حسابها صادر مي شوند و اگر اين حسابها نادرست تعريف شاين  وند و يا تعريف نشوند ، ممكن وند و يا تعريف نشوند ، ممكن وند و يا تعريف نشوند ، ممكن وند و يا تعريف نشوند ، ممكن اين 

نوع پرداخت قابل تعريف نوع پرداخت قابل تعريف نوع پرداخت قابل تعريف نوع پرداخت قابل تعريف     نديننديننديننديندر قسمت پرداخت ها چدر قسمت پرداخت ها چدر قسمت پرداخت ها چدر قسمت پرداخت ها چ. . . . است حسابها ، مانده نادرست پيدا كنند است حسابها ، مانده نادرست پيدا كنند است حسابها ، مانده نادرست پيدا كنند است حسابها ، مانده نادرست پيدا كنند 

حسابهاي مرتبط را از جعبه متن مقابل آنها  مشخص كنيد . . . . است است است است  حسابهاي مرتبط را از جعبه متن مقابل آنها  مشخص كنيد اگر  اين آيتم ها را پر كنيد و   حسابهاي مرتبط را از جعبه متن مقابل آنها  مشخص كنيد اگر  اين آيتم ها را پر كنيد و   حسابهاي مرتبط را از جعبه متن مقابل آنها  مشخص كنيد اگر  اين آيتم ها را پر كنيد و   اگر  اين آيتم ها را پر كنيد و  

دريافت و پرداخت ، و در اسناد دريافت و پرداخت ، و در اسناد دريافت و پرداخت ، و در اسناد دريافت و پرداخت ، و در اسناد ، هنگامي كه در برگ پرداخت و دريافت ، پنجره مربوط به نوع ، هنگامي كه در برگ پرداخت و دريافت ، پنجره مربوط به نوع ، هنگامي كه در برگ پرداخت و دريافت ، پنجره مربوط به نوع ، هنگامي كه در برگ پرداخت و دريافت ، پنجره مربوط به نوع 

اين آيتم ها هم نمايش داده مي شود و در سند حسابداري  اين آيتم ها هم نمايش داده مي شود و در سند حسابداري حسابداري ، پنجره نوع باز مي شود ،  اين آيتم ها هم نمايش داده مي شود و در سند حسابداري حسابداري ، پنجره نوع باز مي شود ،  اين آيتم ها هم نمايش داده مي شود و در سند حسابداري حسابداري ، پنجره نوع باز مي شود ،  حسابداري ، پنجره نوع باز مي شود ، 

    ....مربوطه نيز ، حسابهاي مرتبط آن آيتم اعمال مي شوندمربوطه نيز ، حسابهاي مرتبط آن آيتم اعمال مي شوندمربوطه نيز ، حسابهاي مرتبط آن آيتم اعمال مي شوندمربوطه نيز ، حسابهاي مرتبط آن آيتم اعمال مي شوند

توجه داشته باشيد كه سندهاي اتوماتيك مربوط به ورود و خروج كاال از جمله فاكتورها و رسيد توجه داشته باشيد كه سندهاي اتوماتيك مربوط به ورود و خروج كاال از جمله فاكتورها و رسيد توجه داشته باشيد كه سندهاي اتوماتيك مربوط به ورود و خروج كاال از جمله فاكتورها و رسيد توجه داشته باشيد كه سندهاي اتوماتيك مربوط به ورود و خروج كاال از جمله فاكتورها و رسيد 

بر اساس پيش فرض ها، انبارها ، و يا كاالها صادر شوند و حوالو حوالو حوالو حوال بر اساس پيش فرض ها، انبارها ، و يا كاالها صادر شوند ه ها ، مي توانند  بر اساس پيش فرض ها، انبارها ، و يا كاالها صادر شوند ه ها ، مي توانند  بر اساس پيش فرض ها، انبارها ، و يا كاالها صادر شوند ه ها ، مي توانند  لويـت  لويـت  لويـت  لويـت  وووواگـر ا اگـر ا اگـر ا اگـر ا . . . . ه ها ، مي توانند 

اري بر اساس پيش فرض ها باشد ، در صدور سند اتوماتيك  اري بر اساس پيش فرض ها باشد ، در صدور سند اتوماتيك ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبارد اري بر اساس پيش فرض ها باشد ، در صدور سند اتوماتيك ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبارد اري بر اساس پيش فرض ها باشد ، در صدور سند اتوماتيك ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبارد ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبارد

تعريف پيش تعريف پيش تعريف پيش تعريف پيش     >اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه اطالعات پايه     قسمتقسمتقسمتقسمت    مربوط به فاكتورها از حسابهايي استفاده مي شود كه درمربوط به فاكتورها از حسابهايي استفاده مي شود كه درمربوط به فاكتورها از حسابهايي استفاده مي شود كه درمربوط به فاكتورها از حسابهايي استفاده مي شود كه در

لويت ارتباط حسابداري و انبار داري بر اساس انبار لويت ارتباط حسابداري و انبار داري بر اساس انبار لويت ارتباط حسابداري و انبار داري بر اساس انبار لويت ارتباط حسابداري و انبار داري بر اساس انبار وووودر صورتي كه ادر صورتي كه ادر صورتي كه ادر صورتي كه ا. . . . رفي شده اند رفي شده اند رفي شده اند رفي شده اند فرض ها معفرض ها معفرض ها معفرض ها مع

ورها از روي حسابهاي مرتبط مربوط به انبارها صادر مي  ورها از روي حسابهاي مرتبط مربوط به انبارها صادر مي باشد ، سندهاي اتوماتيك مربوط به فاكت ورها از روي حسابهاي مرتبط مربوط به انبارها صادر مي باشد ، سندهاي اتوماتيك مربوط به فاكت ورها از روي حسابهاي مرتبط مربوط به انبارها صادر مي باشد ، سندهاي اتوماتيك مربوط به فاكت باشد ، سندهاي اتوماتيك مربوط به فاكت

معرفي انبارها ، قابل مشاهده و تغييـر مـي باشـند     معرفي انبارها ، قابل مشاهده و تغييـر مـي باشـند    شوند كه در هنگام  معرفي انبارها ، قابل مشاهده و تغييـر مـي باشـند    شوند كه در هنگام  معرفي انبارها ، قابل مشاهده و تغييـر مـي باشـند    شوند كه در هنگام  لويـت ارتبـاط   لويـت ارتبـاط   لويـت ارتبـاط   لويـت ارتبـاط   وووواگـر ا اگـر ا اگـر ا اگـر ا . . . . شوند كه در هنگام 

اشد ، براي صدور اسناد مربوط به فاكتورها از حسابهاي حسابداري و حسابداري و حسابداري و حسابداري و  اشد ، براي صدور اسناد مربوط به فاكتورها از حسابهاي انبار داري بر اساس كاال ب اشد ، براي صدور اسناد مربوط به فاكتورها از حسابهاي انبار داري بر اساس كاال ب اشد ، براي صدور اسناد مربوط به فاكتورها از حسابهاي انبار داري بر اساس كاال ب انبار داري بر اساس كاال ب

    >مرتبط كاال كه در برگه حسابهاي مرتبط از معرفي اقالم موجودي كه از منوي اطالعات پايه مرتبط كاال كه در برگه حسابهاي مرتبط از معرفي اقالم موجودي كه از منوي اطالعات پايه مرتبط كاال كه در برگه حسابهاي مرتبط از معرفي اقالم موجودي كه از منوي اطالعات پايه مرتبط كاال كه در برگه حسابهاي مرتبط از معرفي اقالم موجودي كه از منوي اطالعات پايه 

اطالعات اقالم موجودي قابل دسترسي و تغيير است ، اسـتفاده مـي   اطالعات اقالم موجودي قابل دسترسي و تغيير است ، اسـتفاده مـي   اطالعات اقالم موجودي قابل دسترسي و تغيير است ، اسـتفاده مـي   اطالعات اقالم موجودي قابل دسترسي و تغيير است ، اسـتفاده مـي       >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي 

    .  .  .  .  شودشودشودشود
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ين امكان را به شما مي دهد كه نحوه صدور سـند هـاي       ))))Cyber Account( ( ( ( برنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگر ين امكان را به شما مي دهد كه نحوه صدور سـند هـاي   ا ين امكان را به شما مي دهد كه نحوه صدور سـند هـاي   ا ين امكان را به شما مي دهد كه نحوه صدور سـند هـاي   ا ا

يعني مشخص كنيد كه هنگام صدور يعني مشخص كنيد كه هنگام صدور يعني مشخص كنيد كه هنگام صدور يعني مشخص كنيد كه هنگام صدور . . . . اتوماتيك مربوط  به فاكتورها را خودتان مشخص كنيد اتوماتيك مربوط  به فاكتورها را خودتان مشخص كنيد اتوماتيك مربوط  به فاكتورها را خودتان مشخص كنيد اتوماتيك مربوط  به فاكتورها را خودتان مشخص كنيد 

    يييياين قسمت را با يك مثال بررساين قسمت را با يك مثال بررساين قسمت را با يك مثال بررساين قسمت را با يك مثال بررس. . . . سند براي فاكتورها چه حسابهايي بدهكار و بستانكار شوند سند براي فاكتورها چه حسابهايي بدهكار و بستانكار شوند سند براي فاكتورها چه حسابهايي بدهكار و بستانكار شوند سند براي فاكتورها چه حسابهايي بدهكار و بستانكار شوند 

ورها نماينده فروش داريد و مي خواهيد همزمان با صدور     به عنوان مثالبه عنوان مثالبه عنوان مثالبه عنوان مثال    ،،،،    كنيمكنيمكنيمكنيم    ييييمممم ورها نماينده فروش داريد و مي خواهيد همزمان با صدور شما در فاكت ورها نماينده فروش داريد و مي خواهيد همزمان با صدور شما در فاكت ورها نماينده فروش داريد و مي خواهيد همزمان با صدور شما در فاكت شما در فاكت

روش هم به اندازه مبلغ كميسيون نماينده بستانكار شود  روش هم به اندازه مبلغ كميسيون نماينده بستانكار شود فاكتور حساب نماينده ف روش هم به اندازه مبلغ كميسيون نماينده بستانكار شود فاكتور حساب نماينده ف روش هم به اندازه مبلغ كميسيون نماينده بستانكار شود فاكتور حساب نماينده ف پس  بايـد  پس  بايـد  پس  بايـد  پس  بايـد  . . . . فاكتور حساب نماينده ف

        ....براي فاكتورهاي فروش عطف تعريف كنيدبراي فاكتورهاي فروش عطف تعريف كنيدبراي فاكتورهاي فروش عطف تعريف كنيدبراي فاكتورهاي فروش عطف تعريف كنيد

    ....پنجره زير باز مي شودپنجره زير باز مي شودپنجره زير باز مي شودپنجره زير باز مي شود. . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد تعريف عطف هاي صدور سند را تعريف عطف هاي صدور سند را تعريف عطف هاي صدور سند را تعريف عطف هاي صدور سند را     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 
 

 

 
 

    ....دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �

    . . . . شرح عطف را عطف نماينده فروش بنويسيد شرح عطف را عطف نماينده فروش بنويسيد شرح عطف را عطف نماينده فروش بنويسيد شرح عطف را عطف نماينده فروش بنويسيد  �

را بزنيد و از   ليست باز شده را بزنيد و از   ليست باز شده را بزنيد و از   ليست باز شده را بزنيد و از   ليست باز شده     Spaceدر رديف اول در خانه مربوط به نوع حساب كليد در رديف اول در خانه مربوط به نوع حساب كليد در رديف اول در خانه مربوط به نوع حساب كليد در رديف اول در خانه مربوط به نوع حساب كليد  �

    . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "مشتريمشتريمشتريمشتري"گزينه گزينه گزينه گزينه 

    ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "بدبدبدبد    "بس ،بس ،بس ،بس ،////در قسمت بددر قسمت بددر قسمت بددر قسمت بد �

    ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "مبلغ كل فاكتورمبلغ كل فاكتورمبلغ كل فاكتورمبلغ كل فاكتور"از ليست باز شده از ليست باز شده از ليست باز شده از ليست باز شده     "نوع مبلغنوع مبلغنوع مبلغنوع مبلغ"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

    ....به سطر بعدي برويد به سطر بعدي برويد به سطر بعدي برويد به سطر بعدي برويد                     
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در اين پنجره به طـور  در اين پنجره به طـور  در اين پنجره به طـور  در اين پنجره به طـور  . . . . در قسمت ش حساب ، حساب اقالم موجودي را انتخاب كنيد در قسمت ش حساب ، حساب اقالم موجودي را انتخاب كنيد در قسمت ش حساب ، حساب اقالم موجودي را انتخاب كنيد در قسمت ش حساب ، حساب اقالم موجودي را انتخاب كنيد      �

    Ctrl+qپيش فرض جستجو بر اساس كد حساب انجام مي شـود كـه بـا تركيـب كليـدهاي      پيش فرض جستجو بر اساس كد حساب انجام مي شـود كـه بـا تركيـب كليـدهاي      پيش فرض جستجو بر اساس كد حساب انجام مي شـود كـه بـا تركيـب كليـدهاي      پيش فرض جستجو بر اساس كد حساب انجام مي شـود كـه بـا تركيـب كليـدهاي      

    ....دسترسي بر اساس نام مي شود دسترسي بر اساس نام مي شود دسترسي بر اساس نام مي شود دسترسي بر اساس نام مي شود 
و در قسمت نوع مبلغ جمع ميانگين هر و در قسمت نوع مبلغ جمع ميانگين هر و در قسمت نوع مبلغ جمع ميانگين هر و در قسمت نوع مبلغ جمع ميانگين هر . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "بسبسبسبس    "،،،،    "بسبسبسبس////بدبدبدبد"در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت  �

    ....رديف از فاكتور را انتخاب نماييد رديف از فاكتور را انتخاب نماييد رديف از فاكتور را انتخاب نماييد رديف از فاكتور را انتخاب نماييد 

حاصل حاصل حاصل حاصل     سود و زيانسود و زيانسود و زيانسود و زيان    "در اين رديف در قسمت ش حساب ، حسابدر اين رديف در قسمت ش حساب ، حسابدر اين رديف در قسمت ش حساب ، حسابدر اين رديف در قسمت ش حساب ، حساب. . . . به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد  �

نـوع  نـوع  نـوع  نـوع  "در قسـمت  در قسـمت  در قسـمت  در قسـمت  . . . . را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد      "بسبسبسبس    "بس ،بس ،بس ،بس ،////را انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بد    "از فروشاز فروشاز فروشاز فروش

    ....سود و زيان كل فاكتور را انتخاب كنيد سود و زيان كل فاكتور را انتخاب كنيد سود و زيان كل فاكتور را انتخاب كنيد سود و زيان كل فاكتور را انتخاب كنيد     "مبلغمبلغمبلغمبلغ

فاكتور را انتخاب كنيد و در قسمت فاكتور را انتخاب كنيد و در قسمت فاكتور را انتخاب كنيد و در قسمت فاكتور را انتخاب كنيد و در قسمت     1111، نماينده ، نماينده ، نماينده ، نماينده     "نوع حسابنوع حسابنوع حسابنوع حساب"در رديف بعدي در قسمت در رديف بعدي در قسمت در رديف بعدي در قسمت در رديف بعدي در قسمت  �

    ....را انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيد    1111در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ كل نماينده در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ كل نماينده در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ كل نماينده در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ كل نماينده . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "بسبسبسبس    "بس ،بس ،بس ،بس ،////بدبدبدبد

هزينـه پورسـانت نماينـده    هزينـه پورسـانت نماينـده    هزينـه پورسـانت نماينـده    هزينـه پورسـانت نماينـده    "حساب ، حساب مربوط بـه  حساب ، حساب مربوط بـه  حساب ، حساب مربوط بـه  حساب ، حساب مربوط بـه  در رديف بعدي در قسمت ش در رديف بعدي در قسمت ش در رديف بعدي در قسمت ش در رديف بعدي در قسمت ش  �

را انتخاب كنيد و نوع مبلغ را مبلغ كل را انتخاب كنيد و نوع مبلغ را مبلغ كل را انتخاب كنيد و نوع مبلغ را مبلغ كل را انتخاب كنيد و نوع مبلغ را مبلغ كل     "بدبدبدبد"بس ، بس ، بس ، بس ، ////را انتخاب نموده و در قسمت بدرا انتخاب نموده و در قسمت بدرا انتخاب نموده و در قسمت بدرا انتخاب نموده و در قسمت بد    "فروشفروشفروشفروش

    ....انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد     1111نماينده نماينده نماينده نماينده 

داريد ، در رديف بعدي در قسمت نوع حساب ، حساب هزينه  � داريد ، در رديف بعدي در قسمت نوع حساب ، حساب هزينه اگر براي فاكتور هزينه  داريد ، در رديف بعدي در قسمت نوع حساب ، حساب هزينه اگر براي فاكتور هزينه  داريد ، در رديف بعدي در قسمت نوع حساب ، حساب هزينه اگر براي فاكتور هزينه  را را را را     1111اگر براي فاكتور هزينه 

را را را را     1111، بد را انتخاب كنيد و در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ هزينه ، بد را انتخاب كنيد و در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ هزينه ، بد را انتخاب كنيد و در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ هزينه ، بد را انتخاب كنيد و در قسمت نوع مبلغ ، مبلغ هزينه     بسبسبسبس////انتخاب نموده و در قسمت بدانتخاب نموده و در قسمت بدانتخاب نموده و در قسمت بدانتخاب نموده و در قسمت بد

 ....انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد 

    . . . . فاكتور انجام دهيد فاكتور انجام دهيد فاكتور انجام دهيد فاكتور انجام دهيد ... ... ... ... وووو3333وووو2222هزينه هزينه هزينه هزينه     ييييهمين كار را براهمين كار را براهمين كار را براهمين كار را برا �

برگشـت از فـروش و   برگشـت از فـروش و   برگشـت از فـروش و   برگشـت از فـروش و   "در قسـمت ش حسـاب حسـاب    در قسـمت ش حسـاب حسـاب    در قسـمت ش حسـاب حسـاب    در قسـمت ش حسـاب حسـاب    . . . . اگر در فاكتور تخفيـف داريـد   اگر در فاكتور تخفيـف داريـد   اگر در فاكتور تخفيـف داريـد   اگر در فاكتور تخفيـف داريـد    �

جمع جمع جمع جمع "مبلغ را مبلغ را مبلغ را مبلغ را     را انتخاب كنيد و نوعرا انتخاب كنيد و نوعرا انتخاب كنيد و نوعرا انتخاب كنيد و نوع    "بدبدبدبد    "بس ،بس ،بس ،بس ،////را انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بدرا انتخاب كنيد و در قسمت بد    "تخفيفاتتخفيفاتتخفيفاتتخفيفات

    . . . . انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد     "تخفيف هاتخفيف هاتخفيف هاتخفيف ها

    ....دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد دكمه ذخيره را كليك كنيد  �

عطف هاي صدور سند در جعبه متن عطف هاي صدور سند در جعبه متن عطف هاي صدور سند در جعبه متن عطف هاي صدور سند در جعبه متن     >تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

روبروي پيش فرض عطف فاكتور فروش ، عطفي را كه در مراحل فوق تعريف كرده ايد انتخاب روبروي پيش فرض عطف فاكتور فروش ، عطفي را كه در مراحل فوق تعريف كرده ايد انتخاب روبروي پيش فرض عطف فاكتور فروش ، عطفي را كه در مراحل فوق تعريف كرده ايد انتخاب روبروي پيش فرض عطف فاكتور فروش ، عطفي را كه در مراحل فوق تعريف كرده ايد انتخاب 

 ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

... ) ... ) ... ) ... ) مانند انبـار، كـاال، مشـتري و    مانند انبـار، كـاال، مشـتري و    مانند انبـار، كـاال، مشـتري و    مانند انبـار، كـاال، مشـتري و    ( ( ( ( اي خاصي اي خاصي اي خاصي اي خاصي براي رديف هاي عطف مي توانيد فيلترهبراي رديف هاي عطف مي توانيد فيلترهبراي رديف هاي عطف مي توانيد فيلترهبراي رديف هاي عطف مي توانيد فيلتره �

 ....انتخاب نمائيدانتخاب نمائيدانتخاب نمائيدانتخاب نمائيد
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 : ))))Cyber Account ( سيستم چند ارزي در حسابگر  3 – 18
اين قابليت را دارد كه كاربران بتوانند در فاكتور ها و اسناد اين قابليت را دارد كه كاربران بتوانند در فاكتور ها و اسناد اين قابليت را دارد كه كاربران بتوانند در فاكتور ها و اسناد اين قابليت را دارد كه كاربران بتوانند در فاكتور ها و اسناد     ))))Cyber Account( ( ( ( برنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگر

ارزهاي متداول ، به طور پيش فرض در برنامه تعريـف  ارزهاي متداول ، به طور پيش فرض در برنامه تعريـف  ارزهاي متداول ، به طور پيش فرض در برنامه تعريـف  ارزهاي متداول ، به طور پيش فرض در برنامه تعريـف  ....حسابداري با ارزهاي مختلف كار كنند حسابداري با ارزهاي مختلف كار كنند حسابداري با ارزهاي مختلف كار كنند حسابداري با ارزهاي مختلف كار كنند 

اهيد ارز جديدي را تعريف كنيد ، از منوي اطالعات پايه . . . . شده اند شده اند شده اند شده اند  اهيد ارز جديدي را تعريف كنيد ، از منوي اطالعات پايه اگر بخو اهيد ارز جديدي را تعريف كنيد ، از منوي اطالعات پايه اگر بخو اهيد ارز جديدي را تعريف كنيد ، از منوي اطالعات پايه اگر بخو     >اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي     >اگر بخو

 ....نيد نيد نيد نيد تعريف واحدهاي ارزي را كليك كتعريف واحدهاي ارزي را كليك كتعريف واحدهاي ارزي را كليك كتعريف واحدهاي ارزي را كليك ك
 

 
 

    ....از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه جديد را كليك كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterنام ارز مورد نظر را وارد نموده نام ارز مورد نظر را وارد نموده نام ارز مورد نظر را وارد نموده نام ارز مورد نظر را وارد نموده  �

اگر مبالغ اين ارز، شامل اعشار مي باشند، رقم هاي بعد مميز را بـراي آن تنظـيم مـي    اگر مبالغ اين ارز، شامل اعشار مي باشند، رقم هاي بعد مميز را بـراي آن تنظـيم مـي    اگر مبالغ اين ارز، شامل اعشار مي باشند، رقم هاي بعد مميز را بـراي آن تنظـيم مـي    اگر مبالغ اين ارز، شامل اعشار مي باشند، رقم هاي بعد مميز را بـراي آن تنظـيم مـي     �

    ....نمائيمنمائيمنمائيمنمائيم

    ....از نوار ابزار باالي فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم دكمه ذخيره را كليك كنيد  �

خالصه ارز ، نام اختصاري ارز مي باشد كه در هنگام صدور اسناد و فاكتور ها خالصه ارز ، نام اختصاري ارز مي باشد كه در هنگام صدور اسناد و فاكتور ها خالصه ارز ، نام اختصاري ارز مي باشد كه در هنگام صدور اسناد و فاكتور ها خالصه ارز ، نام اختصاري ارز مي باشد كه در هنگام صدور اسناد و فاكتور ها نام نام نام نام : : : : نكته نكته نكته نكته  �

    ....نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود 

ورود نرخ ورود نرخ ورود نرخ ورود نرخ     >اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي     >براي وارد نمودن نرخ روزانه ارزها ، از منوي اطالعات پايه براي وارد نمودن نرخ روزانه ارزها ، از منوي اطالعات پايه براي وارد نمودن نرخ روزانه ارزها ، از منوي اطالعات پايه براي وارد نمودن نرخ روزانه ارزها ، از منوي اطالعات پايه  �

    ....روزانه ارزها را انتخاب نماييدروزانه ارزها را انتخاب نماييدروزانه ارزها را انتخاب نماييدروزانه ارزها را انتخاب نماييد

رز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز ، ا � رز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز ، اا رز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز ، اا رز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز ، اا     ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterنتخاب كرده نتخاب كرده نتخاب كرده نتخاب كرده ا

تاريخ ، تاريخ مورد نظر شما براي تاثير نرخ وارد شده . . . . تاريخ مورد نظر را وارد كنيد تاريخ مورد نظر را وارد كنيد تاريخ مورد نظر را وارد كنيد تاريخ مورد نظر را وارد كنيد  � تاريخ ، تاريخ مورد نظر شما براي تاثير نرخ وارد شده اين  تاريخ ، تاريخ مورد نظر شما براي تاثير نرخ وارد شده اين  تاريخ ، تاريخ مورد نظر شما براي تاثير نرخ وارد شده اين  اين 

 ....نرخ براي ارز مورد نظر وارد كنيد نرخ براي ارز مورد نظر وارد كنيد نرخ براي ارز مورد نظر وارد كنيد نرخ براي ارز مورد نظر وارد كنيد     2222مي توانيد مي توانيد مي توانيد مي توانيد . . . . نرخ ارز مورد نظر را وارد نماييد نرخ ارز مورد نظر را وارد نماييد نرخ ارز مورد نظر را وارد نماييد نرخ ارز مورد نظر را وارد نماييد ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد 
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ر وضعيت پايين فرم اصلي برنامه ر وضعيت پايين فرم اصلي برنامه ر وضعيت پايين فرم اصلي برنامه ر وضعيت پايين فرم اصلي برنامه برنامه به طور پيش فرض داراي يك ارز فعال مي باشد كه از نوابرنامه به طور پيش فرض داراي يك ارز فعال مي باشد كه از نوابرنامه به طور پيش فرض داراي يك ارز فعال مي باشد كه از نوابرنامه به طور پيش فرض داراي يك ارز فعال مي باشد كه از نوا

    ....قابل تغيير استقابل تغيير استقابل تغيير استقابل تغيير است
    

 
 

ارز مورد استفاده در فاكتور هاي خريد و فروش قابل تغيير مي باشد و مي تواند هر ارزي باشد ، ارز مورد استفاده در فاكتور هاي خريد و فروش قابل تغيير مي باشد و مي تواند هر ارزي باشد ، ارز مورد استفاده در فاكتور هاي خريد و فروش قابل تغيير مي باشد و مي تواند هر ارزي باشد ، ارز مورد استفاده در فاكتور هاي خريد و فروش قابل تغيير مي باشد و مي تواند هر ارزي باشد ، 

تيك صادر شده براي اين فاكتور ها ، بر اساس ارز فعال  تيك صادر شده براي اين فاكتور ها ، بر اساس ارز فعال ولي سند اتوما تيك صادر شده براي اين فاكتور ها ، بر اساس ارز فعال ولي سند اتوما تيك صادر شده براي اين فاكتور ها ، بر اساس ارز فعال ولي سند اتوما برنامه خواهد بود برنامه خواهد بود برنامه خواهد بود برنامه خواهد بود ) ) ) ) اصلياصلياصلياصلي((((ولي سند اتوما

تعريف تعريف تعريف تعريف     >اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي     >با استفاده از منوي اطالعات پايه با استفاده از منوي اطالعات پايه با استفاده از منوي اطالعات پايه با استفاده از منوي اطالعات پايه . . . . كه به طور پيش فرض ريال است كه به طور پيش فرض ريال است كه به طور پيش فرض ريال است كه به طور پيش فرض ريال است 

    . . . . د د د د ااااواحد اصلي نيز مي توان تغييرات الزم را انجام دواحد اصلي نيز مي توان تغييرات الزم را انجام دواحد اصلي نيز مي توان تغييرات الزم را انجام دواحد اصلي نيز مي توان تغييرات الزم را انجام د

مورد نظر خود را بر اساس هر ارزي وارد نماييد ولي با  مورد نظر خود را بر اساس هر ارزي وارد نماييد ولي با در اسناد حسابداري هم مي توانيد مبالغ  مورد نظر خود را بر اساس هر ارزي وارد نماييد ولي با در اسناد حسابداري هم مي توانيد مبالغ  مورد نظر خود را بر اساس هر ارزي وارد نماييد ولي با در اسناد حسابداري هم مي توانيد مبالغ  در اسناد حسابداري هم مي توانيد مبالغ 

اده ، مبلغ رديف به ارز فعال اده ، مبلغ رديف به ارز فعال اده ، مبلغ رديف به ارز فعال اده ، مبلغ رديف به ارز فعال رفتن به رديف بعدي ، با توجه به نرخ وارد شده براي ارز مورد استفرفتن به رديف بعدي ، با توجه به نرخ وارد شده براي ارز مورد استفرفتن به رديف بعدي ، با توجه به نرخ وارد شده براي ارز مورد استفرفتن به رديف بعدي ، با توجه به نرخ وارد شده براي ارز مورد استف

ولي مبلغ ارزي نيز در برنامه ثبت مي شود و مي توانيد گزارش هـاي  ولي مبلغ ارزي نيز در برنامه ثبت مي شود و مي توانيد گزارش هـاي  ولي مبلغ ارزي نيز در برنامه ثبت مي شود و مي توانيد گزارش هـاي  ولي مبلغ ارزي نيز در برنامه ثبت مي شود و مي توانيد گزارش هـاي  . . . . برنامه تبديل مي شود برنامه تبديل مي شود برنامه تبديل مي شود برنامه تبديل مي شود 

گـزارش حسـاب چنـد ارزي و    گـزارش حسـاب چنـد ارزي و    گـزارش حسـاب چنـد ارزي و    گـزارش حسـاب چنـد ارزي و        >گزارشات عمـومي حسـابداري   گزارشات عمـومي حسـابداري   گزارشات عمـومي حسـابداري   گزارشات عمـومي حسـابداري       >ارزي را از منوي گزارشات ارزي را از منوي گزارشات ارزي را از منوي گزارشات ارزي را از منوي گزارشات 

فعاليـت  فعاليـت  فعاليـت  فعاليـت      قابل ذكر است كه درقابل ذكر است كه درقابل ذكر است كه درقابل ذكر است كه در. . . . همچنين گزارش مانده حساب با ارزهاي مختلف داشته باشيد همچنين گزارش مانده حساب با ارزهاي مختلف داشته باشيد همچنين گزارش مانده حساب با ارزهاي مختلف داشته باشيد همچنين گزارش مانده حساب با ارزهاي مختلف داشته باشيد 

حساب ، و همچنين دفتر معين حسابها ، گردش ارزي و مانده ارزي طرف حساب بـر اسـاس   حساب ، و همچنين دفتر معين حسابها ، گردش ارزي و مانده ارزي طرف حساب بـر اسـاس   حساب ، و همچنين دفتر معين حسابها ، گردش ارزي و مانده ارزي طرف حساب بـر اسـاس   حساب ، و همچنين دفتر معين حسابها ، گردش ارزي و مانده ارزي طرف حساب بـر اسـاس   

    ....ارزهاي مختلف قابل مشاهده مي باشد ارزهاي مختلف قابل مشاهده مي باشد ارزهاي مختلف قابل مشاهده مي باشد ارزهاي مختلف قابل مشاهده مي باشد 

معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب معرفي حسابهاي اصلي را انتخاب     >معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها معرفي چارت حسابها     >هنگامي كه از منوي اطالعات پايه هنگامي كه از منوي اطالعات پايه هنگامي كه از منوي اطالعات پايه هنگامي كه از منوي اطالعات پايه 

و روي برگه فعاليت حساب كليك كنيد ، گردش حساب ارزي آ و روي برگه فعاليت حساب كليك كنيد ، گردش حساب ارزي آكنيد  و روي برگه فعاليت حساب كليك كنيد ، گردش حساب ارزي آكنيد  و روي برگه فعاليت حساب كليك كنيد ، گردش حساب ارزي آكنيد  ن حساب به همراه نـرخ  ن حساب به همراه نـرخ  ن حساب به همراه نـرخ  ن حساب به همراه نـرخ  كنيد 

    ....مورد استفاده نمايش داده خواهد شد مورد استفاده نمايش داده خواهد شد مورد استفاده نمايش داده خواهد شد مورد استفاده نمايش داده خواهد شد 

در اين فرم فيلد نوع در اين فرم فيلد نوع در اين فرم فيلد نوع در اين فرم فيلد نوع . . . . براي اين منظور بايد آيتم مربوط به چند ارزي ، گزينه بله را انتخاب كنيد براي اين منظور بايد آيتم مربوط به چند ارزي ، گزينه بله را انتخاب كنيد براي اين منظور بايد آيتم مربوط به چند ارزي ، گزينه بله را انتخاب كنيد براي اين منظور بايد آيتم مربوط به چند ارزي ، گزينه بله را انتخاب كنيد 

نيز اين آيـتم را  نيز اين آيـتم را  نيز اين آيـتم را  نيز اين آيـتم را      ))))Cyber Account( ( ( ( كه در اكثر  گزارشات حسابگركه در اكثر  گزارشات حسابگركه در اكثر  گزارشات حسابگركه در اكثر  گزارشات حسابگر. . . . چند ارزي وجود دارد چند ارزي وجود دارد چند ارزي وجود دارد چند ارزي وجود دارد 

    . . . . مشاهده خواهيد كرد مشاهده خواهيد كرد مشاهده خواهيد كرد مشاهده خواهيد كرد 

    ::::نوع چند ارزي آيتم هاي مختلفي مشاهده مي كنيد نوع چند ارزي آيتم هاي مختلفي مشاهده مي كنيد نوع چند ارزي آيتم هاي مختلفي مشاهده مي كنيد نوع چند ارزي آيتم هاي مختلفي مشاهده مي كنيد در فيلد در فيلد در فيلد در فيلد 
    

 
 

اگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، گزارش بر اساس نرخ ارزي كه در اگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، گزارش بر اساس نرخ ارزي كه در اگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، گزارش بر اساس نرخ ارزي كه در اگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، گزارش بر اساس نرخ ارزي كه در : : : : بر اساس نرخ زمان ورود ارز بر اساس نرخ زمان ورود ارز بر اساس نرخ زمان ورود ارز بر اساس نرخ زمان ورود ارز 

ر فاكتور يا سند حسابداري وارد كرده ايد تهيه مي شود  ر فاكتور يا سند حسابداري وارد كرده ايد تهيه مي شود هنگام صدو ر فاكتور يا سند حسابداري وارد كرده ايد تهيه مي شود هنگام صدو ر فاكتور يا سند حسابداري وارد كرده ايد تهيه مي شود هنگام صدو     ....هنگام صدو
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ارز در گزارش ها نرخي در نظر گرفته ارز در گزارش ها نرخي در نظر گرفته ارز در گزارش ها نرخي در نظر گرفته ارز در گزارش ها نرخي در نظر گرفته     اگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، نرخاگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، نرخاگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، نرخاگر اين گزينه را انتخاب كنيد ، نرخ: : : : بر اساس نرخ روز ارز بر اساس نرخ روز ارز بر اساس نرخ روز ارز بر اساس نرخ روز ارز 

ورود نرخ روزانه ارزها براي ارز مـورد  ورود نرخ روزانه ارزها براي ارز مـورد  ورود نرخ روزانه ارزها براي ارز مـورد  ورود نرخ روزانه ارزها براي ارز مـورد      >اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي اطالعات ارزي     >مي شود كه در منوي اطالعات  پايه مي شود كه در منوي اطالعات  پايه مي شود كه در منوي اطالعات  پايه مي شود كه در منوي اطالعات  پايه 

    ....نظر وارد شده است نظر وارد شده است نظر وارد شده است نظر وارد شده است 

راي يك طرف حساب فاكتورها و سندهايي با ارزهاي مختلف : : : : رديف هاي بدون چند ارزي رديف هاي بدون چند ارزي رديف هاي بدون چند ارزي رديف هاي بدون چند ارزي  راي يك طرف حساب فاكتورها و سندهايي با ارزهاي مختلف اگر ب راي يك طرف حساب فاكتورها و سندهايي با ارزهاي مختلف اگر ب راي يك طرف حساب فاكتورها و سندهايي با ارزهاي مختلف اگر ب اگر ب

خاب كنيد ، فقط فاكتورها و اسنادي نشان داده مي شوند خاب كنيد ، فقط فاكتورها و اسنادي نشان داده مي شوند خاب كنيد ، فقط فاكتورها و اسنادي نشان داده مي شوند خاب كنيد ، فقط فاكتورها و اسنادي نشان داده مي شوند صادر شده باشد ، اگر اين گزينه را انتصادر شده باشد ، اگر اين گزينه را انتصادر شده باشد ، اگر اين گزينه را انتصادر شده باشد ، اگر اين گزينه را انت

    ....كه بر حسب ارز فعال برنامه صادر شده باشد كه بر حسب ارز فعال برنامه صادر شده باشد كه بر حسب ارز فعال برنامه صادر شده باشد كه بر حسب ارز فعال برنامه صادر شده باشد 

اگر از جعبه متن مربوط به ارز ، اگر از جعبه متن مربوط به ارز ، اگر از جعبه متن مربوط به ارز ، اگر از جعبه متن مربوط به ارز ، . . . . در گزارشات يك آيتم به نام ارز وجود دارد در گزارشات يك آيتم به نام ارز وجود دارد در گزارشات يك آيتم به نام ارز وجود دارد در گزارشات يك آيتم به نام ارز وجود دارد : : : : بر حسب يك ارز بر حسب يك ارز بر حسب يك ارز بر حسب يك ارز 

خاب كنيد ، خاب كنيد ، خاب كنيد ، خاب كنيد ، يك ارز را انتخاب كنيد ، و در قسمت نوع چند ارزي ، آيتم بر حسب يك ارز را انتيك ارز را انتخاب كنيد ، و در قسمت نوع چند ارزي ، آيتم بر حسب يك ارز را انتيك ارز را انتخاب كنيد ، و در قسمت نوع چند ارزي ، آيتم بر حسب يك ارز را انتيك ارز را انتخاب كنيد ، و در قسمت نوع چند ارزي ، آيتم بر حسب يك ارز را انت

اساس همان ارزي تهيه خواهد شد كه در قسمت ارز انتخاب  اساس همان ارزي تهيه خواهد شد كه در قسمت ارز انتخاب صورت حساب اين طرف حساب بر  اساس همان ارزي تهيه خواهد شد كه در قسمت ارز انتخاب صورت حساب اين طرف حساب بر  اساس همان ارزي تهيه خواهد شد كه در قسمت ارز انتخاب صورت حساب اين طرف حساب بر  صورت حساب اين طرف حساب بر 

    ....كرده ايد كرده ايد كرده ايد كرده ايد 

تخاب كنيد ، در گزارش فقط فاكتور ها و سندهايي نمايش : : : : فقط ارز انتخابي فقط ارز انتخابي فقط ارز انتخابي فقط ارز انتخابي  تخاب كنيد ، در گزارش فقط فاكتور ها و سندهايي نمايش اگر اين گزينه را ان تخاب كنيد ، در گزارش فقط فاكتور ها و سندهايي نمايش اگر اين گزينه را ان تخاب كنيد ، در گزارش فقط فاكتور ها و سندهايي نمايش اگر اين گزينه را ان اگر اين گزينه را ان

بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز ، صادر شده باشند  بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز ، صادر شده باشند داده مي شود كه  بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز ، صادر شده باشند داده مي شود كه  بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز ، صادر شده باشند داده مي شود كه      ....داده مي شود كه 

اين آيتم مشابه آيتم قبلي مي باشد با اين تفاوت اين آيتم مشابه آيتم قبلي مي باشد با اين تفاوت اين آيتم مشابه آيتم قبلي مي باشد با اين تفاوت اين آيتم مشابه آيتم قبلي مي باشد با اين تفاوت ) : ) : ) : ) : نتيجه بر حسب ارز فعال نتيجه بر حسب ارز فعال نتيجه بر حسب ارز فعال نتيجه بر حسب ارز فعال ((((قط ارز انتخابي قط ارز انتخابي قط ارز انتخابي قط ارز انتخابي فففف

 ....كه نتايج بر اساس ارز فعال برنامه نمايش داده مي شود كه نتايج بر اساس ارز فعال برنامه نمايش داده مي شود كه نتايج بر اساس ارز فعال برنامه نمايش داده مي شود كه نتايج بر اساس ارز فعال برنامه نمايش داده مي شود 
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        ::::زير را انجام دهيد زير را انجام دهيد زير را انجام دهيد زير را انجام دهيد 
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ـ   ( ( ( ( م درآمد  انتخاب شده باشـد  م درآمد  انتخاب شده باشـد  م درآمد  انتخاب شده باشـد  م درآمد  انتخاب شده باشـد      –ز ز ز ز     –مثال نوع حساب  فروش بايد س مثال نوع حساب  فروش بايد س مثال نوع حساب  فروش بايد س مثال نوع حساب  فروش بايد س  ـ   بـه بخـش معرف ـ   بـه بخـش معرف ـ   بـه بخـش معرف     ييييبـه بخـش معرف

    ))))حسابها مراجعه كنيدحسابها مراجعه كنيدحسابها مراجعه كنيدحسابها مراجعه كنيد
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    ....عمليات بستن حسابها انتخاب شود عمليات بستن حسابها انتخاب شود عمليات بستن حسابها انتخاب شود عمليات بستن حسابها انتخاب شود 
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اگـر  اگـر  اگـر  اگـر  . . . . سود و زيان عملكرد و انباشته را تعيين كنيـد  سود و زيان عملكرد و انباشته را تعيين كنيـد  سود و زيان عملكرد و انباشته را تعيين كنيـد  سود و زيان عملكرد و انباشته را تعيين كنيـد      ييييدر فرم بستن حسابها ، حسابهادر فرم بستن حسابها ، حسابهادر فرم بستن حسابها ، حسابهادر فرم بستن حسابها ، حسابها.  .  .  .      6666

نشود ، به صورت اتوماتيك ، آخرين سند به عنوان سند بستن نشود ، به صورت اتوماتيك ، آخرين سند به عنوان سند بستن نشود ، به صورت اتوماتيك ، آخرين سند به عنوان سند بستن نشود ، به صورت اتوماتيك ، آخرين سند به عنوان سند بستن انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب     ييييشماره سند حسابدارشماره سند حسابدارشماره سند حسابدارشماره سند حسابدار

    . . . . شود شود شود شود     ييييحسابها در نظر گرفته محسابها در نظر گرفته محسابها در نظر گرفته محسابها در نظر گرفته م

شوند و حساب شوند و حساب شوند و حساب شوند و حساب     ييييموقت با حساب سود و زيان عملكرد بسته مموقت با حساب سود و زيان عملكرد بسته مموقت با حساب سود و زيان عملكرد بسته مموقت با حساب سود و زيان عملكرد بسته م    ييييدر اين سند ، كليه حسابهادر اين سند ، كليه حسابهادر اين سند ، كليه حسابهادر اين سند ، كليه حسابها

و زيان عملكرد نيز با حساب سود و زيان انباشته بسته م و زيان عملكرد نيز با حساب سود و زيان انباشته بسته مسود  و زيان عملكرد نيز با حساب سود و زيان انباشته بسته مسود  و زيان عملكرد نيز با حساب سود و زيان انباشته بسته مسود      ....شود شود شود شود     ييييسود 

    >    ييييعمليات پايان دوره مـال عمليات پايان دوره مـال عمليات پايان دوره مـال عمليات پايان دوره مـال     >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه     ييييد از منود از منود از منود از منوجديجديجديجدي    ييييانتقال به دوره مالانتقال به دوره مالانتقال به دوره مالانتقال به دوره مال    ييييبرابرابرابرا. . . .     7777

    ....جديد را انتخاب نماييد جديد را انتخاب نماييد جديد را انتخاب نماييد جديد را انتخاب نماييد     ييييگزينه انتقال به دوره مالگزينه انتقال به دوره مالگزينه انتقال به دوره مالگزينه انتقال به دوره مال
    

    ::::روش بستن حسابها روش بستن حسابها روش بستن حسابها روش بستن حسابها 
در بستن حسابها ، حسابهايي كه ماهيت موقت دارند ، نظير حسابهاي سود و زيان و  يا هزينه ها در بستن حسابها ، حسابهايي كه ماهيت موقت دارند ، نظير حسابهاي سود و زيان و  يا هزينه ها در بستن حسابها ، حسابهايي كه ماهيت موقت دارند ، نظير حسابهاي سود و زيان و  يا هزينه ها در بستن حسابها ، حسابهايي كه ماهيت موقت دارند ، نظير حسابهاي سود و زيان و  يا هزينه ها 

    . . . . براي اين كار مي توانيد به سه صورت عمل كنيد براي اين كار مي توانيد به سه صورت عمل كنيد براي اين كار مي توانيد به سه صورت عمل كنيد براي اين كار مي توانيد به سه صورت عمل كنيد . . . . صفر مي شوند صفر مي شوند صفر مي شوند صفر مي شوند 

    بستن حسابها به صورت اتوماتيك بستن حسابها به صورت اتوماتيك بستن حسابها به صورت اتوماتيك بستن حسابها به صورت اتوماتيك . . . .     1111
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حسابهايي كه نوع حساب حسابهايي كه نوع حساب حسابهايي كه نوع حساب حسابهايي كه نوع حساب ((((ها به صورت اتوماتيك ، حسابهاي موقت ها به صورت اتوماتيك ، حسابهاي موقت ها به صورت اتوماتيك ، حسابهاي موقت ها به صورت اتوماتيك ، حسابهاي موقت     در عمليات بستن حسابدر عمليات بستن حسابدر عمليات بستن حسابدر عمليات بستن حساب

و حساب سود و حساب سود و حساب سود و حساب سود ....با حساب سود و زيان موقت سال جاري بسته مي شوند  با حساب سود و زيان موقت سال جاري بسته مي شوند  با حساب سود و زيان موقت سال جاري بسته مي شوند  با حساب سود و زيان موقت سال جاري بسته مي شوند  )  )  )  )  م است م است م است م است     –ز ز ز ز / / / / آنها سآنها سآنها سآنها س

با انجام اين با انجام اين با انجام اين با انجام اين . . . . بسته مي شود بسته مي شود بسته مي شود بسته مي شود ) ) ) ) انباشتهانباشتهانباشتهانباشته((((و زيان عملكرد سال جاري با حساب سود و زيان سنواتي و زيان عملكرد سال جاري با حساب سود و زيان سنواتي و زيان عملكرد سال جاري با حساب سود و زيان سنواتي و زيان عملكرد سال جاري با حساب سود و زيان سنواتي 

عمل يك سند حسابداري صادر مي شود كه در هر رديف از آن يكي از حسابهاي موقت به اندازه عمل يك سند حسابداري صادر مي شود كه در هر رديف از آن يكي از حسابهاي موقت به اندازه عمل يك سند حسابداري صادر مي شود كه در هر رديف از آن يكي از حسابهاي موقت به اندازه عمل يك سند حسابداري صادر مي شود كه در هر رديف از آن يكي از حسابهاي موقت به اندازه 

. . . . طوري سند حسابداري صادر مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شود طوري سند حسابداري صادر مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شود طوري سند حسابداري صادر مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شود طوري سند حسابداري صادر مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شود ،،،،مانده حساب مربوطه مانده حساب مربوطه مانده حساب مربوطه مانده حساب مربوطه 
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ريال بستانكار ريال بستانكار ريال بستانكار ريال بستانكار     1000100010001000ريال بدهكار بود ، اين حساب به اندازه ريال بدهكار بود ، اين حساب به اندازه ريال بدهكار بود ، اين حساب به اندازه ريال بدهكار بود ، اين حساب به اندازه     1000100010001000به اندازه به اندازه به اندازه به اندازه     Aمثال اگر حساب مثال اگر حساب مثال اگر حساب مثال اگر حساب 

مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شودو طرف مقابل نيز حسابي كه به عنوان سود وزيان مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شودو طرف مقابل نيز حسابي كه به عنوان سود وزيان مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شودو طرف مقابل نيز حسابي كه به عنوان سود وزيان مي شود كه مانده حساب مربوطه صفر شودو طرف مقابل نيز حسابي كه به عنوان سود وزيان 

    ....شده است ، در نظر گرفته مي شود شده است ، در نظر گرفته مي شود شده است ، در نظر گرفته مي شود شده است ، در نظر گرفته مي شود     سال جاري در باالي صفحه انتخابسال جاري در باالي صفحه انتخابسال جاري در باالي صفحه انتخابسال جاري در باالي صفحه انتخاب

    ::::بستن با حسابهاي دلخواهبستن با حسابهاي دلخواهبستن با حسابهاي دلخواهبستن با حسابهاي دلخواه    –    2222

را با حسابي غير از حساب سود و زيان عملكرد سال جاري  را با حسابي غير از حساب سود و زيان عملكرد سال جاري اگر مي خواهيد حسابهاي موقت خود  را با حسابي غير از حساب سود و زيان عملكرد سال جاري اگر مي خواهيد حسابهاي موقت خود  را با حسابي غير از حساب سود و زيان عملكرد سال جاري اگر مي خواهيد حسابهاي موقت خود  اگر مي خواهيد حسابهاي موقت خود 

. . . . ببنديد ، از گزينه هاي فرم باال ، بستن حسابها بر اساس حسابهاي انتخابي را انتخاب كنيـد  ببنديد ، از گزينه هاي فرم باال ، بستن حسابها بر اساس حسابهاي انتخابي را انتخاب كنيـد  ببنديد ، از گزينه هاي فرم باال ، بستن حسابها بر اساس حسابهاي انتخابي را انتخاب كنيـد  ببنديد ، از گزينه هاي فرم باال ، بستن حسابها بر اساس حسابهاي انتخابي را انتخاب كنيـد  

م انتخاب شده است ، نشان داده مي م انتخاب شده است ، نشان داده مي م انتخاب شده است ، نشان داده مي م انتخاب شده است ، نشان داده مي     –ز ز ز ز ////جدولي باز مي شود كه تمام حسابهايي كه نوع آنها سجدولي باز مي شود كه تمام حسابهايي كه نوع آنها سجدولي باز مي شود كه تمام حسابهايي كه نوع آنها سجدولي باز مي شود كه تمام حسابهايي كه نوع آنها س

از از از از          Spaceمي توانيد با زدن كليد مي توانيد با زدن كليد مي توانيد با زدن كليد مي توانيد با زدن كليد . . . . و حساب مقابل براي بستن  قابل انتخاب مي باشد و حساب مقابل براي بستن  قابل انتخاب مي باشد و حساب مقابل براي بستن  قابل انتخاب مي باشد و حساب مقابل براي بستن  قابل انتخاب مي باشد شود شود شود شود 

    ....خانه مربوطه نام حساب براي بستن را انتخاب نماييد خانه مربوطه نام حساب براي بستن را انتخاب نماييد خانه مربوطه نام حساب براي بستن را انتخاب نماييد خانه مربوطه نام حساب براي بستن را انتخاب نماييد 

عمليات بستن حسابها و انتقال به دوره مالي جديد  فقط توسـط سـوپروايزر سيسـتم    عمليات بستن حسابها و انتقال به دوره مالي جديد  فقط توسـط سـوپروايزر سيسـتم    عمليات بستن حسابها و انتقال به دوره مالي جديد  فقط توسـط سـوپروايزر سيسـتم    عمليات بستن حسابها و انتقال به دوره مالي جديد  فقط توسـط سـوپروايزر سيسـتم        –نكته نكته نكته نكته 

))))Administrator     ( ( ( ( قابل انجام است قابل انجام است قابل انجام است قابل انجام است.... 

    ::::رت دستيرت دستيرت دستيرت دستيبستن به صوبستن به صوبستن به صوبستن به صو    –    3333

در اين در اين در اين در اين . . . . روش سوم ، صدور يك سند حسابداري و زدن سند اختتاميه به صورت دستي مي باشد روش سوم ، صدور يك سند حسابداري و زدن سند اختتاميه به صورت دستي مي باشد روش سوم ، صدور يك سند حسابداري و زدن سند اختتاميه به صورت دستي مي باشد روش سوم ، صدور يك سند حسابداري و زدن سند اختتاميه به صورت دستي مي باشد 

روش خود كاربر يك سند حسابداري صادر كرده و در اين سند ، حسابهاي موقت با حسابهاي روش خود كاربر يك سند حسابداري صادر كرده و در اين سند ، حسابهاي موقت با حسابهاي روش خود كاربر يك سند حسابداري صادر كرده و در اين سند ، حسابهاي موقت با حسابهاي روش خود كاربر يك سند حسابداري صادر كرده و در اين سند ، حسابهاي موقت با حسابهاي 

    ....دلخواه بسته مي شوند دلخواه بسته مي شوند دلخواه بسته مي شوند دلخواه بسته مي شوند 

    ::::انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد 

داراي اين قابليت است كه به صورت اتوماتيك مانده حسابها و داراي اين قابليت است كه به صورت اتوماتيك مانده حسابها و داراي اين قابليت است كه به صورت اتوماتيك مانده حسابها و داراي اين قابليت است كه به صورت اتوماتيك مانده حسابها و     ))))Cyber Account( ( ( ( حسابگرحسابگرحسابگرحسابگر

. . . . كاالها را به دوره مالي جديد منتقل كند و براي دوره مالي جديد سند افتتاحيه صادر نمايـد  كاالها را به دوره مالي جديد منتقل كند و براي دوره مالي جديد سند افتتاحيه صادر نمايـد  كاالها را به دوره مالي جديد منتقل كند و براي دوره مالي جديد سند افتتاحيه صادر نمايـد  كاالها را به دوره مالي جديد منتقل كند و براي دوره مالي جديد سند افتتاحيه صادر نمايـد  

انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد انتقال به دوره مالي جديد     >عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي     >براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه 

  ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Alt+Tركيب كليدهاي ركيب كليدهاي ركيب كليدهاي ركيب كليدهاي را انتخاب كنيد و يا از ترا انتخاب كنيد و يا از ترا انتخاب كنيد و يا از ترا انتخاب كنيد و يا از ت
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فروشندگان بدون مانده حسـابها را  فروشندگان بدون مانده حسـابها را  فروشندگان بدون مانده حسـابها را  فروشندگان بدون مانده حسـابها را      –مشتريان مشتريان مشتريان مشتريان     –اگر از قسمت حسابها ، انتقال كليه حسابها اگر از قسمت حسابها ، انتقال كليه حسابها اگر از قسمت حسابها ، انتقال كليه حسابها اگر از قسمت حسابها ، انتقال كليه حسابها 

به دوره مالي جديد منتقل مي شوند در حالي به دوره مالي جديد منتقل مي شوند در حالي به دوره مالي جديد منتقل مي شوند در حالي به دوره مالي جديد منتقل مي شوند در حالي ) ) ) ) بدون مانده بدون مانده بدون مانده بدون مانده ((((انتخاب كنيد ، فقط اسامي حسابها انتخاب كنيد ، فقط اسامي حسابها انتخاب كنيد ، فقط اسامي حسابها انتخاب كنيد ، فقط اسامي حسابها 

در در در در . . . . كه اگر گزينه بامانده را انتخاب كنيد ، مانده حسابها نيز به دوره مالي جديد منتقل مي شود كه اگر گزينه بامانده را انتخاب كنيد ، مانده حسابها نيز به دوره مالي جديد منتقل مي شود كه اگر گزينه بامانده را انتخاب كنيد ، مانده حسابها نيز به دوره مالي جديد منتقل مي شود كه اگر گزينه بامانده را انتخاب كنيد ، مانده حسابها نيز به دوره مالي جديد منتقل مي شود 

بدون بدون بدون بدون ((((ب گزينه اول فقط اسامي كاالها ب گزينه اول فقط اسامي كاالها ب گزينه اول فقط اسامي كاالها ب گزينه اول فقط اسامي كاالها قسمت اقالم موجودي سه گزينه وجود دارد كه با انتخاقسمت اقالم موجودي سه گزينه وجود دارد كه با انتخاقسمت اقالم موجودي سه گزينه وجود دارد كه با انتخاقسمت اقالم موجودي سه گزينه وجود دارد كه با انتخا

با انتخاب گزينه دوم مانده اقالم موجـودي منتقـل مـي شـود ولـي      با انتخاب گزينه دوم مانده اقالم موجـودي منتقـل مـي شـود ولـي      با انتخاب گزينه دوم مانده اقالم موجـودي منتقـل مـي شـود ولـي      با انتخاب گزينه دوم مانده اقالم موجـودي منتقـل مـي شـود ولـي      . . . . منتقل مي شود منتقل مي شود منتقل مي شود منتقل مي شود ) ) ) ) مانده مانده مانده مانده 

تي كه هنوز تبديل به فاكتور نشده اند منتقل نمي شوند  تي كه هنوز تبديل به فاكتور نشده اند منتقل نمي شوند سفارشا تي كه هنوز تبديل به فاكتور نشده اند منتقل نمي شوند سفارشا تي كه هنوز تبديل به فاكتور نشده اند منتقل نمي شوند سفارشا با انتخاب گزينه سوم كليـه  با انتخاب گزينه سوم كليـه  با انتخاب گزينه سوم كليـه  با انتخاب گزينه سوم كليـه  . . . . سفارشا

با مانده و كليه سفارشات معوق به دوره مالي جديد منتق با مانده و كليه سفارشات معوق به دوره مالي جديد منتقكاالها  با مانده و كليه سفارشات معوق به دوره مالي جديد منتقكاالها  با مانده و كليه سفارشات معوق به دوره مالي جديد منتقكاالها      . . . . ل مي شوند ل مي شوند ل مي شوند ل مي شوند كاالها 
    

قبل از انجام انتقال به دوره مالي جديد ، حتما بايد از اطالعات خـود نسـخه   قبل از انجام انتقال به دوره مالي جديد ، حتما بايد از اطالعات خـود نسـخه   قبل از انجام انتقال به دوره مالي جديد ، حتما بايد از اطالعات خـود نسـخه   قبل از انجام انتقال به دوره مالي جديد ، حتما بايد از اطالعات خـود نسـخه   : : : : تذكر بسيار مهم تذكر بسيار مهم تذكر بسيار مهم تذكر بسيار مهم 

موده و  در سيستم اصالحات مربوط به كاالها  ، حسابها و  موده و  در سيستم اصالحات مربوط به كاالها  ، حسابها و پشتيبان تهيه ن موده و  در سيستم اصالحات مربوط به كاالها  ، حسابها و پشتيبان تهيه ن موده و  در سيستم اصالحات مربوط به كاالها  ، حسابها و پشتيبان تهيه ن به به به به . . . . را انجام دهيد را انجام دهيد را انجام دهيد را انجام دهيد .... .... .... .... پشتيبان تهيه ن

كاالها نبايد داراي مانده منفي باشند و يا كاردكس كااله كاالها نبايد داراي مانده منفي باشند و يا كاردكس كاالهعنوان مثال  كاالها نبايد داراي مانده منفي باشند و يا كاردكس كاالهعنوان مثال  كاالها نبايد داراي مانده منفي باشند و يا كاردكس كاالهعنوان مثال  ا نبايد موجودي منفي داشته ا نبايد موجودي منفي داشته ا نبايد موجودي منفي داشته ا نبايد موجودي منفي داشته عنوان مثال 

    ....باشد باشد باشد باشد 
 

، مي توان گزارش هاي مربوط به ترازنامه و سود و زيان :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته  ، مي توان گزارش هاي مربوط به ترازنامه و سود و زيان پس از انتقال به دوره مالي جديد  ، مي توان گزارش هاي مربوط به ترازنامه و سود و زيان پس از انتقال به دوره مالي جديد  ، مي توان گزارش هاي مربوط به ترازنامه و سود و زيان پس از انتقال به دوره مالي جديد  پس از انتقال به دوره مالي جديد 

البته بازهم تاكيد مي شود كـه در  البته بازهم تاكيد مي شود كـه در  البته بازهم تاكيد مي شود كـه در  البته بازهم تاكيد مي شود كـه در  . . . . تهيه نمود تهيه نمود تهيه نمود تهيه نمود     >گزارشات كلي شركت گزارشات كلي شركت گزارشات كلي شركت گزارشات كلي شركت     >را از منوي گزارشات را از منوي گزارشات را از منوي گزارشات را از منوي گزارشات 

تعيين شود تا اين گزارش ها ، نتـايج  تعيين شود تا اين گزارش ها ، نتـايج  تعيين شود تا اين گزارش ها ، نتـايج  تعيين شود تا اين گزارش ها ، نتـايج  هنگام تعريف حساب تفصيلي نوع حساب بايد به درستي هنگام تعريف حساب تفصيلي نوع حساب بايد به درستي هنگام تعريف حساب تفصيلي نوع حساب بايد به درستي هنگام تعريف حساب تفصيلي نوع حساب بايد به درستي 

    ....صحيحي را نمايش دهند صحيحي را نمايش دهند صحيحي را نمايش دهند صحيحي را نمايش دهند 
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    ::::روش تغيير دوره مالي روش تغيير دوره مالي روش تغيير دوره مالي روش تغيير دوره مالي 
اسـتفاده كـرده و يـا از منـوي     اسـتفاده كـرده و يـا از منـوي     اسـتفاده كـرده و يـا از منـوي     اسـتفاده كـرده و يـا از منـوي         Alt+Mبراي تغيير دوره مالي مي توانيد از تركيب كليد هاي براي تغيير دوره مالي مي توانيد از تركيب كليد هاي براي تغيير دوره مالي مي توانيد از تركيب كليد هاي براي تغيير دوره مالي مي توانيد از تركيب كليد هاي 

    ....تغيير دوره مالي را انتخاب كنيد تغيير دوره مالي را انتخاب كنيد تغيير دوره مالي را انتخاب كنيد تغيير دوره مالي را انتخاب كنيد     >عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي عمليات پايان دوره مالي     >عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه عمليات روزانه 

توانيد دوره مالي مورد نظر خود را انتخاب كـرده ، وارد آن دوره مـالي   توانيد دوره مالي مورد نظر خود را انتخاب كـرده ، وارد آن دوره مـالي   توانيد دوره مالي مورد نظر خود را انتخاب كـرده ، وارد آن دوره مـالي   توانيد دوره مالي مورد نظر خود را انتخاب كـرده ، وارد آن دوره مـالي   در پنجره باز شده مي در پنجره باز شده مي در پنجره باز شده مي در پنجره باز شده مي 

    ....اطالعات سالهاي قبل در هر لحظه قابل دسترسي است اطالعات سالهاي قبل در هر لحظه قابل دسترسي است اطالعات سالهاي قبل در هر لحظه قابل دسترسي است اطالعات سالهاي قبل در هر لحظه قابل دسترسي است . . . . شويدشويدشويدشويد
    

. . . . اگر تاريخ دوره مالي اشتباه تعريف شده باشد، مي توان از منوي باال تاريخ را اصالح نمائيداگر تاريخ دوره مالي اشتباه تعريف شده باشد، مي توان از منوي باال تاريخ را اصالح نمائيداگر تاريخ دوره مالي اشتباه تعريف شده باشد، مي توان از منوي باال تاريخ را اصالح نمائيداگر تاريخ دوره مالي اشتباه تعريف شده باشد، مي توان از منوي باال تاريخ را اصالح نمائيد: : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....تغيير نمي باشدتغيير نمي باشدتغيير نمي باشدتغيير نمي باشدتوجه داشته باشيد كه نام دوره مالي قابل توجه داشته باشيد كه نام دوره مالي قابل توجه داشته باشيد كه نام دوره مالي قابل توجه داشته باشيد كه نام دوره مالي قابل 
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 :انبارها  يمعرف 4 – 1
    ....معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد معرفي انبارها را انتخاب كنيد     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

    

 
 

براي اصالح نام اين انبار از جعبه براي اصالح نام اين انبار از جعبه براي اصالح نام اين انبار از جعبه براي اصالح نام اين انبار از جعبه . . . . را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است را ايجاد كرده است     1111برنامه به طور پيش فرض انبار شماره برنامه به طور پيش فرض انبار شماره برنامه به طور پيش فرض انبار شماره برنامه به طور پيش فرض انبار شماره 

را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد  را انتخاب كنيـد      1111متن نام انبار آيكن ذره بين را كليك كنيد و از پنجره باز شده انبار شماره متن نام انبار آيكن ذره بين را كليك كنيد و از پنجره باز شده انبار شماره متن نام انبار آيكن ذره بين را كليك كنيد و از پنجره باز شده انبار شماره متن نام انبار آيكن ذره بين را كليك كنيد و از پنجره باز شده انبار شماره 

انبار را انبار را انبار را انبار را     حال نامحال نامحال نامحال نام. . . . سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه اصالح را كليك كنيد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه اصالح را كليك كنيد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه اصالح را كليك كنيد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه اصالح را كليك كنيد     بزنيدبزنيدبزنيدبزنيد         Enterسپس سپس سپس سپس 

    ....اصالح كرده و دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد اصالح كرده و دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد اصالح كرده و دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد اصالح كرده و دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد 

انبار جديد ابتدا دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد  انبار جديد ابتدا دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد براي معرفي يك  انبار جديد ابتدا دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد براي معرفي يك  انبار جديد ابتدا دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد براي معرفي يك  سپس سپس سپس سپس . . . . كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد     ۳۳۳۳Fبراي معرفي يك 

بـه  بـه  بـه  بـه      Tabبا كليـد  با كليـد  با كليـد  با كليـد  . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterدر قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و در قسمت شماره انبار شماره انبار مربوطه را وارد كنيد و 

حال براي ذخيره حال براي ذخيره حال براي ذخيره حال براي ذخيره . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد          Enterنام انبار را تايپ كرده و نام انبار را تايپ كرده و نام انبار را تايپ كرده و نام انبار را تايپ كرده و . . . . نام انبار برويد نام انبار برويد نام انبار برويد نام انبار برويد جعبه متن مربوط به جعبه متن مربوط به جعبه متن مربوط به جعبه متن مربوط به 

براي معرفي انبار هاي ديگر مراحل فـوق را  براي معرفي انبار هاي ديگر مراحل فـوق را  براي معرفي انبار هاي ديگر مراحل فـوق را  براي معرفي انبار هاي ديگر مراحل فـوق را  . . . . و يا دكمه ذخيره از نوار ابزار را بزنيد و يا دكمه ذخيره از نوار ابزار را بزنيد و يا دكمه ذخيره از نوار ابزار را بزنيد و يا دكمه ذخيره از نوار ابزار را بزنيد         ۲۲۲۲Fكليد كليد كليد كليد 

    ....تكرار كنيد تكرار كنيد تكرار كنيد تكرار كنيد 
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    ::::حذف يك انبار حذف يك انبار حذف يك انبار حذف يك انبار 
توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد انبار مورد نظر را باز كرده و دكمه حذف از نوار ابزار را كليك انبار مورد نظر را باز كرده و دكمه حذف از نوار ابزار را كليك انبار مورد نظر را باز كرده و دكمه حذف از نوار ابزار را كليك انبار مورد نظر را باز كرده و دكمه حذف از نوار ابزار را كليك  �

فقط انبارهايي قابل حذف خواهند بود كه در بانك اطالعاتي هيچگونه وابستگي به آنها وجـود  فقط انبارهايي قابل حذف خواهند بود كه در بانك اطالعاتي هيچگونه وابستگي به آنها وجـود  فقط انبارهايي قابل حذف خواهند بود كه در بانك اطالعاتي هيچگونه وابستگي به آنها وجـود  فقط انبارهايي قابل حذف خواهند بود كه در بانك اطالعاتي هيچگونه وابستگي به آنها وجـود  

يعني براي آن انبار نبايد يعني براي آن انبار نبايد يعني براي آن انبار نبايد يعني براي آن انبار نبايد . . . . به عنوان مثال انبار مورد نظر نبايد داراي گردش باشد به عنوان مثال انبار مورد نظر نبايد داراي گردش باشد به عنوان مثال انبار مورد نظر نبايد داراي گردش باشد به عنوان مثال انبار مورد نظر نبايد داراي گردش باشد . . . . نداشته باشد نداشته باشد نداشته باشد نداشته باشد 

 ....صادر شده باشد صادر شده باشد صادر شده باشد صادر شده باشد .... .... .... .... رسيد ، حواله و رسيد ، حواله و رسيد ، حواله و رسيد ، حواله و 
 

يك مربوط به فاكتورهاي خريد و فروش ، رسيد ، حواله و     صدور اسنادصدور اسنادصدور اسنادصدور اسناد    ::::نكته نكته نكته نكته  يك مربوط به فاكتورهاي خريد و فروش ، رسيد ، حواله و اتومات يك مربوط به فاكتورهاي خريد و فروش ، رسيد ، حواله و اتومات يك مربوط به فاكتورهاي خريد و فروش ، رسيد ، حواله و اتومات تواند تواند تواند تواند     ميميميمي.... .... .... .... اتومات

پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي     >بر اساس  انبار ، كاال  و يا پيش فرض ها باشد كه اگر در شرايط محيطي بر اساس  انبار ، كاال  و يا پيش فرض ها باشد كه اگر در شرايط محيطي بر اساس  انبار ، كاال  و يا پيش فرض ها باشد كه اگر در شرايط محيطي بر اساس  انبار ، كاال  و يا پيش فرض ها باشد كه اگر در شرايط محيطي 

براساس انبـار باشـد ، سـند هـاي     براساس انبـار باشـد ، سـند هـاي     براساس انبـار باشـد ، سـند هـاي     براساس انبـار باشـد ، سـند هـاي     ) ) ) ) الويت ارتباط حسابداري و انبارداريالويت ارتباط حسابداري و انبارداريالويت ارتباط حسابداري و انبارداريالويت ارتباط حسابداري و انبارداري( ( ( (     4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >

و فاكتور ها ، بر اساس انبار صادر مي شود كه حسابهاي اتوماتيك مربوط باتوماتيك مربوط باتوماتيك مربوط باتوماتيك مربوط ب و فاكتور ها ، بر اساس انبار صادر مي شود كه حسابهاي ه رسيد ها ، حواله ها  و فاكتور ها ، بر اساس انبار صادر مي شود كه حسابهاي ه رسيد ها ، حواله ها  و فاكتور ها ، بر اساس انبار صادر مي شود كه حسابهاي ه رسيد ها ، حواله ها  ه رسيد ها ، حواله ها 

در قسمت معرفي انبار ها قابل انتخاب و تغيير مي باشند در قسمت معرفي انبار ها قابل انتخاب و تغيير مي باشندمربوطه  در قسمت معرفي انبار ها قابل انتخاب و تغيير مي باشندمربوطه  در قسمت معرفي انبار ها قابل انتخاب و تغيير مي باشندمربوطه  در واقع با اين كار مي توان در واقع با اين كار مي توان در واقع با اين كار مي توان در واقع با اين كار مي توان . . . . مربوطه 

    ....حسابهاي مربوط به انبارهاي مختلف را از هم متمايز كرد حسابهاي مربوط به انبارهاي مختلف را از هم متمايز كرد حسابهاي مربوط به انبارهاي مختلف را از هم متمايز كرد حسابهاي مربوط به انبارهاي مختلف را از هم متمايز كرد 
    

 :واحدهاي شمارش 4 – 2
مثال بسته و كارتن و يا كيلوگرم و مثال بسته و كارتن و يا كيلوگرم و مثال بسته و كارتن و يا كيلوگرم و مثال بسته و كارتن و يا كيلوگرم و . . . . هر كاال دو واحد شمارش داشته باشيد هر كاال دو واحد شمارش داشته باشيد هر كاال دو واحد شمارش داشته باشيد هر كاال دو واحد شمارش داشته باشيد شما مي توانيد براي شما مي توانيد براي شما مي توانيد براي شما مي توانيد براي 

براي اين منظور بايد قبل از معرفي كاالها واحد هاي شمارش آنها را به سيسـتم معرفـي   براي اين منظور بايد قبل از معرفي كاالها واحد هاي شمارش آنها را به سيسـتم معرفـي   براي اين منظور بايد قبل از معرفي كاالها واحد هاي شمارش آنها را به سيسـتم معرفـي   براي اين منظور بايد قبل از معرفي كاالها واحد هاي شمارش آنها را به سيسـتم معرفـي   . . . . تن تن تن تن 

    ....كنيدكنيدكنيدكنيد

    ....معرفي واحدهاي شمارش را انتخاب كنيد معرفي واحدهاي شمارش را انتخاب كنيد معرفي واحدهاي شمارش را انتخاب كنيد معرفي واحدهاي شمارش را انتخاب كنيد     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 
    

 
 

    ....كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد كيبورد را بزنيد     ۳۳۳۳Fدكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد دكمه جديد از نوار ابزار و يا كليد     –    1111

    ....نام واحد شمارش مورد نظر را وارد كنيد نام واحد شمارش مورد نظر را وارد كنيد نام واحد شمارش مورد نظر را وارد كنيد نام واحد شمارش مورد نظر را وارد كنيد     –    2222

3333----Enter      بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد....    

    ....را بزنيد را بزنيد را بزنيد را بزنيد     ۲۲۲۲Fدكمه ذخيره از نوار ابزار را كليك كرده و يا كليد دكمه ذخيره از نوار ابزار را كليك كرده و يا كليد دكمه ذخيره از نوار ابزار را كليك كرده و يا كليد دكمه ذخيره از نوار ابزار را كليك كرده و يا كليد     –    4444

 ....را تكرار نماييد را تكرار نماييد را تكرار نماييد را تكرار نماييد     4444تا تا تا تا     1111براي ورود ساير واحدهاي شمارش مراحل براي ورود ساير واحدهاي شمارش مراحل براي ورود ساير واحدهاي شمارش مراحل براي ورود ساير واحدهاي شمارش مراحل     –    5555
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 :معرفي كاالها و  يگروهبند 4 – 3
 

 
 

نمـودار  نمـودار  نمـودار  نمـودار      >اطالعـات اقـالم موجـودي    اطالعـات اقـالم موجـودي    اطالعـات اقـالم موجـودي    اطالعـات اقـالم موجـودي        >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 ....كنيدكنيدكنيدكنيد    كاالها را از نوار ابزار پايين كليككاالها را از نوار ابزار پايين كليككاالها را از نوار ابزار پايين كليككاالها را از نوار ابزار پايين كليك    يييييا دكمه معرفيا دكمه معرفيا دكمه معرفيا دكمه معرفسطحي كاالها  را انتخاب سطحي كاالها  را انتخاب سطحي كاالها  را انتخاب سطحي كاالها  را انتخاب 

    ....كنيدكنيدكنيدكنيدروي آيتم سطوح كاالها كليك روي آيتم سطوح كاالها كليك روي آيتم سطوح كاالها كليك روي آيتم سطوح كاالها كليك  قسمت نمودار سطحي كاالها را انتخاب نمائيدوقسمت نمودار سطحي كاالها را انتخاب نمائيدوقسمت نمودار سطحي كاالها را انتخاب نمائيدوقسمت نمودار سطحي كاالها را انتخاب نمائيدو �

هنگامي كه آيتم در حالت انتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيد و از پنجره هنگامي كه آيتم در حالت انتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيد و از پنجره هنگامي كه آيتم در حالت انتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيد و از پنجره هنگامي كه آيتم در حالت انتخاب شده قرار گرفت ، روي آن كليك راست كنيد و از پنجره  �

    ....مربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدمربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدمربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيدمربوطه آيتم زير گروه جديد را انتخاب كنيد

در پنجره باز شده كد گروه اصلي و نام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده كد گروه اصلي و نام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده كد گروه اصلي و نام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار در پنجره باز شده كد گروه اصلي و نام گروه اصلي را وارد نموده و دكمه تاييد را از نوار ابزار  �

    ....رمز نمايش داده مي شوند رمز نمايش داده مي شوند رمز نمايش داده مي شوند رمز نمايش داده مي شوند هاي اصلي كاال با رنگ قهاي اصلي كاال با رنگ قهاي اصلي كاال با رنگ قهاي اصلي كاال با رنگ ق    گروهگروهگروهگروه. . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

براي اين منظور روي نام گروه براي اين منظور روي نام گروه براي اين منظور روي نام گروه براي اين منظور روي نام گروه . . . . توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد توانيد زير گروه ايجاد كنيد     حال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي ميحال براي اين گروه اصلي مي �

بر روي آن كليك راسـت كنيـد و از   بر روي آن كليك راسـت كنيـد و از   بر روي آن كليك راسـت كنيـد و از   بر روي آن كليك راسـت كنيـد و از       سپسسپسسپسسپس. . . . اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد اصلي كليك كنيد تا به حالت انتخاب درآيد 

نمودن كد نمودن كد نمودن كد نمودن كد در پنجره باز شده پس از وارد در پنجره باز شده پس از وارد در پنجره باز شده پس از وارد در پنجره باز شده پس از وارد . . . . پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد پنجره باز شده زير گروه جديد را انتخاب كنيد 

نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد زير گروه و  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد زير گروه و  نام زير گروه دكمه تاييد را از نوار ابزار كليك كنيد زير گروه و  گروههاي فرعي با رنـگ  گروههاي فرعي با رنـگ  گروههاي فرعي با رنـگ  گروههاي فرعي با رنـگ  . . . . زير گروه و 

    ....سبز نمايش داده مي شوندسبز نمايش داده مي شوندسبز نمايش داده مي شوندسبز نمايش داده مي شوند

هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به هاي معرفي شده كليك كنيد تا به     براي وارد نمودن نام كاالها ، بر روي يكي از زير گروهبراي وارد نمودن نام كاالها ، بر روي يكي از زير گروهبراي وارد نمودن نام كاالها ، بر روي يكي از زير گروهبراي وارد نمودن نام كاالها ، بر روي يكي از زير گروه �

جره باز شده زير گروه جره باز شده زير گروه جره باز شده زير گروه جره باز شده زير گروه سپس روي آن كليك راست كنيد و در پنسپس روي آن كليك راست كنيد و در پنسپس روي آن كليك راست كنيد و در پنسپس روي آن كليك راست كنيد و در پن. . . . حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد حالت انتخاب شده درآيد 

اسامي اسامي اسامي اسامي . . . . پس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيد پس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيد پس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيد پس از وارد كردن كد و نام كاال دكمه تاييد را كليك كنيد . . . . جديد را انتخاب كنيد جديد را انتخاب كنيد جديد را انتخاب كنيد جديد را انتخاب كنيد 

 ....كاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شوندكاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شوندكاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شوندكاالها با رنگ آبي نمايش داده مي شوند
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توانيـد  توانيـد  توانيـد  توانيـد      ييييشـويد كـه مـ   شـويد كـه مـ   شـويد كـه مـ   شـويد كـه مـ       ييييمممم    يييينام كاال وارد برگه اطالعات كلنام كاال وارد برگه اطالعات كلنام كاال وارد برگه اطالعات كلنام كاال وارد برگه اطالعات كل    ييييبا دابل كليك كردن بر روبا دابل كليك كردن بر روبا دابل كليك كردن بر روبا دابل كليك كردن بر رو �

 ....كاال وارد نماييد كاال وارد نماييد كاال وارد نماييد كاال وارد نماييد     يييياطالعات اضافه برااطالعات اضافه برااطالعات اضافه برااطالعات اضافه برا    يييييكسريكسريكسريكسر

    ::::كاالها كاالها كاالها كاالها     يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل
 

 
 

توانيد تعيين كنيد كه توانيد تعيين كنيد كه توانيد تعيين كنيد كه توانيد تعيين كنيد كه     ييييكنيد ، در قسمت كالس كاال مكنيد ، در قسمت كالس كاال مكنيد ، در قسمت كالس كاال مكنيد ، در قسمت كالس كاال م    يييياستفاده ماستفاده ماستفاده ماستفاده م    يييياگر از برنامه صنعتاگر از برنامه صنعتاگر از برنامه صنعتاگر از برنامه صنعت �

    ....كاال مواد اوليه است يا محصول كاال مواد اوليه است يا محصول كاال مواد اوليه است يا محصول كاال مواد اوليه است يا محصول 

در واقع در واقع در واقع در واقع . . . . باشد باشد باشد باشد     ييييو استاندارد مو استاندارد مو استاندارد مو استاندارد م    FIFOميانگين ، ميانگين ، ميانگين ، ميانگين ،     ييييشامل روش هاشامل روش هاشامل روش هاشامل روش ها    نوع قيمت گذاري كاالنوع قيمت گذاري كاالنوع قيمت گذاري كاالنوع قيمت گذاري كاال �

قيمت هـاي خريـد كـاال در    قيمت هـاي خريـد كـاال در    قيمت هـاي خريـد كـاال در    قيمت هـاي خريـد كـاال در        ،،،،    در كاردكسدر كاردكسدر كاردكسدر كاردكسميانگين انتخاب شود ، ميانگين انتخاب شود ، ميانگين انتخاب شود ، ميانگين انتخاب شود ،     يييياگر نوع قيمت گذاراگر نوع قيمت گذاراگر نوع قيمت گذاراگر نوع قيمت گذار

براي بدست آوردن قيمت ميانگين مانده موجودي براي بدست آوردن قيمت ميانگين مانده موجودي براي بدست آوردن قيمت ميانگين مانده موجودي براي بدست آوردن قيمت ميانگين مانده موجودي     از روش ميانگين موزوناز روش ميانگين موزوناز روش ميانگين موزوناز روش ميانگين موزونمقاطع مختلف مقاطع مختلف مقاطع مختلف مقاطع مختلف 

 . . . . كاال در انبار استفاده مي شود كاال در انبار استفاده مي شود كاال در انبار استفاده مي شود كاال در انبار استفاده مي شود 

شود كه زودتر وارد انبار شود كه زودتر وارد انبار شود كه زودتر وارد انبار شود كه زودتر وارد انبار     يييياز انبار خارج ماز انبار خارج ماز انبار خارج ماز انبار خارج م    يييي، كاال با قيمت، كاال با قيمت، كاال با قيمت، كاال با قيمت    FIFOدر صورت انتخاب سيستم در صورت انتخاب سيستم در صورت انتخاب سيستم در صورت انتخاب سيستم 

    ....شده است شده است شده است شده است 

    ييييدر نظر گرفته مدر نظر گرفته مدر نظر گرفته مدر نظر گرفته م    ييييكه سيستم استاندارد انتخاب شود ، هنگام خروج كاال ، قيمتكه سيستم استاندارد انتخاب شود ، هنگام خروج كاال ، قيمتكه سيستم استاندارد انتخاب شود ، هنگام خروج كاال ، قيمتكه سيستم استاندارد انتخاب شود ، هنگام خروج كاال ، قيمت    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت

    . . . . شود كه در قسمت قيمت استاندارد وارد شده است شود كه در قسمت قيمت استاندارد وارد شده است شود كه در قسمت قيمت استاندارد وارد شده است شود كه در قسمت قيمت استاندارد وارد شده است 
    

    

    ....باشد باشد باشد باشد     ييييسيستم ميانگين از ساير سيستم ها متداول تر و كاراتر مسيستم ميانگين از ساير سيستم ها متداول تر و كاراتر مسيستم ميانگين از ساير سيستم ها متداول تر و كاراتر مسيستم ميانگين از ساير سيستم ها متداول تر و كاراتر م: : : : نكته نكته نكته نكته 
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 ....نماييد نماييد نماييد نماييد باركد كاال را وارد باركد كاال را وارد باركد كاال را وارد باركد كاال را وارد در قسمت باركد ، در قسمت باركد ، در قسمت باركد ، در قسمت باركد ، اگر براي كاالها از باركد استفاده مي كنيد اگر براي كاالها از باركد استفاده مي كنيد اگر براي كاالها از باركد استفاده مي كنيد اگر براي كاالها از باركد استفاده مي كنيد  �

توانيد اطالعات تكميلي مربوط به توانيد اطالعات تكميلي مربوط به توانيد اطالعات تكميلي مربوط به توانيد اطالعات تكميلي مربوط به     در جعبه متن هاي توضيحات اضافي و اطالعات فني ميدر جعبه متن هاي توضيحات اضافي و اطالعات فني ميدر جعبه متن هاي توضيحات اضافي و اطالعات فني ميدر جعبه متن هاي توضيحات اضافي و اطالعات فني مي �

 ....كاال را وارد نماييدكاال را وارد نماييدكاال را وارد نماييدكاال را وارد نماييد

را را را را     "سـريال دارد سـريال دارد سـريال دارد سـريال دارد "كنيد ، آيتم  كنيد ، آيتم  كنيد ، آيتم  كنيد ، آيتم      يييياگر هنگام خريد و فروش اين كاال از سريال استفاده ماگر هنگام خريد و فروش اين كاال از سريال استفاده ماگر هنگام خريد و فروش اين كاال از سريال استفاده ماگر هنگام خريد و فروش اين كاال از سريال استفاده م �

    ....تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد 

اين سطوح اين سطوح اين سطوح اين سطوح ....مختلف  براي كاال وارد كرد مختلف  براي كاال وارد كرد مختلف  براي كاال وارد كرد مختلف  براي كاال وارد كرد     قيمت فروشقيمت فروشقيمت فروشقيمت فروش    5555در قسمت قيمت فروش مي توان در قسمت قيمت فروش مي توان در قسمت قيمت فروش مي توان در قسمت قيمت فروش مي توان  �

ه طور اتوماتيك در فاكتورهاي خريد و  فروش ظاهر شوند  ه طور اتوماتيك در فاكتورهاي خريد و  فروش ظاهر شوند قيمت مي توانند ب ه طور اتوماتيك در فاكتورهاي خريد و  فروش ظاهر شوند قيمت مي توانند ب ه طور اتوماتيك در فاكتورهاي خريد و  فروش ظاهر شوند قيمت مي توانند ب قيمت پيش قيمت پيش قيمت پيش قيمت پيش         ....قيمت مي توانند ب

پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي      >پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش     >فرض در فاكتور ها از منوي شرايط محيطي فرض در فاكتور ها از منوي شرايط محيطي فرض در فاكتور ها از منوي شرايط محيطي فرض در فاكتور ها از منوي شرايط محيطي 

    . . . . ر خواهد بودر خواهد بودر خواهد بودر خواهد بودالبته قيمت در فاكتور هم قابل تغييالبته قيمت در فاكتور هم قابل تغييالبته قيمت در فاكتور هم قابل تغييالبته قيمت در فاكتور هم قابل تغيي    ....قابل انتخاب است قابل انتخاب است قابل انتخاب است قابل انتخاب است     21212121و و و و     20202020شماره شماره شماره شماره 

است كه فرضا در اثر اشتباه كاربر ،  كاال كمتر و است كه فرضا در اثر اشتباه كاربر ،  كاال كمتر و است كه فرضا در اثر اشتباه كاربر ،  كاال كمتر و است كه فرضا در اثر اشتباه كاربر ،  كاال كمتر و     آنآنآنآنقيمت مينيمم و ماكزيمم براي كنترل قيمت مينيمم و ماكزيمم براي كنترل قيمت مينيمم و ماكزيمم براي كنترل قيمت مينيمم و ماكزيمم براي كنترل  �

 ....يا بيشتر از قيمت خاصي فروخته نشود يا بيشتر از قيمت خاصي فروخته نشود يا بيشتر از قيمت خاصي فروخته نشود يا بيشتر از قيمت خاصي فروخته نشود 

واحد اصلي واحد اصلي واحد اصلي واحد اصلي     1111واحد شمارش واحد شمارش واحد شمارش واحد شمارش . . . . واحد شمارش داشته باشيد واحد شمارش داشته باشيد واحد شمارش داشته باشيد واحد شمارش داشته باشيد     5555توانيد توانيد توانيد توانيد     ييييهر كاال مهر كاال مهر كاال مهر كاال م    ييييشما براشما براشما براشما برا �

ـ     2222كاالست و واحد شمارش كاالست و واحد شمارش كاالست و واحد شمارش كاالست و واحد شمارش  ـ واحد دوم است كه به طور پ ـ واحد دوم است كه به طور پ ـ واحد دوم است كه به طور پ     2222از واحـد  از واحـد  از واحـد  از واحـد      1111يش فـرض واحـد   يش فـرض واحـد   يش فـرض واحـد   يش فـرض واحـد   واحد دوم است كه به طور پ

در در در در . . . . اگر دو واحد به هم وابسته باشند بايد وابستگي دو واحد را تيك بزنيد اگر دو واحد به هم وابسته باشند بايد وابستگي دو واحد را تيك بزنيد اگر دو واحد به هم وابسته باشند بايد وابستگي دو واحد را تيك بزنيد اگر دو واحد به هم وابسته باشند بايد وابستگي دو واحد را تيك بزنيد . . . . كوچكتر است كوچكتر است كوچكتر است كوچكتر است 

است است است است     1111شامل چند واحد شمارش شامل چند واحد شمارش شامل چند واحد شمارش شامل چند واحد شمارش     2222قسمت ضريب مشخص مي كنيد كه هر واحد شمارش قسمت ضريب مشخص مي كنيد كه هر واحد شمارش قسمت ضريب مشخص مي كنيد كه هر واحد شمارش قسمت ضريب مشخص مي كنيد كه هر واحد شمارش 

به همـين  به همـين  به همـين  به همـين      ....وارد شود وارد شود وارد شود وارد شود     1000100010001000تن باشد ، ضريب بايد تن باشد ، ضريب بايد تن باشد ، ضريب بايد تن باشد ، ضريب بايد     2222كيلوگرم و واحد كيلوگرم و واحد كيلوگرم و واحد كيلوگرم و واحد     1111مثال اگر واحد مثال اگر واحد مثال اگر واحد مثال اگر واحد . . . . 

    . . . . است است است است     ييييبيانگر ارتباط با واحد اصلبيانگر ارتباط با واحد اصلبيانگر ارتباط با واحد اصلبيانگر ارتباط با واحد اصل    "ضريبضريبضريبضريب"نيز ، نيز ، نيز ، نيز ،     5555تا تا تا تا     3333شمارش شمارش شمارش شمارش     ييييواحدهاواحدهاواحدهاواحدها    ييييتيب براتيب براتيب براتيب براترترترتر

تي است كه مي توان در طراحي فرم حواله انبـار ايـن       "محل نگهداريمحل نگهداريمحل نگهداريمحل نگهداري" � تي است كه مي توان در طراحي فرم حواله انبـار ايـن   يك فيلد اطالعا تي است كه مي توان در طراحي فرم حواله انبـار ايـن   يك فيلد اطالعا تي است كه مي توان در طراحي فرم حواله انبـار ايـن   يك فيلد اطالعا يك فيلد اطالعا

    ....فيلد را گنجاند تا انبار دار هنگام خروج كاال از محل قرار گيري كاال اطالع پيدا كند فيلد را گنجاند تا انبار دار هنگام خروج كاال از محل قرار گيري كاال اطالع پيدا كند فيلد را گنجاند تا انبار دار هنگام خروج كاال از محل قرار گيري كاال اطالع پيدا كند فيلد را گنجاند تا انبار دار هنگام خروج كاال از محل قرار گيري كاال اطالع پيدا كند 

ارش كاالست كه مشخص مي كند اگر مانده موجودي كـاال از  ارش كاالست كه مشخص مي كند اگر مانده موجودي كـاال از  ارش كاالست كه مشخص مي كند اگر مانده موجودي كـاال از  ارش كاالست كه مشخص مي كند اگر مانده موجودي كـاال از  مينيمم موجودي نقطه سفمينيمم موجودي نقطه سفمينيمم موجودي نقطه سفمينيمم موجودي نقطه سف �

    >كه پارامتر مربوطه از منـوي شـرايط محيطـي    كه پارامتر مربوطه از منـوي شـرايط محيطـي    كه پارامتر مربوطه از منـوي شـرايط محيطـي    كه پارامتر مربوطه از منـوي شـرايط محيطـي    . . . . اين مقدار كمتر شد ، پيغام داده شود اين مقدار كمتر شد ، پيغام داده شود اين مقدار كمتر شد ، پيغام داده شود اين مقدار كمتر شد ، پيغام داده شود 

    ....قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است قابل تنظيم است     9999پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش 

دوره را وارد دوره را وارد دوره را وارد دوره را وارد در قسمت مانده اول دوره با كليك بر روي دكمه مربوطه مي توانيد مانده اول در قسمت مانده اول دوره با كليك بر روي دكمه مربوطه مي توانيد مانده اول در قسمت مانده اول دوره با كليك بر روي دكمه مربوطه مي توانيد مانده اول در قسمت مانده اول دوره با كليك بر روي دكمه مربوطه مي توانيد مانده اول  �

 ....    نماييدنماييدنماييدنماييد
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براي وارد كردن مانده موجودي كاال ، ابتدا در قسمت انبار نام انبار را انتخاب كرده سـپس در  براي وارد كردن مانده موجودي كاال ، ابتدا در قسمت انبار نام انبار را انتخاب كرده سـپس در  براي وارد كردن مانده موجودي كاال ، ابتدا در قسمت انبار نام انبار را انتخاب كرده سـپس در  براي وارد كردن مانده موجودي كاال ، ابتدا در قسمت انبار نام انبار را انتخاب كرده سـپس در  

در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت . . . . قسمت مانده مقدار اول دوره مانده موجودي كاال را بر اساس واحد اصلي وارد نماييد قسمت مانده مقدار اول دوره مانده موجودي كاال را بر اساس واحد اصلي وارد نماييد قسمت مانده مقدار اول دوره مانده موجودي كاال را بر اساس واحد اصلي وارد نماييد قسمت مانده مقدار اول دوره مانده موجودي كاال را بر اساس واحد اصلي وارد نماييد 

با كليد با كليد با كليد با كليد . . . . ار اول دوره را وارد كنيد ار اول دوره را وارد كنيد ار اول دوره را وارد كنيد ار اول دوره را وارد كنيد مانده مبلغ اول دوره قيمت هر واحد از كاال ضربدر مانده مقدمانده مبلغ اول دوره قيمت هر واحد از كاال ضربدر مانده مقدمانده مبلغ اول دوره قيمت هر واحد از كاال ضربدر مانده مقدمانده مبلغ اول دوره قيمت هر واحد از كاال ضربدر مانده مقد

Enter     به سطر بعد برويد و سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد به سطر بعد برويد و سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد به سطر بعد برويد و سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد به سطر بعد برويد و سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد....    
    

، حساب اقالم موجودي بدهكار نمي شود ، حساب اقالم موجودي بدهكار نمي شود ، حساب اقالم موجودي بدهكار نمي شود ، حساب اقالم موجودي بدهكار نمي شود     كاالهاكاالهاكاالهاكاالها    ييييبرابرابرابرا    دورهدورهدورهدوره    ييييابتداابتداابتداابتدا    با اين روش ورود ماندهبا اين روش ورود ماندهبا اين روش ورود ماندهبا اين روش ورود مانده    : : : : توجه توجه توجه توجه 

كاالها كاالها كاالها كاالها     ييييرا به اندازه ارزش ريالرا به اندازه ارزش ريالرا به اندازه ارزش ريالرا به اندازه ارزش ريال    ييييحساب اقالم موجودحساب اقالم موجودحساب اقالم موجودحساب اقالم موجود    ييييدر سند افتتاحيه ، به صورت دستدر سند افتتاحيه ، به صورت دستدر سند افتتاحيه ، به صورت دستدر سند افتتاحيه ، به صورت دست    و بايدو بايدو بايدو بايد

    ....بدهكار نماييدبدهكار نماييدبدهكار نماييدبدهكار نماييد
    

انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب     انبار پيش فرضانبار پيش فرضانبار پيش فرضانبار پيش فرضاگر كاال بيشتر در يك انبار گردش دارد ، بهتر است  همان انبار به عنوان اگر كاال بيشتر در يك انبار گردش دارد ، بهتر است  همان انبار به عنوان اگر كاال بيشتر در يك انبار گردش دارد ، بهتر است  همان انبار به عنوان اگر كاال بيشتر در يك انبار گردش دارد ، بهتر است  همان انبار به عنوان 

    ....شود شود شود شود 
    

    ::::اطالعات جزئي اطالعات جزئي اطالعات جزئي اطالعات جزئي برگه برگه برگه برگه 
توانيد اطالعاتي از قبيل عكس كاال ، وزن ، حجم و نحوه محاسبه توانيد اطالعاتي از قبيل عكس كاال ، وزن ، حجم و نحوه محاسبه توانيد اطالعاتي از قبيل عكس كاال ، وزن ، حجم و نحوه محاسبه توانيد اطالعاتي از قبيل عكس كاال ، وزن ، حجم و نحوه محاسبه     در قسمت اطالعات جزئي ميدر قسمت اطالعات جزئي ميدر قسمت اطالعات جزئي ميدر قسمت اطالعات جزئي مي

در سيستم تمامي فاكتورها قابل طراحي مي باشند و اين فيلد ها در سيستم تمامي فاكتورها قابل طراحي مي باشند و اين فيلد ها در سيستم تمامي فاكتورها قابل طراحي مي باشند و اين فيلد ها در سيستم تمامي فاكتورها قابل طراحي مي باشند و اين فيلد ها . . . . فروش را وارد كنيد فروش را وارد كنيد فروش را وارد كنيد فروش را وارد كنيد قيمت قيمت قيمت قيمت 

در قسمت نحوه محاسبه قيمت فروش مـي توانيـد   در قسمت نحوه محاسبه قيمت فروش مـي توانيـد   در قسمت نحوه محاسبه قيمت فروش مـي توانيـد   در قسمت نحوه محاسبه قيمت فروش مـي توانيـد   . . . . توانند در فاكتورها نمايش داده شوند توانند در فاكتورها نمايش داده شوند توانند در فاكتورها نمايش داده شوند توانند در فاكتورها نمايش داده شوند     ميميميمي

درصد مشخص مي كند كه قيمت خريد به درصد مشخص مي كند كه قيمت خريد به درصد مشخص مي كند كه قيمت خريد به درصد مشخص مي كند كه قيمت خريد به . . . . قيمت فروش را بر حسب قيمت خريد تعيين كنيد قيمت فروش را بر حسب قيمت خريد تعيين كنيد قيمت فروش را بر حسب قيمت خريد تعيين كنيد قيمت فروش را بر حسب قيمت خريد تعيين كنيد 

. . . . ابت مشخص مي كند كه قيمت محاسبه فوق به عالوه چند ريال شود ابت مشخص مي كند كه قيمت محاسبه فوق به عالوه چند ريال شود ابت مشخص مي كند كه قيمت محاسبه فوق به عالوه چند ريال شود ابت مشخص مي كند كه قيمت محاسبه فوق به عالوه چند ريال شود ثثثث. . . . عالوه چند درصد شود عالوه چند درصد شود عالوه چند درصد شود عالوه چند درصد شود 

به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال .   .   .   .   رقم هاي روند مشخص مي كند كه عدد بدست آمده تا چند رقم روند شود  رقم هاي روند مشخص مي كند كه عدد بدست آمده تا چند رقم روند شود  رقم هاي روند مشخص مي كند كه عدد بدست آمده تا چند رقم روند شود  رقم هاي روند مشخص مي كند كه عدد بدست آمده تا چند رقم روند شود  

ريال ريال ريال ريال     2000200020002000قيمت خريد به عالوه قيمت خريد به عالوه قيمت خريد به عالوه قيمت خريد به عالوه % % % % 20202020مي خواهيم قيمت فروش براساس قيمت خريد به عالوه مي خواهيم قيمت فروش براساس قيمت خريد به عالوه مي خواهيم قيمت فروش براساس قيمت خريد به عالوه مي خواهيم قيمت فروش براساس قيمت خريد به عالوه 

وارد مي وارد مي وارد مي وارد مي     2222، و رقم هاي روند را ، و رقم هاي روند را ، و رقم هاي روند را ، و رقم هاي روند را     2000200020002000، ثابت را ، ثابت را ، ثابت را ، ثابت را     20202020د را د را د را د را درصدرصدرصدرص. . . . باشد و تا دو رقم اعشار روند شود باشد و تا دو رقم اعشار روند شود باشد و تا دو رقم اعشار روند شود باشد و تا دو رقم اعشار روند شود 

    . . . . كنيم كنيم كنيم كنيم 

    ....با استفاده از مسير عكس كاال مي توان عكس كاالي مورد نظر را مشاهده نمودبا استفاده از مسير عكس كاال مي توان عكس كاالي مورد نظر را مشاهده نمودبا استفاده از مسير عكس كاال مي توان عكس كاالي مورد نظر را مشاهده نمودبا استفاده از مسير عكس كاال مي توان عكس كاالي مورد نظر را مشاهده نمود
    

ارزش افزوده اي را كه كاالي شما از آن استفاده مي كند  ارزش افزوده اي را كه كاالي شما از آن استفاده مي كند در قسمت هزينه ثابت، مي توانيد نوع  ارزش افزوده اي را كه كاالي شما از آن استفاده مي كند در قسمت هزينه ثابت، مي توانيد نوع  ارزش افزوده اي را كه كاالي شما از آن استفاده مي كند در قسمت هزينه ثابت، مي توانيد نوع  در قسمت هزينه ثابت، مي توانيد نوع 

و و و و % % % % 15151515، ، ، ، %%%%3333، ، ، ، %%%%0000هزينه داراي چهار نوع مي باشد؛ هزينه داراي چهار نوع مي باشد؛ هزينه داراي چهار نوع مي باشد؛ هزينه داراي چهار نوع مي باشد؛     به صورت پيش فرض اينبه صورت پيش فرض اينبه صورت پيش فرض اينبه صورت پيش فرض اين. . . . را انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيدرا انتخاب نمائيد

كه اين درصد ها از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرضها، هزينه ثابت قابل تنظيم شدن كه اين درصد ها از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرضها، هزينه ثابت قابل تنظيم شدن كه اين درصد ها از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرضها، هزينه ثابت قابل تنظيم شدن كه اين درصد ها از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرضها، هزينه ثابت قابل تنظيم شدن % % % % 30303030

    ....مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد
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    ::::كاردكس كاردكس كاردكس كاردكس 
    

 
 

در واقع با انتخاب كاال و انبـار مـي   در واقع با انتخاب كاال و انبـار مـي   در واقع با انتخاب كاال و انبـار مـي   در واقع با انتخاب كاال و انبـار مـي   . . . . كاردكس كاال ، گردش كاال در هر  انبار را نشان مي دهد كاردكس كاال ، گردش كاال در هر  انبار را نشان مي دهد كاردكس كاال ، گردش كاال در هر  انبار را نشان مي دهد كاردكس كاال ، گردش كاال در هر  انبار را نشان مي دهد 

اين انبار را بر اساس هر دو واحد شـمارش ، در ايـن   توانيد توانيد توانيد توانيد  اين انبار را بر اساس هر دو واحد شـمارش ، در ايـن   فاكتورهاي صادر شده براي كاال در اين انبار را بر اساس هر دو واحد شـمارش ، در ايـن   فاكتورهاي صادر شده براي كاال در اين انبار را بر اساس هر دو واحد شـمارش ، در ايـن   فاكتورهاي صادر شده براي كاال در فاكتورهاي صادر شده براي كاال در

حد موجودي قيمت ميانگين كاال در انبار را نشان مي دهد .  .  .  .  قسمت مشاهده كنيد  قسمت مشاهده كنيد  قسمت مشاهده كنيد  قسمت مشاهده كنيد   حد موجودي قيمت ميانگين كاال در انبار را نشان مي دهد قيمت وا حد موجودي قيمت ميانگين كاال در انبار را نشان مي دهد قيمت وا حد موجودي قيمت ميانگين كاال در انبار را نشان مي دهد قيمت وا . . . . قيمت وا

اگر در قسمت نام حساب در پايين صفحه ، حسابي انتخاب شود ، كليه فاكتورهاي صادر شده اگر در قسمت نام حساب در پايين صفحه ، حسابي انتخاب شود ، كليه فاكتورهاي صادر شده اگر در قسمت نام حساب در پايين صفحه ، حسابي انتخاب شود ، كليه فاكتورهاي صادر شده اگر در قسمت نام حساب در پايين صفحه ، حسابي انتخاب شود ، كليه فاكتورهاي صادر شده 

هر سطر هر سطر هر سطر هر سطر     ييييبا دابل كليك بر روبا دابل كليك بر روبا دابل كليك بر روبا دابل كليك بر رو    ....خابي  براي حساب مورد نظر نمايش داده مي شود خابي  براي حساب مورد نظر نمايش داده مي شود خابي  براي حساب مورد نظر نمايش داده مي شود خابي  براي حساب مورد نظر نمايش داده مي شود كاال و انبار انتكاال و انبار انتكاال و انبار انتكاال و انبار انت

    ....توانيد وارد فاكتور مربوطه شويد توانيد وارد فاكتور مربوطه شويد توانيد وارد فاكتور مربوطه شويد توانيد وارد فاكتور مربوطه شويد     يييي، م، م، م، م
    

    ::::حسابهاي مرتبط حسابهاي مرتبط حسابهاي مرتبط حسابهاي مرتبط 
( ( ( ( لويت ارتباط حسابداري و انبـارداري  لويت ارتباط حسابداري و انبـارداري  لويت ارتباط حسابداري و انبـارداري  لويت ارتباط حسابداري و انبـارداري  وووواااا    >پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي     >اگر از منوي شرايط محيطي اگر از منوي شرايط محيطي اگر از منوي شرايط محيطي اگر از منوي شرايط محيطي 

سابهاي مربوط به كاالهاي مختلف را از هم سابهاي مربوط به كاالهاي مختلف را از هم سابهاي مربوط به كاالهاي مختلف را از هم سابهاي مربوط به كاالهاي مختلف را از هم بر اساس كاال باشد ، مي توان حبر اساس كاال باشد ، مي توان حبر اساس كاال باشد ، مي توان حبر اساس كاال باشد ، مي توان ح) ) ) )     4444پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره 

    ....متمايز كردمتمايز كردمتمايز كردمتمايز كرد

مثال در كدينگ پيش فرض برنامه براي كليه كاالها  حساب اقالم موجودي در نظر گرفته مي مثال در كدينگ پيش فرض برنامه براي كليه كاالها  حساب اقالم موجودي در نظر گرفته مي مثال در كدينگ پيش فرض برنامه براي كليه كاالها  حساب اقالم موجودي در نظر گرفته مي مثال در كدينگ پيش فرض برنامه براي كليه كاالها  حساب اقالم موجودي در نظر گرفته مي 

. . . . شود و هنگامي كه كاال به انبار وارد مي شود ، اين حساب به اندازه مبلغ فاكتور بدهكار مي شودشود و هنگامي كه كاال به انبار وارد مي شود ، اين حساب به اندازه مبلغ فاكتور بدهكار مي شودشود و هنگامي كه كاال به انبار وارد مي شود ، اين حساب به اندازه مبلغ فاكتور بدهكار مي شودشود و هنگامي كه كاال به انبار وارد مي شود ، اين حساب به اندازه مبلغ فاكتور بدهكار مي شود

هاي مختلف متمايز باشد ، به ازاي هر كاالي فاكتور تنها هاي مختلف متمايز باشد ، به ازاي هر كاالي فاكتور تنها هاي مختلف متمايز باشد ، به ازاي هر كاالي فاكتور تنها هاي مختلف متمايز باشد ، به ازاي هر كاالي فاكتور تنها ولي اگر حساب اقالم موجودي براي كاالولي اگر حساب اقالم موجودي براي كاالولي اگر حساب اقالم موجودي براي كاالولي اگر حساب اقالم موجودي براي كاال

مشابه اين موضوع براي ساير حسابهاي پيش فرض مشابه اين موضوع براي ساير حسابهاي پيش فرض مشابه اين موضوع براي ساير حسابهاي پيش فرض مشابه اين موضوع براي ساير حسابهاي پيش فرض . . . . حساب مربوط به آن كاال بدهكار مي شود حساب مربوط به آن كاال بدهكار مي شود حساب مربوط به آن كاال بدهكار مي شود حساب مربوط به آن كاال بدهكار مي شود 

        ....نيز وجود داردنيز وجود داردنيز وجود داردنيز وجود دارد... ... ... ... برنامه نظير سود وزيان و برنامه نظير سود وزيان و برنامه نظير سود وزيان و برنامه نظير سود وزيان و 
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    ::::گروهبندي كاالها گروهبندي كاالها گروهبندي كاالها گروهبندي كاالها     ييييديگر براديگر براديگر براديگر برا    ييييروشروشروشروش
    ....اطالعات گروههاي موجودي را انتخاب كنيداطالعات گروههاي موجودي را انتخاب كنيداطالعات گروههاي موجودي را انتخاب كنيداطالعات گروههاي موجودي را انتخاب كنيد    >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

روش معرفي همانند نمودار سطحي حساب ها مي باشد با اين تفاوت كه نمودار سطحي كاالها سه روش معرفي همانند نمودار سطحي حساب ها مي باشد با اين تفاوت كه نمودار سطحي كاالها سه روش معرفي همانند نمودار سطحي حساب ها مي باشد با اين تفاوت كه نمودار سطحي كاالها سه روش معرفي همانند نمودار سطحي حساب ها مي باشد با اين تفاوت كه نمودار سطحي كاالها سه 

    ....استاستاستاست    سطحي مي باشد و كدينگ آن دلخواهسطحي مي باشد و كدينگ آن دلخواهسطحي مي باشد و كدينگ آن دلخواهسطحي مي باشد و كدينگ آن دلخواه
    ::::توانيد دو سطح گروهبندي داشته باشيد توانيد دو سطح گروهبندي داشته باشيد توانيد دو سطح گروهبندي داشته باشيد توانيد دو سطح گروهبندي داشته باشيد     براي گروهبندي كاالها ميبراي گروهبندي كاالها ميبراي گروهبندي كاالها ميبراي گروهبندي كاالها مي

 ....    گروههاي اصلي و زير گروههاي كاالهاگروههاي اصلي و زير گروههاي كاالهاگروههاي اصلي و زير گروههاي كاالهاگروههاي اصلي و زير گروههاي كاالها
 

 
 

سطح اول گروه اصلي كاالها مي باشد كه در نمودار سطحي كاالها با رنگ قرمز مشخص شده سطح اول گروه اصلي كاالها مي باشد كه در نمودار سطحي كاالها با رنگ قرمز مشخص شده سطح اول گروه اصلي كاالها مي باشد كه در نمودار سطحي كاالها با رنگ قرمز مشخص شده سطح اول گروه اصلي كاالها مي باشد كه در نمودار سطحي كاالها با رنگ قرمز مشخص شده 

هاي كاال هستند كه با رنگ سبز مشخص شده اند و خود كاال  هم با هاي كاال هستند كه با رنگ سبز مشخص شده اند و خود كاال  هم با هاي كاال هستند كه با رنگ سبز مشخص شده اند و خود كاال  هم با هاي كاال هستند كه با رنگ سبز مشخص شده اند و خود كاال  هم با     سطح دوم زير گروهسطح دوم زير گروهسطح دوم زير گروهسطح دوم زير گروه. . . . است است است است 

 . رنگ آبي مشخص شده استرنگ آبي مشخص شده استرنگ آبي مشخص شده استرنگ آبي مشخص شده است
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    ::::هاي اصلي كاالها هاي اصلي كاالها هاي اصلي كاالها هاي اصلي كاالها     معرفي گروهمعرفي گروهمعرفي گروهمعرفي گروه
 

 
 

    ....    دكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيددكمه جديد را كليك كنيد �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterشماره گروه اصلي را وارد كنيد و شماره گروه اصلي را وارد كنيد و شماره گروه اصلي را وارد كنيد و شماره گروه اصلي را وارد كنيد و  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد Enterنام  گروه اصلي را وارد نماييد و نام  گروه اصلي را وارد نماييد و نام  گروه اصلي را وارد نماييد و نام  گروه اصلي را وارد نماييد و  �

 ....دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه ذخيره را از نوار ابزار كليك كنيد  �
    

    ::::هاي كاالها هاي كاالها هاي كاالها هاي كاالها     معرفي زيرگروهمعرفي زيرگروهمعرفي زيرگروهمعرفي زيرگروه
 

 
 

    دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterشماره گروه اصلي را انتخاب كرده شماره گروه اصلي را انتخاب كرده شماره گروه اصلي را انتخاب كرده شماره گروه اصلي را انتخاب كرده  �

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterشماره زيرگروه را وارد كرده و شماره زيرگروه را وارد كرده و شماره زيرگروه را وارد كرده و شماره زيرگروه را وارد كرده و  �

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterنام زير گروه را وارد كنيد و نام زير گروه را وارد كنيد و نام زير گروه را وارد كنيد و نام زير گروه را وارد كنيد و  �

    ....از نوار ابزار دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار دكمه ذخيره را كليك كنيد  �



136136136136 

 

 

رتباط كاالهاي معرفي شده با گروهبندي مربوط به آن كاال  رتباط كاالهاي معرفي شده با گروهبندي مربوط به آن كاال ا رتباط كاالهاي معرفي شده با گروهبندي مربوط به آن كاال ا رتباط كاالهاي معرفي شده با گروهبندي مربوط به آن كاال ا     ::::ا
    اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي اطالعات اقالم موجودي     >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

    ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد نام كاال نام كاال نام كاال نام كاال  �

 ....دكمه اصالح را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه اصالح را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه اصالح را از نوار ابزار كليك كنيد دكمه اصالح را از نوار ابزار كليك كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد         Enterگروه كاال را انتخاب كنيد و گروه كاال را انتخاب كنيد و گروه كاال را انتخاب كنيد و گروه كاال را انتخاب كنيد و  �

 ....از نوار ابزار ، دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار ، دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار ، دكمه ذخيره را كليك كنيد از نوار ابزار ، دكمه ذخيره را كليك كنيد  �
 

    ::::حذف يك كاال حذف يك كاال حذف يك كاال حذف يك كاال 
    Enterاز قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده كاال ، كاال ، كاال ، كاال ،     ييييدر برگه اطالعات كلدر برگه اطالعات كلدر برگه اطالعات كلدر برگه اطالعات كل        –    

يد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيد يد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيدبزن يد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيدبزن يد سپس از نوار ابزار باالي فرم دكمه حذف را كليك كنيدبزن البته بايد توجه داشته باشيد كه البته بايد توجه داشته باشيد كه البته بايد توجه داشته باشيد كه البته بايد توجه داشته باشيد كه . . . . بزن

ا نبايد هيچگونه وابستگي به اين كاال وجود داشته باشد  ا نبايد هيچگونه وابستگي به اين كاال وجود داشته باشد در پايگاه داده ه ا نبايد هيچگونه وابستگي به اين كاال وجود داشته باشد در پايگاه داده ه ا نبايد هيچگونه وابستگي به اين كاال وجود داشته باشد در پايگاه داده ه به عنوان مثال اين كاال به عنوان مثال اين كاال به عنوان مثال اين كاال به عنوان مثال اين كاال . . . . در پايگاه داده ه

و يا مثال به عنوان مواد اوليه براي يك محصول معرفي شد و يا مثال به عنوان مواد اوليه براي يك محصول معرفي شدنبايد داراي گردش باشد  و يا مثال به عنوان مواد اوليه براي يك محصول معرفي شدنبايد داراي گردش باشد  و يا مثال به عنوان مواد اوليه براي يك محصول معرفي شدنبايد داراي گردش باشد      ....ه باشد ه باشد ه باشد ه باشد نبايد داراي گردش باشد 
    

    

    ::::روش اصالح نام كاال روش اصالح نام كاال روش اصالح نام كاال روش اصالح نام كاال 
سپس از نوار ابزار باالي سپس از نوار ابزار باالي سپس از نوار ابزار باالي سپس از نوار ابزار باالي . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterاز قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده از قسمت نام كاال ، كاالي مورد نظر را انتخاب كرده     –    

    ....فرم دكمه اصالح را كليك كرده ، پس از اصالح نام كاال ، دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه اصالح را كليك كرده ، پس از اصالح نام كاال ، دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه اصالح را كليك كرده ، پس از اصالح نام كاال ، دكمه ذخيره را كليك كنيد فرم دكمه اصالح را كليك كرده ، پس از اصالح نام كاال ، دكمه ذخيره را كليك كنيد 
    

ه كاالها ، مانده آنها نمايش داده نشـود ، از منـوي           ::::نكته نكته نكته نكته  ه كاالها ، مانده آنها نمايش داده نشـود ، از منـوي   اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط ب ه كاالها ، مانده آنها نمايش داده نشـود ، از منـوي   اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط ب ه كاالها ، مانده آنها نمايش داده نشـود ، از منـوي   اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط ب اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط ب

    . . . . را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     5555پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي     >شرايط محيطي شرايط محيطي شرايط محيطي شرايط محيطي 
    

اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط به كاالها ، ابتدا گروه اصلي و زير گروه يا فقط زير گروه اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط به كاالها ، ابتدا گروه اصلي و زير گروه يا فقط زير گروه اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط به كاالها ، ابتدا گروه اصلي و زير گروه يا فقط زير گروه اگر بخواهيد در ليست هاي مربوط به كاالها ، ابتدا گروه اصلي و زير گروه يا فقط زير گروه     : : : : نكته نكته نكته نكته 

پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي      >    نمايش داده شود و سپس ليست خود كاالها باز شود ،از منوي  شرايط محيطينمايش داده شود و سپس ليست خود كاالها باز شود ،از منوي  شرايط محيطينمايش داده شود و سپس ليست خود كاالها باز شود ،از منوي  شرايط محيطينمايش داده شود و سپس ليست خود كاالها باز شود ،از منوي  شرايط محيطي

    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     16161616و و و و     8888از پارامترهاي شماره از پارامترهاي شماره از پارامترهاي شماره از پارامترهاي شماره     >خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش 
    

    ::::    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييياااا
اطالعات اطالعات اطالعات اطالعات     ييييگوناگون از منوگوناگون از منوگوناگون از منوگوناگون از منو    ييييهاهاهاها    ييييژگژگژگژگييييباشد، اما با وباشد، اما با وباشد، اما با وباشد، اما با و    ييييه هم مه هم مه هم مه هم مييييكه نام آنها شبكه نام آنها شبكه نام آنها شبكه نام آنها شب    ييييييييكاالهاكاالهاكاالهاكاالها    جادجادجادجاديييياااا    ييييبرابرابرابرا

ص آن ها ابتدا ص آن ها ابتدا ص آن ها ابتدا ص آن ها ابتدا ييييها و تخصها و تخصها و تخصها و تخص    ييييژگژگژگژگييييف وف وف وف وييييتعرتعرتعرتعر    >    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييياااا    >    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >ه ه ه ه ييييپاپاپاپا

    ))))ز متفاوتز متفاوتز متفاوتز متفاوتييييراهن با رنگ و ساراهن با رنگ و ساراهن با رنگ و ساراهن با رنگ و ساييييجاد پجاد پجاد پجاد پيييياااا    ييييمثال برامثال برامثال برامثال برا    ييييبرابرابرابرا: (: (: (: (مممميييينمائنمائنمائنمائ    ييييكاالها را مشخص مكاالها را مشخص مكاالها را مشخص مكاالها را مشخص م    ييييژگژگژگژگييييوووو

 ))))ززززييييمانند رنگ، سامانند رنگ، سامانند رنگ، سامانند رنگ، سا. (. (. (. (مممميييينمائنمائنمائنمائ    ييييمممم    ييييرا معرفرا معرفرا معرفرا معرف    يييياصلاصلاصلاصل    ييييهاهاهاها    ييييژگژگژگژگيييي، و، و، و، ويييياصلاصلاصلاصل    ييييژگژگژگژگييييوووودر برگه در برگه در برگه در برگه 
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مانند رنگ سبز، قرمز، مانند رنگ سبز، قرمز، مانند رنگ سبز، قرمز، مانند رنگ سبز، قرمز، . (. (. (. (مممميييينمائنمائنمائنمائ    ييييمممم    ييييرا معرفرا معرفرا معرفرا معرف    يييياصلاصلاصلاصل    ييييژگژگژگژگييييكاال، موارد مرتبط با وكاال، موارد مرتبط با وكاال، موارد مرتبط با وكاال، موارد مرتبط با و    ييييژگژگژگژگييييدر برگه ودر برگه ودر برگه ودر برگه و

    ...)...)...)...)وووو    ييييآبآبآبآب

 
و و و و ) ) ) ) در صورت وجوددر صورت وجوددر صورت وجوددر صورت وجود((((    يييي، نام كاال، محل آن در نمودار سطح، نام كاال، محل آن در نمودار سطح، نام كاال، محل آن در نمودار سطح، نام كاال، محل آن در نمودار سطحييييژگژگژگژگييييكاال با وكاال با وكاال با وكاال با و    ييييدر برگه عنوان اصلدر برگه عنوان اصلدر برگه عنوان اصلدر برگه عنوان اصل

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييمربوط به كاال مشخص ممربوط به كاال مشخص ممربوط به كاال مشخص ممربوط به كاال مشخص م    ييييهاهاهاها    ييييژگژگژگژگييييوووو
    

 
 

    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييياااا    >    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييياااا    >    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >ه ه ه ه يييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    ييييسپس از منوسپس از منوسپس از منوسپس از منو

توان به صورت توان به صورت توان به صورت توان به صورت     ييييش مش مش مش مييييش نماش نماش نماش نماييييدكمه پدكمه پدكمه پدكمه پ    ييييك بر روك بر روك بر روك بر روييييبا كلبا كلبا كلبا كل    ييييژگژگژگژگييييص وص وص وص وييييمورد نظر را با تخصمورد نظر را با تخصمورد نظر را با تخصمورد نظر را با تخص    ييييكاالهاكاالهاكاالهاكاالها
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كاالها به جارت كاالها كاالها به جارت كاالها كاالها به جارت كاالها كاالها به جارت كاالها . . . . جاد نمودجاد نمودجاد نمودجاد نمودييييكاالها، آنها را اكاالها، آنها را اكاالها، آنها را اكاالها، آنها را اجاد همه جاد همه جاد همه جاد همه ييييموقت مشاهده نمود و سپس با دكمه اموقت مشاهده نمود و سپس با دكمه اموقت مشاهده نمود و سپس با دكمه اموقت مشاهده نمود و سپس با دكمه ا

....گردندگردندگردندگردند    يييياضافه ماضافه ماضافه ماضافه م     
    

 
 

مات مات مات مات ييييتنظتنظتنظتنظ    >    ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييياااا    >    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >ه ه ه ه يييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    ييييد از منود از منود از منود از منوييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم

::::ددددييييرا انجام دهرا انجام دهرا انجام دهرا انجام ده    ييييماتماتماتماتييييكاال، تنظكاال، تنظكاال، تنظكاال، تنظ    ييييهاهاهاها    ييييژگژگژگژگييييوووو     

كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن : : : : ييييژگژگژگژگييييكاال با وكاال با وكاال با وكاال با وجاد جاد جاد جاد ييييكاال به نام كاال در اكاال به نام كاال در اكاال به نام كاال در اكاال به نام كاال در ا    يييياضافه كردن نام و كد گروه اصلاضافه كردن نام و كد گروه اصلاضافه كردن نام و كد گروه اصلاضافه كردن نام و كد گروه اصل    ----1111

    ييييژگژگژگژگييييجاد شده با وجاد شده با وجاد شده با وجاد شده با ويييياااا    ييييكد و نام كاالكد و نام كاالكد و نام كاالكد و نام كاال    يييي، كد و نام آن به ابتدا، كد و نام آن به ابتدا، كد و نام آن به ابتدا، كد و نام آن به ابتداييييكاال در نمودار سطحكاال در نمودار سطحكاال در نمودار سطحكاال در نمودار سطح    ييييگروه اصلگروه اصلگروه اصلگروه اصل

....گرددگرددگرددگردد    يييياضافه ماضافه ماضافه ماضافه م     

كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن كه در صورت داشتن : : : : : : : : ييييژگژگژگژگييييجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با وجاد كاال با ويييير گروه كاال به نام كاال در ار گروه كاال به نام كاال در ار گروه كاال به نام كاال در ار گروه كاال به نام كاال در ايييياضافه كردن نام و كد زاضافه كردن نام و كد زاضافه كردن نام و كد زاضافه كردن نام و كد ز    ----2222

اضافه اضافه اضافه اضافه     ييييژگژگژگژگييييجاد شده با وجاد شده با وجاد شده با وجاد شده با ويييياااا    ييييكد و نام كاالكد و نام كاالكد و نام كاالكد و نام كاال    ييييكد و نام آن به ابتداكد و نام آن به ابتداكد و نام آن به ابتداكد و نام آن به ابتدا، ، ، ، يييير گروه كاال در نمودار سطحر گروه كاال در نمودار سطحر گروه كاال در نمودار سطحر گروه كاال در نمودار سطحييييزززز

....گرددگرددگرددگردد    ييييمممم     

توان به كاال اختصاص داد كه توان به كاال اختصاص داد كه توان به كاال اختصاص داد كه توان به كاال اختصاص داد كه     ييييرا مرا مرا مرا م    ييييژگژگژگژگييييوووو    3333ش فرض ش فرض ش فرض ش فرض ييييبه صورت پبه صورت پبه صورت پبه صورت پ: : : : كاالكاالكاالكاال    ييييژگژگژگژگييييتعداد سطوح وتعداد سطوح وتعداد سطوح وتعداد سطوح و    ----3333

....اضافه نموداضافه نموداضافه نموداضافه نمود    ييييژگژگژگژگييييوووو    10101010توان تا توان تا توان تا توان تا     يييين قسمت تعداد آن را من قسمت تعداد آن را من قسمت تعداد آن را من قسمت تعداد آن را مييييدر ادر ادر ادر ا     
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 ورود كاال به انبار  5 – 1

رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد هاي رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد هاي رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد هاي رسيد انبار را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد هاي     >ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

ALT + ۵          استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد::::    
 

 
 

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد              Enterبر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور  بر روي پنجره باز شده در قسمت شماره فاكتور   �

تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد     Tabيا يا يا يا     Enterبا كليد با كليد با كليد با كليد  � تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت  تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت  تاريخ فاكتور برويد و تاريخ رسيد انبار را وارد كنيد به قسمت      ....به قسمت 

د هاي اطالعاتي هستند و پردازشي بر روي آنها صورت نمي  � د هاي اطالعاتي هستند و پردازشي بر روي آنها صورت نمي فيلد هاي رفرنس و بيجك فيل د هاي اطالعاتي هستند و پردازشي بر روي آنها صورت نمي فيلد هاي رفرنس و بيجك فيل د هاي اطالعاتي هستند و پردازشي بر روي آنها صورت نمي فيلد هاي رفرنس و بيجك فيل فيلد هاي رفرنس و بيجك فيل

    ....وان مثال شماره رسيد دستي خود را وارد كنيد وان مثال شماره رسيد دستي خود را وارد كنيد وان مثال شماره رسيد دستي خود را وارد كنيد وان مثال شماره رسيد دستي خود را وارد كنيد توانيد به عنتوانيد به عنتوانيد به عنتوانيد به عن    در اين قسمت ها ميدر اين قسمت ها ميدر اين قسمت ها ميدر اين قسمت ها مي. . . . گيرد گيرد گيرد گيرد 

    . . . . در قسمت نام مشتري نام طرف حساب را وارد كنيد در قسمت نام مشتري نام طرف حساب را وارد كنيد در قسمت نام مشتري نام طرف حساب را وارد كنيد در قسمت نام مشتري نام طرف حساب را وارد كنيد  �

به به به به     Tabتوانيد مستقيما بدون فشردن كليد توانيد مستقيما بدون فشردن كليد توانيد مستقيما بدون فشردن كليد توانيد مستقيما بدون فشردن كليد     ميميميمي    Ctrl + Qبا استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي  �

    ....جدول ورود اطالعات دسترسي پيدا كنيد جدول ورود اطالعات دسترسي پيدا كنيد جدول ورود اطالعات دسترسي پيدا كنيد جدول ورود اطالعات دسترسي پيدا كنيد 

مـي  مـي  مـي  مـي      ليست انبارها بازليست انبارها بازليست انبارها بازليست انبارها باز    Enterو سپس و سپس و سپس و سپس     ۲۲۲۲Fو يا و يا و يا و يا     Spaceدر قسمت انبار با فشردن كليد در قسمت انبار با فشردن كليد در قسمت انبار با فشردن كليد در قسمت انبار با فشردن كليد  �

    ....از اين ليست نام انبار مورد نظر را انتخاب كنيد از اين ليست نام انبار مورد نظر را انتخاب كنيد از اين ليست نام انبار مورد نظر را انتخاب كنيد از اين ليست نام انبار مورد نظر را انتخاب كنيد . . . . شود شود شود شود 

كـاالي  كـاالي  كـاالي  كـاالي  . . . . ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود ليست كاالها باز مي شود     Spaceدر قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد در قسمت كد كاال يا نام كاال با فشردن كليد  �

توجه داشته باشيد كه در صورت انتخاب كاال و توجه داشته باشيد كه در صورت انتخاب كاال و توجه داشته باشيد كه در صورت انتخاب كاال و توجه داشته باشيد كه در صورت انتخاب كاال و . . . . مورد نظر را از اين ليست انتخاب كنيد مورد نظر را از اين ليست انتخاب كنيد مورد نظر را از اين ليست انتخاب كنيد مورد نظر را از اين ليست انتخاب كنيد 

صالح نيست و فقط فيلد هاي مقدار و في قابل اصالح هستند  صالح نيست و فقط فيلد هاي مقدار و في قابل اصالح هستند رفتن به سطر بعد كاال قابل ا صالح نيست و فقط فيلد هاي مقدار و في قابل اصالح هستند رفتن به سطر بعد كاال قابل ا صالح نيست و فقط فيلد هاي مقدار و في قابل اصالح هستند رفتن به سطر بعد كاال قابل ا     ....رفتن به سطر بعد كاال قابل ا
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با با با با . . . . به خانه هاي بعدي رفته و مقدار و في را وارد كنيدبه خانه هاي بعدي رفته و مقدار و في را وارد كنيدبه خانه هاي بعدي رفته و مقدار و في را وارد كنيدبه خانه هاي بعدي رفته و مقدار و في را وارد كنيد     Tabو يا و يا و يا و يا          Enterبا فشردن كليد با فشردن كليد با فشردن كليد با فشردن كليد  �

را براي هر رديف از رسيد تكرار را براي هر رديف از رسيد تكرار را براي هر رديف از رسيد تكرار را براي هر رديف از رسيد تكرار     8888و و و و     7777و و و و     6666به سطر بعدي برويد و مراحل به سطر بعدي برويد و مراحل به سطر بعدي برويد و مراحل به سطر بعدي برويد و مراحل      Enterليد ليد ليد ليد كككك

 ....كنيدكنيدكنيدكنيد
    

    استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     insertبراي درج رديف جديد بين دو رديف از  فاكتور از كليد براي درج رديف جديد بين دو رديف از  فاكتور از كليد براي درج رديف جديد بين دو رديف از  فاكتور از كليد براي درج رديف جديد بين دو رديف از  فاكتور از كليد     : : : :     نكته نكته نكته نكته 
    

 Ctrlبراي حذف يك رديف ، از دكمه حذف در نوار ابزار باالي فرم رسيد و يا كليدهاي براي حذف يك رديف ، از دكمه حذف در نوار ابزار باالي فرم رسيد و يا كليدهاي براي حذف يك رديف ، از دكمه حذف در نوار ابزار باالي فرم رسيد و يا كليدهاي براي حذف يك رديف ، از دكمه حذف در نوار ابزار باالي فرم رسيد و يا كليدهاي     ::::    نكتهنكتهنكتهنكته

+ Delete      استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد.... 
    

براي صدور اتوماتيك براي صدور اتوماتيك براي صدور اتوماتيك براي صدور اتوماتيك . . . . به فاكتورها را صادر مي كند به فاكتورها را صادر مي كند به فاكتورها را صادر مي كند به فاكتورها را صادر مي كند     دكمه ثبت ، سند حسابداري مربوطدكمه ثبت ، سند حسابداري مربوطدكمه ثبت ، سند حسابداري مربوطدكمه ثبت ، سند حسابداري مربوط    ::::    نكتهنكتهنكتهنكته

روش ، پارامتر شماره روش ، پارامتر شماره روش ، پارامتر شماره روش ، پارامتر شماره پارامترهاي خريد و فپارامترهاي خريد و فپارامترهاي خريد و فپارامترهاي خريد و ف    >اسناد مربوط به فاكتورها از منوي شرايط محيطي اسناد مربوط به فاكتورها از منوي شرايط محيطي اسناد مربوط به فاكتورها از منوي شرايط محيطي اسناد مربوط به فاكتورها از منوي شرايط محيطي 

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     6666
    

با صدور هريك از رديف هاي رسيد موجودي كاال در انبار مورد نظر به اندازه مقدار رديف با صدور هريك از رديف هاي رسيد موجودي كاال در انبار مورد نظر به اندازه مقدار رديف با صدور هريك از رديف هاي رسيد موجودي كاال در انبار مورد نظر به اندازه مقدار رديف با صدور هريك از رديف هاي رسيد موجودي كاال در انبار مورد نظر به اندازه مقدار رديف     : : : :     نكتهنكتهنكتهنكته

با فشردن كليد ثبت عمليات مالي مربوطه انجام مي شود و حسـاب  با فشردن كليد ثبت عمليات مالي مربوطه انجام مي شود و حسـاب  با فشردن كليد ثبت عمليات مالي مربوطه انجام مي شود و حسـاب  با فشردن كليد ثبت عمليات مالي مربوطه انجام مي شود و حسـاب  . . . . افزايش پيدا خواهد كرد افزايش پيدا خواهد كرد افزايش پيدا خواهد كرد افزايش پيدا خواهد كرد 

لغ كل رسيد انبار بدهكار شده و طرف حساب بستانكار مي  لغ كل رسيد انبار بدهكار شده و طرف حساب بستانكار مي موجودي كاالي مورد نظر به اندازه مب لغ كل رسيد انبار بدهكار شده و طرف حساب بستانكار مي موجودي كاالي مورد نظر به اندازه مب لغ كل رسيد انبار بدهكار شده و طرف حساب بستانكار مي موجودي كاالي مورد نظر به اندازه مب موجودي كاالي مورد نظر به اندازه مب

    ....شود شود شود شود 
    

    ....و يا دكمه جديداز نوار ابزار را كليك كنيد و يا دكمه جديداز نوار ابزار را كليك كنيد و يا دكمه جديداز نوار ابزار را كليك كنيد و يا دكمه جديداز نوار ابزار را كليك كنيد     F٣براي صدور رسيد انبار جديد ، كليد براي صدور رسيد انبار جديد ، كليد براي صدور رسيد انبار جديد ، كليد براي صدور رسيد انبار جديد ، كليد     ::::نكته نكته نكته نكته 
    

يا يا يا يا     F٢براي ذخيره سطر آخر از كليد براي ذخيره سطر آخر از كليد براي ذخيره سطر آخر از كليد براي ذخيره سطر آخر از كليد .  .  .  .  با رفتن به رديف بعدي هر رديف ذخيره مي شود با رفتن به رديف بعدي هر رديف ذخيره مي شود با رفتن به رديف بعدي هر رديف ذخيره مي شود با رفتن به رديف بعدي هر رديف ذخيره مي شود     : : : :     نكتهنكتهنكتهنكته

    ....دكمه ذخيره از نوار ابزار استفاده كنيد دكمه ذخيره از نوار ابزار استفاده كنيد دكمه ذخيره از نوار ابزار استفاده كنيد دكمه ذخيره از نوار ابزار استفاده كنيد 
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 خروج كاال از انبار  5 – 2
    . . . . خروج كاال از انبار با استفاده از حواله انبار صورت مي گيرد خروج كاال از انبار با استفاده از حواله انبار صورت مي گيرد خروج كاال از انبار با استفاده از حواله انبار صورت مي گيرد خروج كاال از انبار با استفاده از حواله انبار صورت مي گيرد 

حواله انبار   و يا  از تركيب كليـدهاي  حواله انبار   و يا  از تركيب كليـدهاي  حواله انبار   و يا  از تركيب كليـدهاي  حواله انبار   و يا  از تركيب كليـدهاي      >ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

Alt + ۶         استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد.... 
 

 
 

براي كاال في براي كاال في براي كاال في براي كاال في ولي در حواله انبار نمي توان ولي در حواله انبار نمي توان ولي در حواله انبار نمي توان ولي در حواله انبار نمي توان . . . . روش ورود اطالعات دقيقا شبيه به رسيد انبار است روش ورود اطالعات دقيقا شبيه به رسيد انبار است روش ورود اطالعات دقيقا شبيه به رسيد انبار است روش ورود اطالعات دقيقا شبيه به رسيد انبار است 

پـس از ذخيـره هـر رديـف     پـس از ذخيـره هـر رديـف     پـس از ذخيـره هـر رديـف     پـس از ذخيـره هـر رديـف     . . . . در حواله انبار كاال با قيمت ميانگين خارج مي شـود  در حواله انبار كاال با قيمت ميانگين خارج مي شـود  در حواله انبار كاال با قيمت ميانگين خارج مي شـود  در حواله انبار كاال با قيمت ميانگين خارج مي شـود  . . . . وارد كرد وارد كرد وارد كرد وارد كرد 

    ....موجودي كاالي مربوط به آن رديف به اندازه مقدار افزايش مي يابدموجودي كاالي مربوط به آن رديف به اندازه مقدار افزايش مي يابدموجودي كاالي مربوط به آن رديف به اندازه مقدار افزايش مي يابدموجودي كاالي مربوط به آن رديف به اندازه مقدار افزايش مي يابد
    

موجودي و يا دادن پيغام در صورت منفي شدن مانده ، از     : : : : نكته نكته نكته نكته  موجودي و يا دادن پيغام در صورت منفي شدن مانده ، از براي جلوگيري از منفي شدن  موجودي و يا دادن پيغام در صورت منفي شدن مانده ، از براي جلوگيري از منفي شدن  موجودي و يا دادن پيغام در صورت منفي شدن مانده ، از براي جلوگيري از منفي شدن  براي جلوگيري از منفي شدن 

    استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     2222وووو1111پارامترهاي شماره پارامترهاي شماره پارامترهاي شماره پارامترهاي شماره     >پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش     >ي ي ي ي منوي شرايط محيطمنوي شرايط محيطمنوي شرايط محيطمنوي شرايط محيط
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 انتقال بين انبارها 
انتقال بين انبارها را انتخاب   و يا از تركيـب  انتقال بين انبارها را انتخاب   و يا از تركيـب  انتقال بين انبارها را انتخاب   و يا از تركيـب  انتقال بين انبارها را انتخاب   و يا از تركيـب      >ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار ورود و خروج كاال از انبار     >از عمليات روزانه از عمليات روزانه از عمليات روزانه از عمليات روزانه 

    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     ٧ + Altكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي 
    

 
 

كااليي را از يك انبار به انبار كااليي را از يك انبار به انبار كااليي را از يك انبار به انبار كااليي را از يك انبار به انبار     خواهيدخواهيدخواهيدخواهيد    ييييمممماز برگ انتقال بين انبارها زماني استفاده مي شود كه از برگ انتقال بين انبارها زماني استفاده مي شود كه از برگ انتقال بين انبارها زماني استفاده مي شود كه از برگ انتقال بين انبارها زماني استفاده مي شود كه 

انبار مبـدا و مقصـد را   انبار مبـدا و مقصـد را   انبار مبـدا و مقصـد را   انبار مبـدا و مقصـد را   . . . . نحوه ورود اطالعات مشابه رسيد انبار مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه رسيد انبار مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه رسيد انبار مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه رسيد انبار مي باشد . . . .     ددددديگري منتقل كنيديگري منتقل كنيديگري منتقل كنيديگري منتقل كني

ازاي هر برگه انتقال يك حواله و يك رسيد صادر مي شود . . . . مشخص كنيد مشخص كنيد مشخص كنيد مشخص كنيد  ازاي هر برگه انتقال يك حواله و يك رسيد صادر مي شود به  ازاي هر برگه انتقال يك حواله و يك رسيد صادر مي شود به  ازاي هر برگه انتقال يك حواله و يك رسيد صادر مي شود به  ار ار ار ار حواله در انبـ حواله در انبـ حواله در انبـ حواله در انبـ . . . . به 

مبدا صادر مي شود و از موجودي كاالي مبدا كاسته مي شود و در انبار مقصد نيز رسيد صادر مبدا صادر مي شود و از موجودي كاالي مبدا كاسته مي شود و در انبار مقصد نيز رسيد صادر مبدا صادر مي شود و از موجودي كاالي مبدا كاسته مي شود و در انبار مقصد نيز رسيد صادر مبدا صادر مي شود و از موجودي كاالي مبدا كاسته مي شود و در انبار مقصد نيز رسيد صادر 

در قسمت نام حساب بايد يك حساب در قسمت نام حساب بايد يك حساب در قسمت نام حساب بايد يك حساب در قسمت نام حساب بايد يك حساب . . . . مي شود و به موجودي كاالي انبار مقصد افزوده مي شود مي شود و به موجودي كاالي انبار مقصد افزوده مي شود مي شود و به موجودي كاالي انبار مقصد افزوده مي شود مي شود و به موجودي كاالي انبار مقصد افزوده مي شود 

ايـن حسـاب فقـط يـك     ايـن حسـاب فقـط يـك     ايـن حسـاب فقـط يـك     ايـن حسـاب فقـط يـك     . . . . به عنوان مثال حساب واسط انتقال بين انبارها به عنوان مثال حساب واسط انتقال بين انبارها به عنوان مثال حساب واسط انتقال بين انبارها به عنوان مثال حساب واسط انتقال بين انبارها . . . . واسط معرفي شود واسط معرفي شود واسط معرفي شود واسط معرفي شود 

در انبار مبدا بدهكار شده و با صدور رسيد در انبـار  حساب واسط حساب واسط حساب واسط حساب واسط  در انبار مبدا بدهكار شده و با صدور رسيد در انبـار  مي باشد كه با صدور حواله  در انبار مبدا بدهكار شده و با صدور رسيد در انبـار  مي باشد كه با صدور حواله  در انبار مبدا بدهكار شده و با صدور رسيد در انبـار  مي باشد كه با صدور حواله  مي باشد كه با صدور حواله 

    ....مقصد بستانكار مي شود مقصد بستانكار مي شود مقصد بستانكار مي شود مقصد بستانكار مي شود 
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 انبارگرداني پايان دوره  5 – 3 
    ييييبا انجام اين عمل، موجودبا انجام اين عمل، موجودبا انجام اين عمل، موجودبا انجام اين عمل، موجود     ....در انتهاي دوره براي تعديل موجودي انبار گرداني انجام مي پذيرددر انتهاي دوره براي تعديل موجودي انبار گرداني انجام مي پذيرددر انتهاي دوره براي تعديل موجودي انبار گرداني انجام مي پذيرددر انتهاي دوره براي تعديل موجودي انبار گرداني انجام مي پذيرد

    . . . . گردندگردندگردندگردند    ييييسيستم با يكديگر يكسان مسيستم با يكديگر يكسان مسيستم با يكديگر يكسان مسيستم با يكديگر يكسان م    ييييانبار و موجودانبار و موجودانبار و موجودانبار و موجود    ييييواقعواقعواقعواقع

ي انجام انبار گرداني ، ابتدا از منوي عمليات روزانه  ي انجام انبار گرداني ، ابتدا از منوي عمليات روزانه برا ي انجام انبار گرداني ، ابتدا از منوي عمليات روزانه برا ي انجام انبار گرداني ، ابتدا از منوي عمليات روزانه برا ايجاد فايل ايجاد فايل ايجاد فايل ايجاد فايل     >انبارگرداني پايان دوره انبارگرداني پايان دوره انبارگرداني پايان دوره انبارگرداني پايان دوره     >برا

    ....مغايرت را انتخاب كنيد مغايرت را انتخاب كنيد مغايرت را انتخاب كنيد مغايرت را انتخاب كنيد 

    ....دكمه ايجاد فايل مغايرت را كليك كنيد دكمه ايجاد فايل مغايرت را كليك كنيد دكمه ايجاد فايل مغايرت را كليك كنيد دكمه ايجاد فايل مغايرت را كليك كنيد  �

معرفي شده در سيستم به همراه موجودي كاال در هر انبار  � معرفي شده در سيستم به همراه موجودي كاال در هر انبار ليست كاالهاي  معرفي شده در سيستم به همراه موجودي كاال در هر انبار ليست كاالهاي  معرفي شده در سيستم به همراه موجودي كاال در هر انبار ليست كاالهاي  نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي ليست كاالهاي 

 ....شود شود شود شود 

 ....مانده فاكتور ، مانده موجودي كاال در انبار مورد نظر را نشان مي دهد مانده فاكتور ، مانده موجودي كاال در انبار مورد نظر را نشان مي دهد مانده فاكتور ، مانده موجودي كاال در انبار مورد نظر را نشان مي دهد مانده فاكتور ، مانده موجودي كاال در انبار مورد نظر را نشان مي دهد  �

رش شده شما و مانده نمايش داده شده در سيستم مغايرتي  � رش شده شما و مانده نمايش داده شده در سيستم مغايرتي در صورتي كه بين مقدار شما رش شده شما و مانده نمايش داده شده در سيستم مغايرتي در صورتي كه بين مقدار شما رش شده شما و مانده نمايش داده شده در سيستم مغايرتي در صورتي كه بين مقدار شما در صورتي كه بين مقدار شما

 .مقدار مورد نظر را وارد كنيدمقدار مورد نظر را وارد كنيدمقدار مورد نظر را وارد كنيدمقدار مورد نظر را وارد كنيد    "شمارش شدهشمارش شدهشمارش شدهشمارش شده"، در ستون ، در ستون ، در ستون ، در ستون     وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد
 

 
 

بر اساس ميزان مغايرت بين موجودي واقعي و موجودي ثبت شده در سيستم ، بايد يك بر اساس ميزان مغايرت بين موجودي واقعي و موجودي ثبت شده در سيستم ، بايد يك بر اساس ميزان مغايرت بين موجودي واقعي و موجودي ثبت شده در سيستم ، بايد يك بر اساس ميزان مغايرت بين موجودي واقعي و موجودي ثبت شده در سيستم ، بايد يك  �

با با با با . . . . براي اين منظور دكمه صدور فاكتور تعديل را كليك كنيد براي اين منظور دكمه صدور فاكتور تعديل را كليك كنيد براي اين منظور دكمه صدور فاكتور تعديل را كليك كنيد براي اين منظور دكمه صدور فاكتور تعديل را كليك كنيد . . . . فاكتور تعديل صادر شود فاكتور تعديل صادر شود فاكتور تعديل صادر شود فاكتور تعديل صادر شود 

از اين ليست بايد حساب مربوط از اين ليست بايد حساب مربوط از اين ليست بايد حساب مربوط از اين ليست بايد حساب مربوط . . . . اين كار ليست حسابهاي تفصيلي نمايش داده مي شود اين كار ليست حسابهاي تفصيلي نمايش داده مي شود اين كار ليست حسابهاي تفصيلي نمايش داده مي شود اين كار ليست حسابهاي تفصيلي نمايش داده مي شود 

اين حساب را قبال بايد در ليست حسابهاي تفصيلي اين حساب را قبال بايد در ليست حسابهاي تفصيلي اين حساب را قبال بايد در ليست حسابهاي تفصيلي اين حساب را قبال بايد در ليست حسابهاي تفصيلي . . . . شود شود شود شود به تعديل موجودي ها انتخاب به تعديل موجودي ها انتخاب به تعديل موجودي ها انتخاب به تعديل موجودي ها انتخاب 

 . . . . تعريف كرده  باشيد تعريف كرده  باشيد تعريف كرده  باشيد تعريف كرده  باشيد 

با صدور فاكتور تعديل، براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان كمتـر از موجـودي مانـده    با صدور فاكتور تعديل، براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان كمتـر از موجـودي مانـده    با صدور فاكتور تعديل، براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان كمتـر از موجـودي مانـده    با صدور فاكتور تعديل، براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان كمتـر از موجـودي مانـده     �

فاكتور مي باشد، يك فاكتور تعديل نقصاني و براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان بيشتر فاكتور مي باشد، يك فاكتور تعديل نقصاني و براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان بيشتر فاكتور مي باشد، يك فاكتور تعديل نقصاني و براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان بيشتر فاكتور مي باشد، يك فاكتور تعديل نقصاني و براي كاالهايي كه موجودي واقعيشان بيشتر 

اين فاكتور ها در مسير اين فاكتور ها در مسير اين فاكتور ها در مسير اين فاكتور ها در مسير . . . . فاكتور تعديل اضافي صادر مي شودفاكتور تعديل اضافي صادر مي شودفاكتور تعديل اضافي صادر مي شودفاكتور تعديل اضافي صادر مي شوداز مانده فاكتور مي باشد، يك از مانده فاكتور مي باشد، يك از مانده فاكتور مي باشد، يك از مانده فاكتور مي باشد، يك 
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ز انبار، تعديل نقصاني و تعديل اضافي قابل دسترسي مي عمليات روزانه، وعمليات روزانه، وعمليات روزانه، وعمليات روزانه، و ز انبار، تعديل نقصاني و تعديل اضافي قابل دسترسي مي رود و خروج كاال ا ز انبار، تعديل نقصاني و تعديل اضافي قابل دسترسي مي رود و خروج كاال ا ز انبار، تعديل نقصاني و تعديل اضافي قابل دسترسي مي رود و خروج كاال ا رود و خروج كاال ا

 ....باشندباشندباشندباشند
 

ي باالي اين قسمت، تنها كاالهاي انتخاب شده در انبـار      : : : : نكته نكته نكته نكته  ي باالي اين قسمت، تنها كاالهاي انتخاب شده در انبـار  مي توان با استفاده از فيلتر ها ي باالي اين قسمت، تنها كاالهاي انتخاب شده در انبـار  مي توان با استفاده از فيلتر ها ي باالي اين قسمت، تنها كاالهاي انتخاب شده در انبـار  مي توان با استفاده از فيلتر ها مي توان با استفاده از فيلتر ها

    ....داددادداددادانتخاب شده را تغيير انتخاب شده را تغيير انتخاب شده را تغيير انتخاب شده را تغيير 
 

در صورتي كه در قيمت ميانگين كااليي دچار مشكل شده باشد، مي توان در صورتي كه در قيمت ميانگين كااليي دچار مشكل شده باشد، مي توان در صورتي كه در قيمت ميانگين كااليي دچار مشكل شده باشد، مي توان در صورتي كه در قيمت ميانگين كااليي دچار مشكل شده باشد، مي توان : : : : تغيير قيمت ميانگينتغيير قيمت ميانگينتغيير قيمت ميانگينتغيير قيمت ميانگين

    ....از اين قسمت نسبت به تغيير و يا اصالح آن اقدام نموداز اين قسمت نسبت به تغيير و يا اصالح آن اقدام نموداز اين قسمت نسبت به تغيير و يا اصالح آن اقدام نموداز اين قسمت نسبت به تغيير و يا اصالح آن اقدام نمود
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 :فاكتور خريد و فاكتور فروش 6 – 1
خريـد را انتخـاب كنيـد ويـا از تركيـب      خريـد را انتخـاب كنيـد ويـا از تركيـب      خريـد را انتخـاب كنيـد ويـا از تركيـب      خريـد را انتخـاب كنيـد ويـا از تركيـب          >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه :  :  :  :  صدور فاكتور خريد صدور فاكتور خريد صدور فاكتور خريد صدور فاكتور خريد  �

يا از نوار كليدهاي دسترسي در پايين فرم اصلي برنامه     +۲۲۲۲Altكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي  يا از نوار كليدهاي دسترسي در پايين فرم اصلي برنامه استفاده كنيد و  يا از نوار كليدهاي دسترسي در پايين فرم اصلي برنامه استفاده كنيد و  يا از نوار كليدهاي دسترسي در پايين فرم اصلي برنامه استفاده كنيد و  استفاده كنيد و 

    دكمه خريد را كليك كنيد دكمه خريد را كليك كنيد دكمه خريد را كليك كنيد دكمه خريد را كليك كنيد 

فروش  را انتخاب كنيد و يا از تركيـب  فروش  را انتخاب كنيد و يا از تركيـب  فروش  را انتخاب كنيد و يا از تركيـب  فروش  را انتخاب كنيد و يا از تركيـب      >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه :  :  :  :  صدور فاكتور فروش صدور فاكتور فروش صدور فاكتور فروش صدور فاكتور فروش  �

ويا از نوار كليد هاي دسترسي پايين صفحه اصلي برنامه     +۱۱۱۱Altكليد هاي كليد هاي كليد هاي كليد هاي  ويا از نوار كليد هاي دسترسي پايين صفحه اصلي برنامه استفاده كنيد  ويا از نوار كليد هاي دسترسي پايين صفحه اصلي برنامه استفاده كنيد  ويا از نوار كليد هاي دسترسي پايين صفحه اصلي برنامه استفاده كنيد  استفاده كنيد 

    . . . . دكمه فروش را كليك نماييد دكمه فروش را كليك نماييد دكمه فروش را كليك نماييد دكمه فروش را كليك نماييد 

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterپنجره باز شده  پنجره باز شده  پنجره باز شده  پنجره باز شده      دردردردر �
    

 
 

در فاكتور خريد در قسمت نام فروشنده و در فاكتور فروش در قسمت نام مشتري نـام طـرف   در فاكتور خريد در قسمت نام فروشنده و در فاكتور فروش در قسمت نام مشتري نـام طـرف   در فاكتور خريد در قسمت نام فروشنده و در فاكتور فروش در قسمت نام مشتري نـام طـرف   در فاكتور خريد در قسمت نام فروشنده و در فاكتور فروش در قسمت نام مشتري نـام طـرف   

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterحساب را انتخاب كنيد و حساب را انتخاب كنيد و حساب را انتخاب كنيد و حساب را انتخاب كنيد و 

مثال در فيلد رفرنس مي توانيد شماره مثال در فيلد رفرنس مي توانيد شماره مثال در فيلد رفرنس مي توانيد شماره مثال در فيلد رفرنس مي توانيد شماره . . . . فيلدهاي بيجك و رفرنس فيلدهاي اطالعاتي مي باشند فيلدهاي بيجك و رفرنس فيلدهاي اطالعاتي مي باشند فيلدهاي بيجك و رفرنس فيلدهاي اطالعاتي مي باشند فيلدهاي بيجك و رفرنس فيلدهاي اطالعاتي مي باشند 

    ....فاكتور هاي كاغذي خود را وارد كنيد فاكتور هاي كاغذي خود را وارد كنيد فاكتور هاي كاغذي خود را وارد كنيد فاكتور هاي كاغذي خود را وارد كنيد 

سفارش خريد يا سفارش  فروش صادر شده است ، در قسمت ش اگر قبال براي اين فاكتاگر قبال براي اين فاكتاگر قبال براي اين فاكتاگر قبال براي اين فاكت سفارش خريد يا سفارش  فروش صادر شده است ، در قسمت ش ور يك  سفارش خريد يا سفارش  فروش صادر شده است ، در قسمت ش ور يك  سفارش خريد يا سفارش  فروش صادر شده است ، در قسمت ش ور يك  ور يك 

انتخاب كنيد تا اطالعات از سفارش به فاكتور منتقل شود  انتخاب كنيد تا اطالعات از سفارش به فاكتور منتقل شود سفارش مي توانيد سفارش مربوطه را  انتخاب كنيد تا اطالعات از سفارش به فاكتور منتقل شود سفارش مي توانيد سفارش مربوطه را  انتخاب كنيد تا اطالعات از سفارش به فاكتور منتقل شود سفارش مي توانيد سفارش مربوطه را      ....سفارش مي توانيد سفارش مربوطه را 

ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش فاكتور مورد نظر آن را به ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش فاكتور مورد نظر آن را به ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش فاكتور مورد نظر آن را به ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش فاكتور مورد نظر آن را به     همچنين در قسمتهمچنين در قسمتهمچنين در قسمتهمچنين در قسمت

    ....فاكتور فروش تبديل نمودفاكتور فروش تبديل نمودفاكتور فروش تبديل نمودفاكتور فروش تبديل نمود
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يا مامور خريد و فروش داشته باشيد مي توانيد دو مامور خريـد يـا   يا مامور خريد و فروش داشته باشيد مي توانيد دو مامور خريـد يـا   يا مامور خريد و فروش داشته باشيد مي توانيد دو مامور خريـد يـا   يا مامور خريد و فروش داشته باشيد مي توانيد دو مامور خريـد يـا       اين فاكتور نمايندهاين فاكتور نمايندهاين فاكتور نمايندهاين فاكتور نماينده    اگر براياگر براياگر براياگر براي

    ....فروش براي فاكتور مشخص كنيد فروش براي فاكتور مشخص كنيد فروش براي فاكتور مشخص كنيد فروش براي فاكتور مشخص كنيد 

غير از ارز فعال برنامه كار مي كنيد ، ارز مربوطه را  غير از ارز فعال برنامه كار مي كنيد ، ارز مربوطه را چنانچه با ارزي  غير از ارز فعال برنامه كار مي كنيد ، ارز مربوطه را چنانچه با ارزي  غير از ارز فعال برنامه كار مي كنيد ، ارز مربوطه را چنانچه با ارزي  مشخص كنيد مشخص كنيد مشخص كنيد مشخص كنيد ارز ارز ارز ارز قسمت قسمت قسمت قسمت در در در در چنانچه با ارزي 

    ....و نرخ ارز را در قسمت نرخ وارد نماييد و نرخ ارز را در قسمت نرخ وارد نماييد و نرخ ارز را در قسمت نرخ وارد نماييد و نرخ ارز را در قسمت نرخ وارد نماييد 

    ....توانيد شرح كلي فاكتور را بنويسيد توانيد شرح كلي فاكتور را بنويسيد توانيد شرح كلي فاكتور را بنويسيد توانيد شرح كلي فاكتور را بنويسيد در قسمت توضيح مي در قسمت توضيح مي در قسمت توضيح مي در قسمت توضيح مي 

مي توانيد مستقيما از باالي فرم وارد جدول مربوط به مي توانيد مستقيما از باالي فرم وارد جدول مربوط به مي توانيد مستقيما از باالي فرم وارد جدول مربوط به مي توانيد مستقيما از باالي فرم وارد جدول مربوط به     Ctrl+qبا استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي 

،انباري را كه مي خواهيد كاال وارد آن انبار شود و در ....رديف هاي فاكتور شويد رديف هاي فاكتور شويد رديف هاي فاكتور شويد رديف هاي فاكتور شويد  ،انباري را كه مي خواهيد كاال وارد آن انبار شود و در در فاكتور خريد  ،انباري را كه مي خواهيد كاال وارد آن انبار شود و در در فاكتور خريد  ،انباري را كه مي خواهيد كاال وارد آن انبار شود و در در فاكتور خريد  در فاكتور خريد 

با فشردن كليـد  با فشردن كليـد  با فشردن كليـد  با فشردن كليـد  ((((ارج شود ، انتخاب كنيد ارج شود ، انتخاب كنيد ارج شود ، انتخاب كنيد ارج شود ، انتخاب كنيد فاكتور فروش انباري را كه مي خواهيد كاال از آن خفاكتور فروش انباري را كه مي خواهيد كاال از آن خفاكتور فروش انباري را كه مي خواهيد كاال از آن خفاكتور فروش انباري را كه مي خواهيد كاال از آن خ

Space    و و و و ) ) ) ) ليست انبارها باز مي شودليست انبارها باز مي شودليست انبارها باز مي شودليست انبارها باز مي شودEnter     كد و نام كاالي مورد نظر را انتخاب كرده كد و نام كاالي مورد نظر را انتخاب كرده كد و نام كاالي مورد نظر را انتخاب كرده كد و نام كاالي مورد نظر را انتخاب كرده ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد

Enter     مقدار و في را نيز وارد نموده با مقدار و في را نيز وارد نموده با مقدار و في را نيز وارد نموده با مقدار و في را نيز وارد نموده با     ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيدTab     يا يا يا ياEnter     به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد به رديف بعدي برويد....    
    

و گزينه فعال يا غير فعال كردن ستون ها را انتخاب و گزينه فعال يا غير فعال كردن ستون ها را انتخاب و گزينه فعال يا غير فعال كردن ستون ها را انتخاب و گزينه فعال يا غير فعال كردن ستون ها را انتخاب     كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدراست راست راست راست اگر روي هر ستون اگر روي هر ستون اگر روي هر ستون اگر روي هر ستون : : : : نكته نكته نكته نكته 

مي شود و امكان ورود اطالعات در آن وجود مي شود و امكان ورود اطالعات در آن وجود مي شود و امكان ورود اطالعات در آن وجود مي شود و امكان ورود اطالعات در آن وجود ) ) ) ) خاكستري رنگخاكستري رنگخاكستري رنگخاكستري رنگ((((فيلد مربوطه غير فعال فيلد مربوطه غير فعال فيلد مربوطه غير فعال فيلد مربوطه غير فعال     كنيد،كنيد،كنيد،كنيد،

    همين كار را انجام دهيدهمين كار را انجام دهيدهمين كار را انجام دهيدهمين كار را انجام دهيدبراي فعال كردن هر ستون مجددا براي فعال كردن هر ستون مجددا براي فعال كردن هر ستون مجددا براي فعال كردن هر ستون مجددا . . . . ندارد ندارد ندارد ندارد 
 

را به انبار ديگري انتقـال  را به انبار ديگري انتقـال  را به انبار ديگري انتقـال  را به انبار ديگري انتقـال  با استفاده از دكمه صدور انتقال، مي توانيد كاالي وارد شده با استفاده از دكمه صدور انتقال، مي توانيد كاالي وارد شده با استفاده از دكمه صدور انتقال، مي توانيد كاالي وارد شده با استفاده از دكمه صدور انتقال، مي توانيد كاالي وارد شده :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته 

 ....دهيددهيددهيددهيد
 

ار ابزار باال مي توان كاردكس كـاالي مـورد نظـر را    :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته  ار ابزار باال مي توان كاردكس كـاالي مـورد نظـر را    با استفاده از دكمه كاردكس در نو ار ابزار باال مي توان كاردكس كـاالي مـورد نظـر را    با استفاده از دكمه كاردكس در نو ار ابزار باال مي توان كاردكس كـاالي مـورد نظـر را    با استفاده از دكمه كاردكس در نو با استفاده از دكمه كاردكس در نو

 ....مشاهده نمودمشاهده نمودمشاهده نمودمشاهده نمود
    

با استفاده از دكمه معين حساب در نوار ابزار باال مي توان سند اتوماتيك صادر شده براي با استفاده از دكمه معين حساب در نوار ابزار باال مي توان سند اتوماتيك صادر شده براي با استفاده از دكمه معين حساب در نوار ابزار باال مي توان سند اتوماتيك صادر شده براي با استفاده از دكمه معين حساب در نوار ابزار باال مي توان سند اتوماتيك صادر شده براي :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته 

 ....اين رسيد انبار را مشاهده نموداين رسيد انبار را مشاهده نموداين رسيد انبار را مشاهده نموداين رسيد انبار را مشاهده نمود
    

 ....با كليك بر روي دكمه حساب فعال، ريز فعاليت حساب انتخاب شده را مشاهده نمودبا كليك بر روي دكمه حساب فعال، ريز فعاليت حساب انتخاب شده را مشاهده نمودبا كليك بر روي دكمه حساب فعال، ريز فعاليت حساب انتخاب شده را مشاهده نمودبا كليك بر روي دكمه حساب فعال، ريز فعاليت حساب انتخاب شده را مشاهده نمود:  :  :  :  نكته نكته نكته نكته 
    

توانيد اطالعات مربوط به وزن خودرو بـا  توانيد اطالعات مربوط به وزن خودرو بـا  توانيد اطالعات مربوط به وزن خودرو بـا  توانيد اطالعات مربوط به وزن خودرو بـا      ييييدكمه باسكول مدكمه باسكول مدكمه باسكول مدكمه باسكول م    ييييبا كليك بر روبا كليك بر روبا كليك بر روبا كليك بر رو: : : : استفاده از باسكولاستفاده از باسكولاستفاده از باسكولاستفاده از باسكول

    ....مشخصات آن وارد نمائيدمشخصات آن وارد نمائيدمشخصات آن وارد نمائيدمشخصات آن وارد نمائيد
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ـ ((((حامل بار را انتخاب كنيد حامل بار را انتخاب كنيد حامل بار را انتخاب كنيد حامل بار را انتخاب كنيد     ييييتوانيد مشخصات خودروتوانيد مشخصات خودروتوانيد مشخصات خودروتوانيد مشخصات خودرو    ييييمممم ـ       ييييمعرفـ معرفـ معرفـ معرف ـ   مشخصـات در بخـش معرف ـ   مشخصـات در بخـش معرف ـ   مشخصـات در بخـش معرف     ييييمشخصـات در بخـش معرف

    يييياگر از باسكول ديجيتال استفاده مـ اگر از باسكول ديجيتال استفاده مـ اگر از باسكول ديجيتال استفاده مـ اگر از باسكول ديجيتال استفاده مـ . (. (. (. (سپس وزن خالص خودرو بدون بار را وارد نمائيدسپس وزن خالص خودرو بدون بار را وارد نمائيدسپس وزن خالص خودرو بدون بار را وارد نمائيدسپس وزن خالص خودرو بدون بار را وارد نمائيد) ) ) ) خودروخودروخودروخودرو

    ييييوزن را اتوماتيـك از آن باسـكول مـ   وزن را اتوماتيـك از آن باسـكول مـ   وزن را اتوماتيـك از آن باسـكول مـ   وزن را اتوماتيـك از آن باسـكول مـ       F١٠نموده ايد، با كليد نموده ايد، با كليد نموده ايد، با كليد نموده ايد، با كليد     يييينمائيد و آن را به سيستم معرفنمائيد و آن را به سيستم معرفنمائيد و آن را به سيستم معرفنمائيد و آن را به سيستم معرف

توانيد بـا  توانيد بـا  توانيد بـا  توانيد بـا      ييييگردد و مگردد و مگردد و مگردد و م    ييييوزن خالص بار محاسبه موزن خالص بار محاسبه موزن خالص بار محاسبه موزن خالص بار محاسبه م. . . . سپس وزن خودرو با بار را وارد نمائيدسپس وزن خودرو با بار را وارد نمائيدسپس وزن خودرو با بار را وارد نمائيدسپس وزن خودرو با بار را وارد نمائيد.) .) .) .) خواندخواندخواندخواند

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييمقدار مورد نظر به فاكتور ارسال ممقدار مورد نظر به فاكتور ارسال ممقدار مورد نظر به فاكتور ارسال ممقدار مورد نظر به فاكتور ارسال م    "ارسال وزن به فاكتورارسال وزن به فاكتورارسال وزن به فاكتورارسال وزن به فاكتور"كليك دكمه كليك دكمه كليك دكمه كليك دكمه 
    

را را را را     F٣و يا كليد و يا كليد و يا كليد و يا كليد از نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه جديد را كليك كنيد : : : : صدور فاكتور جديد صدور فاكتور جديد صدور فاكتور جديد صدور فاكتور جديد 

    ....دهيد دهيد دهيد دهيد فشار فشار فشار فشار 
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 مديريت فيلدهاي فاكتور 6 – 2
عيين كنيد كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوند  عيين كنيد كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوند همچنين مي توانيد ت عيين كنيد كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوند همچنين مي توانيد ت عيين كنيد كه چه فيلدهايي در فاكتور نمايش داده شوند همچنين مي توانيد ت براي اين كار از براي اين كار از براي اين كار از براي اين كار از . . . . همچنين مي توانيد ت

مديريت مديريت مديريت مديريت ((((    25252525دكمه مربوط به پارامتر شماره دكمه مربوط به پارامتر شماره دكمه مربوط به پارامتر شماره دكمه مربوط به پارامتر شماره     پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش >منوي شرايط محيطي منوي شرايط محيطي منوي شرايط محيطي منوي شرايط محيطي 

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد ) ) ) ) فيلدهاي فاكتورفيلدهاي فاكتورفيلدهاي فاكتورفيلدهاي فاكتور
    

 
 

فيلدهاي انتخاب شده جهت نمايش در جعبه ليست سمت چپ نمايش داده شده اند و فيلدهايي فيلدهاي انتخاب شده جهت نمايش در جعبه ليست سمت چپ نمايش داده شده اند و فيلدهايي فيلدهاي انتخاب شده جهت نمايش در جعبه ليست سمت چپ نمايش داده شده اند و فيلدهايي فيلدهاي انتخاب شده جهت نمايش در جعبه ليست سمت چپ نمايش داده شده اند و فيلدهايي 

ور نمايش داده شوند در جعبه ليست سمت راست نشان داده  ور نمايش داده شوند در جعبه ليست سمت راست نشان داده كه اين قابليت را دارند كه در فاكت ور نمايش داده شوند در جعبه ليست سمت راست نشان داده كه اين قابليت را دارند كه در فاكت ور نمايش داده شوند در جعبه ليست سمت راست نشان داده كه اين قابليت را دارند كه در فاكت كه اين قابليت را دارند كه در فاكت

براي اضافه كردن يك فيلد اضافي به فاكتور ، از جعبه ليست سمت راست آيتم مورد براي اضافه كردن يك فيلد اضافي به فاكتور ، از جعبه ليست سمت راست آيتم مورد براي اضافه كردن يك فيلد اضافي به فاكتور ، از جعبه ليست سمت راست آيتم مورد براي اضافه كردن يك فيلد اضافي به فاكتور ، از جعبه ليست سمت راست آيتم مورد . . . . شده اند شده اند شده اند شده اند 

. . . . فيلد مربوطه به فاكتور اضافه مي شود فيلد مربوطه به فاكتور اضافه مي شود فيلد مربوطه به فاكتور اضافه مي شود فيلد مربوطه به فاكتور اضافه مي شود . . . . ا انتخاب كرده و دكمه اضافه را كليك كنيد ا انتخاب كرده و دكمه اضافه را كليك كنيد ا انتخاب كرده و دكمه اضافه را كليك كنيد ا انتخاب كرده و دكمه اضافه را كليك كنيد نظر خود رنظر خود رنظر خود رنظر خود ر

ارگيري فيلد مربوطه در فاكتور مي توانيد از دكمه هاي  ارگيري فيلد مربوطه در فاكتور مي توانيد از دكمه هاي براي تنظيم محل قر ارگيري فيلد مربوطه در فاكتور مي توانيد از دكمه هاي براي تنظيم محل قر ارگيري فيلد مربوطه در فاكتور مي توانيد از دكمه هاي براي تنظيم محل قر     "پايينپايينپايينپايين"و و و و     "باالباالباالباال"براي تنظيم محل قر

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد 

 تخفيف و هزينه در فاكتورها 6 – 3
درصد درصد درصد درصد . . . . ف را به صورت درصد يا مبلغ وارد نماييد ف را به صورت درصد يا مبلغ وارد نماييد ف را به صورت درصد يا مبلغ وارد نماييد ف را به صورت درصد يا مبلغ وارد نماييد اگر در فاكتور ، تخفيف داريد ، مي توانيد تخفياگر در فاكتور ، تخفيف داريد ، مي توانيد تخفياگر در فاكتور ، تخفيف داريد ، مي توانيد تخفياگر در فاكتور ، تخفيف داريد ، مي توانيد تخفي

    ....تخفيف را در جعبه متن سمت راست بنويسيد تخفيف را در جعبه متن سمت راست بنويسيد تخفيف را در جعبه متن سمت راست بنويسيد تخفيف را در جعبه متن سمت راست بنويسيد 
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در صورتي كه مي خواهيد تخفيف را  به صورت مبلغ وارد كنيد ، در جعبه متن سمت چپ مبلغ در صورتي كه مي خواهيد تخفيف را  به صورت مبلغ وارد كنيد ، در جعبه متن سمت چپ مبلغ در صورتي كه مي خواهيد تخفيف را  به صورت مبلغ وارد كنيد ، در جعبه متن سمت چپ مبلغ در صورتي كه مي خواهيد تخفيف را  به صورت مبلغ وارد كنيد ، در جعبه متن سمت چپ مبلغ 

    ....تخفيف را وارد كنيد تخفيف را وارد كنيد تخفيف را وارد كنيد تخفيف را وارد كنيد 

    ....اگر براي اين فاكتور هزينه داريد ،  دكمه مقابل هزينه هاي فاكتور را كليك كنيد اگر براي اين فاكتور هزينه داريد ،  دكمه مقابل هزينه هاي فاكتور را كليك كنيد اگر براي اين فاكتور هزينه داريد ،  دكمه مقابل هزينه هاي فاكتور را كليك كنيد اگر براي اين فاكتور هزينه داريد ،  دكمه مقابل هزينه هاي فاكتور را كليك كنيد 

 
 

،از ليست حسابهاي تفصيلي ، حسـاب  ،از ليست حسابهاي تفصيلي ، حسـاب  ،از ليست حسابهاي تفصيلي ، حسـاب  ،از ليست حسابهاي تفصيلي ، حسـاب      Spaceدر ستون نام حساب هزينه با استفاده از كليد در ستون نام حساب هزينه با استفاده از كليد در ستون نام حساب هزينه با استفاده از كليد در ستون نام حساب هزينه با استفاده از كليد 

اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل ، حسابي اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل ، حسابي اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل ، حسابي اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل ، حسابي . . . . مربوط به هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد 

را انتخاب كنيد  ، در فاكتور خريد حساب هزينه بدهكار و حساب مقابـل آن بسـتانكار ، و در   را انتخاب كنيد  ، در فاكتور خريد حساب هزينه بدهكار و حساب مقابـل آن بسـتانكار ، و در   را انتخاب كنيد  ، در فاكتور خريد حساب هزينه بدهكار و حساب مقابـل آن بسـتانكار ، و در   را انتخاب كنيد  ، در فاكتور خريد حساب هزينه بدهكار و حساب مقابـل آن بسـتانكار ، و در   

در غير اين صورت در در غير اين صورت در در غير اين صورت در در غير اين صورت در . . . . شود شود شود شود     فاكتور فروش حساب هزينه بستانكار و حساب مقابل بدهكار ميفاكتور فروش حساب هزينه بستانكار و حساب مقابل بدهكار ميفاكتور فروش حساب هزينه بستانكار و حساب مقابل بدهكار ميفاكتور فروش حساب هزينه بستانكار و حساب مقابل بدهكار مي

كار و در فروش هزينه بستانكار و مشتري بدهكار  مي شود كار و در فروش هزينه بستانكار و مشتري بدهكار  مي شودخريد هزينه بدهكار و فروشنده بستان كار و در فروش هزينه بستانكار و مشتري بدهكار  مي شودخريد هزينه بدهكار و فروشنده بستان كار و در فروش هزينه بستانكار و مشتري بدهكار  مي شودخريد هزينه بدهكار و فروشنده بستان     ....خريد هزينه بدهكار و فروشنده بستان

جمع هزينه ها در قسمت هزينـه در  جمع هزينه ها در قسمت هزينـه در  جمع هزينه ها در قسمت هزينـه در  جمع هزينه ها در قسمت هزينـه در  ....هزينه را مي توانيد به صورت درصد و يا مبلغ وارد كنيد هزينه را مي توانيد به صورت درصد و يا مبلغ وارد كنيد هزينه را مي توانيد به صورت درصد و يا مبلغ وارد كنيد هزينه را مي توانيد به صورت درصد و يا مبلغ وارد كنيد 

ه صورت اتوماتيك نمايش ه صورت اتوماتيك نمايش ه صورت اتوماتيك نمايش ه صورت اتوماتيك نمايش خواهيد هزينه ها بخواهيد هزينه ها بخواهيد هزينه ها بخواهيد هزينه ها ب    يييياگر ماگر ماگر ماگر م    ....پايين فرم فاكتور نمايش داده مي شود پايين فرم فاكتور نمايش داده مي شود پايين فرم فاكتور نمايش داده مي شود پايين فرم فاكتور نمايش داده مي شود 

    ييييخريد ، حسـابها خريد ، حسـابها خريد ، حسـابها خريد ، حسـابها / / / / فروش فروش فروش فروش     >تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها     >داده شوند بايد از قسمت اطالعات پايه داده شوند بايد از قسمت اطالعات پايه داده شوند بايد از قسمت اطالعات پايه داده شوند بايد از قسمت اطالعات پايه 

، ، ، ، ييييانتخابانتخابانتخابانتخاب    يييينه هانه هانه هانه هاييييهزهزهزهز    يييين قسمت بران قسمت بران قسمت بران قسمت براييييد در اد در اد در اد در اييييتوانتوانتوانتوان    يييين من من من مييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . هزينه مرتبط را مشخص نماييدهزينه مرتبط را مشخص نماييدهزينه مرتبط را مشخص نماييدهزينه مرتبط را مشخص نماييد

    ....ددددييييش فرض انتخاب نمائش فرض انتخاب نمائش فرض انتخاب نمائش فرض انتخاب نمائييييبه صورت پبه صورت پبه صورت پبه صورت پ    ييييدرصددرصددرصددرصد
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    سرشكن كردن هزينه هاسرشكن كردن هزينه هاسرشكن كردن هزينه هاسرشكن كردن هزينه ها
با اين كار مبلغ با اين كار مبلغ با اين كار مبلغ با اين كار مبلغ . . . . برنامه به شما اين امكان را مي دهد كه هزينه ها را در فاكتور سر شكن كنيد برنامه به شما اين امكان را مي دهد كه هزينه ها را در فاكتور سر شكن كنيد برنامه به شما اين امكان را مي دهد كه هزينه ها را در فاكتور سر شكن كنيد برنامه به شما اين امكان را مي دهد كه هزينه ها را در فاكتور سر شكن كنيد 

براي سرشكن كردن هزينـه هـا ، پـس از وارد    براي سرشكن كردن هزينـه هـا ، پـس از وارد    براي سرشكن كردن هزينـه هـا ، پـس از وارد    براي سرشكن كردن هزينـه هـا ، پـس از وارد    ....هزينه بين رديف هاي فاكتور توزيع مي شود  هزينه بين رديف هاي فاكتور توزيع مي شود  هزينه بين رديف هاي فاكتور توزيع مي شود  هزينه بين رديف هاي فاكتور توزيع مي شود  

    ....نمودن مبلغ هزينه مورد نظر ، روي رديف مربوطه كليك كنيد نمودن مبلغ هزينه مورد نظر ، روي رديف مربوطه كليك كنيد نمودن مبلغ هزينه مورد نظر ، روي رديف مربوطه كليك كنيد نمودن مبلغ هزينه مورد نظر ، روي رديف مربوطه كليك كنيد 
    

 
 

    ::::هستند عبارتند از هستند عبارتند از هستند عبارتند از هستند عبارتند از گزينه هايي كه قابل انتخاب گزينه هايي كه قابل انتخاب گزينه هايي كه قابل انتخاب گزينه هايي كه قابل انتخاب 

ين دكمه هزينه انتخاب شده ، به صورت اتوماتيك بر روي : : : :     سرشكن كردن هزينهسرشكن كردن هزينهسرشكن كردن هزينهسرشكن كردن هزينه ين دكمه هزينه انتخاب شده ، به صورت اتوماتيك بر روي با كليك بر روي ا ين دكمه هزينه انتخاب شده ، به صورت اتوماتيك بر روي با كليك بر روي ا ين دكمه هزينه انتخاب شده ، به صورت اتوماتيك بر روي با كليك بر روي ا با كليك بر روي ا

    ....رديف هاي فاكتور سرشكن مي شود رديف هاي فاكتور سرشكن مي شود رديف هاي فاكتور سرشكن مي شود رديف هاي فاكتور سرشكن مي شود 

روي اين دكمه خود شما مي توانيد تعيـين كنيـد كـه    : : : :     سرشكن كردن هزينه با اصالحسرشكن كردن هزينه با اصالحسرشكن كردن هزينه با اصالحسرشكن كردن هزينه با اصالح روي اين دكمه خود شما مي توانيد تعيـين كنيـد كـه    با كليك بر  روي اين دكمه خود شما مي توانيد تعيـين كنيـد كـه    با كليك بر  روي اين دكمه خود شما مي توانيد تعيـين كنيـد كـه    با كليك بر  با كليك بر 

 . ميزان باشد ميزان باشد ميزان باشد ميزان باشد سرشكن كردن هزينه براي هر كاال به چه سرشكن كردن هزينه براي هر كاال به چه سرشكن كردن هزينه براي هر كاال به چه سرشكن كردن هزينه براي هر كاال به چه 
 

 

است كه عمل سرشكن كردن هزينه را براي تمام هزينه هاي : : : :     سرشكن كردن تمام هزينه هاسرشكن كردن تمام هزينه هاسرشكن كردن تمام هزينه هاسرشكن كردن تمام هزينه ها است كه عمل سرشكن كردن هزينه را براي تمام هزينه هاي واضح  است كه عمل سرشكن كردن هزينه را براي تمام هزينه هاي واضح  است كه عمل سرشكن كردن هزينه را براي تمام هزينه هاي واضح  واضح 

    ....فاكتور انجام مي دهد فاكتور انجام مي دهد فاكتور انجام مي دهد فاكتور انجام مي دهد 
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عمل سرشكن كردن هزينه ها با اصالح را براي تمام هزينه ها عمل سرشكن كردن هزينه ها با اصالح را براي تمام هزينه ها عمل سرشكن كردن هزينه ها با اصالح را براي تمام هزينه ها عمل سرشكن كردن هزينه ها با اصالح را براي تمام هزينه ها : : : :     سرشكن كردن تمام هزينه ها با اصالحسرشكن كردن تمام هزينه ها با اصالحسرشكن كردن تمام هزينه ها با اصالحسرشكن كردن تمام هزينه ها با اصالح

انجام مي دهد به طوري كه خودتان مي توانيد تعيين كنيد سرشكن كردن هزينه براي هر كاال انجام مي دهد به طوري كه خودتان مي توانيد تعيين كنيد سرشكن كردن هزينه براي هر كاال انجام مي دهد به طوري كه خودتان مي توانيد تعيين كنيد سرشكن كردن هزينه براي هر كاال انجام مي دهد به طوري كه خودتان مي توانيد تعيين كنيد سرشكن كردن هزينه براي هر كاال 

    ....به چه ميزان باشد به چه ميزان باشد به چه ميزان باشد به چه ميزان باشد 

    ....تمام هزينه هاي سرشكن شده را برگشت مي زند تمام هزينه هاي سرشكن شده را برگشت مي زند تمام هزينه هاي سرشكن شده را برگشت مي زند تمام هزينه هاي سرشكن شده را برگشت مي زند : : : : برگشت تمام هزينه هاي سرشكن شده برگشت تمام هزينه هاي سرشكن شده برگشت تمام هزينه هاي سرشكن شده برگشت تمام هزينه هاي سرشكن شده 

    ....هزينه انتخابي را از حالت سرشكن شده خارج مي كند هزينه انتخابي را از حالت سرشكن شده خارج مي كند هزينه انتخابي را از حالت سرشكن شده خارج مي كند هزينه انتخابي را از حالت سرشكن شده خارج مي كند : : : :     برگشت هزينه سرشكن شدهبرگشت هزينه سرشكن شدهبرگشت هزينه سرشكن شدهبرگشت هزينه سرشكن شده
    

مدير سيستم يا مدير سيستم يا مدير سيستم يا مدير سيستم يا . . . . در قسمت پايين فاكتور ، آيتمي تحت عنوان كنترل فاكتور وجود دارد در قسمت پايين فاكتور ، آيتمي تحت عنوان كنترل فاكتور وجود دارد در قسمت پايين فاكتور ، آيتمي تحت عنوان كنترل فاكتور وجود دارد در قسمت پايين فاكتور ، آيتمي تحت عنوان كنترل فاكتور وجود دارد : : : : نكته نكته نكته نكته 

مي توان از مي توان از مي توان از مي توان از . . . . مسئول كنترل فاكتورها مي تواند پس از كنترل فاكتور ها اين آيتم را تيك بزند مسئول كنترل فاكتورها مي تواند پس از كنترل فاكتور ها اين آيتم را تيك بزند مسئول كنترل فاكتورها مي تواند پس از كنترل فاكتور ها اين آيتم را تيك بزند مسئول كنترل فاكتورها مي تواند پس از كنترل فاكتور ها اين آيتم را تيك بزند 

در قسمت ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش در قسمت ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش در قسمت ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش در قسمت ش پيش فاكتور مي توان با انتخاب شماره پيش     ....    اين آيتم در گزارش ها استفاده كرداين آيتم در گزارش ها استفاده كرداين آيتم در گزارش ها استفاده كرداين آيتم در گزارش ها استفاده كرد

    ....فاكتور مورد نظر آن را به فاكتور فروش تبديل نمودفاكتور مورد نظر آن را به فاكتور فروش تبديل نمودفاكتور مورد نظر آن را به فاكتور فروش تبديل نمودفاكتور مورد نظر آن را به فاكتور فروش تبديل نمود
    

    ....در گزارش هاي مربوط به فاكتورها گزينه اي تحت عنوان نوع كنترل وجود دارددر گزارش هاي مربوط به فاكتورها گزينه اي تحت عنوان نوع كنترل وجود دارددر گزارش هاي مربوط به فاكتورها گزينه اي تحت عنوان نوع كنترل وجود دارددر گزارش هاي مربوط به فاكتورها گزينه اي تحت عنوان نوع كنترل وجود دارد
    

 
 

تهيه مي تهيه مي تهيه مي تهيه مي اگر در گزارش ، نوع كنترل را كنترل شده انتخاب كنيد ، تنها از فاكتور هايي گزارش اگر در گزارش ، نوع كنترل را كنترل شده انتخاب كنيد ، تنها از فاكتور هايي گزارش اگر در گزارش ، نوع كنترل را كنترل شده انتخاب كنيد ، تنها از فاكتور هايي گزارش اگر در گزارش ، نوع كنترل را كنترل شده انتخاب كنيد ، تنها از فاكتور هايي گزارش 

به همين ترتيب مي توان گزينـه هـاي   به همين ترتيب مي توان گزينـه هـاي   به همين ترتيب مي توان گزينـه هـاي   به همين ترتيب مي توان گزينـه هـاي   . . . . شود كه تيك مربوط به كنترل فاكتور زده شده باشد شود كه تيك مربوط به كنترل فاكتور زده شده باشد شود كه تيك مربوط به كنترل فاكتور زده شده باشد شود كه تيك مربوط به كنترل فاكتور زده شده باشد 

اگر گزينه هردو را انتخاب كنيد ، در گزارشات ، تيـك  اگر گزينه هردو را انتخاب كنيد ، در گزارشات ، تيـك  اگر گزينه هردو را انتخاب كنيد ، در گزارشات ، تيـك  اگر گزينه هردو را انتخاب كنيد ، در گزارشات ، تيـك  . . . . كنترل نشده و هر دو را انتخاب نمود كنترل نشده و هر دو را انتخاب نمود كنترل نشده و هر دو را انتخاب نمود كنترل نشده و هر دو را انتخاب نمود 

ه آيتم كنترل فاكتور اثري در نتيجه گزارش نخواهد داشت ه آيتم كنترل فاكتور اثري در نتيجه گزارش نخواهد داشتمربوط ب ه آيتم كنترل فاكتور اثري در نتيجه گزارش نخواهد داشتمربوط ب ه آيتم كنترل فاكتور اثري در نتيجه گزارش نخواهد داشتمربوط ب     ....    مربوط ب

اي تعريف حساب و تعريف كاال وجود دارد كه براي اين منظور به كار اي تعريف حساب و تعريف كاال وجود دارد كه براي اين منظور به كار اي تعريف حساب و تعريف كاال وجود دارد كه براي اين منظور به كار اي تعريف حساب و تعريف كاال وجود دارد كه براي اين منظور به كار در پايين فاكتور دكمه هدر پايين فاكتور دكمه هدر پايين فاكتور دكمه هدر پايين فاكتور دكمه ه

مي رود كه اگر در فاكتور به حساب جديد يا كاالي جديدي برخورديد ، بدون  بستن فـاكتور  مي رود كه اگر در فاكتور به حساب جديد يا كاالي جديدي برخورديد ، بدون  بستن فـاكتور  مي رود كه اگر در فاكتور به حساب جديد يا كاالي جديدي برخورديد ، بدون  بستن فـاكتور  مي رود كه اگر در فاكتور به حساب جديد يا كاالي جديدي برخورديد ، بدون  بستن فـاكتور  

    . . . . بتوانيد حساب يا كاالي مورد نظر را تعريف كنيدبتوانيد حساب يا كاالي مورد نظر را تعريف كنيدبتوانيد حساب يا كاالي مورد نظر را تعريف كنيدبتوانيد حساب يا كاالي مورد نظر را تعريف كنيد
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د در فاكتور به ترتيب د در فاكتور به ترتيب د در فاكتور به ترتيب د در فاكتور به ترتيب اقالم موجواقالم موجواقالم موجواقالم موجو    ،،،،اگر دكمه به ترتيب كد را در پايين فرم فاكتور كليك كنيد اگر دكمه به ترتيب كد را در پايين فرم فاكتور كليك كنيد اگر دكمه به ترتيب كد را در پايين فرم فاكتور كليك كنيد اگر دكمه به ترتيب كد را در پايين فرم فاكتور كليك كنيد 

به همين ترتيب اگر دكمه به ترتيب نام را كليك كنيد رديف هاي به همين ترتيب اگر دكمه به ترتيب نام را كليك كنيد رديف هاي به همين ترتيب اگر دكمه به ترتيب نام را كليك كنيد رديف هاي به همين ترتيب اگر دكمه به ترتيب نام را كليك كنيد رديف هاي . . . . كد كاال مرتب خواهند شد كد كاال مرتب خواهند شد كد كاال مرتب خواهند شد كد كاال مرتب خواهند شد 

    ....فاكتور بر اساس نام مرتب خواهند شد فاكتور بر اساس نام مرتب خواهند شد فاكتور بر اساس نام مرتب خواهند شد فاكتور بر اساس نام مرتب خواهند شد 

فاكتور وجه يا چك دريافت كرده ايد ، دكمه برگه دريافت فاكتور وجه يا چك دريافت كرده ايد ، دكمه برگه دريافتاگر بابت اين  فاكتور وجه يا چك دريافت كرده ايد ، دكمه برگه دريافتاگر بابت اين  فاكتور وجه يا چك دريافت كرده ايد ، دكمه برگه دريافتاگر بابت اين  را كليـك  را كليـك  را كليـك  را كليـك      يا پرداخـت يا پرداخـت يا پرداخـت يا پرداخـت     اگر بابت اين 

    ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

نقدي پرداخت يا دريافت شده باشد، كليـد تسـويه بـه صـورت     نقدي پرداخت يا دريافت شده باشد، كليـد تسـويه بـه صـورت     نقدي پرداخت يا دريافت شده باشد، كليـد تسـويه بـه صـورت     نقدي پرداخت يا دريافت شده باشد، كليـد تسـويه بـه صـورت         اگر كل مبلغ فاكتور به صورتاگر كل مبلغ فاكتور به صورتاگر كل مبلغ فاكتور به صورتاگر كل مبلغ فاكتور به صورت

ماتيك برگه دريافت يا پرداخت مربوطه را صادر مي نمايد ماتيك برگه دريافت يا پرداخت مربوطه را صادر مي نمايداتو ماتيك برگه دريافت يا پرداخت مربوطه را صادر مي نمايداتو ماتيك برگه دريافت يا پرداخت مربوطه را صادر مي نمايداتو     ....اتو
 

ارامتر هاي خريد و فروش، بعد از بسته شدن فاكتور، به     63636363با استفاده از پارامتر شماره با استفاده از پارامتر شماره با استفاده از پارامتر شماره با استفاده از پارامتر شماره : : : : نكته نكته نكته نكته  ارامتر هاي خريد و فروش، بعد از بسته شدن فاكتور، به پ ارامتر هاي خريد و فروش، بعد از بسته شدن فاكتور، به پ ارامتر هاي خريد و فروش، بعد از بسته شدن فاكتور، به پ پ

    ....صورت اتوماتيك برگه دريافت يا پرداخت باز مي شودصورت اتوماتيك برگه دريافت يا پرداخت باز مي شودصورت اتوماتيك برگه دريافت يا پرداخت باز مي شودصورت اتوماتيك برگه دريافت يا پرداخت باز مي شود
 

    ::::فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور ذخيره ذخيره ذخيره ذخيره 
نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ذخيره را كليك كنيد  نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ذخيره را كليك كنيد از  نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ذخيره را كليك كنيد از  نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ذخيره را كليك كنيد از  البته با رفتن به رديف بعد ، رديـف  البته با رفتن به رديف بعد ، رديـف  البته با رفتن به رديف بعد ، رديـف  البته با رفتن به رديف بعد ، رديـف  . . . . از 

    ....قبلي ذخيره مي شود قبلي ذخيره مي شود قبلي ذخيره مي شود قبلي ذخيره مي شود 

منفي شدن كاردكس و واقعي شدن سود و زيان ناخالص ، در : : : : تذكرمهم تذكرمهم تذكرمهم تذكرمهم  منفي شدن كاردكس و واقعي شدن سود و زيان ناخالص ، در به منظور جلوگيري از  منفي شدن كاردكس و واقعي شدن سود و زيان ناخالص ، در به منظور جلوگيري از  منفي شدن كاردكس و واقعي شدن سود و زيان ناخالص ، در به منظور جلوگيري از  به منظور جلوگيري از 

. . . . اقدام به صدور فاكتور فروش نماييد كه از كاال موجودي وجود داشته باشد  اقدام به صدور فاكتور فروش نماييد كه از كاال موجودي وجود داشته باشد  اقدام به صدور فاكتور فروش نماييد كه از كاال موجودي وجود داشته باشد  اقدام به صدور فاكتور فروش نماييد كه از كاال موجودي وجود داشته باشد  د د د د ييييتوانتوانتوانتوان    ييييممممصورتي صورتي صورتي صورتي 

    ....پارامتر هاي خريد و فروش استفاده نمائيدپارامتر هاي خريد و فروش استفاده نمائيدپارامتر هاي خريد و فروش استفاده نمائيدپارامتر هاي خريد و فروش استفاده نمائيد    2222و و و و     1111براي اين كار مي توانيد از پارامتر هاي شماره براي اين كار مي توانيد از پارامتر هاي شماره براي اين كار مي توانيد از پارامتر هاي شماره براي اين كار مي توانيد از پارامتر هاي شماره 
    

    صدور سند حسابداري مربوط به فاكتورصدور سند حسابداري مربوط به فاكتورصدور سند حسابداري مربوط به فاكتورصدور سند حسابداري مربوط به فاكتور

ز نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ثبت را كليك كنيد  ز نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ثبت را كليك كنيد ا ز نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ثبت را كليك كنيد ا ز نوار ابزار باالي فرم فاكتور دكمه ثبت را كليك كنيد ا     . . . . ا
    

اسـناد  اسـناد  اسـناد  اسـناد  ((((    6666پارامتر شـماره  پارامتر شـماره  پارامتر شـماره  پارامتر شـماره      >پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش پارامترهاي خريد و فروش     >اگر در منوي شرايط محيطي اگر در منوي شرايط محيطي اگر در منوي شرايط محيطي اگر در منوي شرايط محيطي : : : :     نكتهنكتهنكتهنكته

را تيك بزنيد ، نيازي به كليك بر را تيك بزنيد ، نيازي به كليك بر را تيك بزنيد ، نيازي به كليك بر را تيك بزنيد ، نيازي به كليك بر ) ) ) ) حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شودحسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شودحسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شودحسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شود

توماتيك سند حسابداري مربوط به فاكتورها صادر مي شود  توماتيك سند حسابداري مربوط به فاكتورها صادر مي شود روي دكمه ثبت نيست و به صورت ا توماتيك سند حسابداري مربوط به فاكتورها صادر مي شود روي دكمه ثبت نيست و به صورت ا توماتيك سند حسابداري مربوط به فاكتورها صادر مي شود روي دكمه ثبت نيست و به صورت ا     ....روي دكمه ثبت نيست و به صورت ا
    

حسابها در نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، سند حسابداري مربوط به اين فاكتور را نشان حسابها در نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، سند حسابداري مربوط به اين فاكتور را نشان حسابها در نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، سند حسابداري مربوط به اين فاكتور را نشان حسابها در نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، سند حسابداري مربوط به اين فاكتور را نشان     دكمه معيندكمه معيندكمه معيندكمه معين

    ....مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد

با كليك بر روي دكمه كاردكس ، از نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي رديف با كليك بر روي دكمه كاردكس ، از نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي رديف با كليك بر روي دكمه كاردكس ، از نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي رديف با كليك بر روي دكمه كاردكس ، از نوار ابزار باالي فرم فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي رديف 

    ....انتخاب شده نشان داده مي شود انتخاب شده نشان داده مي شود انتخاب شده نشان داده مي شود انتخاب شده نشان داده مي شود 

عاليت حساب طرف حساب انتخابي در فاكتور عاليت حساب طرف حساب انتخابي در فاكتور عاليت حساب طرف حساب انتخابي در فاكتور عاليت حساب طرف حساب انتخابي در فاكتور با كليك بر روي دكمه حساب فعال از نوار ابزار ، فبا كليك بر روي دكمه حساب فعال از نوار ابزار ، فبا كليك بر روي دكمه حساب فعال از نوار ابزار ، فبا كليك بر روي دكمه حساب فعال از نوار ابزار ، ف

    ....نشان داده مي شود نشان داده مي شود نشان داده مي شود نشان داده مي شود 
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پس از وارد نمودن يك رديف از فاكتور فقط مي توانيد مقدار و مبلغ را تغيير دهيد و نام پس از وارد نمودن يك رديف از فاكتور فقط مي توانيد مقدار و مبلغ را تغيير دهيد و نام پس از وارد نمودن يك رديف از فاكتور فقط مي توانيد مقدار و مبلغ را تغيير دهيد و نام پس از وارد نمودن يك رديف از فاكتور فقط مي توانيد مقدار و مبلغ را تغيير دهيد و نام : : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....در اين صورت رديف را حذف كرده مجددا وارد كنيد در اين صورت رديف را حذف كرده مجددا وارد كنيد در اين صورت رديف را حذف كرده مجددا وارد كنيد در اين صورت رديف را حذف كرده مجددا وارد كنيد . . . . كاال را نمي توان تغيير داد كاال را نمي توان تغيير داد كاال را نمي توان تغيير داد كاال را نمي توان تغيير داد 
    

    ::::روش حذف يك رديف از فاكتور روش حذف يك رديف از فاكتور روش حذف يك رديف از فاكتور روش حذف يك رديف از فاكتور 
استفاده كنيد و يا استفاده كنيد و يا استفاده كنيد و يا استفاده كنيد و يا     Ctrl+DELETEمورد نظر را انتخاب كرده ، از تركيب كليدهاي مورد نظر را انتخاب كرده ، از تركيب كليدهاي مورد نظر را انتخاب كرده ، از تركيب كليدهاي مورد نظر را انتخاب كرده ، از تركيب كليدهاي رديف رديف رديف رديف 

    ....دكمه حذف را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه حذف را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه حذف را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه حذف را از نوار ابزار باالي فرم كليك كنيد 
 

    ::::روش حذف يك فاكتورروش حذف يك فاكتورروش حذف يك فاكتورروش حذف يك فاكتور
سپس در ليست باز شـده روي  سپس در ليست باز شـده روي  سپس در ليست باز شـده روي  سپس در ليست باز شـده روي  . . . . بر روي دكمه ذره بين شكل جلوي شماره فاكتور كليك كنيدبر روي دكمه ذره بين شكل جلوي شماره فاكتور كليك كنيدبر روي دكمه ذره بين شكل جلوي شماره فاكتور كليك كنيدبر روي دكمه ذره بين شكل جلوي شماره فاكتور كليك كنيد

    ....دكمه حذف را كليك مي نمائيمدكمه حذف را كليك مي نمائيمدكمه حذف را كليك مي نمائيمدكمه حذف را كليك مي نمائيمشماره فاكتور مورد نظر قرار گرفته و شماره فاكتور مورد نظر قرار گرفته و شماره فاكتور مورد نظر قرار گرفته و شماره فاكتور مورد نظر قرار گرفته و 
    

    ::::روش درج يك رديف بين رديف هاي فاكتور روش درج يك رديف بين رديف هاي فاكتور روش درج يك رديف بين رديف هاي فاكتور روش درج يك رديف بين رديف هاي فاكتور 
    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     INSERTاز كليد از كليد از كليد از كليد 

 

 كپي فاكتورها   6 – 4
يد فاكتورهاي موجود را به فاكتور ديگري كپي نماييـد   يد فاكتورهاي موجود را به فاكتور ديگري كپي نماييـد  با استفاده از اين  امكان شما مي توان يد فاكتورهاي موجود را به فاكتور ديگري كپي نماييـد  با استفاده از اين  امكان شما مي توان يد فاكتورهاي موجود را به فاكتور ديگري كپي نماييـد  با استفاده از اين  امكان شما مي توان . . . . با استفاده از اين  امكان شما مي توان

را كليـك نماييـد ، ليسـت    را كليـك نماييـد ، ليسـت    را كليـك نماييـد ، ليسـت    را كليـك نماييـد ، ليسـت        "كپـي از  كپـي از  كپـي از  كپـي از  "براي اين كار يك فاكتور جديد ايجاد كنيـد و دكمـه   براي اين كار يك فاكتور جديد ايجاد كنيـد و دكمـه   براي اين كار يك فاكتور جديد ايجاد كنيـد و دكمـه   براي اين كار يك فاكتور جديد ايجاد كنيـد و دكمـه   

    ....را بفشاريد را بفشاريد را بفشاريد را بفشاريد     Enterيكي از فاكتورها را انتخاب نموده كليد يكي از فاكتورها را انتخاب نموده كليد يكي از فاكتورها را انتخاب نموده كليد يكي از فاكتورها را انتخاب نموده كليد . . . . فاكتورهاي موجود باز مي شود فاكتورهاي موجود باز مي شود فاكتورهاي موجود باز مي شود فاكتورهاي موجود باز مي شود 
 

 سررسيد فاكتورها 6 – 5 
با اين امكـان مـي   با اين امكـان مـي   با اين امكـان مـي   با اين امكـان مـي   . . . . تعيين نماييد تعيين نماييد تعيين نماييد تعيين نماييد ) ) ) ) مهلت پرداختمهلت پرداختمهلت پرداختمهلت پرداخت((((شما مي توانيد براي فاكتورها تاريخ سررسيد شما مي توانيد براي فاكتورها تاريخ سررسيد شما مي توانيد براي فاكتورها تاريخ سررسيد شما مي توانيد براي فاكتورها تاريخ سررسيد 

وانيد از فاكتورها و وضعيت پرداخت آنها گزارش بگيريد  وانيد از فاكتورها و وضعيت پرداخت آنها گزارش بگيريد ت وانيد از فاكتورها و وضعيت پرداخت آنها گزارش بگيريد ت وانيد از فاكتورها و وضعيت پرداخت آنها گزارش بگيريد ت به عنوان مثال گزارش فاكتورهايي كه به عنوان مثال گزارش فاكتورهايي كه به عنوان مثال گزارش فاكتورهايي كه به عنوان مثال گزارش فاكتورهايي كه . . . . ت

همچنـين ، هشـدار   همچنـين ، هشـدار   همچنـين ، هشـدار   همچنـين ، هشـدار   . . . . تاريخ سررسيد آنها گذشته و هنوز به صورت كامـل تسـويه  نشـد ه اسـت     تاريخ سررسيد آنها گذشته و هنوز به صورت كامـل تسـويه  نشـد ه اسـت     تاريخ سررسيد آنها گذشته و هنوز به صورت كامـل تسـويه  نشـد ه اسـت     تاريخ سررسيد آنها گذشته و هنوز به صورت كامـل تسـويه  نشـد ه اسـت     

براي تعيـين  براي تعيـين  براي تعيـين  براي تعيـين  . . . . ورهاي معوق در دفتر سررسيد و  ساماندهي اقدامات قابل استفاده خواهد بود ورهاي معوق در دفتر سررسيد و  ساماندهي اقدامات قابل استفاده خواهد بود ورهاي معوق در دفتر سررسيد و  ساماندهي اقدامات قابل استفاده خواهد بود ورهاي معوق در دفتر سررسيد و  ساماندهي اقدامات قابل استفاده خواهد بود فاكتفاكتفاكتفاكت

ها در قسمت باالي فاكتور تاريخ سررسيد را مشخص نماييد  ها در قسمت باالي فاكتور تاريخ سررسيد را مشخص نماييد سررسيد براي فاكتور ها در قسمت باالي فاكتور تاريخ سررسيد را مشخص نماييد سررسيد براي فاكتور ها در قسمت باالي فاكتور تاريخ سررسيد را مشخص نماييد سررسيد براي فاكتور     . . . . سررسيد براي فاكتور
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ارتباط بين فاكتور ها و ( تسويه فاكتورها  6 – 6

 )  : پرداخت ها / دريافت
پرداخت وجه را كليك كرده و  پرداخت وجه را كليك كرده و  پرداخت وجه را كليك كرده و  پرداخت وجه را كليك كرده و  ////سمت  پايين فاكتور ،  برگ دريافتسمت  پايين فاكتور ،  برگ دريافتسمت  پايين فاكتور ،  برگ دريافتسمت  پايين فاكتور ،  برگ دريافتبراي استفاده از اين امكان از قبراي استفاده از اين امكان از قبراي استفاده از اين امكان از قبراي استفاده از اين امكان از ق

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "پرداخت شده براي فاكتورهاي پرداخت شده براي فاكتورهاي پرداخت شده براي فاكتورهاي پرداخت شده براي فاكتورهاي     "دكمه دكمه دكمه دكمه 
    

 
 

كتورهاي صادر شده براي طرف حساب مورد نظر باز مي شود  كتورهاي صادر شده براي طرف حساب مورد نظر باز مي شود ليست فا كتورهاي صادر شده براي طرف حساب مورد نظر باز مي شود ليست فا كتورهاي صادر شده براي طرف حساب مورد نظر باز مي شود ليست فا پرداخـت  پرداخـت  پرداخـت  پرداخـت      "در قسـمت  در قسـمت  در قسـمت  در قسـمت  . . . . ليست فا

    . . . . پرداختي براي اين فاكتور را مشخص نماييد پرداختي براي اين فاكتور را مشخص نماييد پرداختي براي اين فاكتور را مشخص نماييد پرداختي براي اين فاكتور را مشخص نماييد ////مي توانيد مبلغ دريافتيمي توانيد مبلغ دريافتيمي توانيد مبلغ دريافتيمي توانيد مبلغ دريافتي    "كنوني كنوني كنوني كنوني 
    

 

 



 159159159159                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

شيد كه اين امكان وجود دارد كه از طريق يك برگ دريافت    ---- شيد كه اين امكان وجود دارد كه از طريق يك برگ دريافتتوجه داشته با شيد كه اين امكان وجود دارد كه از طريق يك برگ دريافتتوجه داشته با شيد كه اين امكان وجود دارد كه از طريق يك برگ دريافتتوجه داشته با پرداخت ، چنـدين  پرداخت ، چنـدين  پرداخت ، چنـدين  پرداخت ، چنـدين  ////توجه داشته با

ل مشتري چندين فاكتور را با يك چك تسويه مي كند و يا . . . . يديديديدفاكتور را تسويه نمايفاكتور را تسويه نمايفاكتور را تسويه نمايفاكتور را تسويه نماي ل مشتري چندين فاكتور را با يك چك تسويه مي كند و يا به عنوان مثا ل مشتري چندين فاكتور را با يك چك تسويه مي كند و يا به عنوان مثا ل مشتري چندين فاكتور را با يك چك تسويه مي كند و يا به عنوان مثا به عنوان مثا

    . . . . پرداخت وجود دارد و طي مراحل مختلف تسويه مي شود پرداخت وجود دارد و طي مراحل مختلف تسويه مي شود پرداخت وجود دارد و طي مراحل مختلف تسويه مي شود پرداخت وجود دارد و طي مراحل مختلف تسويه مي شود ////براي يك فاكتور چندين برگه دريافتبراي يك فاكتور چندين برگه دريافتبراي يك فاكتور چندين برگه دريافتبراي يك فاكتور چندين برگه دريافت

در قسمت باالي فرم وضعيت پرداخت فاكتورها ، آيتم نحوه تسهيم پرداخت براي اين منظور به كار در قسمت باالي فرم وضعيت پرداخت فاكتورها ، آيتم نحوه تسهيم پرداخت براي اين منظور به كار در قسمت باالي فرم وضعيت پرداخت فاكتورها ، آيتم نحوه تسهيم پرداخت براي اين منظور به كار در قسمت باالي فرم وضعيت پرداخت فاكتورها ، آيتم نحوه تسهيم پرداخت براي اين منظور به كار 

پرداخت چندين فاكتور را تسويه كنيد ، براي راحتي پرداخت چندين فاكتور را تسويه كنيد ، براي راحتي پرداخت چندين فاكتور را تسويه كنيد ، براي راحتي پرداخت چندين فاكتور را تسويه كنيد ، براي راحتي ////ي خواهيد با يك دريافتي خواهيد با يك دريافتي خواهيد با يك دريافتي خواهيد با يك دريافتيعني اگر ميعني اگر ميعني اگر ميعني اگر م. . . . مي رود مي رود مي رود مي رود 

ها را براي تمام فاكتورها وارد نماييد ، سيستم ايـن   ها را براي تمام فاكتورها وارد نماييد ، سيستم ايـن  بيشتر و اين كه مجبور نباشيد ريز پرداختي  ها را براي تمام فاكتورها وارد نماييد ، سيستم ايـن  بيشتر و اين كه مجبور نباشيد ريز پرداختي  ها را براي تمام فاكتورها وارد نماييد ، سيستم ايـن  بيشتر و اين كه مجبور نباشيد ريز پرداختي  بيشتر و اين كه مجبور نباشيد ريز پرداختي 

نحـوه  نحـوه  نحـوه  نحـوه  . . . . پرداخت را بين فاكتورها تسهيم نماييد پرداخت را بين فاكتورها تسهيم نماييد پرداخت را بين فاكتورها تسهيم نماييد پرداخت را بين فاكتورها تسهيم نماييد ////قابليت را به شما مي دهد كه مبلغ برگ دريافتقابليت را به شما مي دهد كه مبلغ برگ دريافتقابليت را به شما مي دهد كه مبلغ برگ دريافتقابليت را به شما مي دهد كه مبلغ برگ دريافت

    . . . . هم مي تواند از باال به پايين يا از پايين به باال باشد هم مي تواند از باال به پايين يا از پايين به باال باشد هم مي تواند از باال به پايين يا از پايين به باال باشد هم مي تواند از باال به پايين يا از پايين به باال باشد     تسهيم پرداختتسهيم پرداختتسهيم پرداختتسهيم پرداخت

را از قسمت را از قسمت را از قسمت را از قسمت     "تسويه تسويه تسويه تسويه     "در صورتي كه فاكتور در همان لحظه تسويه مي شود ، مي توانيد دكمه در صورتي كه فاكتور در همان لحظه تسويه مي شود ، مي توانيد دكمه در صورتي كه فاكتور در همان لحظه تسويه مي شود ، مي توانيد دكمه در صورتي كه فاكتور در همان لحظه تسويه مي شود ، مي توانيد دكمه     ----

    . . . . پايين فاكتور كليك نماييد پايين فاكتور كليك نماييد پايين فاكتور كليك نماييد پايين فاكتور كليك نماييد 

ر ر ر ر از قسمت پايين فاكتور ، كليه پرداختهايي كه براي اين فاكتواز قسمت پايين فاكتور ، كليه پرداختهايي كه براي اين فاكتواز قسمت پايين فاكتور ، كليه پرداختهايي كه براي اين فاكتواز قسمت پايين فاكتور ، كليه پرداختهايي كه براي اين فاكتو    "پرداختها پرداختها پرداختها پرداختها     "با فشردن دكمه با فشردن دكمه با فشردن دكمه با فشردن دكمه     ----

    ....انجام شده است قابل مشاهده خواهد بود انجام شده است قابل مشاهده خواهد بود انجام شده است قابل مشاهده خواهد بود انجام شده است قابل مشاهده خواهد بود 

حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات : : : : گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق      

.  .  .  .  گزارش فاكتورهاي معوق را انتخاب كنيد گزارش فاكتورهاي معوق را انتخاب كنيد گزارش فاكتورهاي معوق را انتخاب كنيد گزارش فاكتورهاي معوق را انتخاب كنيد     >گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش     >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >

    . . . . را نمايش مي دهد را نمايش مي دهد را نمايش مي دهد را نمايش مي دهد     ا گذشته استا گذشته استا گذشته استا گذشته استهههه    ليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آناين گزارش اين گزارش اين گزارش اين گزارش 

دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه : : : : هشدار فاكتورهاي معوق هشدار فاكتورهاي معوق هشدار فاكتورهاي معوق هشدار فاكتورهاي معوق 

در قسمت سررسيد حساب ، مي توانيد هشدار فاكتورهاي در قسمت سررسيد حساب ، مي توانيد هشدار فاكتورهاي در قسمت سررسيد حساب ، مي توانيد هشدار فاكتورهاي در قسمت سررسيد حساب ، مي توانيد هشدار فاكتورهاي . . . . را بفشاريد را بفشاريد را بفشاريد را بفشاريد     Ctrl+Tكنيد يا كليدهاي كنيد يا كليدهاي كنيد يا كليدهاي كنيد يا كليدهاي 

موعد و خريد سر موعد را مشاهده موعد و خريد سر موعد را مشاهده موعد و خريد سر موعد را مشاهده موعد و خريد سر موعد را مشاهده     فروش گذشته از موعد ، فاكتورهاي سر موعد ، خريد گذشته ازفروش گذشته از موعد ، فاكتورهاي سر موعد ، خريد گذشته ازفروش گذشته از موعد ، فاكتورهاي سر موعد ، خريد گذشته ازفروش گذشته از موعد ، فاكتورهاي سر موعد ، خريد گذشته از

از قسمت باالي دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ، دكمه . . . . نماييد نماييد نماييد نماييد  از قسمت باالي دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ، دكمه براي تنظيم تعداد روز هشدار ،  از قسمت باالي دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ، دكمه براي تنظيم تعداد روز هشدار ،  از قسمت باالي دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات ، دكمه براي تنظيم تعداد روز هشدار ،  براي تنظيم تعداد روز هشدار ، 

در قسمت فاكتور فروش پرداخت نشده و فاكتور خريد پرداخت نشده در قسمت فاكتور فروش پرداخت نشده و فاكتور خريد پرداخت نشده در قسمت فاكتور فروش پرداخت نشده و فاكتور خريد پرداخت نشده در قسمت فاكتور فروش پرداخت نشده و فاكتور خريد پرداخت نشده . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم"

 . . . . مي توانيد تعداد روز هشدار را تعيين كنيد مي توانيد تعداد روز هشدار را تعيين كنيد مي توانيد تعداد روز هشدار را تعيين كنيد مي توانيد تعداد روز هشدار را تعيين كنيد 
    

 :سريال و گارانتي كاالها  6 – 7
يعني براي هر واحد كاال يك شـماره  يعني براي هر واحد كاال يك شـماره  يعني براي هر واحد كاال يك شـماره  يعني براي هر واحد كاال يك شـماره  . . . . شما مي توانيد براي كاالها شماره سريال مشخص نماييد شما مي توانيد براي كاالها شماره سريال مشخص نماييد شما مي توانيد براي كاالها شماره سريال مشخص نماييد شما مي توانيد براي كاالها شماره سريال مشخص نماييد 

    ....اختصاص دهيد اختصاص دهيد اختصاص دهيد اختصاص دهيد 

. . . . به عنوان مثال براي هر واحد محصول كه توليد مي كنيد ، يك شماره اختصاصي داشته باشيد به عنوان مثال براي هر واحد محصول كه توليد مي كنيد ، يك شماره اختصاصي داشته باشيد به عنوان مثال براي هر واحد محصول كه توليد مي كنيد ، يك شماره اختصاصي داشته باشيد به عنوان مثال براي هر واحد محصول كه توليد مي كنيد ، يك شماره اختصاصي داشته باشيد     

براي يك سريال كاال اتفاق مي افتد در سيستم براي يك سريال كاال اتفاق مي افتد در سيستم براي يك سريال كاال اتفاق مي افتد در سيستم براي يك سريال كاال اتفاق مي افتد در سيستم     اين سريال قابل رديابي بوده و تمام رخدادهايي كهاين سريال قابل رديابي بوده و تمام رخدادهايي كهاين سريال قابل رديابي بوده و تمام رخدادهايي كهاين سريال قابل رديابي بوده و تمام رخدادهايي كه

وانيد براي هر شماره سريال ، تاريخ شروع گـارانتي و  ) . ) . ) . ) . تاريخچهتاريخچهتاريخچهتاريخچه( ( ( ( ثبت مي شود ثبت مي شود ثبت مي شود ثبت مي شود  وانيد براي هر شماره سريال ، تاريخ شروع گـارانتي و  ضمنا شما مي ت وانيد براي هر شماره سريال ، تاريخ شروع گـارانتي و  ضمنا شما مي ت وانيد براي هر شماره سريال ، تاريخ شروع گـارانتي و  ضمنا شما مي ت ضمنا شما مي ت

    ....مدت گارانتي و مقدار مشخص كنيد مدت گارانتي و مقدار مشخص كنيد مدت گارانتي و مقدار مشخص كنيد مدت گارانتي و مقدار مشخص كنيد 
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سـوخت  سـوخت  سـوخت  سـوخت      "،،،،    "در كنتـرل در كنتـرل در كنتـرل در كنتـرل "، ، ، ،     "حواله شدهحواله شدهحواله شدهحواله شده"، ، ، ،     "جاريجاريجاريجاري"هر سريال مي تواند داراي وضعيت هاي هر سريال مي تواند داراي وضعيت هاي هر سريال مي تواند داراي وضعيت هاي هر سريال مي تواند داراي وضعيت هاي 

    . . . . باشد باشد باشد باشد     "معيوبمعيوبمعيوبمعيوب"، ، ، ،         "مرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشنده"، ، ، ،         "فروش رفتهفروش رفتهفروش رفتهفروش رفته"، ، ، ،     "شدهشدهشدهشده

    ....سريال خريداري شده و آماده فروش است سريال خريداري شده و آماده فروش است سريال خريداري شده و آماده فروش است سريال خريداري شده و آماده فروش است : : : :     "جاريجاريجاريجاري"وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

 . . . . براي كاال حواله انبار صادر شده است براي كاال حواله انبار صادر شده است براي كاال حواله انبار صادر شده است براي كاال حواله انبار صادر شده است : : : :     "حواله شدهحواله شدهحواله شدهحواله شده"وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

    ....سريال فروخته شده و از انبار خارج شده است سريال فروخته شده و از انبار خارج شده است سريال فروخته شده و از انبار خارج شده است سريال فروخته شده و از انبار خارج شده است :  :  :  :      "فروش رفتهفروش رفتهفروش رفتهفروش رفته"وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

    مشخص نيست كه كاال سالم است يا نه مشخص نيست كه كاال سالم است يا نه مشخص نيست كه كاال سالم است يا نه مشخص نيست كه كاال سالم است يا نه : : : :     "در كنترلدر كنترلدر كنترلدر كنترل"وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

    ....كاال داراي اشكال مي باشد كاال داراي اشكال مي باشد كاال داراي اشكال مي باشد كاال داراي اشكال مي باشد : : : :     "معيوب معيوب معيوب معيوب "وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

    ....كاال با آن سريال وجود دارد ولي قابل استفاده نيست كاال با آن سريال وجود دارد ولي قابل استفاده نيست كاال با آن سريال وجود دارد ولي قابل استفاده نيست كاال با آن سريال وجود دارد ولي قابل استفاده نيست ::::    "سوخت شده سوخت شده سوخت شده سوخت شده "وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

 . كاال به فروشنده اصلي برگشت شده است  ::::    "مرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشندهمرجوعي به فروشنده"وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

    >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >ي سريال است ، بايد ابتدا از اطالعات پايه ي سريال است ، بايد ابتدا از اطالعات پايه ي سريال است ، بايد ابتدا از اطالعات پايه ي سريال است ، بايد ابتدا از اطالعات پايه در صورتي كه كااليي دارادر صورتي كه كااليي دارادر صورتي كه كااليي دارادر صورتي كه كااليي دارا

    . . . . را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     "سريال دارد سريال دارد سريال دارد سريال دارد     "اطالعات اقالم موجودي ، آيتم اطالعات اقالم موجودي ، آيتم اطالعات اقالم موجودي ، آيتم اطالعات اقالم موجودي ، آيتم 

    ::::تنظيم پارامترهاي سريال كاالها تنظيم پارامترهاي سريال كاالها تنظيم پارامترهاي سريال كاالها تنظيم پارامترهاي سريال كاالها 

    . . . . پارامترهاي سريال كاال را انتخاب نماييد پارامترهاي سريال كاال را انتخاب نماييد پارامترهاي سريال كاال را انتخاب نماييد پارامترهاي سريال كاال را انتخاب نماييد     >از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي 

را را را را     1111در صورتي كه مي خواهيد ورود سريال كاال در فاكتور اجباري باشد پـارامتر شـماره   در صورتي كه مي خواهيد ورود سريال كاال در فاكتور اجباري باشد پـارامتر شـماره   در صورتي كه مي خواهيد ورود سريال كاال در فاكتور اجباري باشد پـارامتر شـماره   در صورتي كه مي خواهيد ورود سريال كاال در فاكتور اجباري باشد پـارامتر شـماره    �

    . . . . تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد تيك بزنيد 

در صورتي كه مي خواهيد هنگام فروش كاال كد يا نام كاال پرسيده نشود و مستقيما ليست در صورتي كه مي خواهيد هنگام فروش كاال كد يا نام كاال پرسيده نشود و مستقيما ليست در صورتي كه مي خواهيد هنگام فروش كاال كد يا نام كاال پرسيده نشود و مستقيما ليست در صورتي كه مي خواهيد هنگام فروش كاال كد يا نام كاال پرسيده نشود و مستقيما ليست  �

 ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     2222سريال كاالها باز شود ، پارامتر شماره سريال كاالها باز شود ، پارامتر شماره سريال كاالها باز شود ، پارامتر شماره سريال كاالها باز شود ، پارامتر شماره 

 . . . . را تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيدرا تيك بزنيد    3333دير مختلف مي باشند ، پارامتر شماره دير مختلف مي باشند ، پارامتر شماره دير مختلف مي باشند ، پارامتر شماره دير مختلف مي باشند ، پارامتر شماره در صورتي كه سريال ها داراي مقادر صورتي كه سريال ها داراي مقادر صورتي كه سريال ها داراي مقادر صورتي كه سريال ها داراي مقا �

را تيك را تيك را تيك را تيك     4444در صورتي كه فقط هنگام فروش از سريال كاال استفاده مي كنيد ، پارامتر شماره در صورتي كه فقط هنگام فروش از سريال كاال استفاده مي كنيد ، پارامتر شماره در صورتي كه فقط هنگام فروش از سريال كاال استفاده مي كنيد ، پارامتر شماره در صورتي كه فقط هنگام فروش از سريال كاال استفاده مي كنيد ، پارامتر شماره  �

 . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد 

چاپ فاكتور ، ليست سريال ها چاپ شود ، پارامتر شماره  � چاپ فاكتور ، ليست سريال ها چاپ شود ، پارامتر شماره در صورتي كه مي خواهيد پس از  چاپ فاكتور ، ليست سريال ها چاپ شود ، پارامتر شماره در صورتي كه مي خواهيد پس از  چاپ فاكتور ، ليست سريال ها چاپ شود ، پارامتر شماره در صورتي كه مي خواهيد پس از  در صورتي كه مي خواهيد پس از 

    .   .   .   .   را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     5555

ل ها هنگام صدور فاكتور خريد يا رسيد انبار از قسمت پايين فاكتور ، دكمه ل ها هنگام صدور فاكتور خريد يا رسيد انبار از قسمت پايين فاكتور ، دكمه ل ها هنگام صدور فاكتور خريد يا رسيد انبار از قسمت پايين فاكتور ، دكمه ل ها هنگام صدور فاكتور خريد يا رسيد انبار از قسمت پايين فاكتور ، دكمه براي ورود سريابراي ورود سريابراي ورود سريابراي ورود سريا �

"Serial"    را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد....    
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در صورتي كه تعداد كاالها كم است در صورتي كه تعداد كاالها كم است در صورتي كه تعداد كاالها كم است در صورتي كه تعداد كاالها كم است . . . . باز مي شود باز مي شود باز مي شود باز مي شود     "سريال هاي مربوط به رديف فاكتور سريال هاي مربوط به رديف فاكتور سريال هاي مربوط به رديف فاكتور سريال هاي مربوط به رديف فاكتور     "پنجره پنجره پنجره پنجره 

و يا مي خواهيد سريال ها را با استفاده از باركد وارد نماييد ، در همين جدول سريال ها را وارد و يا مي خواهيد سريال ها را با استفاده از باركد وارد نماييد ، در همين جدول سريال ها را وارد و يا مي خواهيد سريال ها را با استفاده از باركد وارد نماييد ، در همين جدول سريال ها را وارد و يا مي خواهيد سريال ها را با استفاده از باركد وارد نماييد ، در همين جدول سريال ها را وارد 

ال ها زياد است و ورود آنها به صورت دستي مشكل است ، . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد  ال ها زياد است و ورود آنها به صورت دستي مشكل است ، در صورتي كه تعداد سري ال ها زياد است و ورود آنها به صورت دستي مشكل است ، در صورتي كه تعداد سري ال ها زياد است و ورود آنها به صورت دستي مشكل است ، در صورتي كه تعداد سري از باالي از باالي از باالي از باالي در صورتي كه تعداد سري

    . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ايجاد ايجاد ايجاد ايجاد     "اين پنجره دكمه اين پنجره دكمه اين پنجره دكمه اين پنجره دكمه 
    

 
 

    ....باز مي شود باز مي شود باز مي شود باز مي شود     "ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال     "با فشردن دكمه ايجاد پنجره با فشردن دكمه ايجاد پنجره با فشردن دكمه ايجاد پنجره با فشردن دكمه ايجاد پنجره 
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ارد نماييد، سريال انتهايي به صورت اتوماتيك بر اساس  ارد نماييد، سريال انتهايي به صورت اتوماتيك بر اساس در اين قسمت كافي است سريال شروع را و ارد نماييد، سريال انتهايي به صورت اتوماتيك بر اساس در اين قسمت كافي است سريال شروع را و ارد نماييد، سريال انتهايي به صورت اتوماتيك بر اساس در اين قسمت كافي است سريال شروع را و در اين قسمت كافي است سريال شروع را و

ر فاكتور تنظيم مي گردد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد  ر فاكتور تنظيم مي گردد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد مقدا ر فاكتور تنظيم مي گردد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد مقدا ر فاكتور تنظيم مي گردد سپس دكمه ايجاد را كليك كنيد مقدا سريال هاي بين سريال شروع و سريال هاي بين سريال شروع و سريال هاي بين سريال شروع و سريال هاي بين سريال شروع و . . . . مقدا

    . . . . انتها به صورت اتوماتيك ايجاد خواهند شد انتها به صورت اتوماتيك ايجاد خواهند شد انتها به صورت اتوماتيك ايجاد خواهند شد انتها به صورت اتوماتيك ايجاد خواهند شد 

    ::::استفاده از سريال كاال در فاكتور فروش استفاده از سريال كاال در فاكتور فروش استفاده از سريال كاال در فاكتور فروش استفاده از سريال كاال در فاكتور فروش     
در پنجره باز در پنجره باز در پنجره باز در پنجره باز . . . . را از قسمت پايين فاكتور كليك كنيد را از قسمت پايين فاكتور كليك كنيد را از قسمت پايين فاكتور كليك كنيد را از قسمت پايين فاكتور كليك كنيد     "سريال سريال سريال سريال     "از ورود رديف فاكتور دكمه از ورود رديف فاكتور دكمه از ورود رديف فاكتور دكمه از ورود رديف فاكتور دكمه پس پس پس پس 

شده ، مي توانيد به صورت دستي يا  با استفاده از دستگاه باركد خوان ، سريال هاي مورد نظر را شده ، مي توانيد به صورت دستي يا  با استفاده از دستگاه باركد خوان ، سريال هاي مورد نظر را شده ، مي توانيد به صورت دستي يا  با استفاده از دستگاه باركد خوان ، سريال هاي مورد نظر را شده ، مي توانيد به صورت دستي يا  با استفاده از دستگاه باركد خوان ، سريال هاي مورد نظر را 

سريال ها و انتخاب از ميان آنها از قسمت باالي اين پنج. . . . انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد  سريال ها و انتخاب از ميان آنها از قسمت باالي اين پنجبراي مشاهده تمام  سريال ها و انتخاب از ميان آنها از قسمت باالي اين پنجبراي مشاهده تمام  سريال ها و انتخاب از ميان آنها از قسمت باالي اين پنجبراي مشاهده تمام  ره دكمه ره دكمه ره دكمه ره دكمه براي مشاهده تمام 

  ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ايجاد ايجاد ايجاد ايجاد         "
 

را كليـك كنيـد ،   را كليـك كنيـد ،   را كليـك كنيـد ،   را كليـك كنيـد ،       "ليست انتخابي سريال ليست انتخابي سريال ليست انتخابي سريال ليست انتخابي سريال     "دكمه دكمه دكمه دكمه . . . . باز مي شود  باز مي شود  باز مي شود  باز مي شود      "ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال ايجاد سريال كاال     "پنجره پنجره پنجره پنجره 

اين كاال باز مي شود كه مي توان با استفاده از كليـد   اين كاال باز مي شود كه مي توان با استفاده از كليـد  ليست سريال هاي مربوط به  اين كاال باز مي شود كه مي توان با استفاده از كليـد  ليست سريال هاي مربوط به  اين كاال باز مي شود كه مي توان با استفاده از كليـد  ليست سريال هاي مربوط به      "    Insert    "ليست سريال هاي مربوط به 

كه سريال ها را در فـاكتور وارد مـي   كه سريال ها را در فـاكتور وارد مـي   كه سريال ها را در فـاكتور وارد مـي   كه سريال ها را در فـاكتور وارد مـي       هنگاميهنگاميهنگاميهنگامي. . . . سريال هاي مورد نظر براي فروش را انتخاب كرد سريال هاي مورد نظر براي فروش را انتخاب كرد سريال هاي مورد نظر براي فروش را انتخاب كرد سريال هاي مورد نظر براي فروش را انتخاب كرد 

اريخ شروع گارانتي و مدت گارانتي را نيز مشخص نماييد  اريخ شروع گارانتي و مدت گارانتي را نيز مشخص نماييد كنيد ، مي توانيد ت اريخ شروع گارانتي و مدت گارانتي را نيز مشخص نماييد كنيد ، مي توانيد ت اريخ شروع گارانتي و مدت گارانتي را نيز مشخص نماييد كنيد ، مي توانيد ت شما مي توانيـد از  شما مي توانيـد از  شما مي توانيـد از  شما مي توانيـد از  . . . . كنيد ، مي توانيد ت

    . . . . وضعيت سريال ها و گارانتي آن ها گزارش تهيه نماييد وضعيت سريال ها و گارانتي آن ها گزارش تهيه نماييد وضعيت سريال ها و گارانتي آن ها گزارش تهيه نماييد وضعيت سريال ها و گارانتي آن ها گزارش تهيه نماييد 

وانيد از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست سريالها ، رو وانيد از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست سريالها ، روبراي تغيير وضعيت يك سريال مي ت وانيد از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست سريالها ، روبراي تغيير وضعيت يك سريال مي ت وانيد از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست سريالها ، روبراي تغيير وضعيت يك سريال مي ت ي ي ي ي براي تغيير وضعيت يك سريال مي ت

    ....سريال مربوطه دابل كليك كرده ، در پنجره باز شده ، وضعيت سريال را تغيير دهيد سريال مربوطه دابل كليك كرده ، در پنجره باز شده ، وضعيت سريال را تغيير دهيد سريال مربوطه دابل كليك كرده ، در پنجره باز شده ، وضعيت سريال را تغيير دهيد سريال مربوطه دابل كليك كرده ، در پنجره باز شده ، وضعيت سريال را تغيير دهيد 
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        ::::گزارش هاي سريال كاال گزارش هاي سريال كاال گزارش هاي سريال كاال گزارش هاي سريال كاال 
اين گزارش ليست سريال ها را به همراه وضعيت سريال نمايش اين گزارش ليست سريال ها را به همراه وضعيت سريال نمايش اين گزارش ليست سريال ها را به همراه وضعيت سريال نمايش اين گزارش ليست سريال ها را به همراه وضعيت سريال نمايش : : : : گزارش وضعيت سريال كاالها گزارش وضعيت سريال كاالها گزارش وضعيت سريال كاالها گزارش وضعيت سريال كاالها     ----

گزارش گيري بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال و وضعيت سريال قابل انجام مي گزارش گيري بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال و وضعيت سريال قابل انجام مي گزارش گيري بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال و وضعيت سريال قابل انجام مي گزارش گيري بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال و وضعيت سريال قابل انجام مي . . . . مي دهد مي دهد مي دهد مي دهد 

    . . . . باشد باشد باشد باشد 

يت يت يت يت اين گزارش ليست سريال ها را به همـراه وضـع  اين گزارش ليست سريال ها را به همـراه وضـع  اين گزارش ليست سريال ها را به همـراه وضـع  اين گزارش ليست سريال ها را به همـراه وضـع  :  :  :  :  گزارش وضعيت سريال كاالها با جزئيات گزارش وضعيت سريال كاالها با جزئيات گزارش وضعيت سريال كاالها با جزئيات گزارش وضعيت سريال كاالها با جزئيات     ----

گيري مي تواند بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال . . . . سريال و گارانتي نمايش مي دهد سريال و گارانتي نمايش مي دهد سريال و گارانتي نمايش مي دهد سريال و گارانتي نمايش مي دهد  گيري مي تواند بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال گزارش  گيري مي تواند بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال گزارش  گيري مي تواند بر اساس كد كاال ، نام كاال ، سريال كاال گزارش  گزارش 

نتي كننده ، تاريخ اتمام گارانتي و انبار صورت پذيرد  نتي كننده ، تاريخ اتمام گارانتي و انبار صورت پذيرد ، وضعيت سريال ، گارا نتي كننده ، تاريخ اتمام گارانتي و انبار صورت پذيرد ، وضعيت سريال ، گارا نتي كننده ، تاريخ اتمام گارانتي و انبار صورت پذيرد ، وضعيت سريال ، گارا     ....، وضعيت سريال ، گارا

گزارش هاي وضعيت سريال ، گزارش هاي فوق را مي توانيد بر روي صفحه گزارش هاي وضعيت سريال ، گزارش هاي فوق را مي توانيد بر روي صفحه گزارش هاي وضعيت سريال ، گزارش هاي فوق را مي توانيد بر روي صفحه گزارش هاي وضعيت سريال ، گزارش هاي فوق را مي توانيد بر روي صفحه     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    . . . . ينيد ينيد ينيد ينيد نمايش ببنمايش ببنمايش ببنمايش بب

مشاهده كاردكس يك سريال ، از قسمت معرفي اقالم موجودي : : : : كاردكس سريالي كاردكس سريالي كاردكس سريالي كاردكس سريالي     ---- مشاهده كاردكس يك سريال ، از قسمت معرفي اقالم موجودي براي  مشاهده كاردكس يك سريال ، از قسمت معرفي اقالم موجودي براي  مشاهده كاردكس يك سريال ، از قسمت معرفي اقالم موجودي براي  ليست ليست ليست ليست     >براي 

كاردكس مربوط به آن شماره سـريال  كاردكس مربوط به آن شماره سـريال  كاردكس مربوط به آن شماره سـريال  كاردكس مربوط به آن شماره سـريال  . . . . سريال ها ، روي سريال مورد نظر خود دابل كليك كنيد سريال ها ، روي سريال مورد نظر خود دابل كليك كنيد سريال ها ، روي سريال مورد نظر خود دابل كليك كنيد سريال ها ، روي سريال مورد نظر خود دابل كليك كنيد 

 ....نمايش داده مي  شودنمايش داده مي  شودنمايش داده مي  شودنمايش داده مي  شود

 

 ارسال

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از     ....قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است برنامه ي حسابگر ، امكان تعريف شرايط ارسال برنامه ي حسابگر ، امكان تعريف شرايط ارسال برنامه ي حسابگر ، امكان تعريف شرايط ارسال برنامه ي حسابگر ، امكان تعريف شرايط ارسال     9999در نسخه ي در نسخه ي در نسخه ي در نسخه ي 

را به همراه راننده هايشان كه در يك شركت يا فروشگاه     اين امكان مياين امكان مياين امكان مياين امكان مي را به همراه راننده هايشان كه در يك شركت يا فروشگاه توان انواع خودروها  را به همراه راننده هايشان كه در يك شركت يا فروشگاه توان انواع خودروها  را به همراه راننده هايشان كه در يك شركت يا فروشگاه توان انواع خودروها  توان انواع خودروها 

اين امكان اين قابليت را فراهم مي آورد كه اين امكان اين قابليت را فراهم مي آورد كه اين امكان اين قابليت را فراهم مي آورد كه اين امكان اين قابليت را فراهم مي آورد كه . . . . مسئوليت حمل كاالها را بر عهده دارند تعريف كردمسئوليت حمل كاالها را بر عهده دارند تعريف كردمسئوليت حمل كاالها را بر عهده دارند تعريف كردمسئوليت حمل كاالها را بر عهده دارند تعريف كرد

با شرايط با شرايط با شرايط با شرايط     كاالهاكاالهاكاالهاكاالهاف كرده و از وضعيت ارسال ف كرده و از وضعيت ارسال ف كرده و از وضعيت ارسال ف كرده و از وضعيت ارسال كاربران بتوانند در هر فاكتور شرايط حمل كاال را تعريكاربران بتوانند در هر فاكتور شرايط حمل كاال را تعريكاربران بتوانند در هر فاكتور شرايط حمل كاال را تعريكاربران بتوانند در هر فاكتور شرايط حمل كاال را تعري

تعريف تعريف تعريف تعريف         >شرايط ارسال شرايط ارسال شرايط ارسال شرايط ارسال         >براي اين كار ابتدا از منوي اطالعات پايه  براي اين كار ابتدا از منوي اطالعات پايه  براي اين كار ابتدا از منوي اطالعات پايه  براي اين كار ابتدا از منوي اطالعات پايه      ....مختلف گزارش بگيرندمختلف گزارش بگيرندمختلف گزارش بگيرندمختلف گزارش بگيرند

    ....خودروها مي رويم خودروها مي رويم خودروها مي رويم خودروها مي رويم 
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در منوي باز شده روي دكمه ي جديد كليك مي كنيم و شماره خودرو ، نام خودرو ، در منوي باز شده روي دكمه ي جديد كليك مي كنيم و شماره خودرو ، نام خودرو ، در منوي باز شده روي دكمه ي جديد كليك مي كنيم و شماره خودرو ، نام خودرو ، در منوي باز شده روي دكمه ي جديد كليك مي كنيم و شماره خودرو ، نام خودرو ، 

    ....كنيم كنيم كنيم كنيم شماره پالك و حساب راننده را وارد مي شماره پالك و حساب راننده را وارد مي شماره پالك و حساب راننده را وارد مي شماره پالك و حساب راننده را وارد مي 

    ....توانيد توضيحاتي راجع به خودرو تعريف شده وارد نماييدتوانيد توضيحاتي راجع به خودرو تعريف شده وارد نماييدتوانيد توضيحاتي راجع به خودرو تعريف شده وارد نماييدتوانيد توضيحاتي راجع به خودرو تعريف شده وارد نماييد    در قسمت اطالعات خودرو ميدر قسمت اطالعات خودرو ميدر قسمت اطالعات خودرو ميدر قسمت اطالعات خودرو مي
    

    
    

    ....حال در فاكتور هاي خود مي توانيد بر روي گزينه ي ارسال كليك كنيد حال در فاكتور هاي خود مي توانيد بر روي گزينه ي ارسال كليك كنيد حال در فاكتور هاي خود مي توانيد بر روي گزينه ي ارسال كليك كنيد حال در فاكتور هاي خود مي توانيد بر روي گزينه ي ارسال كليك كنيد 
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تخاب كرده و سپس ساير فيلد ها را در صورت نياز تكميل  تخاب كرده و سپس ساير فيلد ها را در صورت نياز تكميل در اين قسمت ابتدا شماره ي خودرو را ان تخاب كرده و سپس ساير فيلد ها را در صورت نياز تكميل در اين قسمت ابتدا شماره ي خودرو را ان تخاب كرده و سپس ساير فيلد ها را در صورت نياز تكميل در اين قسمت ابتدا شماره ي خودرو را ان در اين قسمت ابتدا شماره ي خودرو را ان

    ....مي كنيم مي كنيم مي كنيم مي كنيم 
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 :فاكتورهاي سريع  6 – 8
اي و  صندوق هاي فروشگاهي پر فروش كه فاكتورهاي ساده  اي و  صندوق هاي فروشگاهي پر فروش كه فاكتورهاي ساده اين امكان براي فروشگاههاي زنجيره  اي و  صندوق هاي فروشگاهي پر فروش كه فاكتورهاي ساده اين امكان براي فروشگاههاي زنجيره  اي و  صندوق هاي فروشگاهي پر فروش كه فاكتورهاي ساده اين امكان براي فروشگاههاي زنجيره  اين امكان براي فروشگاههاي زنجيره 

براي استفاده از اين امكان از منوي عمليات براي استفاده از اين امكان از منوي عمليات براي استفاده از اين امكان از منوي عمليات براي استفاده از اين امكان از منوي عمليات . . . . و سريع را مورد استفاده قرار مي دهند ، كاربرد دارد و سريع را مورد استفاده قرار مي دهند ، كاربرد دارد و سريع را مورد استفاده قرار مي دهند ، كاربرد دارد و سريع را مورد استفاده قرار مي دهند ، كاربرد دارد 

    . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد     فاكتور فروش سريع  را انتخابفاكتور فروش سريع  را انتخابفاكتور فروش سريع  را انتخابفاكتور فروش سريع  را انتخاب    >فاكتورهاي سريع فاكتورهاي سريع فاكتورهاي سريع فاكتورهاي سريع     >روزانه روزانه روزانه روزانه 
 

 
 

توجه داشته باشيد كه فاكتورهاي سـريع تـا   توجه داشته باشيد كه فاكتورهاي سـريع تـا   توجه داشته باشيد كه فاكتورهاي سـريع تـا   توجه داشته باشيد كه فاكتورهاي سـريع تـا   . . . . روش كار كامال شبيه به فاكتورهاي معمولي است روش كار كامال شبيه به فاكتورهاي معمولي است روش كار كامال شبيه به فاكتورهاي معمولي است روش كار كامال شبيه به فاكتورهاي معمولي است 

ور معمولي نشوند ،  در موجودي كاالها و حسابها تاثيري  ور معمولي نشوند ،  در موجودي كاالها و حسابها تاثيري زماني كه دريافت نشوند  و تبديل به فاكت ور معمولي نشوند ،  در موجودي كاالها و حسابها تاثيري زماني كه دريافت نشوند  و تبديل به فاكت ور معمولي نشوند ،  در موجودي كاالها و حسابها تاثيري زماني كه دريافت نشوند  و تبديل به فاكت زماني كه دريافت نشوند  و تبديل به فاكت

    . . . . ندارند  ندارند  ندارند  ندارند  

ر پايان روز كاري ، فاكتورهاي سريع بايد دريافت شده   ر پايان روز كاري ، فاكتورهاي سريع بايد دريافت شده  معموال د ر پايان روز كاري ، فاكتورهاي سريع بايد دريافت شده  معموال د ر پايان روز كاري ، فاكتورهاي سريع بايد دريافت شده  معموال د و تبديل به فاكتورهاي معمولي و تبديل به فاكتورهاي معمولي و تبديل به فاكتورهاي معمولي و تبديل به فاكتورهاي معمولي معموال د

دريافت فاكتور فروش سريع را انتخـاب  دريافت فاكتور فروش سريع را انتخـاب  دريافت فاكتور فروش سريع را انتخـاب  دريافت فاكتور فروش سريع را انتخـاب      >براي دريافت فاكتورها از منوي عمليات روزانه براي دريافت فاكتورها از منوي عمليات روزانه براي دريافت فاكتورها از منوي عمليات روزانه براي دريافت فاكتورها از منوي عمليات روزانه . . . . شوند شوند شوند شوند 

  ....نماييد نماييد نماييد نماييد 
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، همه فاكتورها به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شده  ، همه فاكتورها به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شده دريافت مي تواند به صورت  يك به يك  ، همه فاكتورها به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شده دريافت مي تواند به صورت  يك به يك  ، همه فاكتورها به يك فاكتور و به صورت گروهبندي شده دريافت مي تواند به صورت  يك به يك  دريافت مي تواند به صورت  يك به يك 

در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر فاكتور فروش در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر فاكتور فروش در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر فاكتور فروش در صورتي كه نوع دريافت به صورت يك به يك انتخاب شده باشد ، هر فاكتور فروش . . . . انجام شود انجام شود انجام شود انجام شود 

    . . . . سريع تبديل به يك فاكتور فروش معمولي مي شود سريع تبديل به يك فاكتور فروش معمولي مي شود سريع تبديل به يك فاكتور فروش معمولي مي شود سريع تبديل به يك فاكتور فروش معمولي مي شود 

تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه به حساب تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه به حساب تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه به حساب تيك داشته باشد ، ابتدا بايد گزينه به حساب     "كتور كتور كتور كتور همه فاكتورها به يك فاهمه فاكتورها به يك فاهمه فاكتورها به يك فاهمه فاكتورها به يك فا"در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه در صورتي كه گزينه 

انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   انتخابي و به تاريخ انتخابي تيك زده شود و در قسمت نام ، نام طرف حساب انتخـاب شـود و در   

    . . . . ، تاريخ فاكتور را انتخاب كنيد ، تاريخ فاكتور را انتخاب كنيد ، تاريخ فاكتور را انتخاب كنيد ، تاريخ فاكتور را انتخاب كنيد     "صدور فاكتور براي تاريخ صدور فاكتور براي تاريخ صدور فاكتور براي تاريخ صدور فاكتور براي تاريخ     "قسمت قسمت قسمت قسمت 

ه باشد ، دريافت فاكتور ها ه باشد ، دريافت فاكتور ها ه باشد ، دريافت فاكتور ها ه باشد ، دريافت فاكتور ها تيك داشتتيك داشتتيك داشتتيك داشت    "گروهبنديگروهبنديگروهبنديگروهبندي"در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه در صورتي كه در قسمت نوع دريافت ، گزينه 

. . . . مي تواند بر اساس تاريخ فاكتور ، طرف حساب فاكتور و يا كاربر صادر كننده فاكتور صورت پذيرد مي تواند بر اساس تاريخ فاكتور ، طرف حساب فاكتور و يا كاربر صادر كننده فاكتور صورت پذيرد مي تواند بر اساس تاريخ فاكتور ، طرف حساب فاكتور و يا كاربر صادر كننده فاكتور صورت پذيرد مي تواند بر اساس تاريخ فاكتور ، طرف حساب فاكتور و يا كاربر صادر كننده فاكتور صورت پذيرد 

به عنوان مثال اگر دريافت فاكتورها بر اساس كاربر صادر كننده انجام شـود ، تمـام فاكتورهـاي    به عنوان مثال اگر دريافت فاكتورها بر اساس كاربر صادر كننده انجام شـود ، تمـام فاكتورهـاي    به عنوان مثال اگر دريافت فاكتورها بر اساس كاربر صادر كننده انجام شـود ، تمـام فاكتورهـاي    به عنوان مثال اگر دريافت فاكتورها بر اساس كاربر صادر كننده انجام شـود ، تمـام فاكتورهـاي    

عي كه توسط يك كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك ف عي كه توسط يك كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك فسري عي كه توسط يك كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك فسري عي كه توسط يك كاربر خاص صادر شده اند ، به صورت يك فسري اكتور فروش وارد سيستم مي اكتور فروش وارد سيستم مي اكتور فروش وارد سيستم مي اكتور فروش وارد سيستم مي سري

    . . . . شوند شوند شوند شوند 

مرجوعي سريع نيز در سيستم قابل استفاده هستند كه روش  مرجوعي سريع نيز در سيستم قابل استفاده هستند كه روش مشابه فاكتورهاي سريع ، فاكتورهاي  مرجوعي سريع نيز در سيستم قابل استفاده هستند كه روش مشابه فاكتورهاي سريع ، فاكتورهاي  مرجوعي سريع نيز در سيستم قابل استفاده هستند كه روش مشابه فاكتورهاي سريع ، فاكتورهاي  مشابه فاكتورهاي سريع ، فاكتورهاي 

اطالعات و دريافت آن ها مشابه فاكتورهاي سريع مي باشد  اطالعات و دريافت آن ها مشابه فاكتورهاي سريع مي باشد ورود  اطالعات و دريافت آن ها مشابه فاكتورهاي سريع مي باشد ورود  اطالعات و دريافت آن ها مشابه فاكتورهاي سريع مي باشد ورود      ....ورود 

 :سفارش خريد   6 – 9
    Alt+Kسفارش خريد را انتخاب كرده و يا از تركيب كليـد هـاي   سفارش خريد را انتخاب كرده و يا از تركيب كليـد هـاي   سفارش خريد را انتخاب كرده و يا از تركيب كليـد هـاي   سفارش خريد را انتخاب كرده و يا از تركيب كليـد هـاي       >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

    ....نحوه ورود اطالعات مشابه فاكتورها مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه فاكتورها مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه فاكتورها مي باشد نحوه ورود اطالعات مشابه فاكتورها مي باشد ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد 

ور خريد مي توانيد بر روي دكمه تبديل به فاكتور كليك  ور خريد مي توانيد بر روي دكمه تبديل به فاكتور كليك براي تبديل يك سفارش خريد به فاكت ور خريد مي توانيد بر روي دكمه تبديل به فاكتور كليك براي تبديل يك سفارش خريد به فاكت ور خريد مي توانيد بر روي دكمه تبديل به فاكتور كليك براي تبديل يك سفارش خريد به فاكت براي تبديل يك سفارش خريد به فاكت

    . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 
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 :پيش فاكتور فروش   6 – 10
كتور فروش اين است كه براي پيش فاكتور فروش هيچ سندي تفاوت پيش فاكتور فروش با فتفاوت پيش فاكتور فروش با فتفاوت پيش فاكتور فروش با فتفاوت پيش فاكتور فروش با ف كتور فروش اين است كه براي پيش فاكتور فروش هيچ سندي ا كتور فروش اين است كه براي پيش فاكتور فروش هيچ سندي ا كتور فروش اين است كه براي پيش فاكتور فروش هيچ سندي ا ا

فرم پيش فاكتور نيز مانند تمامي فرم پيش فاكتور نيز مانند تمامي فرم پيش فاكتور نيز مانند تمامي فرم پيش فاكتور نيز مانند تمامي . . . . صادر نمي شود و از مانده اقالم موجودي نيز كاسته نمي شود صادر نمي شود و از مانده اقالم موجودي نيز كاسته نمي شود صادر نمي شود و از مانده اقالم موجودي نيز كاسته نمي شود صادر نمي شود و از مانده اقالم موجودي نيز كاسته نمي شود 

    ....فرم هاي برنامه توسط كاربر قابل طراحي است فرم هاي برنامه توسط كاربر قابل طراحي است فرم هاي برنامه توسط كاربر قابل طراحي است فرم هاي برنامه توسط كاربر قابل طراحي است 

يد و يا از يد و يا از يد و يا از يد و يا از پيش فاكتور را انتخاب كنپيش فاكتور را انتخاب كنپيش فاكتور را انتخاب كنپيش فاكتور را انتخاب كن    >سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش / / / / پيش فاكتور پيش فاكتور پيش فاكتور پيش فاكتور     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

پيش فاكتور فروش قابليت تبديل به سفارش فروش پيش فاكتور فروش قابليت تبديل به سفارش فروش پيش فاكتور فروش قابليت تبديل به سفارش فروش پيش فاكتور فروش قابليت تبديل به سفارش فروش . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد          ٨+Altكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي  تركيبتركيبتركيبتركيب

براي اين منظور از دكمه هاي تبديل به سفارش و تبديل بـه فـاكتور   براي اين منظور از دكمه هاي تبديل به سفارش و تبديل بـه فـاكتور   براي اين منظور از دكمه هاي تبديل به سفارش و تبديل بـه فـاكتور   براي اين منظور از دكمه هاي تبديل به سفارش و تبديل بـه فـاكتور   . . . . و فاكتور فروش را دارد و فاكتور فروش را دارد و فاكتور فروش را دارد و فاكتور فروش را دارد 

از از از از     2222    در صورتي كه پارامتر شمارهدر صورتي كه پارامتر شمارهدر صورتي كه پارامتر شمارهدر صورتي كه پارامتر شماره. . . . نحوه ورود اطالعات نيز مشابه فاكتورهاست نحوه ورود اطالعات نيز مشابه فاكتورهاست نحوه ورود اطالعات نيز مشابه فاكتورهاست نحوه ورود اطالعات نيز مشابه فاكتورهاست . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد 

رهاي خريد و فروش تيك داشته باشد ، از تبديل پيش فاكت رهاي خريد و فروش تيك داشته باشد ، از تبديل پيش فاكتپارامت رهاي خريد و فروش تيك داشته باشد ، از تبديل پيش فاكتپارامت رهاي خريد و فروش تيك داشته باشد ، از تبديل پيش فاكتپارامت به فاكتور جلوگيري مي شود به فاكتور جلوگيري مي شود به فاكتور جلوگيري مي شود به فاكتور جلوگيري مي شود ورورورورپارامت

    ))))    ييييبه منظور جلوگيري از منفي شدن موجودبه منظور جلوگيري از منفي شدن موجودبه منظور جلوگيري از منفي شدن موجودبه منظور جلوگيري از منفي شدن موجود((((

 :سفارش فروش  6 - 11
سفارش فروش را انتخاب كرده و يا از سفارش فروش را انتخاب كرده و يا از سفارش فروش را انتخاب كرده و يا از سفارش فروش را انتخاب كرده و يا از     >سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش / / / / پيش فاكتورپيش فاكتورپيش فاكتورپيش فاكتور>از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

اگر مي خواهيد اين سفارش از روي يك پيش فاكتور اگر مي خواهيد اين سفارش از روي يك پيش فاكتور اگر مي خواهيد اين سفارش از روي يك پيش فاكتور اگر مي خواهيد اين سفارش از روي يك پيش فاكتور . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Alt+Oتركيب كليدهاي تركيب كليدهاي تركيب كليدهاي تركيب كليدهاي 

بـراي  بـراي  بـراي  بـراي  . . . . از قسمت ش پيش فاكتور ، پيش فاكتور مربوطه را انتخاب نماييد از قسمت ش پيش فاكتور ، پيش فاكتور مربوطه را انتخاب نماييد از قسمت ش پيش فاكتور ، پيش فاكتور مربوطه را انتخاب نماييد از قسمت ش پيش فاكتور ، پيش فاكتور مربوطه را انتخاب نماييد . . . . فروش صادر شود فروش صادر شود فروش صادر شود فروش صادر شود 

يك فاكتور فروش ، دكمه تبديل به فاكتور را كليك كنيد  يك فاكتور فروش ، دكمه تبديل به فاكتور را كليك كنيد تبديل اين سفارش به  يك فاكتور فروش ، دكمه تبديل به فاكتور را كليك كنيد تبديل اين سفارش به  يك فاكتور فروش ، دكمه تبديل به فاكتور را كليك كنيد تبديل اين سفارش به  سـاير مـوارد   سـاير مـوارد   سـاير مـوارد   سـاير مـوارد   ....تبديل اين سفارش به 

    ....اشد كه شرح داده شد اشد كه شرح داده شد اشد كه شرح داده شد اشد كه شرح داده شد مشابه فاكتورهاي خريد و فروش مي بمشابه فاكتورهاي خريد و فروش مي بمشابه فاكتورهاي خريد و فروش مي بمشابه فاكتورهاي خريد و فروش مي ب

اليي ثبت مي شود، در ليست موجودي ها بر مقدار واقعـي   اليي ثبت مي شود، در ليست موجودي ها بر مقدار واقعـي  هنگامي كه سفارش فروش براي كا اليي ثبت مي شود، در ليست موجودي ها بر مقدار واقعـي  هنگامي كه سفارش فروش براي كا اليي ثبت مي شود، در ليست موجودي ها بر مقدار واقعـي  هنگامي كه سفارش فروش براي كا هنگامي كه سفارش فروش براي كا

ر قابل فروش تأثير گذاشته و مقدار قابل فروش را بـر   ر قابل فروش تأثير گذاشته و مقدار قابل فروش را بـر  كاال تأثيري نمي گذارد، اما بر روي مقدا ر قابل فروش تأثير گذاشته و مقدار قابل فروش را بـر  كاال تأثيري نمي گذارد، اما بر روي مقدا ر قابل فروش تأثير گذاشته و مقدار قابل فروش را بـر  كاال تأثيري نمي گذارد، اما بر روي مقدا كاال تأثيري نمي گذارد، اما بر روي مقدا

    ....اساس مقدار سفارش نشان مي دهداساس مقدار سفارش نشان مي دهداساس مقدار سفارش نشان مي دهداساس مقدار سفارش نشان مي دهد

 :قدامسفارشات در دست ا ياز رو يصدور فاكتور جمع
سفارشات سفارشات سفارشات سفارشات     يييياز رواز رواز رواز رو    ييييصدور فاكتور جمعصدور فاكتور جمعصدور فاكتور جمعصدور فاكتور جمع    >سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش سفارش فروش / / / / پيش فاكتورپيش فاكتورپيش فاكتورپيش فاكتور    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييعملعملعملعمل    يييياز منواز منواز منواز منو

ل به فاكتور نشده اند ل به فاكتور نشده اند ل به فاكتور نشده اند ل به فاكتور نشده اند يييياز آن هنوز تبداز آن هنوز تبداز آن هنوز تبداز آن هنوز تبد    ييييا قسمتا قسمتا قسمتا قسمتييييكه تمام آن كه تمام آن كه تمام آن كه تمام آن     ييييد سفارشاتد سفارشاتد سفارشاتد سفارشاتييييتوانتوانتوانتوان    ييييدر دست اقدام مدر دست اقدام مدر دست اقدام مدر دست اقدام م

فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور ك ك ك ك ييييا به ا به ا به ا به ييييد د د د ييييييييد نماد نماد نماد نماييييل به فاكتور فروش جدل به فاكتور فروش جدل به فاكتور فروش جدل به فاكتور فروش جدييييك حساب تبدك حساب تبدك حساب تبدك حساب تبدييييو به نام و به نام و به نام و به نام     ييييععععييييرا به صورت تجمرا به صورت تجمرا به صورت تجمرا به صورت تجم

    ....ددددييييموجود آن ها را اضافه كنموجود آن ها را اضافه كنموجود آن ها را اضافه كنموجود آن ها را اضافه كن
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    ....ددددييييحساب مورد نظر را انتخاب نمائحساب مورد نظر را انتخاب نمائحساب مورد نظر را انتخاب نمائحساب مورد نظر را انتخاب نمائ �

    ....ددددييييكه سفارشات در آن قرار دارد را انتخاب نمائكه سفارشات در آن قرار دارد را انتخاب نمائكه سفارشات در آن قرار دارد را انتخاب نمائكه سفارشات در آن قرار دارد را انتخاب نمائ    ييييخخخخييييمحدوده تارمحدوده تارمحدوده تارمحدوده تار �

ـ يـ ك به فـاكتور جد ك به فـاكتور جد ك به فـاكتور جد ك به فـاكتور جد يييين سفارشات به فاكتور موجود اضافه گردد، تن سفارشات به فاكتور موجود اضافه گردد، تن سفارشات به فاكتور موجود اضافه گردد، تن سفارشات به فاكتور موجود اضافه گردد، تييييد كه اد كه اد كه اد كه اييييخواهخواهخواهخواه    يييياگر ماگر ماگر ماگر م � ـ ي ـ ي د را د را د را د را ي

    ....ددددييييد و شماره فاكتور مورد نظر را انتخاب نمائد و شماره فاكتور مورد نظر را انتخاب نمائد و شماره فاكتور مورد نظر را انتخاب نمائد و شماره فاكتور مورد نظر را انتخاب نمائييييبرداربرداربرداربردار

    ....ددددييييد مشاهده كند مشاهده كند مشاهده كند مشاهده كنييييتوانتوانتوانتوان    ييييدكمه مشاهده، اقالم سفارشات و مانده آنها را مدكمه مشاهده، اقالم سفارشات و مانده آنها را مدكمه مشاهده، اقالم سفارشات و مانده آنها را مدكمه مشاهده، اقالم سفارشات و مانده آنها را م    ييييك بر روك بر روك بر روك بر روييييبا كلبا كلبا كلبا كل �

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييدكمه صدور فاكتور، فاكتور مورد نظر صادر مدكمه صدور فاكتور، فاكتور مورد نظر صادر مدكمه صدور فاكتور، فاكتور مورد نظر صادر مدكمه صدور فاكتور، فاكتور مورد نظر صادر م    ييييك بر روك بر روك بر روك بر روييييبا كلبا كلبا كلبا كل �

 :برگشت از خريد و برگشت از فروش    6 – 12
مي شود كه كااليي را خريداري كرده ايد و مي خواهيد به      مي شود كه كااليي را خريداري كرده ايد و مي خواهيد به برگشت از خريد هنگامي استفاده  مي شود كه كااليي را خريداري كرده ايد و مي خواهيد به برگشت از خريد هنگامي استفاده  مي شود كه كااليي را خريداري كرده ايد و مي خواهيد به برگشت از خريد هنگامي استفاده  برگشت از خريد هنگامي استفاده 

برگشت از خريد را انتخاب برگشت از خريد را انتخاب برگشت از خريد را انتخاب برگشت از خريد را انتخاب     >براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه . . . . فروشنده مرجوع كنيد فروشنده مرجوع كنيد فروشنده مرجوع كنيد فروشنده مرجوع كنيد 

    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Alt+۴كرده و يا از تركيب كليدهاي كرده و يا از تركيب كليدهاي كرده و يا از تركيب كليدهاي كرده و يا از تركيب كليدهاي 

. . . . مشتري كاالي خريداري شده را مرجوع مي كندمشتري كاالي خريداري شده را مرجوع مي كندمشتري كاالي خريداري شده را مرجوع مي كندمشتري كاالي خريداري شده را مرجوع مي كنداز برگشت از فروش زماني استقاده مي شود كه از برگشت از فروش زماني استقاده مي شود كه از برگشت از فروش زماني استقاده مي شود كه از برگشت از فروش زماني استقاده مي شود كه 

كليك كنيـد و يـا از تركيـب    كليك كنيـد و يـا از تركيـب    كليك كنيـد و يـا از تركيـب    كليك كنيـد و يـا از تركيـب     برگشت از فروش رابرگشت از فروش رابرگشت از فروش رابرگشت از فروش را    >براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه براي اين منظور از منوي عمليات روزانه 

 ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     ٣+Altكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي 



170170170170 

 

 

نكته اي كه در برگشت از خريد و نكته اي كه در برگشت از خريد و نكته اي كه در برگشت از خريد و نكته اي كه در برگشت از خريد و . . . . ورود اطالعات مشابه فاكتورهاي خريد و فروش  مي باشد ورود اطالعات مشابه فاكتورهاي خريد و فروش  مي باشد ورود اطالعات مشابه فاكتورهاي خريد و فروش  مي باشد ورود اطالعات مشابه فاكتورهاي خريد و فروش  مي باشد 

ت دارد اين است كه در قسمت رفرنس ، شماره فاكتور خريد و يا ت دارد اين است كه در قسمت رفرنس ، شماره فاكتور خريد و يا ت دارد اين است كه در قسمت رفرنس ، شماره فاكتور خريد و يا ت دارد اين است كه در قسمت رفرنس ، شماره فاكتور خريد و يا برگشت از فروش بسيار اهميبرگشت از فروش بسيار اهميبرگشت از فروش بسيار اهميبرگشت از فروش بسيار اهمي

اگـر  اگـر  اگـر  اگـر  . . . . فاكتور فروش مربوطه كه مرجوعي از آن فاكتور انجام مي شود ، حتما مشـخص گـردد   فاكتور فروش مربوطه كه مرجوعي از آن فاكتور انجام مي شود ، حتما مشـخص گـردد   فاكتور فروش مربوطه كه مرجوعي از آن فاكتور انجام مي شود ، حتما مشـخص گـردد   فاكتور فروش مربوطه كه مرجوعي از آن فاكتور انجام مي شود ، حتما مشـخص گـردد   

شماره فاكتور مورد نظر را به خاطر نداريد ، بايد در فيلدهاي اضـافي فـاكتور كـه در قسـمت     شماره فاكتور مورد نظر را به خاطر نداريد ، بايد در فيلدهاي اضـافي فـاكتور كـه در قسـمت     شماره فاكتور مورد نظر را به خاطر نداريد ، بايد در فيلدهاي اضـافي فـاكتور كـه در قسـمت     شماره فاكتور مورد نظر را به خاطر نداريد ، بايد در فيلدهاي اضـافي فـاكتور كـه در قسـمت     

مبلغ برگشتي را وارد كنيد كه بايد برابـر قيمـت   مبلغ برگشتي را وارد كنيد كه بايد برابـر قيمـت   مبلغ برگشتي را وارد كنيد كه بايد برابـر قيمـت   مبلغ برگشتي را وارد كنيد كه بايد برابـر قيمـت   فاكتورهاي خريد و فروش به آن اشاره شد ، فاكتورهاي خريد و فروش به آن اشاره شد ، فاكتورهاي خريد و فروش به آن اشاره شد ، فاكتورهاي خريد و فروش به آن اشاره شد ، 

    ....ميانگين كاال ضربدر مقدار مرجوعي باشد ميانگين كاال ضربدر مقدار مرجوعي باشد ميانگين كاال ضربدر مقدار مرجوعي باشد ميانگين كاال ضربدر مقدار مرجوعي باشد 

 :افزايش ، كاهش و جايگزيني قيمت ها   6 – 13
سطح قيمت تعيين سطح قيمت تعيين سطح قيمت تعيين سطح قيمت تعيين     5555همانطور كه در بخش معرفي كاالها شرح داده شد ، براي هر كاال مي توان همانطور كه در بخش معرفي كاالها شرح داده شد ، براي هر كاال مي توان همانطور كه در بخش معرفي كاالها شرح داده شد ، براي هر كاال مي توان همانطور كه در بخش معرفي كاالها شرح داده شد ، براي هر كاال مي توان 

    ....كرد كرد كرد كرد 

/ / / / براي اين منظور از منوي افزايش براي اين منظور از منوي افزايش براي اين منظور از منوي افزايش براي اين منظور از منوي افزايش . . . . تغيير دهيد تغيير دهيد تغيير دهيد تغيير دهيد مي توانيد اين قيمت ها را به صورت دسته اي مي توانيد اين قيمت ها را به صورت دسته اي مي توانيد اين قيمت ها را به صورت دسته اي مي توانيد اين قيمت ها را به صورت دسته اي 

 .جايگزيني قيمت ها را انتخاب كنيدجايگزيني قيمت ها را انتخاب كنيدجايگزيني قيمت ها را انتخاب كنيدجايگزيني قيمت ها را انتخاب كنيد/ / / / كاهش كاهش كاهش كاهش 
 

 
 

ارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك زير گروه كاال ، كاالهاي  ارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك زير گروه كاال ، كاالهاي در پنجره باز شده اين امكان وجود د ارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك زير گروه كاال ، كاالهاي در پنجره باز شده اين امكان وجود د ارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك زير گروه كاال ، كاالهاي در پنجره باز شده اين امكان وجود د در پنجره باز شده اين امكان وجود د

    1111به عنوان مثال مي خواهيد قيمت سطح به عنوان مثال مي خواهيد قيمت سطح به عنوان مثال مي خواهيد قيمت سطح به عنوان مثال مي خواهيد قيمت سطح . . . . انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيد انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيد انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيد انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيد 

. . . . د شودد شودد شودد شودرقم اعشار رونرقم اعشار رونرقم اعشار رونرقم اعشار رون    2222ريال كنيد و مبلغ محاسبه شده تا ريال كنيد و مبلغ محاسبه شده تا ريال كنيد و مبلغ محاسبه شده تا ريال كنيد و مبلغ محاسبه شده تا     500500500500برابر كرده و به عالوه برابر كرده و به عالوه برابر كرده و به عالوه برابر كرده و به عالوه     2222كاالها را كاالها را كاالها را كاالها را 

انتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح     insertكاالهاي مورد نظر را از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد كاالهاي مورد نظر را از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد كاالهاي مورد نظر را از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد كاالهاي مورد نظر را از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد 

وارد وارد وارد وارد     را را را را         2222    در جعبه متن مربوط بـه ضـربدر ،  در جعبه متن مربوط بـه ضـربدر ،  در جعبه متن مربوط بـه ضـربدر ،  در جعبه متن مربوط بـه ضـربدر ،  . . . . در نظر بگيريد در نظر بگيريد در نظر بگيريد در نظر بگيريد     1111مبدا و سطح مقصد را سطح مبدا و سطح مقصد را سطح مبدا و سطح مقصد را سطح مبدا و سطح مقصد را سطح 

مه تاييد را مه تاييد را مه تاييد را مه تاييد را وارد كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكوارد كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكوارد كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دكوارد كنيد و از نوار ابزار باالي فرم دك    رارارارا    500500500500نموده و در جعبه متن جلوي بعالوه ، نموده و در جعبه متن جلوي بعالوه ، نموده و در جعبه متن جلوي بعالوه ، نموده و در جعبه متن جلوي بعالوه ، 

    ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

 :ست يمت به صورت ليمت سطوح قير قييتغ
    ييييست مست مست مست مييييمت به صورت لمت به صورت لمت به صورت لمت به صورت لييييمت سطوح قمت سطوح قمت سطوح قمت سطوح قيييير قر قر قر قييييييييتغتغتغتغ    >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي >اطالعات پايهاطالعات پايهاطالعات پايهاطالعات پايه    يييياز منواز منواز منواز منو

    ....ددددييييض نمائض نمائض نمائض نمائييييكجا تعوكجا تعوكجا تعوكجا تعوييييش فرض را ش فرض را ش فرض را ش فرض را ييييف پف پف پف پييييمت كاال و درصد تخفمت كاال و درصد تخفمت كاال و درصد تخفمت كاال و درصد تخفييييسطوح قسطوح قسطوح قسطوح ق    ييييد تمامد تمامد تمامد تمامييييتوانتوانتوانتوان
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 :في پيش فرض در فاكتورها 6 – 14
امكان را دارد تا انواع مختلف قيمت ها را به طور پيش فرض در فاكتور استفاده كند امكان را دارد تا انواع مختلف قيمت ها را به طور پيش فرض در فاكتور استفاده كند امكان را دارد تا انواع مختلف قيمت ها را به طور پيش فرض در فاكتور استفاده كند امكان را دارد تا انواع مختلف قيمت ها را به طور پيش فرض در فاكتور استفاده كند برنامه اين برنامه اين برنامه اين برنامه اين     

    21212121و و و و     20202020براي اين منظور از پارامترهاي شماره براي اين منظور از پارامترهاي شماره براي اين منظور از پارامترهاي شماره براي اين منظور از پارامترهاي شماره .  .  .  .  كه البته توسط كاربر نيز قابل تغيير خواهد بود كه البته توسط كاربر نيز قابل تغيير خواهد بود كه البته توسط كاربر نيز قابل تغيير خواهد بود كه البته توسط كاربر نيز قابل تغيير خواهد بود 

گزينه هاي قابل انتخاب گزينه هاي قابل انتخاب گزينه هاي قابل انتخاب گزينه هاي قابل انتخاب . . . . پارامترهاي خريد و فروش استفاده كنيد پارامترهاي خريد و فروش استفاده كنيد پارامترهاي خريد و فروش استفاده كنيد پارامترهاي خريد و فروش استفاده كنيد     >از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي 

، آخرين قيمت خريد ، آخرين قيمـت فـروش ،   ، آخرين قيمت خريد ، آخرين قيمـت فـروش ،   ، آخرين قيمت خريد ، آخرين قيمـت فـروش ،   ، آخرين قيمت خريد ، آخرين قيمـت فـروش ،       5555تا تا تا تا     1111قسمت عبارتند از قيمت سطح قسمت عبارتند از قيمت سطح قسمت عبارتند از قيمت سطح قسمت عبارتند از قيمت سطح     در ايندر ايندر ايندر اين

، قسمت معرفي كاالها شرح داده ، قسمت معرفي كاالها شرح داده ، قسمت معرفي كاالها شرح داده ، قسمت معرفي كاالها شرح داده     5555اين موارد در بخش اين موارد در بخش اين موارد در بخش اين موارد در بخش . . . . قيمت محاسبه شده ، قيمت ميانگين قيمت محاسبه شده ، قيمت ميانگين قيمت محاسبه شده ، قيمت ميانگين قيمت محاسبه شده ، قيمت ميانگين 

    ....شده است شده است شده است شده است 

 فاكتورها يتعريف انواع دسته بند   6 – 15
كنيد و هر دسته را با يك فرم خاص كنيد و هر دسته را با يك فرم خاص كنيد و هر دسته را با يك فرم خاص كنيد و هر دسته را با يك فرم خاص     ييييموجود در يك فاكتور را دسته بندموجود در يك فاكتور را دسته بندموجود در يك فاكتور را دسته بندموجود در يك فاكتور را دسته بند    ييييتوانيد كاالهاتوانيد كاالهاتوانيد كاالهاتوانيد كاالها    ييييشما مشما مشما مشما م

و همچنين رستوران ها و همچنين رستوران ها و همچنين رستوران ها و همچنين رستوران ها     ييييخدماتخدماتخدماتخدمات    ييييكاالهاكاالهاكاالهاكاالها    يييياين امكان برااين امكان برااين امكان برااين امكان برا. . . . چاپ و به يك پرينتر خاص ارسال نماييدچاپ و به يك پرينتر خاص ارسال نماييدچاپ و به يك پرينتر خاص ارسال نماييدچاپ و به يك پرينتر خاص ارسال نماييد

    ....باشد باشد باشد باشد     ييييبسيار مناسب مبسيار مناسب مبسيار مناسب مبسيار مناسب م

تعريف انواع دسته تعريف انواع دسته تعريف انواع دسته تعريف انواع دسته ((((    54545454پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره         >پارامترهاي خريد و فروشپارامترهاي خريد و فروشپارامترهاي خريد و فروشپارامترهاي خريد و فروش>    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    يييياز منواز منواز منواز منو

    ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد ) ) ) ) فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور     ييييبندبندبندبند
    

 
 

در سـتون فرمـت   در سـتون فرمـت   در سـتون فرمـت   در سـتون فرمـت   . . . . مختلف را وارد نماييـد  مختلف را وارد نماييـد  مختلف را وارد نماييـد  مختلف را وارد نماييـد      ييييهاهاهاها    ييييدسته بنددسته بنددسته بنددسته بند    ييييدر جدول سمت راست اسامدر جدول سمت راست اسامدر جدول سمت راست اسامدر جدول سمت راست اسام �

مورد نظر با آن چاپ شود تعيين مورد نظر با آن چاپ شود تعيين مورد نظر با آن چاپ شود تعيين مورد نظر با آن چاپ شود تعيين     ييييرا كه بايد دسته بندرا كه بايد دسته بندرا كه بايد دسته بندرا كه بايد دسته بند    ييييگزارش و ستون چاپگر ، نوع فرمگزارش و ستون چاپگر ، نوع فرمگزارش و ستون چاپگر ، نوع فرمگزارش و ستون چاپگر ، نوع فرم

 ....، يك رنگ اختصاص دهيد ، يك رنگ اختصاص دهيد ، يك رنگ اختصاص دهيد ، يك رنگ اختصاص دهيد     ييييهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بند    ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    ييييكنيد ضمنا مكنيد ضمنا مكنيد ضمنا مكنيد ضمنا م

 ....يك كنيد يك كنيد يك كنيد يك كنيد كلكلكلكل    "كاالها كاالها كاالها كاالها     ييييتعويض دسته بندتعويض دسته بندتعويض دسته بندتعويض دسته بند"دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييبر روبر روبر روبر رو �

 ....انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد     "ييييدسته بنددسته بنددسته بنددسته بند"مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به     ييييبندبندبندبند    دستهدستهدستهدسته �
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 ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد "انتخاب كاالانتخاب كاالانتخاب كاالانتخاب كاال"دكمه مربوط به دكمه مربوط به دكمه مربوط به دكمه مربوط به     ييييبر روبر روبر روبر رو �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterانتخاب نموده و انتخاب نموده و انتخاب نموده و انتخاب نموده و     Insertمورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد مورد نظر را با كليد     يييياز ليست كاالها ، كاالهااز ليست كاالها ، كاالهااز ليست كاالها ، كاالهااز ليست كاالها ، كاالها �

 ....يك كنيد يك كنيد يك كنيد يك كنيد را كلرا كلرا كلرا كل    "تاييدتاييدتاييدتاييد"    دكمهدكمهدكمهدكمه �
 

 
 

مربوط به مربوط به مربوط به مربوط به     يييي، يك برگه باز شده است كه كاالها، يك برگه باز شده است كه كاالها، يك برگه باز شده است كه كاالها، يك برگه باز شده است كه كاالها    ييييهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بند    ييييفاكتور فروش به ازافاكتور فروش به ازافاكتور فروش به ازافاكتور فروش به ازاحال در حال در حال در حال در  �

فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور     ييييدر رديف هادر رديف هادر رديف هادر رديف ها.  .  .  .  توان در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود  توان در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود  توان در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود  توان در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود      ييييرا مرا مرا مرا م    ييييهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بندهر دسته بند

. . . . شـوند  شـوند  شـوند  شـوند      يييي، با رنگ مربوط به خود نمايش داده م، با رنگ مربوط به خود نمايش داده م، با رنگ مربوط به خود نمايش داده م، با رنگ مربوط به خود نمايش داده م    ييييمربوط به هر دسته بندمربوط به هر دسته بندمربوط به هر دسته بندمربوط به هر دسته بند    ييييفروش كاالهافروش كاالهافروش كاالهافروش كاالها

 ....شود شود شود شود     يييياز كاالها با فرم مربوط به خود چاپ ماز كاالها با فرم مربوط به خود چاپ ماز كاالها با فرم مربوط به خود چاپ ماز كاالها با فرم مربوط به خود چاپ م    ييييندندندندهنگام چاپ نيز هر دسته بهنگام چاپ نيز هر دسته بهنگام چاپ نيز هر دسته بهنگام چاپ نيز هر دسته ب

 :هزينه ثابت در فاكتورها 6 -16
به صورت پيش فرض تنها بر روي فاكتور هاي خريد و فروش  به صورت پيش فرض تنها بر روي فاكتور هاي خريد و فروش هزينه ثابت يا همان ارزش افزوده  به صورت پيش فرض تنها بر روي فاكتور هاي خريد و فروش هزينه ثابت يا همان ارزش افزوده  به صورت پيش فرض تنها بر روي فاكتور هاي خريد و فروش هزينه ثابت يا همان ارزش افزوده  هزينه ثابت يا همان ارزش افزوده 

براي اين كار ابتدا بايد از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرض ها، قسمت براي اين كار ابتدا بايد از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرض ها، قسمت براي اين كار ابتدا بايد از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرض ها، قسمت براي اين كار ابتدا بايد از منوي اطالعات پايه، تعريف پيش فرض ها، قسمت . . . . اعمال مي گردداعمال مي گردداعمال مي گردداعمال مي گردد

    ....ثابت را انتخاب نمائيدثابت را انتخاب نمائيدثابت را انتخاب نمائيدثابت را انتخاب نمائيدهزينه هاي هزينه هاي هزينه هاي هزينه هاي 

هزينه هزينه هزينه هزينه % % % % 3333براي مثال براي تعريف براي مثال براي تعريف براي مثال براي تعريف براي مثال براي تعريف . . . . در قسمت پائين مي توانيد سه نوع هزينه ثابت را تعريف نمائيددر قسمت پائين مي توانيد سه نوع هزينه ثابت را تعريف نمائيددر قسمت پائين مي توانيد سه نوع هزينه ثابت را تعريف نمائيددر قسمت پائين مي توانيد سه نوع هزينه ثابت را تعريف نمائيد

. . . . درصد انتخاب مي نمائيمدرصد انتخاب مي نمائيمدرصد انتخاب مي نمائيمدرصد انتخاب مي نمائيم    1.51.51.51.5را نيز را نيز را نيز را نيز     2222درصد و هزينه اول سهم درصد و هزينه اول سهم درصد و هزينه اول سهم درصد و هزينه اول سهم     1.51.51.51.5را را را را     1111ثابت، هزينه اول سهم ثابت، هزينه اول سهم ثابت، هزينه اول سهم ثابت، هزينه اول سهم 

مورد استفاده قرار مي گيرد را مورد استفاده قرار مي گيرد را مورد استفاده قرار مي گيرد را مورد استفاده قرار مي گيرد را سپس از قسمت هاي باال حساب هايي كه براي هر سهم در فاكتورها سپس از قسمت هاي باال حساب هايي كه براي هر سهم در فاكتورها سپس از قسمت هاي باال حساب هايي كه براي هر سهم در فاكتورها سپس از قسمت هاي باال حساب هايي كه براي هر سهم در فاكتورها 

    ....تنظيم مي نمائيمتنظيم مي نمائيمتنظيم مي نمائيمتنظيم مي نمائيم
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تعويض هزينه ثابت اقالم موجودي تعويض هزينه ثابت اقالم موجودي تعويض هزينه ثابت اقالم موجودي تعويض هزينه ثابت اقالم موجودي     >معرفي اقالم موجوديمعرفي اقالم موجوديمعرفي اقالم موجوديمعرفي اقالم موجودي    >براي كاالها نيز از منوي اطالعات پايهبراي كاالها نيز از منوي اطالعات پايهبراي كاالها نيز از منوي اطالعات پايهبراي كاالها نيز از منوي اطالعات پايه

    ....مي توان براي همه يا تعدادي از كاالها، نوع هزينه ثابت پيش فرض تعيين نمودمي توان براي همه يا تعدادي از كاالها، نوع هزينه ثابت پيش فرض تعيين نمودمي توان براي همه يا تعدادي از كاالها، نوع هزينه ثابت پيش فرض تعيين نمودمي توان براي همه يا تعدادي از كاالها، نوع هزينه ثابت پيش فرض تعيين نمود

. . . . در فاكتورها هزينه ثابت اعمال مي گردددر فاكتورها هزينه ثابت اعمال مي گردددر فاكتورها هزينه ثابت اعمال مي گردددر فاكتورها هزينه ثابت اعمال مي گردد    با انجام اين تنظيمات به صورت اتوماتيك براي كاالهابا انجام اين تنظيمات به صورت اتوماتيك براي كاالهابا انجام اين تنظيمات به صورت اتوماتيك براي كاالهابا انجام اين تنظيمات به صورت اتوماتيك براي كاالها

از قبيل نوع اعمال با تأييد سرپرست، نوع اعمال پس از از قبيل نوع اعمال با تأييد سرپرست، نوع اعمال پس از از قبيل نوع اعمال با تأييد سرپرست، نوع اعمال پس از از قبيل نوع اعمال با تأييد سرپرست، نوع اعمال پس از ((((براي ساير تنظيمات مربوط به هزينه ثابت براي ساير تنظيمات مربوط به هزينه ثابت براي ساير تنظيمات مربوط به هزينه ثابت براي ساير تنظيمات مربوط به هزينه ثابت 

    ....استفاده نمائيداستفاده نمائيداستفاده نمائيداستفاده نمائيد    59595959پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش پارامتر هاي خريد و فروش >از شرايط محيطياز شرايط محيطياز شرايط محيطياز شرايط محيطي...) ...) ...) ...) تخفيف وتخفيف وتخفيف وتخفيف و
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 تعاريف اوليه 7 – 1 
    ::::براي كار در حسابداري صنعتي ،ابتدا بايد مراحل زير را انجام دهيد براي كار در حسابداري صنعتي ،ابتدا بايد مراحل زير را انجام دهيد براي كار در حسابداري صنعتي ،ابتدا بايد مراحل زير را انجام دهيد براي كار در حسابداري صنعتي ،ابتدا بايد مراحل زير را انجام دهيد 

كاالي در كاالي در كاالي در كاالي در انبار مواد اوليه ، انبار كاالي ساخته شده ، انبار انبار مواد اوليه ، انبار كاالي ساخته شده ، انبار انبار مواد اوليه ، انبار كاالي ساخته شده ، انبار انبار مواد اوليه ، انبار كاالي ساخته شده ، انبار ((((تعيين انبار هاي واحد توليديتعيين انبار هاي واحد توليديتعيين انبار هاي واحد توليديتعيين انبار هاي واحد توليدي �

 ...)...)...)...)جريان ساخت و جريان ساخت و جريان ساخت و جريان ساخت و 

 تعريف مواد اوليهتعريف مواد اوليهتعريف مواد اوليهتعريف مواد اوليه �

 تعريف محصوالتتعريف محصوالتتعريف محصوالتتعريف محصوالت �

 تعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت و كاالهاي نيمه ساختهتعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت و كاالهاي نيمه ساختهتعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت و كاالهاي نيمه ساختهتعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت و كاالهاي نيمه ساخته �

 تعريف هزينه هاي سربار و مستقيم توليديتعريف هزينه هاي سربار و مستقيم توليديتعريف هزينه هاي سربار و مستقيم توليديتعريف هزينه هاي سربار و مستقيم توليدي �

حسابداري حسابداري حسابداري حسابداري     >تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها تعريف پيش فرض ها     >تعيين حسابهاي مرتبط ، از منوي اطالعات پايه تعيين حسابهاي مرتبط ، از منوي اطالعات پايه تعيين حسابهاي مرتبط ، از منوي اطالعات پايه تعيين حسابهاي مرتبط ، از منوي اطالعات پايه  �

 صنعتي صنعتي صنعتي صنعتي 
 

را را را را     "چارت پيش فرض حسابها ساخته شـود چارت پيش فرض حسابها ساخته شـود چارت پيش فرض حسابها ساخته شـود چارت پيش فرض حسابها ساخته شـود "اد شركت جديد پارامتر اد شركت جديد پارامتر اد شركت جديد پارامتر اد شركت جديد پارامتر اگر در هنگام ايجاگر در هنگام ايجاگر در هنگام ايجاگر در هنگام ايج: : : : نكته نكته نكته نكته 

اوليه توسط خود سيستم ايجاد شده باشند ، اين حسابهاي مرتبط به اوليه توسط خود سيستم ايجاد شده باشند ، اين حسابهاي مرتبط به اوليه توسط خود سيستم ايجاد شده باشند ، اين حسابهاي مرتبط به اوليه توسط خود سيستم ايجاد شده باشند ، اين حسابهاي مرتبط به     ييييتيك زده باشيد و حسابهاتيك زده باشيد و حسابهاتيك زده باشيد و حسابهاتيك زده باشيد و حسابها

 ....طور پيش فرض مقداردهي شده اند طور پيش فرض مقداردهي شده اند طور پيش فرض مقداردهي شده اند طور پيش فرض مقداردهي شده اند 
 

    ::::تعيين انبارهاي واحد توليدي ، مواد اوليه و محصوالت تعيين انبارهاي واحد توليدي ، مواد اوليه و محصوالت تعيين انبارهاي واحد توليدي ، مواد اوليه و محصوالت تعيين انبارهاي واحد توليدي ، مواد اوليه و محصوالت 
    ....شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است         4444    –    1111، قسمت ، قسمت ، قسمت ، قسمت ) ) ) ) شناسنامه كاالهاشناسنامه كاالهاشناسنامه كاالهاشناسنامه كاالها((((    4444روش معرفي انبارها در بخش روش معرفي انبارها در بخش روش معرفي انبارها در بخش روش معرفي انبارها در بخش 

    

    ::::تعريف مواد اوليه تعريف مواد اوليه تعريف مواد اوليه تعريف مواد اوليه 
. . . . شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است         4444    ----    3333، قسمت ، قسمت ، قسمت ، قسمت )   )   )   )   شناسنامه كاالهاشناسنامه كاالهاشناسنامه كاالهاشناسنامه كاالها((((    4444روش معرفي مواد اوليه در بخشروش معرفي مواد اوليه در بخشروش معرفي مواد اوليه در بخشروش معرفي مواد اوليه در بخش

    ....در اين قسمت كالس كاال را مواد اوليه انتخاب كنيد در اين قسمت كالس كاال را مواد اوليه انتخاب كنيد در اين قسمت كالس كاال را مواد اوليه انتخاب كنيد در اين قسمت كالس كاال را مواد اوليه انتخاب كنيد 
    

    : : : : تعريف محصوالت تعريف محصوالت تعريف محصوالت تعريف محصوالت 
توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد توجه داشته باشيد ....شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است         4444    –    3333، قسمت ، قسمت ، قسمت ، قسمت     4444روش معرفي محصوالت در بخش روش معرفي محصوالت در بخش روش معرفي محصوالت در بخش روش معرفي محصوالت در بخش 

    ....كه  در اين قسمت كالس كاال بايد محصول انتخاب شود كه  در اين قسمت كالس كاال بايد محصول انتخاب شود كه  در اين قسمت كالس كاال بايد محصول انتخاب شود كه  در اين قسمت كالس كاال بايد محصول انتخاب شود 
    

    ) :) :) :) :فرمول ساختفرمول ساختفرمول ساختفرمول ساخت((((تعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت تعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت تعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت تعيين ريز مواد سازنده براي محصوالت 

را را را را     اطالعات اقالم موجودي محصول مورد نظراطالعات اقالم موجودي محصول مورد نظراطالعات اقالم موجودي محصول مورد نظراطالعات اقالم موجودي محصول مورد نظر    >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

انتخاب نموده، از برگه ليست مواد سازنده ، انبار، مقدار و نام مواد اوليه مصرفي جهـت توليـد   انتخاب نموده، از برگه ليست مواد سازنده ، انبار، مقدار و نام مواد اوليه مصرفي جهـت توليـد   انتخاب نموده، از برگه ليست مواد سازنده ، انبار، مقدار و نام مواد اوليه مصرفي جهـت توليـد   انتخاب نموده، از برگه ليست مواد سازنده ، انبار، مقدار و نام مواد اوليه مصرفي جهـت توليـد   

    ....را معرفي كنيد را معرفي كنيد را معرفي كنيد را معرفي كنيد ) ) ) ) فرمول ساخت محصولفرمول ساخت محصولفرمول ساخت محصولفرمول ساخت محصول((((محصول محصول محصول محصول 
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نبار ، انباري را كه مواد اوليه بايد از آن خارج شود  نبار ، انباري را كه مواد اوليه بايد از آن خارج شود در ستون شماره ا نبار ، انباري را كه مواد اوليه بايد از آن خارج شود در ستون شماره ا نبار ، انباري را كه مواد اوليه بايد از آن خارج شود در ستون شماره ا تعيـين  تعيـين  تعيـين  تعيـين  ) ) ) ) انبار مواد اوليهانبار مواد اوليهانبار مواد اوليهانبار مواد اوليه((((در ستون شماره ا

اوليه را انتخاب كنيد  و در ستون مقدار مصرفي ، مقداري از اوليه را انتخاب كنيد  و در ستون مقدار مصرفي ، مقداري از اوليه را انتخاب كنيد  و در ستون مقدار مصرفي ، مقداري از اوليه را انتخاب كنيد  و در ستون مقدار مصرفي ، مقداري از در ستون نام كاال نام ماده در ستون نام كاال نام ماده در ستون نام كاال نام ماده در ستون نام كاال نام ماده . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

توجه داشته باشيد كه در رسيد توجه داشته باشيد كه در رسيد توجه داشته باشيد كه در رسيد توجه داشته باشيد كه در رسيد . . . . ماده اوليه كه در محصول به كار مي رود ، مشخص مي شود ماده اوليه كه در محصول به كار مي رود ، مشخص مي شود ماده اوليه كه در محصول به كار مي رود ، مشخص مي شود ماده اوليه كه در محصول به كار مي رود ، مشخص مي شود 

    ....بنابراين بايد بسيار دقيق باشد بنابراين بايد بسيار دقيق باشد بنابراين بايد بسيار دقيق باشد بنابراين بايد بسيار دقيق باشد . . . . انبار توليد از اين فرمول استفاده مي شود انبار توليد از اين فرمول استفاده مي شود انبار توليد از اين فرمول استفاده مي شود انبار توليد از اين فرمول استفاده مي شود 

 :تسهيم هزينه ها 7 – 2
د كه در توليد دخيل مي باشند و بايد روي قيمت محصوالت يك سري حسابهاي هزينه يك سري حسابهاي هزينه يك سري حسابهاي هزينه يك سري حسابهاي هزينه  د كه در توليد دخيل مي باشند و بايد روي قيمت محصوالت هستن د كه در توليد دخيل مي باشند و بايد روي قيمت محصوالت هستن د كه در توليد دخيل مي باشند و بايد روي قيمت محصوالت هستن هستن

براي اين هزينه ها بايد حساب تفصيلي براي اين هزينه ها بايد حساب تفصيلي براي اين هزينه ها بايد حساب تفصيلي براي اين هزينه ها بايد حساب تفصيلي ) . ) . ) . ) . ييييمستقيم و سربار توليدمستقيم و سربار توليدمستقيم و سربار توليدمستقيم و سربار توليد    ييييهزينه هاهزينه هاهزينه هاهزينه ها((((سرشكن شوند سرشكن شوند سرشكن شوند سرشكن شوند 

    1111قسمت قسمت قسمت قسمت )  )  )  )      ييييو حسابدارو حسابدارو حسابدارو حسابدار    ييييعمليات مالعمليات مالعمليات مالعمليات مال((((    3333تعريف شده باشد كه روش معرفي حسابها در بخش تعريف شده باشد كه روش معرفي حسابها در بخش تعريف شده باشد كه روش معرفي حسابها در بخش تعريف شده باشد كه روش معرفي حسابها در بخش 

اهميت مي باشد اين است كه در هنگام معرفي اهميت مي باشد اين است كه در هنگام معرفي اهميت مي باشد اين است كه در هنگام معرفي اهميت مي باشد اين است كه در هنگام معرفي نكته ا ي كه حائز نكته ا ي كه حائز نكته ا ي كه حائز نكته ا ي كه حائز . . . . شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است     3333    –

حال برگه حال برگه حال برگه حال برگه . . . . حساب هزينه ،  قسمت نوع حساب ، هزينه هاي توليدي يا غير توليدي انتخاب شود حساب هزينه ،  قسمت نوع حساب ، هزينه هاي توليدي يا غير توليدي انتخاب شود حساب هزينه ،  قسمت نوع حساب ، هزينه هاي توليدي يا غير توليدي انتخاب شود حساب هزينه ،  قسمت نوع حساب ، هزينه هاي توليدي يا غير توليدي انتخاب شود 

 ....تسهيم هزينه را انتخاب نماييد تسهيم هزينه را انتخاب نماييد تسهيم هزينه را انتخاب نماييد تسهيم هزينه را انتخاب نماييد 

 

مورد نظر كه مي خواهيد هزينه را روي آنها سرشكن كنيد  مورد نظر كه مي خواهيد هزينه را روي آنها سرشكن كنيد از قسمت نام محصول ، محصوالت  مورد نظر كه مي خواهيد هزينه را روي آنها سرشكن كنيد از قسمت نام محصول ، محصوالت  مورد نظر كه مي خواهيد هزينه را روي آنها سرشكن كنيد از قسمت نام محصول ، محصوالت  از قسمت نام محصول ، محصوالت 

. . . . درصدي از هزينه كه براي هر محصول ، به كار مي رود مشـخص شـود   درصدي از هزينه كه براي هر محصول ، به كار مي رود مشـخص شـود   درصدي از هزينه كه براي هر محصول ، به كار مي رود مشـخص شـود   درصدي از هزينه كه براي هر محصول ، به كار مي رود مشـخص شـود   بايد بايد بايد بايد . . . . انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد 

    ....باشد باشد باشد باشد     100100100100واضح است كه در انتها بايد جمع درصدها واضح است كه در انتها بايد جمع درصدها واضح است كه در انتها بايد جمع درصدها واضح است كه در انتها بايد جمع درصدها 
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 :رسيد انبار توليد  7 – 3
براي براي براي براي . . . . براي آنكه توليد يك محصول را به سيستم اعالم كنيد ، بايد رسيد انبار توليد صادر نماييد براي آنكه توليد يك محصول را به سيستم اعالم كنيد ، بايد رسيد انبار توليد صادر نماييد براي آنكه توليد يك محصول را به سيستم اعالم كنيد ، بايد رسيد انبار توليد صادر نماييد براي آنكه توليد يك محصول را به سيستم اعالم كنيد ، بايد رسيد انبار توليد صادر نماييد 

رسيد انبار توليد را انتخاب رسيد انبار توليد را انتخاب رسيد انبار توليد را انتخاب رسيد انبار توليد را انتخاب     >عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي     >اين منظور از منوي عمليات روزانه اين منظور از منوي عمليات روزانه اين منظور از منوي عمليات روزانه اين منظور از منوي عمليات روزانه 

    ....استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد         ٩+Altنموده و يا از تركيب كليدهاي نموده و يا از تركيب كليدهاي نموده و يا از تركيب كليدهاي نموده و يا از تركيب كليدهاي 

    ....در ستون انبار ، انبار كاالي ساخته شده را انتخاب كنيد در ستون انبار ، انبار كاالي ساخته شده را انتخاب كنيد در ستون انبار ، انبار كاالي ساخته شده را انتخاب كنيد در ستون انبار ، انبار كاالي ساخته شده را انتخاب كنيد  �

 ....در ستون نام كاال ، نام محصول را وارد كنيد در ستون نام كاال ، نام محصول را وارد كنيد در ستون نام كاال ، نام محصول را وارد كنيد در ستون نام كاال ، نام محصول را وارد كنيد  �

    ....    در ستون مقدار ، مقدار توليد شده از محصول را وارد نماييددر ستون مقدار ، مقدار توليد شده از محصول را وارد نماييددر ستون مقدار ، مقدار توليد شده از محصول را وارد نماييددر ستون مقدار ، مقدار توليد شده از محصول را وارد نماييد �

    >پارامترهاي حسابداري صنعتي پارامترهاي حسابداري صنعتي پارامترهاي حسابداري صنعتي پارامترهاي حسابداري صنعتي     >پس از صدور رسيد انبار توليد اگر در منوي شرايط محيطي پس از صدور رسيد انبار توليد اگر در منوي شرايط محيطي پس از صدور رسيد انبار توليد اگر در منوي شرايط محيطي پس از صدور رسيد انبار توليد اگر در منوي شرايط محيطي     

ين رسيد توليد ، در انبار مواد اوليـه ، حوالـه اي       1111پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره  ين رسيد توليد ، در انبار مواد اوليـه ، حوالـه اي   تيك داشته باشد ، در ازاي ا ين رسيد توليد ، در انبار مواد اوليـه ، حوالـه اي   تيك داشته باشد ، در ازاي ا ين رسيد توليد ، در انبار مواد اوليـه ، حوالـه اي   تيك داشته باشد ، در ازاي ا تيك داشته باشد ، در ازاي ا

ساخت محصول از مانده مواد اوليه مورد نظر كاسته مي شو ساخت محصول از مانده مواد اوليه مورد نظر كاسته مي شوصادر مي شود كه مطابق با فرمول  ساخت محصول از مانده مواد اوليه مورد نظر كاسته مي شوصادر مي شود كه مطابق با فرمول  ساخت محصول از مانده مواد اوليه مورد نظر كاسته مي شوصادر مي شود كه مطابق با فرمول  د د د د صادر مي شود كه مطابق با فرمول 

سندي كه براي رسيد انبار صادر مي شود بدين صورت است كه حساب كاالي ساخته شده به سندي كه براي رسيد انبار صادر مي شود بدين صورت است كه حساب كاالي ساخته شده به سندي كه براي رسيد انبار صادر مي شود بدين صورت است كه حساب كاالي ساخته شده به سندي كه براي رسيد انبار صادر مي شود بدين صورت است كه حساب كاالي ساخته شده به . . . . 

ه در محصول طبق فرمول ساخت ، بدهكار مي شود و حسـاب   ه در محصول طبق فرمول ساخت ، بدهكار مي شود و حسـاب  اندازه ارزش  مواد مورد استفاد ه در محصول طبق فرمول ساخت ، بدهكار مي شود و حسـاب  اندازه ارزش  مواد مورد استفاد ه در محصول طبق فرمول ساخت ، بدهكار مي شود و حسـاب  اندازه ارزش  مواد مورد استفاد اندازه ارزش  مواد مورد استفاد

اندازه ارزش موادمصرف شده در محصول طبق فرمول سـاخت   اندازه ارزش موادمصرف شده در محصول طبق فرمول سـاخت  كاالي در جريان ساخت نيز به  اندازه ارزش موادمصرف شده در محصول طبق فرمول سـاخت  كاالي در جريان ساخت نيز به  اندازه ارزش موادمصرف شده در محصول طبق فرمول سـاخت  كاالي در جريان ساخت نيز به  كاالي در جريان ساخت نيز به 

دي كه براي حواله انبار در انبار مواد اوليه صادر مي شود به اين صورت دي كه براي حواله انبار در انبار مواد اوليه صادر مي شود به اين صورت دي كه براي حواله انبار در انبار مواد اوليه صادر مي شود به اين صورت دي كه براي حواله انبار در انبار مواد اوليه صادر مي شود به اين صورت سنسنسنسن.  .  .  .  بستانكار مي شود بستانكار مي شود بستانكار مي شود بستانكار مي شود 

اندازه ارزش مواد اوليه كه از انبار مواد اوليه خارج  اندازه ارزش مواد اوليه كه از انبار مواد اوليه خارج است كه حساب كاالي در جريان ساخت به  اندازه ارزش مواد اوليه كه از انبار مواد اوليه خارج است كه حساب كاالي در جريان ساخت به  اندازه ارزش مواد اوليه كه از انبار مواد اوليه خارج است كه حساب كاالي در جريان ساخت به  است كه حساب كاالي در جريان ساخت به 

    ييييبـرا بـرا بـرا بـرا . . . . شده بدهكار مي شود و حساب موجودي مواد اوليه به همان ميزان بستانكار مي شـود  شده بدهكار مي شود و حساب موجودي مواد اوليه به همان ميزان بستانكار مي شـود  شده بدهكار مي شود و حساب موجودي مواد اوليه به همان ميزان بستانكار مي شـود  شده بدهكار مي شود و حساب موجودي مواد اوليه به همان ميزان بستانكار مي شـود  

را را را را     "حوالهحوالهحوالهحواله"شده توسط سيستم ، از پايين فرم رسيد انبار توليد دكمه شده توسط سيستم ، از پايين فرم رسيد انبار توليد دكمه شده توسط سيستم ، از پايين فرم رسيد انبار توليد دكمه شده توسط سيستم ، از پايين فرم رسيد انبار توليد دكمه     مشاهده حواله توليد صادرمشاهده حواله توليد صادرمشاهده حواله توليد صادرمشاهده حواله توليد صادر

    ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

 

    2222پـارامتر شـماره   پـارامتر شـماره   پـارامتر شـماره   پـارامتر شـماره       >    ييييصـنعت صـنعت صـنعت صـنعت     ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    يييياگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيط: : : : نكته نكته نكته نكته 

توانيد پس از توانيد پس از توانيد پس از توانيد پس از     ييييتيك داشته باشد ، شما متيك داشته باشد ، شما متيك داشته باشد ، شما متيك داشته باشد ، شما م) ) ) ) حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد ((((

توليد ، حواله توليد را اصالح نموده و ميزان مصرف واقعصدور رسيد انباصدور رسيد انباصدور رسيد انباصدور رسيد انبا توليد ، حواله توليد را اصالح نموده و ميزان مصرف واقعر  توليد ، حواله توليد را اصالح نموده و ميزان مصرف واقعر  توليد ، حواله توليد را اصالح نموده و ميزان مصرف واقعر  مـواد را مشـخص   مـواد را مشـخص   مـواد را مشـخص   مـواد را مشـخص       يييير 

    نماييد نماييد نماييد نماييد 

    

تيك تيك تيك تيك     5555پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييصنعتصنعتصنعتصنعت    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    يييياگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيطاگر در قسمت شرايط محيط: : : : نكته نكته نكته نكته 

ليد ، به صورت اتوماتيك ، فرمول ساخت محصول نيز اصالح  ليد ، به صورت اتوماتيك ، فرمول ساخت محصول نيز اصالح داشته باشد ، پس از اصالح حواله تو ليد ، به صورت اتوماتيك ، فرمول ساخت محصول نيز اصالح داشته باشد ، پس از اصالح حواله تو ليد ، به صورت اتوماتيك ، فرمول ساخت محصول نيز اصالح داشته باشد ، پس از اصالح حواله تو داشته باشد ، پس از اصالح حواله تو

    ....خواهد شد خواهد شد خواهد شد خواهد شد 
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 :حقوق كارمزدي  7 – 4
ممكن است شما بر اساس حجم توليد محصـوالت بـه كـارگران حقـوق پرداخـت كنيـد ، يـا        ممكن است شما بر اساس حجم توليد محصـوالت بـه كـارگران حقـوق پرداخـت كنيـد ، يـا        ممكن است شما بر اساس حجم توليد محصـوالت بـه كـارگران حقـوق پرداخـت كنيـد ، يـا        ممكن است شما بر اساس حجم توليد محصـوالت بـه كـارگران حقـوق پرداخـت كنيـد ، يـا        

براي استفاده از براي استفاده از براي استفاده از براي استفاده از . . . . ديگر ارسال نماييد ديگر ارسال نماييد ديگر ارسال نماييد ديگر ارسال نماييد     ييييبه كارگاه هابه كارگاه هابه كارگاه هابه كارگاه ها    ييييانجام عمليات تكميلانجام عمليات تكميلانجام عمليات تكميلانجام عمليات تكميل    ييييمحصوالت را برامحصوالت را برامحصوالت را برامحصوالت را برا

صيلي ايجاد صيلي ايجاد صيلي ايجاد صيلي ايجاد يك حساب تفيك حساب تفيك حساب تفيك حساب تف)  )  )  )  و يا كارگاه ها و يا كارگاه ها و يا كارگاه ها و يا كارگاه ها ( ( ( ( حقوق كارمزدي ابتدا بايد براي هريك از كارگران حقوق كارمزدي ابتدا بايد براي هريك از كارگران حقوق كارمزدي ابتدا بايد براي هريك از كارگران حقوق كارمزدي ابتدا بايد براي هريك از كارگران 

اطالعات اقالم موجودي ، برگه اطالعات اقالم موجودي ، برگه اطالعات اقالم موجودي ، برگه اطالعات اقالم موجودي ، برگه     >معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي معرفي اقالم موجودي     >سپس از منوي اطالعات پايه سپس از منوي اطالعات پايه سپس از منوي اطالعات پايه سپس از منوي اطالعات پايه . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

    ....مربوط به حقوق كارمزدي را انتخاب كرده  و محصول مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به حقوق كارمزدي را انتخاب كرده  و محصول مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به حقوق كارمزدي را انتخاب كرده  و محصول مورد نظر را انتخاب نماييد مربوط به حقوق كارمزدي را انتخاب كرده  و محصول مورد نظر را انتخاب نماييد 

نام حساب ، حساب دريافت كننده دستمزد را انتخاب كنيد  � نام حساب ، حساب دريافت كننده دستمزد را انتخاب كنيد در ستون مربوط به  نام حساب ، حساب دريافت كننده دستمزد را انتخاب كنيد در ستون مربوط به  نام حساب ، حساب دريافت كننده دستمزد را انتخاب كنيد در ستون مربوط به      ....در ستون مربوط به 

 ....دستمزد توليد هر واحد از محصول وارد مي شود دستمزد توليد هر واحد از محصول وارد مي شود دستمزد توليد هر واحد از محصول وارد مي شود دستمزد توليد هر واحد از محصول وارد مي شود در ستون مبلغ ، در ستون مبلغ ، در ستون مبلغ ، در ستون مبلغ ،  �

 ....در ستون حساب مقابل ، حساب مربوط به هزينه دستمزد را وارد كنيد در ستون حساب مقابل ، حساب مربوط به هزينه دستمزد را وارد كنيد در ستون حساب مقابل ، حساب مربوط به هزينه دستمزد را وارد كنيد در ستون حساب مقابل ، حساب مربوط به هزينه دستمزد را وارد كنيد  �
 

بله انتخاب شود ، در هنگام محاسبه قيمـت تمـام شـده و سـند     بله انتخاب شود ، در هنگام محاسبه قيمـت تمـام شـده و سـند     بله انتخاب شود ، در هنگام محاسبه قيمـت تمـام شـده و سـند     بله انتخاب شود ، در هنگام محاسبه قيمـت تمـام شـده و سـند         "هموارههموارههموارههمواره"اگر ستون اگر ستون اگر ستون اگر ستون : : : : نكته نكته نكته نكته 

 ....حسابداري مربوط به آن ، از اين رديف استفاده مي شود حسابداري مربوط به آن ، از اين رديف استفاده مي شود حسابداري مربوط به آن ، از اين رديف استفاده مي شود حسابداري مربوط به آن ، از اين رديف استفاده مي شود 
    

در هنگام صدور رسيد انبار توليد ، نام عوامل كارمزدي اگر ستون اگر ستون اگر ستون اگر ستون ::::نكته نكته نكته نكته  در هنگام صدور رسيد انبار توليد ، نام عوامل كارمزدي فقط بله انتخاب شود ،  در هنگام صدور رسيد انبار توليد ، نام عوامل كارمزدي فقط بله انتخاب شود ،  در هنگام صدور رسيد انبار توليد ، نام عوامل كارمزدي فقط بله انتخاب شود ،  فقط بله انتخاب شود ، 

 ....پرسيده مي شود و توسط كاربر قابل انتخاب خواهد بود پرسيده مي شود و توسط كاربر قابل انتخاب خواهد بود پرسيده مي شود و توسط كاربر قابل انتخاب خواهد بود پرسيده مي شود و توسط كاربر قابل انتخاب خواهد بود 
 

 :محاسبه قيمت تمام شده  7 – 5
بعد از يك دوره توليد ، قيمت تمام شده محاسبه مي شود  بعد از يك دوره توليد ، قيمت تمام شده محاسبه مي شود معموال  بعد از يك دوره توليد ، قيمت تمام شده محاسبه مي شود معموال  بعد از يك دوره توليد ، قيمت تمام شده محاسبه مي شود معموال  براي محاسبه قيمت تمام براي محاسبه قيمت تمام براي محاسبه قيمت تمام براي محاسبه قيمت تمام . . . . معموال 

    ::::كنيد كنيد كنيد كنيد شده به صورت زير عمل شده به صورت زير عمل شده به صورت زير عمل شده به صورت زير عمل 

محاسبه قيمت تمام شـده را  محاسبه قيمت تمام شـده را  محاسبه قيمت تمام شـده را  محاسبه قيمت تمام شـده را      >عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه  �

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     ٩+Altانتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي 

 بر روي دكمه محاسبه جديد كليك كنيد بر روي دكمه محاسبه جديد كليك كنيد بر روي دكمه محاسبه جديد كليك كنيد بر روي دكمه محاسبه جديد كليك كنيد  �

 . . . . روي برگه محاسبه كليك كنيد روي برگه محاسبه كليك كنيد روي برگه محاسبه كليك كنيد روي برگه محاسبه كليك كنيد  �
    

    ....را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد     "ه نهاييه نهاييه نهاييه نهاييمحاسبمحاسبمحاسبمحاسب"، دكمه ، دكمه ، دكمه ، دكمه     "محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه"در پنجره باز شده ، در پايين دكمه در پنجره باز شده ، در پايين دكمه در پنجره باز شده ، در پايين دكمه در پنجره باز شده ، در پايين دكمه 
    

اده مي شود كه محاسبه قيمت تمام شده همراه با بسـتن  :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته  اده مي شود كه محاسبه قيمت تمام شده همراه با بسـتن  از محاسبه نهايي زماني استف اده مي شود كه محاسبه قيمت تمام شده همراه با بسـتن  از محاسبه نهايي زماني استف اده مي شود كه محاسبه قيمت تمام شده همراه با بسـتن  از محاسبه نهايي زماني استف از محاسبه نهايي زماني استف

ليدي باشد كه معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود  ليدي باشد كه معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود كليه حسابهاي هزينه هاي مستقيم تو ليدي باشد كه معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود كليه حسابهاي هزينه هاي مستقيم تو ليدي باشد كه معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود كليه حسابهاي هزينه هاي مستقيم تو     ....كليه حسابهاي هزينه هاي مستقيم تو
 

    ::::جايگزيني قيمت تمام شده محصول جايگزيني قيمت تمام شده محصول جايگزيني قيمت تمام شده محصول جايگزيني قيمت تمام شده محصول 
ئز اهميت مي باشد كه با كليك محاسبه جديد تاريخچه اي  ئز اهميت مي باشد كه با كليك محاسبه جديد تاريخچه اي انجام محاسبه جديد از آن جهت حا ئز اهميت مي باشد كه با كليك محاسبه جديد تاريخچه اي انجام محاسبه جديد از آن جهت حا ئز اهميت مي باشد كه با كليك محاسبه جديد تاريخچه اي انجام محاسبه جديد از آن جهت حا انجام محاسبه جديد از آن جهت حا

اگر محاسبه جديدتان با مشكل مواجه شد مي توانيد با زدن كليد اگر محاسبه جديدتان با مشكل مواجه شد مي توانيد با زدن كليد اگر محاسبه جديدتان با مشكل مواجه شد مي توانيد با زدن كليد اگر محاسبه جديدتان با مشكل مواجه شد مي توانيد با زدن كليد . . . . براي آن ايجاد مي گرددبراي آن ايجاد مي گرددبراي آن ايجاد مي گرددبراي آن ايجاد مي گردد
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همچنين مي توانيد محاسبه همچنين مي توانيد محاسبه همچنين مي توانيد محاسبه همچنين مي توانيد محاسبه . . . . بازگشت به مرحله قبل از محاسبه برگشته و آن را دوباره انجام دهيدبازگشت به مرحله قبل از محاسبه برگشته و آن را دوباره انجام دهيدبازگشت به مرحله قبل از محاسبه برگشته و آن را دوباره انجام دهيدبازگشت به مرحله قبل از محاسبه برگشته و آن را دوباره انجام دهيد

    ....ها انجام دهيد تا قيمت تمام شده را در بين بازه هاي جديد شده محاسبه نمايدها انجام دهيد تا قيمت تمام شده را در بين بازه هاي جديد شده محاسبه نمايدها انجام دهيد تا قيمت تمام شده را در بين بازه هاي جديد شده محاسبه نمايدها انجام دهيد تا قيمت تمام شده را در بين بازه هاي جديد شده محاسبه نمايدرا باررا باررا باررا بار

اگر از فرم محاسبه قيمت تمام شده ، برگه قيمت تمام شده را انتخاب كنيد و دكمه جايگزيني اگر از فرم محاسبه قيمت تمام شده ، برگه قيمت تمام شده را انتخاب كنيد و دكمه جايگزيني اگر از فرم محاسبه قيمت تمام شده ، برگه قيمت تمام شده را انتخاب كنيد و دكمه جايگزيني اگر از فرم محاسبه قيمت تمام شده ، برگه قيمت تمام شده را انتخاب كنيد و دكمه جايگزيني 

يك كنيد، قيمت تمام شده جديد بر اساس آخرين محاسبه ،  يك كنيد، قيمت تمام شده جديد بر اساس آخرين محاسبه ، قيمت تمام محصوالت را كل يك كنيد، قيمت تمام شده جديد بر اساس آخرين محاسبه ، قيمت تمام محصوالت را كل يك كنيد، قيمت تمام شده جديد بر اساس آخرين محاسبه ، قيمت تمام محصوالت را كل قيمت تمام محصوالت را كل

. . . . بنابراين قيمت در كاردكس جايگزين خواهد شد بنابراين قيمت در كاردكس جايگزين خواهد شد بنابراين قيمت در كاردكس جايگزين خواهد شد بنابراين قيمت در كاردكس جايگزين خواهد شد . . . . ي مي شود ي مي شود ي مي شود ي مي شود جايگزين قيمت تمام شده قبلجايگزين قيمت تمام شده قبلجايگزين قيمت تمام شده قبلجايگزين قيمت تمام شده قبل

براي مشاهده آخرين قيمت تمام شده محصول ، از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست مواد براي مشاهده آخرين قيمت تمام شده محصول ، از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست مواد براي مشاهده آخرين قيمت تمام شده محصول ، از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست مواد براي مشاهده آخرين قيمت تمام شده محصول ، از قسمت معرفي اقالم موجودي ، ليست مواد 

    ....سازنده را انتخاب كنيدسازنده را انتخاب كنيدسازنده را انتخاب كنيدسازنده را انتخاب كنيد
 

    ::::تاريخچه محاسبات قيمت تمام شده تاريخچه محاسبات قيمت تمام شده تاريخچه محاسبات قيمت تمام شده تاريخچه محاسبات قيمت تمام شده 
يمت تمام شده معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود  يمت تمام شده معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود محاسبه ق يمت تمام شده معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود محاسبه ق يمت تمام شده معموال در پايان دوره مالي انجام مي شود محاسبه ق ن حال برنامـه ايـن   ن حال برنامـه ايـن   ن حال برنامـه ايـن   ن حال برنامـه ايـن   با ايبا ايبا ايبا اي. . . . محاسبه ق

در اين صورت تاريخچه محاسبات قيمت تمام در اين صورت تاريخچه محاسبات قيمت تمام در اين صورت تاريخچه محاسبات قيمت تمام در اين صورت تاريخچه محاسبات قيمت تمام . . . . امكان را دارد كه اين عمل چند بار انجام شود امكان را دارد كه اين عمل چند بار انجام شود امكان را دارد كه اين عمل چند بار انجام شود امكان را دارد كه اين عمل چند بار انجام شود 

بـراي  بـراي  بـراي  بـراي  . . . . شده درقسمت تاريخچه  نگهداري مي شود و مي توان ايـن محاسـبات را برگشـت زد    شده درقسمت تاريخچه  نگهداري مي شود و مي توان ايـن محاسـبات را برگشـت زد    شده درقسمت تاريخچه  نگهداري مي شود و مي توان ايـن محاسـبات را برگشـت زد    شده درقسمت تاريخچه  نگهداري مي شود و مي توان ايـن محاسـبات را برگشـت زد    

مشاهده جزئيات قيمت تمام شده هر سري ، دكمه مشاهده و  براي برگشت محاسبه قيمت تمام مشاهده جزئيات قيمت تمام شده هر سري ، دكمه مشاهده و  براي برگشت محاسبه قيمت تمام مشاهده جزئيات قيمت تمام شده هر سري ، دكمه مشاهده و  براي برگشت محاسبه قيمت تمام مشاهده جزئيات قيمت تمام شده هر سري ، دكمه مشاهده و  براي برگشت محاسبه قيمت تمام 

    ....شده دكمه برگشت را كليك كنيد شده دكمه برگشت را كليك كنيد شده دكمه برگشت را كليك كنيد شده دكمه برگشت را كليك كنيد 

    ييييگزارشات ، گزارشات حسـابدار گزارشات ، گزارشات حسـابدار گزارشات ، گزارشات حسـابدار گزارشات ، گزارشات حسـابدار     يييي، از منو، از منو، از منو، از منو    ييييصنعتصنعتصنعتصنعت    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييبه گزارش هابه گزارش هابه گزارش هابه گزارش ها    ييييدسترسدسترسدسترسدسترس    ييييبرابرابرابرا

    ....را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     ييييصنعتصنعتصنعتصنعت
    

    ::::ايجاد سندايجاد سندايجاد سندايجاد سند
پس از محاسبه و جايگزيني قيمت تمام شده، مي بايست براي هزينه هايي كه بر روي پس از محاسبه و جايگزيني قيمت تمام شده، مي بايست براي هزينه هايي كه بر روي پس از محاسبه و جايگزيني قيمت تمام شده، مي بايست براي هزينه هايي كه بر روي پس از محاسبه و جايگزيني قيمت تمام شده، مي بايست براي هزينه هايي كه بر روي 

براي اين كار مي توانيد از براي اين كار مي توانيد از براي اين كار مي توانيد از براي اين كار مي توانيد از . . . . سرشكنشان سند صادر شودسرشكنشان سند صادر شودسرشكنشان سند صادر شودسرشكنشان سند صادر شودمحصوالت سرشكن شده اند را به ميزان محصوالت سرشكن شده اند را به ميزان محصوالت سرشكن شده اند را به ميزان محصوالت سرشكن شده اند را به ميزان 

روي كليد صدور سند، سند قيمت تمام شده را صادر نمائيد روي كليد صدور سند، سند قيمت تمام شده را صادر نمائيدقسمت سند حسابداري، با كليك بر  روي كليد صدور سند، سند قيمت تمام شده را صادر نمائيدقسمت سند حسابداري، با كليك بر  روي كليد صدور سند، سند قيمت تمام شده را صادر نمائيدقسمت سند حسابداري، با كليك بر      ....قسمت سند حسابداري، با كليك بر 
 

پارامتر هاي حسابداري صنعتي تيك داشته باشد، ميزان تسهيم هزينه پارامتر هاي حسابداري صنعتي تيك داشته باشد، ميزان تسهيم هزينه پارامتر هاي حسابداري صنعتي تيك داشته باشد، ميزان تسهيم هزينه پارامتر هاي حسابداري صنعتي تيك داشته باشد، ميزان تسهيم هزينه     8888اگر پارامتر شماره اگر پارامتر شماره اگر پارامتر شماره اگر پارامتر شماره :  :  :  :  نكته نكته نكته نكته 

به اين معني كه توليد بيشتر، هزينه به اين معني كه توليد بيشتر، هزينه به اين معني كه توليد بيشتر، هزينه به اين معني كه توليد بيشتر، هزينه . . . . محصول خواهد بودمحصول خواهد بودمحصول خواهد بودمحصول خواهد بود    بر روي محصوالت بر اساس ميزان توليدبر روي محصوالت بر اساس ميزان توليدبر روي محصوالت بر اساس ميزان توليدبر روي محصوالت بر اساس ميزان توليد

پارامتر تيك نداشته باشد، ميزان تسهيم به همان ميزان . . . . سرشكن شده بيشترسرشكن شده بيشترسرشكن شده بيشترسرشكن شده بيشتر پارامتر تيك نداشته باشد، ميزان تسهيم به همان ميزان در صورتي كه اين  پارامتر تيك نداشته باشد، ميزان تسهيم به همان ميزان در صورتي كه اين  پارامتر تيك نداشته باشد، ميزان تسهيم به همان ميزان در صورتي كه اين  در صورتي كه اين 

    ....تعريف شده بر روي محصوالت خواهد بودتعريف شده بر روي محصوالت خواهد بودتعريف شده بر روي محصوالت خواهد بودتعريف شده بر روي محصوالت خواهد بود

توانيد هزينه ها و ميزان هزينه هاي تسهيم شده بر روي  توانيد هزينه ها و ميزان هزينه هاي تسهيم شده بر روي با مراجعه به برگه هزينه ها، مي  توانيد هزينه ها و ميزان هزينه هاي تسهيم شده بر روي با مراجعه به برگه هزينه ها، مي  توانيد هزينه ها و ميزان هزينه هاي تسهيم شده بر روي با مراجعه به برگه هزينه ها، مي  با مراجعه به برگه هزينه ها، مي 

    ....حصوالت را مشاهده نمائيدحصوالت را مشاهده نمائيدحصوالت را مشاهده نمائيدحصوالت را مشاهده نمائيدمممم
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    ::::د د د د ييييتولتولتولتول    ييييه براه براه براه براييييگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اول
    ييييه براه براه براه براييييگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اولگزارش محاسبه مقدار مواد اول    >عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي     >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

د مقدار د مقدار د مقدار د مقدار ييييتولتولتولتول    ييييد كه براد كه براد كه براد كه براييييانبار، مشخص كنانبار، مشخص كنانبار، مشخص كنانبار، مشخص كن    ييييد با توجه به فرمول ساخت و موجودد با توجه به فرمول ساخت و موجودد با توجه به فرمول ساخت و موجودد با توجه به فرمول ساخت و موجودييييتوانتوانتوانتوان    ييييد مد مد مد مييييتولتولتولتول

توان از سطوح توان از سطوح توان از سطوح توان از سطوح     يييين بها را من بها را من بها را من بها را مييييكه اكه اكه اكه ا((((    ييييييييه و به چه بهاه و به چه بهاه و به چه بهاه و به چه بهاييييمواد اولمواد اولمواد اولمواد اول    ييييزانزانزانزانييييمحصول، چه ممحصول، چه ممحصول، چه ممحصول، چه مك ك ك ك ييييدلخواه از دلخواه از دلخواه از دلخواه از 

    ....باشدباشدباشدباشد    يييياز ماز ماز ماز مييييمورد نمورد نمورد نمورد ن) ) ) ) مت كاال ها انتخاب نمودمت كاال ها انتخاب نمودمت كاال ها انتخاب نمودمت كاال ها انتخاب نمودييييمختلف قمختلف قمختلف قمختلف ق

 

    ::::ز مواد ز مواد ز مواد ز مواد ييييرررر    ييييمت محصوالت از رومت محصوالت از رومت محصوالت از رومت محصوالت از رويييير قر قر قر قييييييييتغتغتغتغ

    ييييز مواد مز مواد مز مواد مز مواد مييييرررر    ييييمت محصوالت از رومت محصوالت از رومت محصوالت از رومت محصوالت از رويييير قر قر قر قييييييييتغتغتغتغ    >    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    >ه ه ه ه يييياطالعات پااطالعات پااطالعات پااطالعات پا    يييياز منواز منواز منواز منو

ه استفاده شده در فرمول ه استفاده شده در فرمول ه استفاده شده در فرمول ه استفاده شده در فرمول ييييمت مواد اولمت مواد اولمت مواد اولمت مواد اولييييك محصول را با توجه به سطوح قك محصول را با توجه به سطوح قك محصول را با توجه به سطوح قك محصول را با توجه به سطوح قييييمت مت مت مت ييييققققد سطح د سطح د سطح د سطح ييييتوانتوانتوانتوان

ز شده اين امكان وجود دارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك . . . . دددديييير دهر دهر دهر دهييييييييساخت آن تغساخت آن تغساخت آن تغساخت آن تغ ز شده اين امكان وجود دارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك در پنجره با ز شده اين امكان وجود دارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك در پنجره با ز شده اين امكان وجود دارد كه يك گروه اصلي كاال ، يك در پنجره با در پنجره با

كاالهاي مورد نظر را كاالهاي مورد نظر را كاالهاي مورد نظر را كاالهاي مورد نظر را     ....زير گروه كاال ، كاالهاي انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيدزير گروه كاال ، كاالهاي انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيدزير گروه كاال ، كاالهاي انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيدزير گروه كاال ، كاالهاي انتخابي و يا محدوده اي از كاالها را انتخاب كنيد

كه كه كه كه     ييييمت محصولمت محصولمت محصولمت محصولييييققققانتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح انتخاب كرده ، سطح     insertاز قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد از قسمت انتخاب كاالها ، با استفاده از كليد 

ر ر ر ر ييييييييتغتغتغتغو دكمه و دكمه و دكمه و دكمه د د د د ييييه را انتخاب نمائه را انتخاب نمائه را انتخاب نمائه را انتخاب نمائييييمت مواد اولمت مواد اولمت مواد اولمت مواد اولييييد، سطح قد، سطح قد، سطح قد، سطح قييييد را انتخاب نمائد را انتخاب نمائد را انتخاب نمائد را انتخاب نمائيييير دهر دهر دهر دهييييييييد تغد تغد تغد تغييييخواهخواهخواهخواه    ييييمممم

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد مت مت مت مت ييييقققق
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 نكات عمومي مشترك در همه گزارش ها 8 – 1

    نحوه انتخاب گزارش نحوه انتخاب گزارش نحوه انتخاب گزارش نحوه انتخاب گزارش 

ار درختي گزارش ها ، روي گزارش مربوطه دابل كليك كنيد ار درختي گزارش ها ، روي گزارش مربوطه دابل كليك كنيدبراي انتخاب يك گزارش ، از نمود ار درختي گزارش ها ، روي گزارش مربوطه دابل كليك كنيدبراي انتخاب يك گزارش ، از نمود ار درختي گزارش ها ، روي گزارش مربوطه دابل كليك كنيدبراي انتخاب يك گزارش ، از نمود     ::::براي انتخاب يك گزارش ، از نمود
    

 
 

    ام گزارش ها كم و بيش مشابه است ام گزارش ها كم و بيش مشابه است ام گزارش ها كم و بيش مشابه است ام گزارش ها كم و بيش مشابه است هاي گزارش باز مي شود كه در تمهاي گزارش باز مي شود كه در تمهاي گزارش باز مي شود كه در تمهاي گزارش باز مي شود كه در تمپنجره مربوط به ويژگي پنجره مربوط به ويژگي پنجره مربوط به ويژگي پنجره مربوط به ويژگي 

به عنوان مثال فيلد مشتري به طور پيش فرض به عنوان مثال فيلد مشتري به طور پيش فرض به عنوان مثال فيلد مشتري به طور پيش فرض به عنوان مثال فيلد مشتري به طور پيش فرض . . . . حالت برخي از فيلدها قابل انتخاب مي باشد حالت برخي از فيلدها قابل انتخاب مي باشد حالت برخي از فيلدها قابل انتخاب مي باشد حالت برخي از فيلدها قابل انتخاب مي باشد 

ساير گزينه ها به شرح ساير گزينه ها به شرح ساير گزينه ها به شرح ساير گزينه ها به شرح با انتخاب اين گزينه كليه حسابها انتخاب مي شوند با انتخاب اين گزينه كليه حسابها انتخاب مي شوند با انتخاب اين گزينه كليه حسابها انتخاب مي شوند با انتخاب اين گزينه كليه حسابها انتخاب مي شوند ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد     "همههمههمههمه"

    ::::زير مي باشند زير مي باشند زير مي باشند زير مي باشند 

بهايي را انتخاب كنيد كه بين دو حساب خاص قرار دارند مي توامي توامي توامي توا: : : : محدوده محدوده محدوده محدوده  بهايي را انتخاب كنيد كه بين دو حساب خاص قرار دارند نيد حسا بهايي را انتخاب كنيد كه بين دو حساب خاص قرار دارند نيد حسا بهايي را انتخاب كنيد كه بين دو حساب خاص قرار دارند نيد حسا     نيد حسا

در صورت انتخاب اين گزينـه  در صورت انتخاب اين گزينـه  در صورت انتخاب اين گزينـه  در صورت انتخاب اين گزينـه  . . . . مي توانيد يك يا چند حساب خاص را انتخاب كنيد مي توانيد يك يا چند حساب خاص را انتخاب كنيد مي توانيد يك يا چند حساب خاص را انتخاب كنيد مي توانيد يك يا چند حساب خاص را انتخاب كنيد : : : : انتخابي انتخابي انتخابي انتخابي 

وطه كليك كرده ، در صفحه باز شده با استفاده از كليد  وطه كليك كرده ، در صفحه باز شده با استفاده از كليد روي آيكن ذره بين كنار جعبه متن مرب وطه كليك كرده ، در صفحه باز شده با استفاده از كليد روي آيكن ذره بين كنار جعبه متن مرب وطه كليك كرده ، در صفحه باز شده با استفاده از كليد روي آيكن ذره بين كنار جعبه متن مرب روي آيكن ذره بين كنار جعبه متن مرب

Insert     حسابهاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد ، حسابهاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد ، حسابهاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد ، حسابهاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد ،....    

اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبه متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبه متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبه متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبه متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد : : : : انطباق قسمتي انطباق قسمتي انطباق قسمتي انطباق قسمتي 

خواهند شد كه كلمه تايپ شده ، بخشي از نام آنها باشد  خواهند شد كه كلمه تايپ شده ، بخشي از نام آنها باشد ، كليه حسابهايي انتخاب  خواهند شد كه كلمه تايپ شده ، بخشي از نام آنها باشد ، كليه حسابهايي انتخاب  خواهند شد كه كلمه تايپ شده ، بخشي از نام آنها باشد ، كليه حسابهايي انتخاب      ....، كليه حسابهايي انتخاب 

متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد ، متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد ، متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد ، متن مربوطه كلمه اي را تايپ نماييد ،     اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبهاگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبهاگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبهاگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در جعبه: : : : انطباق اول انطباق اول انطباق اول انطباق اول 

مه تايپ شده ، تمام يا بخشي از ابتداي نام آنها باشد  مه تايپ شده ، تمام يا بخشي از ابتداي نام آنها باشد كليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كل مه تايپ شده ، تمام يا بخشي از ابتداي نام آنها باشد كليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كل مه تايپ شده ، تمام يا بخشي از ابتداي نام آنها باشد كليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كل     ....كليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كل
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اگر اين گزينه را انتخـاب كنيـد و در جعبـه مـتن مربوطـه كلمـه اي را تايـپ        اگر اين گزينه را انتخـاب كنيـد و در جعبـه مـتن مربوطـه كلمـه اي را تايـپ        اگر اين گزينه را انتخـاب كنيـد و در جعبـه مـتن مربوطـه كلمـه اي را تايـپ        اگر اين گزينه را انتخـاب كنيـد و در جعبـه مـتن مربوطـه كلمـه اي را تايـپ        : : : : انطباق كامل انطباق كامل انطباق كامل انطباق كامل 

شده ، كامال با نام آنها تطابق داشته شده ، كامال با نام آنها تطابق داشته شده ، كامال با نام آنها تطابق داشته شده ، كامال با نام آنها تطابق داشته     كليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كلمه تايپكليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كلمه تايپكليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كلمه تايپكليه حسابهايي انتخاب خواهند شد كه كلمه تايپ....نماييدنماييدنماييدنماييد

    ....باشد باشد باشد باشد 

يعني از لحاظ تاريخ ، محـدوديتي در  يعني از لحاظ تاريخ ، محـدوديتي در  يعني از لحاظ تاريخ ، محـدوديتي در  يعني از لحاظ تاريخ ، محـدوديتي در  . . . . در فيلد مربوط به تاريخ ، آيتم پيش فرض ، همه است در فيلد مربوط به تاريخ ، آيتم پيش فرض ، همه است در فيلد مربوط به تاريخ ، آيتم پيش فرض ، همه است در فيلد مربوط به تاريخ ، آيتم پيش فرض ، همه است 

رش را در يك فاصله زماني خاص ، تهيه كنيد ، تاريخ را . . . . گزارش وجود ندارد گزارش وجود ندارد گزارش وجود ندارد گزارش وجود ندارد  رش را در يك فاصله زماني خاص ، تهيه كنيد ، تاريخ را اگر مي خواهيد گزا رش را در يك فاصله زماني خاص ، تهيه كنيد ، تاريخ را اگر مي خواهيد گزا رش را در يك فاصله زماني خاص ، تهيه كنيد ، تاريخ را اگر مي خواهيد گزا اگر مي خواهيد گزا

شده  تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش گيـري را  شده  تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش گيـري را  شده  تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش گيـري را  شده  تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش گيـري را  محدوده انتخاب كرده و در جعبه متن هاي ظاهر محدوده انتخاب كرده و در جعبه متن هاي ظاهر محدوده انتخاب كرده و در جعبه متن هاي ظاهر محدوده انتخاب كرده و در جعبه متن هاي ظاهر 

    ....مشخص نماييد مشخص نماييد مشخص نماييد مشخص نماييد 

    اگر نوع كنترلاگر نوع كنترلاگر نوع كنترلاگر نوع كنترل. . . . اين گزينه در گزارش هايي وجود دارد كه به فاكتورها ارتباط دارند اين گزينه در گزارش هايي وجود دارد كه به فاكتورها ارتباط دارند اين گزينه در گزارش هايي وجود دارد كه به فاكتورها ارتباط دارند اين گزينه در گزارش هايي وجود دارد كه به فاكتورها ارتباط دارند : : : : نوع كنترل نوع كنترل نوع كنترل نوع كنترل 

، كنترل شده باشد ، در گزارش از فاكتورهايي استفاده مي شود كه آيتم كنترل فاكتور در پايين ، كنترل شده باشد ، در گزارش از فاكتورهايي استفاده مي شود كه آيتم كنترل فاكتور در پايين ، كنترل شده باشد ، در گزارش از فاكتورهايي استفاده مي شود كه آيتم كنترل فاكتور در پايين ، كنترل شده باشد ، در گزارش از فاكتورهايي استفاده مي شود كه آيتم كنترل فاكتور در پايين 

    ....گر نوع كنترل هر دو انتخاب شده باشد ، آيتم مربوطه چك نمي شودگر نوع كنترل هر دو انتخاب شده باشد ، آيتم مربوطه چك نمي شودگر نوع كنترل هر دو انتخاب شده باشد ، آيتم مربوطه چك نمي شودگر نوع كنترل هر دو انتخاب شده باشد ، آيتم مربوطه چك نمي شوداااا. . . . فاكتور تيك داشته باشد فاكتور تيك داشته باشد فاكتور تيك داشته باشد فاكتور تيك داشته باشد 
 

البته بايد توجه داشته باشيد البته بايد توجه داشته باشيد البته بايد توجه داشته باشيد البته بايد توجه داشته باشيد . . . . مي باشند مي باشند مي باشند مي باشند     Excelتمامي گزارشات داراي قابليت ارسال به تمامي گزارشات داراي قابليت ارسال به تمامي گزارشات داراي قابليت ارسال به تمامي گزارشات داراي قابليت ارسال به : : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....كه حتما اكسل بايد روي سيستم نصب شده باشد كه حتما اكسل بايد روي سيستم نصب شده باشد كه حتما اكسل بايد روي سيستم نصب شده باشد كه حتما اكسل بايد روي سيستم نصب شده باشد 
    

 گزارش هاي حساب هاي دريافتني  8 – 2
به وضعيت فروش و مشتريان و مبالغ و چك هاي دريافتي مي شود به وضعيت فروش و مشتريان و مبالغ و چك هاي دريافتي مي شود به وضعيت فروش و مشتريان و مبالغ و چك هاي دريافتي مي شود به وضعيت فروش و مشتريان و مبالغ و چك هاي دريافتي مي شود ن گزارش ها بيشتر مربوط ن گزارش ها بيشتر مربوط ن گزارش ها بيشتر مربوط ن گزارش ها بيشتر مربوط يييياااا

    ....حسابهاي دريافتني را انتخاب كنيد حسابهاي دريافتني را انتخاب كنيد حسابهاي دريافتني را انتخاب كنيد حسابهاي دريافتني را انتخاب كنيد     >براي استفاده از اين گزارش ها ، منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش ها ، منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش ها ، منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش ها ، منوي گزارشات . . . . 

براي استفاده از اين براي استفاده از اين براي استفاده از اين براي استفاده از اين : : : :     گزارش حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابيگزارش حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابيگزارش حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابيگزارش حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابي    ----مثال مثال مثال مثال 

    >گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش     >فروش فروش فروش فروش وضعيت وضعيت وضعيت وضعيت     >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارش از منوي گزارشات گزارش از منوي گزارشات گزارش از منوي گزارشات گزارش از منوي گزارشات 

حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابي را انتخاب نماييد  حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابي را انتخاب نماييد گزارش  حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابي را انتخاب نماييد گزارش  حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخابي را انتخاب نماييد گزارش  اين گزارش ليست فروش ها اين گزارش ليست فروش ها اين گزارش ليست فروش ها اين گزارش ليست فروش ها . . . . گزارش 

 ....را بر اساس سطح حسابداري مورد نظر شما نمايش مي دهد را بر اساس سطح حسابداري مورد نظر شما نمايش مي دهد را بر اساس سطح حسابداري مورد نظر شما نمايش مي دهد را بر اساس سطح حسابداري مورد نظر شما نمايش مي دهد 
 

براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از : : : :     گزارش حجم فروش بر اساس مشتري و كاالگزارش حجم فروش بر اساس مشتري و كاالگزارش حجم فروش بر اساس مشتري و كاالگزارش حجم فروش بر اساس مشتري و كاال    ----مثال مثال مثال مثال 

گـزارش  گـزارش  گـزارش  گـزارش      >گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش گزارش هاي حجم فروش     >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات 

اين گزارش مي توانيـد   اين گزارش مي توانيـد   اين گزارش مي توانيـد   اين گزارش مي توانيـد       با استفاده از اين با استفاده از اين با استفاده از اين با استفاده از اين ....حجم فروش بر اساس مشتري و كاال را انتخاب نماييد حجم فروش بر اساس مشتري و كاال را انتخاب نماييد حجم فروش بر اساس مشتري و كاال را انتخاب نماييد حجم فروش بر اساس مشتري و كاال را انتخاب نماييد 

 ....تهيه نماييد تهيه نماييد تهيه نماييد تهيه نماييد     از وضعيت فروش به مشتريان بر اساس كاالهاو يا گروه كاالهااز وضعيت فروش به مشتريان بر اساس كاالهاو يا گروه كاالهااز وضعيت فروش به مشتريان بر اساس كاالهاو يا گروه كاالهااز وضعيت فروش به مشتريان بر اساس كاالهاو يا گروه كاالها    ليستي ليستي ليستي ليستي 

: : : :     دي بر اساس سطح قيمت انتخـابي دي بر اساس سطح قيمت انتخـابي دي بر اساس سطح قيمت انتخـابي دي بر اساس سطح قيمت انتخـابي گزارش حجم فروش اقالم موجوگزارش حجم فروش اقالم موجوگزارش حجم فروش اقالم موجوگزارش حجم فروش اقالم موجو    ----مثال مثال مثال مثال 

گزارش گزارش گزارش گزارش     >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش از منوي گزارشات 

گزارش حجم فروش اقالم موجودي بر اساس سطح قيمت انتخابي  را انتخاب گزارش حجم فروش اقالم موجودي بر اساس سطح قيمت انتخابي  را انتخاب گزارش حجم فروش اقالم موجودي بر اساس سطح قيمت انتخابي  را انتخاب گزارش حجم فروش اقالم موجودي بر اساس سطح قيمت انتخابي  را انتخاب     >هاي حجم فروش هاي حجم فروش هاي حجم فروش هاي حجم فروش 
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دلخواه مثال بترتيب كد دلخواه مثال بترتيب كد دلخواه مثال بترتيب كد دلخواه مثال بترتيب كد     هايهايهايهاي    ها با ترتيبها با ترتيبها با ترتيبها با ترتيب    ليست كاملي از فروشليست كاملي از فروشليست كاملي از فروشليست كاملي از فروشبا اين گزارش مي توانيد با اين گزارش مي توانيد با اين گزارش مي توانيد با اين گزارش مي توانيد . . . . نماييد نماييد نماييد نماييد 

 ....تهيه نماييد تهيه نماييد تهيه نماييد تهيه نماييد     خاب شدهخاب شدهخاب شدهخاب شدهتتتتكاال،كد مشتري،تاريخ يا روز براساس سطح قيمت انكاال،كد مشتري،تاريخ يا روز براساس سطح قيمت انكاال،كد مشتري،تاريخ يا روز براساس سطح قيمت انكاال،كد مشتري،تاريخ يا روز براساس سطح قيمت ان
 

    >براي استفاده از اين گزارش از منـوي گزارشـات   براي استفاده از اين گزارش از منـوي گزارشـات   براي استفاده از اين گزارش از منـوي گزارشـات   براي استفاده از اين گزارش از منـوي گزارشـات       ::::گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق  گزارش فاكتورهاي معوق      ----مثال مثال مثال مثال 

گزارش فاكتورهـاي  گزارش فاكتورهـاي  گزارش فاكتورهـاي  گزارش فاكتورهـاي      >گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش گزارش فاكتورهاي معوق  فروش     >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني 

را را را را     ها گذشته استها گذشته استها گذشته استها گذشته است    ليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آناين گزارش اين گزارش اين گزارش اين گزارش .  .  .  .  ب كنيد ب كنيد ب كنيد ب كنيد معوق را انتخامعوق را انتخامعوق را انتخامعوق را انتخا

    . . . . نمايش مي دهد نمايش مي دهد نمايش مي دهد نمايش مي دهد 
 

براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از براي استفاده از اين گزارش از : : : :         حسابحسابحسابحسابگزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نام گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نام گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نام گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نام     ----مثال مثال مثال مثال 

    >گزارش فاكتورهاي معـوق  فـروش   گزارش فاكتورهاي معـوق  فـروش   گزارش فاكتورهاي معـوق  فـروش   گزارش فاكتورهاي معـوق  فـروش       >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات 

رش فاكتورهاي معوق بر اساس نام حساب  را انتخاب كنيد  رش فاكتورهاي معوق بر اساس نام حساب  را انتخاب كنيد گزا رش فاكتورهاي معوق بر اساس نام حساب  را انتخاب كنيد گزا رش فاكتورهاي معوق بر اساس نام حساب  را انتخاب كنيد گزا ليست فاكتورهايي كه ليست فاكتورهايي كه ليست فاكتورهايي كه ليست فاكتورهايي كه اين گزارش اين گزارش اين گزارش اين گزارش .  .  .  .  گزا

 . . . . را  به تفكيك نام حساب نمايش مي دهد را  به تفكيك نام حساب نمايش مي دهد را  به تفكيك نام حساب نمايش مي دهد را  به تفكيك نام حساب نمايش مي دهد     ها گذشته استها گذشته استها گذشته استها گذشته است    از مهلت پرداخت آناز مهلت پرداخت آناز مهلت پرداخت آناز مهلت پرداخت آن
 

براي استفاده براي استفاده براي استفاده براي استفاده     ::::            2222و و و و     1111گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نماينده فروش گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نماينده فروش گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نماينده فروش گزارش فاكتورهاي معوق بر اساس نماينده فروش     ----مثال مثال مثال مثال 

گـزارش فاكتورهـاي   گـزارش فاكتورهـاي   گـزارش فاكتورهـاي   گـزارش فاكتورهـاي       >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >ت ت ت ت از اين گزارش از منوي گزارشااز اين گزارش از منوي گزارشااز اين گزارش از منوي گزارشااز اين گزارش از منوي گزارشا

اين گزارش اين گزارش اين گزارش اين گزارش .  .  .  .  معوق بر اساس نماينده فروش   را انتخاب كنيد معوق بر اساس نماينده فروش   را انتخاب كنيد معوق بر اساس نماينده فروش   را انتخاب كنيد معوق بر اساس نماينده فروش   را انتخاب كنيد  گزارش فاكتورهايگزارش فاكتورهايگزارش فاكتورهايگزارش فاكتورهاي    >معوق  فروش معوق  فروش معوق  فروش معوق  فروش 

را  به تفكيك نماينده فروش  نمايش را  به تفكيك نماينده فروش  نمايش را  به تفكيك نماينده فروش  نمايش را  به تفكيك نماينده فروش  نمايش     ها گذشته استها گذشته استها گذشته استها گذشته است    ليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آنليست فاكتورهايي كه از مهلت پرداخت آن

 . . . . مي دهد مي دهد مي دهد مي دهد 
    

    اطالعات خريد و فروشاطالعات خريد و فروشاطالعات خريد و فروشاطالعات خريد و فروش    صورتحساب مشتريان باصورتحساب مشتريان باصورتحساب مشتريان باصورتحساب مشتريان با: : : : مثال مثال مثال مثال 
گزارش صورتحساب مشتري با گزارش صورتحساب مشتري با گزارش صورتحساب مشتري با گزارش صورتحساب مشتري با     >) ) ) ) دريافتنيدريافتنيدريافتنيدريافتني((((گزارش حساب گزارش حساب گزارش حساب گزارش حساب         >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

    اطالعات  خريد و فروش اطالعات  خريد و فروش اطالعات  خريد و فروش اطالعات  خريد و فروش 

در پنجره باز شده نام مشتري را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده با استفاده از در پنجره باز شده نام مشتري را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده با استفاده از در پنجره باز شده نام مشتري را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده با استفاده از در پنجره باز شده نام مشتري را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده با استفاده از 

    . . . . ماييد ماييد ماييد ماييد حساب يا حسابهاي مورد نظر را انتخاب نحساب يا حسابهاي مورد نظر را انتخاب نحساب يا حسابهاي مورد نظر را انتخاب نحساب يا حسابهاي مورد نظر را انتخاب ن    Insertكليد كليد كليد كليد 

قرار داده و محدوده تاريخي مورد نظر براي گزارش گيري  قرار داده و محدوده تاريخي مورد نظر براي گزارش گيري تاريخ سند را نيز روي گزينه محدوده  قرار داده و محدوده تاريخي مورد نظر براي گزارش گيري تاريخ سند را نيز روي گزينه محدوده  قرار داده و محدوده تاريخي مورد نظر براي گزارش گيري تاريخ سند را نيز روي گزينه محدوده  تاريخ سند را نيز روي گزينه محدوده 

 .را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد 
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ترتيب گزارش نيز قابل تغيير بوده و شامل گزينه هاي شماره سند ، تاريخ سند و مبلغ مي باشد ترتيب گزارش نيز قابل تغيير بوده و شامل گزينه هاي شماره سند ، تاريخ سند و مبلغ مي باشد ترتيب گزارش نيز قابل تغيير بوده و شامل گزينه هاي شماره سند ، تاريخ سند و مبلغ مي باشد ترتيب گزارش نيز قابل تغيير بوده و شامل گزينه هاي شماره سند ، تاريخ سند و مبلغ مي باشد 

    ....    حال از نوار ابزار باالي فرم دكمه گزارش را كليك كنيدحال از نوار ابزار باالي فرم دكمه گزارش را كليك كنيدحال از نوار ابزار باالي فرم دكمه گزارش را كليك كنيدحال از نوار ابزار باالي فرم دكمه گزارش را كليك كنيد. . . . 

    گزارش حجم فروش بر اساس تاريخگزارش حجم فروش بر اساس تاريخگزارش حجم فروش بر اساس تاريخگزارش حجم فروش بر اساس تاريخ    –مثال مثال مثال مثال 
روي گزارش حجم روي گزارش حجم روي گزارش حجم روي گزارش حجم     >گزارشات حجم فروش گزارشات حجم فروش گزارشات حجم فروش گزارشات حجم فروش >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش     >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

 ....فروش بر اساس تاريخ دابل كليك كنيد فروش بر اساس تاريخ دابل كليك كنيد فروش بر اساس تاريخ دابل كليك كنيد فروش بر اساس تاريخ دابل كليك كنيد 

    ....در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد 

نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيد نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها  نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها  نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها      . . . . اگر مي خواهيد مرجوعي ها 

    ....دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد 

    گزارش سود مشتريان و كاالگزارش سود مشتريان و كاالگزارش سود مشتريان و كاالگزارش سود مشتريان و كاال    –مثال مثال مثال مثال 
گزارشهاي سود گزارشهاي سود گزارشهاي سود گزارشهاي سود     >گزارشهاي آماري فروش گزارشهاي آماري فروش گزارشهاي آماري فروش گزارشهاي آماري فروش     >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش     >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

    روي گزارش سود مشتريان دابل كليك كنيد روي گزارش سود مشتريان دابل كليك كنيد روي گزارش سود مشتريان دابل كليك كنيد روي گزارش سود مشتريان دابل كليك كنيد     >

  ....پنجره باز شده فيلتر هاي مربوط به گزارش را تنظيم كنيد پنجره باز شده فيلتر هاي مربوط به گزارش را تنظيم كنيد پنجره باز شده فيلتر هاي مربوط به گزارش را تنظيم كنيد پنجره باز شده فيلتر هاي مربوط به گزارش را تنظيم كنيد در در در در 
 

 
 

    ....را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "گزارشگزارشگزارشگزارش"دكمه دكمه دكمه دكمه 

    ....توانيد سود هر كاال را مشاهده نمائيدتوانيد سود هر كاال را مشاهده نمائيدتوانيد سود هر كاال را مشاهده نمائيدتوانيد سود هر كاال را مشاهده نمائيد    ييييبه همين شكل و از همين منو مبه همين شكل و از همين منو مبه همين شكل و از همين منو مبه همين شكل و از همين منو م

        ييييگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجود    –مثال مثال مثال مثال 
روي  گزارش روي  گزارش روي  گزارش روي  گزارش     >        گزارشات حجم فروشگزارشات حجم فروشگزارشات حجم فروشگزارشات حجم فروش    >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش     >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

 ....حجم فروش بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد حجم فروش بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد حجم فروش بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد حجم فروش بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد 

    ....در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مورد نظر خود براي گزارش  را انتخاب كنيد 

نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيد نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها  نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها  نيز در گزارش اعمال شوند ،  شامل مرجوعي را تيك بزنيداگر مي خواهيد مرجوعي ها      . . . . اگر مي خواهيد مرجوعي ها 



 189189189189                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

    ....دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد دكمه گزارش را كليك كنيد 

روش به همراه هزينه ارزش افزوده كه در فاكتورها اعمال شده اند را به روش به همراه هزينه ارزش افزوده كه در فاكتورها اعمال شده اند را به روش به همراه هزينه ارزش افزوده كه در فاكتورها اعمال شده اند را به روش به همراه هزينه ارزش افزوده كه در فاكتورها اعمال شده اند را به فففف    يييياز فاكتورهااز فاكتورهااز فاكتورهااز فاكتورها    ييييگزارشگزارشگزارشگزارش

    ....دهددهددهددهد    ييييشما نشان مشما نشان مشما نشان مشما نشان م

    ::::وضعيت ارسال وضعيت ارسال وضعيت ارسال وضعيت ارسال     ييييگزارشهاگزارشهاگزارشهاگزارشها    –مثال مثال مثال مثال 
حوه و مقدار ارسال كاالها بر اساس خودرو، نام راننده وييييتوانتوانتوانتوان    يييين گزارشات من گزارشات من گزارشات من گزارشات مييييبا انتخاب ابا انتخاب ابا انتخاب ابا انتخاب ا حوه و مقدار ارسال كاالها بر اساس خودرو، نام راننده ود از ن حوه و مقدار ارسال كاالها بر اساس خودرو، نام راننده ود از ن حوه و مقدار ارسال كاالها بر اساس خودرو، نام راننده ود از ن ... ... ... ... د از ن

    ....ددددييييه نمائه نمائه نمائه نمائييييگزارش تهگزارش تهگزارش تهگزارش ته

    ::::انبار انبار انبار انبار     ييييبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروج    –مثال مثال مثال مثال 
    >گزارشات حجم فروش  گزارشات حجم فروش  گزارشات حجم فروش  گزارشات حجم فروش      >وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش وضعيت فروش     >حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     ييييمنومنومنومنو    اگر ازاگر ازاگر ازاگر از

بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد، پس از گزارش گير بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد، پس از گزارش گيرروي  گزارش حجم فروش  بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد، پس از گزارش گيرروي  گزارش حجم فروش  بر اساس اقالم موجودي دابل كليك كنيد، پس از گزارش گيرروي  گزارش حجم فروش      ييييمممم    ييييروي  گزارش حجم فروش 

دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودي بر روگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودي بر روگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودي بر روگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجودي بر رو    ييييهاهاهاها    ييييتوانيد در صفحه تعريف ويژگتوانيد در صفحه تعريف ويژگتوانيد در صفحه تعريف ويژگتوانيد در صفحه تعريف ويژگ

برگه برگه برگه برگه     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     ييييانبار كه از منوانبار كه از منوانبار كه از منوانبار كه از منو    ييييين كار يك برگه خروجين كار يك برگه خروجين كار يك برگه خروجين كار يك برگه خروجبا ابا ابا ابا ا. . . . انبار كليك كنيدانبار كليك كنيدانبار كليك كنيدانبار كليك كنيد    ييييبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروجبرگه خروج

كاال كاال كاال كاال     ييييكه شامل اطالعات فروش و مرجوعكه شامل اطالعات فروش و مرجوعكه شامل اطالعات فروش و مرجوعكه شامل اطالعات فروش و مرجوع. . . . گرددگرددگرددگردد    ييييباشد صادر مباشد صادر مباشد صادر مباشد صادر م    ييييمممم    ييييانبار قابل دسترسانبار قابل دسترسانبار قابل دسترسانبار قابل دسترس    ييييخروجخروجخروجخروج

 ....باشدباشدباشدباشد    ييييمممم
    

    دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط دفتر قسط     ييييگزارش هاگزارش هاگزارش هاگزارش ها
) ) ) ) مشتريانمشتريانمشتريانمشتريان((((    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتن    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     يييياز منواز منواز منواز منو    ييييمربوط به دفتر قسط دريافتنمربوط به دفتر قسط دريافتنمربوط به دفتر قسط دريافتنمربوط به دفتر قسط دريافتن    ييييگزارش هاگزارش هاگزارش هاگزارش ها

    يييياز منواز منواز منواز منو    ييييمربوط به دفتر قسط پرداختنمربوط به دفتر قسط پرداختنمربوط به دفتر قسط پرداختنمربوط به دفتر قسط پرداختن    ييييو گزارش هاو گزارش هاو گزارش هاو گزارش ها    ييييدفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتندفتر قسط دريافتن    ييييگزارش هاگزارش هاگزارش هاگزارش ها    >

قابل قابل قابل قابل     ييييدفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختندفتر قسط پرداختن    ييييگزارش هاگزارش هاگزارش هاگزارش ها    >) ) ) ) فروشندگانفروشندگانفروشندگانفروشندگان((((    ييييپرداختنپرداختنپرداختنپرداختن    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

    ....باشند باشند باشند باشند     ييييمممم    ييييدسترسدسترسدسترسدسترس

 گزارش حسابهاي پرداختني  8 – 3
هاي پرداختي هاي پرداختي هاي پرداختي هاي پرداختي حسابهاي پرداختني  شامل گزارش هاي خريد و مبالغ و چك حسابهاي پرداختني  شامل گزارش هاي خريد و مبالغ و چك حسابهاي پرداختني  شامل گزارش هاي خريد و مبالغ و چك حسابهاي پرداختني  شامل گزارش هاي خريد و مبالغ و چك     >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات 

    ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد 

    گزارش وضعيت خريد از فروشندگانگزارش وضعيت خريد از فروشندگانگزارش وضعيت خريد از فروشندگانگزارش وضعيت خريد از فروشندگان    –مثال مثال مثال مثال 
روي  گزارش وضعيت خريد از روي  گزارش وضعيت خريد از روي  گزارش وضعيت خريد از روي  گزارش وضعيت خريد از >وضعيت خريد وضعيت خريد وضعيت خريد وضعيت خريد     >حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    ....فروشنده دابل كليك كنيد فروشنده دابل كليك كنيد فروشنده دابل كليك كنيد فروشنده دابل كليك كنيد 

  ....در پنجره باز شده گزينه هاي مربوطه را تنظيم نموده روي دكمه گزارش كليك كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مربوطه را تنظيم نموده روي دكمه گزارش كليك كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مربوطه را تنظيم نموده روي دكمه گزارش كليك كنيد در پنجره باز شده گزينه هاي مربوطه را تنظيم نموده روي دكمه گزارش كليك كنيد 
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 گزارش هاي عمومي حسابداري  8 – 4
گزارشـات عمـومي حسـابداري قابـل     گزارشـات عمـومي حسـابداري قابـل     گزارشـات عمـومي حسـابداري قابـل     گزارشـات عمـومي حسـابداري قابـل         >گزارش هاي مربوط به حسابداري از منوي گزارشات گزارش هاي مربوط به حسابداري از منوي گزارشات گزارش هاي مربوط به حسابداري از منوي گزارشات گزارش هاي مربوط به حسابداري از منوي گزارشات 

مي توانيد گزارشاتي از قبيل ترازها ، دفاتر حسابداري . . . . دسترسي است دسترسي است دسترسي است دسترسي است  مي توانيد گزارشاتي از قبيل ترازها ، دفاتر حسابداري در اين قسمت  مي توانيد گزارشاتي از قبيل ترازها ، دفاتر حسابداري در اين قسمت  مي توانيد گزارشاتي از قبيل ترازها ، دفاتر حسابداري در اين قسمت  دفتـر  دفتـر  دفتـر  دفتـر  ( ( ( ( در اين قسمت 

تفصيلي واحد و تفصيلي واحد و تفصيلي واحد و تفصيلي واحد و ، گزارش هاي شيفريه ، گزارش هاي ارزي  ، ، گزارش هاي شيفريه ، گزارش هاي ارزي  ، ، گزارش هاي شيفريه ، گزارش هاي ارزي  ، ، گزارش هاي شيفريه ، گزارش هاي ارزي  ، ))))روزنامه ، دفتر كل ، دفتر معين روزنامه ، دفتر كل ، دفتر معين روزنامه ، دفتر كل ، دفتر معين روزنامه ، دفتر كل ، دفتر معين 

    ....را تهيه نماييد را تهيه نماييد را تهيه نماييد را تهيه نماييد ..... ..... ..... ..... 

        ))))    Drillingبا امكان با امكان با امكان با امكان ( ( ( ( گزارش تراز سطحي مانده حسابها گزارش تراز سطحي مانده حسابها گزارش تراز سطحي مانده حسابها گزارش تراز سطحي مانده حسابها     –مثال مثال مثال مثال 
زارش هاي مفيد اين قسمت گزارش هاي سطحي مانده حسابها  زارش هاي مفيد اين قسمت گزارش هاي سطحي مانده حسابها يكي از گ زارش هاي مفيد اين قسمت گزارش هاي سطحي مانده حسابها يكي از گ زارش هاي مفيد اين قسمت گزارش هاي سطحي مانده حسابها يكي از گ است است است است ) ) ) ) صفحه نمايش صفحه نمايش صفحه نمايش صفحه نمايش ( ( ( ( يكي از گ

روي  گزارش سطحي مانده روي  گزارش سطحي مانده روي  گزارش سطحي مانده روي  گزارش سطحي مانده     >به عنوان مثال  در قسمت گزارش هاي سطحي مانده حساب هابه عنوان مثال  در قسمت گزارش هاي سطحي مانده حساب هابه عنوان مثال  در قسمت گزارش هاي سطحي مانده حساب هابه عنوان مثال  در قسمت گزارش هاي سطحي مانده حساب ها. . . . 

 .حسابهاي سرگروه دابل كليك كنيدحسابهاي سرگروه دابل كليك كنيدحسابهاي سرگروه دابل كليك كنيدحسابهاي سرگروه دابل كليك كنيد
  

 
 

از پنجره باز شده ، دكمه گزارش را كليك كنيد ، مانـده بـدهكار ، بسـتانكار و مانـده نهـايي      از پنجره باز شده ، دكمه گزارش را كليك كنيد ، مانـده بـدهكار ، بسـتانكار و مانـده نهـايي      از پنجره باز شده ، دكمه گزارش را كليك كنيد ، مانـده بـدهكار ، بسـتانكار و مانـده نهـايي      از پنجره باز شده ، دكمه گزارش را كليك كنيد ، مانـده بـدهكار ، بسـتانكار و مانـده نهـايي      

 .  حسابهاي سرگروه نمايش داده مي شودحسابهاي سرگروه نمايش داده مي شودحسابهاي سرگروه نمايش داده مي شودحسابهاي سرگروه نمايش داده مي شود
 

 

به طوري كه  اگـر روي هـر   به طوري كه  اگـر روي هـر   به طوري كه  اگـر روي هـر   به طوري كه  اگـر روي هـر   . . . . مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد     ))))Drilling    ))))Drill Downاين گزارش داراي امكان اين گزارش داراي امكان اين گزارش داراي امكان اين گزارش داراي امكان 

،بستانكار و مانده نهايي حسابهاي كل زيـر گـروه آن    ،بستانكار و مانده نهايي حسابهاي كل زيـر گـروه آن   سرگروه دابل كليك كنيد ، مانده بدهكار ،بستانكار و مانده نهايي حسابهاي كل زيـر گـروه آن   سرگروه دابل كليك كنيد ، مانده بدهكار ،بستانكار و مانده نهايي حسابهاي كل زيـر گـروه آن   سرگروه دابل كليك كنيد ، مانده بدهكار سرگروه دابل كليك كنيد ، مانده بدهكار
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به همين ترتيب اگر روي هر حساب كل دابل كليك كنيد ، مانده به همين ترتيب اگر روي هر حساب كل دابل كليك كنيد ، مانده به همين ترتيب اگر روي هر حساب كل دابل كليك كنيد ، مانده به همين ترتيب اگر روي هر حساب كل دابل كليك كنيد ، مانده . . . . سرگروه نشان داده مي شود سرگروه نشان داده مي شود سرگروه نشان داده مي شود سرگروه نشان داده مي شود 

ي معين مربوطه نشان داده مي شود و با دابل كليك روي ه ي معين مربوطه نشان داده مي شود و با دابل كليك روي هحسابها ي معين مربوطه نشان داده مي شود و با دابل كليك روي هحسابها ي معين مربوطه نشان داده مي شود و با دابل كليك روي هحسابها ر حسـاب معـين ، مانـده    ر حسـاب معـين ، مانـده    ر حسـاب معـين ، مانـده    ر حسـاب معـين ، مانـده    حسابها

حسابهاي تفصيلي زير گروه آن معين نشان داده مي شود حال با دابل كليك بر روي هر حساب حسابهاي تفصيلي زير گروه آن معين نشان داده مي شود حال با دابل كليك بر روي هر حساب حسابهاي تفصيلي زير گروه آن معين نشان داده مي شود حال با دابل كليك بر روي هر حساب حسابهاي تفصيلي زير گروه آن معين نشان داده مي شود حال با دابل كليك بر روي هر حساب 

    . . . . تفصيلي ، اسناد مربوطه نمايش داده مي شوند تفصيلي ، اسناد مربوطه نمايش داده مي شوند تفصيلي ، اسناد مربوطه نمايش داده مي شوند تفصيلي ، اسناد مربوطه نمايش داده مي شوند 

عمومي حسابداري  به پنج دسته كلي ترازها ، ليست ها ،  عمومي حسابداري  به پنج دسته كلي ترازها ، ليست ها ، در يك تقسيم بندي كلي گزارش هاي  عمومي حسابداري  به پنج دسته كلي ترازها ، ليست ها ، در يك تقسيم بندي كلي گزارش هاي  عمومي حسابداري  به پنج دسته كلي ترازها ، ليست ها ، در يك تقسيم بندي كلي گزارش هاي  در يك تقسيم بندي كلي گزارش هاي 

    . . . . ا  تقسيم بندي مي شوند  ا  تقسيم بندي مي شوند  ا  تقسيم بندي مي شوند  ا  تقسيم بندي مي شوند  صورت وضعيت ها ، دفاتر و فرم هصورت وضعيت ها ، دفاتر و فرم هصورت وضعيت ها ، دفاتر و فرم هصورت وضعيت ها ، دفاتر و فرم ه

در اين در اين در اين در اين         ::::گزارش مانده حسابهاي تفصيلي واحد بر اساس تفصيلي گزارش مانده حسابهاي تفصيلي واحد بر اساس تفصيلي گزارش مانده حسابهاي تفصيلي واحد بر اساس تفصيلي گزارش مانده حسابهاي تفصيلي واحد بر اساس تفصيلي     ----مثال مثال مثال مثال 

لي واحدهاي يك تفصيلي به طور مجزا گزارش تهيه نمـود   لي واحدهاي يك تفصيلي به طور مجزا گزارش تهيه نمـود  گزارش مي توان از مانده تفصي لي واحدهاي يك تفصيلي به طور مجزا گزارش تهيه نمـود  گزارش مي توان از مانده تفصي لي واحدهاي يك تفصيلي به طور مجزا گزارش تهيه نمـود  گزارش مي توان از مانده تفصي . . . . گزارش مي توان از مانده تفصي

واردي كه در اين گزارش قابل انتخاب هستند عبارتند از  واردي كه در اين گزارش قابل انتخاب هستند عبارتند از م واردي كه در اين گزارش قابل انتخاب هستند عبارتند از م واردي كه در اين گزارش قابل انتخاب هستند عبارتند از م حساب سرگروه ، كل ، معـين ،  حساب سرگروه ، كل ، معـين ،  حساب سرگروه ، كل ، معـين ،  حساب سرگروه ، كل ، معـين ،  : : : : م

تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، مركز هزينه و نوع حساب تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، مركز هزينه و نوع حساب تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، مركز هزينه و نوع حساب تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، مركز هزينه و نوع حساب 

ي مانده ، فقط با مانده بدهكار ، فقـط بـا مانـده    نيز مي نيز مي نيز مي نيز مي  ي مانده ، فقط با مانده بدهكار ، فقـط بـا مانـده    تواند كليه حسابها ، حسابهاي دارا ي مانده ، فقط با مانده بدهكار ، فقـط بـا مانـده    تواند كليه حسابها ، حسابهاي دارا ي مانده ، فقط با مانده بدهكار ، فقـط بـا مانـده    تواند كليه حسابها ، حسابهاي دارا تواند كليه حسابها ، حسابهاي دارا

نكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردش باشد  نكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردش باشد بستا نكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردش باشد بستا نكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردش باشد بستا براي استفاده از اين گزارش مي براي استفاده از اين گزارش مي براي استفاده از اين گزارش مي براي استفاده از اين گزارش مي . . . . بستا

    >گزارش هاي تفصـيلي واحـد   گزارش هاي تفصـيلي واحـد   گزارش هاي تفصـيلي واحـد   گزارش هاي تفصـيلي واحـد       >گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري     >توانيد از منوي گزارشات توانيد از منوي گزارشات توانيد از منوي گزارشات توانيد از منوي گزارشات 

 . . . . تفصيلي واحد بر اساس حساب تفصيلي را انتخاب نماييد تفصيلي واحد بر اساس حساب تفصيلي را انتخاب نماييد تفصيلي واحد بر اساس حساب تفصيلي را انتخاب نماييد تفصيلي واحد بر اساس حساب تفصيلي را انتخاب نماييد     گزارش مانده حسابهايگزارش مانده حسابهايگزارش مانده حسابهايگزارش مانده حسابهاي

 

با استفاده از اين گزارش با استفاده از اين گزارش با استفاده از اين گزارش با استفاده از اين گزارش     ::::گزارش وضعيت مانده حساب تفصيلي واحد گزارش وضعيت مانده حساب تفصيلي واحد گزارش وضعيت مانده حساب تفصيلي واحد گزارش وضعيت مانده حساب تفصيلي واحد     ----مثال مثال مثال مثال 

اري و بستانكاري يك حساب تفصيلي واحد و مانده حسـاب   اري و بستانكاري يك حساب تفصيلي واحد و مانده حسـاب  مي توان از ميزان گردش بدهك اري و بستانكاري يك حساب تفصيلي واحد و مانده حسـاب  مي توان از ميزان گردش بدهك اري و بستانكاري يك حساب تفصيلي واحد و مانده حسـاب  مي توان از ميزان گردش بدهك مي توان از ميزان گردش بدهك

حسـاب  حسـاب  حسـاب  حسـاب  : : : : عبارتنـد از  عبارتنـد از  عبارتنـد از  عبارتنـد از  مواردي كه در اين گزارش قابل انتخـاب هسـتند   مواردي كه در اين گزارش قابل انتخـاب هسـتند   مواردي كه در اين گزارش قابل انتخـاب هسـتند   مواردي كه در اين گزارش قابل انتخـاب هسـتند   . . . . گزارش تهيه نمود گزارش تهيه نمود گزارش تهيه نمود گزارش تهيه نمود 

سرگروه ، كل ، معين ، تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، سرگروه ، كل ، معين ، تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، سرگروه ، كل ، معين ، تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، سرگروه ، كل ، معين ، تفصيلي ، گروه تفصيلي واحد ، تفصيلي واحد ، تاريخ ، شماره سند ، 

د كليه حسابها ، حسابهاي داراي مانده ، فقط با مانده  د كليه حسابها ، حسابهاي داراي مانده ، فقط با مانده مركز هزينه و نوع حساب نيز مي توان د كليه حسابها ، حسابهاي داراي مانده ، فقط با مانده مركز هزينه و نوع حساب نيز مي توان د كليه حسابها ، حسابهاي داراي مانده ، فقط با مانده مركز هزينه و نوع حساب نيز مي توان مركز هزينه و نوع حساب نيز مي توان

 ....باشد باشد باشد باشد     بدهكار ، فقط با مانده بستانكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردشبدهكار ، فقط با مانده بستانكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردشبدهكار ، فقط با مانده بستانكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردشبدهكار ، فقط با مانده بستانكار ، فقط با مانده صفر و داراي مانده يا گردش

راي استفاده از اين گزارش مي توانيد از منوي گزارشات  راي استفاده از اين گزارش مي توانيد از منوي گزارشات ب راي استفاده از اين گزارش مي توانيد از منوي گزارشات ب راي استفاده از اين گزارش مي توانيد از منوي گزارشات ب     >گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري     >ب

گزارش وضعيت  مانده حسابهاي تفصـيلي واحـد را انتخـاب    گزارش وضعيت  مانده حسابهاي تفصـيلي واحـد را انتخـاب    گزارش وضعيت  مانده حسابهاي تفصـيلي واحـد را انتخـاب    گزارش وضعيت  مانده حسابهاي تفصـيلي واحـد را انتخـاب        >گزارش هاي تفصيلي واحد گزارش هاي تفصيلي واحد گزارش هاي تفصيلي واحد گزارش هاي تفصيلي واحد 

    ....نماييد نماييد نماييد نماييد 
 

اين گزارش مانند گزارش دفتر كل است با اين گزارش مانند گزارش دفتر كل است با اين گزارش مانند گزارش دفتر كل است با اين گزارش مانند گزارش دفتر كل است با     ::::    گزارش دفاتر حسابداري روزانهگزارش دفاتر حسابداري روزانهگزارش دفاتر حسابداري روزانهگزارش دفاتر حسابداري روزانه    ----مثال مثال مثال مثال 

در صورتي كه يك حساب كل در يك روز چندين گردش مالي داشته باشد ، در صورتي كه يك حساب كل در يك روز چندين گردش مالي داشته باشد ، در صورتي كه يك حساب كل در يك روز چندين گردش مالي داشته باشد ، در صورتي كه يك حساب كل در يك روز چندين گردش مالي داشته باشد ،     اين تفاوت كهاين تفاوت كهاين تفاوت كهاين تفاوت كه

براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش . . . . همه گردش ها در يك رديف از دفتر كل نمايش داده مي شود همه گردش ها در يك رديف از دفتر كل نمايش داده مي شود همه گردش ها در يك رديف از دفتر كل نمايش داده مي شود همه گردش ها در يك رديف از دفتر كل نمايش داده مي شود 
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    >گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري     >گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري     >مي توانيد از منوي گزارشات مي توانيد از منوي گزارشات مي توانيد از منوي گزارشات مي توانيد از منوي گزارشات 

 ....گزارش دفتر كل روزانه را انتخاب نماييدگزارش دفتر كل روزانه را انتخاب نماييدگزارش دفتر كل روزانه را انتخاب نماييدگزارش دفتر كل روزانه را انتخاب نماييد

    ::::گزارش حساب هاي بدهكار گزارش حساب هاي بدهكار گزارش حساب هاي بدهكار گزارش حساب هاي بدهكار     ----مثال مثال مثال مثال 

بر روي گزارش بر روي گزارش بر روي گزارش بر روي گزارش     >گزارش وضعيت حسابها گزارش وضعيت حسابها گزارش وضعيت حسابها گزارش وضعيت حسابها     >گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    . . . . دابل كليك كنيد دابل كليك كنيد دابل كليك كنيد دابل كليك كنيد )   )   )   )   چهار ستونيچهار ستونيچهار ستونيچهار ستوني((((حسابهاي بدهكارحسابهاي بدهكارحسابهاي بدهكارحسابهاي بدهكار

را تنظيم نموده و روي دكمـه گـزارش   را تنظيم نموده و روي دكمـه گـزارش   را تنظيم نموده و روي دكمـه گـزارش   را تنظيم نموده و روي دكمـه گـزارش   ... ... ... ... در پنجره باز شده ، نام حساب  ، محدوده تاريخي و در پنجره باز شده ، نام حساب  ، محدوده تاريخي و در پنجره باز شده ، نام حساب  ، محدوده تاريخي و در پنجره باز شده ، نام حساب  ، محدوده تاريخي و 

    ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

    ::::گزارش دفتر معين حسابها گزارش دفتر معين حسابها گزارش دفتر معين حسابها گزارش دفتر معين حسابها     –مثال مثال مثال مثال 
گزارش  دفتر گزارش  دفتر گزارش  دفتر گزارش  دفتر >گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري گزارش دفاتر حسابداري     >گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري گزارشات عمومي حسابداري     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    ....معين حسابها را دابل كليك كنيدمعين حسابها را دابل كليك كنيدمعين حسابها را دابل كليك كنيدمعين حسابها را دابل كليك كنيد

انتخـاب  انتخـاب  انتخـاب  انتخـاب      Insertنام حساب را انتخابي زده و از ليست حسابها ، حساب مورد نظر را بـا كليـد   نام حساب را انتخابي زده و از ليست حسابها ، حساب مورد نظر را بـا كليـد   نام حساب را انتخابي زده و از ليست حسابها ، حساب مورد نظر را بـا كليـد   نام حساب را انتخابي زده و از ليست حسابها ، حساب مورد نظر را بـا كليـد   

    ....ابزار باالي فرم كليك كنيد ابزار باالي فرم كليك كنيد ابزار باالي فرم كليك كنيد ابزار باالي فرم كليك كنيد دكمه گزارشات را از نوار دكمه گزارشات را از نوار دكمه گزارشات را از نوار دكمه گزارشات را از نوار . . . . نماييد نماييد نماييد نماييد 

    

    ::::گزارش تراز كليه حسابها گزارش تراز كليه حسابها گزارش تراز كليه حسابها گزارش تراز كليه حسابها     ----مثال مثال مثال مثال 
بر روي گزارش تراز كليه حسـابها  بر روي گزارش تراز كليه حسـابها  بر روي گزارش تراز كليه حسـابها  بر روي گزارش تراز كليه حسـابها      >ترازهاترازهاترازهاترازها    >گزارشات عمومي حسابداريگزارشات عمومي حسابداريگزارشات عمومي حسابداريگزارشات عمومي حسابداري    >از منوي گزارشاتاز منوي گزارشاتاز منوي گزارشاتاز منوي گزارشات

قسمت مشخصات گزارش مي توانيد تعداد ستون، نوع حسابها . . . . دابل كليك كنيددابل كليك كنيددابل كليك كنيددابل كليك كنيد قسمت مشخصات گزارش مي توانيد تعداد ستون، نوع حسابها در  قسمت مشخصات گزارش مي توانيد تعداد ستون، نوع حسابها در  قسمت مشخصات گزارش مي توانيد تعداد ستون، نوع حسابها در  با مانده، با با مانده، با با مانده، با با مانده، با ((((در 

اين اين اين اين . . . . حسابهاي خاص و در محدوده خاصي را انتخاب نمائيدحسابهاي خاص و در محدوده خاصي را انتخاب نمائيدحسابهاي خاص و در محدوده خاصي را انتخاب نمائيدحسابهاي خاص و در محدوده خاصي را انتخاب نمائيد    ،،،،...)...)...)...)مانده و گردش، كليه حسابها ومانده و گردش، كليه حسابها ومانده و گردش، كليه حسابها ومانده و گردش، كليه حسابها و

گزارش بدهكاري و بستانكاري كلي هر حساب به همراه مانده بدهكار و مانده بستانكار حسابها را گزارش بدهكاري و بستانكاري كلي هر حساب به همراه مانده بدهكار و مانده بستانكار حسابها را گزارش بدهكاري و بستانكاري كلي هر حساب به همراه مانده بدهكار و مانده بستانكار حسابها را گزارش بدهكاري و بستانكاري كلي هر حساب به همراه مانده بدهكار و مانده بستانكار حسابها را 

    ....نشان مي دهدنشان مي دهدنشان مي دهدنشان مي دهد
    

 گزارشات اقالم موجودي 8 – 5
به دو دسته گزارشات به دو دسته گزارشات به دو دسته گزارشات به دو دسته گزارشات قابل دسترسي هستند كه قابل دسترسي هستند كه قابل دسترسي هستند كه قابل دسترسي هستند كه گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات از منوي از منوي از منوي از منوي 

    ايـن  ايـن  ايـن  ايـن  ....و گزارشات انبار مقداري تقسيم بنـدي مـي شـوند    و گزارشات انبار مقداري تقسيم بنـدي مـي شـوند    و گزارشات انبار مقداري تقسيم بنـدي مـي شـوند    و گزارشات انبار مقداري تقسيم بنـدي مـي شـوند    ) ) ) ) مقداريمقداريمقداريمقداري    –ريالي ريالي ريالي ريالي ( ( ( ( حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار 

. . . . گزارشات تنوع زيادي دارند ولي روش گزارش گيري در تمام گزارشات كم و بيش مشابه است گزارشات تنوع زيادي دارند ولي روش گزارش گيري در تمام گزارشات كم و بيش مشابه است گزارشات تنوع زيادي دارند ولي روش گزارش گيري در تمام گزارشات كم و بيش مشابه است گزارشات تنوع زيادي دارند ولي روش گزارش گيري در تمام گزارشات كم و بيش مشابه است 

    ....بنابراين چند نمونه را ذكر مي كنيم بنابراين چند نمونه را ذكر مي كنيم بنابراين چند نمونه را ذكر مي كنيم بنابراين چند نمونه را ذكر مي كنيم 
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    گزارش كاردكس كاال گزارش كاردكس كاال گزارش كاردكس كاال گزارش كاردكس كاال ----مثال مثال مثال مثال 
گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات >) ) ) ) مقداريمقداريمقداريمقداري    –ريالي ريالي ريالي ريالي ( ( ( ( گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار     >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات 

بـل كليـك   بـل كليـك   بـل كليـك   بـل كليـك   ااااروي آيتم گزارش كاردكس كاال دروي آيتم گزارش كاردكس كاال دروي آيتم گزارش كاردكس كاال دروي آيتم گزارش كاردكس كاال د    >گزارشات كاردكس كاال گزارشات كاردكس كاال گزارشات كاردكس كاال گزارشات كاردكس كاال >وضعيت موجوديها وضعيت موجوديها وضعيت موجوديها وضعيت موجوديها 

    . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

پيش فرض تمام فيلترها بر روي همه پيش فرض تمام فيلترها بر روي همه پيش فرض تمام فيلترها بر روي همه پيش فرض تمام فيلترها بر روي همه . . . . در فرم باز شده ، فيلتر هاي مختلفي را مشاهده مي كنيددر فرم باز شده ، فيلتر هاي مختلفي را مشاهده مي كنيددر فرم باز شده ، فيلتر هاي مختلفي را مشاهده مي كنيددر فرم باز شده ، فيلتر هاي مختلفي را مشاهده مي كنيد

    ....اربر قابل تغيير و انتخاب مي باشد اربر قابل تغيير و انتخاب مي باشد اربر قابل تغيير و انتخاب مي باشد اربر قابل تغيير و انتخاب مي باشد كه توسط ككه توسط ككه توسط ككه توسط ك....است است است است 

از فيلتر نام كاال از فيلتر نام كاال از فيلتر نام كاال از فيلتر نام كاال . . . . ددددگزارش كاردكس يك يا چند كاالي خاص را بگيريگزارش كاردكس يك يا چند كاالي خاص را بگيريگزارش كاردكس يك يا چند كاالي خاص را بگيريگزارش كاردكس يك يا چند كاالي خاص را بگيري    ددددبه عنوان مثال مي خواهيبه عنوان مثال مي خواهيبه عنوان مثال مي خواهيبه عنوان مثال مي خواهي

كاالهاي مورد نظر كاالهاي مورد نظر كاالهاي مورد نظر كاالهاي مورد نظر     INSERTو از پنجره باز شده با كليد و از پنجره باز شده با كليد و از پنجره باز شده با كليد و از پنجره باز شده با كليد     كنيدكنيدكنيدكنيدرا كليك را كليك را كليك را كليك     "انتخابي انتخابي انتخابي انتخابي     "، گزينه ، گزينه ، گزينه ، گزينه 

    ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enter    كرده ،كرده ،كرده ،كرده ،را انتخاب را انتخاب را انتخاب را انتخاب 

محدوده محدوده محدوده محدوده     "از فيلتر تاريخ گزينه از فيلتر تاريخ گزينه از فيلتر تاريخ گزينه از فيلتر تاريخ گزينه . . . .     ددددگزارش را در يك محدوده تاريخي بگيريگزارش را در يك محدوده تاريخي بگيريگزارش را در يك محدوده تاريخي بگيريگزارش را در يك محدوده تاريخي بگيري    دددديا اينكه مي خواهييا اينكه مي خواهييا اينكه مي خواهييا اينكه مي خواهي

در جعبه متن اول تاريخ مبدا و در جعبه مـتن دوم تـاريخ مقصـد را وارد    در جعبه متن اول تاريخ مبدا و در جعبه مـتن دوم تـاريخ مقصـد را وارد    در جعبه متن اول تاريخ مبدا و در جعبه مـتن دوم تـاريخ مقصـد را وارد    در جعبه متن اول تاريخ مبدا و در جعبه مـتن دوم تـاريخ مقصـد را وارد    . . . .     كنيدكنيدكنيدكنيدرا انتخاب را انتخاب را انتخاب را انتخاب     "

    . . . . نهايتا دكمه گزارش را از نوار ابزار كليك كنيد نهايتا دكمه گزارش را از نوار ابزار كليك كنيد نهايتا دكمه گزارش را از نوار ابزار كليك كنيد نهايتا دكمه گزارش را از نوار ابزار كليك كنيد     ....نماييد نماييد نماييد نماييد 

    >از اين گزارش از منوي گزارشات از اين گزارش از منوي گزارشات از اين گزارش از منوي گزارشات از اين گزارش از منوي گزارشات براي استفاده براي استفاده براي استفاده براي استفاده : : : :     گزارش وضعيت سريال كاالهاگزارش وضعيت سريال كاالهاگزارش وضعيت سريال كاالهاگزارش وضعيت سريال كاالها    ----مثال مثال مثال مثال 

گزارش وضعيت سريال كاالها را گزارش وضعيت سريال كاالها را گزارش وضعيت سريال كاالها را گزارش وضعيت سريال كاالها را     >) ) ) ) مقداري مقداري مقداري مقداري     –ريالي ريالي ريالي ريالي ((((حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار     >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي 

 . . . . اين گزارش ليستي از سريال ها به همراه وضعيت آنها را نمايش مي دهد اين گزارش ليستي از سريال ها به همراه وضعيت آنها را نمايش مي دهد اين گزارش ليستي از سريال ها به همراه وضعيت آنها را نمايش مي دهد اين گزارش ليستي از سريال ها به همراه وضعيت آنها را نمايش مي دهد . . . . انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد 

    

از ايـن گـزارش از   از ايـن گـزارش از   از ايـن گـزارش از   از ايـن گـزارش از       براي استفادهبراي استفادهبراي استفادهبراي استفاده: : : :         گزارش وضعيت سريال كاالها با جزئياتگزارش وضعيت سريال كاالها با جزئياتگزارش وضعيت سريال كاالها با جزئياتگزارش وضعيت سريال كاالها با جزئيات    ----مثال مثال مثال مثال 

گـزارش  گـزارش  گـزارش  گـزارش      >)  )  )  )  مقـداري مقـداري مقـداري مقـداري     –ريـالي ريـالي ريـالي ريـالي ((((حسابداري انبـار  حسابداري انبـار  حسابداري انبـار  حسابداري انبـار      >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات 

اين گزارش ليستي از سريال ها را بـه همـراه   اين گزارش ليستي از سريال ها را بـه همـراه   اين گزارش ليستي از سريال ها را بـه همـراه   اين گزارش ليستي از سريال ها را بـه همـراه   . . . . وضعيت سريال كاالها با جزئيات  را انتخاب كنيد وضعيت سريال كاالها با جزئيات  را انتخاب كنيد وضعيت سريال كاالها با جزئيات  را انتخاب كنيد وضعيت سريال كاالها با جزئيات  را انتخاب كنيد 

 . . . . وضعيت آنها به همراه اطالعات تكميلي گارانتي نمايش مي دهد وضعيت آنها به همراه اطالعات تكميلي گارانتي نمايش مي دهد وضعيت آنها به همراه اطالعات تكميلي گارانتي نمايش مي دهد وضعيت آنها به همراه اطالعات تكميلي گارانتي نمايش مي دهد 

 

براي استفاده از براي استفاده از براي استفاده از براي استفاده از : : : :     وروديوروديوروديورودي    ضعيت سريال كاالها بر اساس مقاديرضعيت سريال كاالها بر اساس مقاديرضعيت سريال كاالها بر اساس مقاديرضعيت سريال كاالها بر اساس مقاديرگزارش وگزارش وگزارش وگزارش و    ----مثال مثال مثال مثال 

    >) ) ) ) مقداري مقداري مقداري مقداري     –ريالي ريالي ريالي ريالي ((((حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار حسابداري انبار     >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >اين گزارش از منوي گزارشات اين گزارش از منوي گزارشات اين گزارش از منوي گزارشات اين گزارش از منوي گزارشات 

ايـن گـزارش ليسـتي از    ايـن گـزارش ليسـتي از    ايـن گـزارش ليسـتي از    ايـن گـزارش ليسـتي از    . . . . گزارش وضعيت سريال كاالها بر اساس مقادير ورودي را انتخاب كنيد گزارش وضعيت سريال كاالها بر اساس مقادير ورودي را انتخاب كنيد گزارش وضعيت سريال كاالها بر اساس مقادير ورودي را انتخاب كنيد گزارش وضعيت سريال كاالها بر اساس مقادير ورودي را انتخاب كنيد 

ا مقدار وارد شده باشد و بر اساس محدوده مقادير وارد سريال ها را نمايش مي دهد كه براسريال ها را نمايش مي دهد كه براسريال ها را نمايش مي دهد كه براسريال ها را نمايش مي دهد كه برا ا مقدار وارد شده باشد و بر اساس محدوده مقادير وارد ي آن ه ا مقدار وارد شده باشد و بر اساس محدوده مقادير وارد ي آن ه ا مقدار وارد شده باشد و بر اساس محدوده مقادير وارد ي آن ه ي آن ه

 ....شده براي سريال كاال قابل تفكيك مي باشد شده براي سريال كاال قابل تفكيك مي باشد شده براي سريال كاال قابل تفكيك مي باشد شده براي سريال كاال قابل تفكيك مي باشد 
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    گزارش مانده اقالم موجوديگزارش مانده اقالم موجوديگزارش مانده اقالم موجوديگزارش مانده اقالم موجودي----مثال مثال مثال مثال 
    >) ) ) ) ريالي مقداريريالي مقداريريالي مقداريريالي مقداري((((گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار     >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     يييياز منواز منواز منواز منو

روي گزينه  ليست مانـده  روي گزينه  ليست مانـده  روي گزينه  ليست مانـده  روي گزينه  ليست مانـده  >گزارشهاي مانده اقالم موجودي گزارشهاي مانده اقالم موجودي گزارشهاي مانده اقالم موجودي گزارشهاي مانده اقالم موجودي     >ها ها ها ها     گزارشات وضعيت موجوديگزارشات وضعيت موجوديگزارشات وضعيت موجوديگزارشات وضعيت موجودي

    ....    بل كليك كنيدبل كليك كنيدبل كليك كنيدبل كليك كنيداااادددد) ) ) ) هر دو واحدهر دو واحدهر دو واحدهر دو واحد    –مقداري و مبلغي مقداري و مبلغي مقداري و مبلغي مقداري و مبلغي ((((اقالم موجودي اقالم موجودي اقالم موجودي اقالم موجودي 

به همين به همين به همين به همين . . . . فقط  مقدار يا مبلغ و مقدار انتخاب كنيدفقط  مقدار يا مبلغ و مقدار انتخاب كنيدفقط  مقدار يا مبلغ و مقدار انتخاب كنيدفقط  مقدار يا مبلغ و مقدار انتخاب كنيد    مي توانيد نوع گزارش رامي توانيد نوع گزارش رامي توانيد نوع گزارش رامي توانيد نوع گزارش راپنجره باز شده پنجره باز شده پنجره باز شده پنجره باز شده دردردردر

    ....مي باشند مي باشند مي باشند مي باشند     قابل انتخابقابل انتخابقابل انتخابقابل انتخابنيز نيز نيز نيز .... .... .... .... ترتيب فيلترهاي ديگر مثل نام كاال ، گروه اصلي و ترتيب فيلترهاي ديگر مثل نام كاال ، گروه اصلي و ترتيب فيلترهاي ديگر مثل نام كاال ، گروه اصلي و ترتيب فيلترهاي ديگر مثل نام كاال ، گروه اصلي و 

    گزارش مصرف كاال گزارش مصرف كاال گزارش مصرف كاال گزارش مصرف كاال ----مثال مثال مثال مثال 
از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش براي استفاده از اين گزارش     ....نشان دهنده خروج از انبار ها است نشان دهنده خروج از انبار ها است نشان دهنده خروج از انبار ها است نشان دهنده خروج از انبار ها است اين گزارش اين گزارش اين گزارش اين گزارش 

گزارشات ورود و گزارشات ورود و گزارشات ورود و گزارشات ورود و     >) ) ) ) مقداريمقداريمقداريمقداري    –ريالي ريالي ريالي ريالي ((((گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار گزارشات حسابداري انبار     >گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي گزارشات اقالم موجودي     >

        ....بل كليك كنيدبل كليك كنيدبل كليك كنيدبل كليك كنيداااادددد)  )  )  )  مشروحمشروحمشروحمشروح((((بر روي  گزارش مصرف كاال بر روي  گزارش مصرف كاال بر روي  گزارش مصرف كاال بر روي  گزارش مصرف كاال     >خروج كاال خروج كاال خروج كاال خروج كاال 

كاالي خاصي از انبار خاصي را تهيه كنيد براي اين منظور كاالي خاصي از انبار خاصي را تهيه كنيد براي اين منظورمثال مي خواهيد گزارش خروج  كاالي خاصي از انبار خاصي را تهيه كنيد براي اين منظورمثال مي خواهيد گزارش خروج  كاالي خاصي از انبار خاصي را تهيه كنيد براي اين منظورمثال مي خواهيد گزارش خروج  در در در در     مثال مي خواهيد گزارش خروج 

نام كاال را روي گزينه انتخابي گذاشته و از جعبه متن باز شده نـام كـاال را بـا    نام كاال را روي گزينه انتخابي گذاشته و از جعبه متن باز شده نـام كـاال را بـا    نام كاال را روي گزينه انتخابي گذاشته و از جعبه متن باز شده نـام كـاال را بـا    نام كاال را روي گزينه انتخابي گذاشته و از جعبه متن باز شده نـام كـاال را بـا        پنجره باز شدهپنجره باز شدهپنجره باز شدهپنجره باز شده

به همين ترتيـب نـام انبـار را نيـز انتخـابي كـرده و       به همين ترتيـب نـام انبـار را نيـز انتخـابي كـرده و       به همين ترتيـب نـام انبـار را نيـز انتخـابي كـرده و       به همين ترتيـب نـام انبـار را نيـز انتخـابي كـرده و       .  .  .  .  انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد انتخاب كنيد     Insertاستفاده از كليد استفاده از كليد استفاده از كليد استفاده از كليد 

شما همچنين مي توانيد نوع خروج كاال را تعيين شما همچنين مي توانيد نوع خروج كاال را تعيين شما همچنين مي توانيد نوع خروج كاال را تعيين شما همچنين مي توانيد نوع خروج كاال را تعيين . . . . آن را انتخاب كنيد آن را انتخاب كنيد آن را انتخاب كنيد آن را انتخاب كنيد     Insertبااستفاده از كليد بااستفاده از كليد بااستفاده از كليد بااستفاده از كليد 

هايي گزارش بگيريد كه به وسيله فاكتور هايي گزارش بگيريد كه به وسيله فاكتور هايي گزارش بگيريد كه به وسيله فاكتور هايي گزارش بگيريد كه به وسيله فاكتور     ييييبه عنوان مثال اگر بخواهيد  فقط  از خروجبه عنوان مثال اگر بخواهيد  فقط  از خروجبه عنوان مثال اگر بخواهيد  فقط  از خروجبه عنوان مثال اگر بخواهيد  فقط  از خروج. . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

وع فاكتور را روي محدوده قرار دهيد و  در هر دو جعبه فروش انجام شده اند ، فروش انجام شده اند ، فروش انجام شده اند ، فروش انجام شده اند ،  وع فاكتور را روي محدوده قرار دهيد و  در هر دو جعبه آيتم مربوط به ن وع فاكتور را روي محدوده قرار دهيد و  در هر دو جعبه آيتم مربوط به ن وع فاكتور را روي محدوده قرار دهيد و  در هر دو جعبه آيتم مربوط به ن آيتم مربوط به ن

    ....گزارش را كليك كنيدگزارش را كليك كنيدگزارش را كليك كنيدگزارش را كليك كنيدازنوار ابزار باالي فرم ، دكمه ازنوار ابزار باالي فرم ، دكمه ازنوار ابزار باالي فرم ، دكمه ازنوار ابزار باالي فرم ، دكمه     ....متن مربوطه ، فاكتور فروش را انتخاب كنيدمتن مربوطه ، فاكتور فروش را انتخاب كنيدمتن مربوطه ، فاكتور فروش را انتخاب كنيدمتن مربوطه ، فاكتور فروش را انتخاب كنيد
    

 گزارش هاي مراكز هزينه  8 – 6
ده مي كنيد ، براي دسترسي به گزارش هاي مربوط به اين  ده مي كنيد ، براي دسترسي به گزارش هاي مربوط به اين اگر در برنامه از مراكز هزينه استفا ده مي كنيد ، براي دسترسي به گزارش هاي مربوط به اين اگر در برنامه از مراكز هزينه استفا ده مي كنيد ، براي دسترسي به گزارش هاي مربوط به اين اگر در برنامه از مراكز هزينه استفا اگر در برنامه از مراكز هزينه استفا

    . . . . گزارشات مراكز هزينه استفاده نماييد گزارشات مراكز هزينه استفاده نماييد گزارشات مراكز هزينه استفاده نماييد گزارشات مراكز هزينه استفاده نماييد     >مراكز ، از منوي گزارشات مراكز ، از منوي گزارشات مراكز ، از منوي گزارشات مراكز ، از منوي گزارشات 

    صورتحساب مراكز هزينه صورتحساب مراكز هزينه صورتحساب مراكز هزينه صورتحساب مراكز هزينه     –مثال مثال مثال مثال 
كليك كليك كليك كليك روي آيتم صورتحساب مراكز هزينه دابل روي آيتم صورتحساب مراكز هزينه دابل روي آيتم صورتحساب مراكز هزينه دابل روي آيتم صورتحساب مراكز هزينه دابل     >گزارشات مراكز هزينه گزارشات مراكز هزينه گزارشات مراكز هزينه گزارشات مراكز هزينه     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    ....كنيدكنيدكنيدكنيد

در پنجره باز شده نام مركز هزينه را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده مركز هزينه در پنجره باز شده نام مركز هزينه را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده مركز هزينه در پنجره باز شده نام مركز هزينه را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده مركز هزينه در پنجره باز شده نام مركز هزينه را روي گزينه انتخابي گذاشته و از ليست باز شده مركز هزينه 

به همين ترتيب ساير گزينه ها را تنظيم به همين ترتيب ساير گزينه ها را تنظيم به همين ترتيب ساير گزينه ها را تنظيم به همين ترتيب ساير گزينه ها را تنظيم . . . . انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد     Insertمورد نظر را با استفاده از كليد مورد نظر را با استفاده از كليد مورد نظر را با استفاده از كليد مورد نظر را با استفاده از كليد 

    ....نموده و روي دكمه گزارش كليك كنيد نموده و روي دكمه گزارش كليك كنيد نموده و روي دكمه گزارش كليك كنيد نموده و روي دكمه گزارش كليك كنيد 
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 گزارشات كلي شركت  8 – 7
شامل ترازنامه ، سود و زيان و دفتر تلفن مي باشـند    شامل ترازنامه ، سود و زيان و دفتر تلفن مي باشـند   گزارشات كلي شركت ،  شامل ترازنامه ، سود و زيان و دفتر تلفن مي باشـند   گزارشات كلي شركت ،  شامل ترازنامه ، سود و زيان و دفتر تلفن مي باشـند   گزارشات كلي شركت ،  گـزارش هـاي   گـزارش هـاي   گـزارش هـاي   گـزارش هـاي   . . . . گزارشات كلي شركت ، 

ترازنامه و سودوزيان در صورتي نتايج صحيح بازمي گردانند كه در هنگـام معرفـي حسـابهاي    ترازنامه و سودوزيان در صورتي نتايج صحيح بازمي گردانند كه در هنگـام معرفـي حسـابهاي    ترازنامه و سودوزيان در صورتي نتايج صحيح بازمي گردانند كه در هنگـام معرفـي حسـابهاي    ترازنامه و سودوزيان در صورتي نتايج صحيح بازمي گردانند كه در هنگـام معرفـي حسـابهاي    

لي در قسمت اطالعات كلي نوع حساب درست تعريف شده باشد  لي در قسمت اطالعات كلي نوع حساب درست تعريف شده باشد تفصي لي در قسمت اطالعات كلي نوع حساب درست تعريف شده باشد تفصي لي در قسمت اطالعات كلي نوع حساب درست تعريف شده باشد تفصي     ....تفصي
 

 گزارشات حسابداري صنعتي  8 – 8
گزارشات حسابداري صنعتي ، به اين گزارشات دسترسي خواهيـد  گزارشات حسابداري صنعتي ، به اين گزارشات دسترسي خواهيـد  گزارشات حسابداري صنعتي ، به اين گزارشات دسترسي خواهيـد  گزارشات حسابداري صنعتي ، به اين گزارشات دسترسي خواهيـد      >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات     از طريقاز طريقاز طريقاز طريق

    . . . . داشت داشت داشت داشت 

    گزارش مواد مورد نياز براي توليد محصوالت گزارش مواد مورد نياز براي توليد محصوالت گزارش مواد مورد نياز براي توليد محصوالت گزارش مواد مورد نياز براي توليد محصوالت     –مثال مثال مثال مثال 

روي گزارش مواد مورد نياز جهت توليـد  روي گزارش مواد مورد نياز جهت توليـد  روي گزارش مواد مورد نياز جهت توليـد  روي گزارش مواد مورد نياز جهت توليـد      >گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات 

    محصول دابل كليك كنيدمحصول دابل كليك كنيدمحصول دابل كليك كنيدمحصول دابل كليك كنيد

محصوالت مورد نظر را انتخاب كرده و تعداد مورد نياز جهت توليد محصوالت مورد نظر را انتخاب كرده و تعداد مورد نياز جهت توليد محصوالت مورد نظر را انتخاب كرده و تعداد مورد نياز جهت توليد محصوالت مورد نظر را انتخاب كرده و تعداد مورد نياز جهت توليد در پنجره باز شده محصول يا در پنجره باز شده محصول يا در پنجره باز شده محصول يا در پنجره باز شده محصول يا 

برنامه طبق فرمول ساخت محصول ، مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول را برنامه طبق فرمول ساخت محصول ، مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول را برنامه طبق فرمول ساخت محصول ، مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول را برنامه طبق فرمول ساخت محصول ، مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول را . . . . را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد 

    ....باز مي گرداند باز مي گرداند باز مي گرداند باز مي گرداند 
    

 
 

براي استفاده از ايـن  براي استفاده از ايـن  براي استفاده از ايـن  براي استفاده از ايـن   :    گزارش وضعيت توليد به همراه ريز مواد مصرفيگزارش وضعيت توليد به همراه ريز مواد مصرفيگزارش وضعيت توليد به همراه ريز مواد مصرفيگزارش وضعيت توليد به همراه ريز مواد مصرفي    ----مثال مثال مثال مثال 

گزارش وضعيت توليد به همراه ريز گزارش وضعيت توليد به همراه ريز گزارش وضعيت توليد به همراه ريز گزارش وضعيت توليد به همراه ريز     >گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي گزارشات حسابداري صنعتي     >گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات  گزارش از منويگزارش از منويگزارش از منويگزارش از منوي

اده از  اين گزارش مي توانيد  ليستي از محصوالت توليد . . . . مواد مصرفي را انتخاب نماييد مواد مصرفي را انتخاب نماييد مواد مصرفي را انتخاب نماييد مواد مصرفي را انتخاب نماييد  اده از  اين گزارش مي توانيد  ليستي از محصوالت توليد با استف اده از  اين گزارش مي توانيد  ليستي از محصوالت توليد با استف اده از  اين گزارش مي توانيد  ليستي از محصوالت توليد با استف با استف

    . . . . شده به همراه مواد اوليه مصرف شده تهيه نماييد شده به همراه مواد اوليه مصرف شده تهيه نماييد شده به همراه مواد اوليه مصرف شده تهيه نماييد شده به همراه مواد اوليه مصرف شده تهيه نماييد 
    

    ييييدهادهادهادهاييييب كلب كلب كلب كلييييا با تركا با تركا با تركا با تركييييك نگاه ك نگاه ك نگاه ك نگاه ييييحساب در حساب در حساب در حساب در     >ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات يييياز مساز مساز مساز مس: ك نگاه يحساب در 

Sift+ل ل ل ل ييييك حساب از قبك حساب از قبك حساب از قبك حساب از قبييييت ت ت ت ييييفعالفعالفعالفعال    ييييد تمامد تمامد تمامد تمامييييتوانتوانتوانتوان    يييين گزارش من گزارش من گزارش من گزارش مييييبا ابا ابا ابا ا ....باشدباشدباشدباشد    ييييقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب م    ٢

. . . . افت و پرداخت را مشاهده نمودافت و پرداخت را مشاهده نمودافت و پرداخت را مشاهده نمودافت و پرداخت را مشاهده نمودييييدردردردر    ييييد، برگه هاد، برگه هاد، برگه هاد، برگه هاييييفروش و خرفروش و خرفروش و خرفروش و خر    ييييمانده حساب، جمع فاكتورهامانده حساب، جمع فاكتورهامانده حساب، جمع فاكتورهامانده حساب، جمع فاكتورها
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پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت     افت وافت وافت وافت وييييدردردردر    ييييا برگه هاا برگه هاا برگه هاا برگه هاييييد، د، د، د، ييييا خرا خرا خرا خرييييدكمه فاكتور فروش دكمه فاكتور فروش دكمه فاكتور فروش دكمه فاكتور فروش     ييييك بر روك بر روك بر روك بر روييييتوان با كلتوان با كلتوان با كلتوان با كل    يييين من من من مييييهمچنهمچنهمچنهمچن

ن فاكتور، ن فاكتور، ن فاكتور، ن فاكتور، ييييدكمه آخردكمه آخردكمه آخردكمه آخر    ييييك بر روك بر روك بر روك بر رويييين با كلن با كلن با كلن با كلييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . د ثبت نمودد ثبت نمودد ثبت نمودد ثبت نمودييييا برگه جدا برگه جدا برگه جدا برگه جدييييحساب فاكتور حساب فاكتور حساب فاكتور حساب فاكتور     ييييبرابرابرابرا

دكمه گردش حساب، گردش حساب را دكمه گردش حساب، گردش حساب را دكمه گردش حساب، گردش حساب را دكمه گردش حساب، گردش حساب را     ييييك بر روك بر روك بر روك بر رويييين با كلن با كلن با كلن با كليييين فاكتور صادر شده و همچنن فاكتور صادر شده و همچنن فاكتور صادر شده و همچنن فاكتور صادر شده و همچنييييآخرآخرآخرآخر

 ....ددددييييمشاهده نمائمشاهده نمائمشاهده نمائمشاهده نمائ
 

 
 

    Shift+۴    ييييدهادهادهادهاييييب كلب كلب كلب كلييييا با تركا با تركا با تركا با تركييييك نگاه ك نگاه ك نگاه ك نگاه ييييكاال در كاال در كاال در كاال در     >ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات يييياز مساز مساز مساز مس: ك نگاه يكاال در 

ان، ان، ان، ان، ييييل سود و زل سود و زل سود و زل سود و زييييك كاال از قبك كاال از قبك كاال از قبك كاال از قبييييت ت ت ت ييييفعالفعالفعالفعال    ييييد تمامد تمامد تمامد تمامييييتوانتوانتوانتوان    يييين گزارش من گزارش من گزارش من گزارش مييييبا ابا ابا ابا ا ....باشدباشدباشدباشد    ييييقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب مقابل انتخاب م

توان توان توان توان     يييين من من من مييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . صادر شده و مانده را مشاهده نمودصادر شده و مانده را مشاهده نمودصادر شده و مانده را مشاهده نمودصادر شده و مانده را مشاهده نمود    ييييدوره، فاكتورهادوره، فاكتورهادوره، فاكتورهادوره، فاكتورها    ييييابتدا و انتهاابتدا و انتهاابتدا و انتهاابتدا و انتها    ييييموجودموجودموجودموجود

 ....ت كاردكس كاال را مشاهده نمودت كاردكس كاال را مشاهده نمودت كاردكس كاال را مشاهده نمودت كاردكس كاال را مشاهده نمودييييدكمه كاردكس، وضعدكمه كاردكس، وضعدكمه كاردكس، وضعدكمه كاردكس، وضع    ييييك بر روك بر روك بر روك بر روييييبا كلبا كلبا كلبا كل

ت ت ت ت ييييفعالفعالفعالفعال    ييييد تمامد تمامد تمامد تمامييييتوانتوانتوانتوان    ييييك نگاه مك نگاه مك نگاه مك نگاه مييييشركت در شركت در شركت در شركت در     >ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات ر گزارشات يييياز مساز مساز مساز مس    : ك نگاهيشركت در 

را را را را ... ... ... ... ت مختلف وت مختلف وت مختلف وت مختلف وييييمختلف، جمع چكها با وضعمختلف، جمع چكها با وضعمختلف، جمع چكها با وضعمختلف، جمع چكها با وضع    ييييل مانده حساب، جمع فاكتورهال مانده حساب، جمع فاكتورهال مانده حساب، جمع فاكتورهال مانده حساب، جمع فاكتورهاييييشركت از قبشركت از قبشركت از قبشركت از قب

    ....مشاهده نمودمشاهده نمودمشاهده نمودمشاهده نمود
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 جستجو و بازيابي  8 – 9
زيابي ، مي توانيد به اين قسمت دسترسي داشته باشـيد      >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات  زيابي ، مي توانيد به اين قسمت دسترسي داشته باشـيد  جستجو و با زيابي ، مي توانيد به اين قسمت دسترسي داشته باشـيد  جستجو و با زيابي ، مي توانيد به اين قسمت دسترسي داشته باشـيد  جستجو و با از از از از . . . . جستجو و با

قسمت باالي فرم مي توانيد اسنادي را كه مي خواهيـد عمـل جسـتجو روي آن انجـام شـود      قسمت باالي فرم مي توانيد اسنادي را كه مي خواهيـد عمـل جسـتجو روي آن انجـام شـود      قسمت باالي فرم مي توانيد اسنادي را كه مي خواهيـد عمـل جسـتجو روي آن انجـام شـود      قسمت باالي فرم مي توانيد اسنادي را كه مي خواهيـد عمـل جسـتجو روي آن انجـام شـود      

پس از ورود پس از ورود پس از ورود پس از ورود . . . . را فيلتر كنيد را فيلتر كنيد را فيلتر كنيد را فيلتر كنيد ... ... ... ... مشخص كنيد به همين ترتيب مي توانيد تاريخ ، مبلغ ، رفرنس و مشخص كنيد به همين ترتيب مي توانيد تاريخ ، مبلغ ، رفرنس و مشخص كنيد به همين ترتيب مي توانيد تاريخ ، مبلغ ، رفرنس و مشخص كنيد به همين ترتيب مي توانيد تاريخ ، مبلغ ، رفرنس و 

اگر در جدول نتايج كه در پايين فرم نمايش داده مي اگر در جدول نتايج كه در پايين فرم نمايش داده مي اگر در جدول نتايج كه در پايين فرم نمايش داده مي اگر در جدول نتايج كه در پايين فرم نمايش داده مي . . . . اين موارد ، دكمه شروع را كليك كنيد اين موارد ، دكمه شروع را كليك كنيد اين موارد ، دكمه شروع را كليك كنيد اين موارد ، دكمه شروع را كليك كنيد 

    ....وي تيتر هر ستون كليك كنيد ، نتايج بر اساس ستون مذكور مرتب مي شوند وي تيتر هر ستون كليك كنيد ، نتايج بر اساس ستون مذكور مرتب مي شوند وي تيتر هر ستون كليك كنيد ، نتايج بر اساس ستون مذكور مرتب مي شوند وي تيتر هر ستون كليك كنيد ، نتايج بر اساس ستون مذكور مرتب مي شوند شود رشود رشود رشود ر
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 2 يجستجو و بازياب 8- 10
فاكتور  فاكتور  فاكتور  فاكتور      يييياسناد و رديف هااسناد و رديف هااسناد و رديف هااسناد و رديف ها    ييييبه منظور جستجو در حسابها ، كاالها ، اسناد ، فاكتورها ، رديف هابه منظور جستجو در حسابها ، كاالها ، اسناد ، فاكتورها ، رديف هابه منظور جستجو در حسابها ، كاالها ، اسناد ، فاكتورها ، رديف هابه منظور جستجو در حسابها ، كاالها ، اسناد ، فاكتورها ، رديف ها

    . . . . رود رود رود رود     ييييبه كار مبه كار مبه كار مبه كار م... ... ... ... دريافت و پرداخت و دريافت و پرداخت و دريافت و پرداخت و دريافت و پرداخت و     يييي، برگه ها، برگه ها، برگه ها، برگه ها
 

 طراحي فرم و گزارش در حسابگر 8 – 11
    ::::براي طراحي فرم ها و يا گزارشات مراحل ذيل را انجام دهيد براي طراحي فرم ها و يا گزارشات مراحل ذيل را انجام دهيد براي طراحي فرم ها و يا گزارشات مراحل ذيل را انجام دهيد براي طراحي فرم ها و يا گزارشات مراحل ذيل را انجام دهيد 

    ::::انتخاب  يك گزارش جهت طراحيانتخاب  يك گزارش جهت طراحيانتخاب  يك گزارش جهت طراحيانتخاب  يك گزارش جهت طراحي----1111

 ::::از منوي گزارشات در برنامه وارد پنجره انتخاب يك گزارش شويد از منوي گزارشات در برنامه وارد پنجره انتخاب يك گزارش شويد از منوي گزارشات در برنامه وارد پنجره انتخاب يك گزارش شويد از منوي گزارشات در برنامه وارد پنجره انتخاب يك گزارش شويد     
 

 
 

    ....همان طوركه در شكل نيز مشخص شده ،دكمه طراحي در اين قسمت  غير فعال مي باشدهمان طوركه در شكل نيز مشخص شده ،دكمه طراحي در اين قسمت  غير فعال مي باشدهمان طوركه در شكل نيز مشخص شده ،دكمه طراحي در اين قسمت  غير فعال مي باشدهمان طوركه در شكل نيز مشخص شده ،دكمه طراحي در اين قسمت  غير فعال مي باشد

براي در اختيار داشتن امكان طراحي ابتدا بايد فرم يا گزارش مورد نظر را انتخاب كنيـد ،بـه   براي در اختيار داشتن امكان طراحي ابتدا بايد فرم يا گزارش مورد نظر را انتخاب كنيـد ،بـه   براي در اختيار داشتن امكان طراحي ابتدا بايد فرم يا گزارش مورد نظر را انتخاب كنيـد ،بـه   براي در اختيار داشتن امكان طراحي ابتدا بايد فرم يا گزارش مورد نظر را انتخاب كنيـد ،بـه   

گزارشهاي فرمي  گزارشهاي فرمي  گزارشهاي فرمي  گزارشهاي فرمي  ، ، ، ،         حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيعنوان مثال براي طراحي فرم فاكتور فروش، از قسمت  عنوان مثال براي طراحي فرم فاكتور فروش، از قسمت  عنوان مثال براي طراحي فرم فاكتور فروش، از قسمت  عنوان مثال براي طراحي فرم فاكتور فروش، از قسمت  



 199199199199                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   
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ب ب ب ب را انتخاب كرده  و از دكمه هاي باال گزينه جديد را انتخارا انتخاب كرده  و از دكمه هاي باال گزينه جديد را انتخارا انتخاب كرده  و از دكمه هاي باال گزينه جديد را انتخارا انتخاب كرده  و از دكمه هاي باال گزينه جديد را انتخا    2222را باز نموده و سپس فاكتور فروش را باز نموده و سپس فاكتور فروش را باز نموده و سپس فاكتور فروش را باز نموده و سپس فاكتور فروش 

    ....گزارش خود انتخاب نمائيدگزارش خود انتخاب نمائيدگزارش خود انتخاب نمائيدگزارش خود انتخاب نمائيد    ييييبرابرابرابرا    ييييجديدجديدجديدجديد    ييييتوانيد نام فارستوانيد نام فارستوانيد نام فارستوانيد نام فارس    ييييدر فرم باز شده مدر فرم باز شده مدر فرم باز شده مدر فرم باز شده م. . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

 

در قسمت گزارشات شخصي اضافه مي در قسمت گزارشات شخصي اضافه مي در قسمت گزارشات شخصي اضافه مي در قسمت گزارشات شخصي اضافه مي     2222پس از زدن دكمه جديد و تاييد آن،فرم فاكتور فروش پس از زدن دكمه جديد و تاييد آن،فرم فاكتور فروش پس از زدن دكمه جديد و تاييد آن،فرم فاكتور فروش پس از زدن دكمه جديد و تاييد آن،فرم فاكتور فروش 

    ....شودشودشودشود

طراحي طراحي طراحي طراحي وارد گزارشات شخصي شده و فرم اضافه شده را انتخاب مي كنيم،پس از انتخاب كليد وارد گزارشات شخصي شده و فرم اضافه شده را انتخاب مي كنيم،پس از انتخاب كليد وارد گزارشات شخصي شده و فرم اضافه شده را انتخاب مي كنيم،پس از انتخاب كليد وارد گزارشات شخصي شده و فرم اضافه شده را انتخاب مي كنيم،پس از انتخاب كليد 

    ....فعال مي شودفعال مي شودفعال مي شودفعال مي شود

 

حي فرم انتخاب شده در محيط مربوط به طراحي باز مي شود حي فرم انتخاب شده در محيط مربوط به طراحي باز مي شودپس از زدن كليد طرا حي فرم انتخاب شده در محيط مربوط به طراحي باز مي شودپس از زدن كليد طرا حي فرم انتخاب شده در محيط مربوط به طراحي باز مي شودپس از زدن كليد طرا     ....پس از زدن كليد طرا
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 :معرفي محيط طراحي
    ::::منوي اصلي براي طراحي مي باشدمنوي اصلي براي طراحي مي باشدمنوي اصلي براي طراحي مي باشدمنوي اصلي براي طراحي مي باشد    4444محيط طراحي شامل محيط طراحي شامل محيط طراحي شامل محيط طراحي شامل 

    پروندهپروندهپروندهپرونده----1111

    شرايط محيطيشرايط محيطيشرايط محيطيشرايط محيطي----2222

    درج درج درج درج ----3333

    حذفحذفحذفحذف----4444

    ....ادامه به آن اشاره خواهد شدادامه به آن اشاره خواهد شدادامه به آن اشاره خواهد شدادامه به آن اشاره خواهد شدمنوي پرونده براي ضبط تغييرات انجام شده به كار مي رود كه در منوي پرونده براي ضبط تغييرات انجام شده به كار مي رود كه در منوي پرونده براي ضبط تغييرات انجام شده به كار مي رود كه در منوي پرونده براي ضبط تغييرات انجام شده به كار مي رود كه در 

ريتي در خصوص طراحي در اختيار شما قرار مي دهد ، مثال  ريتي در خصوص طراحي در اختيار شما قرار مي دهد ، مثال منوي شرايط محيطي امكانات مدي ريتي در خصوص طراحي در اختيار شما قرار مي دهد ، مثال منوي شرايط محيطي امكانات مدي ريتي در خصوص طراحي در اختيار شما قرار مي دهد ، مثال منوي شرايط محيطي امكانات مدي منوي شرايط محيطي امكانات مدي

تنظيماتي تنظيماتي تنظيماتي تنظيماتي .(.(.(.(را انجام دهيدرا انجام دهيدرا انجام دهيدرا انجام دهيد.. .. .. .. در قسمت پيش فرضها مي توانيد تنظيمات اوليه براي متنها،فيلدها،در قسمت پيش فرضها مي توانيد تنظيمات اوليه براي متنها،فيلدها،در قسمت پيش فرضها مي توانيد تنظيمات اوليه براي متنها،فيلدها،در قسمت پيش فرضها مي توانيد تنظيمات اوليه براي متنها،فيلدها،

 ).).).).از قبيل نوع فونت و اندازه نوشته هااز قبيل نوع فونت و اندازه نوشته هااز قبيل نوع فونت و اندازه نوشته هااز قبيل نوع فونت و اندازه نوشته ها
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    ....منوي شرايط محيطي گزينه مختصات گزارش مي باشدمنوي شرايط محيطي گزينه مختصات گزارش مي باشدمنوي شرايط محيطي گزينه مختصات گزارش مي باشدمنوي شرايط محيطي گزينه مختصات گزارش مي باشدگزينه مورد توجه در گزينه مورد توجه در گزينه مورد توجه در گزينه مورد توجه در 

در اين پنجره مي توانيد مواردي از قبيل اندازه كاغذ و حاشيه بندي را تنظيم كنيد،دقت كنيد در اين پنجره مي توانيد مواردي از قبيل اندازه كاغذ و حاشيه بندي را تنظيم كنيد،دقت كنيد در اين پنجره مي توانيد مواردي از قبيل اندازه كاغذ و حاشيه بندي را تنظيم كنيد،دقت كنيد در اين پنجره مي توانيد مواردي از قبيل اندازه كاغذ و حاشيه بندي را تنظيم كنيد،دقت كنيد 

    ....كه حتما حاشيه چپ و راست براي كاغذ در نظر گرفته شودكه حتما حاشيه چپ و راست براي كاغذ در نظر گرفته شودكه حتما حاشيه چپ و راست براي كاغذ در نظر گرفته شودكه حتما حاشيه چپ و راست براي كاغذ در نظر گرفته شود

ي ايـن  ي ايـن  ي ايـن  ي ايـن  در صورت انتخاب مواردي از  قبيل چاپ نام گزارش يا چاپ نام شركت ،در چاپ نهـاي در صورت انتخاب مواردي از  قبيل چاپ نام گزارش يا چاپ نام شركت ،در چاپ نهـاي در صورت انتخاب مواردي از  قبيل چاپ نام گزارش يا چاپ نام شركت ،در چاپ نهـاي در صورت انتخاب مواردي از  قبيل چاپ نام گزارش يا چاپ نام شركت ،در چاپ نهـاي 

    يييياين كـار مـ  اين كـار مـ  اين كـار مـ  اين كـار مـ      ييييبرابرابرابرا. . . . توانيد اندازه كاغذ را مشخص نمائيدتوانيد اندازه كاغذ را مشخص نمائيدتوانيد اندازه كاغذ را مشخص نمائيدتوانيد اندازه كاغذ را مشخص نمائيد    ييييهمچنين مهمچنين مهمچنين مهمچنين م. . . . موارد درج خواهند شدموارد درج خواهند شدموارد درج خواهند شدموارد درج خواهند شد

    Customو هم با انتخاب گزينـه  و هم با انتخاب گزينـه  و هم با انتخاب گزينـه  و هم با انتخاب گزينـه  ...) ...) ...) ...) و و و و     A۴, A۵((((پيش فرض كاغذ پيش فرض كاغذ پيش فرض كاغذ پيش فرض كاغذ     ييييتوانيد هم از اندازه هاتوانيد هم از اندازه هاتوانيد هم از اندازه هاتوانيد هم از اندازه ها

    ....اندازه دلخواه بر اساس واحد اينچ را استفاده نمائيداندازه دلخواه بر اساس واحد اينچ را استفاده نمائيداندازه دلخواه بر اساس واحد اينچ را استفاده نمائيداندازه دلخواه بر اساس واحد اينچ را استفاده نمائيد

از ايـن دو صـورت   از ايـن دو صـورت   از ايـن دو صـورت   از ايـن دو صـورت       ييييتوانيد نوع چاپ گزارش را به يكتوانيد نوع چاپ گزارش را به يكتوانيد نوع چاپ گزارش را به يكتوانيد نوع چاپ گزارش را به يك    ييييبودن فرم، مبودن فرم، مبودن فرم، مبودن فرم، م    يييييا عموديا عموديا عموديا عمود    ييييبا تنظيم افقبا تنظيم افقبا تنظيم افقبا تنظيم افق

    ....تغيير دهيد تغيير دهيد تغيير دهيد تغيير دهيد 

 :شروع طراحي
و فيلدهاي موجود و فيلدهاي موجود و فيلدهاي موجود و فيلدهاي موجود ) ) ) ) جدولهاجدولهاجدولهاجدولها((((كليه متنها ،اشكال هندسي كليه متنها ،اشكال هندسي كليه متنها ،اشكال هندسي كليه متنها ،اشكال هندسي ----براي شروع مي توانيد از منوي حذف براي شروع مي توانيد از منوي حذف براي شروع مي توانيد از منوي حذف براي شروع مي توانيد از منوي حذف 

م به ذكر است كه حذف تمامي جزئيات را زماني انجام مي ....در صفحه طراحي را حذف كنيددر صفحه طراحي را حذف كنيددر صفحه طراحي را حذف كنيددر صفحه طراحي را حذف كنيد م به ذكر است كه حذف تمامي جزئيات را زماني انجام مي الز م به ذكر است كه حذف تمامي جزئيات را زماني انجام مي الز م به ذكر است كه حذف تمامي جزئيات را زماني انجام مي الز الز

گزارش را به طور كلي تغيير داده و با شكل دلخواه خود طراحي كنيد، گزارش را به طور كلي تغيير داده و با شكل دلخواه خود طراحي كنيد، گزارش را به طور كلي تغيير داده و با شكل دلخواه خود طراحي كنيد، گزارش را به طور كلي تغيير داده و با شكل دلخواه خود طراحي كنيد،     دهيد كه بخواهيد فرم يادهيد كه بخواهيد فرم يادهيد كه بخواهيد فرم يادهيد كه بخواهيد فرم يا
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داشته باشيد مي توانيد بر داشته باشيد مي توانيد بر داشته باشيد مي توانيد بر داشته باشيد مي توانيد بر .. .. .. .. در غير اينصورت اگر تغييرات جزئي مانند اضافه كردن يك متن ودر غير اينصورت اگر تغييرات جزئي مانند اضافه كردن يك متن ودر غير اينصورت اگر تغييرات جزئي مانند اضافه كردن يك متن ودر غير اينصورت اگر تغييرات جزئي مانند اضافه كردن يك متن و

    . . . . روي همان فرم باز شده تغييرات را اعمال نماييد روي همان فرم باز شده تغييرات را اعمال نماييد روي همان فرم باز شده تغييرات را اعمال نماييد روي همان فرم باز شده تغييرات را اعمال نماييد 

مراحل بر حسب تغييرات كلي و از ابتدا توضيح داده مي ش مراحل بر حسب تغييرات كلي و از ابتدا توضيح داده مي شدرادامه  مراحل بر حسب تغييرات كلي و از ابتدا توضيح داده مي شدرادامه  مراحل بر حسب تغييرات كلي و از ابتدا توضيح داده مي شدرادامه  ود،بنابراين كار طراحي بـا  ود،بنابراين كار طراحي بـا  ود،بنابراين كار طراحي بـا  ود،بنابراين كار طراحي بـا  درادامه 

    ....حذف كليه متن ها و فيلدهاي موجود شروع مي شود حذف كليه متن ها و فيلدهاي موجود شروع مي شود حذف كليه متن ها و فيلدهاي موجود شروع مي شود حذف كليه متن ها و فيلدهاي موجود شروع مي شود 
 

 

هم چنين مي توانيد فيلدها و يا موارد باقيمانده در صفحه  را با زدن راست كليـك روي آن و  هم چنين مي توانيد فيلدها و يا موارد باقيمانده در صفحه  را با زدن راست كليـك روي آن و  هم چنين مي توانيد فيلدها و يا موارد باقيمانده در صفحه  را با زدن راست كليـك روي آن و  هم چنين مي توانيد فيلدها و يا موارد باقيمانده در صفحه  را با زدن راست كليـك روي آن و  

    .  .  .  .  انتخاب گزينه حذف از صفحه طراحي پاك كنيد انتخاب گزينه حذف از صفحه طراحي پاك كنيد انتخاب گزينه حذف از صفحه طراحي پاك كنيد انتخاب گزينه حذف از صفحه طراحي پاك كنيد 

از پاك شدن صفحه ،  طراحي آغاز مي شود ، محيط صفحه طر از پاك شدن صفحه ،  طراحي آغاز مي شود ، محيط صفحه طربعد  از پاك شدن صفحه ،  طراحي آغاز مي شود ، محيط صفحه طربعد  از پاك شدن صفحه ،  طراحي آغاز مي شود ، محيط صفحه طربعد  احي به صورت زير قسمت احي به صورت زير قسمت احي به صورت زير قسمت احي به صورت زير قسمت بعد 

    ....بندي شده استبندي شده استبندي شده استبندي شده است
    

    ::::گروهبندي محيط طراحيگروهبندي محيط طراحيگروهبندي محيط طراحيگروهبندي محيط طراحي
فاكتور مانند فاكتور مانند فاكتور مانند فاكتور مانند     يييينمايش مشخصات كلنمايش مشخصات كلنمايش مشخصات كلنمايش مشخصات كل    ييييبرابرابرابرا) ) ) )  Page Header ((((قسمت باالي صفحه  قسمت باالي صفحه  قسمت باالي صفحه  قسمت باالي صفحه  ----1111

    ....مشخصات خريدار يا فروشندهمشخصات خريدار يا فروشندهمشخصات خريدار يا فروشندهمشخصات خريدار يا فروشنده

    ييييگزارش قرار مگزارش قرار مگزارش قرار مگزارش قرار م    ييييدر اين قسمت تيتر ستون هادر اين قسمت تيتر ستون هادر اين قسمت تيتر ستون هادر اين قسمت تيتر ستون ها    Column Header )( ( ( ( قسمت تيترها  قسمت تيترها  قسمت تيترها  قسمت تيترها  ----2222

    ....گيرندگيرندگيرندگيرند

توجه داشته توجه داشته توجه داشته توجه داشته . . . . گيرندگيرندگيرندگيرند    ييييدر اين قسمت مقادير ستون ها قرار مدر اين قسمت مقادير ستون ها قرار مدر اين قسمت مقادير ستون ها قرار مدر اين قسمت مقادير ستون ها قرار م) ) ) ) Detail ( ( ( ( قسمت جزئيات  قسمت جزئيات  قسمت جزئيات  قسمت جزئيات  ----3333

تنها تنها تنها تنها     ييييشود ، اما در طراحشود ، اما در طراحشود ، اما در طراحشود ، اما در طراح    ييييگزارش تكرار مگزارش تكرار مگزارش تكرار مگزارش تكرار م    ييييباشيد كه در چاپ، اين رديف به تعداد ستون هاباشيد كه در چاپ، اين رديف به تعداد ستون هاباشيد كه در چاپ، اين رديف به تعداد ستون هاباشيد كه در چاپ، اين رديف به تعداد ستون ها

    ....گرددگرددگرددگردد    يييييكبار تعريف ميكبار تعريف ميكبار تعريف ميكبار تعريف م

فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور     ييييانتهايانتهايانتهايانتهاي    ييييجمع هاجمع هاجمع هاجمع ها    يييياين قسمت برااين قسمت برااين قسمت برااين قسمت برا) ) ) )     Group Footer( ( ( ( قسمت پايان گروهبندي  قسمت پايان گروهبندي  قسمت پايان گروهبندي  قسمت پايان گروهبندي  ----4444

 ....دهددهددهددهد    ييييجمع را نشان مجمع را نشان مجمع را نشان مجمع را نشان م    ييييتمام صفحات گروهبندتمام صفحات گروهبندتمام صفحات گروهبندتمام صفحات گروهبند    ييييد و تنها يكبار در انتهاد و تنها يكبار در انتهاد و تنها يكبار در انتهاد و تنها يكبار در انتهاشوشوشوشو    يييياستفاده ماستفاده ماستفاده ماستفاده م

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييگزارشات استفاده مگزارشات استفاده مگزارشات استفاده مگزارشات استفاده م    ييييجمع هاجمع هاجمع هاجمع ها    ييييبرابرابرابرا) ) ) )     Summary( ( ( ( قسمت جمع ها  قسمت جمع ها  قسمت جمع ها  قسمت جمع ها  ----5555

صفحه مقادير را به صورت ثابت تكرار صفحه مقادير را به صورت ثابت تكرار صفحه مقادير را به صورت ثابت تكرار صفحه مقادير را به صورت ثابت تكرار     ييييدر انتهادر انتهادر انتهادر انتها    Page Footer ) ( ( ( ( قسمت پائين صفحه قسمت پائين صفحه قسمت پائين صفحه قسمت پائين صفحه ----6666

    ....كندكندكندكند    ييييمممم
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اطالعاتي همچون عنوان ،تاريخ،تلفن و غيره درج اطالعاتي همچون عنوان ،تاريخ،تلفن و غيره درج اطالعاتي همچون عنوان ،تاريخ،تلفن و غيره درج اطالعاتي همچون عنوان ،تاريخ،تلفن و غيره درج ) ) ) ) page header((((در قسمت باالي صفحه در قسمت باالي صفحه در قسمت باالي صفحه در قسمت باالي صفحه 

    ....مي شودمي شودمي شودمي شود

    ::::نحوه نوشتن متنها و درج فيلدهانحوه نوشتن متنها و درج فيلدهانحوه نوشتن متنها و درج فيلدهانحوه نوشتن متنها و درج فيلدها   
منوي درج گزينه متن را انتخاب كنيد سپس در قسمت تايپ  منوي درج گزينه متن را انتخاب كنيد سپس در قسمت تايپ براي نوشتن متن در صفحه بايد از  منوي درج گزينه متن را انتخاب كنيد سپس در قسمت تايپ براي نوشتن متن در صفحه بايد از  منوي درج گزينه متن را انتخاب كنيد سپس در قسمت تايپ براي نوشتن متن در صفحه بايد از  براي نوشتن متن در صفحه بايد از 

 ....مورد نظر را درج نمائيد مورد نظر را درج نمائيد مورد نظر را درج نمائيد مورد نظر را درج نمائيد فارسي پنجره باز شده متن فارسي پنجره باز شده متن فارسي پنجره باز شده متن فارسي پنجره باز شده متن 
 

 

هر كجاي صفحه كه مد نظر بود كليك كنيد تا متن مربوطه  هر كجاي صفحه كه مد نظر بود كليك كنيد تا متن مربوطه سپس گزينه تائيد را انتخاب و در  هر كجاي صفحه كه مد نظر بود كليك كنيد تا متن مربوطه سپس گزينه تائيد را انتخاب و در  هر كجاي صفحه كه مد نظر بود كليك كنيد تا متن مربوطه سپس گزينه تائيد را انتخاب و در  سپس گزينه تائيد را انتخاب و در 

    ....به اين ترتيب كليه متن ها و عنوان ها درج مي شوندبه اين ترتيب كليه متن ها و عنوان ها درج مي شوندبه اين ترتيب كليه متن ها و عنوان ها درج مي شوندبه اين ترتيب كليه متن ها و عنوان ها درج مي شوند. . . . در آن قسمت درج شوددر آن قسمت درج شوددر آن قسمت درج شوددر آن قسمت درج شود

    ::::وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد    ييييدرج سه جزء اصلدرج سه جزء اصلدرج سه جزء اصلدرج سه جزء اصل    ييييدر منودر منودر منودر منو
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٢ 
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 ....شودشودشودشود    يييينشان داده منشان داده منشان داده منشان داده مكه عيناً متن نوشته شده در چاپ كه عيناً متن نوشته شده در چاپ كه عيناً متن نوشته شده در چاپ كه عيناً متن نوشته شده در چاپ : : : : متن ها متن ها متن ها متن ها  ----1111

مانند مانند مانند مانند ( ( ( (     ييييباشند و مقاديرشان را از مقادير متناظر فرم انتخابباشند و مقاديرشان را از مقادير متناظر فرم انتخابباشند و مقاديرشان را از مقادير متناظر فرم انتخابباشند و مقاديرشان را از مقادير متناظر فرم انتخاب    ييييكه متغير مكه متغير مكه متغير مكه متغير م: : : : فيلد گزارش فيلد گزارش فيلد گزارش فيلد گزارش  ----2222

 ....گيرندگيرندگيرندگيرند    ييييمممم... ) ... ) ... ) ... ) فاكتور فروش، سند، وفاكتور فروش، سند، وفاكتور فروش، سند، وفاكتور فروش، سند، و

توان اقدام به جـدول  توان اقدام به جـدول  توان اقدام به جـدول  توان اقدام به جـدول      ييييمممم    ييييو عمودو عمودو عمودو عمود    ييييافقافقافقافق    ييييهمانند خط هاهمانند خط هاهمانند خط هاهمانند خط ها    ييييكه با اشكالكه با اشكالكه با اشكالكه با اشكال: : : :     ييييشكل هندسشكل هندسشكل هندسشكل هندس ----3333

    ....ستون ها و اليه ها نمودستون ها و اليه ها نمودستون ها و اليه ها نمودستون ها و اليه ها نمود    ييييبندبندبندبند

 
 

راي آن قرار داد،براي نمونه در مثال فوق براي اين كه بعد از درج يك بعد از درج يك بعد از درج يك بعد از درج يك  راي آن قرار داد،براي نمونه در مثال فوق براي اين كه عنوان بايد فيلد مربوط را ب راي آن قرار داد،براي نمونه در مثال فوق براي اين كه عنوان بايد فيلد مربوط را ب راي آن قرار داد،براي نمونه در مثال فوق براي اين كه عنوان بايد فيلد مربوط را ب عنوان بايد فيلد مربوط را ب

فيلدگزارش فيلدگزارش فيلدگزارش فيلدگزارش : : : : رقم شماره فاكتور در جلوي متن آن چاپ شود بايد فيلد شماره فاكتور را از قسمت رقم شماره فاكتور در جلوي متن آن چاپ شود بايد فيلد شماره فاكتور را از قسمت رقم شماره فاكتور در جلوي متن آن چاپ شود بايد فيلد شماره فاكتور را از قسمت رقم شماره فاكتور در جلوي متن آن چاپ شود بايد فيلد شماره فاكتور را از قسمت 

    ....انتخاب نموده و در جلوي متن آن قرار دهيد انتخاب نموده و در جلوي متن آن قرار دهيد انتخاب نموده و در جلوي متن آن قرار دهيد انتخاب نموده و در جلوي متن آن قرار دهيد ) ) ) ) پنجره مربوطهپنجره مربوطهپنجره مربوطهپنجره مربوطه((((
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در زير نمونه كامل شده باالي صفحه در فاكتور فروش ديده مي شـود،الزم بـه ذكـر اسـت در     در زير نمونه كامل شده باالي صفحه در فاكتور فروش ديده مي شـود،الزم بـه ذكـر اسـت در     در زير نمونه كامل شده باالي صفحه در فاكتور فروش ديده مي شـود،الزم بـه ذكـر اسـت در     در زير نمونه كامل شده باالي صفحه در فاكتور فروش ديده مي شـود،الزم بـه ذكـر اسـت در     

طراحي امكان درج تصوير وجود دارد كه براي اين منظور از منوي درج گزينـه درج تصـوير را   طراحي امكان درج تصوير وجود دارد كه براي اين منظور از منوي درج گزينـه درج تصـوير را   طراحي امكان درج تصوير وجود دارد كه براي اين منظور از منوي درج گزينـه درج تصـوير را   طراحي امكان درج تصوير وجود دارد كه براي اين منظور از منوي درج گزينـه درج تصـوير را   

  BMP  انتخاب مي كنيد و در پنجره باز شده آدرس عكسي را كه قبال آماده شده و با فرمت انتخاب مي كنيد و در پنجره باز شده آدرس عكسي را كه قبال آماده شده و با فرمت انتخاب مي كنيد و در پنجره باز شده آدرس عكسي را كه قبال آماده شده و با فرمت انتخاب مي كنيد و در پنجره باز شده آدرس عكسي را كه قبال آماده شده و با فرمت 

د و عكس انتخاب شده را همانند فيلدها در صفحه درج مي ذخيره شده است ذخيره شده است ذخيره شده است ذخيره شده است  د و عكس انتخاب شده را همانند فيلدها در صفحه درج مي مشخص مي كني د و عكس انتخاب شده را همانند فيلدها در صفحه درج مي مشخص مي كني د و عكس انتخاب شده را همانند فيلدها در صفحه درج مي مشخص مي كني مشخص مي كني

    ....كنيدكنيدكنيدكنيد
    

 

بايد فيلدهاي مربوط به ستونهاي فرم يا گزارش را مشخص  بايد فيلدهاي مربوط به ستونهاي فرم يا گزارش را مشخص بعد از تكميل قسمت باالي صفحه  بايد فيلدهاي مربوط به ستونهاي فرم يا گزارش را مشخص بعد از تكميل قسمت باالي صفحه  بايد فيلدهاي مربوط به ستونهاي فرم يا گزارش را مشخص بعد از تكميل قسمت باالي صفحه  بعد از تكميل قسمت باالي صفحه 

كنيد ،براي اين  منظور فيلدهاي مورد نظر را به روشي كه قبال گفته شد انتخاب ودر قسـمت  كنيد ،براي اين  منظور فيلدهاي مورد نظر را به روشي كه قبال گفته شد انتخاب ودر قسـمت  كنيد ،براي اين  منظور فيلدهاي مورد نظر را به روشي كه قبال گفته شد انتخاب ودر قسـمت  كنيد ،براي اين  منظور فيلدهاي مورد نظر را به روشي كه قبال گفته شد انتخاب ودر قسـمت  

    . . . . يد يد يد يد قرار دهقرار دهقرار دهقرار ده) ) ) ) Detail((((جزئيات جزئيات جزئيات جزئيات 
    

 

 متن فيلد
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وانيد رديف باالي آن كه تيتر ستونها را مشخص مي كنـد   وانيد رديف باالي آن كه تيتر ستونها را مشخص مي كنـد  پس از تكميل رديف جزئيات ،مي ت وانيد رديف باالي آن كه تيتر ستونها را مشخص مي كنـد  پس از تكميل رديف جزئيات ،مي ت وانيد رديف باالي آن كه تيتر ستونها را مشخص مي كنـد  پس از تكميل رديف جزئيات ،مي ت پس از تكميل رديف جزئيات ،مي ت

براي اين منظور از قسمت درج ،گزينه ايجاد تيتر ستونها را انتخاب كنيد  تا همه براي اين منظور از قسمت درج ،گزينه ايجاد تيتر ستونها را انتخاب كنيد  تا همه براي اين منظور از قسمت درج ،گزينه ايجاد تيتر ستونها را انتخاب كنيد  تا همه براي اين منظور از قسمت درج ،گزينه ايجاد تيتر ستونها را انتخاب كنيد  تا همه . . . . تعريف كنيد تعريف كنيد تعريف كنيد تعريف كنيد 

ها از روي فيلدهاي درج شده در قسمت جرئيات ساخته شوند ها از روي فيلدهاي درج شده در قسمت جرئيات ساخته شوندتيتر ها از روي فيلدهاي درج شده در قسمت جرئيات ساخته شوندتيتر ها از روي فيلدهاي درج شده در قسمت جرئيات ساخته شوندتيتر     ....تيتر
 

 
 

 
 

ايجاد تغييرات احتمالي در متن تيتر ستون ها مي توانيد  بر روي هر كدام راست كليك ايجاد تغييرات احتمالي در متن تيتر ستون ها مي توانيد  بر روي هر كدام راست كليك ايجاد تغييرات احتمالي در متن تيتر ستون ها مي توانيد  بر روي هر كدام راست كليك ايجاد تغييرات احتمالي در متن تيتر ستون ها مي توانيد  بر روي هر كدام راست كليك براي براي براي براي 

وسپس با انتخاب گزينه تغيير متن ،تيتر را تغيير دهيد  وسپس با انتخاب گزينه تغيير متن ،تيتر را تغيير دهيد كنيد  وسپس با انتخاب گزينه تغيير متن ،تيتر را تغيير دهيد كنيد  وسپس با انتخاب گزينه تغيير متن ،تيتر را تغيير دهيد كنيد      ....كنيد 
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هم چنين با كليك راست و انتخاب گزينه شرايط مي توانيد تغييراتي از قبيل تعويض فونت ها و هم چنين با كليك راست و انتخاب گزينه شرايط مي توانيد تغييراتي از قبيل تعويض فونت ها و هم چنين با كليك راست و انتخاب گزينه شرايط مي توانيد تغييراتي از قبيل تعويض فونت ها و هم چنين با كليك راست و انتخاب گزينه شرايط مي توانيد تغييراتي از قبيل تعويض فونت ها و 

    ....پنجره مختصات جزء مديريت كنيد پنجره مختصات جزء مديريت كنيد پنجره مختصات جزء مديريت كنيد پنجره مختصات جزء مديريت كنيد اندازه متن ها را نيز در غالب اندازه متن ها را نيز در غالب اندازه متن ها را نيز در غالب اندازه متن ها را نيز در غالب 
    

 
 

دهاي ستون هايي را كه داراي جمع مي باشند در جاي خود  دهاي ستون هايي را كه داراي جمع مي باشند در جاي خود بعد از اتمام اين ستون ها،بايد فيل دهاي ستون هايي را كه داراي جمع مي باشند در جاي خود بعد از اتمام اين ستون ها،بايد فيل دهاي ستون هايي را كه داراي جمع مي باشند در جاي خود بعد از اتمام اين ستون ها،بايد فيل بعد از اتمام اين ستون ها،بايد فيل

ر بايد براي ستون هايي همچون مبلغ و مقدار ،جمع نشان  ر بايد براي ستون هايي همچون مبلغ و مقدار ،جمع نشان قرار گيرند ،براي مثال در اين فاكتو ر بايد براي ستون هايي همچون مبلغ و مقدار ،جمع نشان قرار گيرند ،براي مثال در اين فاكتو ر بايد براي ستون هايي همچون مبلغ و مقدار ،جمع نشان قرار گيرند ،براي مثال در اين فاكتو قرار گيرند ،براي مثال در اين فاكتو

    ....مي كنيد  تا پنجره زير ظاهر شودمي كنيد  تا پنجره زير ظاهر شودمي كنيد  تا پنجره زير ظاهر شودمي كنيد  تا پنجره زير ظاهر شود    بدين منظور از منوي درج گزينه جمع را انتخاببدين منظور از منوي درج گزينه جمع را انتخاببدين منظور از منوي درج گزينه جمع را انتخاببدين منظور از منوي درج گزينه جمع را انتخاب. . . . داده شودداده شودداده شودداده شود

 
 

يلدي را كه مي خواهيد جمع آن را داشته باشيد انتخاب   يلدي را كه مي خواهيد جمع آن را داشته باشيد انتخاب  در اين پنجره در قسمت فيلد وابسته ،ف يلدي را كه مي خواهيد جمع آن را داشته باشيد انتخاب  در اين پنجره در قسمت فيلد وابسته ،ف يلدي را كه مي خواهيد جمع آن را داشته باشيد انتخاب  در اين پنجره در قسمت فيلد وابسته ،ف در اين پنجره در قسمت فيلد وابسته ،ف

    . . . . كنيد و فيلد ساخته شده را زير ستون مربوطه قرار دهيدكنيد و فيلد ساخته شده را زير ستون مربوطه قرار دهيدكنيد و فيلد ساخته شده را زير ستون مربوطه قرار دهيدكنيد و فيلد ساخته شده را زير ستون مربوطه قرار دهيد
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همان طور كه در شكل فوق مشخص شـده فيلـد جمـع مبلـغ در قسـمت پايـان گروهبنـدي        همان طور كه در شكل فوق مشخص شـده فيلـد جمـع مبلـغ در قسـمت پايـان گروهبنـدي        همان طور كه در شكل فوق مشخص شـده فيلـد جمـع مبلـغ در قسـمت پايـان گروهبنـدي        همان طور كه در شكل فوق مشخص شـده فيلـد جمـع مبلـغ در قسـمت پايـان گروهبنـدي        

))))(Group Footer      درج شده،در اينصورت در هنگام چاپ هر كجا كه سطرهاي فاكتور تمام درج شده،در اينصورت در هنگام چاپ هر كجا كه سطرهاي فاكتور تمام درج شده،در اينصورت در هنگام چاپ هر كجا كه سطرهاي فاكتور تمام درج شده،در اينصورت در هنگام چاپ هر كجا كه سطرهاي فاكتور تمام

ر آن نوشته مي شود، اما اگر فيلد جمع در قسمت جمع ها  ر آن نوشته مي شود، اما اگر فيلد جمع در قسمت جمع ها شود جمع زي ر آن نوشته مي شود، اما اگر فيلد جمع در قسمت جمع ها شود جمع زي ر آن نوشته مي شود، اما اگر فيلد جمع در قسمت جمع ها شود جمع زي درج درج درج درج     summary)((((شود جمع زي

ارش يا فرم مبلغ جمع در آخرين صفحه نشـان داده مـي    ارش يا فرم مبلغ جمع در آخرين صفحه نشـان داده مـي   شود در صورت چند صفحه شدن گز ارش يا فرم مبلغ جمع در آخرين صفحه نشـان داده مـي   شود در صورت چند صفحه شدن گز ارش يا فرم مبلغ جمع در آخرين صفحه نشـان داده مـي   شود در صورت چند صفحه شدن گز شود در صورت چند صفحه شدن گز

در پايان هر صفحه در پايان هر صفحه در پايان هر صفحه در پايان هر صفحه ) ) ) ) page footer((((شود و در صورت قرار گرفتن فيلد در قسمت پائين صفحه شود و در صورت قرار گرفتن فيلد در قسمت پائين صفحه شود و در صورت قرار گرفتن فيلد در قسمت پائين صفحه شود و در صورت قرار گرفتن فيلد در قسمت پائين صفحه 

    ....مقدار آن چاپ مي شودمقدار آن چاپ مي شودمقدار آن چاپ مي شودمقدار آن چاپ مي شود
    

    ::::ايجاد جدولبنديايجاد جدولبنديايجاد جدولبنديايجاد جدولبندي
يان چيدمان فيلدها و متنها مي توانيد اقدام به جدولبن يان چيدمان فيلدها و متنها مي توانيد اقدام به جدولبنپس از پا يان چيدمان فيلدها و متنها مي توانيد اقدام به جدولبنپس از پا يان چيدمان فيلدها و متنها مي توانيد اقدام به جدولبنپس از پا دي فرم يا گزارش طراحي شده دي فرم يا گزارش طراحي شده دي فرم يا گزارش طراحي شده دي فرم يا گزارش طراحي شده پس از پا

    ....نمائيد ،بدين منظور از منوي درج گزينه ايجاد جدولبندي را انتخاب كنيدنمائيد ،بدين منظور از منوي درج گزينه ايجاد جدولبندي را انتخاب كنيدنمائيد ،بدين منظور از منوي درج گزينه ايجاد جدولبندي را انتخاب كنيدنمائيد ،بدين منظور از منوي درج گزينه ايجاد جدولبندي را انتخاب كنيد
    

 
 

يي را كه مي خواهيد به دور آنها جدول كشيده شود مشخص  يي را كه مي خواهيد به دور آنها جدول كشيده شود مشخص در اين پنجره مي توانيد قسمت ها يي را كه مي خواهيد به دور آنها جدول كشيده شود مشخص در اين پنجره مي توانيد قسمت ها يي را كه مي خواهيد به دور آنها جدول كشيده شود مشخص در اين پنجره مي توانيد قسمت ها در اين پنجره مي توانيد قسمت ها

    ....كنيد  و با زدن تاييد جدول را مشاهده كنيد كنيد  و با زدن تاييد جدول را مشاهده كنيد كنيد  و با زدن تاييد جدول را مشاهده كنيد كنيد  و با زدن تاييد جدول را مشاهده كنيد 
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ضمنا اگر بخواهيد به دور فيلد خاصي خط بكشيد مي توانيد از منوي درج، گزينه شكل هندسي ضمنا اگر بخواهيد به دور فيلد خاصي خط بكشيد مي توانيد از منوي درج، گزينه شكل هندسي ضمنا اگر بخواهيد به دور فيلد خاصي خط بكشيد مي توانيد از منوي درج، گزينه شكل هندسي ضمنا اگر بخواهيد به دور فيلد خاصي خط بكشيد مي توانيد از منوي درج، گزينه شكل هندسي 

و با درج خط هاي افقي و عمودي اين كار را انجام دهيد  و با درج خط هاي افقي و عمودي اين كار را انجام دهيد را انتخاب  نموده  و با درج خط هاي افقي و عمودي اين كار را انجام دهيد را انتخاب  نموده  و با درج خط هاي افقي و عمودي اين كار را انجام دهيد را انتخاب  نموده      را انتخاب  نموده 

ثال در شكل زير مي توان به دور فيلد جمع مبلغ خط كشيد ثال در شكل زير مي توان به دور فيلد جمع مبلغ خط كشيدبراي م ثال در شكل زير مي توان به دور فيلد جمع مبلغ خط كشيدبراي م ثال در شكل زير مي توان به دور فيلد جمع مبلغ خط كشيدبراي م  ....براي م
 

 
 

 
 

جهت نما جهت نما جهت نما جهت نما     ييييو كليد هاو كليد هاو كليد هاو كليد ها    Ctrl    ييييتوانيد از موس يا تركيب كليد هاتوانيد از موس يا تركيب كليد هاتوانيد از موس يا تركيب كليد هاتوانيد از موس يا تركيب كليد ها    ييييحركت دادن فيلدها محركت دادن فيلدها محركت دادن فيلدها محركت دادن فيلدها م    ييييبرابرابرابرا

و كليد و كليد و كليد و كليد     Shift    ييييتوانيد از تركيب كليد هاتوانيد از تركيب كليد هاتوانيد از تركيب كليد هاتوانيد از تركيب كليد ها    ييييتغيير اندازه فيلدها متغيير اندازه فيلدها متغيير اندازه فيلدها متغيير اندازه فيلدها م    ييييهمچنين براهمچنين براهمچنين براهمچنين برا. . . . استفاده نمائيداستفاده نمائيداستفاده نمائيداستفاده نمائيد

    ....جهت نما استفاده نمائيدجهت نما استفاده نمائيدجهت نما استفاده نمائيدجهت نما استفاده نمائيد    ييييهاهاهاها
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    ::::    ييييسيستمسيستمسيستمسيستم    ييييفيلد هافيلد هافيلد هافيلد ها
( ( ( ( توانند مورد استفاده قرار گيرند توانند مورد استفاده قرار گيرند توانند مورد استفاده قرار گيرند توانند مورد استفاده قرار گيرند     ييييكه در تمام گزارشات مكه در تمام گزارشات مكه در تمام گزارشات مكه در تمام گزارشات م    ييييخاصخاصخاصخاص    يييياضافه نمودن فيلدهااضافه نمودن فيلدهااضافه نمودن فيلدهااضافه نمودن فيلدها    ييييبرابرابرابرا

    ....شودشودشودشود    يييياز اين فيلد ها استفاده ماز اين فيلد ها استفاده ماز اين فيلد ها استفاده ماز اين فيلد ها استفاده م... ) ... ) ... ) ... ) مانند شماره رديف، جمع رديف، زمان و مانند شماره رديف، جمع رديف، زمان و مانند شماره رديف، جمع رديف، زمان و مانند شماره رديف، جمع رديف، زمان و 
    

Barcode     : : : :    
    ييييگردد از اين قسـمت اسـتفاده مـ   گردد از اين قسـمت اسـتفاده مـ   گردد از اين قسـمت اسـتفاده مـ   گردد از اين قسـمت اسـتفاده مـ       ييييكه در آنها باركد كاال استفاده مكه در آنها باركد كاال استفاده مكه در آنها باركد كاال استفاده مكه در آنها باركد كاال استفاده م    ييييفرم هايفرم هايفرم هايفرم هاي    ييييجهت طراحجهت طراحجهت طراحجهت طراح

    ....گرددگرددگرددگردد
    

 :ذخيره سازي گزارش هاي طراحي شده 
موارد فوق ،مي توانيد گزارش يا فرم طراحي شده راذخيره نمائيد ،بدين منظور موارد فوق ،مي توانيد گزارش يا فرم طراحي شده راذخيره نمائيد ،بدين منظور موارد فوق ،مي توانيد گزارش يا فرم طراحي شده راذخيره نمائيد ،بدين منظور موارد فوق ،مي توانيد گزارش يا فرم طراحي شده راذخيره نمائيد ،بدين منظور پس از انجام كليه پس از انجام كليه پس از انجام كليه پس از انجام كليه 

    "ضبط با نامضبط با نامضبط با نامضبط با نام"در صورت تمايل و با انتخاب گزينه در صورت تمايل و با انتخاب گزينه در صورت تمايل و با انتخاب گزينه در صورت تمايل و با انتخاب گزينه . . . . از منوي پرونده گزينه ضبط را انتخاب كنيداز منوي پرونده گزينه ضبط را انتخاب كنيداز منوي پرونده گزينه ضبط را انتخاب كنيداز منوي پرونده گزينه ضبط را انتخاب كنيد

گزارشات و فرم ها گزارشات و فرم ها گزارشات و فرم ها گزارشات و فرم ها . ( . ( . ( . ( مي توانيد فرم يا گزارش مربوطه را در مسير و با نام دلخواه ذخيره نماييدمي توانيد فرم يا گزارش مربوطه را در مسير و با نام دلخواه ذخيره نماييدمي توانيد فرم يا گزارش مربوطه را در مسير و با نام دلخواه ذخيره نماييدمي توانيد فرم يا گزارش مربوطه را در مسير و با نام دلخواه ذخيره نماييد

    ).).).).ذخيره مي شوندذخيره مي شوندذخيره مي شوندذخيره مي شوند    nrpبا فرمت با فرمت با فرمت با فرمت     ))))Cyber Account( ( ( ( در حسابگردر حسابگردر حسابگردر حسابگر

    ::::فرمول نويسي در هنگام طراحي گزارشات فرمول نويسي در هنگام طراحي گزارشات فرمول نويسي در هنگام طراحي گزارشات فرمول نويسي در هنگام طراحي گزارشات 
فرض كنيد در هنگام طراحي فرم فاكتور مي فرض كنيد در هنگام طراحي فرم فاكتور مي فرض كنيد در هنگام طراحي فرم فاكتور مي فرض كنيد در هنگام طراحي فرم فاكتور مي . . . . اين مورد با ذكر يك مثال توضيح داده مي شود اين مورد با ذكر يك مثال توضيح داده مي شود اين مورد با ذكر يك مثال توضيح داده مي شود اين مورد با ذكر يك مثال توضيح داده مي شود     

فاكتور به عنوان تخفيف  در صورت پرداخت نقدي ، نمايش % % % % 3333خواهيد در زير فاكتور خواهيد در زير فاكتور خواهيد در زير فاكتور خواهيد در زير فاكتور  فاكتور به عنوان تخفيف  در صورت پرداخت نقدي ، نمايش مبلغ كل  فاكتور به عنوان تخفيف  در صورت پرداخت نقدي ، نمايش مبلغ كل  فاكتور به عنوان تخفيف  در صورت پرداخت نقدي ، نمايش مبلغ كل  مبلغ كل 

 . . . . داده شود داده شود داده شود داده شود 

بر روي آن محاسباتي انجام دهيد راسـت كليـك كنيـد     بر روي آن محاسباتي انجام دهيد راسـت كليـك كنيـد    روي فيلدي كه مي خواهيد  بر روي آن محاسباتي انجام دهيد راسـت كليـك كنيـد    روي فيلدي كه مي خواهيد  بر روي آن محاسباتي انجام دهيد راسـت كليـك كنيـد    روي فيلدي كه مي خواهيد  گزينـه  گزينـه  گزينـه  گزينـه  . . . . روي فيلدي كه مي خواهيد 

باز شده ، آخرين رديف ، نام فيلد مورد نظر نوشته شده مشخمشخمشخمشخ باز شده ، آخرين رديف ، نام فيلد مورد نظر نوشته شده صات را انتخاب نمائيد و در پنجره  باز شده ، آخرين رديف ، نام فيلد مورد نظر نوشته شده صات را انتخاب نمائيد و در پنجره  باز شده ، آخرين رديف ، نام فيلد مورد نظر نوشته شده صات را انتخاب نمائيد و در پنجره  صات را انتخاب نمائيد و در پنجره 

    ....است است است است     F٨١) ) ) ) جمع به عددجمع به عددجمع به عددجمع به عدد((((است كه براي اين مورد است كه براي اين مورد است كه براي اين مورد است كه براي اين مورد 

    : : : : در قسمت فرمول تايپ كنيد در قسمت فرمول تايپ كنيد در قسمت فرمول تايپ كنيد در قسمت فرمول تايپ كنيد . . . . حال از منوي درج ، درج فيلد محاسباتي را انتخاب كنيد حال از منوي درج ، درج فيلد محاسباتي را انتخاب كنيد حال از منوي درج ، درج فيلد محاسباتي را انتخاب كنيد حال از منوي درج ، درج فيلد محاسباتي را انتخاب كنيد 

(F٣*٨١)/١٠٠ 
اين فيلد محاسباتي بايد قرار گيرد كليك كنيد تا در  اين فيلد محاسباتي بايد قرار گيرد كليك كنيد تا در  اين فيلد محاسباتي بايد قرار گيرد كليك كنيد تا در  اين فيلد محاسباتي بايد قرار گيرد كليك كنيد تا در      دكمه تاييد را كليك كرده و روي محلي كهدكمه تاييد را كليك كرده و روي محلي كهدكمه تاييد را كليك كرده و روي محلي كهدكمه تاييد را كليك كرده و روي محلي كه

تـوان از مقـادير   تـوان از مقـادير   تـوان از مقـادير   تـوان از مقـادير       يييي، مـ ، مـ ، مـ ، مـ     2222    ييييبا استفاده از گزينه درج  فيلد محاسـبات با استفاده از گزينه درج  فيلد محاسـبات با استفاده از گزينه درج  فيلد محاسـبات با استفاده از گزينه درج  فيلد محاسـبات . . . . محل مربوطه قرار گيرد محل مربوطه قرار گيرد محل مربوطه قرار گيرد محل مربوطه قرار گيرد 

هر يك ،آن ها را هر يك ،آن ها را هر يك ،آن ها را هر يك ،آن ها را     ييييتوان با دابل كليك روتوان با دابل كليك روتوان با دابل كليك روتوان با دابل كليك رو    يييياين كار ماين كار ماين كار ماين كار م    ييييبرابرابرابرا. . . . پيش فرض استفاده نمودپيش فرض استفاده نمودپيش فرض استفاده نمودپيش فرض استفاده نمود    ييييفيلدهافيلدهافيلدهافيلدها

توان توان توان توان     ييييگردند كه مگردند كه مگردند كه مگردند كه م    ييييباعالمت جمع به فرمول تبديل مباعالمت جمع به فرمول تبديل مباعالمت جمع به فرمول تبديل مباعالمت جمع به فرمول تبديل ماين فيلدها اين فيلدها اين فيلدها اين فيلدها . . . . به صفحه فرمول اضافه نمودبه صفحه فرمول اضافه نمودبه صفحه فرمول اضافه نمودبه صفحه فرمول اضافه نمود

    ....آن را تغيير دادآن را تغيير دادآن را تغيير دادآن را تغيير داد
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 نمودارهاي سه بعدي  8 – 12
رد كه نمودار سه بعدي مربوط به آن گزارش را تهيه كنيد رد كه نمودار سه بعدي مربوط به آن گزارش را تهيه كنيددر اكثر گزارش ها اين امكان وجود دا رد كه نمودار سه بعدي مربوط به آن گزارش را تهيه كنيددر اكثر گزارش ها اين امكان وجود دا رد كه نمودار سه بعدي مربوط به آن گزارش را تهيه كنيددر اكثر گزارش ها اين امكان وجود دا . . . . در اكثر گزارش ها اين امكان وجود دا

    . . . . روش كار با ذكر يك مثال شرح داده مي شود  روش كار با ذكر يك مثال شرح داده مي شود  روش كار با ذكر يك مثال شرح داده مي شود  روش كار با ذكر يك مثال شرح داده مي شود  

    نمودار مربوط به حجم فروش ، بر اساس ماه نمودار مربوط به حجم فروش ، بر اساس ماه نمودار مربوط به حجم فروش ، بر اساس ماه نمودار مربوط به حجم فروش ، بر اساس ماه     –مثال مثال مثال مثال 

 ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     2222پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >پارامترهاي گزارشات پارامترهاي گزارشات پارامترهاي گزارشات پارامترهاي گزارشات     >از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي از منوي شرايط محيطي  �

شده آن شامل مشخصات فيلد ها شده آن شامل مشخصات فيلد ها شده آن شامل مشخصات فيلد ها شده آن شامل مشخصات فيلد ها     ييييبا اين كار قبل از نشان دادن گزارش ، فرم طراحبا اين كار قبل از نشان دادن گزارش ، فرم طراحبا اين كار قبل از نشان دادن گزارش ، فرم طراحبا اين كار قبل از نشان دادن گزارش ، فرم طراح

 ....شودشودشودشود    يييينمايش داده منمايش داده منمايش داده منمايش داده م

گزارش هاي گزارش هاي گزارش هاي گزارش هاي     >عيت فروش عيت فروش عيت فروش عيت فروش وضوضوضوض    >) ) ) ) مشتريانمشتريانمشتريانمشتريان((((حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات از منوي گزارشات  �

 ....گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ را دابل كليك كنيد گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ را دابل كليك كنيد گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ را دابل كليك كنيد گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ را دابل كليك كنيد     >حجم فروش حجم فروش حجم فروش حجم فروش 

 ....ترتيب گزارش را تاريخ و تاريخ را ماهانه انتخاب كنيد ترتيب گزارش را تاريخ و تاريخ را ماهانه انتخاب كنيد ترتيب گزارش را تاريخ و تاريخ را ماهانه انتخاب كنيد ترتيب گزارش را تاريخ و تاريخ را ماهانه انتخاب كنيد  �

 ....نوع كنترل را هردو انتخاب كنيد و روي دكمه گزارش كليك كنيدنوع كنترل را هردو انتخاب كنيد و روي دكمه گزارش كليك كنيدنوع كنترل را هردو انتخاب كنيد و روي دكمه گزارش كليك كنيدنوع كنترل را هردو انتخاب كنيد و روي دكمه گزارش كليك كنيد �
 

 

راي گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ نمايش داده مي شود  راي گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ نمايش داده مي شود فرم آماده ب راي گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ نمايش داده مي شود فرم آماده ب راي گزارش حجم فروش بر اساس تاريخ نمايش داده مي شود فرم آماده ب     ....فرم آماده ب

به عنوان مثال مي خواهيد نمودار مبلغ فروش خالص بر به عنوان مثال مي خواهيد نمودار مبلغ فروش خالص بر به عنوان مثال مي خواهيد نمودار مبلغ فروش خالص بر به عنوان مثال مي خواهيد نمودار مبلغ فروش خالص بر . . . . در اين فرم نام فيلدها ذكر شده است در اين فرم نام فيلدها ذكر شده است در اين فرم نام فيلدها ذكر شده است در اين فرم نام فيلدها ذكر شده است 

كه در فرم آماده گزارش ها مشاهده مي كنيد فيلد مربوط . . . . اساس ماه را تهيه كنيد اساس ماه را تهيه كنيد اساس ماه را تهيه كنيد اساس ماه را تهيه كنيد  كه در فرم آماده گزارش ها مشاهده مي كنيد فيلد مربوط همان طور  كه در فرم آماده گزارش ها مشاهده مي كنيد فيلد مربوط همان طور  كه در فرم آماده گزارش ها مشاهده مي كنيد فيلد مربوط همان طور  همان طور 

    . . . . مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد     f٨١و فيلد فروش خالص و فيلد فروش خالص و فيلد فروش خالص و فيلد فروش خالص          f١به تاريخ به تاريخ به تاريخ به تاريخ 

 . حال در پنجره تعريف ويژگي هاي گزارش روي دكمه نمودار كليك كنيدحال در پنجره تعريف ويژگي هاي گزارش روي دكمه نمودار كليك كنيدحال در پنجره تعريف ويژگي هاي گزارش روي دكمه نمودار كليك كنيدحال در پنجره تعريف ويژگي هاي گزارش روي دكمه نمودار كليك كنيد �
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از از از از     chartوارد نموده ، دكمه وارد نموده ، دكمه وارد نموده ، دكمه وارد نموده ، دكمه     f٨١را را را را     yو فيلد و فيلد و فيلد و فيلد     f١را را را را     xدر پنجره مشخصات نمودار فيلد در پنجره مشخصات نمودار فيلد در پنجره مشخصات نمودار فيلد در پنجره مشخصات نمودار فيلد  �

    ....نوار ابزار باالي فرم را كليك كنيد نوار ابزار باالي فرم را كليك كنيد نوار ابزار باالي فرم را كليك كنيد نوار ابزار باالي فرم را كليك كنيد 

 
 

را انتخاب نمود كه در زير را انتخاب نمود كه در زير را انتخاب نمود كه در زير را انتخاب نمود كه در زير     ييييو يا دايره او يا دايره او يا دايره او يا دايره ا    يييي، خط، خط، خط، خطييييله اله اله اله اييييمممم    ييييتوان نوع هاتوان نوع هاتوان نوع هاتوان نوع ها    ييييدر نوع نمودار مدر نوع نمودار مدر نوع نمودار مدر نوع نمودار م �

    ::::شوندشوندشوندشوند    ييييتصاويرشان نمايش داده متصاويرشان نمايش داده متصاويرشان نمايش داده متصاويرشان نمايش داده م
 

 

    نمودار دايره اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار دايره اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار دايره اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار دايره اي حجم فروش بر اساس ماه
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    نمودار ميله اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار ميله اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار ميله اي حجم فروش بر اساس ماهنمودار ميله اي حجم فروش بر اساس ماه
 

 

 نمودار خطي فروش بر اساس ماهنمودار خطي فروش بر اساس ماهنمودار خطي فروش بر اساس ماهنمودار خطي فروش بر اساس ماه
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مانند مانند مانند مانند     ييييگزارشات خاصگزارشات خاصگزارشات خاصگزارشات خاص. . . . باشندباشندباشندباشند    ييييرا به صورت پيش فرض دارا نمرا به صورت پيش فرض دارا نمرا به صورت پيش فرض دارا نمرا به صورت پيش فرض دارا نم    يييياز گزارشات قابليت طراحاز گزارشات قابليت طراحاز گزارشات قابليت طراحاز گزارشات قابليت طراح    ييييبرخبرخبرخبرخ

اين كار از اين كار از اين كار از اين كار از     ييييبرابرابرابرا. . . . نمود نمود نمود نمود     ييييمعمول طراحمعمول طراحمعمول طراحمعمول طراح    ييييتوان از روش هاتوان از روش هاتوان از روش هاتوان از روش ها    ييييرا نمرا نمرا نمرا نم... ... ... ... ترازنامه ، سود و زيان و ترازنامه ، سود و زيان و ترازنامه ، سود و زيان و ترازنامه ، سود و زيان و 

 ....گرددگرددگرددگردد    ييييگزارشات پارامتريك استفاده مگزارشات پارامتريك استفاده مگزارشات پارامتريك استفاده مگزارشات پارامتريك استفاده م
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 پارامتريك  يگزارش ها  8  - 13

    ::::مراحل تهيه گزارش پارامتريك به صورت زير مي باشد مراحل تهيه گزارش پارامتريك به صورت زير مي باشد مراحل تهيه گزارش پارامتريك به صورت زير مي باشد مراحل تهيه گزارش پارامتريك به صورت زير مي باشد 

فيلدهاي مـورد نيـاز را بـا    فيلدهاي مـورد نيـاز را بـا    فيلدهاي مـورد نيـاز را بـا    فيلدهاي مـورد نيـاز را بـا    تعريف فرمت گزارش هاي پارامتريك تعريف فرمت گزارش هاي پارامتريك تعريف فرمت گزارش هاي پارامتريك تعريف فرمت گزارش هاي پارامتريك     >منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات منوي گزارشات     ابتدا ازابتدا ازابتدا ازابتدا از

 : : : : تعريف اين فرمت به صورت زير مي باشدتعريف اين فرمت به صورت زير مي باشدتعريف اين فرمت به صورت زير مي باشدتعريف اين فرمت به صورت زير مي باشد. . . . شرايط دلخواه تعريف نماييد شرايط دلخواه تعريف نماييد شرايط دلخواه تعريف نماييد شرايط دلخواه تعريف نماييد 

    ....ابتدا شماره فرمت و نام فرمت را وارد نماييد ابتدا شماره فرمت و نام فرمت را وارد نماييد ابتدا شماره فرمت و نام فرمت را وارد نماييد ابتدا شماره فرمت و نام فرمت را وارد نماييد ) ) ) ) الفالفالفالف

سپس در قسمت نوع ، نوع رديف كه اساس محاسبه فيلد بر اساس آن انجام مي پذيرد را سپس در قسمت نوع ، نوع رديف كه اساس محاسبه فيلد بر اساس آن انجام مي پذيرد را سپس در قسمت نوع ، نوع رديف كه اساس محاسبه فيلد بر اساس آن انجام مي پذيرد را سپس در قسمت نوع ، نوع رديف كه اساس محاسبه فيلد بر اساس آن انجام مي پذيرد را ))))ب ب ب ب 

شماره شماره شماره شماره ،،،،شماره حساب كلشماره حساب كلشماره حساب كلشماره حساب كل،،،،    شماره حساب سرگروهشماره حساب سرگروهشماره حساب سرگروهشماره حساب سرگروه: : : : نوع  شامل مواردي همچون نوع  شامل مواردي همچون نوع  شامل مواردي همچون نوع  شامل مواردي همچون ....ماييد ماييد ماييد ماييد وارد نوارد نوارد نوارد ن

    ....است است است است ... ... ... ... ب، حجم فروش و ب، حجم فروش و ب، حجم فروش و ب، حجم فروش و كد حساكد حساكد حساكد حسا،،،،حساب معينحساب معينحساب معينحساب معين
    

 

 

چه نياز داريد نوعي را كه در قسمت ب انتخاب كرده ايد ) ) ) ) جججج چه نياز داريد نوعي را كه در قسمت ب انتخاب كرده ايد سپس در قسمت فيلتر نوع چنان چه نياز داريد نوعي را كه در قسمت ب انتخاب كرده ايد سپس در قسمت فيلتر نوع چنان چه نياز داريد نوعي را كه در قسمت ب انتخاب كرده ايد سپس در قسمت فيلتر نوع چنان سپس در قسمت فيلتر نوع چنان

ا محدود نماييد ، محدوديت مورد نظر را انتخاب نماييد  ا محدود نماييد ، محدوديت مورد نظر را انتخاب نماييد ر ا محدود نماييد ، محدوديت مورد نظر را انتخاب نماييد ر ا محدود نماييد ، محدوديت مورد نظر را انتخاب نماييد ر به عنوان مثال چنانچه به  جمع به عنوان مثال چنانچه به  جمع به عنوان مثال چنانچه به  جمع به عنوان مثال چنانچه به  جمع . . . . ر

را انتخـاب  را انتخـاب  را انتخـاب  را انتخـاب       "شماره حساب كـل شماره حساب كـل شماره حساب كـل شماره حساب كـل "حساب كل بانكها احتياج داريد بايد ابتدا در ستون نوع حساب كل بانكها احتياج داريد بايد ابتدا در ستون نوع حساب كل بانكها احتياج داريد بايد ابتدا در ستون نوع حساب كل بانكها احتياج داريد بايد ابتدا در ستون نوع 

توجـه  توجـه  توجـه  توجـه  . . . . شماره حساب كل بانكها را انتخاب نماييـد  شماره حساب كل بانكها را انتخاب نماييـد  شماره حساب كل بانكها را انتخاب نماييـد  شماره حساب كل بانكها را انتخاب نماييـد      "فيلتر نوعفيلتر نوعفيلتر نوعفيلتر نوع"ستون ستون ستون ستون     نماييد و سپس درنماييد و سپس درنماييد و سپس درنماييد و سپس در

نوع هايي كه در قسمت الف انتخاب كـرده ايـد قابـل     نوع هايي كه در قسمت الف انتخاب كـرده ايـد قابـل    فرماييد كه اين ستون براي بعضي از  نوع هايي كه در قسمت الف انتخاب كـرده ايـد قابـل    فرماييد كه اين ستون براي بعضي از  نوع هايي كه در قسمت الف انتخاب كـرده ايـد قابـل    فرماييد كه اين ستون براي بعضي از  فرماييد كه اين ستون براي بعضي از 

چناچه در ستون نوع شما نياز به جمع كل تخفيف فروش ها . . . . انتخاب نيست انتخاب نيست انتخاب نيست انتخاب نيست  چناچه در ستون نوع شما نياز به جمع كل تخفيف فروش ها به عنوان نمونه  چناچه در ستون نوع شما نياز به جمع كل تخفيف فروش ها به عنوان نمونه  چناچه در ستون نوع شما نياز به جمع كل تخفيف فروش ها به عنوان نمونه  به عنوان نمونه 

اين اين اين اين "در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام ....آن را محدود نماييد آن را محدود نماييد آن را محدود نماييد آن را محدود نماييد داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع 

    ....مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد        "ستون قابل انتخاب نيستستون قابل انتخاب نيستستون قابل انتخاب نيستستون قابل انتخاب نيست

به صورت پيش فـرض ايـن   به صورت پيش فـرض ايـن   به صورت پيش فـرض ايـن   به صورت پيش فـرض ايـن   . . . . در قسمت نام براي فيلد مورد نظر يك نام انتخاب نماييد در قسمت نام براي فيلد مورد نظر يك نام انتخاب نماييد در قسمت نام براي فيلد مورد نظر يك نام انتخاب نماييد در قسمت نام براي فيلد مورد نظر يك نام انتخاب نماييد ) ) ) ) چچچچ

ستون با انتخاب قسمت نوع، همنام با همان ستون پر مي شود ولي چنان چه نياز به اطالعات ستون با انتخاب قسمت نوع، همنام با همان ستون پر مي شود ولي چنان چه نياز به اطالعات ستون با انتخاب قسمت نوع، همنام با همان ستون پر مي شود ولي چنان چه نياز به اطالعات ستون با انتخاب قسمت نوع، همنام با همان ستون پر مي شود ولي چنان چه نياز به اطالعات 
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به عنوان مثال براي كل بانك ها مي به عنوان مثال براي كل بانك ها مي به عنوان مثال براي كل بانك ها مي به عنوان مثال براي كل بانك ها مي . . . . ي توانيد اين قسمت را تغيير دهيدي توانيد اين قسمت را تغيير دهيدي توانيد اين قسمت را تغيير دهيدي توانيد اين قسمت را تغيير دهيددقيق تري داريد مدقيق تري داريد مدقيق تري داريد مدقيق تري داريد م

    ....را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد را وارد نماييد     "مانده كل بانك ها مانده كل بانك ها مانده كل بانك ها مانده كل بانك ها "توانيد توانيد توانيد توانيد 

در قسمت فيلتر نوع حساب چنان چه نياز به انتخاب محدوديتي براي نوع حساب داريد ، در قسمت فيلتر نوع حساب چنان چه نياز به انتخاب محدوديتي براي نوع حساب داريد ، در قسمت فيلتر نوع حساب چنان چه نياز به انتخاب محدوديتي براي نوع حساب داريد ، در قسمت فيلتر نوع حساب چنان چه نياز به انتخاب محدوديتي براي نوع حساب داريد ، ) ) ) ) حححح

نياز داريد براي نياز داريد براي نياز داريد براي نياز داريد براي     به عنوان مثال چنان چهبه عنوان مثال چنان چهبه عنوان مثال چنان چهبه عنوان مثال چنان چه. . . . نوع حساب مربوطه را در اين قسمت وارد نماييد نوع حساب مربوطه را در اين قسمت وارد نماييد نوع حساب مربوطه را در اين قسمت وارد نماييد نوع حساب مربوطه را در اين قسمت وارد نماييد 

در محاسبات دخيل باشند در محاسبات دخيل باشند در محاسبات دخيل باشند در محاسبات دخيل باشند     "نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز"حساب كل انتخاب شده فقط نوع حساب هاي حساب كل انتخاب شده فقط نوع حساب هاي حساب كل انتخاب شده فقط نوع حساب هاي حساب كل انتخاب شده فقط نوع حساب هاي 

در غير اين صورت ستون فيلتر نوع در غير اين صورت ستون فيلتر نوع در غير اين صورت ستون فيلتر نوع در غير اين صورت ستون فيلتر نوع  نوع حساب مورد نظر را در ستون مربوطه انتخاب نماييدنوع حساب مورد نظر را در ستون مربوطه انتخاب نماييدنوع حساب مورد نظر را در ستون مربوطه انتخاب نماييدنوع حساب مورد نظر را در ستون مربوطه انتخاب نماييد

رماييد كه اين ستون براي بعضي از نوع هايي كه درقسمت ....حساب را خالي بگذاريد حساب را خالي بگذاريد حساب را خالي بگذاريد حساب را خالي بگذاريد  رماييد كه اين ستون براي بعضي از نوع هايي كه درقسمت توجه ف رماييد كه اين ستون براي بعضي از نوع هايي كه درقسمت توجه ف رماييد كه اين ستون براي بعضي از نوع هايي كه درقسمت توجه ف توجه ف

به عنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به به عنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به به عنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به به عنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به . . . . خاب كرده ايد قابل انتخاب نيست خاب كرده ايد قابل انتخاب نيست خاب كرده ايد قابل انتخاب نيست خاب كرده ايد قابل انتخاب نيست الف انتالف انتالف انتالف انت

در اين در اين در اين در اين ....حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع حساب آن را محدود نماييد حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع حساب آن را محدود نماييد حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع حساب آن را محدود نماييد حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت فيلتر نوع حساب آن را محدود نماييد 

    ....مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد        "اين ستون قابل انتخاب نيستاين ستون قابل انتخاب نيستاين ستون قابل انتخاب نيستاين ستون قابل انتخاب نيست"حالت سيستم پيغام حالت سيستم پيغام حالت سيستم پيغام حالت سيستم پيغام 

د محاسبات مربوطه تنها براي يك مركز خاص د محاسبات مربوطه تنها براي يك مركز خاص د محاسبات مربوطه تنها براي يك مركز خاص د محاسبات مربوطه تنها براي يك مركز خاص در قسمت فيلتر مركز نيز چنان چه نياز داريدر قسمت فيلتر مركز نيز چنان چه نياز داريدر قسمت فيلتر مركز نيز چنان چه نياز داريدر قسمت فيلتر مركز نيز چنان چه نياز داري))))دددد

توجه فرماييدكه توجه فرماييدكه توجه فرماييدكه توجه فرماييدكه . . . . انجام شود در قسمت فيلتر مركز ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد انجام شود در قسمت فيلتر مركز ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد انجام شود در قسمت فيلتر مركز ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد انجام شود در قسمت فيلتر مركز ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد 

ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست  ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست اين ستون براي بعضي از نوع ه ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست اين ستون براي بعضي از نوع ه ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست اين ستون براي بعضي از نوع ه به به به به . . . . اين ستون براي بعضي از نوع ه

روش كـاال داريـد نمـي توانيـد در     روش كـاال داريـد نمـي توانيـد در     روش كـاال داريـد نمـي توانيـد در     روش كـاال داريـد نمـي توانيـد در     عنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فعنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فعنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فعنوان نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم ف

اين ستون اين ستون اين ستون اين ستون "در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام ....قسمت فيلتر مركز،مركز هزينه آن را محدود نماييد قسمت فيلتر مركز،مركز هزينه آن را محدود نماييد قسمت فيلتر مركز،مركز هزينه آن را محدود نماييد قسمت فيلتر مركز،مركز هزينه آن را محدود نماييد 

    ....مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد        "قابل انتخاب نيستقابل انتخاب نيستقابل انتخاب نيستقابل انتخاب نيست
 

از داريد تنها يكي از گردش هاي بدهكار و يا بستانكار ) ) ) ) ذذذذ از داريد تنها يكي از گردش هاي بدهكار و يا بستانكار در قسمت نوع جمع نيز چنان چه ني از داريد تنها يكي از گردش هاي بدهكار و يا بستانكار در قسمت نوع جمع نيز چنان چه ني از داريد تنها يكي از گردش هاي بدهكار و يا بستانكار در قسمت نوع جمع نيز چنان چه ني در قسمت نوع جمع نيز چنان چه ني

حساب در محاسبات منظور شود ، نوع جمع مربوطه را در اين ستون انتخاب نماييد و در غير حساب در محاسبات منظور شود ، نوع جمع مربوطه را در اين ستون انتخاب نماييد و در غير حساب در محاسبات منظور شود ، نوع جمع مربوطه را در اين ستون انتخاب نماييد و در غير حساب در محاسبات منظور شود ، نوع جمع مربوطه را در اين ستون انتخاب نماييد و در غير 

توجه فرماييد كه اين سـتون  توجه فرماييد كه اين سـتون  توجه فرماييد كه اين سـتون  توجه فرماييد كه اين سـتون  . . . . را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد را انتخاب نماييد     "ماندهماندهماندهمانده"اين صورت در اين ستون قسمت اين صورت در اين ستون قسمت اين صورت در اين ستون قسمت اين صورت در اين ستون قسمت 

ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست براي بعضي از براي بعضي از براي بعضي از براي بعضي از  ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست نوع ه ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست نوع ه ايي كه درقسمت الف انتخاب كرده ايد قابل انتخاب نيست نوع ه به عنـوان  به عنـوان  به عنـوان  به عنـوان  . . . . نوع ه

نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت نوع نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت نوع نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت نوع نمونه چنان چه در ستون نوع شما نياز به حجم فروش كاال داريد نمي توانيد در قسمت نوع 

اين ستون قابل انتخاب اين ستون قابل انتخاب اين ستون قابل انتخاب اين ستون قابل انتخاب "در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام در اين حالت سيستم پيغام ....جمع، نوع جمع آن را انتخاب نماييد جمع، نوع جمع آن را انتخاب نماييد جمع، نوع جمع آن را انتخاب نماييد جمع، نوع جمع آن را انتخاب نماييد 

    ....مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد        "نيستنيستنيستنيست

با مشخص نمودن نام با مشخص نمودن نام با مشخص نمودن نام با مشخص نمودن نام     يييييا شركت ديگريا شركت ديگريا شركت ديگريا شركت ديگر    ييييخاصخاصخاصخاص    يييينيد اين فيلد را از دوره مالنيد اين فيلد را از دوره مالنيد اين فيلد را از دوره مالنيد اين فيلد را از دوره مالتواتواتواتوا    ييييهمچنين مهمچنين مهمچنين مهمچنين م

    ....خالصه آن به گزارش خود اضافه نمائيدخالصه آن به گزارش خود اضافه نمائيدخالصه آن به گزارش خود اضافه نمائيدخالصه آن به گزارش خود اضافه نمائيد

ا ذ را براي بقيه فيلدهاي مورد نظر خود تكرار نماييد  ا ذ را براي بقيه فيلدهاي مورد نظر خود تكرار نماييد به همين ترتيب مراحل الف ت ا ذ را براي بقيه فيلدهاي مورد نظر خود تكرار نماييد به همين ترتيب مراحل الف ت ا ذ را براي بقيه فيلدهاي مورد نظر خود تكرار نماييد به همين ترتيب مراحل الف ت     ....به همين ترتيب مراحل الف ت
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    ....از صحت تعاريف مطمئن شويداز صحت تعاريف مطمئن شويداز صحت تعاريف مطمئن شويداز صحت تعاريف مطمئن شويد"كنترل صحت فرمت كنترل صحت فرمت كنترل صحت فرمت كنترل صحت فرمت "بعد از تكميل كار توسط كليد بعد از تكميل كار توسط كليد بعد از تكميل كار توسط كليد بعد از تكميل كار توسط كليد 

ارد قسمت گزارشات كلي شركت شده و گزارش پارامتريك را پس پس پس پس  -١ ارد قسمت گزارشات كلي شركت شده و گزارش پارامتريك را از تكميل فرمت و ارد قسمت گزارشات كلي شركت شده و گزارش پارامتريك را از تكميل فرمت و ارد قسمت گزارشات كلي شركت شده و گزارش پارامتريك را از تكميل فرمت و از تكميل فرمت و

و سپس با استفاده از كليد جديد اقدام به ايجاد يك گزارش شخصي از و سپس با استفاده از كليد جديد اقدام به ايجاد يك گزارش شخصي از و سپس با استفاده از كليد جديد اقدام به ايجاد يك گزارش شخصي از و سپس با استفاده از كليد جديد اقدام به ايجاد يك گزارش شخصي از ....انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد انتخاب نماييد 

 .روي گزارش پارامتريك نماييدروي گزارش پارامتريك نماييدروي گزارش پارامتريك نماييدروي گزارش پارامتريك نماييد
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فه كردن گزارش شخصي باز مي شود كه در اين فرم بايـد   ----2222 فه كردن گزارش شخصي باز مي شود كه در اين فرم بايـد  با زدن كليد جديد فرم اضا فه كردن گزارش شخصي باز مي شود كه در اين فرم بايـد  با زدن كليد جديد فرم اضا فه كردن گزارش شخصي باز مي شود كه در اين فرم بايـد  با زدن كليد جديد فرم اضا با زدن كليد جديد فرم اضا

    ....فرمت تعريف شده خودتان را وارد نماييد فرمت تعريف شده خودتان را وارد نماييد فرمت تعريف شده خودتان را وارد نماييد فرمت تعريف شده خودتان را وارد نماييد شماره شماره شماره شماره 

 
بعد از انتخاب شماره فرمت و زدن كليد تاييد يك گزارش جديد با فرمت تعريف شده به بعد از انتخاب شماره فرمت و زدن كليد تاييد يك گزارش جديد با فرمت تعريف شده به بعد از انتخاب شماره فرمت و زدن كليد تاييد يك گزارش جديد با فرمت تعريف شده به بعد از انتخاب شماره فرمت و زدن كليد تاييد يك گزارش جديد با فرمت تعريف شده به 

    ....گزارشات شخصي اضافه مي شود گزارشات شخصي اضافه مي شود گزارشات شخصي اضافه مي شود گزارشات شخصي اضافه مي شود 

وارد قسمت گزارشهاي شخصي شويد و اقدام به طراحي گزارش با فرمت مورد نظر خود وارد قسمت گزارشهاي شخصي شويد و اقدام به طراحي گزارش با فرمت مورد نظر خود وارد قسمت گزارشهاي شخصي شويد و اقدام به طراحي گزارش با فرمت مورد نظر خود وارد قسمت گزارشهاي شخصي شويد و اقدام به طراحي گزارش با فرمت مورد نظر خود      ----3333

    ....نماييد نماييد نماييد نماييد 

يلد هايي كه در قسمت تعريف فرمـت گـزارش هـاي    يلد هايي كه در قسمت تعريف فرمـت گـزارش هـاي    يلد هايي كه در قسمت تعريف فرمـت گـزارش هـاي    يلد هايي كه در قسمت تعريف فرمـت گـزارش هـاي    با وارد شدن به قسمت طراحي فبا وارد شدن به قسمت طراحي فبا وارد شدن به قسمت طراحي فبا وارد شدن به قسمت طراحي ف

امتريك تعريف نموده ايد در قسمت باالي گزارش موجود است امتريك تعريف نموده ايد در قسمت باالي گزارش موجود استپار امتريك تعريف نموده ايد در قسمت باالي گزارش موجود استپار امتريك تعريف نموده ايد در قسمت باالي گزارش موجود استپار     ....پار
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بين فيلدهاي تعريف شده داريد مي توانيد از قسمت  درج  بين فيلدهاي تعريف شده داريد مي توانيد از قسمت  درج و چنان چه نياز به انجام عمليات رياضي  بين فيلدهاي تعريف شده داريد مي توانيد از قسمت  درج و چنان چه نياز به انجام عمليات رياضي  بين فيلدهاي تعريف شده داريد مي توانيد از قسمت  درج و چنان چه نياز به انجام عمليات رياضي  و چنان چه نياز به انجام عمليات رياضي 

    ....درج فيلد محاسباتي استفاده نماييد درج فيلد محاسباتي استفاده نماييد درج فيلد محاسباتي استفاده نماييد درج فيلد محاسباتي استفاده نماييد         >

رار دادن فيلد هاي مورد نظر روي فرم و راست كليك روي براي استفاده از فيلد محاسباتي براي استفاده از فيلد محاسباتي براي استفاده از فيلد محاسباتي براي استفاده از فيلد محاسباتي  رار دادن فيلد هاي مورد نظر روي فرم و راست كليك روي ابتدا با ق رار دادن فيلد هاي مورد نظر روي فرم و راست كليك روي ابتدا با ق رار دادن فيلد هاي مورد نظر روي فرم و راست كليك روي ابتدا با ق ابتدا با ق

نتخاب قسمت مشخصات نام فيلد مورد نظر را مشخص نماييد  نتخاب قسمت مشخصات نام فيلد مورد نظر را مشخص نماييد فيلد مورد نظر و ا نتخاب قسمت مشخصات نام فيلد مورد نظر را مشخص نماييد فيلد مورد نظر و ا نتخاب قسمت مشخصات نام فيلد مورد نظر را مشخص نماييد فيلد مورد نظر و ا فرضا براي فيلد فرضا براي فيلد فرضا براي فيلد فرضا براي فيلد ....فيلد مورد نظر و ا

 ::::مانده كل بانك ها نام فيلد را به صورت زير به دست مي آوريم مانده كل بانك ها نام فيلد را به صورت زير به دست مي آوريم مانده كل بانك ها نام فيلد را به صورت زير به دست مي آوريم مانده كل بانك ها نام فيلد را به صورت زير به دست مي آوريم 

    و به همين ترتيب فرضا براي مانده اسناد دريافتنيو به همين ترتيب فرضا براي مانده اسناد دريافتنيو به همين ترتيب فرضا براي مانده اسناد دريافتنيو به همين ترتيب فرضا براي مانده اسناد دريافتني

فيلد داريـد  عبـارت زيـر را وارد    فيلد داريـد  عبـارت زيـر را وارد    فيلد داريـد  عبـارت زيـر را وارد    فيلد داريـد  عبـارت زيـر را وارد        2222در قسمت فيلد محاسباتي چنانچه نياز به جمع اين در قسمت فيلد محاسباتي چنانچه نياز به جمع اين در قسمت فيلد محاسباتي چنانچه نياز به جمع اين در قسمت فيلد محاسباتي چنانچه نياز به جمع اين     و سپسو سپسو سپسو سپس

    ١١١_IntPtr+١_IntPtr::::نماييد نماييد نماييد نماييد 

هم چنين مي توانيد از قسمت پرونده مسير عكس موقت زمينه جهت قرار دادن تصوير فرم مورد هم چنين مي توانيد از قسمت پرونده مسير عكس موقت زمينه جهت قرار دادن تصوير فرم مورد هم چنين مي توانيد از قسمت پرونده مسير عكس موقت زمينه جهت قرار دادن تصوير فرم مورد هم چنين مي توانيد از قسمت پرونده مسير عكس موقت زمينه جهت قرار دادن تصوير فرم مورد 

ا نياز داشته باشيد ا نياز داشته باشيد ا نياز داشته باشيد ا نياز داشته باشيد اين قسمت زماني مورد نياز است كه شماين قسمت زماني مورد نياز است كه شماين قسمت زماني مورد نياز است كه شماين قسمت زماني مورد نياز است كه شم. . . . نظر براي طراحي را انتخاب نماييد نظر براي طراحي را انتخاب نماييد نظر براي طراحي را انتخاب نماييد نظر براي طراحي را انتخاب نماييد 

خروجي گزارش روي فرم هاي از قبل چاپ شده باشد و نرم افزار تنها قسمتهاي خالي فرم را پر خروجي گزارش روي فرم هاي از قبل چاپ شده باشد و نرم افزار تنها قسمتهاي خالي فرم را پر خروجي گزارش روي فرم هاي از قبل چاپ شده باشد و نرم افزار تنها قسمتهاي خالي فرم را پر خروجي گزارش روي فرم هاي از قبل چاپ شده باشد و نرم افزار تنها قسمتهاي خالي فرم را پر 

رنامه مالياتي مي توانيد ابتدا فرم مورد نظر را اسكن . . . . كند كند كند كند  رنامه مالياتي مي توانيد ابتدا فرم مورد نظر را اسكن به عنوان مثال براي پركردن فرم اظها رنامه مالياتي مي توانيد ابتدا فرم مورد نظر را اسكن به عنوان مثال براي پركردن فرم اظها رنامه مالياتي مي توانيد ابتدا فرم مورد نظر را اسكن به عنوان مثال براي پركردن فرم اظها به عنوان مثال براي پركردن فرم اظها

از قسمت مسير عكس موقت زمينه ، فايل مورد نظر را انتخ از قسمت مسير عكس موقت زمينه ، فايل مورد نظر را انتخكرده و سپس  از قسمت مسير عكس موقت زمينه ، فايل مورد نظر را انتخكرده و سپس  از قسمت مسير عكس موقت زمينه ، فايل مورد نظر را انتخكرده و سپس  اب كرده و قسمت هاي اب كرده و قسمت هاي اب كرده و قسمت هاي اب كرده و قسمت هاي كرده و سپس 

    ....مورد نظر را با استفاده از روش هاي باال پر نماييد مورد نظر را با استفاده از روش هاي باال پر نماييد مورد نظر را با استفاده از روش هاي باال پر نماييد مورد نظر را با استفاده از روش هاي باال پر نماييد 
    

        : گزارش صفحه نمايش دفتر معين حسابها
قابل استفاده قابل استفاده قابل استفاده قابل استفاده     ١ + Shift    ييييباشد كه با تركيب كليدهاباشد كه با تركيب كليدهاباشد كه با تركيب كليدهاباشد كه با تركيب كليدها    ييييترين گزارشات برنامه مترين گزارشات برنامه مترين گزارشات برنامه مترين گزارشات برنامه م    يييياز كاربرداز كاربرداز كاربرداز كاربرد    يييييكيكيكيك

واحد را با فيلتر واحد را با فيلتر واحد را با فيلتر واحد را با فيلتر     يييييا تفضيليا تفضيليا تفضيليا تفضيل    ييييتوانيد گردش حساب يك حساب تفضيلتوانيد گردش حساب يك حساب تفضيلتوانيد گردش حساب يك حساب تفضيلتوانيد گردش حساب يك حساب تفضيل    ييييبا اين گزارش مبا اين گزارش مبا اين گزارش مبا اين گزارش م. . . . باشدباشدباشدباشد    ييييمممم

يا يا يا يا     Insertد د د د ييييهمچنين با كلهمچنين با كلهمچنين با كلهمچنين با كل. . . . را مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيد... ... ... ... همانند تاريخ ، بعد از آخرين مانده صفر و همانند تاريخ ، بعد از آخرين مانده صفر و همانند تاريخ ، بعد از آخرين مانده صفر و همانند تاريخ ، بعد از آخرين مانده صفر و     ييييهايهايهايهاي

F۵    ها و تعداد انتخاب ها و تعداد انتخاب ها و تعداد انتخاب ها و تعداد انتخاب     ييييرا انتخاب نمائيد و در پايين جمع انتخابرا انتخاب نمائيد و در پايين جمع انتخابرا انتخاب نمائيد و در پايين جمع انتخابرا انتخاب نمائيد و در پايين جمع انتخاب    ييييخاصخاصخاصخاص    ييييتوانيد رديف هاتوانيد رديف هاتوانيد رديف هاتوانيد رديف ها    ييييمممم

    F۵انتخاب شده با دكمه انتخاب شده با دكمه انتخاب شده با دكمه انتخاب شده با دكمه     ييييفرم ، رديف هافرم ، رديف هافرم ، رديف هافرم ، رديف هابا اين تفاوت كه با بسته شدن با اين تفاوت كه با بسته شدن با اين تفاوت كه با بسته شدن با اين تفاوت كه با بسته شدن . . . . شده را مشاهده نمائيد شده را مشاهده نمائيد شده را مشاهده نمائيد شده را مشاهده نمائيد 

انتخاب شده اند ، از حالت انتخاب خارج انتخاب شده اند ، از حالت انتخاب خارج انتخاب شده اند ، از حالت انتخاب خارج انتخاب شده اند ، از حالت انتخاب خارج     Insertكه با كه با كه با كه با     ييييمانند ، اما رديف هايمانند ، اما رديف هايمانند ، اما رديف هايمانند ، اما رديف هاي    ييييمممم    ييييهمچنان باقهمچنان باقهمچنان باقهمچنان باق

توانيد رأس توانيد رأس توانيد رأس توانيد رأس     ييييمممم    Ctrl + F١٠    ييييهمچنين پس از انتخاب رديف ها ، با تركيب كليد هاهمچنين پس از انتخاب رديف ها ، با تركيب كليد هاهمچنين پس از انتخاب رديف ها ، با تركيب كليد هاهمچنين پس از انتخاب رديف ها ، با تركيب كليد ها. . . . شوندشوندشوندشوند    ييييمممم

    ....را مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيدرا مشاهده نمائيد    ييييانتخابانتخابانتخابانتخاب    ييييحساب هاحساب هاحساب هاحساب ها
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 پشتيباني اطالعات 9 – 1
براي پشتيباني اطالعات از منوي پرونده ، پشتيباني اطالعات را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد براي پشتيباني اطالعات از منوي پرونده ، پشتيباني اطالعات را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد براي پشتيباني اطالعات از منوي پرونده ، پشتيباني اطالعات را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد براي پشتيباني اطالعات از منوي پرونده ، پشتيباني اطالعات را انتخاب كنيد و يا از تركيب كليد 

    ....استفاده نمائيد استفاده نمائيد استفاده نمائيد استفاده نمائيد     Ctrl + B    ييييهاهاهاها

    

 
 

اگر چند دوره اگر چند دوره اگر چند دوره اگر چند دوره . . . . محل قرار گيري فايل هاي پشتيبان را انتخاب نمائيد محل قرار گيري فايل هاي پشتيبان را انتخاب نمائيد محل قرار گيري فايل هاي پشتيبان را انتخاب نمائيد محل قرار گيري فايل هاي پشتيبان را انتخاب نمائيد     "محل پشتيبانيمحل پشتيبانيمحل پشتيبانيمحل پشتيباني"از قسمت از قسمت از قسمت از قسمت 

پشتيباني ، كليه دوره ها را انتخاب كنيد و سپس دكمه شروع را كليك پشتيباني ، كليه دوره ها را انتخاب كنيد و سپس دكمه شروع را كليك پشتيباني ، كليه دوره ها را انتخاب كنيد و سپس دكمه شروع را كليك پشتيباني ، كليه دوره ها را انتخاب كنيد و سپس دكمه شروع را كليك مالي داريد ، در قسمت نوع مالي داريد ، در قسمت نوع مالي داريد ، در قسمت نوع مالي داريد ، در قسمت نوع 

    ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

    ::::تعريف پارامترهاي پشتيباني برنامه ريزي شده تعريف پارامترهاي پشتيباني برنامه ريزي شده تعريف پارامترهاي پشتيباني برنامه ريزي شده تعريف پارامترهاي پشتيباني برنامه ريزي شده 

به طوري كه پس از يـك فاصـله   به طوري كه پس از يـك فاصـله   به طوري كه پس از يـك فاصـله   به طوري كه پس از يـك فاصـله   . . . . شما مي توانيد عمليات پشتيباني اطالعات را زمانبندي كنيد شما مي توانيد عمليات پشتيباني اطالعات را زمانبندي كنيد شما مي توانيد عمليات پشتيباني اطالعات را زمانبندي كنيد شما مي توانيد عمليات پشتيباني اطالعات را زمانبندي كنيد 

ماني مشخص ، سيستم به طور اتوماتيك از اطالعات ، نسخه  ماني مشخص ، سيستم به طور اتوماتيك از اطالعات ، نسخه ز ماني مشخص ، سيستم به طور اتوماتيك از اطالعات ، نسخه ز ماني مشخص ، سيستم به طور اتوماتيك از اطالعات ، نسخه ز به طور پيش به طور پيش به طور پيش به طور پيش .  .  .  .  پشتيبان تهيه كند پشتيبان تهيه كند پشتيبان تهيه كند پشتيبان تهيه كند ز

باشد ، باشد ، باشد ، باشد ،     ييييمممم    ييييچند دوره مالچند دوره مالچند دوره مالچند دوره مال    يييياگر شركت دارااگر شركت دارااگر شركت دارااگر شركت دارا. . . . شودشودشودشود    ييييانجام مانجام مانجام مانجام م    ييييفعال پشتيبانفعال پشتيبانفعال پشتيبانفعال پشتيبان    ييييفرض تنها از دوره مالفرض تنها از دوره مالفرض تنها از دوره مالفرض تنها از دوره مال

    يييينسخه پشـتيبان نسخه پشـتيبان نسخه پشـتيبان نسخه پشـتيبان     ييييمالمالمالمال    يييياز تمام دوره هااز تمام دوره هااز تمام دوره هااز تمام دوره ها    "شامل كليه دوره ها شامل كليه دوره ها شامل كليه دوره ها شامل كليه دوره ها     "توانيد با تيك زدن گزينه توانيد با تيك زدن گزينه توانيد با تيك زدن گزينه توانيد با تيك زدن گزينه     ييييمممم

 ....تهيه نمائيدتهيه نمائيدتهيه نمائيدتهيه نمائيد
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در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت . . . . رهاي پشتيباني برنامه  ريزي شده را انتخاب كنيد رهاي پشتيباني برنامه  ريزي شده را انتخاب كنيد رهاي پشتيباني برنامه  ريزي شده را انتخاب كنيد رهاي پشتيباني برنامه  ريزي شده را انتخاب كنيد از منوي پرونده ، گزينه تعريف پارامتاز منوي پرونده ، گزينه تعريف پارامتاز منوي پرونده ، گزينه تعريف پارامتاز منوي پرونده ، گزينه تعريف پارامت

در در در در . . . . دوره پشتيباني تعيين كنيد كه برنامه هر چند دقيقه يك بار از اطالعـات پشـتيباني بگيـرد    دوره پشتيباني تعيين كنيد كه برنامه هر چند دقيقه يك بار از اطالعـات پشـتيباني بگيـرد    دوره پشتيباني تعيين كنيد كه برنامه هر چند دقيقه يك بار از اطالعـات پشـتيباني بگيـرد    دوره پشتيباني تعيين كنيد كه برنامه هر چند دقيقه يك بار از اطالعـات پشـتيباني بگيـرد    

    ....قسمت مسير پشتيباني ، محل قرارگيري اين فايل هاي پشتيبان را تعيين نماييد قسمت مسير پشتيباني ، محل قرارگيري اين فايل هاي پشتيبان را تعيين نماييد قسمت مسير پشتيباني ، محل قرارگيري اين فايل هاي پشتيبان را تعيين نماييد قسمت مسير پشتيباني ، محل قرارگيري اين فايل هاي پشتيبان را تعيين نماييد 
 

    ::::بازيابي اطالعات بازيابي اطالعات بازيابي اطالعات بازيابي اطالعات     9999    –    2222
استفاده كرده و يا از منوي پرونده ، گزينه استفاده كرده و يا از منوي پرونده ، گزينه استفاده كرده و يا از منوي پرونده ، گزينه استفاده كرده و يا از منوي پرونده ، گزينه     Ctrl+Rبراي بازيابي اطالعات از تركيب كليدهاي براي بازيابي اطالعات از تركيب كليدهاي براي بازيابي اطالعات از تركيب كليدهاي براي بازيابي اطالعات از تركيب كليدهاي 

    . . . . بازيابي اطالعات را انتخاب كنيد بازيابي اطالعات را انتخاب كنيد بازيابي اطالعات را انتخاب كنيد بازيابي اطالعات را انتخاب كنيد 
    

 
 

، محل قرارگيري فايل هاي پشـتيبان را مشـخص كنيـد     ، محل قرارگيري فايل هاي پشـتيبان را مشـخص كنيـد    از قسمت محل نسخه پشتيبان  ، محل قرارگيري فايل هاي پشـتيبان را مشـخص كنيـد    از قسمت محل نسخه پشتيبان  ، محل قرارگيري فايل هاي پشـتيبان را مشـخص كنيـد    از قسمت محل نسخه پشتيبان  در در در در . . . . از قسمت محل نسخه پشتيبان 

بنويسـيد كـه مـي خواهيـد     بنويسـيد كـه مـي خواهيـد     بنويسـيد كـه مـي خواهيـد     بنويسـيد كـه مـي خواهيـد     قسمت نام خالصه شركت مورد پشتيباني ، نام خالصه شركتي را قسمت نام خالصه شركت مورد پشتيباني ، نام خالصه شركتي را قسمت نام خالصه شركت مورد پشتيباني ، نام خالصه شركتي را قسمت نام خالصه شركت مورد پشتيباني ، نام خالصه شركتي را 

در قسمت دوره مالي هم دوره مالي كه مي خواهيد بازيابي در قسمت دوره مالي هم دوره مالي كه مي خواهيد بازيابي در قسمت دوره مالي هم دوره مالي كه مي خواهيد بازيابي در قسمت دوره مالي هم دوره مالي كه مي خواهيد بازيابي . . . . اطالعات آن شركت را بازيابي كنيد اطالعات آن شركت را بازيابي كنيد اطالعات آن شركت را بازيابي كنيد اطالعات آن شركت را بازيابي كنيد 

رمز رمز رمز رمز . . . . نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد    ييييتوانيد با تيك دار كردن كليه دوره ها ، تمام دوره ها را بازيابتوانيد با تيك دار كردن كليه دوره ها ، تمام دوره ها را بازيابتوانيد با تيك دار كردن كليه دوره ها ، تمام دوره ها را بازيابتوانيد با تيك دار كردن كليه دوره ها ، تمام دوره ها را بازياب    ييييشود بنويسيد يا مشود بنويسيد يا مشود بنويسيد يا مشود بنويسيد يا م

وط به شركتي است كه از اطالعات آن پشتيبان  گرفته ايد  وط به شركتي است كه از اطالعات آن پشتيبان  گرفته ايد فايل پشتيبان ، رمز سوپر وايزر مرب وط به شركتي است كه از اطالعات آن پشتيبان  گرفته ايد فايل پشتيبان ، رمز سوپر وايزر مرب وط به شركتي است كه از اطالعات آن پشتيبان  گرفته ايد فايل پشتيبان ، رمز سوپر وايزر مرب . . . . فايل پشتيبان ، رمز سوپر وايزر مرب

    ....دكمه شروع را كليك كنيد تا بازيابي انجام شود دكمه شروع را كليك كنيد تا بازيابي انجام شود دكمه شروع را كليك كنيد تا بازيابي انجام شود دكمه شروع را كليك كنيد تا بازيابي انجام شود 
    

ي را در شركت فعلي خود انجام دهيد ، اطالعات مربوط به : : : : تذكرمهم تذكرمهم تذكرمهم تذكرمهم  ي را در شركت فعلي خود انجام دهيد ، اطالعات مربوط به در صورتي كه عمل بازياب ي را در شركت فعلي خود انجام دهيد ، اطالعات مربوط به در صورتي كه عمل بازياب ي را در شركت فعلي خود انجام دهيد ، اطالعات مربوط به در صورتي كه عمل بازياب در صورتي كه عمل بازياب

    ....عات فعلي خواهد شد و اطالعات شركت فعلي از بين خواهد رفت عات فعلي خواهد شد و اطالعات شركت فعلي از بين خواهد رفت عات فعلي خواهد شد و اطالعات شركت فعلي از بين خواهد رفت عات فعلي خواهد شد و اطالعات شركت فعلي از بين خواهد رفت فايل پشتيبان جايگزين اطالفايل پشتيبان جايگزين اطالفايل پشتيبان جايگزين اطالفايل پشتيبان جايگزين اطال
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 :دريافت اطالعات از شركت هاي ديگر  9 – 3
جاد كرده ايد ، مي توانيد اطالعات يك شركت نظير انواع  جاد كرده ايد ، مي توانيد اطالعات يك شركت نظير انواع اگر در سيستم خود چندين شركت اي جاد كرده ايد ، مي توانيد اطالعات يك شركت نظير انواع اگر در سيستم خود چندين شركت اي جاد كرده ايد ، مي توانيد اطالعات يك شركت نظير انواع اگر در سيستم خود چندين شركت اي اگر در سيستم خود چندين شركت اي

هـا  را از  هـا  را از  هـا  را از  هـا  را از  ، اسناد حسابداري ، حسـاب هـا وكاال  ، اسناد حسابداري ، حسـاب هـا وكاال  ، اسناد حسابداري ، حسـاب هـا وكاال  ، اسناد حسابداري ، حسـاب هـا وكاال  ...) ...) ...) ...) خريد ، فروش ، رسيد ، حواله و خريد ، فروش ، رسيد ، حواله و خريد ، فروش ، رسيد ، حواله و خريد ، فروش ، رسيد ، حواله و ((((فاكتورها فاكتورها فاكتورها فاكتورها 

  ....شركت ديگر دريافت كنيد شركت ديگر دريافت كنيد شركت ديگر دريافت كنيد شركت ديگر دريافت كنيد 
 

 
 

پنجره ورود نام كاربر و رمز ورود از شما سوال مي شود  پنجره ورود نام كاربر و رمز ورود از شما سوال مي شود ابتدا  پنجره ورود نام كاربر و رمز ورود از شما سوال مي شود ابتدا  پنجره ورود نام كاربر و رمز ورود از شما سوال مي شود ابتدا  در اين قسمت بايد نام كـاربري  در اين قسمت بايد نام كـاربري  در اين قسمت بايد نام كـاربري  در اين قسمت بايد نام كـاربري  . . . . ابتدا 

شركتي را كه مي خواهيد اطالعات از آن شركتي را كه مي خواهيد اطالعات از آن شركتي را كه مي خواهيد اطالعات از آن شركتي را كه مي خواهيد اطالعات از آن . . . . مدير سيستم و رمز ورود مدير سيستم را وارد نماييد مدير سيستم و رمز ورود مدير سيستم را وارد نماييد مدير سيستم و رمز ورود مدير سيستم را وارد نماييد مدير سيستم و رمز ورود مدير سيستم را وارد نماييد 

مختلفي براي دريافت اطالعات وجود دارند  كه مختلفي براي دريافت اطالعات وجود دارند  كه مختلفي براي دريافت اطالعات وجود دارند  كه مختلفي براي دريافت اطالعات وجود دارند  كه گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي . . . . شركت دريافت شود انتخاب نماييد شركت دريافت شود انتخاب نماييد شركت دريافت شود انتخاب نماييد شركت دريافت شود انتخاب نماييد 

    ::::عبارتند از عبارتند از عبارتند از عبارتند از 

اگر دكمه مربوط به اين آيتم را كليك كنيد ، ليست كاالهاي معرفي شده اگر دكمه مربوط به اين آيتم را كليك كنيد ، ليست كاالهاي معرفي شده اگر دكمه مربوط به اين آيتم را كليك كنيد ، ليست كاالهاي معرفي شده اگر دكمه مربوط به اين آيتم را كليك كنيد ، ليست كاالهاي معرفي شده         ::::    دريافت كاالهادريافت كاالهادريافت كاالهادريافت كاالها �

. . . . نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود ) ) ) ) شركتي كه مي خواهيد اطالعات را از آن دريافت كنيدشركتي كه مي خواهيد اطالعات را از آن دريافت كنيدشركتي كه مي خواهيد اطالعات را از آن دريافت كنيدشركتي كه مي خواهيد اطالعات را از آن دريافت كنيد((((در شركت مبدا در شركت مبدا در شركت مبدا در شركت مبدا 

مي توانيد تمام كاالها را انتخاب كنيد و يـا بـا   مي توانيد تمام كاالها را انتخاب كنيد و يـا بـا   مي توانيد تمام كاالها را انتخاب كنيد و يـا بـا   مي توانيد تمام كاالها را انتخاب كنيد و يـا بـا       Ctrl+Insertبا استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي با استفاده از تركيب كليدهاي 

 . . . . ، كاالهاي انتخابي را دريافت كنيد ، كاالهاي انتخابي را دريافت كنيد ، كاالهاي انتخابي را دريافت كنيد ، كاالهاي انتخابي را دريافت كنيد     Insertاستفاده از كليد استفاده از كليد استفاده از كليد استفاده از كليد 

 

اگر در شركت مبدا كاالها را گروهبندي كرده ايد ، فقط گروه هاي اصلي و زيرگروه هايي اگر در شركت مبدا كاالها را گروهبندي كرده ايد ، فقط گروه هاي اصلي و زيرگروه هايي اگر در شركت مبدا كاالها را گروهبندي كرده ايد ، فقط گروه هاي اصلي و زيرگروه هايي اگر در شركت مبدا كاالها را گروهبندي كرده ايد ، فقط گروه هاي اصلي و زيرگروه هايي : : : : توجه توجه توجه توجه 

    . . . . دريافت مي شود كه براي آنها كاال نيز تعريف شده باشد دريافت مي شود كه براي آنها كاال نيز تعريف شده باشد دريافت مي شود كه براي آنها كاال نيز تعريف شده باشد دريافت مي شود كه براي آنها كاال نيز تعريف شده باشد 

مي توانيد حساب هاي انتخابي را دريافت مي توانيد حساب هاي انتخابي را دريافت مي توانيد حساب هاي انتخابي را دريافت مي توانيد حساب هاي انتخابي را دريافت     Insertبا استفاده از كليد با استفاده از كليد با استفاده از كليد با استفاده از كليد : : : : دريافت حساب ها دريافت حساب ها دريافت حساب ها دريافت حساب ها  �

همه حسابهاي تفصـيلي را انتخـاب   همه حسابهاي تفصـيلي را انتخـاب   همه حسابهاي تفصـيلي را انتخـاب   همه حسابهاي تفصـيلي را انتخـاب           Ctrl+Insertكرده و يا با استفاده از تركيب كليدهاي كرده و يا با استفاده از تركيب كليدهاي كرده و يا با استفاده از تركيب كليدهاي كرده و يا با استفاده از تركيب كليدهاي 

توجه داشته باشيد كه تنها سرگروه ها ، حساب هاي كل و حسابهاي معيني دريافت مي توجه داشته باشيد كه تنها سرگروه ها ، حساب هاي كل و حسابهاي معيني دريافت مي توجه داشته باشيد كه تنها سرگروه ها ، حساب هاي كل و حسابهاي معيني دريافت مي توجه داشته باشيد كه تنها سرگروه ها ، حساب هاي كل و حسابهاي معيني دريافت مي . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد 

 . . . . ن ها حسابهاي تفصيلي تعريف شده باشد ن ها حسابهاي تفصيلي تعريف شده باشد ن ها حسابهاي تفصيلي تعريف شده باشد ن ها حسابهاي تفصيلي تعريف شده باشد شوند كه براي آشوند كه براي آشوند كه براي آشوند كه براي آ
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از آيتم سمت چپ دكمه دريافت فاكتورها ، نوع فاكتور را انتخاب نموده از آيتم سمت چپ دكمه دريافت فاكتورها ، نوع فاكتور را انتخاب نموده از آيتم سمت چپ دكمه دريافت فاكتورها ، نوع فاكتور را انتخاب نموده از آيتم سمت چپ دكمه دريافت فاكتورها ، نوع فاكتور را انتخاب نموده : : : : دريافت فاكتورها دريافت فاكتورها دريافت فاكتورها دريافت فاكتورها  �

قابـل انتخـاب   قابـل انتخـاب   قابـل انتخـاب   قابـل انتخـاب       Insertفاكتورهاي مربوطه با كليـد  فاكتورهاي مربوطه با كليـد  فاكتورهاي مربوطه با كليـد  فاكتورهاي مربوطه با كليـد  . . . . و دكمه دريافت فاكتورها را كليك كنيد و دكمه دريافت فاكتورها را كليك كنيد و دكمه دريافت فاكتورها را كليك كنيد و دكمه دريافت فاكتورها را كليك كنيد 

 ....خواهند بود خواهند بود خواهند بود خواهند بود 

ليست كليـه سـندهاي حسـابداري    ليست كليـه سـندهاي حسـابداري    ليست كليـه سـندهاي حسـابداري    ليست كليـه سـندهاي حسـابداري    . . . . دكمه دريافت اسناد را كليك كنيد دكمه دريافت اسناد را كليك كنيد دكمه دريافت اسناد را كليك كنيد دكمه دريافت اسناد را كليك كنيد : : : :     دريافت اسناددريافت اسناددريافت اسناددريافت اسناد �

 . قابل انتخاب خواهند بودقابل انتخاب خواهند بودقابل انتخاب خواهند بودقابل انتخاب خواهند بود    Insertمربوط به شركت مبدا نمايش داده مي شود كه با كليد مربوط به شركت مبدا نمايش داده مي شود كه با كليد مربوط به شركت مبدا نمايش داده مي شود كه با كليد مربوط به شركت مبدا نمايش داده مي شود كه با كليد 

 

 يافت اطالعات از شركت هايارسال و در 9– 4

    گريد

ارسال و در شركت ارسال و در شركت ارسال و در شركت ارسال و در شركت     ييييل مجزا از شركتل مجزا از شركتل مجزا از شركتل مجزا از شركتييييالزم را به صورت فاالزم را به صورت فاالزم را به صورت فاالزم را به صورت فا    ييييد تنها قسمت هاد تنها قسمت هاد تنها قسمت هاد تنها قسمت هاييييتوانتوانتوانتوان    يييين قسمت من قسمت من قسمت من قسمت مييييبا ابا ابا ابا ا

    ييييبرابرابرابرا. . . . ممممييييافت نمائافت نمائافت نمائافت نمائييييرا ارسال و دررا ارسال و دررا ارسال و دررا ارسال و در    ييييللللييييتفضتفضتفضتفض    ييييم حساب هام حساب هام حساب هام حساب هاييييخواهخواهخواهخواه    ييييمثال ممثال ممثال ممثال م    ييييبرابرابرابرا. . . . افت نمودافت نمودافت نمودافت نمودييييدردردردر    ييييگرگرگرگرييييدددد

گر، چارت حساب هـا،  گر، چارت حساب هـا،  گر، چارت حساب هـا،  گر، چارت حساب هـا،  ييييدددد    ييييافت اطالعات از شركت هاافت اطالعات از شركت هاافت اطالعات از شركت هاافت اطالعات از شركت هاييييپرونده، ارسال و درپرونده، ارسال و درپرونده، ارسال و درپرونده، ارسال و در    يييين كار ابتدا از منون كار ابتدا از منون كار ابتدا از منون كار ابتدا از منويييياااا

  ....دددديييي، ارسال حسابها را انتخاب نمائ، ارسال حسابها را انتخاب نمائ، ارسال حسابها را انتخاب نمائ، ارسال حسابها را انتخاب نمائييييللللييييتفضتفضتفضتفض    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها
 

 
 

حات را وارد نموده و سـپس دكمـه   حات را وارد نموده و سـپس دكمـه   حات را وارد نموده و سـپس دكمـه   حات را وارد نموده و سـپس دكمـه   ييييتوضتوضتوضتوض. . . . ددددييييرا مشخص نمائرا مشخص نمائرا مشخص نمائرا مشخص نمائ    ييييانتخابانتخابانتخابانتخاب    ييييحساب هاحساب هاحساب هاحساب هامحدوده شماره محدوده شماره محدوده شماره محدوده شماره 

ل ل ل ل ييييارسال فاارسال فاارسال فاارسال فا    ييييرا برارا برارا برارا برا    ييييررررييييمسمسمسمس. . . . شودشودشودشود    ييييش داده مش داده مش داده مش داده مييييست حساب ها نماست حساب ها نماست حساب ها نماست حساب ها نماييييلللل. . . . ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييمشاهده موقت را كلمشاهده موقت را كلمشاهده موقت را كلمشاهده موقت را كل

    . . . . شودشودشودشود    ييييل حساب ها ساخته مل حساب ها ساخته مل حساب ها ساخته مل حساب ها ساخته مييييفافافافا. . . . ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييرا كلرا كلرا كلرا كل    ييييييييد و دكمه ارسال نهاد و دكمه ارسال نهاد و دكمه ارسال نهاد و دكمه ارسال نهاييييمشخص كنمشخص كنمشخص كنمشخص كن

افـت اطالعـات از   افـت اطالعـات از   افـت اطالعـات از   افـت اطالعـات از   يييير پرونـده، ارسـال و در  ر پرونـده، ارسـال و در  ر پرونـده، ارسـال و در  ر پرونـده، ارسـال و در  ييييگر از مسـ گر از مسـ گر از مسـ گر از مسـ ييييدر شركت ددر شركت ددر شركت ددر شركت د    ييييافت اطالعات ارسالافت اطالعات ارسالافت اطالعات ارسالافت اطالعات ارسالييييدردردردر    ييييبرابرابرابرا

  ....ددددييييافت حسابها را انتخاب نمائافت حسابها را انتخاب نمائافت حسابها را انتخاب نمائافت حسابها را انتخاب نمائيييي، در، در، در، درييييللللييييتفضتفضتفضتفض    ييييگر، چارت حساب ها، حسابهاگر، چارت حساب ها، حسابهاگر، چارت حساب ها، حسابهاگر، چارت حساب ها، حسابهاييييدددد    ييييشركتهاشركتهاشركتهاشركتها
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ش ش ش ش ييييست حسابها نمـا ست حسابها نمـا ست حسابها نمـا ست حسابها نمـا ييييلللل. . . . ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييد و دكمه مشاهده موقت را كلد و دكمه مشاهده موقت را كلد و دكمه مشاهده موقت را كلد و دكمه مشاهده موقت را كليييير اطالعات را مشخص نمائر اطالعات را مشخص نمائر اطالعات را مشخص نمائر اطالعات را مشخص نمائييييمسمسمسمس

    ييييييييافت نهاافت نهاافت نهاافت نهاييييابد انتخاب نموده و سپس دكمه درابد انتخاب نموده و سپس دكمه درابد انتخاب نموده و سپس دكمه درابد انتخاب نموده و سپس دكمه درييييد انتقال د انتقال د انتقال د انتقال ييييخواهخواهخواهخواه    ييييرا كه مرا كه مرا كه مرا كه م    ييييمحدوده امحدوده امحدوده امحدوده ا. . . . شودشودشودشود    ييييداده مداده مداده مداده م

شود شود شود شود     ييييك در صورت وجود به روز رسانك در صورت وجود به روز رسانك در صورت وجود به روز رسانك در صورت وجود به روز رسانييييد شماره مشابه به روز شود، تد شماره مشابه به روز شود، تد شماره مشابه به روز شود، تد شماره مشابه به روز شود، تييييخواهخواهخواهخواه    يييياگر ماگر ماگر ماگر م. . . . ددددييييك نمائك نمائك نمائك نمائييييرا كلرا كلرا كلرا كل

    ....ابدابدابدابديييي    يييياطالعات انتقال ماطالعات انتقال ماطالعات انتقال ماطالعات انتقال م. . . . ددددييييرا بزنرا بزنرا بزنرا بزن
 

 ارسال اطالعات به اكسل 9 – 5
اين امكان را به شما مي دهد كه اطالعات خود را به اين امكان را به شما مي دهد كه اطالعات خود را به اين امكان را به شما مي دهد كه اطالعات خود را به اين امكان را به شما مي دهد كه اطالعات خود را به     ))))Cyber Account( ( ( ( برنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگر

راي اين منظور پس از انتخاب گزارش مورد نظر خـود از  . . . . برنامه اكسل ارسال نماييد برنامه اكسل ارسال نماييد برنامه اكسل ارسال نماييد برنامه اكسل ارسال نماييد  راي اين منظور پس از انتخاب گزارش مورد نظر خـود از  ب راي اين منظور پس از انتخاب گزارش مورد نظر خـود از  ب راي اين منظور پس از انتخاب گزارش مورد نظر خـود از  ب ب

    ....يديديديددكمه ارسال به اكسل كليك نمايدكمه ارسال به اكسل كليك نمايدكمه ارسال به اكسل كليك نمايدكمه ارسال به اكسل كليك نماي    منوي گزارشات ، بر رويمنوي گزارشات ، بر رويمنوي گزارشات ، بر رويمنوي گزارشات ، بر روي
 

 
 

شده محل ذخيره سازي فايل اكسل را مشخص كنيد و دكمـه   شده محل ذخيره سازي فايل اكسل را مشخص كنيد و دكمـه  در پنجره باز  شده محل ذخيره سازي فايل اكسل را مشخص كنيد و دكمـه  در پنجره باز  شده محل ذخيره سازي فايل اكسل را مشخص كنيد و دكمـه  در پنجره باز  را كليـك  را كليـك  را كليـك  را كليـك      Saveدر پنجره باز 

    . . . . نماييد نماييد نماييد نماييد 
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در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي . . . . پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود 

، اطالعات مربوط به گزارش به فايل اكسل ارسال مي گردد  ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل اكسل ارسال مي گردد دكمه خروج  ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل اكسل ارسال مي گردد دكمه خروج  ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل اكسل ارسال مي گردد دكمه خروج      ....دكمه خروج 
 

 XMLارسال اطالعات به  9 – 6
روي دكمـه  روي دكمـه  روي دكمـه  روي دكمـه      براي اين كار پس از انتخاب گزارش مورد نظر خود از منوي گزارشات ، بربراي اين كار پس از انتخاب گزارش مورد نظر خود از منوي گزارشات ، بربراي اين كار پس از انتخاب گزارش مورد نظر خود از منوي گزارشات ، بربراي اين كار پس از انتخاب گزارش مورد نظر خود از منوي گزارشات ، بر

را مشخص را مشخص را مشخص را مشخص     XMLدر پنجره باز شده محل ذخيره سازي فايل در پنجره باز شده محل ذخيره سازي فايل در پنجره باز شده محل ذخيره سازي فايل در پنجره باز شده محل ذخيره سازي فايل     كليك نماييدكليك نماييدكليك نماييدكليك نماييد    XMLارسال به ارسال به ارسال به ارسال به 

    . . . . را كليك نماييد را كليك نماييد را كليك نماييد را كليك نماييد     Saveكنيد و دكمه كنيد و دكمه كنيد و دكمه كنيد و دكمه 

در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي در اين پنجره با كليك بر روي . . . . پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود پيش نمايش چاپ براي گزارش مربوطه نمايش داده مي شود 

    ....گردد گردد گردد گردد ارسال مي ارسال مي ارسال مي ارسال مي     XMLدكمه خروج ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل دكمه خروج ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل دكمه خروج ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل دكمه خروج ، اطالعات مربوط به گزارش به فايل 
    

 متون كمكي  9 – 7
به منظور تايپ كمتر ، يك سري متن از پيش آماده مانند  به منظور تايپ كمتر ، يك سري متن از پيش آماده مانند با استفاده از متون كمكي مي توانيد  به منظور تايپ كمتر ، يك سري متن از پيش آماده مانند با استفاده از متون كمكي مي توانيد  به منظور تايپ كمتر ، يك سري متن از پيش آماده مانند با استفاده از متون كمكي مي توانيد  با استفاده از متون كمكي مي توانيد 

اين متن هـاي آمـاده بـا اسـتفاده از تركيـب      اين متن هـاي آمـاده بـا اسـتفاده از تركيـب      اين متن هـاي آمـاده بـا اسـتفاده از تركيـب      اين متن هـاي آمـاده بـا اسـتفاده از تركيـب      . . . . را تعريف كنيد را تعريف كنيد را تعريف كنيد را تعريف كنيد ... ... ... ... شرح سندهاي حسابداري و شرح سندهاي حسابداري و شرح سندهاي حسابداري و شرح سندهاي حسابداري و 

    >براي اين منظور از منوي ويرايشبراي اين منظور از منوي ويرايشبراي اين منظور از منوي ويرايشبراي اين منظور از منوي ويرايش. . . . قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند     Ctrl+Zو يا و يا و يا و يا     Ctrl+Yكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي 

    ....متون كمكي را انتخاب كنيد متون كمكي را انتخاب كنيد متون كمكي را انتخاب كنيد متون كمكي را انتخاب كنيد 

    ....دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد دكمه جديد را كليك كنيد  �

 ....بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Enterمتن مورد نظر را وارد كرده متن مورد نظر را وارد كرده متن مورد نظر را وارد كرده متن مورد نظر را وارد كرده  �

 . . . . دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد  �
    

 
 

پس از تعريف متون كمكي ، براي استفاده از آن ها ، در قسمتي كه قصد داريد از ايـن متـون   پس از تعريف متون كمكي ، براي استفاده از آن ها ، در قسمتي كه قصد داريد از ايـن متـون   پس از تعريف متون كمكي ، براي استفاده از آن ها ، در قسمتي كه قصد داريد از ايـن متـون   پس از تعريف متون كمكي ، براي استفاده از آن ها ، در قسمتي كه قصد داريد از ايـن متـون   

     Alt + Yو يا و يا و يا و يا     Ctrl + Yتركيب كليدهاي تركيب كليدهاي تركيب كليدهاي تركيب كليدهاي         –مانند شرح سند حسابداري مانند شرح سند حسابداري مانند شرح سند حسابداري مانند شرح سند حسابداري     –استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد 
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متن به متن به متن به متن به      Alt + Yباشد كه با فراخواندن متن ذخيره شده با باشد كه با فراخواندن متن ذخيره شده با باشد كه با فراخواندن متن ذخيره شده با باشد كه با فراخواندن متن ذخيره شده با     ييييتفاوت اين دو اين متفاوت اين دو اين متفاوت اين دو اين متفاوت اين دو اين م. . . . را بزنيد را بزنيد را بزنيد را بزنيد 

متن متن متن متن     ييييمتن ذخيره شده به جامتن ذخيره شده به جامتن ذخيره شده به جامتن ذخيره شده به جا    ييييباعث جايگزينباعث جايگزينباعث جايگزينباعث جايگزين    Ctrl + Yگردد اما گردد اما گردد اما گردد اما     يييياضافه ماضافه ماضافه ماضافه م    ييييادامه متن قبلادامه متن قبلادامه متن قبلادامه متن قبل

    ....شودشودشودشود    ييييمممم    ييييقبلقبلقبلقبل
    

هشدار وضعيت چك ها ، دفتر سررسيد و  9 – 8

 ساماندهي اقدامات
راي هشدار وضعيت چكها و اقدامات از پيش تنظيم شده به  راي هشدار وضعيت چكها و اقدامات از پيش تنظيم شده به دفترسر رسيدو ساماندهي اقدامات ، ب راي هشدار وضعيت چكها و اقدامات از پيش تنظيم شده به دفترسر رسيدو ساماندهي اقدامات ، ب راي هشدار وضعيت چكها و اقدامات از پيش تنظيم شده به دفترسر رسيدو ساماندهي اقدامات ، ب دفترسر رسيدو ساماندهي اقدامات ، ب

    ....كار مي رود كار مي رود كار مي رود كار مي رود 

دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب نماييد و يا از تركيـب  دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب نماييد و يا از تركيـب  دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب نماييد و يا از تركيـب  دفتر سررسيد و ساماندهي اقدامات را انتخاب نماييد و يا از تركيـب      >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

 .استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Ctrl+Tكليدهاي كليدهاي كليدهاي كليدهاي 
 

 
 

 ....دكمه تنظيم را كليك كنيد دكمه تنظيم را كليك كنيد دكمه تنظيم را كليك كنيد دكمه تنظيم را كليك كنيد 

    . . . . در پنجره باز شده برگه دفتر سررسيد را كليك كنيد در پنجره باز شده برگه دفتر سررسيد را كليك كنيد در پنجره باز شده برگه دفتر سررسيد را كليك كنيد در پنجره باز شده برگه دفتر سررسيد را كليك كنيد 

 ....هشدار قبل از تاريخ سررسيد چك را معين نمائيدهشدار قبل از تاريخ سررسيد چك را معين نمائيدهشدار قبل از تاريخ سررسيد چك را معين نمائيدهشدار قبل از تاريخ سررسيد چك را معين نمائيد    ييييتوانيد تعداد روزهاتوانيد تعداد روزهاتوانيد تعداد روزهاتوانيد تعداد روزها    ييييدر اين پنجره مدر اين پنجره مدر اين پنجره مدر اين پنجره م
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نظيم كنيد كه چند روز قبل براي چك ها هشدار داده شود  نظيم كنيد كه چند روز قبل براي چك ها هشدار داده شود در اين قسمت مي توانيد ت نظيم كنيد كه چند روز قبل براي چك ها هشدار داده شود در اين قسمت مي توانيد ت نظيم كنيد كه چند روز قبل براي چك ها هشدار داده شود در اين قسمت مي توانيد ت     در اين قسمت مي توانيد ت

يد ساير اقدامات خود را از قبيل جلسه ، تماس تلفني و  يد ساير اقدامات خود را از قبيل جلسه ، تماس تلفني و به همين ترتيب مي توان يد ساير اقدامات خود را از قبيل جلسه ، تماس تلفني و به همين ترتيب مي توان يد ساير اقدامات خود را از قبيل جلسه ، تماس تلفني و به همين ترتيب مي توان     ....تنظيم كنيد تنظيم كنيد تنظيم كنيد تنظيم كنيد ... ... ... ... به همين ترتيب مي توان

ساماندهي اقدامات ،روي  برگه ساماندهي اقدامات ساماندهي اقدامات ،روي  برگه ساماندهي اقدامات ساماندهي اقدامات ،روي  برگه ساماندهي اقدامات ساماندهي اقدامات ،روي  برگه ساماندهي اقدامات / / / / از پنجره تعريف پارامترهاي دفتر سررسيد از پنجره تعريف پارامترهاي دفتر سررسيد از پنجره تعريف پارامترهاي دفتر سررسيد از پنجره تعريف پارامترهاي دفتر سررسيد 

    ....كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيد
 

 

 ....در ستون نام اقدام ، نام اقدام مورد نظر را وارد كنيد در ستون نام اقدام ، نام اقدام مورد نظر را وارد كنيد در ستون نام اقدام ، نام اقدام مورد نظر را وارد كنيد در ستون نام اقدام ، نام اقدام مورد نظر را وارد كنيد 

 ....در ستون تعداد روز ، تعيين مي كنيد كه چند روز قبل براي اين اقدام هشدار داده شوددر ستون تعداد روز ، تعيين مي كنيد كه چند روز قبل براي اين اقدام هشدار داده شوددر ستون تعداد روز ، تعيين مي كنيد كه چند روز قبل براي اين اقدام هشدار داده شوددر ستون تعداد روز ، تعيين مي كنيد كه چند روز قبل براي اين اقدام هشدار داده شود �

 ....دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد دكمه تاييد را كليك كنيد  �

 ....را كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيدرا كليك كنيد    "ي انجامي انجامي انجامي انجامبرابرابرابرا"از پنجره ساماندهي اقدامات ، دكمه از پنجره ساماندهي اقدامات ، دكمه از پنجره ساماندهي اقدامات ، دكمه از پنجره ساماندهي اقدامات ، دكمه  �
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    ....از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه جديد را كليك كنيد از نوار ابزار باالي فرم ، دكمه جديد را كليك كنيد 
 

 
 

    

    ....از قسمت نوع اقدام ، نوع اقدامي را كه در قسمت قبل معرفي كرده ايد ، انتخاب كنيد از قسمت نوع اقدام ، نوع اقدامي را كه در قسمت قبل معرفي كرده ايد ، انتخاب كنيد از قسمت نوع اقدام ، نوع اقدامي را كه در قسمت قبل معرفي كرده ايد ، انتخاب كنيد از قسمت نوع اقدام ، نوع اقدامي را كه در قسمت قبل معرفي كرده ايد ، انتخاب كنيد 

 ....تاريخ اقدام و تاريخ سررسيد را مشخص كنيد تاريخ اقدام و تاريخ سررسيد را مشخص كنيد تاريخ اقدام و تاريخ سررسيد را مشخص كنيد تاريخ اقدام و تاريخ سررسيد را مشخص كنيد 

هنگامي كه اقدام مورد نظر را انجام داديد هنگامي كه اقدام مورد نظر را انجام داديد هنگامي كه اقدام مورد نظر را انجام داديد هنگامي كه اقدام مورد نظر را انجام داديد ....در قسمت شرح اقدام ، اقدام مورد نظر را بنويسيد در قسمت شرح اقدام ، اقدام مورد نظر را بنويسيد در قسمت شرح اقدام ، اقدام مورد نظر را بنويسيد در قسمت شرح اقدام ، اقدام مورد نظر را بنويسيد 

اقدامات اقدام مورد نظر را انتخـاب كـرده و آيـتم     اقدامات اقدام مورد نظر را انتخـاب كـرده و آيـتم    ، از قسمت اقدامات جاري در ساماندهي  اقدامات اقدام مورد نظر را انتخـاب كـرده و آيـتم    ، از قسمت اقدامات جاري در ساماندهي  اقدامات اقدام مورد نظر را انتخـاب كـرده و آيـتم    ، از قسمت اقدامات جاري در ساماندهي  ، از قسمت اقدامات جاري در ساماندهي 

    ....مربوط به اقدام انجام شده را تيك بزنيد مربوط به اقدام انجام شده را تيك بزنيد مربوط به اقدام انجام شده را تيك بزنيد مربوط به اقدام انجام شده را تيك بزنيد 
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ي ورود به برنامه نمايش داده شوند ، از قسمت شـرايط  : : : : نكته نكته نكته نكته  ي ورود به برنامه نمايش داده شوند ، از قسمت شـرايط  براي اين كه هشدار ها در ابتدا ي ورود به برنامه نمايش داده شوند ، از قسمت شـرايط  براي اين كه هشدار ها در ابتدا ي ورود به برنامه نمايش داده شوند ، از قسمت شـرايط  براي اين كه هشدار ها در ابتدا براي اين كه هشدار ها در ابتدا

فرم ساماندهي اقدامات در ابتداي كار با برنامه نمايش >پارامترهاي هشدار پارامترهاي هشدار پارامترهاي هشدار پارامترهاي هشدار     >محيطي محيطي محيطي محيطي  فرم ساماندهي اقدامات در ابتداي كار با برنامه نمايش پارامتر  فرم ساماندهي اقدامات در ابتداي كار با برنامه نمايش پارامتر  فرم ساماندهي اقدامات در ابتداي كار با برنامه نمايش پارامتر  پارامتر 

    ....داده شود را تيك بزنيدداده شود را تيك بزنيدداده شود را تيك بزنيدداده شود را تيك بزنيد
    

 ارسال پيام 9 – 9
باشند ، كاربران مي توانند براي يكديگر پيام بفرستند  باشند ، كاربران مي توانند براي يكديگر پيام بفرستند اگر در برنامه چندين كاربر تعريف شده  باشند ، كاربران مي توانند براي يكديگر پيام بفرستند اگر در برنامه چندين كاربر تعريف شده  باشند ، كاربران مي توانند براي يكديگر پيام بفرستند اگر در برنامه چندين كاربر تعريف شده  . . . . اگر در برنامه چندين كاربر تعريف شده 

     ....غام را انتخاب نماييدغام را انتخاب نماييدغام را انتخاب نماييدغام را انتخاب نماييدارسال پيارسال پيارسال پيارسال پي    >براي اين منظور از منوي ويرايش براي اين منظور از منوي ويرايش براي اين منظور از منوي ويرايش براي اين منظور از منوي ويرايش 

 
نام كاربري را انتخاب كنيد كه مي نام كاربري را انتخاب كنيد كه مي نام كاربري را انتخاب كنيد كه مي نام كاربري را انتخاب كنيد كه مي     "ارسال بهارسال بهارسال بهارسال به"متن مورد نظر را تايپ نموده سپس از قسمت متن مورد نظر را تايپ نموده سپس از قسمت متن مورد نظر را تايپ نموده سپس از قسمت متن مورد نظر را تايپ نموده سپس از قسمت 

    ....سپس دكمه تاييد را كليك كنيد سپس دكمه تاييد را كليك كنيد سپس دكمه تاييد را كليك كنيد سپس دكمه تاييد را كليك كنيد .  .  .  .  خواهيد پيغام به اين كاربر فرستاده شود خواهيد پيغام به اين كاربر فرستاده شود خواهيد پيغام به اين كاربر فرستاده شود خواهيد پيغام به اين كاربر فرستاده شود 

 دفتر تلفن  9 – 10
ه از دفتر آدرس و تلفن برنامه ، از منوي اطالعات پايه  ه از دفتر آدرس و تلفن برنامه ، از منوي اطالعات پايه براي استفاد ه از دفتر آدرس و تلفن برنامه ، از منوي اطالعات پايه براي استفاد ه از دفتر آدرس و تلفن برنامه ، از منوي اطالعات پايه براي استفاد دفترچه راهنماي تلفن را دفترچه راهنماي تلفن را دفترچه راهنماي تلفن را دفترچه راهنماي تلفن را     >براي استفاد

    . . . . استفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيداستفاده كنيد    Ctrl + Nانتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي 

چنان چه براي طرف حساب ، در قسمت اطالعات جزئي ، آدرس و شماره تلفـن وارد كنيـد ،   چنان چه براي طرف حساب ، در قسمت اطالعات جزئي ، آدرس و شماره تلفـن وارد كنيـد ،   چنان چه براي طرف حساب ، در قسمت اطالعات جزئي ، آدرس و شماره تلفـن وارد كنيـد ،   چنان چه براي طرف حساب ، در قسمت اطالعات جزئي ، آدرس و شماره تلفـن وارد كنيـد ،   

. . . . اين كه آيا مي خواهيد به دفتر تلفن اضافه شود يا خير اين كه آيا مي خواهيد به دفتر تلفن اضافه شود يا خير اين كه آيا مي خواهيد به دفتر تلفن اضافه شود يا خير اين كه آيا مي خواهيد به دفتر تلفن اضافه شود يا خير پيغامي نمايش داده مي شود مبني برپيغامي نمايش داده مي شود مبني برپيغامي نمايش داده مي شود مبني برپيغامي نمايش داده مي شود مبني بر

م را تاييد كنيد ، اطالعات به دفتر تلفن اضافه مي شود  م را تاييد كنيد ، اطالعات به دفتر تلفن اضافه مي شود اگر اين پيغا م را تاييد كنيد ، اطالعات به دفتر تلفن اضافه مي شود اگر اين پيغا م را تاييد كنيد ، اطالعات به دفتر تلفن اضافه مي شود اگر اين پيغا     . . . . اگر اين پيغا
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براي وارد كردن آدرس و تلفن يك شخص در دفتر تلفن ، ابتدا دكمه جديد را از نوار ابزار باالي براي وارد كردن آدرس و تلفن يك شخص در دفتر تلفن ، ابتدا دكمه جديد را از نوار ابزار باالي براي وارد كردن آدرس و تلفن يك شخص در دفتر تلفن ، ابتدا دكمه جديد را از نوار ابزار باالي براي وارد كردن آدرس و تلفن يك شخص در دفتر تلفن ، ابتدا دكمه جديد را از نوار ابزار باالي 

زنيد ، به همين ترتيب ساير اطالعات زنيد ، به همين ترتيب ساير اطالعات زنيد ، به همين ترتيب ساير اطالعات زنيد ، به همين ترتيب ساير اطالعات بببب    Enterفرم كليك كرده ، سپس نام شخص را وارد كرده فرم كليك كرده ، سپس نام شخص را وارد كرده فرم كليك كرده ، سپس نام شخص را وارد كرده فرم كليك كرده ، سپس نام شخص را وارد كرده 

 . را وارد نموده دكمه ذخيره را كليك كنيدرا وارد نموده دكمه ذخيره را كليك كنيدرا وارد نموده دكمه ذخيره را كليك كنيدرا وارد نموده دكمه ذخيره را كليك كنيد
 

 چاپ باركد 9 – 11
امه اي است براي چاپ باركد كـه در برنامـه حسـابگر    امه اي است براي چاپ باركد كـه در برنامـه حسـابگر   شايگان باركد ، برن امه اي است براي چاپ باركد كـه در برنامـه حسـابگر   شايگان باركد ، برن امه اي است براي چاپ باركد كـه در برنامـه حسـابگر   شايگان باركد ، برن     ))))Cyber Account( ( ( ( شايگان باركد ، برن

    ....گنجانده شده استگنجانده شده استگنجانده شده استگنجانده شده است

چاپ باركد چاپ باركد چاپ باركد چاپ باركد     >موجودي موجودي موجودي موجودي معرفي اقالم معرفي اقالم معرفي اقالم معرفي اقالم     >براي استفاده از اين برنامه از منوي اطالعات پايه براي استفاده از اين برنامه از منوي اطالعات پايه براي استفاده از اين برنامه از منوي اطالعات پايه براي استفاده از اين برنامه از منوي اطالعات پايه 

 .را انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيدرا انتخاب كنيد
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    ....با كليك بر روي دكمه مشخصات باركد مي توانيد تنظيمات الزم را براي چاپ باركد انجام دهيدبا كليك بر روي دكمه مشخصات باركد مي توانيد تنظيمات الزم را براي چاپ باركد انجام دهيدبا كليك بر روي دكمه مشخصات باركد مي توانيد تنظيمات الزم را براي چاپ باركد انجام دهيدبا كليك بر روي دكمه مشخصات باركد مي توانيد تنظيمات الزم را براي چاپ باركد انجام دهيد
    

    

 
 

    

در قسمت نوع و متن باركد ، ليستي از استاندارد هاي باركد را مشاهده مي كنيد كه قابل انتخاب در قسمت نوع و متن باركد ، ليستي از استاندارد هاي باركد را مشاهده مي كنيد كه قابل انتخاب در قسمت نوع و متن باركد ، ليستي از استاندارد هاي باركد را مشاهده مي كنيد كه قابل انتخاب در قسمت نوع و متن باركد ، ليستي از استاندارد هاي باركد را مشاهده مي كنيد كه قابل انتخاب 

انتخاب شده است كه شامل انتخاب شده است كه شامل انتخاب شده است كه شامل انتخاب شده است كه شامل     Standard ٣٩ Codeبه طور پيش فرض نوع باركد به طور پيش فرض نوع باركد به طور پيش فرض نوع باركد به طور پيش فرض نوع باركد . . . . مي باشند مي باشند مي باشند مي باشند 

    ....كاراكترهاي عددي و حرفي مي گرددكاراكترهاي عددي و حرفي مي گرددكاراكترهاي عددي و حرفي مي گرددكاراكترهاي عددي و حرفي مي گردد

نگ ها و فونت ها رنگ و فونت توسط كاربر قابل تنظيم مي نگ ها و فونت ها رنگ و فونت توسط كاربر قابل تنظيم ميدرقسمت  ر نگ ها و فونت ها رنگ و فونت توسط كاربر قابل تنظيم ميدرقسمت  ر نگ ها و فونت ها رنگ و فونت توسط كاربر قابل تنظيم ميدرقسمت  ر     ....باشد باشد باشد باشد     درقسمت  ر
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تنظيماتي از قبيل عرض و ارتفاع ليبل ها را تعيين نمود تنظيماتي از قبيل عرض و ارتفاع ليبل ها را تعيين نموددر قسمت شرايط محيطي مي توان  تنظيماتي از قبيل عرض و ارتفاع ليبل ها را تعيين نموددر قسمت شرايط محيطي مي توان  تنظيماتي از قبيل عرض و ارتفاع ليبل ها را تعيين نموددر قسمت شرايط محيطي مي توان      ....در قسمت شرايط محيطي مي توان 

در قسمت متن هاي باال و پايين باركد مي توان مشخصات متن هاي باال و پايين باركد را تنظيم در قسمت متن هاي باال و پايين باركد مي توان مشخصات متن هاي باال و پايين باركد را تنظيم در قسمت متن هاي باال و پايين باركد مي توان مشخصات متن هاي باال و پايين باركد را تنظيم در قسمت متن هاي باال و پايين باركد مي توان مشخصات متن هاي باال و پايين باركد را تنظيم 

    ....كردكردكردكرد
    

 

 

 : روش چاپ باركد كاالها 
كد كاال را انتخاب كنيد ، در كد كاال را انتخاب كنيد ، در كد كاال را انتخاب كنيد ، در كد كاال را انتخاب كنيد ، در     "چاپ بر اساس چاپ بر اساس چاپ بر اساس چاپ بر اساس     "چنان چه در صفحه اصلي شايگان باركد آيتم  چنان چه در صفحه اصلي شايگان باركد آيتم  چنان چه در صفحه اصلي شايگان باركد آيتم  چنان چه در صفحه اصلي شايگان باركد آيتم  

ده مي شود ولي اگر كد كاال با باركد كاال متفاوت است و  ده مي شود ولي اگر كد كاال با باركد كاال متفاوت است و چاپ ليبل هاي باركد ، از كد كاال استفا ده مي شود ولي اگر كد كاال با باركد كاال متفاوت است و چاپ ليبل هاي باركد ، از كد كاال استفا ده مي شود ولي اگر كد كاال با باركد كاال متفاوت است و چاپ ليبل هاي باركد ، از كد كاال استفا چاپ ليبل هاي باركد ، از كد كاال استفا

    ....براي كاالها به طور جداگانه باركد تعريف كرده ايد ، اين آيتم را روي باركد كاال تنظيم نماييد براي كاالها به طور جداگانه باركد تعريف كرده ايد ، اين آيتم را روي باركد كاال تنظيم نماييد براي كاالها به طور جداگانه باركد تعريف كرده ايد ، اين آيتم را روي باركد كاال تنظيم نماييد براي كاالها به طور جداگانه باركد تعريف كرده ايد ، اين آيتم را روي باركد كاال تنظيم نماييد 

    . . . . حال دكمه چاپ اطالعات را كليك كنيد حال دكمه چاپ اطالعات را كليك كنيد حال دكمه چاپ اطالعات را كليك كنيد حال دكمه چاپ اطالعات را كليك كنيد 

در صورتي كه در صورتي كه در صورتي كه در صورتي كه .  .  .  .  در پنجره باز شده ليست كاالهاي معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود  در پنجره باز شده ليست كاالهاي معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود  در پنجره باز شده ليست كاالهاي معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود  در پنجره باز شده ليست كاالهاي معرفي شده به سيستم نمايش داده مي شود  

مام كاالها ليبل باركد چاپ كنيد ، از تركيب كليـدهاي   مام كاالها ليبل باركد چاپ كنيد ، از تركيب كليـدهاي  مي خواهيد براي ت مام كاالها ليبل باركد چاپ كنيد ، از تركيب كليـدهاي  مي خواهيد براي ت مام كاالها ليبل باركد چاپ كنيد ، از تركيب كليـدهاي  مي خواهيد براي ت     Ctrl + Insertمي خواهيد براي ت
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اده كنيد و يا اگر مي خواهيد چند كاالي خاص را انتخاب  اده كنيد و يا اگر مي خواهيد چند كاالي خاص را انتخاب استف اده كنيد و يا اگر مي خواهيد چند كاالي خاص را انتخاب استف اده كنيد و يا اگر مي خواهيد چند كاالي خاص را انتخاب استف استفاده استفاده استفاده استفاده     Insertكنيد ، از كليد كنيد ، از كليد كنيد ، از كليد كنيد ، از كليد استف

  ....نماييد نماييد نماييد نماييد 
 

 
 

مه شايگان باركد گزينه هاي ديگري نيز مشاهده مي كنيد  مه شايگان باركد گزينه هاي ديگري نيز مشاهده مي كنيد در صفحه اصلي برنا مه شايگان باركد گزينه هاي ديگري نيز مشاهده مي كنيد در صفحه اصلي برنا مه شايگان باركد گزينه هاي ديگري نيز مشاهده مي كنيد در صفحه اصلي برنا به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال به عنوان مثال . . . . در صفحه اصلي برنا

در قسمت تعداد چاپ هر ليبل مشخص مي نماييد كه براي هر كاال چند ليبل چاپ شود و يا در در قسمت تعداد چاپ هر ليبل مشخص مي نماييد كه براي هر كاال چند ليبل چاپ شود و يا در در قسمت تعداد چاپ هر ليبل مشخص مي نماييد كه براي هر كاال چند ليبل چاپ شود و يا در در قسمت تعداد چاپ هر ليبل مشخص مي نماييد كه براي هر كاال چند ليبل چاپ شود و يا در 

    . . . . ل ها را مشخص كنيد ل ها را مشخص كنيد ل ها را مشخص كنيد ل ها را مشخص كنيد آيتم عرض و ارتفاع ، مي توانيد عرض و ارتفاع ليبآيتم عرض و ارتفاع ، مي توانيد عرض و ارتفاع ليبآيتم عرض و ارتفاع ، مي توانيد عرض و ارتفاع ليبآيتم عرض و ارتفاع ، مي توانيد عرض و ارتفاع ليب
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 : ارسال پيام كوتاه  9 -12
كه كه كه كه     ييييمجهز و يا به موبايلمجهز و يا به موبايلمجهز و يا به موبايلمجهز و يا به موبايل    GSMوتر شما به يك مودم وتر شما به يك مودم وتر شما به يك مودم وتر شما به يك مودم ييييارسال پيام كوتاه الزم است كه كامپارسال پيام كوتاه الزم است كه كامپارسال پيام كوتاه الزم است كه كامپارسال پيام كوتاه الزم است كه كامپ    ييييبرابرابرابرا

    ....اين نوع مودم است متصل باشداين نوع مودم است متصل باشداين نوع مودم است متصل باشداين نوع مودم است متصل باشد    ييييدارادارادارادارا

پيام پيام پيام پيام . . . . با استفاده از اين امكان مي توانيد از طريق برنامه براي مشتريان خود پيام كوتاه ارسال كنيد  با استفاده از اين امكان مي توانيد از طريق برنامه براي مشتريان خود پيام كوتاه ارسال كنيد  با استفاده از اين امكان مي توانيد از طريق برنامه براي مشتريان خود پيام كوتاه ارسال كنيد  با استفاده از اين امكان مي توانيد از طريق برنامه براي مشتريان خود پيام كوتاه ارسال كنيد  

    . . . . كوتاه مي تواند  شامل متن ، آخرين گردش و مانده حساب باشد كوتاه مي تواند  شامل متن ، آخرين گردش و مانده حساب باشد كوتاه مي تواند  شامل متن ، آخرين گردش و مانده حساب باشد كوتاه مي تواند  شامل متن ، آخرين گردش و مانده حساب باشد 

    . . . . گزينه پيام كوتاه را انتخاب كنيد گزينه پيام كوتاه را انتخاب كنيد گزينه پيام كوتاه را انتخاب كنيد گزينه پيام كوتاه را انتخاب كنيد     >براي استفاده از اين امكان از منوي گزارشات براي استفاده از اين امكان از منوي گزارشات براي استفاده از اين امكان از منوي گزارشات براي استفاده از اين امكان از منوي گزارشات 

    : : : : تنظيمات تنظيمات تنظيمات تنظيمات     –مرحله اول مرحله اول مرحله اول مرحله اول 
را همان پورتي انتخاب كنيد كه مودم را همان پورتي انتخاب كنيد كه مودم را همان پورتي انتخاب كنيد كه مودم را همان پورتي انتخاب كنيد كه مودم     Serial Port Settings    <    Port    >از قسمت تنظيمات از قسمت تنظيمات از قسمت تنظيمات از قسمت تنظيمات 

    . . . . يا گوشي موبايل شما از طريق آن به كامپيوتر متصل است يا گوشي موبايل شما از طريق آن به كامپيوتر متصل است يا گوشي موبايل شما از طريق آن به كامپيوتر متصل است يا گوشي موبايل شما از طريق آن به كامپيوتر متصل است 

    . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد      (١۶-bit)Unicodeگزينه گزينه گزينه گزينه      Encoding typeدر قسمت در قسمت در قسمت در قسمت 

    ::::تعريف فرمت ارسال تعريف فرمت ارسال تعريف فرمت ارسال تعريف فرمت ارسال     –مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم 
توانيد براي پيام كوتاه ارسالي يك فرمت تعريف نماييد  توانيد براي پيام كوتاه ارسالي يك فرمت تعريف نماييد در اين قسمت مي  توانيد براي پيام كوتاه ارسالي يك فرمت تعريف نماييد در اين قسمت مي  توانيد براي پيام كوتاه ارسالي يك فرمت تعريف نماييد در اين قسمت مي      "نوع شرحنوع شرحنوع شرحنوع شرح"در ستون در ستون در ستون در ستون . . . . در اين قسمت مي 

مانده مانده مانده مانده     "، ، ، ،     "نام حساب نام حساب نام حساب نام حساب     "، ، ، ،     "عنوان حساب عنوان حساب عنوان حساب عنوان حساب     "آيتم هايي كه قابل انتخاب مي باشند عبارتند از آيتم هايي كه قابل انتخاب مي باشند عبارتند از آيتم هايي كه قابل انتخاب مي باشند عبارتند از آيتم هايي كه قابل انتخاب مي باشند عبارتند از 

در در در در . . . .     "تاريخ آخرين گردش تاريخ آخرين گردش تاريخ آخرين گردش تاريخ آخرين گردش "و و و و     "آخرين گردشآخرين گردشآخرين گردشآخرين گردش"، ، ، ،     "مانده اسناد پرداختنيمانده اسناد پرداختنيمانده اسناد پرداختنيمانده اسناد پرداختني    "، ، ، ،     "اسناد دريافتني اسناد دريافتني اسناد دريافتني اسناد دريافتني 

     "در خط جديددر خط جديددر خط جديددر خط جديد"اگر در ستون اگر در ستون اگر در ستون اگر در ستون . . . . مي توانيد يك متن ثابت داشته باشيد مي توانيد يك متن ثابت داشته باشيد مي توانيد يك متن ثابت داشته باشيد مي توانيد يك متن ثابت داشته باشيد      " متن ثابتمتن ثابتمتن ثابتمتن ثابت    "قسمت قسمت قسمت قسمت 

    ....ادامه متن در سطر جديد درج مي شود ادامه متن در سطر جديد درج مي شود ادامه متن در سطر جديد درج مي شود ادامه متن در سطر جديد درج مي شود . . . . بله انتخاب شده باشد بله انتخاب شده باشد بله انتخاب شده باشد بله انتخاب شده باشد 
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    : : : : انتخاب حسابها انتخاب حسابها انتخاب حسابها انتخاب حسابها     –مرحله سوم مرحله سوم مرحله سوم مرحله سوم 
اين قسمت براي انتخاب حسابهاي مورد نظر استفاده كنيد  اين قسمت براي انتخاب حسابهاي مورد نظر استفاده كنيد از آيتم هاي  اين قسمت براي انتخاب حسابهاي مورد نظر استفاده كنيد از آيتم هاي  اين قسمت براي انتخاب حسابهاي مورد نظر استفاده كنيد از آيتم هاي  پس از انتخاب حسابها ، پس از انتخاب حسابها ، پس از انتخاب حسابها ، پس از انتخاب حسابها ، . . . . از آيتم هاي 

سپس دكمه سپس دكمه سپس دكمه سپس دكمه . . . . يك نام براي ليست تنظيم شده انتخاب كنيد و در قسمت عنوان ليست وارد نماييد يك نام براي ليست تنظيم شده انتخاب كنيد و در قسمت عنوان ليست وارد نماييد يك نام براي ليست تنظيم شده انتخاب كنيد و در قسمت عنوان ليست وارد نماييد يك نام براي ليست تنظيم شده انتخاب كنيد و در قسمت عنوان ليست وارد نماييد 

    . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "ايجاد ليست براي ارسال ايجاد ليست براي ارسال ايجاد ليست براي ارسال ايجاد ليست براي ارسال     "

    ::::ارسال پيام كوتاه  ارسال پيام كوتاه  ارسال پيام كوتاه  ارسال پيام كوتاه      –مرحله چهارم مرحله چهارم مرحله چهارم مرحله چهارم 

يد براي حسابهاي انتخاب شده پيام كوتاه ارسال نماييد     حال در اينحال در اينحال در اينحال در اين يد براي حسابهاي انتخاب شده پيام كوتاه ارسال نماييد قسمت مي توان يد براي حسابهاي انتخاب شده پيام كوتاه ارسال نماييد قسمت مي توان يد براي حسابهاي انتخاب شده پيام كوتاه ارسال نماييد قسمت مي توان كافي است كه كافي است كه كافي است كه كافي است كه . . . . قسمت مي توان

    . . . . كليك نماييد كليك نماييد كليك نماييد كليك نماييد     "ارسالارسالارسالارسال"بر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه بر روي دكمه 
 

 : فيلدهاي اضافي  9 – 13
كانات جديد برنامه ، امكان افزودن فيلدهاي اضافي است  كانات جديد برنامه ، امكان افزودن فيلدهاي اضافي است يكي از ام كانات جديد برنامه ، امكان افزودن فيلدهاي اضافي است يكي از ام كانات جديد برنامه ، امكان افزودن فيلدهاي اضافي است يكي از ام در صورتي كه به فيلدي نياز در صورتي كه به فيلدي نياز در صورتي كه به فيلدي نياز در صورتي كه به فيلدي نياز . . . . يكي از ام

. . . . داريد كه به طور پيش فرض در برنامه وجود ندارد ، مي توانيد خودتان اين فيلدها را اضافه كنيد داريد كه به طور پيش فرض در برنامه وجود ندارد ، مي توانيد خودتان اين فيلدها را اضافه كنيد داريد كه به طور پيش فرض در برنامه وجود ندارد ، مي توانيد خودتان اين فيلدها را اضافه كنيد داريد كه به طور پيش فرض در برنامه وجود ندارد ، مي توانيد خودتان اين فيلدها را اضافه كنيد 

في در حسابها ، كاالها ، فاكتور ها و اسناد وجود دارد  في در حسابها ، كاالها ، فاكتور ها و اسناد وجود دارد امكان افزودن فيلدهاي اضا في در حسابها ، كاالها ، فاكتور ها و اسناد وجود دارد امكان افزودن فيلدهاي اضا في در حسابها ، كاالها ، فاكتور ها و اسناد وجود دارد امكان افزودن فيلدهاي اضا         ....امكان افزودن فيلدهاي اضا

ين كه فيلدهاي اضافي را در چه قسمتي مي خواهيد تعريف  ين كه فيلدهاي اضافي را در چه قسمتي مي خواهيد تعريف براي تعريف فيلدهاي اضافي بسته به ا ين كه فيلدهاي اضافي را در چه قسمتي مي خواهيد تعريف براي تعريف فيلدهاي اضافي بسته به ا ين كه فيلدهاي اضافي را در چه قسمتي مي خواهيد تعريف براي تعريف فيلدهاي اضافي بسته به ا براي تعريف فيلدهاي اضافي بسته به ا

فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي     >پارامترهاي مديريتي پارامترهاي مديريتي پارامترهاي مديريتي پارامترهاي مديريتي     >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >كنيد ،  بايد از منوي اطالعات پايه كنيد ،  بايد از منوي اطالعات پايه كنيد ،  بايد از منوي اطالعات پايه كنيد ،  بايد از منوي اطالعات پايه 

في در فاكتورها ، اسناد ، كاالها ، حسابها و سريال كاال    > في در فاكتورها ، اسناد ، كاالها ، حسابها و سريال كااليكي از گزينه هاي فيلدهاي اضا في در فاكتورها ، اسناد ، كاالها ، حسابها و سريال كااليكي از گزينه هاي فيلدهاي اضا في در فاكتورها ، اسناد ، كاالها ، حسابها و سريال كااليكي از گزينه هاي فيلدهاي اضا ها را تيك ها را تيك ها را تيك ها را تيك يكي از گزينه هاي فيلدهاي اضا

    . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد 

تاييد مدير عامل تاييد مدير عامل تاييد مدير عامل تاييد مدير عامل     "و و و و     "تاييد مدير مالي تاييد مدير مالي تاييد مدير مالي تاييد مدير مالي     "به عنوان مثال مي خواهيد در سند حسابداري فيلدهاي به عنوان مثال مي خواهيد در سند حسابداري فيلدهاي به عنوان مثال مي خواهيد در سند حسابداري فيلدهاي به عنوان مثال مي خواهيد در سند حسابداري فيلدهاي 

در پارامترهاي در پارامترهاي در پارامترهاي در پارامترهاي     "فيلدهاي اضافي در اسناد حسابداري فيلدهاي اضافي در اسناد حسابداري فيلدهاي اضافي در اسناد حسابداري فيلدهاي اضافي در اسناد حسابداري     "پس از تيك زدن گزينه پس از تيك زدن گزينه پس از تيك زدن گزينه پس از تيك زدن گزينه . . . . را بيفزاييد را بيفزاييد را بيفزاييد را بيفزاييد     "

تعريف فيلدهاي تعريف فيلدهاي تعريف فيلدهاي تعريف فيلدهاي     "دكمه دكمه دكمه دكمه     "فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي فيلدهاي اضافي     "مديريتي  ، يك سند حسابداري باز كنيد و در برگه مديريتي  ، يك سند حسابداري باز كنيد و در برگه مديريتي  ، يك سند حسابداري باز كنيد و در برگه مديريتي  ، يك سند حسابداري باز كنيد و در برگه 

ه باز شده در قسمت نام ، متن مورد نظر و در قسمت نوع . . . . را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد را كليك كنيد     "اضافي اضافي اضافي اضافي  ه باز شده در قسمت نام ، متن مورد نظر و در قسمت نوع در پنجر ه باز شده در قسمت نام ، متن مورد نظر و در قسمت نوع در پنجر ه باز شده در قسمت نام ، متن مورد نظر و در قسمت نوع در پنجر / / / / بله بله بله بله     "در پنجر

.  .  .  .  در قسمت نوع مي توانيد متن ، عدد و مسير عكس را نيز انتخاب كنيد در قسمت نوع مي توانيد متن ، عدد و مسير عكس را نيز انتخاب كنيد در قسمت نوع مي توانيد متن ، عدد و مسير عكس را نيز انتخاب كنيد در قسمت نوع مي توانيد متن ، عدد و مسير عكس را نيز انتخاب كنيد . . . . را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد را انتخاب كنيد     "خير خير خير خير 

ذخيره ، به سند حسابداري گزينه هاي تاييد مدير عامل و ذخيره ، به سند حسابداري گزينه هاي تاييد مدير عامل وپس از  ذخيره ، به سند حسابداري گزينه هاي تاييد مدير عامل وپس از  ذخيره ، به سند حسابداري گزينه هاي تاييد مدير عامل وپس از  تاييد مدير مالي نيز اضافه مي تاييد مدير مالي نيز اضافه مي تاييد مدير مالي نيز اضافه مي تاييد مدير مالي نيز اضافه مي     پس از 

، بر اساس اين فيلدهاي افزوده شده ، بر اساس اين فيلدهاي افزوده شده ، بر اساس اين فيلدهاي افزوده شده ، بر اساس اين فيلدهاي افزوده شده     2222جستجو و بازيابي جستجو و بازيابي جستجو و بازيابي جستجو و بازيابي     >شما مي توانيد از منوي گزارشات شما مي توانيد از منوي گزارشات شما مي توانيد از منوي گزارشات شما مي توانيد از منوي گزارشات . . . . شودشودشودشود

    ييييگزارش شما نيز اضافه مـ گزارش شما نيز اضافه مـ گزارش شما نيز اضافه مـ گزارش شما نيز اضافه مـ     ييييهمچنين اين گزينه ها به طراحهمچنين اين گزينه ها به طراحهمچنين اين گزينه ها به طراحهمچنين اين گزينه ها به طراح.  .  .  .  نيز عمل جستجو را انجام دهيد نيز عمل جستجو را انجام دهيد نيز عمل جستجو را انجام دهيد نيز عمل جستجو را انجام دهيد 

 ....گردندگردندگردندگردند
 

 ) : Toolbar( تعريف نوار ابزار    9 – 14
حتي و سرعت بيشتر استفاده از برنامه ، شما مي توانيد يك نوار ابزار تعريف كنيد و عمليات حتي و سرعت بيشتر استفاده از برنامه ، شما مي توانيد يك نوار ابزار تعريف كنيد و عمليات حتي و سرعت بيشتر استفاده از برنامه ، شما مي توانيد يك نوار ابزار تعريف كنيد و عمليات حتي و سرعت بيشتر استفاده از برنامه ، شما مي توانيد يك نوار ابزار تعريف كنيد و عمليات براي رابراي رابراي رابراي را

تعريف نوار تعريف نوار تعريف نوار تعريف نوار     >براي اين كار  از منوي شرايط محيطي براي اين كار  از منوي شرايط محيطي براي اين كار  از منوي شرايط محيطي براي اين كار  از منوي شرايط محيطي . . . . پركاربرد خود را در اين نوار ابزار قرار دهيد پركاربرد خود را در اين نوار ابزار قرار دهيد پركاربرد خود را در اين نوار ابزار قرار دهيد پركاربرد خود را در اين نوار ابزار قرار دهيد 
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    ييييبرابرابرابرا. . . . بايد يك گروه براي گزارش ها مشخص كنيد بايد يك گروه براي گزارش ها مشخص كنيد بايد يك گروه براي گزارش ها مشخص كنيد بايد يك گروه براي گزارش ها مشخص كنيد     "گروه ها گروه ها گروه ها گروه ها     "در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت . . . . ابزار را كليك كنيد ابزار را كليك كنيد ابزار را كليك كنيد ابزار را كليك كنيد 

جهت نما جهت نما جهت نما جهت نما     ييييايجاد يك گروه جديد در گروه ها بايد ابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با كليدهاايجاد يك گروه جديد در گروه ها بايد ابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با كليدهاايجاد يك گروه جديد در گروه ها بايد ابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با كليدهاايجاد يك گروه جديد در گروه ها بايد ابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با كليدها

به عنوان مثال عمليات انبار يا گزارش به عنوان مثال عمليات انبار يا گزارش به عنوان مثال عمليات انبار يا گزارش به عنوان مثال عمليات انبار يا گزارش . . . . آن ايجاد گرددآن ايجاد گرددآن ايجاد گرددآن ايجاد گردد    يييييك رديف پايين رويد تا شماره رديف برايك رديف پايين رويد تا شماره رديف برايك رديف پايين رويد تا شماره رديف برايك رديف پايين رويد تا شماره رديف برا

نمودار درختي ، آيتم هاي مربوطه را به سمت پايين بكشي. . . . هاي روزانه هاي روزانه هاي روزانه هاي روزانه  نمودار درختي ، آيتم هاي مربوطه را به سمت پايين بكشيحال از  نمودار درختي ، آيتم هاي مربوطه را به سمت پايين بكشيحال از  نمودار درختي ، آيتم هاي مربوطه را به سمت پايين بكشيحال از  د و در نوع گـروه  د و در نوع گـروه  د و در نوع گـروه  د و در نوع گـروه  حال از 

باال و پايين ، چينش نـوار ابـزار را مشـخص    باال و پايين ، چينش نـوار ابـزار را مشـخص    باال و پايين ، چينش نـوار ابـزار را مشـخص    باال و پايين ، چينش نـوار ابـزار را مشـخص        ييييتوانيد با كليد هاتوانيد با كليد هاتوانيد با كليد هاتوانيد با كليد ها    ييييهمچنين مهمچنين مهمچنين مهمچنين م. . . . مربوطه قرار دهيدمربوطه قرار دهيدمربوطه قرار دهيدمربوطه قرار دهيد

    ....دلخواه را پاك كنيددلخواه را پاك كنيددلخواه را پاك كنيددلخواه را پاك كنيد    يييينمائيد و با كليد حذف نيز رديف هانمائيد و با كليد حذف نيز رديف هانمائيد و با كليد حذف نيز رديف هانمائيد و با كليد حذف نيز رديف ها

اگر اين اگر اين اگر اين اگر اين . . . . براي نمايش نوار ابزار ، از منوي شرايط محيطي ، گزينه نمايش نوار ابزار را تيك بزنيد براي نمايش نوار ابزار ، از منوي شرايط محيطي ، گزينه نمايش نوار ابزار را تيك بزنيد براي نمايش نوار ابزار ، از منوي شرايط محيطي ، گزينه نمايش نوار ابزار را تيك بزنيد براي نمايش نوار ابزار ، از منوي شرايط محيطي ، گزينه نمايش نوار ابزار را تيك بزنيد 

    . . . . ك نداشته باشد نمايش داده نمي شود ك نداشته باشد نمايش داده نمي شود ك نداشته باشد نمايش داده نمي شود ك نداشته باشد نمايش داده نمي شود گزينه تيگزينه تيگزينه تيگزينه تي

 
 

 ) : Background(استفاده از تصوير زمينه 
. . . . تعيين كنيد تعيين كنيد تعيين كنيد تعيين كنيد ) ) ) ) Background((((شما مي توانيد براي پنجره اصلي برنامه يك تصوير پيش زمينه شما مي توانيد براي پنجره اصلي برنامه يك تصوير پيش زمينه شما مي توانيد براي پنجره اصلي برنامه يك تصوير پيش زمينه شما مي توانيد براي پنجره اصلي برنامه يك تصوير پيش زمينه 

دكمه تعريف شكل فرم دكمه تعريف شكل فرم دكمه تعريف شكل فرم دكمه تعريف شكل فرم     >تنظيم رنگ ها و متن ها تنظيم رنگ ها و متن ها تنظيم رنگ ها و متن ها تنظيم رنگ ها و متن ها     >براي اين كار بايد از منوي شرايط محيطي براي اين كار بايد از منوي شرايط محيطي براي اين كار بايد از منوي شرايط محيطي براي اين كار بايد از منوي شرايط محيطي 

صوير زمينه فرم اصلي ، مسير عكس مورد نظرتان را مشخص ها را كليك ها را كليك ها را كليك ها را كليك  صوير زمينه فرم اصلي ، مسير عكس مورد نظرتان را مشخص نمائيد ، سپس از قسمت ت صوير زمينه فرم اصلي ، مسير عكس مورد نظرتان را مشخص نمائيد ، سپس از قسمت ت صوير زمينه فرم اصلي ، مسير عكس مورد نظرتان را مشخص نمائيد ، سپس از قسمت ت نمائيد ، سپس از قسمت ت

    ....نماييدنماييدنماييدنماييد
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اين امكان را دارد كه مدير سيستم كاربران متعدد با اين امكان را دارد كه مدير سيستم كاربران متعدد با اين امكان را دارد كه مدير سيستم كاربران متعدد با اين امكان را دارد كه مدير سيستم كاربران متعدد با     8888نسخه نسخه نسخه نسخه     ))))Cyber Account( ( ( ( برنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگربرنامه حسابگر

گروه هاي امنيتي مختلف و سطح دسترسي هاي گوناگون  تعريف نموده ، قسمت هاي مختلف گروه هاي امنيتي مختلف و سطح دسترسي هاي گوناگون  تعريف نموده ، قسمت هاي مختلف گروه هاي امنيتي مختلف و سطح دسترسي هاي گوناگون  تعريف نموده ، قسمت هاي مختلف گروه هاي امنيتي مختلف و سطح دسترسي هاي گوناگون  تعريف نموده ، قسمت هاي مختلف 

همچنين كليه تغييرات اسناد ، چك ها ، همچنين كليه تغييرات اسناد ، چك ها ، همچنين كليه تغييرات اسناد ، چك ها ، همچنين كليه تغييرات اسناد ، چك ها ، . . . . برنامه، گزارشات  و يا حسابها را براي ايشان محدود كند برنامه، گزارشات  و يا حسابها را براي ايشان محدود كند برنامه، گزارشات  و يا حسابها را براي ايشان محدود كند برنامه، گزارشات  و يا حسابها را براي ايشان محدود كند 

    ....ند ند ند ند قابل ثبت مي باشقابل ثبت مي باشقابل ثبت مي باشقابل ثبت مي باش...  ...  ...  ...  فاكتورها و فاكتورها و فاكتورها و فاكتورها و 
    

    ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد       777777777777777777777777و رمز و رمز و رمز و رمز     ADMINنام كاربر براي مدير سيستم به طور پيش فرض نام كاربر براي مدير سيستم به طور پيش فرض نام كاربر براي مدير سيستم به طور پيش فرض نام كاربر براي مدير سيستم به طور پيش فرض : : : : نكته نكته نكته نكته 
    

 :تغيير نام كاربري و رمز ورود مدير سيستم  10 – 1
    ....معرفي استفاده كنندگان را انتخاب كنيدمعرفي استفاده كنندگان را انتخاب كنيدمعرفي استفاده كنندگان را انتخاب كنيدمعرفي استفاده كنندگان را انتخاب كنيد    >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 ....كنيد تا به حالت انتخاب شده در آيد كنيد تا به حالت انتخاب شده در آيد كنيد تا به حالت انتخاب شده در آيد كنيد تا به حالت انتخاب شده در آيد در پنجره باز شده روي نام استفاده كننده كليك در پنجره باز شده روي نام استفاده كننده كليك در پنجره باز شده روي نام استفاده كننده كليك در پنجره باز شده روي نام استفاده كننده كليك  �
 

 

    ....از پايين فرم دكمه اصالح را كليك كنيداز پايين فرم دكمه اصالح را كليك كنيداز پايين فرم دكمه اصالح را كليك كنيداز پايين فرم دكمه اصالح را كليك كنيد �

 ....در پنجره باز شده نام استفاده كننده را اصالح كنيد در پنجره باز شده نام استفاده كننده را اصالح كنيد در پنجره باز شده نام استفاده كننده را اصالح كنيد در پنجره باز شده نام استفاده كننده را اصالح كنيد  �

گروه امنيتي قابل گروه امنيتي قابل گروه امنيتي قابل گروه امنيتي قابل     50505050در برنامه در برنامه در برنامه در برنامه . . . . در قسمت گروه ، گروه امنيتي كاربر را مشخص مي كنيد در قسمت گروه ، گروه امنيتي كاربر را مشخص مي كنيد در قسمت گروه ، گروه امنيتي كاربر را مشخص مي كنيد در قسمت گروه ، گروه امنيتي كاربر را مشخص مي كنيد  �

ه تمامي قسمت هاي سيستم دسترسي ه تمامي قسمت هاي سيستم دسترسي ه تمامي قسمت هاي سيستم دسترسي ه تمامي قسمت هاي سيستم دسترسي سوپروايزر ،  مدير سيستم است كه بسوپروايزر ،  مدير سيستم است كه بسوپروايزر ،  مدير سيستم است كه بسوپروايزر ،  مدير سيستم است كه ب. . . . تعريف مي باشدتعريف مي باشدتعريف مي باشدتعريف مي باشد

 ....كامل دارد كامل دارد كامل دارد كامل دارد 

اگر وضعيت اگر وضعيت اگر وضعيت اگر وضعيت . . . . وضعيت را فعال انتخاب كنيد مگر اين كه كاربر موقتا نبايد وارد سيستم شود وضعيت را فعال انتخاب كنيد مگر اين كه كاربر موقتا نبايد وارد سيستم شود وضعيت را فعال انتخاب كنيد مگر اين كه كاربر موقتا نبايد وارد سيستم شود وضعيت را فعال انتخاب كنيد مگر اين كه كاربر موقتا نبايد وارد سيستم شود  �

 ....در حالت غير فعال قرار گيرد ، كاربر نمي تواند وارد سيستم شود در حالت غير فعال قرار گيرد ، كاربر نمي تواند وارد سيستم شود در حالت غير فعال قرار گيرد ، كاربر نمي تواند وارد سيستم شود در حالت غير فعال قرار گيرد ، كاربر نمي تواند وارد سيستم شود 
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.... .... .... .... فاكتور فروش و فاكتور فروش و فاكتور فروش و فاكتور فروش و     در قسمت اطالعات ثبت اسناد ، آيتم هاي مختلفي از قبيل سند حسابداري ،در قسمت اطالعات ثبت اسناد ، آيتم هاي مختلفي از قبيل سند حسابداري ،در قسمت اطالعات ثبت اسناد ، آيتم هاي مختلفي از قبيل سند حسابداري ،در قسمت اطالعات ثبت اسناد ، آيتم هاي مختلفي از قبيل سند حسابداري ،

اين جعبه متن ها عددي وارد شود ،كاربر تا آن شماره ، . . . . را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد را مشاهده مي كنيد  اين جعبه متن ها عددي وارد شود ،كاربر تا آن شماره ، در صورتي كه در  اين جعبه متن ها عددي وارد شود ،كاربر تا آن شماره ، در صورتي كه در  اين جعبه متن ها عددي وارد شود ،كاربر تا آن شماره ، در صورتي كه در  در صورتي كه در 

به عنوان مثال اگر به عنوان مثال اگر به عنوان مثال اگر به عنوان مثال اگر . . . . حق حذف و اصالح را نخواهد داشت و فقط مي تواند آيتم جديد صادر كند  حق حذف و اصالح را نخواهد داشت و فقط مي تواند آيتم جديد صادر كند  حق حذف و اصالح را نخواهد داشت و فقط مي تواند آيتم جديد صادر كند  حق حذف و اصالح را نخواهد داشت و فقط مي تواند آيتم جديد صادر كند  

ره سند حق حذف و ره سند حق حذف و ره سند حق حذف و ره سند حق حذف و وارد شود ، كاربر تا اين شماوارد شود ، كاربر تا اين شماوارد شود ، كاربر تا اين شماوارد شود ، كاربر تا اين شما        99999999999999999999در جعبه متن سند حسابداري شماره در جعبه متن سند حسابداري شماره در جعبه متن سند حسابداري شماره در جعبه متن سند حسابداري شماره 

كاربر سطح سوپروايزر وجود كاربر سطح سوپروايزر وجود كاربر سطح سوپروايزر وجود كاربر سطح سوپروايزر وجود     ييييبرابرابرابرا    ييييتوجه كنيد كه هيچ گونه محدوديتتوجه كنيد كه هيچ گونه محدوديتتوجه كنيد كه هيچ گونه محدوديتتوجه كنيد كه هيچ گونه محدوديت. . . . اصالح نخواهد داشت اصالح نخواهد داشت اصالح نخواهد داشت اصالح نخواهد داشت 

    ....نداردنداردنداردندارد

 ....بني بر ورود رمز جديد وتاييد آن بني بر ورود رمز جديد وتاييد آن بني بر ورود رمز جديد وتاييد آن بني بر ورود رمز جديد وتاييد آن پنجره اي باز مي شود مپنجره اي باز مي شود مپنجره اي باز مي شود مپنجره اي باز مي شود م. . . . دكمه بعدي را كليك كنيد دكمه بعدي را كليك كنيد دكمه بعدي را كليك كنيد دكمه بعدي را كليك كنيد 
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 :معرفي يك كاربر جديد  10 – 2
معرفي اسـتفاده كننـدگان را انتخـاب    معرفي اسـتفاده كننـدگان را انتخـاب    معرفي اسـتفاده كننـدگان را انتخـاب    معرفي اسـتفاده كننـدگان را انتخـاب        >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه  �

 ....كنيدكنيدكنيدكنيد

 ....در پنجره باز شده دكمه جديد را كليك كنيد در پنجره باز شده دكمه جديد را كليك كنيد در پنجره باز شده دكمه جديد را كليك كنيد در پنجره باز شده دكمه جديد را كليك كنيد  �

    ....بقيه مراحل مشابه قسمت قبل مي باشد بقيه مراحل مشابه قسمت قبل مي باشد بقيه مراحل مشابه قسمت قبل مي باشد بقيه مراحل مشابه قسمت قبل مي باشد  �
 

 :تعريف محدوديت براي كاربران  10 – 3
از كـاربران غيـر   از كـاربران غيـر   از كـاربران غيـر   از كـاربران غيـر       ييييمعرفي اسـتفاده كننـدگان، يكـ   معرفي اسـتفاده كننـدگان، يكـ   معرفي اسـتفاده كننـدگان، يكـ   معرفي اسـتفاده كننـدگان، يكـ       >مديريت سيستممديريت سيستممديريت سيستممديريت سيستم    >ازمنوي اطالعات پايهازمنوي اطالعات پايهازمنوي اطالعات پايهازمنوي اطالعات پايه

    ....و سپس برگه منوها را انتخاب كنيدو سپس برگه منوها را انتخاب كنيدو سپس برگه منوها را انتخاب كنيدو سپس برگه منوها را انتخاب كنيد    سوپروايزر را انتخاب كنيدسوپروايزر را انتخاب كنيدسوپروايزر را انتخاب كنيدسوپروايزر را انتخاب كنيد
 

 

ن مثال مي خواهيد فاكتور فروش را براي كاربري ببنديد  ن مثال مي خواهيد فاكتور فروش را براي كاربري ببنديد به عنوا ن مثال مي خواهيد فاكتور فروش را براي كاربري ببنديد به عنوا ن مثال مي خواهيد فاكتور فروش را براي كاربري ببنديد به عنوا از برگه منوها ، آيتم عمليات از برگه منوها ، آيتم عمليات از برگه منوها ، آيتم عمليات از برگه منوها ، آيتم عمليات . . . . به عنوا

    ....روزانه را كليك كرده و در رديف مربوط به فروش آيتم عدم دسترسي را انتخاب كنيدروزانه را كليك كرده و در رديف مربوط به فروش آيتم عدم دسترسي را انتخاب كنيدروزانه را كليك كرده و در رديف مربوط به فروش آيتم عدم دسترسي را انتخاب كنيدروزانه را كليك كرده و در رديف مربوط به فروش آيتم عدم دسترسي را انتخاب كنيد
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را براي را براي را براي را براي .... .... .... .... دفترچك ، گزارشات و دفترچك ، گزارشات و دفترچك ، گزارشات و دفترچك ، گزارشات و به همين ترتيب مي توان ساير قسمت هاي برنامه هم چون به همين ترتيب مي توان ساير قسمت هاي برنامه هم چون به همين ترتيب مي توان ساير قسمت هاي برنامه هم چون به همين ترتيب مي توان ساير قسمت هاي برنامه هم چون 

    ....كاربران غير قابل دسترسي كردكاربران غير قابل دسترسي كردكاربران غير قابل دسترسي كردكاربران غير قابل دسترسي كرد

. . . . نمايدنمايدنمايدنمايد    ييييمممم    ييييمنو را نيز غير قابل دسترسمنو را نيز غير قابل دسترسمنو را نيز غير قابل دسترسمنو را نيز غير قابل دسترس    ييييشدن شاخه باالتر ، تمام زير شاخه هاشدن شاخه باالتر ، تمام زير شاخه هاشدن شاخه باالتر ، تمام زير شاخه هاشدن شاخه باالتر ، تمام زير شاخه ها    ييييعدم دسترسعدم دسترسعدم دسترسعدم دسترس

نيز به حالت نيز به حالت نيز به حالت نيز به حالت ... ... ... ... و و و و     يييي، چك پرداختن، چك پرداختن، چك پرداختن، چك پرداختن    ييييشود ، چك دريافتنشود ، چك دريافتنشود ، چك دريافتنشود ، چك دريافتن    ييييمثال اگر دفتر چك عدم دسترسمثال اگر دفتر چك عدم دسترسمثال اگر دفتر چك عدم دسترسمثال اگر دفتر چك عدم دسترس    ييييبرابرابرابرا

    ....آيندآيندآيندآيند    ييييدر مدر مدر مدر م    ييييعدم دسترسعدم دسترسعدم دسترسعدم دسترس
    

 :محدوديت براي گروه هاي كاربران 10 – 4
محدوديت اعمال شده براي يك گـروه ، بـه   محدوديت اعمال شده براي يك گـروه ، بـه   محدوديت اعمال شده براي يك گـروه ، بـه   محدوديت اعمال شده براي يك گـروه ، بـه   . . . . مي توان براي گروه كاربران محدوديت قرار داد مي توان براي گروه كاربران محدوديت قرار داد مي توان براي گروه كاربران محدوديت قرار داد مي توان براي گروه كاربران محدوديت قرار داد 

    . . . . كاربران عضو آن گروه نيز اعمال مي شود كاربران عضو آن گروه نيز اعمال مي شود كاربران عضو آن گروه نيز اعمال مي شود كاربران عضو آن گروه نيز اعمال مي شود 

    ::::محدود كردن منوهاي برنامه براي گروه هاي امنيتي محدود كردن منوهاي برنامه براي گروه هاي امنيتي محدود كردن منوهاي برنامه براي گروه هاي امنيتي محدود كردن منوهاي برنامه براي گروه هاي امنيتي 

    ....به منوها را انتخاب كنيد به منوها را انتخاب كنيد به منوها را انتخاب كنيد به منوها را انتخاب كنيد     دسترسي كاربراندسترسي كاربراندسترسي كاربراندسترسي كاربران    >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

وطه را انتخاب كنيد ، روي منوي مورد نظرتان كليك كنيد وطه را انتخاب كنيد ، روي منوي مورد نظرتان كليك كنيددر پنجره باز شده ، گروه امنيتي مرب وطه را انتخاب كنيد ، روي منوي مورد نظرتان كليك كنيددر پنجره باز شده ، گروه امنيتي مرب وطه را انتخاب كنيد ، روي منوي مورد نظرتان كليك كنيددر پنجره باز شده ، گروه امنيتي مرب     ....در پنجره باز شده ، گروه امنيتي مرب

در قسمت نوع دسترسي مي توانيد دسترسي گروه به اين منوي خاص را تعيين كنيد كه مـي  در قسمت نوع دسترسي مي توانيد دسترسي گروه به اين منوي خاص را تعيين كنيد كه مـي  در قسمت نوع دسترسي مي توانيد دسترسي گروه به اين منوي خاص را تعيين كنيد كه مـي  در قسمت نوع دسترسي مي توانيد دسترسي گروه به اين منوي خاص را تعيين كنيد كه مـي  

 ....رض قرار گيرد رض قرار گيرد رض قرار گيرد رض قرار گيرد نوشتن ، فقط خواندن ، مخفي يا پيش فنوشتن ، فقط خواندن ، مخفي يا پيش فنوشتن ، فقط خواندن ، مخفي يا پيش فنوشتن ، فقط خواندن ، مخفي يا پيش ف/ / / / تواند يكي از حالت هاي خواندن تواند يكي از حالت هاي خواندن تواند يكي از حالت هاي خواندن تواند يكي از حالت هاي خواندن 
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تعيين دسترسي گروه هاي امنيتي به  10 – 5

 : يتفصيل يحسابهاي معين و حسابها
وان حسابهاي معين را براي گروه هاي امنيتي محدود كرد  وان حسابهاي معين را براي گروه هاي امنيتي محدود كرد مي ت وان حسابهاي معين را براي گروه هاي امنيتي محدود كرد مي ت وان حسابهاي معين را براي گروه هاي امنيتي محدود كرد مي ت اين محدوديت مي تواند براي اين محدوديت مي تواند براي اين محدوديت مي تواند براي اين محدوديت مي تواند براي . . . . مي ت

    . . . . ديدن مانده حساب مربوطه ، صدور سند براي حساب مربوطه يا هردو  باشدديدن مانده حساب مربوطه ، صدور سند براي حساب مربوطه يا هردو  باشدديدن مانده حساب مربوطه ، صدور سند براي حساب مربوطه يا هردو  باشدديدن مانده حساب مربوطه ، صدور سند براي حساب مربوطه يا هردو  باشد

سـطوح  سـطوح  سـطوح  سـطوح      >مـديريت سيسـتم   مـديريت سيسـتم   مـديريت سيسـتم   مـديريت سيسـتم       >معين از منـوي اطالعـات پايـه    معين از منـوي اطالعـات پايـه    معين از منـوي اطالعـات پايـه    معين از منـوي اطالعـات پايـه        ييييمحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابها    ييييبرابرابرابرا

    >، منوي اطالعات پايه ، منوي اطالعات پايه ، منوي اطالعات پايه ، منوي اطالعات پايه     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييمحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابهامحدود كردن حسابها    ييييدسترسي به حسابهاي معين و برادسترسي به حسابهاي معين و برادسترسي به حسابهاي معين و برادسترسي به حسابهاي معين و برا

در پنجره باز شده آيتم هاي در پنجره باز شده آيتم هاي در پنجره باز شده آيتم هاي در پنجره باز شده آيتم هاي . . . . سطوح دسترسي به حسابها را انتخاب كنيد سطوح دسترسي به حسابها را انتخاب كنيد سطوح دسترسي به حسابها را انتخاب كنيد سطوح دسترسي به حسابها را انتخاب كنيد     >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم 

    ....ه مربوطه مجوز دسترسي به آنها را دارا مي باشده مربوطه مجوز دسترسي به آنها را دارا مي باشده مربوطه مجوز دسترسي به آنها را دارا مي باشده مربوطه مجوز دسترسي به آنها را دارا مي باشدستاره دار آن هايي هستند كه گروستاره دار آن هايي هستند كه گروستاره دار آن هايي هستند كه گروستاره دار آن هايي هستند كه گرو

اره مربوط به يك حساب براي يك گروه امنيتي به ستون و  اره مربوط به يك حساب براي يك گروه امنيتي به ستون و براي ستاره دار كردن يا برداشتن ست اره مربوط به يك حساب براي يك گروه امنيتي به ستون و براي ستاره دار كردن يا برداشتن ست اره مربوط به يك حساب براي يك گروه امنيتي به ستون و براي ستاره دار كردن يا برداشتن ست براي ستاره دار كردن يا برداشتن ست

    . . . . بزنيد بزنيد بزنيد بزنيد     Spaceرديف مربوطه رفته و رديف مربوطه رفته و رديف مربوطه رفته و رديف مربوطه رفته و 

كه كه كه كه     ييييديدن مانده حساب و ستون هايديدن مانده حساب و ستون هايديدن مانده حساب و ستون هايديدن مانده حساب و ستون هاي    ييييمشخص شده اند ، به معنامشخص شده اند ، به معنامشخص شده اند ، به معنامشخص شده اند ، به معنا    "مممم"كه با حرف كه با حرف كه با حرف كه با حرف     ييييستون هايستون هايستون هايستون هاي

    ....باشدباشدباشدباشد    ييييآن گروه مآن گروه مآن گروه مآن گروه م    ييييتنظيم اجازه صدور سند براتنظيم اجازه صدور سند براتنظيم اجازه صدور سند براتنظيم اجازه صدور سند برا    ييييمشخص شده اند به معنامشخص شده اند به معنامشخص شده اند به معنامشخص شده اند به معنا    "سسسس"با حرف با حرف با حرف با حرف 

        

واند براي حساب معين بانك سند بزند ولي نتواند مانده     1111به عنوان مثال اگر مي خواهيد گروه به عنوان مثال اگر مي خواهيد گروه به عنوان مثال اگر مي خواهيد گروه به عنوان مثال اگر مي خواهيد گروه  واند براي حساب معين بانك سند بزند ولي نتواند مانده بت واند براي حساب معين بانك سند بزند ولي نتواند مانده بت واند براي حساب معين بانك سند بزند ولي نتواند مانده بت بت

، سـتاره را  ، سـتاره را  ، سـتاره را  ، سـتاره را      1111حساب بانك را ببيند ، در قسمت نمايش مانده حساب براي گروه ها ، سـتون م حساب بانك را ببيند ، در قسمت نمايش مانده حساب براي گروه ها ، سـتون م حساب بانك را ببيند ، در قسمت نمايش مانده حساب براي گروه ها ، سـتون م حساب بانك را ببيند ، در قسمت نمايش مانده حساب براي گروه ها ، سـتون م 

    ....براي گروه ها ستاره دار باشد براي گروه ها ستاره دار باشد براي گروه ها ستاره دار باشد براي گروه ها ستاره دار باشد ) ) ) ) 1111سسسس((((د و  قسمت زدن سند د و  قسمت زدن سند د و  قسمت زدن سند د و  قسمت زدن سند برداريبرداريبرداريبرداري
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تعيين دسترسي گروه هاي امنيتي به  10 – 6

 :انبارها و گروه كاالها 
براي اين منظور از منوي اطالعـات  براي اين منظور از منوي اطالعـات  براي اين منظور از منوي اطالعـات  براي اين منظور از منوي اطالعـات  . . . . مي توان دسترسي گروه ها را بر اساس انبار تنظيم نمود مي توان دسترسي گروه ها را بر اساس انبار تنظيم نمود مي توان دسترسي گروه ها را بر اساس انبار تنظيم نمود مي توان دسترسي گروه ها را بر اساس انبار تنظيم نمود 

    . . . . يد يد يد يد سطوح دسترسي به انبارها را انتخاب كنسطوح دسترسي به انبارها را انتخاب كنسطوح دسترسي به انبارها را انتخاب كنسطوح دسترسي به انبارها را انتخاب كن    >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >پايهپايهپايهپايه

با ستاره دار كردن هر ستون مجوز با ستاره دار كردن هر ستون مجوز با ستاره دار كردن هر ستون مجوز با ستاره دار كردن هر ستون مجوز . . . . روش كار مشابه تعيين دسترسي براي حسابهاي معين است روش كار مشابه تعيين دسترسي براي حسابهاي معين است روش كار مشابه تعيين دسترسي براي حسابهاي معين است روش كار مشابه تعيين دسترسي براي حسابهاي معين است 

ورد نظر به گروه امنيتي مربوط به آن ستون داده مي شود ورد نظر به گروه امنيتي مربوط به آن ستون داده مي شوددسترسي به انبار م ورد نظر به گروه امنيتي مربوط به آن ستون داده مي شوددسترسي به انبار م ورد نظر به گروه امنيتي مربوط به آن ستون داده مي شوددسترسي به انبار م     ....دسترسي به انبار م

اگر كاالها را گروهبندي كرده باشيد اگر كاالها را گروهبندي كرده باشيد اگر كاالها را گروهبندي كرده باشيد اگر كاالها را گروهبندي كرده باشيد . . . . مشابه اين موضوع در دسترسي به گروه كاالها وجود دارد مشابه اين موضوع در دسترسي به گروه كاالها وجود دارد مشابه اين موضوع در دسترسي به گروه كاالها وجود دارد مشابه اين موضوع در دسترسي به گروه كاالها وجود دارد 

    ....راي گروه هاي كاالها دسترسي يا عدم دسترسي تعريف كنيد راي گروه هاي كاالها دسترسي يا عدم دسترسي تعريف كنيد راي گروه هاي كاالها دسترسي يا عدم دسترسي تعريف كنيد راي گروه هاي كاالها دسترسي يا عدم دسترسي تعريف كنيد مي توانيد بمي توانيد بمي توانيد بمي توانيد ب
    

 :پارامترهاي مديريتي  10 – 7
پارامترهايي پارامترهايي پارامترهايي پارامترهايي . . . . پارامترهاي مديريتي را انتخاب كنيد پارامترهاي مديريتي را انتخاب كنيد پارامترهاي مديريتي را انتخاب كنيد پارامترهاي مديريتي را انتخاب كنيد     >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

    ::::كه مشاهده مي كنيد عبارتند از كه مشاهده مي كنيد عبارتند از كه مشاهده مي كنيد عبارتند از كه مشاهده مي كنيد عبارتند از 

اگر اين گزينه تيك داشته باشد ، تمامي تغييراتي را كه كاربرآن بر اگر اين گزينه تيك داشته باشد ، تمامي تغييراتي را كه كاربرآن بر اگر اين گزينه تيك داشته باشد ، تمامي تغييراتي را كه كاربرآن بر اگر اين گزينه تيك داشته باشد ، تمامي تغييراتي را كه كاربرآن بر : : : : ثبت تغييرات اسناد ثبت تغييرات اسناد ثبت تغييرات اسناد ثبت تغييرات اسناد  �

در سيستم ثبت شده و توسط مدير سيستم قابل پيگيري است  در سيستم ثبت شده و توسط مدير سيستم قابل پيگيري است روي اسناد مي دهند ،  در سيستم ثبت شده و توسط مدير سيستم قابل پيگيري است روي اسناد مي دهند ،  در سيستم ثبت شده و توسط مدير سيستم قابل پيگيري است روي اسناد مي دهند ،      . . . . روي اسناد مي دهند ، 

در در در در ) : ) : ) : ) : 4444وووو3333وووو2222پارامتر هاي پارامتر هاي پارامتر هاي پارامتر هاي ((((ثبت تغييرات فاكتورها ، اسناد دريافت و پرداخت ، چك ها ثبت تغييرات فاكتورها ، اسناد دريافت و پرداخت ، چك ها ثبت تغييرات فاكتورها ، اسناد دريافت و پرداخت ، چك ها ثبت تغييرات فاكتورها ، اسناد دريافت و پرداخت ، چك ها  �

تغييراتي را كـه كـاربران در فاكتورهـا ، اسـناد     صورت تيك داشتن اين پاصورت تيك داشتن اين پاصورت تيك داشتن اين پاصورت تيك داشتن اين پا تغييراتي را كـه كـاربران در فاكتورهـا ، اسـناد     رامتر تمامي  تغييراتي را كـه كـاربران در فاكتورهـا ، اسـناد     رامتر تمامي  تغييراتي را كـه كـاربران در فاكتورهـا ، اسـناد     رامتر تمامي  رامتر تمامي 

 . . . . دريافت و پرداخت و چك ها ، اعمال مي كنند ، در سيستم ثبت مي شود دريافت و پرداخت و چك ها ، اعمال مي كنند ، در سيستم ثبت مي شود دريافت و پرداخت و چك ها ، اعمال مي كنند ، در سيستم ثبت مي شود دريافت و پرداخت و چك ها ، اعمال مي كنند ، در سيستم ثبت مي شود 
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تيك داشته باشد و حسابهاي معين براي گروه هاي تيك داشته باشد و حسابهاي معين براي گروه هاي تيك داشته باشد و حسابهاي معين براي گروه هاي تيك داشته باشد و حسابهاي معين براي گروه هاي     5555در صورتي كه پارامتر شماره در صورتي كه پارامتر شماره در صورتي كه پارامتر شماره در صورتي كه پارامتر شماره  �

حسـابهاي  حسـابهاي  حسـابهاي  حسـابهاي      كاربران ، محدود شده باشند ، اين موضوع در گزارش هاي مربوط به آنكاربران ، محدود شده باشند ، اين موضوع در گزارش هاي مربوط به آنكاربران ، محدود شده باشند ، اين موضوع در گزارش هاي مربوط به آنكاربران ، محدود شده باشند ، اين موضوع در گزارش هاي مربوط به آن

 ....معين نيز اعمال مي شود معين نيز اعمال مي شود معين نيز اعمال مي شود معين نيز اعمال مي شود 

تيك داشته باشد ، در دوره هاي مالي بسته شده نمي تيك داشته باشد ، در دوره هاي مالي بسته شده نمي تيك داشته باشد ، در دوره هاي مالي بسته شده نمي تيك داشته باشد ، در دوره هاي مالي بسته شده نمي     9999در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره   �

    ....توان عملياتي انجام داد توان عملياتي انجام داد توان عملياتي انجام داد توان عملياتي انجام داد 

، هنگام باز شـدن ليسـت   ، هنگام باز شـدن ليسـت   ، هنگام باز شـدن ليسـت   ، هنگام باز شـدن ليسـت       6666به همين ترتيب در صورت تيك داشتن پارامتر شماره به همين ترتيب در صورت تيك داشتن پارامتر شماره به همين ترتيب در صورت تيك داشتن پارامتر شماره به همين ترتيب در صورت تيك داشتن پارامتر شماره  �

، براي اين حساب ، براي اين حساب ، براي اين حساب ، براي اين حساب حسابها ، محدوديت هاي تعريف شده براي حساب معين مربوطه حسابها ، محدوديت هاي تعريف شده براي حساب معين مربوطه حسابها ، محدوديت هاي تعريف شده براي حساب معين مربوطه حسابها ، محدوديت هاي تعريف شده براي حساب معين مربوطه 

 ....نيز اعمال مي گردند نيز اعمال مي گردند نيز اعمال مي گردند نيز اعمال مي گردند 

تيك داشته باشد ، محدوديت هاي تعريف شده براي تيك داشته باشد ، محدوديت هاي تعريف شده براي تيك داشته باشد ، محدوديت هاي تعريف شده براي تيك داشته باشد ، محدوديت هاي تعريف شده براي     7777در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره  در صورتي كه پارامتر شماره   �

االها ، هنگام باز شدن ليست كاالها نيز اعمال مي شوند   االها ، هنگام باز شدن ليست كاالها نيز اعمال مي شوند  زيرگروه ك االها ، هنگام باز شدن ليست كاالها نيز اعمال مي شوند  زيرگروه ك االها ، هنگام باز شدن ليست كاالها نيز اعمال مي شوند  زيرگروه ك  .  .  .  .  زيرگروه ك
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توانند رمز ورود خود را تغيير توانند رمز ورود خود را تغيير توانند رمز ورود خود را تغيير توانند رمز ورود خود را تغيير     يييي، كاربران م، كاربران م، كاربران م، كاربران م    8888در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره  �

 ....    دهنددهنددهنددهند

وارد وارد وارد وارد     ييييكند كه اگر بيش از يك نفر با يك نـام كـاربر  كند كه اگر بيش از يك نفر با يك نـام كـاربر  كند كه اگر بيش از يك نفر با يك نـام كـاربر  كند كه اگر بيش از يك نفر با يك نـام كـاربر      ييييكنترل مكنترل مكنترل مكنترل م    10101010پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره  �

 . . . . انجام دهد انجام دهد انجام دهد انجام دهد     ييييسيستم شود ، سيستم چه عملسيستم شود ، سيستم چه عملسيستم شود ، سيستم چه عملسيستم شود ، سيستم چه عمل

    ييييتوانند با راست كليك بر روتوانند با راست كليك بر روتوانند با راست كليك بر روتوانند با راست كليك بر رو    ييييكاربران مكاربران مكاربران مكاربران م    13131313در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره در صورت تيك داشتن پارامتر شماره  �

 ....برنامه ، متن آن را عوض كنند برنامه ، متن آن را عوض كنند برنامه ، متن آن را عوض كنند برنامه ، متن آن را عوض كنند     ييييتيتر فرم هاتيتر فرم هاتيتر فرم هاتيتر فرم ها

 

گزارش گرفتن از فعاليت هاي كاربر و  10 – 8

 عمليات انجام شده كاربران
    . . . . بازبيني ورود به فرم ها را انتخاب كنيد بازبيني ورود به فرم ها را انتخاب كنيد بازبيني ورود به فرم ها را انتخاب كنيد بازبيني ورود به فرم ها را انتخاب كنيد     >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه از منوي اطالعات پايه 

در قسمت باالي فرم فيلترهاي مختلفي براي جستجو وجود دارد كه مي توانيد بر اساس محدوده در قسمت باالي فرم فيلترهاي مختلفي براي جستجو وجود دارد كه مي توانيد بر اساس محدوده در قسمت باالي فرم فيلترهاي مختلفي براي جستجو وجود دارد كه مي توانيد بر اساس محدوده در قسمت باالي فرم فيلترهاي مختلفي براي جستجو وجود دارد كه مي توانيد بر اساس محدوده 

اين گزارش ، اين گزارش ، اين گزارش ، اين گزارش ، . . . . يوتر مورد استفاده عمل جستجو را انجام دهيد يوتر مورد استفاده عمل جستجو را انجام دهيد يوتر مورد استفاده عمل جستجو را انجام دهيد يوتر مورد استفاده عمل جستجو را انجام دهيد تاريخي ، نوع سند ، كاربر و كامپتاريخي ، نوع سند ، كاربر و كامپتاريخي ، نوع سند ، كاربر و كامپتاريخي ، نوع سند ، كاربر و كامپ

  ....نشان مي دهد كه هر كاربر چه فرمي را باز كرده و چه عملياتي در آن فرم انجام داده است نشان مي دهد كه هر كاربر چه فرمي را باز كرده و چه عملياتي در آن فرم انجام داده است نشان مي دهد كه هر كاربر چه فرمي را باز كرده و چه عملياتي در آن فرم انجام داده است نشان مي دهد كه هر كاربر چه فرمي را باز كرده و چه عملياتي در آن فرم انجام داده است 

 
 

 گزارش از ريز عمليات كاربران 10 – 9
مبـالغ  مبـالغ  مبـالغ  مبـالغ      بدين صورت كه تغييراتي كـه در بدين صورت كه تغييراتي كـه در بدين صورت كه تغييراتي كـه در بدين صورت كه تغييراتي كـه در . . . . اگر بخواهيد ريز عمليات انجام شده را داشته باشيد اگر بخواهيد ريز عمليات انجام شده را داشته باشيد اگر بخواهيد ريز عمليات انجام شده را داشته باشيد اگر بخواهيد ريز عمليات انجام شده را داشته باشيد 

اده شده اند نيز قابل رويت باشند ، منوي اطالعات پايه  اده شده اند نيز قابل رويت باشند ، منوي اطالعات پايه اسناد د اده شده اند نيز قابل رويت باشند ، منوي اطالعات پايه اسناد د اده شده اند نيز قابل رويت باشند ، منوي اطالعات پايه اسناد د باز بيني باز بيني باز بيني باز بيني     >مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم مديريت سيستم     >اسناد د

گزارش مربوطه ريز عمليات انجام شده توسط كاربران به گزارش مربوطه ريز عمليات انجام شده توسط كاربران به گزارش مربوطه ريز عمليات انجام شده توسط كاربران به گزارش مربوطه ريز عمليات انجام شده توسط كاربران به . . . . صادر كنندگان اسناد را انتخاب كنيد صادر كنندگان اسناد را انتخاب كنيد صادر كنندگان اسناد را انتخاب كنيد صادر كنندگان اسناد را انتخاب كنيد 

    ....همراه نوع عمليات و ريز مبالغ را مي دهد همراه نوع عمليات و ريز مبالغ را مي دهد همراه نوع عمليات و ريز مبالغ را مي دهد همراه نوع عمليات و ريز مبالغ را مي دهد 
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        برگشت اسناد ثبت شدهبرگشت اسناد ثبت شدهبرگشت اسناد ثبت شدهبرگشت اسناد ثبت شده    10101010    –    10101010
 

    ....گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد گزينه برگشت اسناد ثبت شده را كليك كنيد     >اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات اصالح اطالعات     >منوي پرونده منوي پرونده منوي پرونده منوي پرونده از از از از 
    

    به فاكتورها و اسنادبه فاكتورها و اسنادبه فاكتورها و اسنادبه فاكتورها و اسناد    ييييدسترسدسترسدسترسدسترس    10101010    –    11111111
 

فقط امكان مشـاهده  فقط امكان مشـاهده  فقط امكان مشـاهده  فقط امكان مشـاهده      ييييبدهيد ،  يعنبدهيد ،  يعنبدهيد ،  يعنبدهيد ،  يعن    "فقط خواندنفقط خواندنفقط خواندنفقط خواندن"    يييياين كه به يك كاربر دسترساين كه به يك كاربر دسترساين كه به يك كاربر دسترساين كه به يك كاربر دسترس    ييييبرابرابرابرا: : : : نكته نكته نكته نكته 

    >    ييييشـرايط محيطـ  شـرايط محيطـ  شـرايط محيطـ  شـرايط محيطـ      يييياطالعات را داشته باشد و امكان تغيير اطالعات را نداشته باشـد ، از منـو  اطالعات را داشته باشد و امكان تغيير اطالعات را نداشته باشـد ، از منـو  اطالعات را داشته باشد و امكان تغيير اطالعات را نداشته باشـد ، از منـو  اطالعات را داشته باشد و امكان تغيير اطالعات را نداشته باشـد ، از منـو  

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     22222222پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييعمومعمومعمومعموم    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها
    

    ييييجديد را نداشته باشـد ، از منـو  جديد را نداشته باشـد ، از منـو  جديد را نداشته باشـد ، از منـو  جديد را نداشته باشـد ، از منـو      يييياين كه كاربر امكان تعريف حساب جديد و كاالاين كه كاربر امكان تعريف حساب جديد و كاالاين كه كاربر امكان تعريف حساب جديد و كاالاين كه كاربر امكان تعريف حساب جديد و كاال    ييييبرابرابرابرا: : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....را برداريد را برداريد را برداريد را برداريد     21212121و و و و     20202020شماره شماره شماره شماره     ييييتيك پارامترهاتيك پارامترهاتيك پارامترهاتيك پارامترها    >    ييييعمومعمومعمومعموم    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط
    

ر تنها اسناد صادر شده توسط خودش را مشاهده كند ، از     ييييكه مكه مكه مكه م    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : نكته نكته نكته نكته  ر تنها اسناد صادر شده توسط خودش را مشاهده كند ، از خواهيد هر كارب ر تنها اسناد صادر شده توسط خودش را مشاهده كند ، از خواهيد هر كارب ر تنها اسناد صادر شده توسط خودش را مشاهده كند ، از خواهيد هر كارب خواهيد هر كارب

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     14141414پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييمنومنومنومنو
    

بر نتواند اسناد صادر شده توسط كاربران ديگر را اصالح خواهيد يخواهيد يخواهيد يخواهيد ي    ييييكه مكه مكه مكه م    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : نكته نكته نكته نكته  بر نتواند اسناد صادر شده توسط كاربران ديگر را اصالح ك كار بر نتواند اسناد صادر شده توسط كاربران ديگر را اصالح ك كار بر نتواند اسناد صادر شده توسط كاربران ديگر را اصالح ك كار ك كار

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     26262626پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >    ييييحسابدارحسابدارحسابدارحسابدار    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييكند ، از منوكند ، از منوكند ، از منوكند ، از منو
    

صادر شده توسط خودش را مشـاهده  صادر شده توسط خودش را مشـاهده  صادر شده توسط خودش را مشـاهده  صادر شده توسط خودش را مشـاهده      ييييخواهيد هر كاربر تنها فاكتورهاخواهيد هر كاربر تنها فاكتورهاخواهيد هر كاربر تنها فاكتورهاخواهيد هر كاربر تنها فاكتورها    ييييكه مكه مكه مكه م    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : نكته نكته نكته نكته 

    ....را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد را تيك بزنيد     28282828پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره پارامتر شماره     >خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش     ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >    ييييشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيطشرايط محيط    ييييكند ، از منوكند ، از منوكند ، از منوكند ، از منو
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 پارامترهاي عمومي 11 – 1

پارامترهاي عمومي  و يا تركيب كليدهاي پارامترهاي عمومي  و يا تركيب كليدهاي پارامترهاي عمومي  و يا تركيب كليدهاي پارامترهاي عمومي  و يا تركيب كليدهاي     >پارامترهاي عمومي با انتخاب منوي شرايط محيطي پارامترهاي عمومي با انتخاب منوي شرايط محيطي پارامترهاي عمومي با انتخاب منوي شرايط محيطي پارامترهاي عمومي با انتخاب منوي شرايط محيطي 

Ctrl+F۶     اين پارامترها عبارتند از اين پارامترها عبارتند از اين پارامترها عبارتند از اين پارامترها عبارتند از . . . . قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند قابل انتخاب مي باشند::::    

    

امه هاي دوزبانه كه منوهاي برنامه  و گزارش ها را به : : : : زبان فعال برنامه حسابگر زبان فعال برنامه حسابگر زبان فعال برنامه حسابگر زبان فعال برنامه حسابگر . . . .     1111 امه هاي دوزبانه كه منوهاي برنامه  و گزارش ها را به مخصوص برن امه هاي دوزبانه كه منوهاي برنامه  و گزارش ها را به مخصوص برن امه هاي دوزبانه كه منوهاي برنامه  و گزارش ها را به مخصوص برن مخصوص برن

    . . . . كندكندكندكند    طور  انگليسي يا فارسي ميطور  انگليسي يا فارسي ميطور  انگليسي يا فارسي ميطور  انگليسي يا فارسي مي

با استفاده از اين پارامتر زبان پيش فرض براي ورود اطالعات با استفاده از اين پارامتر زبان پيش فرض براي ورود اطالعات با استفاده از اين پارامتر زبان پيش فرض براي ورود اطالعات با استفاده از اين پارامتر زبان پيش فرض براي ورود اطالعات : : : : زبان فعال براي ورود اطالعات زبان فعال براي ورود اطالعات زبان فعال براي ورود اطالعات زبان فعال براي ورود اطالعات . . . . 2222

    ....را كه فارسي يا انگليسي است انتخاب مي كنيد را كه فارسي يا انگليسي است انتخاب مي كنيد را كه فارسي يا انگليسي است انتخاب مي كنيد را كه فارسي يا انگليسي است انتخاب مي كنيد 

امتر مي توانيد تاريخ پيش فرض برنامه را كه مي تواند : : : : تقويم فعال برنامه حسابگر تقويم فعال برنامه حسابگر تقويم فعال برنامه حسابگر تقويم فعال برنامه حسابگر . . . .     3333 امتر مي توانيد تاريخ پيش فرض برنامه را كه مي تواند با اين پار امتر مي توانيد تاريخ پيش فرض برنامه را كه مي تواند با اين پار امتر مي توانيد تاريخ پيش فرض برنامه را كه مي تواند با اين پار با اين پار

با تغييـر تـاريخ، تـاريخ    با تغييـر تـاريخ، تـاريخ    با تغييـر تـاريخ، تـاريخ    با تغييـر تـاريخ، تـاريخ    . . . . يالدي يا گريگوريان باشد مشخص كنيد يالدي يا گريگوريان باشد مشخص كنيد يالدي يا گريگوريان باشد مشخص كنيد يالدي يا گريگوريان باشد مشخص كنيد يكي از سه مورد شمسي ، ميكي از سه مورد شمسي ، ميكي از سه مورد شمسي ، ميكي از سه مورد شمسي ، م

    ....تمامي اسناد و فاكتورهاي سيستم نيز تغيير مي كنند و به فرمت جديد تبديل مي شوند تمامي اسناد و فاكتورهاي سيستم نيز تغيير مي كنند و به فرمت جديد تبديل مي شوند تمامي اسناد و فاكتورهاي سيستم نيز تغيير مي كنند و به فرمت جديد تبديل مي شوند تمامي اسناد و فاكتورهاي سيستم نيز تغيير مي كنند و به فرمت جديد تبديل مي شوند 

براي اين پارامتر سه گزينه قابل انتخاب براي اين پارامتر سه گزينه قابل انتخاب براي اين پارامتر سه گزينه قابل انتخاب براي اين پارامتر سه گزينه قابل انتخاب :  :  :  :  اولويت ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبار داري اولويت ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبار داري اولويت ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبار داري اولويت ارتباط اتوماتيك حسابداري و انبار داري . . . .     4444

    ....است است است است 

را بـر  را بـر  را بـر  را بـر  ...) ...) ...) ...) خريد ، فروش و خريد ، فروش و خريد ، فروش و خريد ، فروش و ((((د اتوماتيك حسابداري براي انواع فاكتورد اتوماتيك حسابداري براي انواع فاكتورد اتوماتيك حسابداري براي انواع فاكتورد اتوماتيك حسابداري براي انواع فاكتورسيستم سنسيستم سنسيستم سنسيستم سن: : : : بر اساس كاال بر اساس كاال بر اساس كاال بر اساس كاال 

هاي مرتبط مشخص شده در قسمت معرفي كاالها صادر مي كند  هاي مرتبط مشخص شده در قسمت معرفي كاالها صادر مي كند اساس حساب هاي مرتبط مشخص شده در قسمت معرفي كاالها صادر مي كند اساس حساب هاي مرتبط مشخص شده در قسمت معرفي كاالها صادر مي كند اساس حساب     ....اساس حساب

تيك براي انواع فاكتور ، از روي حسابهاي مشخص شده در : : : : بر اساس انبار بر اساس انبار بر اساس انبار بر اساس انبار  تيك براي انواع فاكتور ، از روي حسابهاي مشخص شده در سند حسابداري اتوما تيك براي انواع فاكتور ، از روي حسابهاي مشخص شده در سند حسابداري اتوما تيك براي انواع فاكتور ، از روي حسابهاي مشخص شده در سند حسابداري اتوما سند حسابداري اتوما

    ....قسمت انبارها صادر مي شود قسمت انبارها صادر مي شود قسمت انبارها صادر مي شود قسمت انبارها صادر مي شود 

توماتيك براي انـواع فاكتورهـا ، از روي حسـابهاي    : : : :     بر اساس پيش فرض هابر اساس پيش فرض هابر اساس پيش فرض هابر اساس پيش فرض ها توماتيك براي انـواع فاكتورهـا ، از روي حسـابهاي    سند حسابداري ا توماتيك براي انـواع فاكتورهـا ، از روي حسـابهاي    سند حسابداري ا توماتيك براي انـواع فاكتورهـا ، از روي حسـابهاي    سند حسابداري ا سند حسابداري ا

    . . . . معرفي شده در قسمت تعريف پيش فرض ها صادر مي شود معرفي شده در قسمت تعريف پيش فرض ها صادر مي شود معرفي شده در قسمت تعريف پيش فرض ها صادر مي شود معرفي شده در قسمت تعريف پيش فرض ها صادر مي شود 

در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   : : : : مانده اقالم موجودي در فهرست هاي اقالم موجودي نشان داده نشـود  مانده اقالم موجودي در فهرست هاي اقالم موجودي نشان داده نشـود  مانده اقالم موجودي در فهرست هاي اقالم موجودي نشان داده نشـود  مانده اقالم موجودي در فهرست هاي اقالم موجودي نشان داده نشـود  . . . .     5555

ت كاالها باز مي شود ت كاالها باز مي شود ت كاالها باز مي شود ت كاالها باز مي شود داشتن اين پارامتر ، در صدور فاكتورها و يا گزارش گيري هنگامي كه ليسداشتن اين پارامتر ، در صدور فاكتورها و يا گزارش گيري هنگامي كه ليسداشتن اين پارامتر ، در صدور فاكتورها و يا گزارش گيري هنگامي كه ليسداشتن اين پارامتر ، در صدور فاكتورها و يا گزارش گيري هنگامي كه ليس

    ....، مانده كاال نمايش داده نمي شود ، مانده كاال نمايش داده نمي شود ، مانده كاال نمايش داده نمي شود ، مانده كاال نمايش داده نمي شود 

ربوط به طرف حساب ها در فهرست حساب ها نشان داده نشود. . . .     6666 ربوط به طرف حساب ها در فهرست حساب ها نشان داده نشودمانده حساب م ربوط به طرف حساب ها در فهرست حساب ها نشان داده نشودمانده حساب م ربوط به طرف حساب ها در فهرست حساب ها نشان داده نشودمانده حساب م     ::::مانده حساب م

در صورت تيك داشتن اين پارامتر در هنگام باز شدن ليست حسابها در فاكتورها و گزارش ها در صورت تيك داشتن اين پارامتر در هنگام باز شدن ليست حسابها در فاكتورها و گزارش ها در صورت تيك داشتن اين پارامتر در هنگام باز شدن ليست حسابها در فاكتورها و گزارش ها در صورت تيك داشتن اين پارامتر در هنگام باز شدن ليست حسابها در فاكتورها و گزارش ها 

    ....مانده حساب ها نمايش داده نمي شود مانده حساب ها نمايش داده نمي شود مانده حساب ها نمايش داده نمي شود مانده حساب ها نمايش داده نمي شود 

    ::::فاكتور خارج از تاريخ قابل قبول دوره مالي پذيرفته نشود فاكتور خارج از تاريخ قابل قبول دوره مالي پذيرفته نشود فاكتور خارج از تاريخ قابل قبول دوره مالي پذيرفته نشود فاكتور خارج از تاريخ قابل قبول دوره مالي پذيرفته نشود / / / / تاريخ سند تاريخ سند تاريخ سند تاريخ سند . . . .     7777

در صورت فعال شدن اين پارامتر ، تاريخ تمام اسناد حسابداري و فاكتورها بايد در بـازه قابـل   در صورت فعال شدن اين پارامتر ، تاريخ تمام اسناد حسابداري و فاكتورها بايد در بـازه قابـل   در صورت فعال شدن اين پارامتر ، تاريخ تمام اسناد حسابداري و فاكتورها بايد در بـازه قابـل   در صورت فعال شدن اين پارامتر ، تاريخ تمام اسناد حسابداري و فاكتورها بايد در بـازه قابـل   

    ....قبول دوره مالي فعلي باشد قبول دوره مالي فعلي باشد قبول دوره مالي فعلي باشد قبول دوره مالي فعلي باشد 

اي تاريخ هاي خارج از تاريخ قبول دوره مالي صادر شود . . . .     8888 اي تاريخ هاي خارج از تاريخ قبول دوره مالي صادر شود پيغام هشدار بر اي تاريخ هاي خارج از تاريخ قبول دوره مالي صادر شود پيغام هشدار بر اي تاريخ هاي خارج از تاريخ قبول دوره مالي صادر شود پيغام هشدار بر     ::::پيغام هشدار بر



256256256256 

 

 

ن اين پارامتر اگر هنگام صدور سند يا فاكتور ، تاريخ وارده خارج از بـازه  ن اين پارامتر اگر هنگام صدور سند يا فاكتور ، تاريخ وارده خارج از بـازه  ن اين پارامتر اگر هنگام صدور سند يا فاكتور ، تاريخ وارده خارج از بـازه  ن اين پارامتر اگر هنگام صدور سند يا فاكتور ، تاريخ وارده خارج از بـازه  در صورت تيك داشتدر صورت تيك داشتدر صورت تيك داشتدر صورت تيك داشت

    ....قابل قبول دوره مالي باشد پيغام هشدار داده مي شود قابل قبول دوره مالي باشد پيغام هشدار داده مي شود قابل قبول دوره مالي باشد پيغام هشدار داده مي شود قابل قبول دوره مالي باشد پيغام هشدار داده مي شود 

براي اين پارامتر سه گزينه بدون كنترل ، دادن پيغام و جلوگيري براي براي اين پارامتر سه گزينه بدون كنترل ، دادن پيغام و جلوگيري براي براي اين پارامتر سه گزينه بدون كنترل ، دادن پيغام و جلوگيري براي براي اين پارامتر سه گزينه بدون كنترل ، دادن پيغام و جلوگيري براي : : : : كنترل روز تعطيل كنترل روز تعطيل كنترل روز تعطيل كنترل روز تعطيل . . . . 9

گزينه دوم تنظيم شـده باشـد هنگـام    گزينه دوم تنظيم شـده باشـد هنگـام    گزينه دوم تنظيم شـده باشـد هنگـام    گزينه دوم تنظيم شـده باشـد هنگـام    در صورتي كه پارامتر روي در صورتي كه پارامتر روي در صورتي كه پارامتر روي در صورتي كه پارامتر روي . . . . روزهاي تعطيل وجود دارد روزهاي تعطيل وجود دارد روزهاي تعطيل وجود دارد روزهاي تعطيل وجود دارد 

در صورتي كه گزينه سوم انتخاب شده باشد در صورتي كه گزينه سوم انتخاب شده باشد در صورتي كه گزينه سوم انتخاب شده باشد در صورتي كه گزينه سوم انتخاب شده باشد . . . . صدور سند در روزهاي تعطيل پيغام داده مي شود صدور سند در روزهاي تعطيل پيغام داده مي شود صدور سند در روزهاي تعطيل پيغام داده مي شود صدور سند در روزهاي تعطيل پيغام داده مي شود 

در روز تعطيل ، از صدور سند و فاكتور جلوگيري مي شود  در روز تعطيل ، از صدور سند و فاكتور جلوگيري مي شود هنگام صدور سند  يا فاكتور  در روز تعطيل ، از صدور سند و فاكتور جلوگيري مي شود هنگام صدور سند  يا فاكتور  در روز تعطيل ، از صدور سند و فاكتور جلوگيري مي شود هنگام صدور سند  يا فاكتور      ....هنگام صدور سند  يا فاكتور 

    Tabام استفاده از كليد ام استفاده از كليد ام استفاده از كليد ام استفاده از كليد در صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگدر صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگدر صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگدر صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگ::::فعال بودن كليدهاي منو فعال بودن كليدهاي منو فعال بودن كليدهاي منو فعال بودن كليدهاي منو . . . .     10101010

    ....روي كليدهايي مثل جستجو ، توقف مي شود روي كليدهايي مثل جستجو ، توقف مي شود روي كليدهايي مثل جستجو ، توقف مي شود روي كليدهايي مثل جستجو ، توقف مي شود 

11111111     . . . .RPC         : : : :اين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه است و بايد تيك داشته باشداين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه است و بايد تيك داشته باشداين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه است و بايد تيك داشته باشداين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه است و بايد تيك داشته باشد . . . .    

به طور پيش فرض برنامه نسخه پشتيبان به به طور پيش فرض برنامه نسخه پشتيبان به به طور پيش فرض برنامه نسخه پشتيبان به به طور پيش فرض برنامه نسخه پشتيبان به : : : : پشتيباني و بازيابي به صورت فشرده نباشد پشتيباني و بازيابي به صورت فشرده نباشد پشتيباني و بازيابي به صورت فشرده نباشد پشتيباني و بازيابي به صورت فشرده نباشد . . . .     12121212

در صورتي كه اين گزينه تيك داشـته  در صورتي كه اين گزينه تيك داشـته  در صورتي كه اين گزينه تيك داشـته  در صورتي كه اين گزينه تيك داشـته  . . . . تهيه مي شود تهيه مي شود تهيه مي شود تهيه مي شود     rar    صورت فايل هاي فشرده با پسوندصورت فايل هاي فشرده با پسوندصورت فايل هاي فشرده با پسوندصورت فايل هاي فشرده با پسوند

يل هاي پشتيبان به صورت فايل هاي غير فشرده با پسوند  يل هاي پشتيبان به صورت فايل هاي غير فشرده با پسوند باشد ، فا يل هاي پشتيبان به صورت فايل هاي غير فشرده با پسوند باشد ، فا يل هاي پشتيبان به صورت فايل هاي غير فشرده با پسوند باشد ، فا . . . . تهيه مـي شـوند   تهيه مـي شـوند   تهيه مـي شـوند   تهيه مـي شـوند            bakباشد ، فا

ايل پشتيباني به صورت غيرفشرده باشد ، هنگام بازيابي  ايل پشتيباني به صورت غيرفشرده باشد ، هنگام بازيابي توجه داشته باشيد كه در صورتي كه ف ايل پشتيباني به صورت غيرفشرده باشد ، هنگام بازيابي توجه داشته باشيد كه در صورتي كه ف ايل پشتيباني به صورت غيرفشرده باشد ، هنگام بازيابي توجه داشته باشيد كه در صورتي كه ف توجه داشته باشيد كه در صورتي كه ف

    نيز اين پارامتر بايد تيك داشته باشد نيز اين پارامتر بايد تيك داشته باشد نيز اين پارامتر بايد تيك داشته باشد نيز اين پارامتر بايد تيك داشته باشد 

اين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه بوده و نبايد تيك داشته اين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه بوده و نبايد تيك داشته اين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه بوده و نبايد تيك داشته اين پارامتر مربوط به تنظيمات داخلي برنامه بوده و نبايد تيك داشته : : : :     RPCحالت تست حالت تست حالت تست حالت تست . . . .     13131313

    ....باشد باشد باشد باشد 

ز اين پارامتر مي توان شماره شعبه شـركت را تعيـين   :  :  :  :  شماره شعبه شركت شماره شعبه شركت شماره شعبه شركت شماره شعبه شركت . . . .     14141414 ز اين پارامتر مي توان شماره شعبه شـركت را تعيـين   با استفاده ا ز اين پارامتر مي توان شماره شعبه شـركت را تعيـين   با استفاده ا ز اين پارامتر مي توان شماره شعبه شـركت را تعيـين   با استفاده ا با استفاده ا

    ....نمودنمودنمودنمود

ن آدرس ، يك مسير موقت براي پشتيباني و بازيابي مي با: : : : شاخه موقت سرور شاخه موقت سرور شاخه موقت سرور شاخه موقت سرور . . . .     15151515 ن آدرس ، يك مسير موقت براي پشتيباني و بازيابي مي بااي ن آدرس ، يك مسير موقت براي پشتيباني و بازيابي مي بااي ن آدرس ، يك مسير موقت براي پشتيباني و بازيابي مي بااي در در در در ....شـد شـد شـد شـد اي

يك پوشه روي كامپيوتر سرور باشد كه همه كاربران شبكه  يك پوشه روي كامپيوتر سرور باشد كه همه كاربران شبكه نسخه شبكه ، اين مسير بايد آدرس  يك پوشه روي كامپيوتر سرور باشد كه همه كاربران شبكه نسخه شبكه ، اين مسير بايد آدرس  يك پوشه روي كامپيوتر سرور باشد كه همه كاربران شبكه نسخه شبكه ، اين مسير بايد آدرس  نسخه شبكه ، اين مسير بايد آدرس 

    ....به اين پوشه دسترسي كامل دارند به اين پوشه دسترسي كامل دارند به اين پوشه دسترسي كامل دارند به اين پوشه دسترسي كامل دارند 

كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد . . . .     16161616

ساب فروش و قيمت تمام شده ساب فروش و قيمت تمام شده ساب فروش و قيمت تمام شده ساب فروش و قيمت تمام شده مربوط به فاكتورها ، حمربوط به فاكتورها ، حمربوط به فاكتورها ، حمربوط به فاكتورها ، ح    ييييباشد ، در صدور اتوماتيك سند حسابدارباشد ، در صدور اتوماتيك سند حسابدارباشد ، در صدور اتوماتيك سند حسابدارباشد ، در صدور اتوماتيك سند حسابدار

قيمت تمام شده كرده و حساب سود قيمت تمام شده كرده و حساب سود قيمت تمام شده كرده و حساب سود قيمت تمام شده كرده و حساب سود     ييييشوند در غير اين صورت برنامه فروش را منهاشوند در غير اين صورت برنامه فروش را منهاشوند در غير اين صورت برنامه فروش را منهاشوند در غير اين صورت برنامه فروش را منها    يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م

    ....كند كند كند كند     ييييو زيان حاصل از فروش را بستانكار مو زيان حاصل از فروش را بستانكار مو زيان حاصل از فروش را بستانكار مو زيان حاصل از فروش را بستانكار م

در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، : : : : ليست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود ليست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود ليست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود ليست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود . . . .     17171717

    ....شود شود شود شود     ييييشويد ، ليست اسناد باز نمشويد ، ليست اسناد باز نمشويد ، ليست اسناد باز نمشويد ، ليست اسناد باز نم    ييييمممم    ييييكه وارد سند حسابداركه وارد سند حسابداركه وارد سند حسابداركه وارد سند حسابدار    ييييهنگامهنگامهنگامهنگام

در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، :  :  :  :  ليست فاكتورها هنگام ورود به فاكتورها باز شود ليست فاكتورها هنگام ورود به فاكتورها باز شود ليست فاكتورها هنگام ورود به فاكتورها باز شود ليست فاكتورها هنگام ورود به فاكتورها باز شود . . . .     18181818

    ....شود شود شود شود     ييييشويد ، ليست فاكتورها باز نمشويد ، ليست فاكتورها باز نمشويد ، ليست فاكتورها باز نمشويد ، ليست فاكتورها باز نم    ييييكه وارد فاكتور مكه وارد فاكتور مكه وارد فاكتور مكه وارد فاكتور م    ييييهنگامهنگامهنگامهنگام
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تن اين تن اين تن اين تن اين در صورت تيك داشدر صورت تيك داشدر صورت تيك داشدر صورت تيك داش:  :  :  :  پ باز شود  پ باز شود  پ باز شود  پ باز شود  ////پ هنگام ورود به فرم اسناد دپ هنگام ورود به فرم اسناد دپ هنگام ورود به فرم اسناد دپ هنگام ورود به فرم اسناد د////ليست اسناد دليست اسناد دليست اسناد دليست اسناد د. . . .     19191919

دريافت و دريافت و دريافت و دريافت و     ييييشويد ، ليست برگه هاشويد ، ليست برگه هاشويد ، ليست برگه هاشويد ، ليست برگه ها    ييييكه وارد برگ دريافت و پرداخت مكه وارد برگ دريافت و پرداخت مكه وارد برگ دريافت و پرداخت مكه وارد برگ دريافت و پرداخت م    ييييپارامتر ، هنگامپارامتر ، هنگامپارامتر ، هنگامپارامتر ، هنگام

    ....شود شود شود شود     ييييپرداخت باز نمپرداخت باز نمپرداخت باز نمپرداخت باز نم

كه در كه در كه در كه در     ييييكه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربر    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : امكان تعريف حساب جديد امكان تعريف حساب جديد امكان تعريف حساب جديد امكان تعريف حساب جديد . . . .     20202020

    ....فرم انتخاب شده است ، امكان تعريف حساب جديد را نخواهد داشت فرم انتخاب شده است ، امكان تعريف حساب جديد را نخواهد داشت فرم انتخاب شده است ، امكان تعريف حساب جديد را نخواهد داشت فرم انتخاب شده است ، امكان تعريف حساب جديد را نخواهد داشت     ييييباالباالباالباال

كه در كه در كه در كه در     ييييكه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربركه اين پارامتر تيك نداشته باشد ، كاربر    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : جديدجديدجديدجديد    ييييامكان تعريف كاالامكان تعريف كاالامكان تعريف كاالامكان تعريف كاال. . . .     21212121

    ....جديد را نخواهد داشت جديد را نخواهد داشت جديد را نخواهد داشت جديد را نخواهد داشت     ييييفرم انتخاب شده است ، امكان تعريف كاالفرم انتخاب شده است ، امكان تعريف كاالفرم انتخاب شده است ، امكان تعريف كاالفرم انتخاب شده است ، امكان تعريف كاال    ييييباالباالباالباال

كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : اين كاربر بسته شود اين كاربر بسته شود اين كاربر بسته شود اين كاربر بسته شود     يييياين دوره برااين دوره برااين دوره برااين دوره برا    ييييهر گونه عمليات بر روهر گونه عمليات بر روهر گونه عمليات بر روهر گونه عمليات بر رو. . . .     22222222

فرم انتخاب شده است ، امكان ورود اطالعات در دوره فرم انتخاب شده است ، امكان ورود اطالعات در دوره فرم انتخاب شده است ، امكان ورود اطالعات در دوره فرم انتخاب شده است ، امكان ورود اطالعات در دوره     ييييكه در باالكه در باالكه در باالكه در باال    ييييتيك داشته باشد ، كاربرتيك داشته باشد ، كاربرتيك داشته باشد ، كاربرتيك داشته باشد ، كاربر

    ....را نخواهد داشت و فقط امكان مشاهده اطالعات را دارد را نخواهد داشت و فقط امكان مشاهده اطالعات را دارد را نخواهد داشت و فقط امكان مشاهده اطالعات را دارد را نخواهد داشت و فقط امكان مشاهده اطالعات را دارد     ييييفعلفعلفعلفعل    ييييمالمالمالمال

    ::::اتوماتيك بيايد اتوماتيك بيايد اتوماتيك بيايد اتوماتيك بيايد     ييييتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبان. . . . 23232323

برنامه ، تنها از برنامه ، تنها از برنامه ، تنها از برنامه ، تنها از     ييييانجام شده در ابتداانجام شده در ابتداانجام شده در ابتداانجام شده در ابتدا    ييييبانبانبانبانكه اين پارامتر تيك نداشته باشد، در پشتيكه اين پارامتر تيك نداشته باشد، در پشتيكه اين پارامتر تيك نداشته باشد، در پشتيكه اين پارامتر تيك نداشته باشد، در پشتي    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت

    ....پذيردپذيردپذيردپذيرد    ييييانجام مانجام مانجام مانجام م    ييييدوره فعال پشتيباندوره فعال پشتيباندوره فعال پشتيباندوره فعال پشتيبان

با تيك زدن اين گزينه ، در هنگام انجام عمليات با تيك زدن اين گزينه ، در هنگام انجام عمليات با تيك زدن اين گزينه ، در هنگام انجام عمليات با تيك زدن اين گزينه ، در هنگام انجام عمليات : : : : سريع بيايد سريع بيايد سريع بيايد سريع بيايد     ييييتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبانتمام دوره ها در پشتيبان. . . . 24242424

    ....آوردآوردآوردآورد    ييييمممم    ييييديگر را نيز در فايل پشتيبانديگر را نيز در فايل پشتيبانديگر را نيز در فايل پشتيبانديگر را نيز در فايل پشتيبان    ييييدوره هادوره هادوره هادوره ها    ييييسريع، به جز دوره فعال تمامسريع، به جز دوره فعال تمامسريع، به جز دوره فعال تمامسريع، به جز دوره فعال تمام    ييييتهيه پشتيبانتهيه پشتيبانتهيه پشتيبانتهيه پشتيبان

كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هنگام كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هنگام كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هنگام كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هنگام     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : قبل از خروج از برنامه سئوال شود قبل از خروج از برنامه سئوال شود قبل از خروج از برنامه سئوال شود قبل از خروج از برنامه سئوال شود     ....25252525

    ييييشويد را خواهد پرسيد و تنها با تأييد آن مشويد را خواهد پرسيد و تنها با تأييد آن مشويد را خواهد پرسيد و تنها با تأييد آن مشويد را خواهد پرسيد و تنها با تأييد آن م    ييييبستن برنامه از شما سئوال آيا از برنامه خارج مبستن برنامه از شما سئوال آيا از برنامه خارج مبستن برنامه از شما سئوال آيا از برنامه خارج مبستن برنامه از شما سئوال آيا از برنامه خارج م

    ....توانيد از برنامه خارج شويدتوانيد از برنامه خارج شويدتوانيد از برنامه خارج شويدتوانيد از برنامه خارج شويد

                                                                                                كه اين پارامتركه اين پارامتركه اين پارامتركه اين پارامتر    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : سرستون ها غير فعال باشد سرستون ها غير فعال باشد سرستون ها غير فعال باشد سرستون ها غير فعال باشد     ييييجداول با كليك روجداول با كليك روجداول با كليك روجداول با كليك رو    ييييمرتب سازمرتب سازمرتب سازمرتب ساز. . . .         26262626            

    نام هر ستون از جداول برنامه ، جدول بر اساس آننام هر ستون از جداول برنامه ، جدول بر اساس آننام هر ستون از جداول برنامه ، جدول بر اساس آننام هر ستون از جداول برنامه ، جدول بر اساس آن    ييييتيك داشته باشد ، با كليك كردن بر روتيك داشته باشد ، با كليك كردن بر روتيك داشته باشد ، با كليك كردن بر روتيك داشته باشد ، با كليك كردن بر رو

        ....ستون مرتب خواهد شدستون مرتب خواهد شدستون مرتب خواهد شدستون مرتب خواهد شد
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 پارامترهاي حسابداري 11 – 2
ي حسابداري و يا تركيب كليدهاي ي حسابداري و يا تركيب كليدهاي ي حسابداري و يا تركيب كليدهاي ي حسابداري و يا تركيب كليدهاي پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها    >پارامترهاي حسابداري از منوي شرايط محيطي پارامترهاي حسابداري از منوي شرايط محيطي پارامترهاي حسابداري از منوي شرايط محيطي پارامترهاي حسابداري از منوي شرايط محيطي 

Ctrl+Fقابل انتخاب هستند قابل انتخاب هستند قابل انتخاب هستند قابل انتخاب هستند     ٧....    

    ::::اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند 

در صورت تيك در صورت تيك در صورت تيك در صورت تيك : : : : حسابهاي مشتريان و فروشندگان در دو حساب جداگانه طبقه بندي شود حسابهاي مشتريان و فروشندگان در دو حساب جداگانه طبقه بندي شود حسابهاي مشتريان و فروشندگان در دو حساب جداگانه طبقه بندي شود حسابهاي مشتريان و فروشندگان در دو حساب جداگانه طبقه بندي شود . . . .     1111

فاكتور فروش در ليست حسابهاي تفصيلي ، تنها حسابهايي  فاكتور فروش در ليست حسابهاي تفصيلي ، تنها حسابهايي داشتن اين پارامتر ، هنگام صدور  فاكتور فروش در ليست حسابهاي تفصيلي ، تنها حسابهايي داشتن اين پارامتر ، هنگام صدور  فاكتور فروش در ليست حسابهاي تفصيلي ، تنها حسابهايي داشتن اين پارامتر ، هنگام صدور  داشتن اين پارامتر ، هنگام صدور 

. . . . معرفي فروشندگان ، تعريـف شـده انـد    معرفي فروشندگان ، تعريـف شـده انـد    معرفي فروشندگان ، تعريـف شـده انـد    معرفي فروشندگان ، تعريـف شـده انـد        >مايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه مايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه مايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه مايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه نننن

حسابهايي نمايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه  حسابهايي نمايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه همچنين در فاكتور خريد تنها  حسابهايي نمايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه همچنين در فاكتور خريد تنها  حسابهايي نمايش داده مي شوند كه از قسمت اطالعات پايه همچنين در فاكتور خريد تنها      >همچنين در فاكتور خريد تنها 

    . . . . معرفي مشتريان تعريف شده باشند معرفي مشتريان تعريف شده باشند معرفي مشتريان تعريف شده باشند معرفي مشتريان تعريف شده باشند 

    "گام معرفي حساب ، گام معرفي حساب ، گام معرفي حساب ، گام معرفي حساب ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، اگر هندر صورت فعال بودن اين پارامتر ، اگر هندر صورت فعال بودن اين پارامتر ، اگر هندر صورت فعال بودن اين پارامتر ، اگر هن: : : : نوع حساب پرسيده شود نوع حساب پرسيده شود نوع حساب پرسيده شود نوع حساب پرسيده شود . . . .     2222

) ) ) ) مشـتريان مشـتريان مشـتريان مشـتريان ((((حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني حسابهاي دريافتني     >تعريف شده باشد ، هنگام انتخاب  گزارشات تعريف شده باشد ، هنگام انتخاب  گزارشات تعريف شده باشد ، هنگام انتخاب  گزارشات تعريف شده باشد ، هنگام انتخاب  گزارشات     "نوع حساب نوع حساب نوع حساب نوع حساب 

تعريف شده تعريف شده تعريف شده تعريف شده     "حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتني"تنها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آنها تنها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آنها تنها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آنها تنها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آنها 

ا ا ا ا تنهـ تنهـ تنهـ تنهـ ) ) ) ) فروشندگانفروشندگانفروشندگانفروشندگان((((حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني حسابهاي پرداختني     >به همين ترتيب ، هنگام انتخاب  گزارشات به همين ترتيب ، هنگام انتخاب  گزارشات به همين ترتيب ، هنگام انتخاب  گزارشات به همين ترتيب ، هنگام انتخاب  گزارشات . . . . باشد باشد باشد باشد 

تعريـف شـده   تعريـف شـده   تعريـف شـده   تعريـف شـده       "حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني"حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آن ها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آن ها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آن ها حسابهايي نمايش داده مي شوند كه نوع حساب آن ها 

    ....باشدباشدباشدباشد

براي اين پارامتر سـه گزينـه قابـل    براي اين پارامتر سـه گزينـه قابـل    براي اين پارامتر سـه گزينـه قابـل    براي اين پارامتر سـه گزينـه قابـل    : : : : نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار مي شود . . . . 3333

ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود  ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب با استفاده از اين با استفاده از اين با استفاده از اين با استفاده از اين . . . . انتخاب است كه عب

امتر مي توان روش عملكرد سيستم را در مورد سقف اعتبار بدهكاري و بستانكاري حساب ، امتر مي توان روش عملكرد سيستم را در مورد سقف اعتبار بدهكاري و بستانكاري حساب ، امتر مي توان روش عملكرد سيستم را در مورد سقف اعتبار بدهكاري و بستانكاري حساب ، امتر مي توان روش عملكرد سيستم را در مورد سقف اعتبار بدهكاري و بستانكاري حساب ، پارپارپارپار

سـقف بـدهكاري و سـقف    سـقف بـدهكاري و سـقف    سـقف بـدهكاري و سـقف    سـقف بـدهكاري و سـقف        –كه در هنگام معرفي حساب تفصيلي در قسمت اطالعـات كلـي   كه در هنگام معرفي حساب تفصيلي در قسمت اطالعـات كلـي   كه در هنگام معرفي حساب تفصيلي در قسمت اطالعـات كلـي   كه در هنگام معرفي حساب تفصيلي در قسمت اطالعـات كلـي   

    ....بستانكاري مشخص شده است ، تعيين نمود بستانكاري مشخص شده است ، تعيين نمود بستانكاري مشخص شده است ، تعيين نمود بستانكاري مشخص شده است ، تعيين نمود 

. . . . به صورت پيش فرض ترتيب اسناد رعايت مي شود به صورت پيش فرض ترتيب اسناد رعايت مي شود به صورت پيش فرض ترتيب اسناد رعايت مي شود به صورت پيش فرض ترتيب اسناد رعايت مي شود : : : : سريال اسناد حسابداري رعايت نشود سريال اسناد حسابداري رعايت نشود سريال اسناد حسابداري رعايت نشود سريال اسناد حسابداري رعايت نشود . . . .     4444

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، . . . . يعني شماره اسناد حسابداري پشت سر هم است يعني شماره اسناد حسابداري پشت سر هم است يعني شماره اسناد حسابداري پشت سر هم است يعني شماره اسناد حسابداري پشت سر هم است 

    . . . . اين شرط چك نمي شود اين شرط چك نمي شود اين شرط چك نمي شود اين شرط چك نمي شود 

هاي دريافت و هاي دريافت و هاي دريافت و هاي دريافت و به طور پيش فرض سريال برگه به طور پيش فرض سريال برگه به طور پيش فرض سريال برگه به طور پيش فرض سريال برگه : : : : سريال اسناد دريافت و پرداخت رعايت نشود سريال اسناد دريافت و پرداخت رعايت نشود سريال اسناد دريافت و پرداخت رعايت نشود سريال اسناد دريافت و پرداخت رعايت نشود ....    5555

    . . . . با تيك زدن اين پارامتر اين شرط كنترل نمي شودبا تيك زدن اين پارامتر اين شرط كنترل نمي شودبا تيك زدن اين پارامتر اين شرط كنترل نمي شودبا تيك زدن اين پارامتر اين شرط كنترل نمي شود. . . . پرداخت رعايت مي شود پرداخت رعايت مي شود پرداخت رعايت مي شود پرداخت رعايت مي شود 

بـا تيـك زدن ايـن    بـا تيـك زدن ايـن    بـا تيـك زدن ايـن    بـا تيـك زدن ايـن    : : : : رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طرف مقابل ايجاد شود رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طرف مقابل ايجاد شود رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طرف مقابل ايجاد شود رديف جديد در سند حسابداري همراه با مبلغ طرف مقابل ايجاد شود . . . . 6666

در سند حسابداري ايجاد مي شود ، مبلغ رديف  قبلي سند  در سند حسابداري ايجاد مي شود ، مبلغ رديف  قبلي سند پارامتر هنگامي كه يك رديف جديد  در سند حسابداري ايجاد مي شود ، مبلغ رديف  قبلي سند پارامتر هنگامي كه يك رديف جديد  در سند حسابداري ايجاد مي شود ، مبلغ رديف  قبلي سند پارامتر هنگامي كه يك رديف جديد  پارامتر هنگامي كه يك رديف جديد 

در صورتي كه رديف قبلي بدهكار باشد ، رديف جديد بستانكار در صورتي كه رديف قبلي بدهكار باشد ، رديف جديد بستانكار در صورتي كه رديف قبلي بدهكار باشد ، رديف جديد بستانكار در صورتي كه رديف قبلي بدهكار باشد ، رديف جديد بستانكار . . . . كپي مي شود كپي مي شود كپي مي شود كپي مي شود     به رديف جديدبه رديف جديدبه رديف جديدبه رديف جديد

    . . . . مي شود و برعكس مي شود و برعكس مي شود و برعكس مي شود و برعكس 



 259259259259                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب كل مربوطه پرسيده شود . . . .     7777 پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب كل مربوطه پرسيده شود قبل از  پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب كل مربوطه پرسيده شود قبل از  پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب كل مربوطه پرسيده شود قبل از  همان طور كه از نام همان طور كه از نام همان طور كه از نام همان طور كه از نام : : : : قبل از 

اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر ، هنگـام بـاز شـدن ليسـت         اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر ، هنگـام بـاز شـدن ليسـت         اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر ، هنگـام بـاز شـدن ليسـت         اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر ، هنگـام بـاز شـدن ليسـت         

ابتدا حساب كل مربوط به اين حساب ابتدا حساب كل مربوط به اين حساب ابتدا حساب كل مربوط به اين حساب ابتدا حساب كل مربوط به اين حساب ... ... ... ... يلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و يلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و يلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و يلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و حسابهاي تفصحسابهاي تفصحسابهاي تفصحسابهاي تفص

    ....تفصيلي پرسيده مي شود تفصيلي پرسيده مي شود تفصيلي پرسيده مي شود تفصيلي پرسيده مي شود 

در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   در صـورت تيـك   : : : : قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ، حساب معين مربوطه پرسيده شـود  قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ، حساب معين مربوطه پرسيده شـود  قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ، حساب معين مربوطه پرسيده شـود  قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ، حساب معين مربوطه پرسيده شـود  . . . .     8888

يست حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات ،  يست حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات ، داشتن اين پارامتر هنگام باز شدن ل يست حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات ، داشتن اين پارامتر هنگام باز شدن ل يست حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات ، داشتن اين پارامتر هنگام باز شدن ل داشتن اين پارامتر هنگام باز شدن ل

    . . . . ابتدا حساب معين مربوط به حساب تفصيلي پرسيده مي شود ابتدا حساب معين مربوط به حساب تفصيلي پرسيده مي شود ابتدا حساب معين مربوط به حساب تفصيلي پرسيده مي شود ابتدا حساب معين مربوط به حساب تفصيلي پرسيده مي شود 

سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند : : : : نوع پيغام براي ترتيب تاريخ سند نوع پيغام براي ترتيب تاريخ سند نوع پيغام براي ترتيب تاريخ سند نوع پيغام براي ترتيب تاريخ سند . . . .     9999

اين سه گزينه روش عملكـرد سيسـتم را   اين سه گزينه روش عملكـرد سيسـتم را   اين سه گزينه روش عملكـرد سيسـتم را   اين سه گزينه روش عملكـرد سيسـتم را   . . . . از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود 

    ....ز تاريخ اسناد قبلي باشد تعيين مي كنندز تاريخ اسناد قبلي باشد تعيين مي كنندز تاريخ اسناد قبلي باشد تعيين مي كنندز تاريخ اسناد قبلي باشد تعيين مي كنندهنگامي كه تاريخ سند جديد ، قبل اهنگامي كه تاريخ سند جديد ، قبل اهنگامي كه تاريخ سند جديد ، قبل اهنگامي كه تاريخ سند جديد ، قبل ا

در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر شـرح  سـند      در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر شـرح  سـند      در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر شـرح  سـند      در صورت تيك داشـتن ايـن پـارامتر شـرح  سـند      : : : : شرح سند چك از شرح چك بيايد شرح سند چك از شرح چك بيايد شرح سند چك از شرح چك بيايد شرح سند چك از شرح چك بيايد . . . .     10101010

    ....حسابداري اتوماتيك  مربوط به چك،از شرح چك مي آيد حسابداري اتوماتيك  مربوط به چك،از شرح چك مي آيد حسابداري اتوماتيك  مربوط به چك،از شرح چك مي آيد حسابداري اتوماتيك  مربوط به چك،از شرح چك مي آيد 

براي اين پارامتر سه گزينه براي اين پارامتر سه گزينه براي اين پارامتر سه گزينه براي اين پارامتر سه گزينه : : : : نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار اسناد مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار اسناد مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار اسناد مي شود نوع كنترل وقتي مانده حساب بيش از اعتبار اسناد مي شود . . . .     11111111

ايـن پـارامتر نـوع عملكـرد     ايـن پـارامتر نـوع عملكـرد     ايـن پـارامتر نـوع عملكـرد     ايـن پـارامتر نـوع عملكـرد     ....خاب است بدون كنترل ، پيغام داده شود ، جلوگيري شودخاب است بدون كنترل ، پيغام داده شود ، جلوگيري شودخاب است بدون كنترل ، پيغام داده شود ، جلوگيري شودخاب است بدون كنترل ، پيغام داده شود ، جلوگيري شودقابل انتقابل انتقابل انتقابل انت

ز ميزان بدهكاري با اسـناد كـه در هنگـام معرفـي      ز ميزان بدهكاري با اسـناد كـه در هنگـام معرفـي     سيستم را هنگامي كه مانده طرف حساب ا ز ميزان بدهكاري با اسـناد كـه در هنگـام معرفـي     سيستم را هنگامي كه مانده طرف حساب ا ز ميزان بدهكاري با اسـناد كـه در هنگـام معرفـي     سيستم را هنگامي كه مانده طرف حساب ا سيستم را هنگامي كه مانده طرف حساب ا

كلي ، سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد تعريف شـده   كلي ، سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد تعريف شـده  حساب تفصيلي در قسمت اطالعات  كلي ، سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد تعريف شـده  حساب تفصيلي در قسمت اطالعات  كلي ، سقف بدهكاري و بستانكاري با اسناد تعريف شـده  حساب تفصيلي در قسمت اطالعات  حساب تفصيلي در قسمت اطالعات 

    . . . . است ، تعيين مي نمايد است ، تعيين مي نمايد است ، تعيين مي نمايد است ، تعيين مي نمايد 

در صورتي كه براي طرف حساب چك در صورتي كه براي طرف حساب چك در صورتي كه براي طرف حساب چك در صورتي كه براي طرف حساب چك : : : : مركز هزينه در رديف دوم سند چك اعمال شود مركز هزينه در رديف دوم سند چك اعمال شود مركز هزينه در رديف دوم سند چك اعمال شود مركز هزينه در رديف دوم سند چك اعمال شود     ....    12121212

مركز هزينه تعيين شده باشد و در هنگام ورود مشخصات چك ، مركز هزينه انتخاب شده باشد ، مركز هزينه تعيين شده باشد و در هنگام ورود مشخصات چك ، مركز هزينه انتخاب شده باشد ، مركز هزينه تعيين شده باشد و در هنگام ورود مشخصات چك ، مركز هزينه انتخاب شده باشد ، مركز هزينه تعيين شده باشد و در هنگام ورود مشخصات چك ، مركز هزينه انتخاب شده باشد ، 

پيش فرض مركز هزينه براي رديف اول ، يعني رديف مربوط  پيش فرض مركز هزينه براي رديف اول ، يعني رديف مربوط در سند حسابداري مربوطه به طور  پيش فرض مركز هزينه براي رديف اول ، يعني رديف مربوط در سند حسابداري مربوطه به طور  پيش فرض مركز هزينه براي رديف اول ، يعني رديف مربوط در سند حسابداري مربوطه به طور  در سند حسابداري مربوطه به طور 

اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، مركز هزينه براي اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، مركز هزينه براي اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، مركز هزينه براي اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، مركز هزينه براي . . . . گرفته مي شود گرفته مي شود گرفته مي شود گرفته مي شود     به طرف حساب ، در نظربه طرف حساب ، در نظربه طرف حساب ، در نظربه طرف حساب ، در نظر

ديف دوم  سند اتوماتيك مربوط به چك نيز اعمال مي شود  ديف دوم  سند اتوماتيك مربوط به چك نيز اعمال مي شود ر ديف دوم  سند اتوماتيك مربوط به چك نيز اعمال مي شود ر ديف دوم  سند اتوماتيك مربوط به چك نيز اعمال مي شود ر     .  .  .  .  ر

در هنگام صدور سند اتوماتيك در هنگام صدور سند اتوماتيك در هنگام صدور سند اتوماتيك در هنگام صدور سند اتوماتيك : : : : مركز هزينه در رديف هاي ديگر سند فاكتور اعمال شود مركز هزينه در رديف هاي ديگر سند فاكتور اعمال شود مركز هزينه در رديف هاي ديگر سند فاكتور اعمال شود مركز هزينه در رديف هاي ديگر سند فاكتور اعمال شود . . . .     13131313

ربوط به فاكتورها ، در صورتي كه فاكتور داراي مركز هز ربوط به فاكتورها ، در صورتي كه فاكتور داراي مركز هزم ربوط به فاكتورها ، در صورتي كه فاكتور داراي مركز هزم ربوط به فاكتورها ، در صورتي كه فاكتور داراي مركز هزم ينه باشد،به طور پيش فرض ، مركـز  ينه باشد،به طور پيش فرض ، مركـز  ينه باشد،به طور پيش فرض ، مركـز  ينه باشد،به طور پيش فرض ، مركـز  م

اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، . . . . هزينه براي رديف اول ،يعني طرف حساب اعمال مي شود هزينه براي رديف اول ،يعني طرف حساب اعمال مي شود هزينه براي رديف اول ،يعني طرف حساب اعمال مي شود هزينه براي رديف اول ،يعني طرف حساب اعمال مي شود 

 . مركز هزينه فاكتور براي تمام رديف هاي سند حسابداري مربوط به فاكتور اعمال مي شودمركز هزينه فاكتور براي تمام رديف هاي سند حسابداري مربوط به فاكتور اعمال مي شودمركز هزينه فاكتور براي تمام رديف هاي سند حسابداري مربوط به فاكتور اعمال مي شودمركز هزينه فاكتور براي تمام رديف هاي سند حسابداري مربوط به فاكتور اعمال مي شود

ر صـورتي كـه ايـن    ر صـورتي كـه ايـن    ر صـورتي كـه ايـن    ر صـورتي كـه ايـن    دددد: : : : هر كاربر فقط سندهاي صادر شده توسط خودش را مشاهده كند هر كاربر فقط سندهاي صادر شده توسط خودش را مشاهده كند هر كاربر فقط سندهاي صادر شده توسط خودش را مشاهده كند هر كاربر فقط سندهاي صادر شده توسط خودش را مشاهده كند . . . .     14141414

پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك 

داشته باشد ، تنها سندهايي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است و سندهايي را كه داشته باشد ، تنها سندهايي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است و سندهايي را كه داشته باشد ، تنها سندهايي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است و سندهايي را كه داشته باشد ، تنها سندهايي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است و سندهايي را كه 

اربران ديگر صادر كرده اند توسط وي قابل مشاهده نيست  اربران ديگر صادر كرده اند توسط وي قابل مشاهده نيست ك اربران ديگر صادر كرده اند توسط وي قابل مشاهده نيست ك اربران ديگر صادر كرده اند توسط وي قابل مشاهده نيست ك     ....ك
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در صورتي كه اين در صورتي كه اين در صورتي كه اين در صورتي كه اين : : : : پ صادر شده توسط خودش را مشاهده كند پ صادر شده توسط خودش را مشاهده كند پ صادر شده توسط خودش را مشاهده كند پ صادر شده توسط خودش را مشاهده كند ////دهاي ددهاي ددهاي ددهاي دهر كاربر فقط سنهر كاربر فقط سنهر كاربر فقط سنهر كاربر فقط سن. . . .     15151515

پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك پارامتر فعال باشد و كاربران مختلف معرفي شده باشند ، كاربري كه اين پارامتر براي وي تيك 

داشته باشد ، تنها برگه هاي دريافت و پرداختي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است داشته باشد ، تنها برگه هاي دريافت و پرداختي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است داشته باشد ، تنها برگه هاي دريافت و پرداختي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است داشته باشد ، تنها برگه هاي دريافت و پرداختي را مشاهده مي كند كه خودش صادر كرده است 

ربران ديگر صادر كرده اند توسـط وي قابـل مشـاهده        و برگه هاي دريافت و پرداختيو برگه هاي دريافت و پرداختيو برگه هاي دريافت و پرداختيو برگه هاي دريافت و پرداختي ربران ديگر صادر كرده اند توسـط وي قابـل مشـاهده    را كه كا ربران ديگر صادر كرده اند توسـط وي قابـل مشـاهده    را كه كا ربران ديگر صادر كرده اند توسـط وي قابـل مشـاهده    را كه كا را كه كا

    ....نيست نيست نيست نيست 

روش و چك دريافتي چك هاي برگشتي طرف حساب كنترل  شود ....    16161616 روش و چك دريافتي چك هاي برگشتي طرف حساب كنترل  شود آيا براي فاكتور ف روش و چك دريافتي چك هاي برگشتي طرف حساب كنترل  شود آيا براي فاكتور ف روش و چك دريافتي چك هاي برگشتي طرف حساب كنترل  شود آيا براي فاكتور ف     ::::آيا براي فاكتور ف

اين پارامتر عملكرد سيستم را هنگام صدور فاكتور فروش و چك دريافتي در صورتي كه طرف اين پارامتر عملكرد سيستم را هنگام صدور فاكتور فروش و چك دريافتي در صورتي كه طرف اين پارامتر عملكرد سيستم را هنگام صدور فاكتور فروش و چك دريافتي در صورتي كه طرف اين پارامتر عملكرد سيستم را هنگام صدور فاكتور فروش و چك دريافتي در صورتي كه طرف 

    ....حساب چك برگشتي داشته باشد،تعيين مي كند حساب چك برگشتي داشته باشد،تعيين مي كند حساب چك برگشتي داشته باشد،تعيين مي كند حساب چك برگشتي داشته باشد،تعيين مي كند 

متر روش نمايش مانده اعتبار حساب هنگام باز شدن ليست : : : : مانده اعتبار حساب مانده اعتبار حساب مانده اعتبار حساب مانده اعتبار حساب . . . .     17171717 متر روش نمايش مانده اعتبار حساب هنگام باز شدن ليست اين پارا متر روش نمايش مانده اعتبار حساب هنگام باز شدن ليست اين پارا متر روش نمايش مانده اعتبار حساب هنگام باز شدن ليست اين پارا اين پارا

براي اين پارامتر چهار گزينه قابل انتخاب است كه عبارتند از براي اين پارامتر چهار گزينه قابل انتخاب است كه عبارتند از براي اين پارامتر چهار گزينه قابل انتخاب است كه عبارتند از براي اين پارامتر چهار گزينه قابل انتخاب است كه عبارتند از .  .  .  .  حساب ها را تعيين مي نمايد حساب ها را تعيين مي نمايد حساب ها را تعيين مي نمايد حساب ها را تعيين مي نمايد 

نده اعتبار حساب نشان داده نمي شود ، فقط مانده حساب     –نشان داده نشود نشان داده نشود نشان داده نشود نشان داده نشود  نده اعتبار حساب نشان داده نمي شود ، فقط مانده حساب ما نده اعتبار حساب نشان داده نمي شود ، فقط مانده حساب ما نده اعتبار حساب نشان داده نمي شود ، فقط مانده حساب ما تنها مانده تنها مانده تنها مانده تنها مانده     –ما

اب را نمايش مي دهد ، مانده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي پاس نشده و مانده اب را نمايش مي دهد ، مانده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي پاس نشده و مانده اب را نمايش مي دهد ، مانده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي پاس نشده و مانده اب را نمايش مي دهد ، مانده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي پاس نشده و مانده حسحسحسحس

    ....حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده حساب بدون احتساب چك هاي دريافتي و پرداختي پاس نشده 

مي باشـد و گزينـه هـاي قابـل     مي باشـد و گزينـه هـاي قابـل     مي باشـد و گزينـه هـاي قابـل     مي باشـد و گزينـه هـاي قابـل         17171717اين پارامتر نيز مشابه پارامتر اين پارامتر نيز مشابه پارامتر اين پارامتر نيز مشابه پارامتر اين پارامتر نيز مشابه پارامتر : : : : مانده اسنادي حساب مانده اسنادي حساب مانده اسنادي حساب مانده اسنادي حساب . . . .     18181818

فاوت كه اين پارامتر نحوه نمايش مانده اسنادي فاوت كه اين پارامتر نحوه نمايش مانده اسنادي فاوت كه اين پارامتر نحوه نمايش مانده اسنادي فاوت كه اين پارامتر نحوه نمايش مانده اسنادي انتخاب آن نيز مشابه پارامتر قبل است با اين تانتخاب آن نيز مشابه پارامتر قبل است با اين تانتخاب آن نيز مشابه پارامتر قبل است با اين تانتخاب آن نيز مشابه پارامتر قبل است با اين ت

    . . . . حساب را مشخص مي كند حساب را مشخص مي كند حساب را مشخص مي كند حساب را مشخص مي كند 

در صورتي كه اين گزينـه تيـك داشـته باشـد و سـند      در صورتي كه اين گزينـه تيـك داشـته باشـد و سـند      در صورتي كه اين گزينـه تيـك داشـته باشـد و سـند      در صورتي كه اين گزينـه تيـك داشـته باشـد و سـند      : : : : سند غير تراز قابل صدور نباشد سند غير تراز قابل صدور نباشد سند غير تراز قابل صدور نباشد سند غير تراز قابل صدور نباشد . . . .     19191919

از نباشد ، برنامه اجازه خارج شدن از سند را نمي دهد  از نباشد ، برنامه اجازه خارج شدن از سند را نمي دهد حسابداري صادر شده تر از نباشد ، برنامه اجازه خارج شدن از سند را نمي دهد حسابداري صادر شده تر از نباشد ، برنامه اجازه خارج شدن از سند را نمي دهد حسابداري صادر شده تر     . . . . حسابداري صادر شده تر

    ييييبه صورت پيش فرض هنگامبه صورت پيش فرض هنگامبه صورت پيش فرض هنگامبه صورت پيش فرض هنگام: : : : پ اعمال شود پ اعمال شود پ اعمال شود پ اعمال شود ////سند دسند دسند دسند د    ديگر سندديگر سندديگر سندديگر سند    ييييمركز هزينه در رديف هامركز هزينه در رديف هامركز هزينه در رديف هامركز هزينه در رديف ها. . . .     20202020

كه در برگ دريافت و پرداخت مركز هزينه تعيين شود ، در سند اتوماتيـك مربـوط بـه بـرگ     كه در برگ دريافت و پرداخت مركز هزينه تعيين شود ، در سند اتوماتيـك مربـوط بـه بـرگ     كه در برگ دريافت و پرداخت مركز هزينه تعيين شود ، در سند اتوماتيـك مربـوط بـه بـرگ     كه در برگ دريافت و پرداخت مركز هزينه تعيين شود ، در سند اتوماتيـك مربـوط بـه بـرگ     

هزينه تعيين هزينه تعيين هزينه تعيين هزينه تعيين  مركزمركزمركزمركز) ) ) ) پ پ پ پ ////مربوط به حساب برگ دمربوط به حساب برگ دمربوط به حساب برگ دمربوط به حساب برگ د( ( ( ( رديف اول سند رديف اول سند رديف اول سند رديف اول سند     ييييتنها براتنها براتنها براتنها برا دريافت و پرداخت ،دريافت و پرداخت ،دريافت و پرداخت ،دريافت و پرداخت ،

پ نيـز مركـز   پ نيـز مركـز   پ نيـز مركـز   پ نيـز مركـز   ////حساب مقابل حساب برگ دحساب مقابل حساب برگ دحساب مقابل حساب برگ دحساب مقابل حساب برگ د    يييياگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، برااگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، برااگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، برااگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، برا. . . . شود شود شود شود     ييييمممم

    ....شود شود شود شود     ييييهزينه تعيين مهزينه تعيين مهزينه تعيين مهزينه تعيين م

اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر : : : : باشد باشد باشد باشد     ييييمركز هستند اجبارمركز هستند اجبارمركز هستند اجبارمركز هستند اجبار    ييييكه داراكه داراكه داراكه دارا    ييييحساب هايحساب هايحساب هايحساب هاي    ييييورود مركز هزينه براورود مركز هزينه براورود مركز هزينه براورود مركز هزينه برا....    21212121

، آيتم مركز هزينـه  ، آيتم مركز هزينـه  ، آيتم مركز هزينـه  ، آيتم مركز هزينـه      يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل    >كه در قسمت چارت حسابها كه در قسمت چارت حسابها كه در قسمت چارت حسابها كه در قسمت چارت حسابها     ييييتيك داشته باشد در صورتتيك داشته باشد در صورتتيك داشته باشد در صورتتيك داشته باشد در صورت

    ....شود شود شود شود     ييييمممم    ييييحساب مورد نظر ، اجبارحساب مورد نظر ، اجبارحساب مورد نظر ، اجبارحساب مورد نظر ، اجبار    ييييتيك خورده باشد ، ورود مركز هزينه براتيك خورده باشد ، ورود مركز هزينه براتيك خورده باشد ، ورود مركز هزينه براتيك خورده باشد ، ورود مركز هزينه برا

كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : بيايد بيايد بيايد بيايد     ييييدر فرم دفتر چك ، پيش فرض طرف حساب از چك قبلدر فرم دفتر چك ، پيش فرض طرف حساب از چك قبلدر فرم دفتر چك ، پيش فرض طرف حساب از چك قبلدر فرم دفتر چك ، پيش فرض طرف حساب از چك قبل. . . .     22222222

تيك داشته باشد ، هنگام ورود چك جديد ، به منظور سرعت در ورود اطالعات ، حساب مربوطه تيك داشته باشد ، هنگام ورود چك جديد ، به منظور سرعت در ورود اطالعات ، حساب مربوطه تيك داشته باشد ، هنگام ورود چك جديد ، به منظور سرعت در ورود اطالعات ، حساب مربوطه تيك داشته باشد ، هنگام ورود چك جديد ، به منظور سرعت در ورود اطالعات ، حساب مربوطه 

    ....آورد آورد آورد آورد     ييييمممم    ييييرا از چك قبلرا از چك قبلرا از چك قبلرا از چك قبل
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پيغام پيغام پيغام پيغام : : : :     ييييتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه ها    يييياين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، م    ييييبرابرابرابرا: : : : ييييب تكرارب تكرارب تكرارب تكرارنوع پيغام هنگام ورود شماره حسانوع پيغام هنگام ورود شماره حسانوع پيغام هنگام ورود شماره حسانوع پيغام هنگام ورود شماره حسا. . . .     23232323

كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود كد حساب     ييييداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگير كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود كد حساب شود و بدون  كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود كد حساب شود و بدون  كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود كد حساب شود و بدون  شود و بدون 

    ....باشندباشندباشندباشند    ييييمممم    ييييتكرارتكرارتكرارتكرار

پيغام پيغام پيغام پيغام : : : :     ييييتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه ها    يييياين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، م    ييييبرابرابرابرا:  :  :  :      يييينوع پيغام هنگام ورود شماره چك تكرارنوع پيغام هنگام ورود شماره چك تكرارنوع پيغام هنگام ورود شماره چك تكرارنوع پيغام هنگام ورود شماره چك تكرار. . . .     24242424

شود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط بـه كنتـرل شـماره چـك     شود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط بـه كنتـرل شـماره چـك     شود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط بـه كنتـرل شـماره چـك     شود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط بـه كنتـرل شـماره چـك         ييييوگيروگيروگيروگيرداده شود ، جلداده شود ، جلداده شود ، جلداده شود ، جل

    ....باشندباشندباشندباشند    ييييمممم    ييييتكرارتكرارتكرارتكرار

    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : چك ها داخل سند دريافت و پرداخت به صورت مستقيم قابل تعريف باشند چك ها داخل سند دريافت و پرداخت به صورت مستقيم قابل تعريف باشند چك ها داخل سند دريافت و پرداخت به صورت مستقيم قابل تعريف باشند چك ها داخل سند دريافت و پرداخت به صورت مستقيم قابل تعريف باشند . . . .     25252525

توان اطالعات مربوط به چك ها را بدون باز شدن دفتر توان اطالعات مربوط به چك ها را بدون باز شدن دفتر توان اطالعات مربوط به چك ها را بدون باز شدن دفتر توان اطالعات مربوط به چك ها را بدون باز شدن دفتر     ييييكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، مكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، مكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، مكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، م

    ) ) ) ) سرعت در ورود اطالعات سرعت در ورود اطالعات سرعت در ورود اطالعات سرعت در ورود اطالعات     ييييبرابرابرابرا( ( ( ( چك ، در برگ دريافت و پرداخت وارد نمود چك ، در برگ دريافت و پرداخت وارد نمود چك ، در برگ دريافت و پرداخت وارد نمود چك ، در برگ دريافت و پرداخت وارد نمود 

كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : كاربر نتواند اسناد كاربران ديگر را اصالح كند كاربر نتواند اسناد كاربران ديگر را اصالح كند كاربر نتواند اسناد كاربران ديگر را اصالح كند كاربر نتواند اسناد كاربران ديگر را اصالح كند . . . .     26262626

تواند اسناد كاربران ديگر را اصالح و حذف تواند اسناد كاربران ديگر را اصالح و حذف تواند اسناد كاربران ديگر را اصالح و حذف تواند اسناد كاربران ديگر را اصالح و حذف     ييييفرم انتخاب شده است ، نمفرم انتخاب شده است ، نمفرم انتخاب شده است ، نمفرم انتخاب شده است ، نم    ييييكه در باالكه در باالكه در باالكه در باال    يييي، كاربر، كاربر، كاربر، كاربر

    ....كند كند كند كند 

    ييييقطعقطعقطعقطع((((توانيد تعداد روز ثبت توانيد تعداد روز ثبت توانيد تعداد روز ثبت توانيد تعداد روز ثبت     ييييدر اين پارامتر ، شما مدر اين پارامتر ، شما مدر اين پارامتر ، شما مدر اين پارامتر ، شما م: : : : ثبت سند ها به صورت اتوماتيك ثبت سند ها به صورت اتوماتيك ثبت سند ها به صورت اتوماتيك ثبت سند ها به صورت اتوماتيك . . . .     27272727

كه مقدار اين پارامتر برابر كه مقدار اين پارامتر برابر كه مقدار اين پارامتر برابر كه مقدار اين پارامتر برابر     ييييبه عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورت. . . . اتوماتيك اسناد را مشخص نماييد اتوماتيك اسناد را مشخص نماييد اتوماتيك اسناد را مشخص نماييد اتوماتيك اسناد را مشخص نماييد ) ) ) ) شدنشدنشدنشدن

اسناد يك روز پس از صدور به حالـت  اسناد يك روز پس از صدور به حالـت  اسناد يك روز پس از صدور به حالـت  اسناد يك روز پس از صدور به حالـت      ييييار ، تمامار ، تمامار ، تمامار ، تمامباشد ، به صورت خودكباشد ، به صورت خودكباشد ، به صورت خودكباشد ، به صورت خودك انتخاب شدهانتخاب شدهانتخاب شدهانتخاب شده    "1111"با با با با 

توانند اسناد را اصالح يا حذف كنند مگر اين كه مدير توانند اسناد را اصالح يا حذف كنند مگر اين كه مدير توانند اسناد را اصالح يا حذف كنند مگر اين كه مدير توانند اسناد را اصالح يا حذف كنند مگر اين كه مدير     ييييآيند و كاربران نمآيند و كاربران نمآيند و كاربران نمآيند و كاربران نم    ييييشده در مشده در مشده در مشده در م    ييييقطعقطعقطعقطع

    . . . . سيستم اسناد را از حالت ثبت شده خارج كند سيستم اسناد را از حالت ثبت شده خارج كند سيستم اسناد را از حالت ثبت شده خارج كند سيستم اسناد را از حالت ثبت شده خارج كند 

كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ،  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ،  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ،  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ،      ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : كد حساب از رديف آخر سند بيايد كد حساب از رديف آخر سند بيايد كد حساب از رديف آخر سند بيايد كد حساب از رديف آخر سند بيايد / / / / نام نام نام نام . . . .     28282828

، حساب مربوط به رديف جديد را به صورت اتوماتيك از رديـف  ، حساب مربوط به رديف جديد را به صورت اتوماتيك از رديـف  ، حساب مربوط به رديف جديد را به صورت اتوماتيك از رديـف  ، حساب مربوط به رديف جديد را به صورت اتوماتيك از رديـف      ييييگام صدور سند حسابدارگام صدور سند حسابدارگام صدور سند حسابدارگام صدور سند حسابدارهنهنهنهن

    ....آورد آورد آورد آورد     ييييمممم    ييييقبلقبلقبلقبل

پيغام پيغام پيغام پيغام             ييييتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه ها    يييياين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، م    ييييبرابرابرابرا: : : :     يييينوع پيغام هنگام ورود نام حساب تكرارنوع پيغام هنگام ورود نام حساب تكرارنوع پيغام هنگام ورود نام حساب تكرارنوع پيغام هنگام ورود نام حساب تكرار. . . .     29292929

بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود نام    ييييداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگيرداده شود ، جلوگير بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود نامشود و  بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود نامشود و  بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل ورود نامشود و  حساب حساب حساب حساب     شود و 

    . . . . باشند باشند باشند باشند     ييييمممم    ييييتكرارتكرارتكرارتكرار

در در در در : : : : شـود  شـود  شـود  شـود      ييييكه مركـز ندارنـد جلـوگير   كه مركـز ندارنـد جلـوگير   كه مركـز ندارنـد جلـوگير   كه مركـز ندارنـد جلـوگير       ييييحساب هايحساب هايحساب هايحساب هاي    يييياز انتخاب مركز هزينه در سند برااز انتخاب مركز هزينه در سند برااز انتخاب مركز هزينه در سند برااز انتخاب مركز هزينه در سند برا. . . . 30303030

كه در تعريفشان تيك مركز كه در تعريفشان تيك مركز كه در تعريفشان تيك مركز كه در تعريفشان تيك مركز     ييييحسابهايحسابهايحسابهايحسابهاي    ييييكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در سند براكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در سند براكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در سند براكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در سند برا    ييييصورتصورتصورتصورت

    ....توان مركز هزينه انتخاب نمودتوان مركز هزينه انتخاب نمودتوان مركز هزينه انتخاب نمودتوان مركز هزينه انتخاب نمود    ييييهزينه زده نشده باشد، نمهزينه زده نشده باشد، نمهزينه زده نشده باشد، نمهزينه زده نشده باشد، نم

شـرح  شـرح  شـرح  شـرح      ييييتوانيد بـرا توانيد بـرا توانيد بـرا توانيد بـرا     ييييبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر م: : : : پ پ پ پ ////شرح اتوماتيك سند دشرح اتوماتيك سند دشرح اتوماتيك سند دشرح اتوماتيك سند دتعريف فرمت تعريف فرمت تعريف فرمت تعريف فرمت . . . . 32323232

دكمه فلش دكمه فلش دكمه فلش دكمه فلش     يييياين كار  بر رواين كار  بر رواين كار  بر رواين كار  بر رو    ييييبرابرابرابرا. . . . پ ، فرمت تعيين كنيد پ ، فرمت تعيين كنيد پ ، فرمت تعيين كنيد پ ، فرمت تعيين كنيد ////اتوماتيك اسناد مربوط به اسناد داتوماتيك اسناد مربوط به اسناد داتوماتيك اسناد مربوط به اسناد داتوماتيك اسناد مربوط به اسناد د

باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به     ييييدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت م. . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 
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يك يك يك يك     "متن ثابتمتن ثابتمتن ثابتمتن ثابت"انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون     "نوع شرح نوع شرح نوع شرح نوع شرح "از قسمت از قسمت از قسمت از قسمت     توانتوانتوانتوان    ييييرود كه مرود كه مرود كه مرود كه م    ييييكار مكار مكار مكار م

    ....عبارت را تايپ نمود عبارت را تايپ نمود عبارت را تايپ نمود عبارت را تايپ نمود 

شرح شرح شرح شرح     يييينمائيد، برانمائيد، برانمائيد، برانمائيد، برا    يييياگر از برنامه دو زبانه استفاده ماگر از برنامه دو زبانه استفاده ماگر از برنامه دو زبانه استفاده ماگر از برنامه دو زبانه استفاده م: : : : پر شدن شرح دوم سند پر شدن شرح دوم سند پر شدن شرح دوم سند پر شدن شرح دوم سند     ييييزبان برازبان برازبان برازبان برا. . . . 33333333

    ....و يا هيچ كدام را انتخاب نمائيدو يا هيچ كدام را انتخاب نمائيدو يا هيچ كدام را انتخاب نمائيدو يا هيچ كدام را انتخاب نمائيد    يييي، فارس، فارس، فارس، فارسيييي، عرب، عرب، عرب، عربييييانگليسانگليسانگليسانگليس    يييياز زبانهااز زبانهااز زبانهااز زبانها    ييييتوانيد يكتوانيد يكتوانيد يكتوانيد يك    ييييسند دوم مسند دوم مسند دوم مسند دوم م

همان طور كه همان طور كه همان طور كه همان طور كه : : : : قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب سرگروه مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب سرگروه مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب سرگروه مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد حساب ،  حساب سرگروه مربوطه پرسيده شود     ....    34343434

از نام اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، هنگام باز شدن ليست  از نام اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، هنگام باز شدن ليست  از نام اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، هنگام باز شدن ليست  از نام اين پارامتر مشخص است ، در صورت تيك داشتن اين پارامتر ، هنگام باز شدن ليست  

ابتدا حساب سرگروه مربوط بـه ايـن   ابتدا حساب سرگروه مربوط بـه ايـن   ابتدا حساب سرگروه مربوط بـه ايـن   ابتدا حساب سرگروه مربوط بـه ايـن   ... ... ... ... حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و حسابهاي تفصيلي در فاكتورها ، اسناد و گزارشات و 

    ....يده مي شود يده مي شود يده مي شود يده مي شود حساب تفصيلي پرسحساب تفصيلي پرسحساب تفصيلي پرسحساب تفصيلي پرس

اگر تيك كنترل سند زده شده باشد، با اگر تيك كنترل سند زده شده باشد، با اگر تيك كنترل سند زده شده باشد، با اگر تيك كنترل سند زده شده باشد، با : : : : كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند     ييييسندهايسندهايسندهايسندهاي. . . .     35353535

    ....نمودنمودنمودنمود    ييييتوان جلوگيرتوان جلوگيرتوان جلوگيرتوان جلوگير    ييييتيك دار نمودن اين پارامتر از تغيير مجدد آن متيك دار نمودن اين پارامتر از تغيير مجدد آن متيك دار نمودن اين پارامتر از تغيير مجدد آن متيك دار نمودن اين پارامتر از تغيير مجدد آن م

محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه ((((اسناد بعد از سررسيد  اسناد بعد از سررسيد  اسناد بعد از سررسيد  اسناد بعد از سررسيد      ييييخرج شده در سقف اعتبارخرج شده در سقف اعتبارخرج شده در سقف اعتبارخرج شده در سقف اعتبار    ييييتعداد روز محاسبه چك هاتعداد روز محاسبه چك هاتعداد روز محاسبه چك هاتعداد روز محاسبه چك ها. . . .     36363636

كـه  كـه  كـه  كـه      ييييييييچك هـا چك هـا چك هـا چك هـا     ييييور كه از نام اين پارامتر مشخص است ، زمان محاسبه براور كه از نام اين پارامتر مشخص است ، زمان محاسبه براور كه از نام اين پارامتر مشخص است ، زمان محاسبه براور كه از نام اين پارامتر مشخص است ، زمان محاسبه براهمان طهمان طهمان طهمان ط) : ) : ) : ) : نشودنشودنشودنشود

    ....دددديييينمانمانمانما    ييييخرج شده اند را مشخص مخرج شده اند را مشخص مخرج شده اند را مشخص مخرج شده اند را مشخص م

اين اين اين اين     ييييبرابرابرابرا: : : : كنترل تاريخ سررسيد چك و ماكزيمم تعيين شده در حساب كنترل تاريخ سررسيد چك و ماكزيمم تعيين شده در حساب كنترل تاريخ سررسيد چك و ماكزيمم تعيين شده در حساب كنترل تاريخ سررسيد چك و ماكزيمم تعيين شده در حساب     يييينوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برا. . . .     37373737

شود و بدون كنترل را انتخاب كرد شود و بدون كنترل را انتخاب كرد شود و بدون كنترل را انتخاب كرد شود و بدون كنترل را انتخاب كرد     ييييپيغام داده شود ، جلوگيرپيغام داده شود ، جلوگيرپيغام داده شود ، جلوگيرپيغام داده شود ، جلوگير: : : :     ييييتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه ها    ييييپارامتر ، مپارامتر ، مپارامتر ، مپارامتر ، م

با توجه به ماكزيمم تعداد روز تسويه كه در اطالعات جزئ با توجه به ماكزيمم تعداد روز تسويه كه در اطالعات جزئكه  با توجه به ماكزيمم تعداد روز تسويه كه در اطالعات جزئكه  با توجه به ماكزيمم تعداد روز تسويه كه در اطالعات جزئكه      ييييگردد، مـ گردد، مـ گردد، مـ گردد، مـ     ييييحساب تعيين محساب تعيين محساب تعيين محساب تعيين م    ييييكه 

    ....توان نوع هشدار سيستم را مشخص نمودتوان نوع هشدار سيستم را مشخص نمودتوان نوع هشدار سيستم را مشخص نمودتوان نوع هشدار سيستم را مشخص نمود



 263263263263                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 پارامترهاي خريد و فروش  11 – 3

رنامه در مورد خريد و فروش مي باشـد كـه از منـوي     رنامه در مورد خريد و فروش مي باشـد كـه از منـوي    پارامتر هاي خريد و فروش ، تنظيمات ب رنامه در مورد خريد و فروش مي باشـد كـه از منـوي    پارامتر هاي خريد و فروش ، تنظيمات ب رنامه در مورد خريد و فروش مي باشـد كـه از منـوي    پارامتر هاي خريد و فروش ، تنظيمات ب پارامتر هاي خريد و فروش ، تنظيمات ب

    Ctrl+F٨پارامترهاي خريد و فروش و يا با استفاده از تركيب كليـدهاي  پارامترهاي خريد و فروش و يا با استفاده از تركيب كليـدهاي  پارامترهاي خريد و فروش و يا با استفاده از تركيب كليـدهاي  پارامترهاي خريد و فروش و يا با استفاده از تركيب كليـدهاي      >شرايط محيطي شرايط محيطي شرايط محيطي شرايط محيطي 

    . . . . قابل دسترسي است قابل دسترسي است قابل دسترسي است قابل دسترسي است 

    ::::پارامتر هاي خريد و فروش به شرح زير مي باشند پارامتر هاي خريد و فروش به شرح زير مي باشند پارامتر هاي خريد و فروش به شرح زير مي باشند پارامتر هاي خريد و فروش به شرح زير مي باشند 

در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك : : : : موجودي ندارند صادر شود موجودي ندارند صادر شود موجودي ندارند صادر شود موجودي ندارند صادر شود پيغام هشدار براي كاالهايي كه پيغام هشدار براي كاالهايي كه پيغام هشدار براي كاالهايي كه پيغام هشدار براي كاالهايي كه . . . .     1111

داشته باشد ،  اگر يك رديف جديد در فاكتور ايجاد شود كه منجر به منفي شدن مانده موجودي داشته باشد ،  اگر يك رديف جديد در فاكتور ايجاد شود كه منجر به منفي شدن مانده موجودي داشته باشد ،  اگر يك رديف جديد در فاكتور ايجاد شود كه منجر به منفي شدن مانده موجودي داشته باشد ،  اگر يك رديف جديد در فاكتور ايجاد شود كه منجر به منفي شدن مانده موجودي 

اين كه موجودي كاالي مورد نظر منفي مي شود نمايش داده  اين كه موجودي كاالي مورد نظر منفي مي شود نمايش داده كاال شود، پيغام هشداري مبني بر  اين كه موجودي كاالي مورد نظر منفي مي شود نمايش داده كاال شود، پيغام هشداري مبني بر  اين كه موجودي كاالي مورد نظر منفي مي شود نمايش داده كاال شود، پيغام هشداري مبني بر  كاال شود، پيغام هشداري مبني بر 

    . . . . مي شود مي شود مي شود مي شود 

در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورتي كه در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورتي كه در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورتي كه در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورتي كه : : : : ا پذيرفته نشود ا پذيرفته نشود ا پذيرفته نشود ا پذيرفته نشود موجودي منفي براي كاالهموجودي منفي براي كاالهموجودي منفي براي كاالهموجودي منفي براي كااله. . . .     2222

به منفي شدن موجودي شود ، برنامه اجازه ذخيره شدن آن  به منفي شدن موجودي شود ، برنامه اجازه ذخيره شدن آن صدور رديف جديدي درفاكتور منجر  به منفي شدن موجودي شود ، برنامه اجازه ذخيره شدن آن صدور رديف جديدي درفاكتور منجر  به منفي شدن موجودي شود ، برنامه اجازه ذخيره شدن آن صدور رديف جديدي درفاكتور منجر  صدور رديف جديدي درفاكتور منجر 

    . . . . رديف را نمي دهد رديف را نمي دهد رديف را نمي دهد رديف را نمي دهد 

اين پارامتر تعيين مي كنـد كـه در   اين پارامتر تعيين مي كنـد كـه در   اين پارامتر تعيين مي كنـد كـه در   اين پارامتر تعيين مي كنـد كـه در   : : : : هزينه هاي فاكتور قبل از تخفيف فاكتور اعمال شود هزينه هاي فاكتور قبل از تخفيف فاكتور اعمال شود هزينه هاي فاكتور قبل از تخفيف فاكتور اعمال شود هزينه هاي فاكتور قبل از تخفيف فاكتور اعمال شود . . . .     3333

خفيف در فاكتور ، ابتدا هزينه ها از مبلغ فاكتور كم شـود و سـپس تخفيـف    خفيف در فاكتور ، ابتدا هزينه ها از مبلغ فاكتور كم شـود و سـپس تخفيـف    خفيف در فاكتور ، ابتدا هزينه ها از مبلغ فاكتور كم شـود و سـپس تخفيـف    خفيف در فاكتور ، ابتدا هزينه ها از مبلغ فاكتور كم شـود و سـپس تخفيـف    صورت داشتن  تصورت داشتن  تصورت داشتن  تصورت داشتن  ت

    . . . . محاسبه شود يا خير محاسبه شود يا خير محاسبه شود يا خير محاسبه شود يا خير 

در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد : : : : فروش سفارشات بر اساس موجودي آزاد صورت گيرد فروش سفارشات بر اساس موجودي آزاد صورت گيرد فروش سفارشات بر اساس موجودي آزاد صورت گيرد فروش سفارشات بر اساس موجودي آزاد صورت گيرد . . . .     4444

سفارش فروش ، فاكتور مربوطه با توجه به مانده موجودي  سفارش فروش ، فاكتور مربوطه با توجه به مانده موجودي ، هنگام صدور فاكتور فروش از روي  سفارش فروش ، فاكتور مربوطه با توجه به مانده موجودي ، هنگام صدور فاكتور فروش از روي  سفارش فروش ، فاكتور مربوطه با توجه به مانده موجودي ، هنگام صدور فاكتور فروش از روي  ، هنگام صدور فاكتور فروش از روي 

    .... صادر مي شود  صادر مي شود  صادر مي شود  صادر مي شود كاالكاالكاالكاال

به طور پيش فرض ترتيب سريال فاكتورها به طور پيش فرض ترتيب سريال فاكتورها به طور پيش فرض ترتيب سريال فاكتورها به طور پيش فرض ترتيب سريال فاكتورها : : : : سريال فاكتورهاي خريد و فروش رعايت نشود سريال فاكتورهاي خريد و فروش رعايت نشود سريال فاكتورهاي خريد و فروش رعايت نشود سريال فاكتورهاي خريد و فروش رعايت نشود . . . .     5555

اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك . . . . در برنامه رعايت مي شود يعني الزاما شماره فاكتورها بايد مرتب باشند در برنامه رعايت مي شود يعني الزاما شماره فاكتورها بايد مرتب باشند در برنامه رعايت مي شود يعني الزاما شماره فاكتورها بايد مرتب باشند در برنامه رعايت مي شود يعني الزاما شماره فاكتورها بايد مرتب باشند 

ي كه اين پارامتر ي كه اين پارامتر ي كه اين پارامتر ي كه اين پارامتر به عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورتبه عنوان مثال در صورت. . . . داشته باشد ، ترتيب سريال فاكتورها كنترل نمي شود داشته باشد ، ترتيب سريال فاكتورها كنترل نمي شود داشته باشد ، ترتيب سريال فاكتورها كنترل نمي شود داشته باشد ، ترتيب سريال فاكتورها كنترل نمي شود 

فعال نباشد هنگام حذف يك فاكتور از بين فاكتورهاي قبلي سيستم پيغام مي دهد كه سريال فعال نباشد هنگام حذف يك فاكتور از بين فاكتورهاي قبلي سيستم پيغام مي دهد كه سريال فعال نباشد هنگام حذف يك فاكتور از بين فاكتورهاي قبلي سيستم پيغام مي دهد كه سريال فعال نباشد هنگام حذف يك فاكتور از بين فاكتورهاي قبلي سيستم پيغام مي دهد كه سريال 

    . . . . فاكتورها رعايت نشده است فاكتورها رعايت نشده است فاكتورها رعايت نشده است فاكتورها رعايت نشده است 

در صـورتي كـه ايـن    در صـورتي كـه ايـن    در صـورتي كـه ايـن    در صـورتي كـه ايـن    : : : : اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شود اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شود اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شود اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك صادر شود . . . .     6666

ه  فاكتور به صورت اتوماتيك سند حسابداري مربوطه نيز  ه  فاكتور به صورت اتوماتيك سند حسابداري مربوطه نيز پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ذخير ه  فاكتور به صورت اتوماتيك سند حسابداري مربوطه نيز پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ذخير ه  فاكتور به صورت اتوماتيك سند حسابداري مربوطه نيز پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ذخير پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ذخير

    . . . . صادر مي شود صادر مي شود صادر مي شود صادر مي شود 

پارامتر اگر پارامتر اگر پارامتر اگر پارامتر اگر     در صورت فعال بودن ايندر صورت فعال بودن ايندر صورت فعال بودن ايندر صورت فعال بودن اين: : : : ثبت كردن  بالفاصله سند حسابداري فاكتورهاي ديگر ثبت كردن  بالفاصله سند حسابداري فاكتورهاي ديگر ثبت كردن  بالفاصله سند حسابداري فاكتورهاي ديگر ثبت كردن  بالفاصله سند حسابداري فاكتورهاي ديگر . . . .     7777

مـثال تغييـر قيمـت    مـثال تغييـر قيمـت    مـثال تغييـر قيمـت    مـثال تغييـر قيمـت    ( ( ( ( صدور سند براي يك فاكتور ، منجر به تغيير در فاكتورهاي ديگر شـود  صدور سند براي يك فاكتور ، منجر به تغيير در فاكتورهاي ديگر شـود  صدور سند براي يك فاكتور ، منجر به تغيير در فاكتورهاي ديگر شـود  صدور سند براي يك فاكتور ، منجر به تغيير در فاكتورهاي ديگر شـود  

سند حسابداري مربوط به آن فاكتور ها نيز اصالح مي شود ) ) ) ) ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين  سند حسابداري مربوط به آن فاكتور ها نيز اصالح مي شود ،  سند حسابداري مربوط به آن فاكتور ها نيز اصالح مي شود ،  سند حسابداري مربوط به آن فاكتور ها نيز اصالح مي شود ،   ، . . . .    
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در صورت تيك داشتن در صورت تيك داشتن در صورت تيك داشتن در صورت تيك داشتن : : : : قبل از پرسيدن نام يا كد كاال زير گروه كاالي مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد كاال زير گروه كاالي مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد كاال زير گروه كاالي مربوطه پرسيده شود قبل از پرسيدن نام يا كد كاال زير گروه كاالي مربوطه پرسيده شود . . . .     8888

ر هنگام باز شدن ليست كاالها در فاكتورها  و گزارشات ، ابتدا زير گروه كاالي مربوطه ر هنگام باز شدن ليست كاالها در فاكتورها  و گزارشات ، ابتدا زير گروه كاالي مربوطه ر هنگام باز شدن ليست كاالها در فاكتورها  و گزارشات ، ابتدا زير گروه كاالي مربوطه ر هنگام باز شدن ليست كاالها در فاكتورها  و گزارشات ، ابتدا زير گروه كاالي مربوطه اين پارامتاين پارامتاين پارامتاين پارامت

    ....پرسيده مي شود پرسيده مي شود پرسيده مي شود پرسيده مي شود 

در هنگام معرفي اقالم موجودي فيلدي در هنگام معرفي اقالم موجودي فيلدي در هنگام معرفي اقالم موجودي فيلدي در هنگام معرفي اقالم موجودي فيلدي : : : : هنگام رسيدن كاال به نقطه سفارش پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به نقطه سفارش پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به نقطه سفارش پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به نقطه سفارش پيغام داده شود . . . .     9999

رت تيك رت تيك رت تيك رت تيك در صودر صودر صودر صو. . . . به نام مي نيمم موجودي وجود دارد كه نقطه سفارش كاال را مشخص مي كند به نام مي نيمم موجودي وجود دارد كه نقطه سفارش كاال را مشخص مي كند به نام مي نيمم موجودي وجود دارد كه نقطه سفارش كاال را مشخص مي كند به نام مي نيمم موجودي وجود دارد كه نقطه سفارش كاال را مشخص مي كند 

    ....داشتن اين پارامتر هنگامي كه موجودي كاال به اين عدد برسد ، پيغام داده مي شود داشتن اين پارامتر هنگامي كه موجودي كاال به اين عدد برسد ، پيغام داده مي شود داشتن اين پارامتر هنگامي كه موجودي كاال به اين عدد برسد ، پيغام داده مي شود داشتن اين پارامتر هنگامي كه موجودي كاال به اين عدد برسد ، پيغام داده مي شود 

اگر اين پـارامتر فعـال باشـد    اگر اين پـارامتر فعـال باشـد    اگر اين پـارامتر فعـال باشـد    اگر اين پـارامتر فعـال باشـد    : : : : هنگام رسيدن كاال به موجودي ماكزيمم پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به موجودي ماكزيمم پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به موجودي ماكزيمم پيغام داده شود هنگام رسيدن كاال به موجودي ماكزيمم پيغام داده شود . . . .     10101010

هنگامي كه با عمليات ورود كاال ،  موجودي كاال از موجودي ماكزيمم تعريف شده در معرفـي  هنگامي كه با عمليات ورود كاال ،  موجودي كاال از موجودي ماكزيمم تعريف شده در معرفـي  هنگامي كه با عمليات ورود كاال ،  موجودي كاال از موجودي ماكزيمم تعريف شده در معرفـي  هنگامي كه با عمليات ورود كاال ،  موجودي كاال از موجودي ماكزيمم تعريف شده در معرفـي  

    . . . . يشتر شود ، سيستم پيغام مي دهد يشتر شود ، سيستم پيغام مي دهد يشتر شود ، سيستم پيغام مي دهد يشتر شود ، سيستم پيغام مي دهد كاال بكاال بكاال بكاال ب

قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم پيغام داده شود . . . .     11111111 قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم پيغام داده شود هنگام انتخاب  قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم پيغام داده شود هنگام انتخاب  قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم پيغام داده شود هنگام انتخاب  اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر : : : : هنگام انتخاب 

فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف 

يمم تعريف شده وارد نمايد پيغـام  يمم تعريف شده وارد نمايد پيغـام  يمم تعريف شده وارد نمايد پيغـام  يمم تعريف شده وارد نمايد پيغـام  شده در هنگام معرفي كاال و يا قيمتي كمتر از قيمت مي نشده در هنگام معرفي كاال و يا قيمتي كمتر از قيمت مي نشده در هنگام معرفي كاال و يا قيمتي كمتر از قيمت مي نشده در هنگام معرفي كاال و يا قيمتي كمتر از قيمت مي ن

    ....اخطار  نمايش داده مي شود اخطار  نمايش داده مي شود اخطار  نمايش داده مي شود اخطار  نمايش داده مي شود 

اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر اگر اين پارامتر : : : : هنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم جلوگيري شود هنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم جلوگيري شود هنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم جلوگيري شود هنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مي نيمم و ماكزيمم جلوگيري شود . . . .     12121212

فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف فعال باشد ، هنگامي كه كاربر در  هنگام صدور فاكتور قيمتي بيشتر از قيمت ماكزيمم تعريف 

يمتي كمتر از قيمت مي نيمم تعريف شده وارد نمايد از صدور يمتي كمتر از قيمت مي نيمم تعريف شده وارد نمايد از صدور يمتي كمتر از قيمت مي نيمم تعريف شده وارد نمايد از صدور يمتي كمتر از قيمت مي نيمم تعريف شده وارد نمايد از صدور شده در هنگام معرفي كاال و يا قشده در هنگام معرفي كاال و يا قشده در هنگام معرفي كاال و يا قشده در هنگام معرفي كاال و يا ق

    ....سند جلوگيري مي شود  سند جلوگيري مي شود  سند جلوگيري مي شود  سند جلوگيري مي شود  

در صورت تيك داشتن اين پارامتر برنامه اجازه در صورت تيك داشتن اين پارامتر برنامه اجازه در صورت تيك داشتن اين پارامتر برنامه اجازه در صورت تيك داشتن اين پارامتر برنامه اجازه : : : : رفرنس تكراري در فاكتور پذيرفته نشود رفرنس تكراري در فاكتور پذيرفته نشود رفرنس تكراري در فاكتور پذيرفته نشود رفرنس تكراري در فاكتور پذيرفته نشود . . . .     13131313

    . . . . ورود رفرنس تكراري در فاكتور را نمي دهد ورود رفرنس تكراري در فاكتور را نمي دهد ورود رفرنس تكراري در فاكتور را نمي دهد ورود رفرنس تكراري در فاكتور را نمي دهد 

رتي كه اين پارامتر فعال باشد ، پس رتي كه اين پارامتر فعال باشد ، پس رتي كه اين پارامتر فعال باشد ، پس رتي كه اين پارامتر فعال باشد ، پس در صودر صودر صودر صو: : : : كاردكس كاال به صورت اتوماتيك اصالح شود كاردكس كاال به صورت اتوماتيك اصالح شود كاردكس كاال به صورت اتوماتيك اصالح شود كاردكس كاال به صورت اتوماتيك اصالح شود . . . .     14141414

از ورود هر رديف از فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي آن رديف به صورت اتوماتيك تصحيح مي از ورود هر رديف از فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي آن رديف به صورت اتوماتيك تصحيح مي از ورود هر رديف از فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي آن رديف به صورت اتوماتيك تصحيح مي از ورود هر رديف از فاكتور ، كاردكس مربوط به كاالي آن رديف به صورت اتوماتيك تصحيح مي 

    ....گردد گردد گردد گردد 

كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته كه اين پارامتر تيك داشته     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : مربوط به فاكتورها صادر نشود مربوط به فاكتورها صادر نشود مربوط به فاكتورها صادر نشود مربوط به فاكتورها صادر نشود     يييياسناد حسابداراسناد حسابداراسناد حسابداراسناد حسابدار. . . .     15151515

    ....شود شود شود شود     ييييفاكتور ها سند اتوماتيك صادر نمفاكتور ها سند اتوماتيك صادر نمفاكتور ها سند اتوماتيك صادر نمفاكتور ها سند اتوماتيك صادر نم    ييييباشد براباشد براباشد براباشد برا

در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    : : : : قبل از پرسيدن زيرگروه كاال گروه كاال پرسيده شود قبل از پرسيدن زيرگروه كاال گروه كاال پرسيده شود قبل از پرسيدن زيرگروه كاال گروه كاال پرسيده شود قبل از پرسيدن زيرگروه كاال گروه كاال پرسيده شود . . . .     16161616

، هنگام باز شدن ليست كاالها قبل از پرسيدن زيرگـروه   ، هنگام باز شدن ليست كاالها قبل از پرسيدن زيرگـروه  داشته باشد در فاكتورها و گزارش ها  ، هنگام باز شدن ليست كاالها قبل از پرسيدن زيرگـروه  داشته باشد در فاكتورها و گزارش ها  ، هنگام باز شدن ليست كاالها قبل از پرسيدن زيرگـروه  داشته باشد در فاكتورها و گزارش ها  داشته باشد در فاكتورها و گزارش ها 

بته اين امكان زماني مفيد خواهد بود كه پارامتر شماره. . . . كاالها ، گروه كاال پرسيده مي شود كاالها ، گروه كاال پرسيده مي شود كاالها ، گروه كاال پرسيده مي شود كاالها ، گروه كاال پرسيده مي شود  بته اين امكان زماني مفيد خواهد بود كه پارامتر شمارهال بته اين امكان زماني مفيد خواهد بود كه پارامتر شمارهال بته اين امكان زماني مفيد خواهد بود كه پارامتر شمارهال     8888    ال

    ....نيز تيك داشته باشد نيز تيك داشته باشد نيز تيك داشته باشد نيز تيك داشته باشد 
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تعداد ارقام بعد از مميـز را در ورود مقـادير در   تعداد ارقام بعد از مميـز را در ورود مقـادير در   تعداد ارقام بعد از مميـز را در ورود مقـادير در   تعداد ارقام بعد از مميـز را در ورود مقـادير در   : : : : تعداد ارقام بعد از مميز در چاپ مقادير تعداد ارقام بعد از مميز در چاپ مقادير تعداد ارقام بعد از مميز در چاپ مقادير تعداد ارقام بعد از مميز در چاپ مقادير . . . .     17171717

در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، مقـدار  در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، مقـدار  در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، مقـدار  در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، مقـدار  . . . . فاكتور ها مشخص مي نمايد فاكتور ها مشخص مي نمايد فاكتور ها مشخص مي نمايد فاكتور ها مشخص مي نمايد 

    . . . . مربوطه گرد مي شود مربوطه گرد مي شود مربوطه گرد مي شود مربوطه گرد مي شود 

در صورتي كه تعداد ارقام بعد از مميز در صورتي كه تعداد ارقام بعد از مميز در صورتي كه تعداد ارقام بعد از مميز در صورتي كه تعداد ارقام بعد از مميز : : : : حذف شوند حذف شوند حذف شوند حذف شوند صفرهاي انتهايي بعد از مميز در مقادير صفرهاي انتهايي بعد از مميز در مقادير صفرهاي انتهايي بعد از مميز در مقادير صفرهاي انتهايي بعد از مميز در مقادير ....    18181818

بـه همـان   بـه همـان   بـه همـان   بـه همـان   . . . . كمتر باشد كمتر باشد كمتر باشد كمتر باشد     17171717مقدار وارد شده توسط كاربر از تعداد ارقام تنظيم شده در پارامتر مقدار وارد شده توسط كاربر از تعداد ارقام تنظيم شده در پارامتر مقدار وارد شده توسط كاربر از تعداد ارقام تنظيم شده در پارامتر مقدار وارد شده توسط كاربر از تعداد ارقام تنظيم شده در پارامتر 

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد اين در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد اين در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد اين در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد اين . . . . ميزان صفر جلوي مميز نمايش داده مي شود ميزان صفر جلوي مميز نمايش داده مي شود ميزان صفر جلوي مميز نمايش داده مي شود ميزان صفر جلوي مميز نمايش داده مي شود 

    ....صفرها حذف مي شودصفرها حذف مي شودصفرها حذف مي شودصفرها حذف مي شود

تعداد ارقام بعد از مميز را در ورود في در فاكتور ها تعداد ارقام بعد از مميز را در ورود في در فاكتور ها تعداد ارقام بعد از مميز را در ورود في در فاكتور ها تعداد ارقام بعد از مميز را در ورود في در فاكتور ها : : : : مميز در چاپ في مميز در چاپ في مميز در چاپ في مميز در چاپ في     تعداد ارقام بعد ازتعداد ارقام بعد ازتعداد ارقام بعد ازتعداد ارقام بعد از. . . .     19191919

در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، في مربوطه گرد مي در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، في مربوطه گرد مي در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، في مربوطه گرد مي در صورتي كه عدد وارد شده در اين قسمت صفر باشد ، في مربوطه گرد مي . . . . مشخص مي نمايد مشخص مي نمايد مشخص مي نمايد مشخص مي نمايد 

    . . . . شود شود شود شود 

در اين قسمت مي توان قيمت پيش فرض را در در اين قسمت مي توان قيمت پيش فرض را در در اين قسمت مي توان قيمت پيش فرض را در در اين قسمت مي توان قيمت پيش فرض را در : : : : قيمت پيش فرض كاال در فاكتور فروش قيمت پيش فرض كاال در فاكتور فروش قيمت پيش فرض كاال در فاكتور فروش قيمت پيش فرض كاال در فاكتور فروش . . . .     20202020

    ....خص نمود خص نمود خص نمود خص نمود فاكتورهاي فروش را مشفاكتورهاي فروش را مشفاكتورهاي فروش را مشفاكتورهاي فروش را مش

به همين ترتيب مي توان قيمت پـيش فـرض را در   به همين ترتيب مي توان قيمت پـيش فـرض را در   به همين ترتيب مي توان قيمت پـيش فـرض را در   به همين ترتيب مي توان قيمت پـيش فـرض را در   : : : : قيمت پيش فرض در فاكتور خريد قيمت پيش فرض در فاكتور خريد قيمت پيش فرض در فاكتور خريد قيمت پيش فرض در فاكتور خريد . . . .     21212121    

    . . . . فاكتورهاي خريد مشخص نمود فاكتورهاي خريد مشخص نمود فاكتورهاي خريد مشخص نمود فاكتورهاي خريد مشخص نمود 

به طور پيش فرض در فاكتور ها مي توان از انبار هاي به طور پيش فرض در فاكتور ها مي توان از انبار هاي به طور پيش فرض در فاكتور ها مي توان از انبار هاي به طور پيش فرض در فاكتور ها مي توان از انبار هاي : : : : انتخاب كاالهاي مربوط به يك انبار انتخاب كاالهاي مربوط به يك انبار انتخاب كاالهاي مربوط به يك انبار انتخاب كاالهاي مربوط به يك انبار . . . .     22222222

ورود و خروج كاال در يك فاكتور به ورود و خروج كاال در يك فاكتور به ورود و خروج كاال در يك فاكتور به ورود و خروج كاال در يك فاكتور به     مختلف استفاده نمود به طوري كه اين امكان وجود دارد كهمختلف استفاده نمود به طوري كه اين امكان وجود دارد كهمختلف استفاده نمود به طوري كه اين امكان وجود دارد كهمختلف استفاده نمود به طوري كه اين امكان وجود دارد كه

اگر اين پارامتر فعال باشد ، در هر فاكتور مي توان تنها از يك انبار اگر اين پارامتر فعال باشد ، در هر فاكتور مي توان تنها از يك انبار اگر اين پارامتر فعال باشد ، در هر فاكتور مي توان تنها از يك انبار اگر اين پارامتر فعال باشد ، در هر فاكتور مي توان تنها از يك انبار . . . . از انبار هاي متفاوت باشد از انبار هاي متفاوت باشد از انبار هاي متفاوت باشد از انبار هاي متفاوت باشد / / / / 

    ....استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود 

در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك : : : : رديف هاي با كاالي يكسان در يك فاكتور پذيرفته نشود رديف هاي با كاالي يكسان در يك فاكتور پذيرفته نشود رديف هاي با كاالي يكسان در يك فاكتور پذيرفته نشود رديف هاي با كاالي يكسان در يك فاكتور پذيرفته نشود . . . .     23232323

    . . . . ي با كاالي تكراري در فاكتور جلوگيري مي شود ي با كاالي تكراري در فاكتور جلوگيري مي شود ي با كاالي تكراري در فاكتور جلوگيري مي شود ي با كاالي تكراري در فاكتور جلوگيري مي شود داشته باشد ، از زدن رديف هاداشته باشد ، از زدن رديف هاداشته باشد ، از زدن رديف هاداشته باشد ، از زدن رديف ها

با استفاده از اين پارامتر هنگام برگشت از با استفاده از اين پارامتر هنگام برگشت از با استفاده از اين پارامتر هنگام برگشت از با استفاده از اين پارامتر هنگام برگشت از : : : : كنترل كاال هنگام برگشت فروش از مشتري كنترل كاال هنگام برگشت فروش از مشتري كنترل كاال هنگام برگشت فروش از مشتري كنترل كاال هنگام برگشت فروش از مشتري . . . .     24242424

. . . . فروش ، كنترل مي شود كه آيا اصوال اين كاال به مشتري مربوطه فروخته شده است يا خيـر  فروش ، كنترل مي شود كه آيا اصوال اين كاال به مشتري مربوطه فروخته شده است يا خيـر  فروش ، كنترل مي شود كه آيا اصوال اين كاال به مشتري مربوطه فروخته شده است يا خيـر  فروش ، كنترل مي شود كه آيا اصوال اين كاال به مشتري مربوطه فروخته شده است يا خيـر  

    . . . . جلوگيري شود وجود دارد جلوگيري شود وجود دارد جلوگيري شود وجود دارد جلوگيري شود وجود دارد     ----ام داده شود  ام داده شود  ام داده شود  ام داده شود  پيغپيغپيغپيغ    ----براي اين پارامتر گزينه هاي بدون كنترل براي اين پارامتر گزينه هاي بدون كنترل براي اين پارامتر گزينه هاي بدون كنترل براي اين پارامتر گزينه هاي بدون كنترل 

از اين پارامتر مي توان فيلـدهاي قابـل نمـايش در    : : : : مديريت فيلدهاي فاكتور مديريت فيلدهاي فاكتور مديريت فيلدهاي فاكتور مديريت فيلدهاي فاكتور . . . .     25252525 از اين پارامتر مي توان فيلـدهاي قابـل نمـايش در    با استفاده  از اين پارامتر مي توان فيلـدهاي قابـل نمـايش در    با استفاده  از اين پارامتر مي توان فيلـدهاي قابـل نمـايش در    با استفاده  با استفاده 

    ....فاكتور ها را مشخص نمود فاكتور ها را مشخص نمود فاكتور ها را مشخص نمود فاكتور ها را مشخص نمود 

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته  باشد ، مانده در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته  باشد ، مانده در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته  باشد ، مانده در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته  باشد ، مانده : : : : مانده سفارش كاال نمايش داده نشود مانده سفارش كاال نمايش داده نشود مانده سفارش كاال نمايش داده نشود مانده سفارش كاال نمايش داده نشود . . . .     26262626

    ....ست اقالم موجودي نمايش داده نمي شود ست اقالم موجودي نمايش داده نمي شود ست اقالم موجودي نمايش داده نمي شود ست اقالم موجودي نمايش داده نمي شود سفارش كاالها در ليسفارش كاالها در ليسفارش كاالها در ليسفارش كاالها در لي

در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  : : : : شرح رديف هاي سند مربوط به فاكتور از شرح فاكتور بيايد شرح رديف هاي سند مربوط به فاكتور از شرح فاكتور بيايد شرح رديف هاي سند مربوط به فاكتور از شرح فاكتور بيايد شرح رديف هاي سند مربوط به فاكتور از شرح فاكتور بيايد . . . .     27272727

    . . . . فعال باشد در سند حسابداري مربوط به فاكتور ، شرح رديف هاي سند از شرح فاكتور مي آيد فعال باشد در سند حسابداري مربوط به فاكتور ، شرح رديف هاي سند از شرح فاكتور مي آيد فعال باشد در سند حسابداري مربوط به فاكتور ، شرح رديف هاي سند از شرح فاكتور مي آيد فعال باشد در سند حسابداري مربوط به فاكتور ، شرح رديف هاي سند از شرح فاكتور مي آيد 



266266266266 

 

 

در در در در : : : : شده توسط خودش را مشاهده كند شده توسط خودش را مشاهده كند شده توسط خودش را مشاهده كند شده توسط خودش را مشاهده كند هر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده و تغيير داده هر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده و تغيير داده هر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده و تغيير داده هر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده و تغيير داده . . . .     28282828

كاربر فقط مي تواند فاكتورهاي صادر شده و يا فاكتورها كاربر فقط مي تواند فاكتورهاي صادر شده و يا فاكتورهاصورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر  كاربر فقط مي تواند فاكتورهاي صادر شده و يا فاكتورهاصورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر  كاربر فقط مي تواند فاكتورهاي صادر شده و يا فاكتورهاصورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر      ييييصورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر 

را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي بيند  را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي بيند خود را كه تغيير داده است  را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي بيند خود را كه تغيير داده است  را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي بيند خود را كه تغيير داده است      . . . . خود را كه تغيير داده است 

28282828A      . . . .ه توسط خودش را مشاهده كند ه توسط خودش را مشاهده كند ه توسط خودش را مشاهده كند ه توسط خودش را مشاهده كند هر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده يا تغيير داده شدهر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده يا تغيير داده شدهر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده يا تغيير داده شدهر كاربر فقط فاكتورهاي صادر شده يا تغيير داده شد : : : :

كاربر فقط مي تواند فاكتورهـاي صـادر شـده و يـا      كاربر فقط مي تواند فاكتورهـاي صـادر شـده و يـا     در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر  كاربر فقط مي تواند فاكتورهـاي صـادر شـده و يـا     در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر  كاربر فقط مي تواند فاكتورهـاي صـادر شـده و يـا     در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر  در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد ، هر 

ديگران را كه خود تغيير داده است را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي ديگران را كه خود تغيير داده است را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي ديگران را كه خود تغيير داده است را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي ديگران را كه خود تغيير داده است را مشاهده كند و فاكتورهاي ديگر كاربران را نمي     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها

    . . . . بيند بيند بيند بيند 

    ....ا در فاكتور را تعيين مي كند ا در فاكتور را تعيين مي كند ا در فاكتور را تعيين مي كند ا در فاكتور را تعيين مي كند مقدار پيش فرض كاالهمقدار پيش فرض كاالهمقدار پيش فرض كاالهمقدار پيش فرض كااله: : : : مقدار پيش فرض در فاكتور مقدار پيش فرض در فاكتور مقدار پيش فرض در فاكتور مقدار پيش فرض در فاكتور . . . .     29292929

مشخص مي كند كه درفاكتورها  كاربر نتواند بيش تر از ايـن  مشخص مي كند كه درفاكتورها  كاربر نتواند بيش تر از ايـن  مشخص مي كند كه درفاكتورها  كاربر نتواند بيش تر از ايـن  مشخص مي كند كه درفاكتورها  كاربر نتواند بيش تر از ايـن  : : : : مقدار ماكزيمم در فاكتور مقدار ماكزيمم در فاكتور مقدار ماكزيمم در فاكتور مقدار ماكزيمم در فاكتور . . . .     30303030

    ....مقدار وارد كند مقدار وارد كند مقدار وارد كند مقدار وارد كند 

در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   : : : : نمايش كد كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش كد كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش كد كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش كد كاال در فارسي از چپ به راست باشد . . . .     31313131

    ....راست نمايش داده مي شود راست نمايش داده مي شود راست نمايش داده مي شود راست نمايش داده مي شود ليست هاي مربوط به كاالها كد كاال از چپ به ليست هاي مربوط به كاالها كد كاال از چپ به ليست هاي مربوط به كاالها كد كاال از چپ به ليست هاي مربوط به كاالها كد كاال از چپ به 

در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   در صورت فعال بودن ايـن پـارامتر در   : : : : نمايش نام كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش نام كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش نام كاال در فارسي از چپ به راست باشد نمايش نام كاال در فارسي از چپ به راست باشد . . . .     32323232

    ....ليست هاي مربوط به كاالها نام كاال از چپ به راست نمايش داده مي شود ليست هاي مربوط به كاالها نام كاال از چپ به راست نمايش داده مي شود ليست هاي مربوط به كاالها نام كاال از چپ به راست نمايش داده مي شود ليست هاي مربوط به كاالها نام كاال از چپ به راست نمايش داده مي شود 

ز صدور رديف فاكتور ليست كاالهاي پيشنهادي پرسيده شود . . . .     33333333 ز صدور رديف فاكتور ليست كاالهاي پيشنهادي پرسيده شود بعد ا ز صدور رديف فاكتور ليست كاالهاي پيشنهادي پرسيده شود بعد ا ز صدور رديف فاكتور ليست كاالهاي پيشنهادي پرسيده شود بعد ا در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   : : : : بعد ا

رديف جديد براي فاكتور صادر مي شود ، پنجـره ليسـت    رديف جديد براي فاكتور صادر مي شود ، پنجـره ليسـت   پارامتر فعال باشد ، هنگامي كه يك  رديف جديد براي فاكتور صادر مي شود ، پنجـره ليسـت   پارامتر فعال باشد ، هنگامي كه يك  رديف جديد براي فاكتور صادر مي شود ، پنجـره ليسـت   پارامتر فعال باشد ، هنگامي كه يك  پارامتر فعال باشد ، هنگامي كه يك 

كاالهاي پيشنهادي كاالي مورد نظر باز مي شود و كاربر مي تواند تعيين كند كه با اين كاال ، كاالهاي پيشنهادي كاالي مورد نظر باز مي شود و كاربر مي تواند تعيين كند كه با اين كاال ، كاالهاي پيشنهادي كاالي مورد نظر باز مي شود و كاربر مي تواند تعيين كند كه با اين كاال ، كاالهاي پيشنهادي كاالي مورد نظر باز مي شود و كاربر مي تواند تعيين كند كه با اين كاال ، 

    . . . . نهادي داده شود يا خيرنهادي داده شود يا خيرنهادي داده شود يا خيرنهادي داده شود يا خيركاالي پيشكاالي پيشكاالي پيشكاالي پيش

در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك : : : : تنها كاالهاي داراي مانده در ليست كاالها بيايد تنها كاالهاي داراي مانده در ليست كاالها بيايد تنها كاالهاي داراي مانده در ليست كاالها بيايد تنها كاالهاي داراي مانده در ليست كاالها بيايد . . . .     34343434

در ليست هاي مربوط به كاالها در فاكتورها ، گزارشات و  در ليست هاي مربوط به كاالها در فاكتورها ، گزارشات و داشته باشد  در ليست هاي مربوط به كاالها در فاكتورها ، گزارشات و داشته باشد  در ليست هاي مربوط به كاالها در فاكتورها ، گزارشات و داشته باشد  تنها كاالهايي تنها كاالهايي تنها كاالهايي تنها كاالهايي ... ... ... ... داشته باشد 

    . . . . نمايش داده مي شود كه مانده داشته باشند نمايش داده مي شود كه مانده داشته باشند نمايش داده مي شود كه مانده داشته باشند نمايش داده مي شود كه مانده داشته باشند 

در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   در صورتي كـه ايـن   : : : : رديف كاالهاي جايزه صادر شود رديف كاالهاي جايزه صادر شود رديف كاالهاي جايزه صادر شود رديف كاالهاي جايزه صادر شود     بعد از صدور رديف فاكتوربعد از صدور رديف فاكتوربعد از صدور رديف فاكتوربعد از صدور رديف فاكتور. . . .     35353535

پارامتر فعال باشد بعد از زدن رديف جديد در فاكتور ، در صورتي كه براي ايـن كـاال ،   پارامتر فعال باشد بعد از زدن رديف جديد در فاكتور ، در صورتي كه براي ايـن كـاال ،   پارامتر فعال باشد بعد از زدن رديف جديد در فاكتور ، در صورتي كه براي ايـن كـاال ،   پارامتر فعال باشد بعد از زدن رديف جديد در فاكتور ، در صورتي كه براي ايـن كـاال ،   

جايزه تعريف شده باشد ، رديف كاالي جايزه صادر مي شود  جايزه تعريف شده باشد ، رديف كاالي جايزه صادر مي شود كاالي  جايزه تعريف شده باشد ، رديف كاالي جايزه صادر مي شود كاالي  جايزه تعريف شده باشد ، رديف كاالي جايزه صادر مي شود كاالي      ....كاالي 

ك داشـته  ك داشـته  ك داشـته  ك داشـته  در صورتي كه اين پارامتر تيدر صورتي كه اين پارامتر تيدر صورتي كه اين پارامتر تيدر صورتي كه اين پارامتر تي: : : : باركد در ليست كاالها نمايش داده شود باركد در ليست كاالها نمايش داده شود باركد در ليست كاالها نمايش داده شود باركد در ليست كاالها نمايش داده شود . . . .     36363636    

باشد و براي كاال باركد تعريف شده باشد ، در ليست هاي مربوط به كـاال ، باركـد نيـز    باشد و براي كاال باركد تعريف شده باشد ، در ليست هاي مربوط به كـاال ، باركـد نيـز    باشد و براي كاال باركد تعريف شده باشد ، در ليست هاي مربوط به كـاال ، باركـد نيـز    باشد و براي كاال باركد تعريف شده باشد ، در ليست هاي مربوط به كـاال ، باركـد نيـز    

    . . . . نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود نمايش داده مي شود 

به طور پيش فرض اگـر در مبلـغ   به طور پيش فرض اگـر در مبلـغ   به طور پيش فرض اگـر در مبلـغ   به طور پيش فرض اگـر در مبلـغ   : : : : مبلغ تخفيف با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ تخفيف با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ تخفيف با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ تخفيف با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند . . . .     37373737

مي كند مي كند مي كند مي كند فاكتور تغييري داده شود ، مبلغ تخفيف نيز به عنوان درصدي از مبلغ كل تغيير فاكتور تغييري داده شود ، مبلغ تخفيف نيز به عنوان درصدي از مبلغ كل تغيير فاكتور تغييري داده شود ، مبلغ تخفيف نيز به عنوان درصدي از مبلغ كل تغيير فاكتور تغييري داده شود ، مبلغ تخفيف نيز به عنوان درصدي از مبلغ كل تغيير 
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شته باشد ، مبلغ تخفيف ثابت مانده و با تغييرات بعدي  شته باشد ، مبلغ تخفيف ثابت مانده و با تغييرات بعدي در صورتي كه اين پارامتر تيك دا شته باشد ، مبلغ تخفيف ثابت مانده و با تغييرات بعدي در صورتي كه اين پارامتر تيك دا شته باشد ، مبلغ تخفيف ثابت مانده و با تغييرات بعدي در صورتي كه اين پارامتر تيك دا در صورتي كه اين پارامتر تيك دا

    ....در مبلغ فاكتور ، تغيير نمي كند در مبلغ فاكتور ، تغيير نمي كند در مبلغ فاكتور ، تغيير نمي كند در مبلغ فاكتور ، تغيير نمي كند 

در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    در صورتي كه ايـن پـارامتر تيـك    :  :  :  :  مبلغ هزينه با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ هزينه با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ هزينه با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند مبلغ هزينه با تغيير مبلغ فاكتور تغيير نكند . . . .     38383838

مبلغ فاكتور ، تغييـر نمـي   مبلغ فاكتور ، تغييـر نمـي   مبلغ فاكتور ، تغييـر نمـي   مبلغ فاكتور ، تغييـر نمـي   داشته باشد ، مبلغ هزينه ثابت مانده و با تغييرات بعدي در داشته باشد ، مبلغ هزينه ثابت مانده و با تغييرات بعدي در داشته باشد ، مبلغ هزينه ثابت مانده و با تغييرات بعدي در داشته باشد ، مبلغ هزينه ثابت مانده و با تغييرات بعدي در 

    ....كند كند كند كند 

در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال : : : : فاكتور هايي كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند فاكتور هايي كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند فاكتور هايي كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند فاكتور هايي كه تيك شده اند قابل اصالح نباشند . . . .     39393939

باشد ، فاكتور هايي كه آيتم كنترل فاكتور آنها تيك خورده است قابل اصالح نخواهند باشد ، فاكتور هايي كه آيتم كنترل فاكتور آنها تيك خورده است قابل اصالح نخواهند باشد ، فاكتور هايي كه آيتم كنترل فاكتور آنها تيك خورده است قابل اصالح نخواهند باشد ، فاكتور هايي كه آيتم كنترل فاكتور آنها تيك خورده است قابل اصالح نخواهند 

    ....بود بود بود بود 

رل كرد كه از كاالي رل كرد كه از كاالي رل كرد كه از كاالي رل كرد كه از كاالي در اين پارامتر مي توان كنتدر اين پارامتر مي توان كنتدر اين پارامتر مي توان كنتدر اين پارامتر مي توان كنت: : : : نوع كنترل مي نيمم فروش كاال نوع كنترل مي نيمم فروش كاال نوع كنترل مي نيمم فروش كاال نوع كنترل مي نيمم فروش كاال . . . .     40404040

مي نـيمم فـروش كـاال در هنگـام     مي نـيمم فـروش كـاال در هنگـام     مي نـيمم فـروش كـاال در هنگـام     مي نـيمم فـروش كـاال در هنگـام     . . . . خاصي كمتر از يك مقدار مي نيمم فروخته نشود خاصي كمتر از يك مقدار مي نيمم فروخته نشود خاصي كمتر از يك مقدار مي نيمم فروخته نشود خاصي كمتر از يك مقدار مي نيمم فروخته نشود 

عرفي اقالم موجودي در قسمت اطالعات كلي قابل تعريف است  عرفي اقالم موجودي در قسمت اطالعات كلي قابل تعريف است م عرفي اقالم موجودي در قسمت اطالعات كلي قابل تعريف است م عرفي اقالم موجودي در قسمت اطالعات كلي قابل تعريف است م     . . . . م

با استفاده از اين پارامتر مـي تـوان   با استفاده از اين پارامتر مـي تـوان   با استفاده از اين پارامتر مـي تـوان   با استفاده از اين پارامتر مـي تـوان   : : : : نوع هشدار قيمت فروش زير قيمت ميانگين نوع هشدار قيمت فروش زير قيمت ميانگين نوع هشدار قيمت فروش زير قيمت ميانگين نوع هشدار قيمت فروش زير قيمت ميانگين . . . .     41414141

ش يك كاال زير قيمت ميانگين آن كـاال باشـد ،   ش يك كاال زير قيمت ميانگين آن كـاال باشـد ،   ش يك كاال زير قيمت ميانگين آن كـاال باشـد ،   ش يك كاال زير قيمت ميانگين آن كـاال باشـد ،   كنترل كرد كه هنگامي كه قيمت فروكنترل كرد كه هنگامي كه قيمت فروكنترل كرد كه هنگامي كه قيمت فروكنترل كرد كه هنگامي كه قيمت فرو

    ....هشدار داده شود ، جلوگيري شود و يا كنترلي انجام نشود هشدار داده شود ، جلوگيري شود و يا كنترلي انجام نشود هشدار داده شود ، جلوگيري شود و يا كنترلي انجام نشود هشدار داده شود ، جلوگيري شود و يا كنترلي انجام نشود 

در صورت تيك داشتن اين پارامتر در صورت تيك داشتن اين پارامتر در صورت تيك داشتن اين پارامتر در صورت تيك داشتن اين پارامتر : : : : ثبت شده ثبت شده ثبت شده ثبت شده     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييبرابرابرابرا    ييييصدور سند اصالحصدور سند اصالحصدور سند اصالحصدور سند اصالح. . . .     42424242

شده باشند ، بـا تغييـر در مبـالغ سـند     شده باشند ، بـا تغييـر در مبـالغ سـند     شده باشند ، بـا تغييـر در مبـالغ سـند     شده باشند ، بـا تغييـر در مبـالغ سـند     ) ) ) )     ييييقطعقطعقطعقطع( ( ( ( ، اگر اسناد مربوط به فاكتور ها ثبت ، اگر اسناد مربوط به فاكتور ها ثبت ، اگر اسناد مربوط به فاكتور ها ثبت ، اگر اسناد مربوط به فاكتور ها ثبت 

    ....شود شود شود شود     ييييصادر مصادر مصادر مصادر م    يييياين اسناد ، سند اصالحاين اسناد ، سند اصالحاين اسناد ، سند اصالحاين اسناد ، سند اصالح    يييي، برا، برا، برا، برا    فاكتورفاكتورفاكتورفاكتور

پيغـام داده  پيغـام داده  پيغـام داده  پيغـام داده  : : : :     ييييتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه هاتوان گزينه ها    يييياين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، ماين پارامتر ، م    ييييبرابرابرابرا: : : :         يييينوع كنترل بيجك تكرارنوع كنترل بيجك تكرارنوع كنترل بيجك تكرارنوع كنترل بيجك تكرار. . . .     43434343

    ييييشود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل بيجك تكرارشود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل بيجك تكرارشود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل بيجك تكرارشود و بدون كنترل را انتخاب كرد كه مربوط به كنترل بيجك تكرار    ييييشود ، جلوگيرشود ، جلوگيرشود ، جلوگيرشود ، جلوگير

    . . . . باشند باشند باشند باشند     ييييمممم

اگر اين پـارامتر  اگر اين پـارامتر  اگر اين پـارامتر  اگر اين پـارامتر  : : : : وعي نمايش داده شود وعي نمايش داده شود وعي نمايش داده شود وعي نمايش داده شود خريد و فروش هاي يك كاال به مشتري در مرجخريد و فروش هاي يك كاال به مشتري در مرجخريد و فروش هاي يك كاال به مشتري در مرجخريد و فروش هاي يك كاال به مشتري در مرج. . . .     44444444

فاكتور مرجوعي ، ليست خريد و فروش هاي مربوط به كاالي  فاكتور مرجوعي ، ليست خريد و فروش هاي مربوط به كاالي تيك داشته باشد ، هنگام صدور  فاكتور مرجوعي ، ليست خريد و فروش هاي مربوط به كاالي تيك داشته باشد ، هنگام صدور  فاكتور مرجوعي ، ليست خريد و فروش هاي مربوط به كاالي تيك داشته باشد ، هنگام صدور  تيك داشته باشد ، هنگام صدور 

ي مشتري مورد نظر انجام شده است ، نمايش داده مي شود  ي مشتري مورد نظر انجام شده است ، نمايش داده مي شود اين رديف كه برا ي مشتري مورد نظر انجام شده است ، نمايش داده مي شود اين رديف كه برا ي مشتري مورد نظر انجام شده است ، نمايش داده مي شود اين رديف كه برا     . . . . اين رديف كه برا

رامتر تيـك  رامتر تيـك  رامتر تيـك  رامتر تيـك  كه ايـن پـا  كه ايـن پـا  كه ايـن پـا  كه ايـن پـا      ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : مقدار پيش فرض قرار گيرد مقدار پيش فرض قرار گيرد مقدار پيش فرض قرار گيرد مقدار پيش فرض قرار گيرد     يييينيمم به جانيمم به جانيمم به جانيمم به جا    ييييمقدار ممقدار ممقدار ممقدار م. . . .     45454545

كاالها تعيين شده است ، بـه  كاالها تعيين شده است ، بـه  كاالها تعيين شده است ، بـه  كاالها تعيين شده است ، بـه      يييينيمم كه در معرفنيمم كه در معرفنيمم كه در معرفنيمم كه در معرف    ييييداشته باشد ، هنگام صدور فاكتور مقدار مداشته باشد ، هنگام صدور فاكتور مقدار مداشته باشد ، هنگام صدور فاكتور مقدار مداشته باشد ، هنگام صدور فاكتور مقدار م

    . . . . گيرد گيرد گيرد گيرد     ييييمقدار پيش فرض كاال قرار ممقدار پيش فرض كاال قرار ممقدار پيش فرض كاال قرار ممقدار پيش فرض كاال قرار م    ييييجاجاجاجا

شرح شرح شرح شرح     ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    ييييبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر م: : : : تعريف فرمت شرح سند اتوماتيك فاكتور تعريف فرمت شرح سند اتوماتيك فاكتور تعريف فرمت شرح سند اتوماتيك فاكتور تعريف فرمت شرح سند اتوماتيك فاكتور . . . .     46464646

دكمـه فلـش   دكمـه فلـش   دكمـه فلـش   دكمـه فلـش       يييياين كار  بر رواين كار  بر رواين كار  بر رواين كار  بر رو    ييييبرابرابرابرا. . . . اتوماتيك اسناد مربوط به فاكتورها ، فرمت تعيين كنيد اتوماتيك اسناد مربوط به فاكتورها ، فرمت تعيين كنيد اتوماتيك اسناد مربوط به فاكتورها ، فرمت تعيين كنيد اتوماتيك اسناد مربوط به فاكتورها ، فرمت تعيين كنيد 



268268268268 

 

 

باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به باشد كه در شرح اتوماتيك به     ييييدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت مدر صفحه باز شده ، هر سطر نشانگر يك عبارت م. . . . كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 

يك يك يك يك     "متن ثابتمتن ثابتمتن ثابتمتن ثابت"انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون انتخاب نمود و يا در ستون     "نوع شرح نوع شرح نوع شرح نوع شرح "توان از قسمت توان از قسمت توان از قسمت توان از قسمت     ييييرود كه مرود كه مرود كه مرود كه م    ييييكار مكار مكار مكار م

    ....را تايپ نمود را تايپ نمود را تايپ نمود را تايپ نمود     عبارتعبارتعبارتعبارت

كند كند كند كند     يييياين پارامتر مشخص ماين پارامتر مشخص ماين پارامتر مشخص ماين پارامتر مشخص م: : : : كدام يك از سطوح قيمت در ليست كاالها نمايش داده شود كدام يك از سطوح قيمت در ليست كاالها نمايش داده شود كدام يك از سطوح قيمت در ليست كاالها نمايش داده شود كدام يك از سطوح قيمت در ليست كاالها نمايش داده شود . . . .     47474747

نتخاب كاالها ، كداميك از سطوح قيمت كاالها كه در قسمت  نتخاب كاالها ، كداميك از سطوح قيمت كاالها كه در قسمت كه در ليست مربوط به ا نتخاب كاالها ، كداميك از سطوح قيمت كاالها كه در قسمت كه در ليست مربوط به ا نتخاب كاالها ، كداميك از سطوح قيمت كاالها كه در قسمت كه در ليست مربوط به ا قيمت قيمت قيمت قيمت "كه در ليست مربوط به ا

    تعيين شده است ، نمايش داده شود تعيين شده است ، نمايش داده شود تعيين شده است ، نمايش داده شود تعيين شده است ، نمايش داده شود         يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييدر معرفدر معرفدر معرفدر معرف    "فروشفروشفروشفروش

كه كه كه كه     يييياگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگاماگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگاماگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگاماگر اين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام: : : : ه قبل در ليست تسويه بيايد ه قبل در ليست تسويه بيايد ه قبل در ليست تسويه بيايد ه قبل در ليست تسويه بيايد دوردوردوردور    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها....    48484848

كنيد تا از كنيد تا از كنيد تا از كنيد تا از     ييييرا كليك مرا كليك مرا كليك مرا كليك م    "ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييپرداخت شده براپرداخت شده براپرداخت شده براپرداخت شده برا"در برگ دريافت و پرداخت ، گزينه در برگ دريافت و پرداخت ، گزينه در برگ دريافت و پرداخت ، گزينه در برگ دريافت و پرداخت ، گزينه 

    ييييتسويه را انتخاب كنيد ، فاكتورهاتسويه را انتخاب كنيد ، فاكتورهاتسويه را انتخاب كنيد ، فاكتورهاتسويه را انتخاب كنيد ، فاكتورها    ييييمورد نظر برامورد نظر برامورد نظر برامورد نظر برا    ييييتسويه نشده ، فاكتورهاتسويه نشده ، فاكتورهاتسويه نشده ، فاكتورهاتسويه نشده ، فاكتورها ييييليست فاكتورهاليست فاكتورهاليست فاكتورهاليست فاكتورها

    ....شوند شوند شوند شوند     ييييقبل نيز نمايش داده مقبل نيز نمايش داده مقبل نيز نمايش داده مقبل نيز نمايش داده م    ييييتسويه نشده دوره مالتسويه نشده دوره مالتسويه نشده دوره مالتسويه نشده دوره مال

اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك : : : : طرف حساب تا كنون در فاكتور نمايش داده شود طرف حساب تا كنون در فاكتور نمايش داده شود طرف حساب تا كنون در فاكتور نمايش داده شود طرف حساب تا كنون در فاكتور نمايش داده شود     ييييتعداد فاكتورهاتعداد فاكتورهاتعداد فاكتورهاتعداد فاكتورها. . . .     49494949

حساب مورد نظر در هنگام صدور حساب مورد نظر در هنگام صدور حساب مورد نظر در هنگام صدور حساب مورد نظر در هنگام صدور     ييييصادر شده تا كنون ، براصادر شده تا كنون ، براصادر شده تا كنون ، براصادر شده تا كنون ، برا    ييييداشته باشد ، تعداد كل فاكتور هاداشته باشد ، تعداد كل فاكتور هاداشته باشد ، تعداد كل فاكتور هاداشته باشد ، تعداد كل فاكتور ها

    ....شود شود شود شود     ييييفاكتور فروش نمايش داده مفاكتور فروش نمايش داده مفاكتور فروش نمايش داده مفاكتور فروش نمايش داده م

در در در در ) : ) : ) : ) : ييييورودورودورودورود((((نيمم و ماكزيمم پيغام داده شـود  نيمم و ماكزيمم پيغام داده شـود  نيمم و ماكزيمم پيغام داده شـود  نيمم و ماكزيمم پيغام داده شـود      ييييخارج از قيمت مخارج از قيمت مخارج از قيمت مخارج از قيمت مهنگام انتخاب قيمت هنگام انتخاب قيمت هنگام انتخاب قيمت هنگام انتخاب قيمت . . . .     50505050

ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت م    ييييصورتصورتصورتصورت ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در     ييييكه ا

    ....شود شود شود شود     يييياقالم تعيين شده است ، كنترل شده و پيغام داده ماقالم تعيين شده است ، كنترل شده و پيغام داده ماقالم تعيين شده است ، كنترل شده و پيغام داده ماقالم تعيين شده است ، كنترل شده و پيغام داده م    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

در در در در ) : ) : ) : ) : ييييورودورودورودورود((((شـود  شـود  شـود  شـود      يييينيمم و ماكزيمم جلـوگير نيمم و ماكزيمم جلـوگير نيمم و ماكزيمم جلـوگير نيمم و ماكزيمم جلـوگير     ييييهنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مهنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مهنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت مهنگام انتخاب قيمت خارج از قيمت م. . . .     51515151

ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت م    ييييصورتصورتصورتصورت ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا ين پارامتر تيك داشته باشد ، هنگام ورود كاال ، قيمت مكه ا نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در نيمم و ماكزيمم كه در     ييييكه ا

    ....شود شود شود شود     ييييمممم    يييياقالم تعيين شده است ، كنترل شده و از ورود كاال جلوگيراقالم تعيين شده است ، كنترل شده و از ورود كاال جلوگيراقالم تعيين شده است ، كنترل شده و از ورود كاال جلوگيراقالم تعيين شده است ، كنترل شده و از ورود كاال جلوگير    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

پارامتر تيك داشته باشد پارامتر تيك داشته باشد پارامتر تيك داشته باشد پارامتر تيك داشته باشد     كه اينكه اينكه اينكه اين    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : انتخاب قيمت ها از سطوح قيمت در فاكتور انتخاب قيمت ها از سطوح قيمت در فاكتور انتخاب قيمت ها از سطوح قيمت در فاكتور انتخاب قيمت ها از سطوح قيمت در فاكتور . . . .     52525252

توانيد قيمت را از ليست سطوح توانيد قيمت را از ليست سطوح توانيد قيمت را از ليست سطوح توانيد قيمت را از ليست سطوح     ييييهنگام صدور رديف فاكتور ، سطوح قيمت كاال باز شده و مهنگام صدور رديف فاكتور ، سطوح قيمت كاال باز شده و مهنگام صدور رديف فاكتور ، سطوح قيمت كاال باز شده و مهنگام صدور رديف فاكتور ، سطوح قيمت كاال باز شده و م

    ....قيمت كاال انتخاب نماييد قيمت كاال انتخاب نماييد قيمت كاال انتخاب نماييد قيمت كاال انتخاب نماييد 

52525252A  . . . . سطح قيمت كـاال هـا   سطح قيمت كـاال هـا   سطح قيمت كـاال هـا   سطح قيمت كـاال هـا       5555در اين حالت در پنجره باز شده قيمت ها تنها در اين حالت در پنجره باز شده قيمت ها تنها در اين حالت در پنجره باز شده قيمت ها تنها در اين حالت در پنجره باز شده قيمت ها تنها : : : : سطح سطح سطح سطح     5555فقط فقط فقط فقط

    ....شودشودشودشود    يييينمايش داده منمايش داده منمايش داده منمايش داده م

كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : مبلغ فاكتور بود مبلغ فاكتور بود مبلغ فاكتور بود مبلغ فاكتور بود     ييييپ مساوپ مساوپ مساوپ مساو////اگر مبلغ داگر مبلغ داگر مبلغ داگر مبلغ دتسويه اتوماتيك فاكتور تسويه اتوماتيك فاكتور تسويه اتوماتيك فاكتور تسويه اتوماتيك فاكتور . . . .     53535353

دكمه برگ دريافت و يا برگ پرداخت كليك نماييد و دكمه برگ دريافت و يا برگ پرداخت كليك نماييد و دكمه برگ دريافت و يا برگ پرداخت كليك نماييد و دكمه برگ دريافت و يا برگ پرداخت كليك نماييد و     ييييتيك داشته باشد ، اگر در فاكتور ، بر روتيك داشته باشد ، اگر در فاكتور ، بر روتيك داشته باشد ، اگر در فاكتور ، بر روتيك داشته باشد ، اگر در فاكتور ، بر رو

    ييييمبلغ فاكتور باشد ، فاكتور به صورت اتوماتيك تسويه ممبلغ فاكتور باشد ، فاكتور به صورت اتوماتيك تسويه ممبلغ فاكتور باشد ، فاكتور به صورت اتوماتيك تسويه ممبلغ فاكتور باشد ، فاكتور به صورت اتوماتيك تسويه م    ييييمبلغ برگ دريافت يا پرداخت مساومبلغ برگ دريافت يا پرداخت مساومبلغ برگ دريافت يا پرداخت مساومبلغ برگ دريافت يا پرداخت مساو

    ....شود شود شود شود 
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موجود در موجود در موجود در موجود در     ييييتوانيد كاالهاتوانيد كاالهاتوانيد كاالهاتوانيد كاالها    ييييبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر م: : : : فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور     ييييته بندته بندته بندته بندتعريف انواع دستعريف انواع دستعريف انواع دستعريف انواع دس. . . .     54545454

ثال خدمات  با يك فرم فاكتور و قطعات با يك فرم ديگر . . . . كنيد كنيد كنيد كنيد     ييييفاكتور را دسته بندفاكتور را دسته بندفاكتور را دسته بندفاكتور را دسته بند ثال خدمات  با يك فرم فاكتور و قطعات با يك فرم ديگر به عنوان م ثال خدمات  با يك فرم فاكتور و قطعات با يك فرم ديگر به عنوان م ثال خدمات  با يك فرم فاكتور و قطعات با يك فرم ديگر به عنوان م به عنوان م

    ....شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است شرح داده شده است     6666    –    15151515اين موضوع در بخش خريد و فروش قسمت اين موضوع در بخش خريد و فروش قسمت اين موضوع در بخش خريد و فروش قسمت اين موضوع در بخش خريد و فروش قسمت . . . . چاپ شوند چاپ شوند چاپ شوند چاپ شوند 

مبلغ در فاكتور فروش مبلغ در فاكتور فروش مبلغ در فاكتور فروش مبلغ در فاكتور فروش     ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    ييييبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر مبا استفاده از اين پارامتر م: : : : حداقل مبلغ فاكتور فروش حداقل مبلغ فاكتور فروش حداقل مبلغ فاكتور فروش حداقل مبلغ فاكتور فروش ....    55555555

    ....نيمم تعيين نماييد نيمم تعيين نماييد نيمم تعيين نماييد نيمم تعيين نماييد     يييي، م، م، م، م

كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد كه اين پارامتر تيك داشته باشد     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : انبار فعال پر شود انبار فعال پر شود انبار فعال پر شود انبار فعال پر شود     ييييانبار پيش فرض كاال از روانبار پيش فرض كاال از روانبار پيش فرض كاال از روانبار پيش فرض كاال از رو. . . .     56565656

ا ، انبار پيش فرض مربوط به كاال از قسمت اطالعات پايه     يييي، هنگام معرف، هنگام معرف، هنگام معرف، هنگام معرف ا ، انبار پيش فرض مربوط به كاال از قسمت اطالعات پايه كااله ا ، انبار پيش فرض مربوط به كاال از قسمت اطالعات پايه كااله ا ، انبار پيش فرض مربوط به كاال از قسمت اطالعات پايه كااله ف پيش ف پيش ف پيش ف پيش تعريتعريتعريتعري    >كااله

    ....شود شود شود شود     ييييانبار پيش فرض ، پر مانبار پيش فرض ، پر مانبار پيش فرض ، پر مانبار پيش فرض ، پر م    >    ييييموجودموجودموجودموجود    >فرض ها فرض ها فرض ها فرض ها 

كه اين كه اين كه اين كه اين     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : شماره فاكتور مبدا پر شود شماره فاكتور مبدا پر شود شماره فاكتور مبدا پر شود شماره فاكتور مبدا پر شود     يييياز رواز رواز رواز رو    ييييفاكتور شماره رفرنس خالفاكتور شماره رفرنس خالفاكتور شماره رفرنس خالفاكتور شماره رفرنس خال    ييييدر كپدر كپدر كپدر كپ. . . . 57575757

    يييينمودن فاكتور ، مقدار رفرنس نيز از همان فاكتور كپنمودن فاكتور ، مقدار رفرنس نيز از همان فاكتور كپنمودن فاكتور ، مقدار رفرنس نيز از همان فاكتور كپنمودن فاكتور ، مقدار رفرنس نيز از همان فاكتور كپ    ييييپارامتر تيك داشته باشد ، پس از كپپارامتر تيك داشته باشد ، پس از كپپارامتر تيك داشته باشد ، پس از كپپارامتر تيك داشته باشد ، پس از كپ

    ....شودشودشودشود    ييييمممم

    ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    يييياين گزينه ماين گزينه ماين گزينه ماين گزينه م    يييياز وضعيت هااز وضعيت هااز وضعيت هااز وضعيت ها    ييييبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يك: : : : كاال كاال كاال كاال     نوع كنترل ماكزيمم فروشنوع كنترل ماكزيمم فروشنوع كنترل ماكزيمم فروشنوع كنترل ماكزيمم فروش. . . . 58585858

بيشتر ار ماكزيمم كاال در فاكتور فروش كنترل قرار دهيم بيشتر ار ماكزيمم كاال در فاكتور فروش كنترل قرار دهيمفروش  بيشتر ار ماكزيمم كاال در فاكتور فروش كنترل قرار دهيمفروش  بيشتر ار ماكزيمم كاال در فاكتور فروش كنترل قرار دهيمفروش      ....فروش 

توانيد تنظيمات مربوط به توانيد تنظيمات مربوط به توانيد تنظيمات مربوط به توانيد تنظيمات مربوط به     يييياين پارامتر ماين پارامتر ماين پارامتر ماين پارامتر م    ييييبا زدن كليد جلوبا زدن كليد جلوبا زدن كليد جلوبا زدن كليد جلو: : : : هزينه ثابت هزينه ثابت هزينه ثابت هزينه ثابت     ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها. . . . 59595959

    ييييچه فاكتور هايچه فاكتور هايچه فاكتور هايچه فاكتور هاي    ييييثابت بر روثابت بر روثابت بر روثابت بر رو    هزينه ثابت را انجام دهيد مانند مشخص نمودن اينكه هزينههزينه ثابت را انجام دهيد مانند مشخص نمودن اينكه هزينههزينه ثابت را انجام دهيد مانند مشخص نمودن اينكه هزينههزينه ثابت را انجام دهيد مانند مشخص نمودن اينكه هزينه

    ............اعمال شوند ، نحوه عملكرد در قبال تخفيف و هزينه و اعمال شوند ، نحوه عملكرد در قبال تخفيف و هزينه و اعمال شوند ، نحوه عملكرد در قبال تخفيف و هزينه و اعمال شوند ، نحوه عملكرد در قبال تخفيف و هزينه و 

سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند از سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند از سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند از سه گزينه براي اين پارامتر قابل انتخاب است كه عبارتند از : : : : ترتيب فاكتور ترتيب فاكتور ترتيب فاكتور ترتيب فاكتور     يييينوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برا. . . . 60606060

ايـن سـه گزينـه روش عملكـرد سيسـتم را      ايـن سـه گزينـه روش عملكـرد سيسـتم را      ايـن سـه گزينـه روش عملكـرد سيسـتم را      ايـن سـه گزينـه روش عملكـرد سيسـتم را      . . . . بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود 

    ....قبلي باشد تعيين مي كنندقبلي باشد تعيين مي كنندقبلي باشد تعيين مي كنندقبلي باشد تعيين مي كنند    ييييه تاريخ فاكتور جديد ، قبل از تاريخ فاكتورهاه تاريخ فاكتور جديد ، قبل از تاريخ فاكتورهاه تاريخ فاكتور جديد ، قبل از تاريخ فاكتورهاه تاريخ فاكتور جديد ، قبل از تاريخ فاكتورهاهنگامي كهنگامي كهنگامي كهنگامي ك

همانند پارامتر قبل ، سه گزينه براي اين پارامتر قابل همانند پارامتر قبل ، سه گزينه براي اين پارامتر قابل همانند پارامتر قبل ، سه گزينه براي اين پارامتر قابل همانند پارامتر قبل ، سه گزينه براي اين پارامتر قابل : : : : ترتيب تاريخ فاكتور ترتيب تاريخ فاكتور ترتيب تاريخ فاكتور ترتيب تاريخ فاكتور     يييينوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برانوع پيغام برا. . . . 61616161

ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود  ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب ارتند از بدون كنترل ، پيغام داده شود و جلوگيري شود انتخاب است كه عب از از از از     ييييبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يك. . . . انتخاب است كه عب

    ....را تنظيم نمودرا تنظيم نمودرا تنظيم نمودرا تنظيم نمود    ييييتوان نوع عملكرد سيستم در قبال ورود باركد تكرارتوان نوع عملكرد سيستم در قبال ورود باركد تكرارتوان نوع عملكرد سيستم در قبال ورود باركد تكرارتوان نوع عملكرد سيستم در قبال ورود باركد تكرار    ييييموارد مموارد مموارد مموارد م

    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : در ليست مشتريان در فاكتور تنها مشتريان مربوط به نماينده انتخاب شده بيايد در ليست مشتريان در فاكتور تنها مشتريان مربوط به نماينده انتخاب شده بيايد در ليست مشتريان در فاكتور تنها مشتريان مربوط به نماينده انتخاب شده بيايد در ليست مشتريان در فاكتور تنها مشتريان مربوط به نماينده انتخاب شده بيايد . . . . 62626262

كه نماينده انتخاب شده در فاكتور به كه نماينده انتخاب شده در فاكتور به كه نماينده انتخاب شده در فاكتور به كه نماينده انتخاب شده در فاكتور به     ييييحساب هايحساب هايحساب هايحساب هاي    ييييكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، تنها اسامكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، تنها اسامكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، تنها اسامكه اين پارامتر تيك داشته باشد ، تنها اسام

    ....دهددهددهددهد    ييييش فرض آن ها انتخاب شده را نمايش مش فرض آن ها انتخاب شده را نمايش مش فرض آن ها انتخاب شده را نمايش مش فرض آن ها انتخاب شده را نمايش معنوان نماينده پيعنوان نماينده پيعنوان نماينده پيعنوان نماينده پي

كه اين پارامتر تيك كه اين پارامتر تيك كه اين پارامتر تيك كه اين پارامتر تيك     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : هنگام خروج از فاكتور برگه دريافت يا پرداخت باز شود هنگام خروج از فاكتور برگه دريافت يا پرداخت باز شود هنگام خروج از فاكتور برگه دريافت يا پرداخت باز شود هنگام خروج از فاكتور برگه دريافت يا پرداخت باز شود . . . . 63636363

    ييييپ به صورت خودكار باز شده و مپ به صورت خودكار باز شده و مپ به صورت خودكار باز شده و مپ به صورت خودكار باز شده و م////شويد برگه دشويد برگه دشويد برگه دشويد برگه د    ييييكه از فاكتور خارج مكه از فاكتور خارج مكه از فاكتور خارج مكه از فاكتور خارج م    ييييداشته باشد ، هنگامداشته باشد ، هنگامداشته باشد ، هنگامداشته باشد ، هنگام

    ....فاكتور را ثبت نمائيدفاكتور را ثبت نمائيدفاكتور را ثبت نمائيدفاكتور را ثبت نمائيد    ييييتوانيد پرداخت هاتوانيد پرداخت هاتوانيد پرداخت هاتوانيد پرداخت ها



270270270270 

 

 

كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : پيش فرض بيايد پيش فرض بيايد پيش فرض بيايد پيش فرض بيايد     ييييبا مشتربا مشتربا مشتربا مشتر    يييييست فاكتورها تنها فاكتورهايست فاكتورها تنها فاكتورهايست فاكتورها تنها فاكتورهايست فاكتورها تنها فاكتورهادر لدر لدر لدر ل. . . . 64646464

شته باشد ، در ليست باز شونده فاكتورها تنها فاكتورها شته باشد ، در ليست باز شونده فاكتورها تنها فاكتورهاتيك دا شته باشد ، در ليست باز شونده فاكتورها تنها فاكتورهاتيك دا شته باشد ، در ليست باز شونده فاكتورها تنها فاكتورهاتيك دا     ييييپيش فرضپيش فرضپيش فرضپيش فرض    ييييمربوط به مشترمربوط به مشترمربوط به مشترمربوط به مشتر    ييييتيك دا

    ....دهددهددهددهد    ييييپر فروش انتخاب شده را نمايش مپر فروش انتخاب شده را نمايش مپر فروش انتخاب شده را نمايش مپر فروش انتخاب شده را نمايش م    ييييصندوق هاصندوق هاصندوق هاصندوق ها    ييييكه در پارامترهاكه در پارامترهاكه در پارامترهاكه در پارامترها

نشود، نشود، نشود، نشود،     ييييسه حالت جلوگيرسه حالت جلوگيرسه حالت جلوگيرسه حالت جلوگير: : : : فاكتور تسويه نشده دارند فاكتور تسويه نشده دارند فاكتور تسويه نشده دارند فاكتور تسويه نشده دارند كه كه كه كه     ييييمشتريانمشتريانمشتريانمشتريان    ييييصدور فاكتور براصدور فاكتور براصدور فاكتور براصدور فاكتور برا. . . . 65656565

با توجه به تعداد روز تسويه كه در با توجه به تعداد روز تسويه كه در با توجه به تعداد روز تسويه كه در با توجه به تعداد روز تسويه كه در . . . . تعداد روز تسويه را داردتعداد روز تسويه را داردتعداد روز تسويه را داردتعداد روز تسويه را دارد–    ييييشود و جلوگيرشود و جلوگيرشود و جلوگيرشود و جلوگير    ييييجلوگيرجلوگيرجلوگيرجلوگير

كه فاكتور كه فاكتور كه فاكتور كه فاكتور     ييييشود نوع عملكرد سيستم در برابر حساب هايشود نوع عملكرد سيستم در برابر حساب هايشود نوع عملكرد سيستم در برابر حساب هايشود نوع عملكرد سيستم در برابر حساب هاي    ييييحساب مشخص محساب مشخص محساب مشخص محساب مشخص م    يييياطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئ

    ....نمايدنمايدنمايدنمايد    ييييتسويه نشده دارند را مشخص متسويه نشده دارند را مشخص متسويه نشده دارند را مشخص متسويه نشده دارند را مشخص م

    ييييبا مقدار دادن به اين پارامتر، تعداد روزهابا مقدار دادن به اين پارامتر، تعداد روزهابا مقدار دادن به اين پارامتر، تعداد روزهابا مقدار دادن به اين پارامتر، تعداد روزها:  :  :  :  محاسبه تاريخ سررسيد محاسبه تاريخ سررسيد محاسبه تاريخ سررسيد محاسبه تاريخ سررسيد     ييييبرابرابرابراپيش فرض روز پيش فرض روز پيش فرض روز پيش فرض روز . . . . 66666666

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييتاريخ تسويه فاكتورها مشخص متاريخ تسويه فاكتورها مشخص متاريخ تسويه فاكتورها مشخص متاريخ تسويه فاكتورها مشخص م    ييييپيش فرض براپيش فرض براپيش فرض براپيش فرض برا

همان همان همان همان : : : : هنگام خروج از برگه دريافت و پرداخت هنگام خروج از برگه دريافت و پرداخت هنگام خروج از برگه دريافت و پرداخت هنگام خروج از برگه دريافت و پرداخت     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييباز كردن فرم پرداخت شده براباز كردن فرم پرداخت شده براباز كردن فرم پرداخت شده براباز كردن فرم پرداخت شده برا. . . . 67676767

شويد، شويد، شويد، شويد،     ييييريافت يا پرداخت خارج مريافت يا پرداخت خارج مريافت يا پرداخت خارج مريافت يا پرداخت خارج مكه از برگه دكه از برگه دكه از برگه دكه از برگه د    ييييگونه كه از اسم پارامتر مشخص است، هنگامگونه كه از اسم پارامتر مشخص است، هنگامگونه كه از اسم پارامتر مشخص است، هنگامگونه كه از اسم پارامتر مشخص است، هنگام

    ....شودشودشودشود    ييييجهت تسويه فاكتورها باز مجهت تسويه فاكتورها باز مجهت تسويه فاكتورها باز مجهت تسويه فاكتورها باز م    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييفرم پرداخت شده برافرم پرداخت شده برافرم پرداخت شده برافرم پرداخت شده برا

بدون بدون بدون بدون ((((اين گزينه اين گزينه اين گزينه اين گزينه     يييياز وضعيت هااز وضعيت هااز وضعيت هااز وضعيت ها    ييييبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يكبا انتخاب يك: : : : : : : :     ييييتكرارتكرارتكرارتكرار    ييييورود كد كاالورود كد كاالورود كد كاالورود كد كاال    ييييغام براغام براغام براغام برايييينوع پنوع پنوع پنوع پ. . . . 68686868

قرار قرار قرار قرار كنترل كنترل كنترل كنترل     ييييتكرارتكرارتكرارتكرار    ييييورود كد كاالورود كد كاالورود كد كاالورود كد كاال    ييييتوانيد براتوانيد براتوانيد براتوانيد برا    ييييمممم) ) ) ) شودشودشودشود    ييييكنترل، پيغام داده شود، جلوگيركنترل، پيغام داده شود، جلوگيركنترل، پيغام داده شود، جلوگيركنترل، پيغام داده شود، جلوگير

    ....دهيمدهيمدهيمدهيم

آزاد صادر آزاد صادر آزاد صادر آزاد صادر     يييي، فاكتور به اندازه موجود، فاكتور به اندازه موجود، فاكتور به اندازه موجود، فاكتور به اندازه موجوديييينبودن موجودنبودن موجودنبودن موجودنبودن موجود    ييييدر تبديل سفارش در صورت كافدر تبديل سفارش در صورت كافدر تبديل سفارش در صورت كافدر تبديل سفارش در صورت كاف. . . . 69696969

اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاكتور فروش، موجود: : : : شود شود شود شود  اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاكتور فروش، موجودبا تيك زدن اين پارامتر،  اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاكتور فروش، موجودبا تيك زدن اين پارامتر،  اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاكتور فروش، موجودبا تيك زدن اين پارامتر،      ييييبا تيك زدن اين پارامتر، 

    ....گرددگرددگرددگردد    ييييكمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاكتور تبديل مكمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاكتور تبديل مكمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاكتور تبديل مكمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاكتور تبديل م
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    پارامترهاي ثبت اطالعات 11 – 4

اسناد براي گروه هاي امنيتي اسناد براي گروه هاي امنيتي اسناد براي گروه هاي امنيتي اسناد براي گروه هاي امنيتي ) ) ) ) قطعي شدنقطعي شدنقطعي شدنقطعي شدن((((پارامترهاي ثبت اطالعات مشخص كننده نحوه ثبت پارامترهاي ثبت اطالعات مشخص كننده نحوه ثبت پارامترهاي ثبت اطالعات مشخص كننده نحوه ثبت پارامترهاي ثبت اطالعات مشخص كننده نحوه ثبت 

پارامترهاي ثبـت  پارامترهاي ثبـت  پارامترهاي ثبـت  پارامترهاي ثبـت      >براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي . . . . برنامه مي باشند برنامه مي باشند برنامه مي باشند برنامه مي باشند 

    . . . . دددداستفاده نمايياستفاده نمايياستفاده نمايياستفاده نمايي    Ctrl+F٩اطالعات را انتخاب كرده و يا از تركيب كليدهاي اطالعات را انتخاب كرده و يا از تركيب كليدهاي اطالعات را انتخاب كرده و يا از تركيب كليدهاي اطالعات را انتخاب كرده و يا از تركيب كليدهاي 

براي قطعي كردن اسناد براي يك گروه خاص ، آخرين سند حسابداري قطعي شده را از جعبه براي قطعي كردن اسناد براي يك گروه خاص ، آخرين سند حسابداري قطعي شده را از جعبه براي قطعي كردن اسناد براي يك گروه خاص ، آخرين سند حسابداري قطعي شده را از جعبه براي قطعي كردن اسناد براي يك گروه خاص ، آخرين سند حسابداري قطعي شده را از جعبه 

    ....متن مربوط به گروه امنيتي مورد نظر  انتخاب كنيد متن مربوط به گروه امنيتي مورد نظر  انتخاب كنيد متن مربوط به گروه امنيتي مورد نظر  انتخاب كنيد متن مربوط به گروه امنيتي مورد نظر  انتخاب كنيد 
    

 پارامترهاي هشدار 11 – 5
ن قسمت تيك داشته باشد ، پنجره مربوط به هشدار وضعيت  ن قسمت تيك داشته باشد ، پنجره مربوط به هشدار وضعيت در صورتي كه پارامتر مربوط به اي ن قسمت تيك داشته باشد ، پنجره مربوط به هشدار وضعيت در صورتي كه پارامتر مربوط به اي ن قسمت تيك داشته باشد ، پنجره مربوط به هشدار وضعيت در صورتي كه پارامتر مربوط به اي در صورتي كه پارامتر مربوط به اي

مات در ابتداي شروع كار با برنامه نمايش داده مي شود چك ها و سررسيد و چك ها و سررسيد و چك ها و سررسيد و چك ها و سررسيد و  مات در ابتداي شروع كار با برنامه نمايش داده مي شود ساماندهي اقدا مات در ابتداي شروع كار با برنامه نمايش داده مي شود ساماندهي اقدا مات در ابتداي شروع كار با برنامه نمايش داده مي شود ساماندهي اقدا     ....ساماندهي اقدا

پارامتر هاي هشدار را انتخاب نموده و پارامتر هاي هشدار را انتخاب نموده و پارامتر هاي هشدار را انتخاب نموده و پارامتر هاي هشدار را انتخاب نموده و     >براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي براي دسترسي به اين پارامتر از منوي شرايط محيطي 

    ....استفاده نماييد استفاده نماييد استفاده نماييد استفاده نماييد          Ctrl + F۴يا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي يا از تركيب كليدهاي 

اقـدامات بـه   اقـدامات بـه   اقـدامات بـه   اقـدامات بـه       ييييفرم سازماندهفرم سازماندهفرم سازماندهفرم سازمانده    ييييتوانيد انتخاب نمائيد كه كدام يك از قسمت هاتوانيد انتخاب نمائيد كه كدام يك از قسمت هاتوانيد انتخاب نمائيد كه كدام يك از قسمت هاتوانيد انتخاب نمائيد كه كدام يك از قسمت ها    ييييهم چنين مهم چنين مهم چنين مهم چنين م

    ....ش فرض نمايش داده شودش فرض نمايش داده شودش فرض نمايش داده شودش فرض نمايش داده شودييييصورت پصورت پصورت پصورت پ
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 پارامترهاي گزارشات 11 – 6

بـراي  بـراي  بـراي  بـراي  . . . . پارامترهاي گزارشات پارامترهاي مربوط به تنظيمات فرم ها و گزارش هـا مـي باشـد    پارامترهاي گزارشات پارامترهاي مربوط به تنظيمات فرم ها و گزارش هـا مـي باشـد    پارامترهاي گزارشات پارامترهاي مربوط به تنظيمات فرم ها و گزارش هـا مـي باشـد    پارامترهاي گزارشات پارامترهاي مربوط به تنظيمات فرم ها و گزارش هـا مـي باشـد    

پارامترهاي گزارشات را انتخاب نموده و يا پارامترهاي گزارشات را انتخاب نموده و يا پارامترهاي گزارشات را انتخاب نموده و يا پارامترهاي گزارشات را انتخاب نموده و يا     >دسترسي به اين پارامترها از منوي شرايط محيطي دسترسي به اين پارامترها از منوي شرايط محيطي دسترسي به اين پارامترها از منوي شرايط محيطي دسترسي به اين پارامترها از منوي شرايط محيطي 

    . . . . استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد استفاده كنيد     Ctrl + F٢از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي از تركيب كليدهاي 

    ::::اين پارامتر ها به شرح زير مي باشند اين پارامتر ها به شرح زير مي باشند اين پارامتر ها به شرح زير مي باشند اين پارامتر ها به شرح زير مي باشند 

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد، هنگام در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد، هنگام در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد، هنگام در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد، هنگام : : : : گزارش ها مستقيم به چاپگر ارسال شود گزارش ها مستقيم به چاپگر ارسال شود گزارش ها مستقيم به چاپگر ارسال شود گزارش ها مستقيم به چاپگر ارسال شود . . . .     1111

يش چاپ براي گزارش ها نمايش داده نمي يش چاپ براي گزارش ها نمايش داده نمي يش چاپ براي گزارش ها نمايش داده نمي يش چاپ براي گزارش ها نمايش داده نمي پيش نماپيش نماپيش نماپيش نما.... .... .... .... گزارش گيري و چاپ فاكتورها ، اسناد و گزارش گيري و چاپ فاكتورها ، اسناد و گزارش گيري و چاپ فاكتورها ، اسناد و گزارش گيري و چاپ فاكتورها ، اسناد و 

    ....شود و مستقيما چاپ مي شود شود و مستقيما چاپ مي شود شود و مستقيما چاپ مي شود شود و مستقيما چاپ مي شود 

در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  در صورتي كه اين پـارامتر  : : : : فرم گزارش هاي آماده قبل از مرور يا چاپ نمايش داده شود فرم گزارش هاي آماده قبل از مرور يا چاپ نمايش داده شود فرم گزارش هاي آماده قبل از مرور يا چاپ نمايش داده شود فرم گزارش هاي آماده قبل از مرور يا چاپ نمايش داده شود . . . .     2222

شامل نام فيلدهاي به كار رفته شامل نام فيلدهاي به كار رفته شامل نام فيلدهاي به كار رفته شامل نام فيلدهاي به كار رفته ( ( ( ( تيك داشته باشد ، قبل از نمايش گزارش ، فرمت كلي گزارش تيك داشته باشد ، قبل از نمايش گزارش ، فرمت كلي گزارش تيك داشته باشد ، قبل از نمايش گزارش ، فرمت كلي گزارش تيك داشته باشد ، قبل از نمايش گزارش ، فرمت كلي گزارش 

براي تهيه نمودارهاي آماري الزم است كه نام فيلد مربوطه وارد براي تهيه نمودارهاي آماري الزم است كه نام فيلد مربوطه وارد براي تهيه نمودارهاي آماري الزم است كه نام فيلد مربوطه وارد براي تهيه نمودارهاي آماري الزم است كه نام فيلد مربوطه وارد . . . .     نمايش داده مي شودنمايش داده مي شودنمايش داده مي شودنمايش داده مي شود) ) ) ) در آن در آن در آن در آن 

    . . . . كه از فرم گزارش هاي آماده قابل دسترسي مي باشد كه از فرم گزارش هاي آماده قابل دسترسي مي باشد كه از فرم گزارش هاي آماده قابل دسترسي مي باشد كه از فرم گزارش هاي آماده قابل دسترسي مي باشد . . . . شود شود شود شود 

در صورت تيك داشتن اين پارامتر شماره در صورت تيك داشتن اين پارامتر شماره در صورت تيك داشتن اين پارامتر شماره در صورت تيك داشتن اين پارامتر شماره : : : : شماره صفحه در گزارش هاي آماده  چاپ شود شماره صفحه در گزارش هاي آماده  چاپ شود شماره صفحه در گزارش هاي آماده  چاپ شود شماره صفحه در گزارش هاي آماده  چاپ شود . . . .     3333

    . . . . صفحات در گزارش ها چاپ مي شود صفحات در گزارش ها چاپ مي شود صفحات در گزارش ها چاپ مي شود صفحات در گزارش ها چاپ مي شود 

در باالي پرينت گزارش تاريخ گزارش گيري در باالي پرينت گزارش تاريخ گزارش گيري در باالي پرينت گزارش تاريخ گزارش گيري در باالي پرينت گزارش تاريخ گزارش گيري : : : : ارشات چاپ شود ارشات چاپ شود ارشات چاپ شود ارشات چاپ شود تاريخ گزارش گيري در گزتاريخ گزارش گيري در گزتاريخ گزارش گيري در گزتاريخ گزارش گيري در گز. . . .     4444

    . . . . چاپ مي شودچاپ مي شودچاپ مي شودچاپ مي شود

    ....تعداد رديف هاي قابل چاپ در گزارشات را نمايش مي دهدتعداد رديف هاي قابل چاپ در گزارشات را نمايش مي دهدتعداد رديف هاي قابل چاپ در گزارشات را نمايش مي دهدتعداد رديف هاي قابل چاپ در گزارشات را نمايش مي دهد: : : : تعداد رديف در صفحه تعداد رديف در صفحه تعداد رديف در صفحه تعداد رديف در صفحه . . . .     5555

    ....فونت گزارشات از اين قسمت قابل تنظيم مي باشد فونت گزارشات از اين قسمت قابل تنظيم مي باشد فونت گزارشات از اين قسمت قابل تنظيم مي باشد فونت گزارشات از اين قسمت قابل تنظيم مي باشد : : : : فونت عمومي گزارشات فونت عمومي گزارشات فونت عمومي گزارشات فونت عمومي گزارشات . . . .     6666

    . . . . را براي گزارشات تعيين مي كند را براي گزارشات تعيين مي كند را براي گزارشات تعيين مي كند را براي گزارشات تعيين مي كند     سايز پيش فرض كاغذسايز پيش فرض كاغذسايز پيش فرض كاغذسايز پيش فرض كاغذ: : : : سايز پيش فرض كاغذ سايز پيش فرض كاغذ سايز پيش فرض كاغذ سايز پيش فرض كاغذ . . . .     7777

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  : : : : قبل از چاپ فاكتور مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ فاكتور مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ فاكتور مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ فاكتور مشخصات پرسيده شود . . . .     8888

ز مي شود كه مشخصات فاكتور در آن قابل تنظيم مي باشد  ز مي شود كه مشخصات فاكتور در آن قابل تنظيم مي باشد قبل از چاپ فاكتور ها پنجره اي با ز مي شود كه مشخصات فاكتور در آن قابل تنظيم مي باشد قبل از چاپ فاكتور ها پنجره اي با ز مي شود كه مشخصات فاكتور در آن قابل تنظيم مي باشد قبل از چاپ فاكتور ها پنجره اي با     ....قبل از چاپ فاكتور ها پنجره اي با
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    ::::نكات مهم نكات مهم نكات مهم نكات مهم 

نـام حسـاب وارد شـود و هـم چنـين      نـام حسـاب وارد شـود و هـم چنـين      نـام حسـاب وارد شـود و هـم چنـين      نـام حسـاب وارد شـود و هـم چنـين          در فرم ورود مشخصات فاكتور متني كه جلويدر فرم ورود مشخصات فاكتور متني كه جلويدر فرم ورود مشخصات فاكتور متني كه جلويدر فرم ورود مشخصات فاكتور متني كه جلوي �

هنگام پرينت نيز چاپ خواهد شد بدون توجه به اين كـه  هنگام پرينت نيز چاپ خواهد شد بدون توجه به اين كـه  هنگام پرينت نيز چاپ خواهد شد بدون توجه به اين كـه  هنگام پرينت نيز چاپ خواهد شد بدون توجه به اين كـه  ... ... ... ... فيلدهاي تلفن ، آدرس و فيلدهاي تلفن ، آدرس و فيلدهاي تلفن ، آدرس و فيلدهاي تلفن ، آدرس و 

 ....مشخصات اصلي طرف حساب چه بوده است مشخصات اصلي طرف حساب چه بوده است مشخصات اصلي طرف حساب چه بوده است مشخصات اصلي طرف حساب چه بوده است 

در قسمت نوع فرم ، مشخص مي كنيد كه نوع فرمي كـه فـاكتور بـراي پرينـت از آن     در قسمت نوع فرم ، مشخص مي كنيد كه نوع فرمي كـه فـاكتور بـراي پرينـت از آن     در قسمت نوع فرم ، مشخص مي كنيد كه نوع فرمي كـه فـاكتور بـراي پرينـت از آن     در قسمت نوع فرم ، مشخص مي كنيد كه نوع فرمي كـه فـاكتور بـراي پرينـت از آن      �

را براي فاكتورها طراحي كرده ايد ، را براي فاكتورها طراحي كرده ايد ، را براي فاكتورها طراحي كرده ايد ، را براي فاكتورها طراحي كرده ايد ،     به عنوان مثال اگر فرميبه عنوان مثال اگر فرميبه عنوان مثال اگر فرميبه عنوان مثال اگر فرمي. . . . استفاده مي كند چه باشد استفاده مي كند چه باشد استفاده مي كند چه باشد استفاده مي كند چه باشد 

 ....فرم شما در اين ليست قابل انتخاب خواهد بود فرم شما در اين ليست قابل انتخاب خواهد بود فرم شما در اين ليست قابل انتخاب خواهد بود فرم شما در اين ليست قابل انتخاب خواهد بود 

، بله انتخاب شده باشد ، به طور پيش فرض در باالي فرم  � ، بله انتخاب شده باشد ، به طور پيش فرض در باالي فرم در صورتي كه آيتم چند ارزي  ، بله انتخاب شده باشد ، به طور پيش فرض در باالي فرم در صورتي كه آيتم چند ارزي  ، بله انتخاب شده باشد ، به طور پيش فرض در باالي فرم در صورتي كه آيتم چند ارزي  در صورتي كه آيتم چند ارزي 

شـود ايـن   شـود ايـن   شـود ايـن   شـود ايـن       "خيـر خيـر خيـر خيـر "در صورتي كه چند ارزي در صورتي كه چند ارزي در صورتي كه چند ارزي در صورتي كه چند ارزي . . . . فاكتور ، نوع چند ارزي چاپ مي شود فاكتور ، نوع چند ارزي چاپ مي شود فاكتور ، نوع چند ارزي چاپ مي شود فاكتور ، نوع چند ارزي چاپ مي شود 

 . . . . گزينه چاپ نمي شود گزينه چاپ نمي شود گزينه چاپ نمي شود گزينه چاپ نمي شود 

اده شده باشد و در قسمت انبار ، انباري انتخاب شود ،  � اده شده باشد و در قسمت انبار ، انباري انتخاب شود ، اگر در فاكتور از چندين انبار استف اده شده باشد و در قسمت انبار ، انباري انتخاب شود ، اگر در فاكتور از چندين انبار استف اده شده باشد و در قسمت انبار ، انباري انتخاب شود ، اگر در فاكتور از چندين انبار استف اگر در فاكتور از چندين انبار استف

 . . . . تنها رديف هايي از فاكتور چاپ مي شوند كه انبار آن ها انبار انتخاب شده باشد تنها رديف هايي از فاكتور چاپ مي شوند كه انبار آن ها انبار انتخاب شده باشد تنها رديف هايي از فاكتور چاپ مي شوند كه انبار آن ها انبار انتخاب شده باشد تنها رديف هايي از فاكتور چاپ مي شوند كه انبار آن ها انبار انتخاب شده باشد 

ز مي توانيد تعداد نسخه پرينت فاكتور را مشخص نماييد  � ز مي توانيد تعداد نسخه پرينت فاكتور را مشخص نماييد در قسمت تعداد نسخه ني ز مي توانيد تعداد نسخه پرينت فاكتور را مشخص نماييد در قسمت تعداد نسخه ني ز مي توانيد تعداد نسخه پرينت فاكتور را مشخص نماييد در قسمت تعداد نسخه ني  ....در قسمت تعداد نسخه ني

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد قبل در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد قبل در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد قبل در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد قبل : : : : خصات پرسيده شود   خصات پرسيده شود   خصات پرسيده شود   خصات پرسيده شود   قبل از چاپ سند مشقبل از چاپ سند مشقبل از چاپ سند مشقبل از چاپ سند مش. . . .     9999

در آن در آن در آن در آن ) ) ) ) نوع فرم و تعداد نسخه چاپنوع فرم و تعداد نسخه چاپنوع فرم و تعداد نسخه چاپنوع فرم و تعداد نسخه چاپ((((از چاپ اسناد پنجره اي باز مي شود كه مشخصات سند از چاپ اسناد پنجره اي باز مي شود كه مشخصات سند از چاپ اسناد پنجره اي باز مي شود كه مشخصات سند از چاپ اسناد پنجره اي باز مي شود كه مشخصات سند 

    ....قابل تنظيم مي باشدقابل تنظيم مي باشدقابل تنظيم مي باشدقابل تنظيم مي باشد

در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشـد  : : : : قبل از چاپ چك مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ چك مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ چك مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ چك مشخصات پرسيده شود . . . .     10101010

    ....نجره اي باز مي شود كه نوع فرم چك در آن قابل تنظيم مي باشد نجره اي باز مي شود كه نوع فرم چك در آن قابل تنظيم مي باشد نجره اي باز مي شود كه نوع فرم چك در آن قابل تنظيم مي باشد نجره اي باز مي شود كه نوع فرم چك در آن قابل تنظيم مي باشد قبل از چاپ چك پقبل از چاپ چك پقبل از چاپ چك پقبل از چاپ چك پ

 
 

در صورتي از در صورتي از در صورتي از در صورتي از . . . . فرم چك و دفترچك فرم چك و دفترچك فرم چك و دفترچك فرم چك و دفترچك : : : : طريقه چاپ چك ها مي تواند به دو صورت انجام پذيرد طريقه چاپ چك ها مي تواند به دو صورت انجام پذيرد طريقه چاپ چك ها مي تواند به دو صورت انجام پذيرد طريقه چاپ چك ها مي تواند به دو صورت انجام پذيرد 

ده مي شود كه فرم چاپ چك را خودتان طراحي كرده باشيد  ده مي شود كه فرم چاپ چك را خودتان طراحي كرده باشيد آيتم فرم چك استفا ده مي شود كه فرم چاپ چك را خودتان طراحي كرده باشيد آيتم فرم چك استفا ده مي شود كه فرم چاپ چك را خودتان طراحي كرده باشيد آيتم فرم چك استفا     ....آيتم فرم چك استفا

در صورتي كه اين پارامتر در صورتي كه اين پارامتر در صورتي كه اين پارامتر در صورتي كه اين پارامتر : : : : پرسيده شود پرسيده شود پرسيده شود پرسيده شود قبل از چاپ سند دريافت و پرداخت مشخصات قبل از چاپ سند دريافت و پرداخت مشخصات قبل از چاپ سند دريافت و پرداخت مشخصات قبل از چاپ سند دريافت و پرداخت مشخصات . . . .     11111111

يافت و پرداخت  پنجره اي باز مي شود كه نوع فرم چاپي  يافت و پرداخت  پنجره اي باز مي شود كه نوع فرم چاپي تيك داشته باشد قبل از چاپ برگه در يافت و پرداخت  پنجره اي باز مي شود كه نوع فرم چاپي تيك داشته باشد قبل از چاپ برگه در يافت و پرداخت  پنجره اي باز مي شود كه نوع فرم چاپي تيك داشته باشد قبل از چاپ برگه در تيك داشته باشد قبل از چاپ برگه در

چنان چه براي برگه دريافت وجه فرم طراحي شده باشد ، از قسمت چنان چه براي برگه دريافت وجه فرم طراحي شده باشد ، از قسمت چنان چه براي برگه دريافت وجه فرم طراحي شده باشد ، از قسمت چنان چه براي برگه دريافت وجه فرم طراحي شده باشد ، از قسمت ....در آن قابل تنظيم مي باشد در آن قابل تنظيم مي باشد در آن قابل تنظيم مي باشد در آن قابل تنظيم مي باشد 

    ....ام شود ام شود ام شود ام شود نوع فرم مي توان انتخاب نمود كه چاپ ، با چه فرمي انجنوع فرم مي توان انتخاب نمود كه چاپ ، با چه فرمي انجنوع فرم مي توان انتخاب نمود كه چاپ ، با چه فرمي انجنوع فرم مي توان انتخاب نمود كه چاپ ، با چه فرمي انج

    ....قبل از چاپ دفتر تلفن مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ دفتر تلفن مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ دفتر تلفن مشخصات پرسيده شود قبل از چاپ دفتر تلفن مشخصات پرسيده شود . . . .     12121212
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در صورتي كه اين پارامتر فعـال  در صورتي كه اين پارامتر فعـال  در صورتي كه اين پارامتر فعـال  در صورتي كه اين پارامتر فعـال  : : : : مشخصات فني به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود . . . .     13131313

شده باشد ، اطالعات فني به جاي نام كاال در فاكتور چاپ  شده باشد ، اطالعات فني به جاي نام كاال در فاكتور چاپ بوده و براي كاال اطالعات فني وارد  شده باشد ، اطالعات فني به جاي نام كاال در فاكتور چاپ بوده و براي كاال اطالعات فني وارد  شده باشد ، اطالعات فني به جاي نام كاال در فاكتور چاپ بوده و براي كاال اطالعات فني وارد  بوده و براي كاال اطالعات فني وارد 

اين پارامتر تيك داشته و براي كاال اطالعات فني وجود اين پارامتر تيك داشته و براي كاال اطالعات فني وجود اين پارامتر تيك داشته و براي كاال اطالعات فني وجود اين پارامتر تيك داشته و براي كاال اطالعات فني وجود     توجه داشته باشيد چنان چهتوجه داشته باشيد چنان چهتوجه داشته باشيد چنان چهتوجه داشته باشيد چنان چه. . . . مي شود مي شود مي شود مي شود 

    . . . . به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود     "****"نداشته باشد عالمت نداشته باشد عالمت نداشته باشد عالمت نداشته باشد عالمت 

در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال در صورتي كه اين پارامتر فعال : : : : توضيحات اضافي به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود . . . .     14141414

توضيحات اضافي وارد شده باشد ، توضيحات اضافي به جاي  توضيحات اضافي وارد شده باشد ، توضيحات اضافي به جاي بوده و براي كاال  توضيحات اضافي وارد شده باشد ، توضيحات اضافي به جاي بوده و براي كاال  توضيحات اضافي وارد شده باشد ، توضيحات اضافي به جاي بوده و براي كاال  نام كاال در فاكتور نام كاال در فاكتور نام كاال در فاكتور نام كاال در فاكتور بوده و براي كاال 

ان چه اين پارامتر تيك داشته و براي كـاال توضـيحات   . . . . چاپ مي شود چاپ مي شود چاپ مي شود چاپ مي شود  ان چه اين پارامتر تيك داشته و براي كـاال توضـيحات   توجه داشته باشيد چن ان چه اين پارامتر تيك داشته و براي كـاال توضـيحات   توجه داشته باشيد چن ان چه اين پارامتر تيك داشته و براي كـاال توضـيحات   توجه داشته باشيد چن توجه داشته باشيد چن

    . . . . به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود به جاي نام كاال چاپ مي شود     "****"اضافي وجود نداشته باشد عالمت اضافي وجود نداشته باشد عالمت اضافي وجود نداشته باشد عالمت اضافي وجود نداشته باشد عالمت 

در فاكتورها مي توانيد براي هر در فاكتورها مي توانيد براي هر در فاكتورها مي توانيد براي هر در فاكتورها مي توانيد براي هر : : : : شرح رديف فاكتور به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود شرح رديف فاكتور به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود شرح رديف فاكتور به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود شرح رديف فاكتور به جاي شرح كاال در فاكتور چاپ شود . . . .     15151515

در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در پرينت فاكتور به جاي نام در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در پرينت فاكتور به جاي نام در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در پرينت فاكتور به جاي نام در صورتي كه اين پارامتر فعال باشد در پرينت فاكتور به جاي نام . . . . توضيح وارد نماييدتوضيح وارد نماييدتوضيح وارد نماييدتوضيح وارد نماييدرديف ، رديف ، رديف ، رديف ، 

    ....كاال ، توضيح رديف مربوط به آن كاال چاپ مي شود كاال ، توضيح رديف مربوط به آن كاال چاپ مي شود كاال ، توضيح رديف مربوط به آن كاال چاپ مي شود كاال ، توضيح رديف مربوط به آن كاال چاپ مي شود 

در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، : : : : مشخصات فني بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود مشخصات فني بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود . . . .     16161616

    . . . . فني مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود فني مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود فني مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود فني مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود     هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام كاال ، اطالعاتهنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام كاال ، اطالعاتهنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام كاال ، اطالعاتهنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام كاال ، اطالعات

در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، در صورت فعال بودن اين پارامتر ، : : : : توضيحات اضافي  بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي  بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي  بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود توضيحات اضافي  بعد از شرح كاال در فاكتور چاپ شود . . . . 17171717

كاال ، توضيحات اضافي مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود  كاال ، توضيحات اضافي مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام  كاال ، توضيحات اضافي مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام  كاال ، توضيحات اضافي مربوط به آن كاال نيز چاپ مي شود هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام      ....هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نام 

در صـورت فعـال بـودن ايـن     در صـورت فعـال بـودن ايـن     در صـورت فعـال بـودن ايـن     در صـورت فعـال بـودن ايـن     : : : : تور چاپ شود تور چاپ شود تور چاپ شود تور چاپ شود شرح رديف فاكتور  بعد از شرح كاال در فاكشرح رديف فاكتور  بعد از شرح كاال در فاكشرح رديف فاكتور  بعد از شرح كاال در فاكشرح رديف فاكتور  بعد از شرح كاال در فاك. . . .     18181818

م كاال ، توضيح رديف  مربوط به آن كاال در فاكتور  نيز  م كاال ، توضيح رديف  مربوط به آن كاال در فاكتور  نيز پارامتر ، هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نا م كاال ، توضيح رديف  مربوط به آن كاال در فاكتور  نيز پارامتر ، هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نا م كاال ، توضيح رديف  مربوط به آن كاال در فاكتور  نيز پارامتر ، هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نا پارامتر ، هنگام چاپ فاكتور ،  پس از نا

    ....چاپ مي شود چاپ مي شود چاپ مي شود چاپ مي شود 

چنان چه اين پارامتر فعال باشـد ، هنگـامي كـه    چنان چه اين پارامتر فعال باشـد ، هنگـامي كـه    چنان چه اين پارامتر فعال باشـد ، هنگـامي كـه    چنان چه اين پارامتر فعال باشـد ، هنگـامي كـه    : : : : مانده حساب بعد از فاكتور چاپ شود مانده حساب بعد از فاكتور چاپ شود مانده حساب بعد از فاكتور چاپ شود مانده حساب بعد از فاكتور چاپ شود . . . .     19191919

الزم به ذكر الزم به ذكر الزم به ذكر الزم به ذكر . . . . ور مانده حساب نيز نمايش داده مي شود ور مانده حساب نيز نمايش داده مي شود ور مانده حساب نيز نمايش داده مي شود ور مانده حساب نيز نمايش داده مي شود فاكتور چاپ مي شود ، در انتهاي فاكتفاكتور چاپ مي شود ، در انتهاي فاكتفاكتور چاپ مي شود ، در انتهاي فاكتفاكتور چاپ مي شود ، در انتهاي فاكت

اي پيش فرض برنامه صدق مي كند و نه فرم هايي كه توسط  اي پيش فرض برنامه صدق مي كند و نه فرم هايي كه توسط است اين موضوع در مورد فرم ه اي پيش فرض برنامه صدق مي كند و نه فرم هايي كه توسط است اين موضوع در مورد فرم ه اي پيش فرض برنامه صدق مي كند و نه فرم هايي كه توسط است اين موضوع در مورد فرم ه است اين موضوع در مورد فرم ه

    . . . . كاربر طراحي شده است كاربر طراحي شده است كاربر طراحي شده است كاربر طراحي شده است 

در صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگام چاپ گزارش ها در صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگام چاپ گزارش ها در صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگام چاپ گزارش ها در صورت فعال بودن اين پارامتر ، هنگام چاپ گزارش ها : : : : ترتيب گزارش نمايش داده شود ترتيب گزارش نمايش داده شود ترتيب گزارش نمايش داده شود ترتيب گزارش نمايش داده شود . . . .     20202020

    . . . . ترتيب گزارش در باالي پرينت گزارش چاپ مي شود ترتيب گزارش در باالي پرينت گزارش چاپ مي شود ترتيب گزارش در باالي پرينت گزارش چاپ مي شود ترتيب گزارش در باالي پرينت گزارش چاپ مي شود در باالي صفحه ، نوع در باالي صفحه ، نوع در باالي صفحه ، نوع در باالي صفحه ، نوع 

چنان چه اين پارامتر فعال بوده و در هنگام گزارش چنان چه اين پارامتر فعال بوده و در هنگام گزارش چنان چه اين پارامتر فعال بوده و در هنگام گزارش چنان چه اين پارامتر فعال بوده و در هنگام گزارش : : : : مقادير دامنه ها نمايش داده شوند مقادير دامنه ها نمايش داده شوند مقادير دامنه ها نمايش داده شوند مقادير دامنه ها نمايش داده شوند . . . .     21212121

يا شماره سند محدوده تعريـف شـده باشـد ، دامنـه      يا شماره سند محدوده تعريـف شـده باشـد ، دامنـه     گيري ، براي يكي از فيلد ها مانند تاريخ  يا شماره سند محدوده تعريـف شـده باشـد ، دامنـه     گيري ، براي يكي از فيلد ها مانند تاريخ  يا شماره سند محدوده تعريـف شـده باشـد ، دامنـه     گيري ، براي يكي از فيلد ها مانند تاريخ  گيري ، براي يكي از فيلد ها مانند تاريخ 

    . . . . اده مي شود اده مي شود اده مي شود اده مي شود محدوده گزارش در باالي پرينت گزارش نمايش دمحدوده گزارش در باالي پرينت گزارش نمايش دمحدوده گزارش در باالي پرينت گزارش نمايش دمحدوده گزارش در باالي پرينت گزارش نمايش د

كه اين پارامتر تيك داشته باشد تعداد كه اين پارامتر تيك داشته باشد تعداد كه اين پارامتر تيك داشته باشد تعداد كه اين پارامتر تيك داشته باشد تعداد     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : تعداد كل صفحات در گزارش چاپ شود تعداد كل صفحات در گزارش چاپ شود تعداد كل صفحات در گزارش چاپ شود تعداد كل صفحات در گزارش چاپ شود . . . .     22222222

    ....شود شود شود شود     ييييكل صفحات در گزارش چاپ مكل صفحات در گزارش چاپ مكل صفحات در گزارش چاپ مكل صفحات در گزارش چاپ م
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كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هر كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هر كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هر كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در هر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : شماره صفحه در هر گروه صفر شود شماره صفحه در هر گروه صفر شود شماره صفحه در هر گروه صفر شود شماره صفحه در هر گروه صفر شود ....    23232323

كه چند سند را با كه چند سند را با كه چند سند را با كه چند سند را با     ييييعنوان مثال در صورتعنوان مثال در صورتعنوان مثال در صورتعنوان مثال در صورت    بهبهبهبه. . . . شود شود شود شود     يييي، شماره صفحه از يك شروع م، شماره صفحه از يك شروع م، شماره صفحه از يك شروع م، شماره صفحه از يك شروع م    ييييگروهبندگروهبندگروهبندگروهبند

    ....شود شود شود شود     ييييهر شماره سند ، شماره صفحه از يك شروع مهر شماره سند ، شماره صفحه از يك شروع مهر شماره سند ، شماره صفحه از يك شروع مهر شماره سند ، شماره صفحه از يك شروع م    ييييهم چاپ كنيد ، براهم چاپ كنيد ، براهم چاپ كنيد ، براهم چاپ كنيد ، برا

كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر رديف كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر رديف كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر رديف كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، اگر رديف     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : شماره رديف در هر گروه صفر شود شماره رديف در هر گروه صفر شود شماره رديف در هر گروه صفر شود شماره رديف در هر گروه صفر شود ....    24242424

    .  .  .  .  شودشودشودشود    ييييشده باشد ، در هر گروه ، شماره رديف مجددا از يك شروع مشده باشد ، در هر گروه ، شماره رديف مجددا از يك شروع مشده باشد ، در هر گروه ، شماره رديف مجددا از يك شروع مشده باشد ، در هر گروه ، شماره رديف مجددا از يك شروع م    ييييگزارش ها گروهبندگزارش ها گروهبندگزارش ها گروهبندگزارش ها گروهبند    ييييهاهاهاها

گزارشات خود گزارشات خود گزارشات خود گزارشات خود     ييييچاپ در باالچاپ در باالچاپ در باالچاپ در باال    ييييرا برارا برارا برارا برا    ييييتوانيد متن ثابتتوانيد متن ثابتتوانيد متن ثابتتوانيد متن ثابت    ييييمممم: : : : گزارشات گزارشات گزارشات گزارشات     ييييباالباالباالباال    ييييمتن عموممتن عموممتن عموممتن عموم. . . . 25252525

    ....تايپ نمائيدتايپ نمائيدتايپ نمائيدتايپ نمائيد

گزارش به گزارش به گزارش به گزارش به     يييياين پارامتر، رديف هااين پارامتر، رديف هااين پارامتر، رديف هااين پارامتر، رديف ها    ييييبا انتخاب عدد برابا انتخاب عدد برابا انتخاب عدد برابا انتخاب عدد برا: : : : گزارش گزارش گزارش گزارش     ييييمقدار تغيير رنگ رديف هامقدار تغيير رنگ رديف هامقدار تغيير رنگ رديف هامقدار تغيير رنگ رديف ها. . . . 26262626

عدد انتخاب شده ميزان رنگ عدد انتخاب شده ميزان رنگ عدد انتخاب شده ميزان رنگ عدد انتخاب شده ميزان رنگ . . . . شوندشوندشوندشوند    ييييمممم    ييييرنگ پس زمينه خاكستررنگ پس زمينه خاكستررنگ پس زمينه خاكستررنگ پس زمينه خاكستر    ييييصورت يك در ميان داراصورت يك در ميان داراصورت يك در ميان داراصورت يك در ميان دارا

    ....كندكندكندكند    ييييرا مشخص مرا مشخص مرا مشخص مرا مشخص م    ييييخاكسترخاكسترخاكسترخاكستر

كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر كه اين پارامتر     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : فقط خود اطالعات منتقل شود فقط خود اطالعات منتقل شود فقط خود اطالعات منتقل شود فقط خود اطالعات منتقل شود     XLSدر ارسال اطالعات به در ارسال اطالعات به در ارسال اطالعات به در ارسال اطالعات به . . . . 27272727

يابد يابد يابد يابد     ييييدول ها انتقال مدول ها انتقال مدول ها انتقال مدول ها انتقال مفقط مقادير جفقط مقادير جفقط مقادير جفقط مقادير ج    Excelتيك داشته باشد ، در ارسال اطالعات به نرم افزار تيك داشته باشد ، در ارسال اطالعات به نرم افزار تيك داشته باشد ، در ارسال اطالعات به نرم افزار تيك داشته باشد ، در ارسال اطالعات به نرم افزار 

    ....شوندشوندشوندشوند    ييييمنتقل نممنتقل نممنتقل نممنتقل نم... ... ... ... مانند نام شركت و مانند نام شركت و مانند نام شركت و مانند نام شركت و     ييييو مقاديرو مقاديرو مقاديرو مقادير

همان گونه كه مشخص است، با تيك زدن اين پارامتر همان گونه كه مشخص است، با تيك زدن اين پارامتر همان گونه كه مشخص است، با تيك زدن اين پارامتر همان گونه كه مشخص است، با تيك زدن اين پارامتر : : : : نام كاربر در گزارش ها چاپ شود نام كاربر در گزارش ها چاپ شود نام كاربر در گزارش ها چاپ شود نام كاربر در گزارش ها چاپ شود . . . . 28282828

    ....كه گزارش را گرفته است در گزارش قرار مي دهدكه گزارش را گرفته است در گزارش قرار مي دهدكه گزارش را گرفته است در گزارش قرار مي دهدكه گزارش را گرفته است در گزارش قرار مي دهد    يييينام كاربرنام كاربرنام كاربرنام كاربر    ييييدر هنگام گزارش گيردر هنگام گزارش گيردر هنگام گزارش گيردر هنگام گزارش گير
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حسابداري صنعتي ، تنظيم عمليات صنعتي برنامه مي باشد  حسابداري صنعتي ، تنظيم عمليات صنعتي برنامه مي باشد كاربرد پارامترهاي  حسابداري صنعتي ، تنظيم عمليات صنعتي برنامه مي باشد كاربرد پارامترهاي  حسابداري صنعتي ، تنظيم عمليات صنعتي برنامه مي باشد كاربرد پارامترهاي  واضح است كه واضح است كه واضح است كه واضح است كه . . . . كاربرد پارامترهاي 

    ....در حسابگر نسخه بازرگاني اين پارامتر ها وجود ندارند در حسابگر نسخه بازرگاني اين پارامتر ها وجود ندارند در حسابگر نسخه بازرگاني اين پارامتر ها وجود ندارند در حسابگر نسخه بازرگاني اين پارامتر ها وجود ندارند 

پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي  پارامترهـاي      >حيطـي  حيطـي  حيطـي  حيطـي  براي دسترسي به پارامترهاي حسابداري صـنعتي از منـوي شـرايط م   براي دسترسي به پارامترهاي حسابداري صـنعتي از منـوي شـرايط م   براي دسترسي به پارامترهاي حسابداري صـنعتي از منـوي شـرايط م   براي دسترسي به پارامترهاي حسابداري صـنعتي از منـوي شـرايط م   

    . . . . استفاده نماييداستفاده نماييداستفاده نماييداستفاده نماييد    ۱۰۱۰۱۰۱۰Alt + Fحسابداري صنعتي را انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي حسابداري صنعتي را انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي حسابداري صنعتي را انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي حسابداري صنعتي را انتخاب نموده و يا از تركيب كليدهاي 

بار پس از صدور رسيد توليد به طور اتوماتيك صادر شود . . . .     1111 بار پس از صدور رسيد توليد به طور اتوماتيك صادر شود حواله ان بار پس از صدور رسيد توليد به طور اتوماتيك صادر شود حواله ان بار پس از صدور رسيد توليد به طور اتوماتيك صادر شود حواله ان در صورت فعال بودن اين در صورت فعال بودن اين در صورت فعال بودن اين در صورت فعال بودن اين : : : : حواله ان

ليه به صورت اتوماتيك ليه به صورت اتوماتيك ليه به صورت اتوماتيك ليه به صورت اتوماتيك پارامتر هنگام صدور رسيد انبار توليد ، حواله انبار مربوط به خروج مواد اوپارامتر هنگام صدور رسيد انبار توليد ، حواله انبار مربوط به خروج مواد اوپارامتر هنگام صدور رسيد انبار توليد ، حواله انبار مربوط به خروج مواد اوپارامتر هنگام صدور رسيد انبار توليد ، حواله انبار مربوط به خروج مواد او

    . . . . صادر مي شود صادر مي شود صادر مي شود صادر مي شود 

چنان چه اين پارامتر فعال باشد و حواله چنان چه اين پارامتر فعال باشد و حواله چنان چه اين پارامتر فعال باشد و حواله چنان چه اين پارامتر فعال باشد و حواله : : : : حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد حواله انبار پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد . . . . 2222

ه صورت اتوماتيك صادر شده باشد ، كاربر اين امكان را  ه صورت اتوماتيك صادر شده باشد ، كاربر اين امكان را انبار ، پس از صدور رسيد انبار توليد ب ه صورت اتوماتيك صادر شده باشد ، كاربر اين امكان را انبار ، پس از صدور رسيد انبار توليد ب ه صورت اتوماتيك صادر شده باشد ، كاربر اين امكان را انبار ، پس از صدور رسيد انبار توليد ب انبار ، پس از صدور رسيد انبار توليد ب

    ....دهد دهد دهد دهد     خواهد داشت كه حواله انبار مربوطه را تغييرخواهد داشت كه حواله انبار مربوطه را تغييرخواهد داشت كه حواله انبار مربوطه را تغييرخواهد داشت كه حواله انبار مربوطه را تغيير
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چنان چه اين پارامتر چنان چه اين پارامتر چنان چه اين پارامتر چنان چه اين پارامتر : : : : سند حقوق كارمزدي بعد از صدور رسيد به طور اتوماتيك صادر شود سند حقوق كارمزدي بعد از صدور رسيد به طور اتوماتيك صادر شود سند حقوق كارمزدي بعد از صدور رسيد به طور اتوماتيك صادر شود سند حقوق كارمزدي بعد از صدور رسيد به طور اتوماتيك صادر شود . . . .     3333

پس از صدور رسيد انبار توليد  پس از صدور رسيد انبار توليد  پس از صدور رسيد انبار توليد  پس از صدور رسيد انبار توليد  . . . . محصوالت ، حقوق كارمزدي تعريف شده باشد محصوالت ، حقوق كارمزدي تعريف شده باشد محصوالت ، حقوق كارمزدي تعريف شده باشد محصوالت ، حقوق كارمزدي تعريف شده باشد     ييييفعال بوده و برافعال بوده و برافعال بوده و برافعال بوده و برا

ربوط به حقوق كارمزدي به صورت اتوماتيك صادر مي گردد  ربوط به حقوق كارمزدي به صورت اتوماتيك صادر مي گردد سند حسابداري م ربوط به حقوق كارمزدي به صورت اتوماتيك صادر مي گردد سند حسابداري م ربوط به حقوق كارمزدي به صورت اتوماتيك صادر مي گردد سند حسابداري م     ....سند حسابداري م

در صورت فعال بودن اين پارامتر سند در صورت فعال بودن اين پارامتر سند در صورت فعال بودن اين پارامتر سند در صورت فعال بودن اين پارامتر سند : : : : پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد پس از صدور اتوماتيك قابل اصالح باشد     اين سنداين سنداين سنداين سند. . . .     4444

پس از صدور اتوماتيك توسط كاربر قابل اصالح خواهد بود  پس از صدور اتوماتيك توسط كاربر قابل اصالح خواهد بود مربوط به حقوق كارمزدي  پس از صدور اتوماتيك توسط كاربر قابل اصالح خواهد بود مربوط به حقوق كارمزدي  پس از صدور اتوماتيك توسط كاربر قابل اصالح خواهد بود مربوط به حقوق كارمزدي      ....مربوط به حقوق كارمزدي 

در صورت فعال بودن اين پارامتر ، چنان چه در صورت فعال بودن اين پارامتر ، چنان چه در صورت فعال بودن اين پارامتر ، چنان چه در صورت فعال بودن اين پارامتر ، چنان چه : : : : اصالح حواله توليد باعث اصالح فرمول شود اصالح حواله توليد باعث اصالح فرمول شود اصالح حواله توليد باعث اصالح فرمول شود اصالح حواله توليد باعث اصالح فرمول شود . . . .     5555

)  )  )  )  ريـز مـواد سـازنده   ريـز مـواد سـازنده   ريـز مـواد سـازنده   ريـز مـواد سـازنده   ((((وليد تغييراتي ايجاد نمايد ، فرمول ساخت محصول وليد تغييراتي ايجاد نمايد ، فرمول ساخت محصول وليد تغييراتي ايجاد نمايد ، فرمول ساخت محصول وليد تغييراتي ايجاد نمايد ، فرمول ساخت محصول كاربر در حواله انبار تكاربر در حواله انبار تكاربر در حواله انبار تكاربر در حواله انبار ت

    ....اصالح مي گردد اصالح مي گردد اصالح مي گردد اصالح مي گردد 

در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر : : : : براي هر رديف رسيد انبار توليد حواله جداگانه صادر شود براي هر رديف رسيد انبار توليد حواله جداگانه صادر شود براي هر رديف رسيد انبار توليد حواله جداگانه صادر شود براي هر رديف رسيد انبار توليد حواله جداگانه صادر شود . . . .     6666

محصول توليد شده باشند ، براي هر رديف از رسيد انبار  محصول توليد شده باشند ، براي هر رديف از رسيد انبار چنان چه در يك رسيد انبار چندين  محصول توليد شده باشند ، براي هر رديف از رسيد انبار چنان چه در يك رسيد انبار چندين  محصول توليد شده باشند ، براي هر رديف از رسيد انبار چنان چه در يك رسيد انبار چندين  چنان چه در يك رسيد انبار چندين 

    ....يك حواله جداگانه صادر مي گردد يك حواله جداگانه صادر مي گردد يك حواله جداگانه صادر مي گردد يك حواله جداگانه صادر مي گردد     توليدتوليدتوليدتوليد

در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر در صورت فعال بودن اين پارامتر : : : : قيمت رسيد انبار توليد از روي قيمت استاندارد صادر شود قيمت رسيد انبار توليد از روي قيمت استاندارد صادر شود قيمت رسيد انبار توليد از روي قيمت استاندارد صادر شود قيمت رسيد انبار توليد از روي قيمت استاندارد صادر شود . . . .     7777

، اگر براي كاال قيمت استاندارد تعيين شده باشد ،در رسيد توليد به جاي قيمت ميانگين كاال از ، اگر براي كاال قيمت استاندارد تعيين شده باشد ،در رسيد توليد به جاي قيمت ميانگين كاال از ، اگر براي كاال قيمت استاندارد تعيين شده باشد ،در رسيد توليد به جاي قيمت ميانگين كاال از ، اگر براي كاال قيمت استاندارد تعيين شده باشد ،در رسيد توليد به جاي قيمت ميانگين كاال از 

    . . . . قيمت استاندارد استفاده مي شود قيمت استاندارد استفاده مي شود قيمت استاندارد استفاده مي شود قيمت استاندارد استفاده مي شود 

كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ،     ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : نه ها به نسبت توليد تسهيم شود نه ها به نسبت توليد تسهيم شود نه ها به نسبت توليد تسهيم شود نه ها به نسبت توليد تسهيم شود درصد هزيدرصد هزيدرصد هزيدرصد هزي. . . .     8888

    ....شود شود شود شود     ييييبه نسبت توليد انجام مبه نسبت توليد انجام مبه نسبت توليد انجام مبه نسبت توليد انجام م    ييييسربار و مستقيم توليدسربار و مستقيم توليدسربار و مستقيم توليدسربار و مستقيم توليد    ييييتسهيم هزينه هاتسهيم هزينه هاتسهيم هزينه هاتسهيم هزينه ها

چند فرمول ساخت تعريف شده چند فرمول ساخت تعريف شده چند فرمول ساخت تعريف شده چند فرمول ساخت تعريف شده     ييييمحصولمحصولمحصولمحصول    يييياگر برااگر برااگر برااگر برا: : : : فرمول ساخت در رسيد توليد پرسيده شود فرمول ساخت در رسيد توليد پرسيده شود فرمول ساخت در رسيد توليد پرسيده شود فرمول ساخت در رسيد توليد پرسيده شود  ....9999

    ....توانيد انتخاب نمائيدتوانيد انتخاب نمائيدتوانيد انتخاب نمائيدتوانيد انتخاب نمائيد    ييييباشد ، با تيك زدن اين گزينه، در هنگام توليد شماره فرمول را مباشد ، با تيك زدن اين گزينه، در هنگام توليد شماره فرمول را مباشد ، با تيك زدن اين گزينه، در هنگام توليد شماره فرمول را مباشد ، با تيك زدن اين گزينه، در هنگام توليد شماره فرمول را م
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به منظور تسريع در انجام عمليات فروش به كار مي روند  به منظور تسريع در انجام عمليات فروش به كار مي روند پارامترهاي صندوق هاي پر فروش  به منظور تسريع در انجام عمليات فروش به كار مي روند پارامترهاي صندوق هاي پر فروش  به منظور تسريع در انجام عمليات فروش به كار مي روند پارامترهاي صندوق هاي پر فروش  . . . . پارامترهاي صندوق هاي پر فروش 

پارامترهاي صندوق هاي پرفـروش قابـل دسترسـي    پارامترهاي صندوق هاي پرفـروش قابـل دسترسـي    پارامترهاي صندوق هاي پرفـروش قابـل دسترسـي    پارامترهاي صندوق هاي پرفـروش قابـل دسترسـي        >محيطي محيطي محيطي محيطي     اين پارامترها از منوي شرايطاين پارامترها از منوي شرايطاين پارامترها از منوي شرايطاين پارامترها از منوي شرايط

    . . . . هستند هستند هستند هستند 

    ::::اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند اين پارامترها به شرح زير مي باشند 

ن وجود دارد كه يك مشتري پيش فرض براي فاكتورهـا در  : : : : مشتري پيش فرض مشتري پيش فرض مشتري پيش فرض مشتري پيش فرض . . . .     1111 ن وجود دارد كه يك مشتري پيش فرض براي فاكتورهـا در  اين امكا ن وجود دارد كه يك مشتري پيش فرض براي فاكتورهـا در  اين امكا ن وجود دارد كه يك مشتري پيش فرض براي فاكتورهـا در  اين امكا اين امكا

در صورت انتخاب مشتري پيش فرض ، هنگام باز شدن فاكتور الزم به تعيين در صورت انتخاب مشتري پيش فرض ، هنگام باز شدن فاكتور الزم به تعيين در صورت انتخاب مشتري پيش فرض ، هنگام باز شدن فاكتور الزم به تعيين در صورت انتخاب مشتري پيش فرض ، هنگام باز شدن فاكتور الزم به تعيين . . . . نظر گرفته شود نظر گرفته شود نظر گرفته شود نظر گرفته شود 

    ....حساب براي فاكتور نيست و به طور پيش فرض انتخاب شده است حساب براي فاكتور نيست و به طور پيش فرض انتخاب شده است حساب براي فاكتور نيست و به طور پيش فرض انتخاب شده است حساب براي فاكتور نيست و به طور پيش فرض انتخاب شده است     طرفطرفطرفطرف

پس از صدور پس از صدور پس از صدور پس از صدور . . . . در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد در صورتي كه اين پارامتر تيك داشته باشد : : : : فاكتور هنگام خروج چاپ شود فاكتور هنگام خروج چاپ شود فاكتور هنگام خروج چاپ شود فاكتور هنگام خروج چاپ شود . . . .     2222

فاكتور نياز به زدن دكمه چاپ نيست و بالفاصله پس از زدن فاكتور جديد ، فاكتور قبلي چاپ فاكتور نياز به زدن دكمه چاپ نيست و بالفاصله پس از زدن فاكتور جديد ، فاكتور قبلي چاپ فاكتور نياز به زدن دكمه چاپ نيست و بالفاصله پس از زدن فاكتور جديد ، فاكتور قبلي چاپ فاكتور نياز به زدن دكمه چاپ نيست و بالفاصله پس از زدن فاكتور جديد ، فاكتور قبلي چاپ 

امتر زماني به درستي عمل مي كند كه در پارامتر شماره توجه داشته باشيد كه ايتوجه داشته باشيد كه ايتوجه داشته باشيد كه ايتوجه داشته باشيد كه اي. . . . مي شود مي شود مي شود مي شود  امتر زماني به درستي عمل مي كند كه در پارامتر شماره ن پار امتر زماني به درستي عمل مي كند كه در پارامتر شماره ن پار امتر زماني به درستي عمل مي كند كه در پارامتر شماره ن پار ن پار

راي فاكتور فروش فرم تعيين شده باشد و پارامتر شماره     4444 راي فاكتور فروش فرم تعيين شده باشد و پارامتر شماره ب راي فاكتور فروش فرم تعيين شده باشد و پارامتر شماره ب راي فاكتور فروش فرم تعيين شده باشد و پارامتر شماره ب از پارامترهاي گزارشات نيز تيك از پارامترهاي گزارشات نيز تيك از پارامترهاي گزارشات نيز تيك از پارامترهاي گزارشات نيز تيك     8888ب

    . . . . نداشته باشد نداشته باشد نداشته باشد نداشته باشد 

در اين پارامتر مي توان تعداد پيش فرض در اين پارامتر مي توان تعداد پيش فرض در اين پارامتر مي توان تعداد پيش فرض در اين پارامتر مي توان تعداد پيش فرض : : : : پيش فرض تعداد نسخه چاپ براي فاكتور فروش پيش فرض تعداد نسخه چاپ براي فاكتور فروش پيش فرض تعداد نسخه چاپ براي فاكتور فروش پيش فرض تعداد نسخه چاپ براي فاكتور فروش . . . .     3333

    . . . . ور فروش تعيين نمود ور فروش تعيين نمود ور فروش تعيين نمود ور فروش تعيين نمود چاپ را براي فاكتچاپ را براي فاكتچاپ را براي فاكتچاپ را براي فاكت

در اين پارامتر مشخص مي كنيد كه فاكتورهاي چاپ در اين پارامتر مشخص مي كنيد كه فاكتورهاي چاپ در اين پارامتر مشخص مي كنيد كه فاكتورهاي چاپ در اين پارامتر مشخص مي كنيد كه فاكتورهاي چاپ : : : :     3333و و و و     2222و و و و     1111فرم چاپ نسخه فرم چاپ نسخه فرم چاپ نسخه فرم چاپ نسخه : : : :     6666وووو    5555و و و و     4444

فرمي پرينت گرفته شوند و به چه پرينتري فرستاده شوند  فرمي پرينت گرفته شوند و به چه پرينتري فرستاده شوند شده با چه  فرمي پرينت گرفته شوند و به چه پرينتري فرستاده شوند شده با چه  فرمي پرينت گرفته شوند و به چه پرينتري فرستاده شوند شده با چه  به عنوان مثال در شركت به عنوان مثال در شركت به عنوان مثال در شركت به عنوان مثال در شركت . . . . شده با چه 

داريد كه براي هر يك فرم خاص خود را طراحي نموده ايد  داريد كه براي هر يك فرم خاص خود را طراحي نموده ايد خود چندين بخش  داريد كه براي هر يك فرم خاص خود را طراحي نموده ايد خود چندين بخش  داريد كه براي هر يك فرم خاص خود را طراحي نموده ايد خود چندين بخش  ين بخش ها با ين بخش ها با ين بخش ها با ين بخش ها با اااا. . . . خود چندين بخش 

اين پارامتر مي توانيد پرينت هر بخش را با فرم مخصوص . . . . يكديگر شبكه هستند يكديگر شبكه هستند يكديگر شبكه هستند يكديگر شبكه هستند  اين پارامتر مي توانيد پرينت هر بخش را با فرم مخصوص با استفاده از  اين پارامتر مي توانيد پرينت هر بخش را با فرم مخصوص با استفاده از  اين پارامتر مي توانيد پرينت هر بخش را با فرم مخصوص با استفاده از  با استفاده از 

    ....خود چاپ نموده و به پرينتر همان بخش بفرستيد خود چاپ نموده و به پرينتر همان بخش بفرستيد خود چاپ نموده و به پرينتر همان بخش بفرستيد خود چاپ نموده و به پرينتر همان بخش بفرستيد 

    ....رود رود رود رود     ييييسريع به كار مسريع به كار مسريع به كار مسريع به كار م    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    ييييباالست كه براباالست كه براباالست كه براباالست كه برا    ييييهمان پارامترهاهمان پارامترهاهمان پارامترهاهمان پارامترها: : : :     10101010وووو    9999وووو8888وووو7777

در صورت تيك داشتن اين پارامتر رديف در صورت تيك داشتن اين پارامتر رديف در صورت تيك داشتن اين پارامتر رديف در صورت تيك داشتن اين پارامتر رديف : : : : ي شود ي شود ي شود ي شود مشخصات رديف فاكتور از رديف باال كپمشخصات رديف فاكتور از رديف باال كپمشخصات رديف فاكتور از رديف باال كپمشخصات رديف فاكتور از رديف باال كپ. . . .     11111111

    . . . . جديد در فاكتور مشابه رديف باال صادر مي شود جديد در فاكتور مشابه رديف باال صادر مي شود جديد در فاكتور مشابه رديف باال صادر مي شود جديد در فاكتور مشابه رديف باال صادر مي شود 

در صورت فعال بودن اين پارامتر در در صورت فعال بودن اين پارامتر در در صورت فعال بودن اين پارامتر در در صورت فعال بودن اين پارامتر در : : : : براي انتخاب كاال در فاكتور ليست كاالها باز نشود براي انتخاب كاال در فاكتور ليست كاالها باز نشود براي انتخاب كاال در فاكتور ليست كاالها باز نشود براي انتخاب كاال در فاكتور ليست كاالها باز نشود . . . .     12121212

اين امكان هنگام استفاده از دستگاه باركد مفيد مي اين امكان هنگام استفاده از دستگاه باركد مفيد مي اين امكان هنگام استفاده از دستگاه باركد مفيد مي اين امكان هنگام استفاده از دستگاه باركد مفيد مي . . . . رديف فاكتور ، ليست كاالها باز نمي شود رديف فاكتور ، ليست كاالها باز نمي شود رديف فاكتور ، ليست كاالها باز نمي شود رديف فاكتور ، ليست كاالها باز نمي شود 

    . . . . باشد باشد باشد باشد 

داشته باشـد ،  داشته باشـد ،  داشته باشـد ،  داشته باشـد ،  اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك اگر اين پارامتر تيك : : : : بعد از چاپ فاكتور برگه دريافت مربوطه چاپ شود بعد از چاپ فاكتور برگه دريافت مربوطه چاپ شود بعد از چاپ فاكتور برگه دريافت مربوطه چاپ شود بعد از چاپ فاكتور برگه دريافت مربوطه چاپ شود . . . .     13131313

چاپ فاكتور ، برگ دريافت مربوط به تسويه فاكتور چاپ م چاپ فاكتور ، برگ دريافت مربوط به تسويه فاكتور چاپ مپس از  چاپ فاكتور ، برگ دريافت مربوط به تسويه فاكتور چاپ مپس از  چاپ فاكتور ، برگ دريافت مربوط به تسويه فاكتور چاپ مپس از      . . . . شود شود شود شود     ييييپس از 
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    ييييچاپ بعد از فاكتور مشخص مچاپ بعد از فاكتور مشخص مچاپ بعد از فاكتور مشخص مچاپ بعد از فاكتور مشخص م    يييينوع فرم برگ دريافت را برانوع فرم برگ دريافت را برانوع فرم برگ دريافت را برانوع فرم برگ دريافت را برا: : : : نوع فرم چاپ برگ دريافت نوع فرم چاپ برگ دريافت نوع فرم چاپ برگ دريافت نوع فرم چاپ برگ دريافت . . . .     14141414

    ....كند كند كند كند 

و و و و     در صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتر: : : : فاكتورها بعد از چاپ فاكتور فاكتورها بعد از چاپ فاكتور فاكتورها بعد از چاپ فاكتور فاكتورها بعد از چاپ فاكتور     ييييچاپ تمام دسته بندچاپ تمام دسته بندچاپ تمام دسته بندچاپ تمام دسته بند. . . . 15151515

    ....شوندشوندشوندشوند    ييييها چاپ مها چاپ مها چاپ مها چاپ م    يييين دسته بندن دسته بندن دسته بندن دسته بندييييكرده باشيد، تمام اكرده باشيد، تمام اكرده باشيد، تمام اكرده باشيد، تمام ا    ييييكه كاالها را دسته بندكه كاالها را دسته بندكه كاالها را دسته بندكه كاالها را دسته بند    ييييورتورتورتورتدر صدر صدر صدر ص

        در صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتردر صورت تيك داشتن اين پارامتر: : : : فروش در فرم ها تنها يك بار چاپ شوند فروش در فرم ها تنها يك بار چاپ شوند فروش در فرم ها تنها يك بار چاپ شوند فروش در فرم ها تنها يك بار چاپ شوند     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها. . . . 16161616

    ....توانيد چاپ كنيدتوانيد چاپ كنيدتوانيد چاپ كنيدتوانيد چاپ كنيد    ييييفاكتور فروش را تنها يك بار مفاكتور فروش را تنها يك بار مفاكتور فروش را تنها يك بار مفاكتور فروش را تنها يك بار م

كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، كه اين پارامتر تيك داشته باشد ، در صورتي در صورتي در صورتي در صورتي : : : : چاپ شده قابل اصالح نباشند چاپ شده قابل اصالح نباشند چاپ شده قابل اصالح نباشند چاپ شده قابل اصالح نباشند     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها. . . . 17171717

    ....توانيد آن را اصالح نمائيدتوانيد آن را اصالح نمائيدتوانيد آن را اصالح نمائيدتوانيد آن را اصالح نمائيد    ييييديگر بعد از چاپ فاكتور نمديگر بعد از چاپ فاكتور نمديگر بعد از چاپ فاكتور نمديگر بعد از چاپ فاكتور نم

در صورتي كه در صورتي كه در صورتي كه در صورتي كه : : : : پيش فرض بود، مانده حساب چاپ نشود پيش فرض بود، مانده حساب چاپ نشود پيش فرض بود، مانده حساب چاپ نشود پيش فرض بود، مانده حساب چاپ نشود     يييياگر طرف حساب فاكتور مشتراگر طرف حساب فاكتور مشتراگر طرف حساب فاكتور مشتراگر طرف حساب فاكتور مشتر. . . . 18181818

انتخاب شده را انتخاب شده را انتخاب شده را انتخاب شده را     1111كه در پارامتر كه در پارامتر كه در پارامتر كه در پارامتر     ييييپيش فرضپيش فرضپيش فرضپيش فرض    يييياين پارامتر تيك داشته باشد ، مانده حساب مشتراين پارامتر تيك داشته باشد ، مانده حساب مشتراين پارامتر تيك داشته باشد ، مانده حساب مشتراين پارامتر تيك داشته باشد ، مانده حساب مشتر

    ....دهددهددهددهد    يييينمايش نمنمايش نمنمايش نمنمايش نم

در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك در صورتي كه اين پارامتر تيك : : : : شود شود شود شود     ييييمشخصات انبار فاكتور از رديف باال كپمشخصات انبار فاكتور از رديف باال كپمشخصات انبار فاكتور از رديف باال كپمشخصات انبار فاكتور از رديف باال كپ. . . . 19191919

    ييييكپكپكپكپ    ييييداشته باشد ، با ايجاد رديف جديد در فاكتور، شماره انبار آن از انبار رديف قبلداشته باشد ، با ايجاد رديف جديد در فاكتور، شماره انبار آن از انبار رديف قبلداشته باشد ، با ايجاد رديف جديد در فاكتور، شماره انبار آن از انبار رديف قبلداشته باشد ، با ايجاد رديف جديد در فاكتور، شماره انبار آن از انبار رديف قبل

    ....شودشودشودشود    ييييمممم

ش مبلغ قابل پرداخت در ش مبلغ قابل پرداخت در ش مبلغ قابل پرداخت در ش مبلغ قابل پرداخت در يييينمانمانمانما    ييييبرابرابرابرا: : : : پر فروش پر فروش پر فروش پر فروش     يييينمايشگر صندوق هانمايشگر صندوق هانمايشگر صندوق هانمايشگر صندوق ها    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها. . . . 20202020

    ....باشدباشدباشدباشد    ييييفروش مفروش مفروش مفروش م    ييييصندوق هاصندوق هاصندوق هاصندوق ها
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  سريال كاال يپارامترها 11 – 9
كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ، ورود  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ، ورود  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ، ورود  كه اين پارامتر تيك داشته باشـد ، ورود      ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : باشد باشد باشد باشد     ييييورود سريال در فاكتور اجبارورود سريال در فاكتور اجبارورود سريال در فاكتور اجبارورود سريال در فاكتور اجبار. . . .     1111

آن ها تيك خورده آن ها تيك خورده آن ها تيك خورده آن ها تيك خورده     يييي، آيتم سريال برا، آيتم سريال برا، آيتم سريال برا، آيتم سريال برا    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود    ييييكه در قسمت معرفكه در قسمت معرفكه در قسمت معرفكه در قسمت معرف    ييييكاالهايكاالهايكاالهايكاالهاي    ييييسريال براسريال براسريال براسريال برا

    ....خواهد شد خواهد شد خواهد شد خواهد شد     يييياست ، اجباراست ، اجباراست ، اجباراست ، اجبار

اگر اين پارامتر تيك داشته اگر اين پارامتر تيك داشته اگر اين پارامتر تيك داشته اگر اين پارامتر تيك داشته : : : : كد و نام كاال سريال كاال پرسيده شود كد و نام كاال سريال كاال پرسيده شود كد و نام كاال سريال كاال پرسيده شود كد و نام كاال سريال كاال پرسيده شود     ييييفروش به جافروش به جافروش به جافروش به جادر فاكتور در فاكتور در فاكتور در فاكتور . . . .     2222

    ييييكد و نام كاال ، ليست سريال ها نمايش داده مـ كد و نام كاال ، ليست سريال ها نمايش داده مـ كد و نام كاال ، ليست سريال ها نمايش داده مـ كد و نام كاال ، ليست سريال ها نمايش داده مـ     ييييباشد ، هنگام صدور فاكتور فروش ، به جاباشد ، هنگام صدور فاكتور فروش ، به جاباشد ، هنگام صدور فاكتور فروش ، به جاباشد ، هنگام صدور فاكتور فروش ، به جا

    ....شود كه سريال مورد نظر قابل انتخاب است شود كه سريال مورد نظر قابل انتخاب است شود كه سريال مورد نظر قابل انتخاب است شود كه سريال مورد نظر قابل انتخاب است 

    ييييهر سريال از كاال مهر سريال از كاال مهر سريال از كاال مهر سريال از كاال م    ييييته باشد ، براته باشد ، براته باشد ، براته باشد ، برااگر اين پارامتر تيك داشاگر اين پارامتر تيك داشاگر اين پارامتر تيك داشاگر اين پارامتر تيك داش: : : : مقدار باشد مقدار باشد مقدار باشد مقدار باشد     ييييسريال كاال داراسريال كاال داراسريال كاال داراسريال كاال دارا. . . .     3333

    . . . . توان مقدار اختصاص داد توان مقدار اختصاص داد توان مقدار اختصاص داد توان مقدار اختصاص داد 
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    ....تا پس از چاپ فاكتور چاپ شود تا پس از چاپ فاكتور چاپ شود تا پس از چاپ فاكتور چاپ شود تا پس از چاپ فاكتور چاپ شود 
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    ....آن ها گذشته است را مشخص نمائيدآن ها گذشته است را مشخص نمائيدآن ها گذشته است را مشخص نمائيدآن ها گذشته است را مشخص نمائيد    ييييخ گارانتخ گارانتخ گارانتخ گارانتكه از تاريكه از تاريكه از تاريكه از تاري    ييييبا برگشت از فروش هايبا برگشت از فروش هايبا برگشت از فروش هايبا برگشت از فروش هاي



280280280280 

 

 

  دفتر قسط يپارامترها 11 – 10
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    يييياولين قسط در نظر گرفته ماولين قسط در نظر گرفته ماولين قسط در نظر گرفته ماولين قسط در نظر گرفته م    ييييمبلغ كل بر تعداد اقساط مانده داشته باشد ، اين مانده بر رومبلغ كل بر تعداد اقساط مانده داشته باشد ، اين مانده بر رومبلغ كل بر تعداد اقساط مانده داشته باشد ، اين مانده بر رومبلغ كل بر تعداد اقساط مانده داشته باشد ، اين مانده بر رو
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:نيتوز يپارامترها 11 – 11  

باسكول انجام باسكول انجام باسكول انجام باسكول انجام     ييييتواند از روتواند از روتواند از روتواند از رو    ييييبا تيك زدن اين گزينه خواندن وزن مبا تيك زدن اين گزينه خواندن وزن مبا تيك زدن اين گزينه خواندن وزن مبا تيك زدن اين گزينه خواندن وزن م: : : : فعال بودن سيستم توزين فعال بودن سيستم توزين فعال بودن سيستم توزين فعال بودن سيستم توزين ....1111

....شودشودشودشود     

خود را انتخاب نمائيدخود را انتخاب نمائيدخود را انتخاب نمائيدخود را انتخاب نمائيد    ييييتوانيد نوع ترازوتوانيد نوع ترازوتوانيد نوع ترازوتوانيد نوع ترازو    ييييمممم: : : : نوع ترازو نوع ترازو نوع ترازو نوع ترازو . . . . 2222     

شما با آن به سيستم متصل است را مشخص شما با آن به سيستم متصل است را مشخص شما با آن به سيستم متصل است را مشخص شما با آن به سيستم متصل است را مشخص     ييييرا كه ترازورا كه ترازورا كه ترازورا كه ترازو    ييييبايد پورتبايد پورتبايد پورتبايد پورت: : : : پورت اتصال ترازو پورت اتصال ترازو پورت اتصال ترازو پورت اتصال ترازو . . . . 3333

كه يك پورت كه يك پورت كه يك پورت كه يك پورت . . . . نمائيدنمائيدنمائيدنمائيد Com ....باشدباشدباشدباشد    ييييمممم             
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    . . . . داده مي شود داده مي شود داده مي شود داده مي شود     "قفل سخت افزاري متصل نيستقفل سخت افزاري متصل نيستقفل سخت افزاري متصل نيستقفل سخت افزاري متصل نيست"در هنگام باز شدن برنامه پيغام  در هنگام باز شدن برنامه پيغام  در هنگام باز شدن برنامه پيغام  در هنگام باز شدن برنامه پيغام  : : : : مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ::::داليل پيغام قفل سخت افزاريداليل پيغام قفل سخت افزاريداليل پيغام قفل سخت افزاريداليل پيغام قفل سخت افزاري

    . . . .     قفلقفلقفلقفل    چراغچراغچراغچراغ    نبودننبودننبودننبودن    روشنروشنروشنروشن    يايايايا    سيستمسيستمسيستمسيستم    پشتپشتپشتپشت    قفلقفلقفلقفل    نبودننبودننبودننبودن    ----    1111

    . . . .     كاملكاملكاملكامل    بطوربطوربطوربطور    قفلقفلقفلقفل    درايوردرايوردرايوردرايور    نشدننشدننشدننشدن    نصبنصبنصبنصب    ----    2222

    ....    Antivirus    يايايايا    Firewall    بودنبودنبودنبودن    روشنروشنروشنروشن    ----    3333

    . . . .     نباشدنباشدنباشدنباشد    سيستمسيستمسيستمسيستم    رويرويرويروي    ديگريديگريديگريديگري    قفلقفلقفلقفل    كهكهكهكه    كنيدكنيدكنيدكنيد    چكچكچكچك    ----    4444

5555    ----    Restart    قفلقفلقفلقفل    سرويسهايسرويسهايسرويسهايسرويسهاي    كردنكردنكردنكردن     : : : :start     ويندوز را باز كرده، پنچره ويندوز را باز كرده، پنچره ويندوز را باز كرده، پنچره ويندوز را باز كرده، پنچرهControl 

panel     را انتخاب سپس گزينه را انتخاب سپس گزينه را انتخاب سپس گزينه را انتخاب سپس گزينهAdministrator     كليك كرده، سپس گزينه كليك كرده، سپس گزينه كليك كرده، سپس گزينه كليك كرده، سپس گزينه     رارارارا

services     را انتخاب ميكنيد، در پنچره را انتخاب ميكنيد، در پنچره را انتخاب ميكنيد، در پنچره را انتخاب ميكنيد، در پنچرهservices     بر روي گزينه هاي بر روي گزينه هاي بر روي گزينه هاي بر روي گزينه هايSentinel 

Protection Server     و و و وSentinel Keys Server     و و و وSentinel Security 

Runtime     راست كليك كرده و دكمه راست كليك كرده و دكمه راست كليك كرده و دكمه راست كليك كرده و دكمهrestart     را انتخاب ميكنيمرا انتخاب ميكنيمرا انتخاب ميكنيمرا انتخاب ميكنيم....    

    ....    Sentinel    يعنييعنييعنييعني    آنآنآنآن    درايوردرايوردرايوردرايور    يايايايا    قفلقفلقفلقفل    بودنبودنبودنبودن    قديميقديميقديميقديمي    ----    6666

    فايلفايلفايلفايل    كردنكردنكردنكردن    كپيكپيكپيكپي    راه،راه،راه،راه،    بهترينبهترينبهترينبهترين. . . .     Prgset    همانهمانهمانهمان    يعنييعنييعنييعني    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    نسخهنسخهنسخهنسخه    بابابابا    قفلقفلقفلقفل        تطابقتطابقتطابقتطابق    عدمعدمعدمعدم    ----    7777

Prgset.dll    استاستاستاست    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    نصبنصبنصبنصب    شاخهشاخهشاخهشاخه    دردردردر    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ديديديدي    سيسيسيسي    داخلداخلداخلداخل    ازازازاز     . . . .    

    ....    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    نصبنصبنصبنصب    شاخهشاخهشاخهشاخه    همانهمانهمانهمان    دردردردر    صحيحصحيحصحيحصحيح    ديديديدي    سيسيسيسي    بابابابا    Client    بصورتبصورتبصورتبصورت    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    مجددمجددمجددمجدد    نصبنصبنصبنصب    ----    8888

9999    ----    Remove    وووو    پنلپنلپنلپنل    كنترلكنترلكنترلكنترل    ازازازاز    قفلقفلقفلقفل    درايوردرايوردرايوردرايور    كردنكردنكردنكردن    Restart    ،،،،    فايلفايلفايلفايل    كردنكردنكردنكردن    اجرااجرااجرااجرا    سپسسپسسپسسپس    

SSD    قفلقفلقفلقفل    درايوردرايوردرايوردرايور    مجددمجددمجددمجدد    نصبنصبنصبنصب    وووو    ....    

اگر كالينت پيغام قفل بدهد بايد تنظيمات زير انجام شود    ----10101010 اگر كالينت پيغام قفل بدهد بايد تنظيمات زير انجام شوددر حالت شبكه،  اگر كالينت پيغام قفل بدهد بايد تنظيمات زير انجام شوددر حالت شبكه،  اگر كالينت پيغام قفل بدهد بايد تنظيمات زير انجام شوددر حالت شبكه،      ::::در حالت شبكه، 

گزينه گزينه گزينه گزينه     propertiesبرنامه راست كليك كرده سپس در قسمت برنامه راست كليك كرده سپس در قسمت برنامه راست كليك كرده سپس در قسمت برنامه راست كليك كرده سپس در قسمت     Shortcutروي روي روي روي 

Open File Location     را كليك كرده، فايل را كليك كرده، فايل را كليك كرده، فايل را كليك كرده، فايلsntlconfig     را با برنامه را با برنامه را با برنامه را با برنامهNote Pad    

    باز كرده، بين دو تگ باز كرده، بين دو تگ باز كرده، بين دو تگ باز كرده، بين دو تگ 

>AccessMode<    آي پي كامپيوتر سرور و يا اسم كامپيوتر سرور را تايپ مي كنيمآي پي كامپيوتر سرور و يا اسم كامپيوتر سرور را تايپ مي كنيمآي پي كامپيوتر سرور و يا اسم كامپيوتر سرور را تايپ مي كنيمآي پي كامپيوتر سرور و يا اسم كامپيوتر سرور را تايپ مي كنيم....    

    . . . . هنگام انتخاب شركت ، پس از چند ثانيه پيغام امكان ارتباط وجود ندارد داده مي شود هنگام انتخاب شركت ، پس از چند ثانيه پيغام امكان ارتباط وجود ندارد داده مي شود هنگام انتخاب شركت ، پس از چند ثانيه پيغام امكان ارتباط وجود ندارد داده مي شود هنگام انتخاب شركت ، پس از چند ثانيه پيغام امكان ارتباط وجود ندارد داده مي شود : : : : مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ::::دارددارددارددارددر دو حالت امكان نمايش چنين پيغامي وجود در دو حالت امكان نمايش چنين پيغامي وجود در دو حالت امكان نمايش چنين پيغامي وجود در دو حالت امكان نمايش چنين پيغامي وجود 
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پيغام بالفاصله بعد از انتخاب شركت نمايش داده مي شود كه براي رفع مشكل آن پيغام بالفاصله بعد از انتخاب شركت نمايش داده مي شود كه براي رفع مشكل آن پيغام بالفاصله بعد از انتخاب شركت نمايش داده مي شود كه براي رفع مشكل آن پيغام بالفاصله بعد از انتخاب شركت نمايش داده مي شود كه براي رفع مشكل آن ----1111

را كه از قبل تعريف را كه از قبل تعريف را كه از قبل تعريف را كه از قبل تعريف     sqlsqlsqlsqlبايستي بر روي گزينه بله كليك كرده و نام و كلمه عبور مربوط به بايستي بر روي گزينه بله كليك كرده و نام و كلمه عبور مربوط به بايستي بر روي گزينه بله كليك كرده و نام و كلمه عبور مربوط به بايستي بر روي گزينه بله كليك كرده و نام و كلمه عبور مربوط به 

اگر از پيش فرض نصب نرم افزار شايگان سيستم استفاده نموده ايد و اگر از پيش فرض نصب نرم افزار شايگان سيستم استفاده نموده ايد و اگر از پيش فرض نصب نرم افزار شايگان سيستم استفاده نموده ايد و اگر از پيش فرض نصب نرم افزار شايگان سيستم استفاده نموده ايد و ....نموده ايد وارد نماييدنموده ايد وارد نماييدنموده ايد وارد نماييدنموده ايد وارد نماييد

name name name name instanceinstanceinstanceinstance     مربوط به مربوط به مربوط به مربوط به    sql sql sql sql  شما شما شما شماshygun۲۰۰۸shygun۲۰۰۸shygun۲۰۰۸shygun۲۰۰۸         مي باشد نام كاربري مي باشد نام كاربري مي باشد نام كاربري مي باشد نام كاربريsa sa sa sa      و رمز عبور و رمز عبور و رمز عبور و رمز عبور

 .مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد 123123123123@123123123123

    ::::در صورتي كه پيغام پس از مكث به شما نشان داده شددر صورتي كه پيغام پس از مكث به شما نشان داده شددر صورتي كه پيغام پس از مكث به شما نشان داده شددر صورتي كه پيغام پس از مكث به شما نشان داده شد-٢

براي رفع مشكل آن ابتدا از خاموش بودن فايروال و غير فعال بودن آنتي ويروس اطمينان براي رفع مشكل آن ابتدا از خاموش بودن فايروال و غير فعال بودن آنتي ويروس اطمينان براي رفع مشكل آن ابتدا از خاموش بودن فايروال و غير فعال بودن آنتي ويروس اطمينان براي رفع مشكل آن ابتدا از خاموش بودن فايروال و غير فعال بودن آنتي ويروس اطمينان 

    حاصل نماييد در غير اين صورت از منويحاصل نماييد در غير اين صورت از منويحاصل نماييد در غير اين صورت از منويحاصل نماييد در غير اين صورت از منوي

    start->all program->Microsoft sql server->configura tion tools->sql server 

configuration manager  از استارت بودن سرويس هاي از استارت بودن سرويس هاي از استارت بودن سرويس هاي از استارت بودن سرويس هايsql        اطمينان حاصل فرماييداطمينان حاصل فرماييداطمينان حاصل فرماييداطمينان حاصل فرماييد....    

    

پيش نمايش چاپ ، براي گزارش ها فرمت صحيحي ندارد و به درستي نمايش داده پيش نمايش چاپ ، براي گزارش ها فرمت صحيحي ندارد و به درستي نمايش داده پيش نمايش چاپ ، براي گزارش ها فرمت صحيحي ندارد و به درستي نمايش داده پيش نمايش چاپ ، براي گزارش ها فرمت صحيحي ندارد و به درستي نمايش داده : : : : مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ....نمايش داده نمي شود نمايش داده نمي شود نمايش داده نمي شود نمايش داده نمي شود مثال نيمي از گزارش مثال نيمي از گزارش مثال نيمي از گزارش مثال نيمي از گزارش . . . . نمي شود نمي شود نمي شود نمي شود 

در غير در غير در غير در غير . . . . اگر روي سيستم شما پرينتر نصب نشده است ، يك درايور پرينتر نصب كنيد اگر روي سيستم شما پرينتر نصب نشده است ، يك درايور پرينتر نصب كنيد اگر روي سيستم شما پرينتر نصب نشده است ، يك درايور پرينتر نصب كنيد اگر روي سيستم شما پرينتر نصب نشده است ، يك درايور پرينتر نصب كنيد     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    ....كرده مجددا نصب كنيد كرده مجددا نصب كنيد كرده مجددا نصب كنيد كرده مجددا نصب كنيد     Removeاين صورت پرينتر را اين صورت پرينتر را اين صورت پرينتر را اين صورت پرينتر را 

    

    ....هنگام باز شدن برنامه ، متون فارسي به درستي نمايش داده نمي شوند هنگام باز شدن برنامه ، متون فارسي به درستي نمايش داده نمي شوند هنگام باز شدن برنامه ، متون فارسي به درستي نمايش داده نمي شوند هنگام باز شدن برنامه ، متون فارسي به درستي نمايش داده نمي شوند : : : : مشكل مشكل مشكل مشكل 

براي اطالعات براي اطالعات براي اطالعات براي اطالعات است است است است  xp اگر ويندوز شما اگر ويندوز شما اگر ويندوز شما اگر ويندوز شما . . . . تنظيمات فارسي ويندوز انجام نشده است تنظيمات فارسي ويندوز انجام نشده است تنظيمات فارسي ويندوز انجام نشده است تنظيمات فارسي ويندوز انجام نشده است     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    ....مراجعه نماييد مراجعه نماييد مراجعه نماييد مراجعه نماييد     2222----2222قسمت قسمت قسمت قسمت     2222بيشتر به بخش بيشتر به بخش بيشتر به بخش بيشتر به بخش 

    ::::استفاده مي نماييداستفاده مي نماييداستفاده مي نماييداستفاده مي نماييد    sevenاگر شما از ويندوز اگر شما از ويندوز اگر شما از ويندوز اگر شما از ويندوز 

    را باز كنيد را باز كنيد را باز كنيد را باز كنيد     regionبراي حل اين مشكل از منوي استارت به كنترل پنل مراجعه كرده و گزينه براي حل اين مشكل از منوي استارت به كنترل پنل مراجعه كرده و گزينه براي حل اين مشكل از منوي استارت به كنترل پنل مراجعه كرده و گزينه براي حل اين مشكل از منوي استارت به كنترل پنل مراجعه كرده و گزينه 
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    ....قرار دهيدقرار دهيدقرار دهيدقرار دهيد    persianزبان را روي زبان را روي زبان را روي زبان را روي     formatاز تب از تب از تب از تب 
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را روي را روي را روي را روي     رابزنيد و آنرابزنيد و آنرابزنيد و آنرابزنيد و آن…administrative ، ، ، ،change system localeسپس از تب سپس از تب سپس از تب سپس از تب 

persian    قرار دهيد و سيستم را ريستارت كنيدقرار دهيد و سيستم را ريستارت كنيدقرار دهيد و سيستم را ريستارت كنيدقرار دهيد و سيستم را ريستارت كنيد....    
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    ....در جستجو ها ، آيتم مورد نظر با اين كه وجود دارد پيدا نمي شود در جستجو ها ، آيتم مورد نظر با اين كه وجود دارد پيدا نمي شود در جستجو ها ، آيتم مورد نظر با اين كه وجود دارد پيدا نمي شود در جستجو ها ، آيتم مورد نظر با اين كه وجود دارد پيدا نمي شود     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

ر از گزينه مورد جستجو ، تمام جعبه متن هاي مربوط به     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ  ر از گزينه مورد جستجو ، تمام جعبه متن هاي مربوط به اطمينان حاصل كنيد كه غي ر از گزينه مورد جستجو ، تمام جعبه متن هاي مربوط به اطمينان حاصل كنيد كه غي ر از گزينه مورد جستجو ، تمام جعبه متن هاي مربوط به اطمينان حاصل كنيد كه غي اطمينان حاصل كنيد كه غي

نيز به عنوان يك كاراكتر نيز به عنوان يك كاراكتر نيز به عنوان يك كاراكتر نيز به عنوان يك كاراكتر ) ) ) ) فضاي خاليفضاي خاليفضاي خاليفضاي خالي((((    Spaceتوجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه توجه داشته باشيد كه . . . . جستجو خالي باشند جستجو خالي باشند جستجو خالي باشند جستجو خالي باشند 

    ....نخورده باشد نخورده باشد نخورده باشد نخورده باشد     Spaceپس مطمئن شويد كه داخل جعبه هاي متن پس مطمئن شويد كه داخل جعبه هاي متن پس مطمئن شويد كه داخل جعبه هاي متن پس مطمئن شويد كه داخل جعبه هاي متن . . . . در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود 

    

رد كردن رمز ورود ، پيغام رمز صحيح نيست داده مي شود     –مشكل مشكل مشكل مشكل  رد كردن رمز ورود ، پيغام رمز صحيح نيست داده مي شود هنگام وا رد كردن رمز ورود ، پيغام رمز صحيح نيست داده مي شود هنگام وا رد كردن رمز ورود ، پيغام رمز صحيح نيست داده مي شود هنگام وا     ....هنگام وا

زبان كيبوردتان را تغيير دهيد و سپس رمز زبان كيبوردتان را تغيير دهيد و سپس رمز زبان كيبوردتان را تغيير دهيد و سپس رمز زبان كيبوردتان را تغيير دهيد و سپس رمز     Alt + Shiftبا فشردن تركيب كليدهاي با فشردن تركيب كليدهاي با فشردن تركيب كليدهاي با فشردن تركيب كليدهاي         –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

در صورتي كه مشكل برطـرف  در صورتي كه مشكل برطـرف  در صورتي كه مشكل برطـرف  در صورتي كه مشكل برطـرف  . . . . امكان دارد زبان ورود اطالعات تغيير كرده باشدامكان دارد زبان ورود اطالعات تغيير كرده باشدامكان دارد زبان ورود اطالعات تغيير كرده باشدامكان دارد زبان ورود اطالعات تغيير كرده باشد. . . . را وارد كنيد را وارد كنيد را وارد كنيد را وارد كنيد 

    . . . . روشن باشد روشن باشد روشن باشد روشن باشد      Caps Lockممكن است كليد ممكن است كليد ممكن است كليد ممكن است كليد . . . . را بزنيد را بزنيد را بزنيد را بزنيد      Caps Lockنشد  نشد  نشد  نشد  

    

در هنگام انتخاب برخي گزينه هاي برنامه نام كاربر و رمز ورود پرسيده مي شود در در هنگام انتخاب برخي گزينه هاي برنامه نام كاربر و رمز ورود پرسيده مي شود در در هنگام انتخاب برخي گزينه هاي برنامه نام كاربر و رمز ورود پرسيده مي شود در در هنگام انتخاب برخي گزينه هاي برنامه نام كاربر و رمز ورود پرسيده مي شود در     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ....حالي كه رمزي تعريف نشده است حالي كه رمزي تعريف نشده است حالي كه رمزي تعريف نشده است حالي كه رمزي تعريف نشده است 

    ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد      777777777777777777777777و رمز ورود پيش فرض و رمز ورود پيش فرض و رمز ورود پيش فرض و رمز ورود پيش فرض     adminنام كاربر پيش فرض سيستم نام كاربر پيش فرض سيستم نام كاربر پيش فرض سيستم نام كاربر پيش فرض سيستم     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    

اصالح اطالعات انتخـاب مـي   اصالح اطالعات انتخـاب مـي   اصالح اطالعات انتخـاب مـي   اصالح اطالعات انتخـاب مـي       –داخلي را از منوي پرونده داخلي را از منوي پرونده داخلي را از منوي پرونده داخلي را از منوي پرونده     هنگامي كه گزينه اصالحهنگامي كه گزينه اصالحهنگامي كه گزينه اصالحهنگامي كه گزينه اصالح    –مشكل مشكل مشكل مشكل 

    . . . . كنيم پيغامي نمايش داده مي شود مبني بر اين كه امكان دارد اين عمل به سيستم صدمه بزند كنيم پيغامي نمايش داده مي شود مبني بر اين كه امكان دارد اين عمل به سيستم صدمه بزند كنيم پيغامي نمايش داده مي شود مبني بر اين كه امكان دارد اين عمل به سيستم صدمه بزند كنيم پيغامي نمايش داده مي شود مبني بر اين كه امكان دارد اين عمل به سيستم صدمه بزند 

ولي در موارد خاص نظير قطع ولي در موارد خاص نظير قطع ولي در موارد خاص نظير قطع ولي در موارد خاص نظير قطع . . . . خود اين عمل صدمه اي به اطالعات وارد نمي كند خود اين عمل صدمه اي به اطالعات وارد نمي كند خود اين عمل صدمه اي به اطالعات وارد نمي كند خود اين عمل صدمه اي به اطالعات وارد نمي كند         –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

كامپيوتر ممكن است مشكالتي پيش آيد بنابراين كامپيوتر ممكن است مشكالتي پيش آيد بنابراين كامپيوتر ممكن است مشكالتي پيش آيد بنابراين كامپيوتر ممكن است مشكالتي پيش آيد بنابراين شدن شدن شدن شدن     Resetشدن برق در هنگام اصالح و يا شدن برق در هنگام اصالح و يا شدن برق در هنگام اصالح و يا شدن برق در هنگام اصالح و يا 

    . . . . بهتر است قبل از انجام اين كار  از اطالعات ، پشتيباني تهيه كنيد بهتر است قبل از انجام اين كار  از اطالعات ، پشتيباني تهيه كنيد بهتر است قبل از انجام اين كار  از اطالعات ، پشتيباني تهيه كنيد بهتر است قبل از انجام اين كار  از اطالعات ، پشتيباني تهيه كنيد 

    

    ....پيغام خطا مي دهد پيغام خطا مي دهد پيغام خطا مي دهد پيغام خطا مي دهد     WinRarهنگام پشتيباني اطالعات ، برنامه هنگام پشتيباني اطالعات ، برنامه هنگام پشتيباني اطالعات ، برنامه هنگام پشتيباني اطالعات ، برنامه     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

    WinRar نصب شده است ، از داخل فولـدر برنامـه   نصب شده است ، از داخل فولـدر برنامـه   نصب شده است ، از داخل فولـدر برنامـه   نصب شده است ، از داخل فولـدر برنامـه       WinRarاگر در سيستم شما برنامه اگر در سيستم شما برنامه اگر در سيستم شما برنامه اگر در سيستم شما برنامه 

    . . . . را داخل فولدر برنامه كپي كنيد را داخل فولدر برنامه كپي كنيد را داخل فولدر برنامه كپي كنيد را داخل فولدر برنامه كپي كنيد     WinRar.exeفايل اجرايي فايل اجرايي فايل اجرايي فايل اجرايي 

برنامه هاي تك كـاربره ، از منـوي شـرايط محيطـي      برنامه هاي تك كـاربره ، از منـوي شـرايط محيطـي     اگر هنوز مشكل رفع نشده است ، در  برنامه هاي تك كـاربره ، از منـوي شـرايط محيطـي     اگر هنوز مشكل رفع نشده است ، در  برنامه هاي تك كـاربره ، از منـوي شـرايط محيطـي     اگر هنوز مشكل رفع نشده است ، در      >اگر هنوز مشكل رفع نشده است ، در 

در صورتي كه از در صورتي كه از در صورتي كه از در صورتي كه از . . . . جعبه متن مربوط به شاخه موقت سرور را پاك كنيد جعبه متن مربوط به شاخه موقت سرور را پاك كنيد جعبه متن مربوط به شاخه موقت سرور را پاك كنيد جعبه متن مربوط به شاخه موقت سرور را پاك كنيد     >پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي پارامترهاي عمومي 

فولدر در كامپيوتر سرور كه تمام كاربران به آن فولدر در كامپيوتر سرور كه تمام كاربران به آن فولدر در كامپيوتر سرور كه تمام كاربران به آن فولدر در كامپيوتر سرور كه تمام كاربران به آن نسخه شبكه استفاده مي كنيد ، بايد مسير يك نسخه شبكه استفاده مي كنيد ، بايد مسير يك نسخه شبكه استفاده مي كنيد ، بايد مسير يك نسخه شبكه استفاده مي كنيد ، بايد مسير يك 

    ....در اين قسمت وارد شود در اين قسمت وارد شود در اين قسمت وارد شود در اين قسمت وارد شود ) ) ) )     Full Share( ( ( ( دسترسي كامل دارند دسترسي كامل دارند دسترسي كامل دارند دسترسي كامل دارند 
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خروجي برخي از گزارشات با ساير گزارشات متفاوت است و يا نتايج صحيحي را بر خروجي برخي از گزارشات با ساير گزارشات متفاوت است و يا نتايج صحيحي را بر خروجي برخي از گزارشات با ساير گزارشات متفاوت است و يا نتايج صحيحي را بر خروجي برخي از گزارشات با ساير گزارشات متفاوت است و يا نتايج صحيحي را بر     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ....نمي گرداندنمي گرداندنمي گرداندنمي گرداند

اطمينان حاصل كنيد اطمينان حاصل كنيد اطمينان حاصل كنيد اطمينان حاصل كنيد ) ) ) ) حساب هاي مرتبط حساب هاي مرتبط حساب هاي مرتبط حساب هاي مرتبط ( ( ( ( از تعريف صحيح پيش فرض هاي سيستم از تعريف صحيح پيش فرض هاي سيستم از تعريف صحيح پيش فرض هاي سيستم از تعريف صحيح پيش فرض هاي سيستم     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

اصالح اطالعات قابل دسترسي است ، اصالح اطالعات قابل دسترسي است ، اصالح اطالعات قابل دسترسي است ، اصالح اطالعات قابل دسترسي است ،     >ضمنا در قسمت اصالح مقدماتي كه از منوي پرونده ضمنا در قسمت اصالح مقدماتي كه از منوي پرونده ضمنا در قسمت اصالح مقدماتي كه از منوي پرونده ضمنا در قسمت اصالح مقدماتي كه از منوي پرونده . . . . 

مثال كنترل كنيد كه بـراي تمـامي فاكتورهـا سـند      مثال كنترل كنيد كه بـراي تمـامي فاكتورهـا سـند     خطاهاي سيستم را چك كنيد به عنوان  مثال كنترل كنيد كه بـراي تمـامي فاكتورهـا سـند     خطاهاي سيستم را چك كنيد به عنوان  مثال كنترل كنيد كه بـراي تمـامي فاكتورهـا سـند     خطاهاي سيستم را چك كنيد به عنوان  خطاهاي سيستم را چك كنيد به عنوان 

    . . . . حسابداري صادر شده باشد حسابداري صادر شده باشد حسابداري صادر شده باشد حسابداري صادر شده باشد 

    

    حساب سود و زيان حاصل از فروش عددي غير واقعي را نشان مي دهد حساب سود و زيان حاصل از فروش عددي غير واقعي را نشان مي دهد حساب سود و زيان حاصل از فروش عددي غير واقعي را نشان مي دهد حساب سود و زيان حاصل از فروش عددي غير واقعي را نشان مي دهد     –كل كل كل كل مشمشمشمش

اوال توجه داشته باشيد كه حساب سود و زيان حاصل از فروش ، سود و زيان ناخالص را اوال توجه داشته باشيد كه حساب سود و زيان حاصل از فروش ، سود و زيان ناخالص را اوال توجه داشته باشيد كه حساب سود و زيان حاصل از فروش ، سود و زيان ناخالص را اوال توجه داشته باشيد كه حساب سود و زيان حاصل از فروش ، سود و زيان ناخالص را     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

ترل كنيد كه موجودي كاال و كاردكس كاال منفي نشده باشد . . . . نشان مي دهد نشان مي دهد نشان مي دهد نشان مي دهد  ترل كنيد كه موجودي كاال و كاردكس كاال منفي نشده باشد ثانيا كن ترل كنيد كه موجودي كاال و كاردكس كاال منفي نشده باشد ثانيا كن ترل كنيد كه موجودي كاال و كاردكس كاال منفي نشده باشد ثانيا كن ممكن ممكن ممكن ممكن . . . . ثانيا كن

براي رفع مشكل بايـد  براي رفع مشكل بايـد  براي رفع مشكل بايـد  براي رفع مشكل بايـد  . . . . تاريخ خاص موجودي منفي شده باشد تاريخ خاص موجودي منفي شده باشد تاريخ خاص موجودي منفي شده باشد تاريخ خاص موجودي منفي شده باشد     است در كاردكس كاال در يكاست در كاردكس كاال در يكاست در كاردكس كاال در يكاست در كاردكس كاال در يك

ا رسيد انبار را قبل از فروش و يا حواله انبار بزنيد  ا رسيد انبار را قبل از فروش و يا حواله انبار بزنيد تاريخ فاكتور خريد و ي ا رسيد انبار را قبل از فروش و يا حواله انبار بزنيد تاريخ فاكتور خريد و ي ا رسيد انبار را قبل از فروش و يا حواله انبار بزنيد تاريخ فاكتور خريد و ي     . . . . تاريخ فاكتور خريد و ي

    

گزارش هاي تراز نامه و سود و زيان ، در گزارش هاي كلي شركت ، نتايج درست گزارش هاي تراز نامه و سود و زيان ، در گزارش هاي كلي شركت ، نتايج درست گزارش هاي تراز نامه و سود و زيان ، در گزارش هاي كلي شركت ، نتايج درست گزارش هاي تراز نامه و سود و زيان ، در گزارش هاي كلي شركت ، نتايج درست     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

    ....برنمي گردانند برنمي گردانند برنمي گردانند برنمي گردانند 

ب بايد درست تعريف شده باشد تا اين گزارش ها نتايج ب بايد درست تعريف شده باشد تا اين گزارش ها نتايج ب بايد درست تعريف شده باشد تا اين گزارش ها نتايج ب بايد درست تعريف شده باشد تا اين گزارش ها نتايج هنگام تعريف حساب ، نوع حساهنگام تعريف حساب ، نوع حساهنگام تعريف حساب ، نوع حساهنگام تعريف حساب ، نوع حسا    –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    ....صحيحي برگردانند صحيحي برگردانند صحيحي برگردانند صحيحي برگردانند 

    

    هنگام ورود رديف فاكتور يا سند برخي از ستون ها غير فعال شده اند هنگام ورود رديف فاكتور يا سند برخي از ستون ها غير فعال شده اند هنگام ورود رديف فاكتور يا سند برخي از ستون ها غير فعال شده اند هنگام ورود رديف فاكتور يا سند برخي از ستون ها غير فعال شده اند     –مشكل مشكل مشكل مشكل 

فعال يا غير فعال كردن ستون فعال يا غير فعال كردن ستون فعال يا غير فعال كردن ستون فعال يا غير فعال كردن ستون "روي تيتر ستون مربوطه راست كليك كنيد و گزينه روي تيتر ستون مربوطه راست كليك كنيد و گزينه روي تيتر ستون مربوطه راست كليك كنيد و گزينه روي تيتر ستون مربوطه راست كليك كنيد و گزينه     –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    ....جدول را انتخاب كنيد جدول را انتخاب كنيد جدول را انتخاب كنيد جدول را انتخاب كنيد 

    

    ....تفصيلي كد ندارند تفصيلي كد ندارند تفصيلي كد ندارند تفصيلي كد ندارند حسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي –مشكل مشكل مشكل مشكل 

براي توضيحات بيش تر براي توضيحات بيش تر براي توضيحات بيش تر براي توضيحات بيش تر . . . . شما هنگام ايجاد شركت گزينه استاندارد را انتخاب كرده ايد شما هنگام ايجاد شركت گزينه استاندارد را انتخاب كرده ايد شما هنگام ايجاد شركت گزينه استاندارد را انتخاب كرده ايد شما هنگام ايجاد شركت گزينه استاندارد را انتخاب كرده ايد         –پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

    ....به بخش ايجاد شركت مراجعه نماييد به بخش ايجاد شركت مراجعه نماييد به بخش ايجاد شركت مراجعه نماييد به بخش ايجاد شركت مراجعه نماييد 

   
 

 

 

 

 







 291291291291                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 ليست كليدهاي ميانبر
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 293293293293                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

Insert          =  ايجاد يك رديف بين رديفهاي فاكتور و سند حسابداري ايجاد يك رديف بين رديفهاي فاكتور و سند حسابداري ايجاد يك رديف بين رديفهاي فاكتور و سند حسابداري ايجاد يك رديف بين رديفهاي فاكتور و سند حسابداري    

 Ctrl +Insert         =    انتخاب همه رديفهاي فاكتورانتخاب همه رديفهاي فاكتورانتخاب همه رديفهاي فاكتورانتخاب همه رديفهاي فاكتور    

Alt + Insert     =     انتخاب رديف در فاكتور و سندانتخاب رديف در فاكتور و سندانتخاب رديف در فاكتور و سندانتخاب رديف در فاكتور و سند    

Fجديدجديدجديدجديد    =    ٣    

Fذخيرهذخيرهذخيرهذخيره= = = =     ٢    

ارتباط نرم افزار پرسنلي و حقوق و دستمزد با 

 Cyber Accountحسابگر 
    ::::بايد انجام شود بايد انجام شود بايد انجام شود بايد انجام شود     پرسنلي و حقوق و دستمزدپرسنلي و حقوق و دستمزدپرسنلي و حقوق و دستمزدپرسنلي و حقوق و دستمزدتنظيماتي كه در برنامه تنظيماتي كه در برنامه تنظيماتي كه در برنامه تنظيماتي كه در برنامه 

تعريف مسير نـرم  تعريف مسير نـرم  تعريف مسير نـرم  تعريف مسير نـرم      >تعريف مسير نرم افزارهاي مرتبط تعريف مسير نرم افزارهاي مرتبط تعريف مسير نرم افزارهاي مرتبط تعريف مسير نرم افزارهاي مرتبط     >از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي . . . .     1111

 Cyber، آدرس و شاخه محلي را كه برنامه حسابگر ، آدرس و شاخه محلي را كه برنامه حسابگر ، آدرس و شاخه محلي را كه برنامه حسابگر ، آدرس و شاخه محلي را كه برنامه حسابگر     Cyber Account((((    Win( ( ( ( افزار حسابگرافزار حسابگرافزار حسابگرافزار حسابگر

Account     نصب شده است به طور كامل تعريف كنيد نصب شده است به طور كامل تعريف كنيد نصب شده است به طور كامل تعريف كنيد نصب شده است به طور كامل تعريف كنيد....    

كه دوره اي است كه دوره اي است كه دوره اي است كه دوره اي است     ))))Cyber Account( ( ( ( تعيين دوره مالي مورد نظر در نرم افزار حسابگر تعيين دوره مالي مورد نظر در نرم افزار حسابگر تعيين دوره مالي مورد نظر در نرم افزار حسابگر تعيين دوره مالي مورد نظر در نرم افزار حسابگر . . . .     2222

    ....كه بايد براي آن سند حقوق صادر شود كه بايد براي آن سند حقوق صادر شود كه بايد براي آن سند حقوق صادر شود كه بايد براي آن سند حقوق صادر شود 

د كه بايد همان نوع دسترسي باشد كه در برنامه حسابگر . . . .     3333 د كه بايد همان نوع دسترسي باشد كه در برنامه حسابگر انتخاب نوع دسترسي به حساب افرا د كه بايد همان نوع دسترسي باشد كه در برنامه حسابگر انتخاب نوع دسترسي به حساب افرا د كه بايد همان نوع دسترسي باشد كه در برنامه حسابگر انتخاب نوع دسترسي به حساب افرا انتخاب نوع دسترسي به حساب افرا

 ) ) ) )Cyber Account((((  بــدين مفهــوم كــه اگــر در برنامــه حســابگر        بــدين مفهــوم كــه اگــر در برنامــه حســابگر        بــدين مفهــوم كــه اگــر در برنامــه حســابگر        بــدين مفهــوم كــه اگــر در برنامــه حســابگر        . . . . وجــود دارد  وجــود دارد  وجــود دارد  وجــود دارد ) ) ) )

CyberAccount(((( حساب هاي تفصيلي كد نداشته باشند ، يعني هنگام ايجاد شركت گزينه حساب هاي تفصيلي كد نداشته باشند ، يعني هنگام ايجاد شركت گزينه حساب هاي تفصيلي كد نداشته باشند ، يعني هنگام ايجاد شركت گزينه حساب هاي تفصيلي كد نداشته باشند ، يعني هنگام ايجاد شركت گزينه

    ....د ، نوع دسترسي را بايد بر اساس نام انتخاب كنيد د ، نوع دسترسي را بايد بر اساس نام انتخاب كنيد د ، نوع دسترسي را بايد بر اساس نام انتخاب كنيد د ، نوع دسترسي را بايد بر اساس نام انتخاب كنيد استاندارد را انتخاب كرده باشياستاندارد را انتخاب كرده باشياستاندارد را انتخاب كرده باشياستاندارد را انتخاب كرده باشي

تعريف اسناد حسابداري را انتخاب كنيد و موارد زير را تعريف اسناد حسابداري را انتخاب كنيد و موارد زير را تعريف اسناد حسابداري را انتخاب كنيد و موارد زير را تعريف اسناد حسابداري را انتخاب كنيد و موارد زير را     >از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي از منوي تعريف شرايط محيطي . . . .     4444

    ::::انجام دهيد انجام دهيد انجام دهيد انجام دهيد 

    ....ابتدا شماره اي به عنوان سند وارد شود ابتدا شماره اي به عنوان سند وارد شود ابتدا شماره اي به عنوان سند وارد شود ابتدا شماره اي به عنوان سند وارد شود  �

    نام سند را تعيين كنيد مثال سند حقوق و دستمزدنام سند را تعيين كنيد مثال سند حقوق و دستمزدنام سند را تعيين كنيد مثال سند حقوق و دستمزدنام سند را تعيين كنيد مثال سند حقوق و دستمزد �

نظر كه محتواي آن وارد سند حسابداري برنامه حسـابگر   � نظر كه محتواي آن وارد سند حسابداري برنامه حسـابگر  نوع عمليات مالي مورد  نظر كه محتواي آن وارد سند حسابداري برنامه حسـابگر  نوع عمليات مالي مورد  نظر كه محتواي آن وارد سند حسابداري برنامه حسـابگر  نوع عمليات مالي مورد  ( ( ( ( نوع عمليات مالي مورد 

Cyber Account(((( اين قسمت را با نام و يك كد وارد اين قسمت را با نام و يك كد وارد اين قسمت را با نام و يك كد وارد اين قسمت را با نام و يك كد وارد . . . . مي شود را مشخص كنيد مي شود را مشخص كنيد مي شود را مشخص كنيد مي شود را مشخص كنيد

    حقوق خالصحقوق خالصحقوق خالصحقوق خالص    32323232كنيد مثال كنيد مثال كنيد مثال كنيد مثال 

    ....را وارد كنيد را وارد كنيد را وارد كنيد را وارد كنيد ... ... ... ... در صورت تمايل موارد ديگري مثل مركز هزينه و قسمت پرسنل و در صورت تمايل موارد ديگري مثل مركز هزينه و قسمت پرسنل و در صورت تمايل موارد ديگري مثل مركز هزينه و قسمت پرسنل و در صورت تمايل موارد ديگري مثل مركز هزينه و قسمت پرسنل و . . . .     5555

در اين قسـمت چنانچـه   در اين قسـمت چنانچـه   در اين قسـمت چنانچـه   در اين قسـمت چنانچـه   . . . . نل شماره و نام پرسنل مورد نظر تعريف مي شود نل شماره و نام پرسنل مورد نظر تعريف مي شود نل شماره و نام پرسنل مورد نظر تعريف مي شود نل شماره و نام پرسنل مورد نظر تعريف مي شود در بخش پرسدر بخش پرسدر بخش پرسدر بخش پرس. . . .     6666

بخواهيد براي هريك از پرسنل انتخاب شده يك رديف سند مجزا صادر شود ، شماره ابتدا و انتها بخواهيد براي هريك از پرسنل انتخاب شده يك رديف سند مجزا صادر شود ، شماره ابتدا و انتها بخواهيد براي هريك از پرسنل انتخاب شده يك رديف سند مجزا صادر شود ، شماره ابتدا و انتها بخواهيد براي هريك از پرسنل انتخاب شده يك رديف سند مجزا صادر شود ، شماره ابتدا و انتها 

    ....را يكسان وارد نماييد را يكسان وارد نماييد را يكسان وارد نماييد را يكسان وارد نماييد 
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نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي نمايش داده مي     ))))Cyber Account( ( ( ( بعد از اين مرحله ليست حساب هاي برنامه حسابگر بعد از اين مرحله ليست حساب هاي برنامه حسابگر بعد از اين مرحله ليست حساب هاي برنامه حسابگر بعد از اين مرحله ليست حساب هاي برنامه حسابگر . . . .     7777

    ....تا از بين آن ها طرف حساب هاي مورد نظر را انتخاب كنيد تا از بين آن ها طرف حساب هاي مورد نظر را انتخاب كنيد تا از بين آن ها طرف حساب هاي مورد نظر را انتخاب كنيد تا از بين آن ها طرف حساب هاي مورد نظر را انتخاب كنيد     شودشودشودشود

در مرحله بعد مشخص مي كنيد كه حساب هايي كه انتخاب كرده ايد، در سند بدهكار يا در مرحله بعد مشخص مي كنيد كه حساب هايي كه انتخاب كرده ايد، در سند بدهكار يا در مرحله بعد مشخص مي كنيد كه حساب هايي كه انتخاب كرده ايد، در سند بدهكار يا در مرحله بعد مشخص مي كنيد كه حساب هايي كه انتخاب كرده ايد، در سند بدهكار يا . . . .     8888

    ....بستانكار مي شوند بستانكار مي شوند بستانكار مي شوند بستانكار مي شوند 

يك طرف حساب نيز الزم است  يك طرف حساب نيز الزم است  يك طرف حساب نيز الزم است  يك طرف حساب نيز الزم است  ) ) ) ) و يا يك رديف و يا يك رديف و يا يك رديف و يا يك رديف ( ( ( ( در مقابل مجموع رديف هاي صادر شده در مقابل مجموع رديف هاي صادر شده در مقابل مجموع رديف هاي صادر شده در مقابل مجموع رديف هاي صادر شده . . . .     9999

    ....قوق كاركنان قوق كاركنان قوق كاركنان قوق كاركنان به عنوان مثال هزينه حبه عنوان مثال هزينه حبه عنوان مثال هزينه حبه عنوان مثال هزينه ح

اسـناد  اسـناد  اسـناد  اسـناد      >از منوي پـردازش  از منوي پـردازش  از منوي پـردازش  از منوي پـردازش      ))))Cyber Account( ( ( ( براي انتقال سند به برنامه حسابگر براي انتقال سند به برنامه حسابگر براي انتقال سند به برنامه حسابگر براي انتقال سند به برنامه حسابگر . . . .     10101010

مربوطه را صـادر نمـوده و در قسـمت ارسـال سـند          >حسابداري حسابداري حسابداري حسابداري  مربوطه را صـادر نمـوده و در قسـمت ارسـال سـند      ايجاد سند حسابداري سند  مربوطه را صـادر نمـوده و در قسـمت ارسـال سـند      ايجاد سند حسابداري سند  مربوطه را صـادر نمـوده و در قسـمت ارسـال سـند      ايجاد سند حسابداري سند  ايجاد سند حسابداري سند 

    ....ارسال كنيد ارسال كنيد ارسال كنيد ارسال كنيد     ))))Cyber Account( ( ( ( حسابداري آن سند را به حسابگر حسابداري آن سند را به حسابگر حسابداري آن سند را به حسابگر حسابداري آن سند را به حسابگر 

با اين تفاوت كه حساب با اين تفاوت كه حساب با اين تفاوت كه حساب با اين تفاوت كه حساب     اموال نيز مشابه حقوق و دستمزد مي باشداموال نيز مشابه حقوق و دستمزد مي باشداموال نيز مشابه حقوق و دستمزد مي باشداموال نيز مشابه حقوق و دستمزد مي باشدارتباط با نرم افزار ارتباط با نرم افزار ارتباط با نرم افزار ارتباط با نرم افزار     ::::    توجهتوجهتوجهتوجه

    ....هاي مرتبط با دارايي به جاي هزينه ي حقوق مي بايست تعريف گرددهاي مرتبط با دارايي به جاي هزينه ي حقوق مي بايست تعريف گرددهاي مرتبط با دارايي به جاي هزينه ي حقوق مي بايست تعريف گرددهاي مرتبط با دارايي به جاي هزينه ي حقوق مي بايست تعريف گردد
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 :نوع حسابها 
تعريف تعريف تعريف تعريف     ييييبايد به درستبايد به درستبايد به درستبايد به درست    نوع حساب نوع حساب نوع حساب نوع حساب     "يييياطالعات كلاطالعات كلاطالعات كلاطالعات كل"، در برگه ، در برگه ، در برگه ، در برگه     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    ييييهنگام معرفهنگام معرفهنگام معرفهنگام معرف

    ييييزنامه و همچنين بستن حساب ها در پايان دوره مالزنامه و همچنين بستن حساب ها در پايان دوره مالزنامه و همچنين بستن حساب ها در پايان دوره مالزنامه و همچنين بستن حساب ها در پايان دوره مالنوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترانوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترانوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترانوع حساب ، در گزارش سود و زيان و ترا. . . . شودشودشودشود

و نوع حساب مربوط به آن و نوع حساب مربوط به آن و نوع حساب مربوط به آن و نوع حساب مربوط به آن     ييييتفصيلتفصيلتفصيلتفصيل    يييياز حساب هااز حساب هااز حساب هااز حساب ها    ييييدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هايدر جدول زير نمونه هاي. . . . دارددارددارددارد    يييياهميت زياداهميت زياداهميت زياداهميت زياد

    ....نشان داده شده است نشان داده شده است نشان داده شده است نشان داده شده است 

    نوع حسابنوع حسابنوع حسابنوع حسابنام حساب                                                   نام حساب                                                   نام حساب                                                   نام حساب                                                   

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    فروشفروشفروشفروش

    موجوديهاموجوديهاموجوديهاموجوديها----دددد----ترازترازترازتراز    ))))كاالكاالكاالكاال    ييييموجودموجودموجودموجود((((    يييياقالم موجوداقالم موجوداقالم موجوداقالم موجود

    قيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شده----مممم----زززز////سسسس    فروش رفتهفروش رفتهفروش رفتهفروش رفته    ييييكاالكاالكاالكاالقيمت تمام شده قيمت تمام شده قيمت تمام شده قيمت تمام شده 

    سرمايه واندوختهسرمايه واندوختهسرمايه واندوختهسرمايه واندوخته----سهامسهامسهامسهام....صصصص....حححح----دددد----ترازترازترازتراز    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

    عملكردعملكردعملكردعملكرد----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    ييييسود و زيان سال جارسود و زيان سال جارسود و زيان سال جارسود و زيان سال جار

    سنواتيسنواتيسنواتيسنواتي----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    سود و زيان انباشتهسود و زيان انباشتهسود و زيان انباشتهسود و زيان انباشته

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    صندوقصندوقصندوقصندوق

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    بانك هابانك هابانك هابانك ها    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    پرسنلپرسنلپرسنلپرسنل    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    مشتريانمشتريانمشتريانمشتريان    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    مربوط به مالياتمربوط به مالياتمربوط به مالياتمربوط به ماليات    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها

... ... ... ... و و و و     يييي، مال، مال، مال، مال    ادارياداريادارياداري((((    ييييغير توليدغير توليدغير توليدغير توليد    ييييانواع هزينه هاانواع هزينه هاانواع هزينه هاانواع هزينه ها

((((    

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس

    هاي توليديهاي توليديهاي توليديهاي توليدي    هزينههزينههزينههزينه----مممم----زززز////سسسس    ييييتوليدتوليدتوليدتوليد    ييييهزينه هاهزينه هاهزينه هاهزينه ها

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    سود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروشسود و زيان حاصل از فروش

    حسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسط----دددد----ترازترازترازتراز    حساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارهاحساب انتقال بين انبارها

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    مساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنانمساعده حقوق كاركنان

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    وام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنانوام وعلي الحساب كاركنان

    حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتني----دددد----ترازترازترازتراز    پيش پرداخت هاپيش پرداخت هاپيش پرداخت هاپيش پرداخت ها

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    بيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنانبيمه حقوق كاركنان

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    فروشندگانفروشندگانفروشندگانفروشندگان    ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها
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    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    يييياسناد پرداختناسناد پرداختناسناد پرداختناسناد پرداختن

    ييييدريافتندريافتندريافتندريافتنحسابهاي حسابهاي حسابهاي حسابهاي ----دددد----ترازترازترازتراز    يييياسناد دريافتناسناد دريافتناسناد دريافتناسناد دريافتن

    انباشته استهالكانباشته استهالكانباشته استهالكانباشته استهالك----دددد----ترازترازترازتراز    استهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابتاستهالك انباشته دارائي ثابت

    سنواتيسنواتيسنواتيسنواتي----حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام----دددد----ترازترازترازتراز    يييياندوخته قانوناندوخته قانوناندوخته قانوناندوخته قانون

    حسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختنيحسابهاي پرداختني----دددد----ترازترازترازتراز    دريافت هادريافت هادريافت هادريافت هاپيش پيش پيش پيش 

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    تخفيفات خريدتخفيفات خريدتخفيفات خريدتخفيفات خريد

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس    تخفيفات فروشتخفيفات فروشتخفيفات فروشتخفيفات فروش

    ساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاري----دددد----ترازترازترازتراز    ييييتسهيالت بانكتسهيالت بانكتسهيالت بانكتسهيالت بانك

    نقدينقدينقدينقدي----دددد----ترازترازترازتراز    تنخواه گردان هاتنخواه گردان هاتنخواه گردان هاتنخواه گردان ها

    ساير داراييهاساير داراييهاساير داراييهاساير داراييها----دددد----ترازترازترازتراز    حق االمتيازهاحق االمتيازهاحق االمتيازهاحق االمتيازها

    داراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابت----دددد----ترازترازترازتراز    دارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهوددارائيهاي ثابت مشهود

    داراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابتداراييهاي ثابت----دددد----ترازترازترازتراز    دارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداثدارائيهاي در دست احداث

    ساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاريساير بدهيهاي جاري----دددد----ترازترازترازتراز    ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنانذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنانذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنانذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

    حسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتنيحسابهاي دريافتني----دددد----ترازترازترازتراز    سپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريانسپرده حسن انجام كارمشتريان

    حسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسطحسابهاي واسط----دددد----ترازترازترازتراز    طرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظاميطرف حسابهاي انتظامي

    هزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليديهزينه هاي غير توليدي----مممم----زززز////سسسس    طلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شدهطلبهاي سوخت شده

    درآمددرآمددرآمددرآمد----مممم----زززز////سسسس    متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقهفروش ضايعات  فروش ضايعات  فروش ضايعات  فروش ضايعات  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

    

    







 299299299299                            كاربران                                                                        يراهنما –)  Cyber Account(   9حسابگر نسخه   

 

 )دو زبانه 9امكان نسخه (زبان سوم 

نياز به زبان سومي دارند كه در نياز به زبان سومي دارند كه در نياز به زبان سومي دارند كه در نياز به زبان سومي دارند كه در ) ) ) ) فارسي و انگليسي فارسي و انگليسي فارسي و انگليسي فارسي و انگليسي ((((زبان اصلي برنامه زبان اصلي برنامه زبان اصلي برنامه زبان اصلي برنامه     2222براي كاربراني كه به غير از براي كاربراني كه به غير از براي كاربراني كه به غير از براي كاربراني كه به غير از 

امكاني فراهم شده است كه كاربران بتوانند تمام امكاني فراهم شده است كه كاربران بتوانند تمام امكاني فراهم شده است كه كاربران بتوانند تمام امكاني فراهم شده است كه كاربران بتوانند تمام     "دو زبانهدو زبانهدو زبانهدو زبانه    9999نسخه نسخه نسخه نسخه "موجود نمي باشد، در موجود نمي باشد، در موجود نمي باشد، در موجود نمي باشد، در سيستم سيستم سيستم سيستم 

. . . . قسمتها و متون موردنياز خود را به زبان مورد نظر خود ترجمه نموده و در سيستم استفاده نمايندقسمتها و متون موردنياز خود را به زبان مورد نظر خود ترجمه نموده و در سيستم استفاده نمايندقسمتها و متون موردنياز خود را به زبان مورد نظر خود ترجمه نموده و در سيستم استفاده نمايندقسمتها و متون موردنياز خود را به زبان مورد نظر خود ترجمه نموده و در سيستم استفاده نمايند

    ....گزينه زبان سوم را انتخاب كنيدگزينه زبان سوم را انتخاب كنيدگزينه زبان سوم را انتخاب كنيدگزينه زبان سوم را انتخاب كنيد    براي اين منظور از منوي شرايط محيطيبراي اين منظور از منوي شرايط محيطيبراي اين منظور از منوي شرايط محيطيبراي اين منظور از منوي شرايط محيطي

 
 

درستون اول تمامي عناوين، تيترها، منوها و پيغام درستون اول تمامي عناوين، تيترها، منوها و پيغام درستون اول تمامي عناوين، تيترها، منوها و پيغام درستون اول تمامي عناوين، تيترها، منوها و پيغام ....در پنجره باز شده دوستون اصلي وجود دارددر پنجره باز شده دوستون اصلي وجود دارددر پنجره باز شده دوستون اصلي وجود دارددر پنجره باز شده دوستون اصلي وجود دارد

درج شده است و درستون دوم درمقابل هررديف ، محل تايپ ... ... ... ... هاي برنامه وهاي برنامه وهاي برنامه وهاي برنامه و درج شده است و درستون دوم درمقابل هررديف ، محل تايپ كه قابل ترجمه است، درج شده است و درستون دوم درمقابل هررديف ، محل تايپ كه قابل ترجمه است، درج شده است و درستون دوم درمقابل هررديف ، محل تايپ كه قابل ترجمه است، كه قابل ترجمه است،

رد كه پس از تايپ و ذخيره آن، از اين پس عبارت ترجمه  رد كه پس از تايپ و ذخيره آن، از اين پس عبارت ترجمه عبارت ترجمه شده آن رديف وجود دا رد كه پس از تايپ و ذخيره آن، از اين پس عبارت ترجمه عبارت ترجمه شده آن رديف وجود دا رد كه پس از تايپ و ذخيره آن، از اين پس عبارت ترجمه عبارت ترجمه شده آن رديف وجود دا عبارت ترجمه شده آن رديف وجود دا

 . . . . نمايش داده مي شودنمايش داده مي شودنمايش داده مي شودنمايش داده مي شود    شدهشدهشدهشده



300300300300 

 

 

 
 

توانيد هر متن ديگري را كه در برنامه وجود دارد اما در توانيد هر متن ديگري را كه در برنامه وجود دارد اما در توانيد هر متن ديگري را كه در برنامه وجود دارد اما در توانيد هر متن ديگري را كه در برنامه وجود دارد اما در  ميميميمي     عالوه بر متون موجود در اين پنجره،عالوه بر متون موجود در اين پنجره،عالوه بر متون موجود در اين پنجره،عالوه بر متون موجود در اين پنجره،

در هر قسمت از ليست در هر قسمت از ليست در هر قسمت از ليست در هر قسمت از ليست     insertاين كار با زدن دكمه اين كار با زدن دكمه اين كار با زدن دكمه اين كار با زدن دكمه . . . . اين ليست موجود نيست اضافه نماييداين ليست موجود نيست اضافه نماييداين ليست موجود نيست اضافه نماييداين ليست موجود نيست اضافه نماييد

بعد از بعد از بعد از بعد از  . . . .  مه خارج شويدمه خارج شويدمه خارج شويدمه خارج شويددر برخي موارد ممكن است الزم باشد يك بار از برنادر برخي موارد ممكن است الزم باشد يك بار از برنادر برخي موارد ممكن است الزم باشد يك بار از برنادر برخي موارد ممكن است الزم باشد يك بار از برنا. . . . گيردگيردگيردگيرد صورت ميصورت ميصورت ميصورت مي

ه زبان موردنظر ، اين عبارات در تمام قسمتهاي برنامه  ه زبان موردنظر ، اين عبارات در تمام قسمتهاي برنامه معادلسازي عبارات ب ه زبان موردنظر ، اين عبارات در تمام قسمتهاي برنامه معادلسازي عبارات ب ه زبان موردنظر ، اين عبارات در تمام قسمتهاي برنامه معادلسازي عبارات ب به به به به ) ) ) )     گزارشاتگزارشاتگزارشاتگزارشات     مثلمثلمثلمثل ((((معادلسازي عبارات ب

توانيد يك عبارت يا توانيد يك عبارت يا توانيد يك عبارت يا توانيد يك عبارت يا     تجو ميتجو ميتجو ميتجو ميبا استفاده از كلمه جسبا استفاده از كلمه جسبا استفاده از كلمه جسبا استفاده از كلمه جس .... واهند شدواهند شدواهند شدواهند شدنمايش داده خنمايش داده خنمايش داده خنمايش داده خ     صورت ترجمه شدهصورت ترجمه شدهصورت ترجمه شدهصورت ترجمه شده

  ....كلمه خاصي را در ليست موجود جستجو نماييدكلمه خاصي را در ليست موجود جستجو نماييدكلمه خاصي را در ليست موجود جستجو نماييدكلمه خاصي را در ليست موجود جستجو نماييد

 
. . . . با زدن دكمه فيلتر ليست موجود ، به عبارت نوشته شده در مقابل جستجو محدود خواهد شدبا زدن دكمه فيلتر ليست موجود ، به عبارت نوشته شده در مقابل جستجو محدود خواهد شدبا زدن دكمه فيلتر ليست موجود ، به عبارت نوشته شده در مقابل جستجو محدود خواهد شدبا زدن دكمه فيلتر ليست موجود ، به عبارت نوشته شده در مقابل جستجو محدود خواهد شد
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 ::::نكات مورد توجه براي استفاده از اين امكاننكات مورد توجه براي استفاده از اين امكاننكات مورد توجه براي استفاده از اين امكاننكات مورد توجه براي استفاده از اين امكان
قصد معادلسازي آن را به زبان قصد معادلسازي آن را به زبان قصد معادلسازي آن را به زبان قصد معادلسازي آن را به زبان براي استفاده از امكان فوق، كاربر بايد به همان زباني كه براي استفاده از امكان فوق، كاربر بايد به همان زباني كه براي استفاده از امكان فوق، كاربر بايد به همان زباني كه براي استفاده از امكان فوق، كاربر بايد به همان زباني كه 

اگر كاربر يكبار مثالً با زبان اگر كاربر يكبار مثالً با زبان اگر كاربر يكبار مثالً با زبان اگر كاربر يكبار مثالً با زبان . . . . وارد برنامه حسابداري شودوارد برنامه حسابداري شودوارد برنامه حسابداري شودوارد برنامه حسابداري شود) ) ) ) فارسي يا انگليسيفارسي يا انگليسيفارسي يا انگليسيفارسي يا انگليسي((((ديگري داردديگري داردديگري داردديگري دارد

فارسي وارد برنامه شده و معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد كرده و مجدداً با زبان فارسي وارد برنامه شده و معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد كرده و مجدداً با زبان فارسي وارد برنامه شده و معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد كرده و مجدداً با زبان فارسي وارد برنامه شده و معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد كرده و مجدداً با زبان 

وارد برنامه شود همه متوني كه در ليست زبان سوم نمايش وارد برنامه شود همه متوني كه در ليست زبان سوم نمايشانگليسي  وارد برنامه شود همه متوني كه در ليست زبان سوم نمايشانگليسي  وارد برنامه شود همه متوني كه در ليست زبان سوم نمايشانگليسي  هم به هم به هم به هم به ((((داده ميشود دوبار داده ميشود دوبار داده ميشود دوبار داده ميشود دوبار     انگليسي 

نمايش داده خواهند شد و اين مسئله حجم متون را باال نمايش داده خواهند شد و اين مسئله حجم متون را باال نمايش داده خواهند شد و اين مسئله حجم متون را باال نمايش داده خواهند شد و اين مسئله حجم متون را باال ) ) ) ) زبان فارسي و هم به زبان انگليسيزبان فارسي و هم به زبان انگليسيزبان فارسي و هم به زبان انگليسيزبان فارسي و هم به زبان انگليسي

 ....برده و سرعت جستجو را كاهش ميدهدبرده و سرعت جستجو را كاهش ميدهدبرده و سرعت جستجو را كاهش ميدهدبرده و سرعت جستجو را كاهش ميدهد

از روش از روش از روش از روش     windowsكاربراني كه قصد معادلسازي براي زباني را دارند كه سيستم عامل كاربراني كه قصد معادلسازي براي زباني را دارند كه سيستم عامل كاربراني كه قصد معادلسازي براي زباني را دارند كه سيستم عامل كاربراني كه قصد معادلسازي براي زباني را دارند كه سيستم عامل 

unicode    بايد تنظيمات ، بايد تنظيمات ، بايد تنظيمات ، بايد تنظيمات ...) ...) ...) ...) مانند چيني، ژاپني و مانند چيني، ژاپني و مانند چيني، ژاپني و مانند چيني، ژاپني و هههه((((براي نمايش آنها استفاده مي كندبراي نمايش آنها استفاده مي كندبراي نمايش آنها استفاده مي كندبراي نمايش آنها استفاده مي كند ،

و و و و      Non Unicode    Programsدر قسمت در قسمت در قسمت در قسمت     Region and Languageمربوطه را در مربوطه را در مربوطه را در مربوطه را در 

 ....انجام دهندانجام دهندانجام دهندانجام دهند     Keyboardهمچنين در قسمت همچنين در قسمت همچنين در قسمت همچنين در قسمت 

مثالً مثالً مثالً مثالً ( ( ( ( تواند معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد نمايد تواند معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد نمايد تواند معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد نمايد تواند معادل متون را به زبان دلخواه خود وارد نمايد  در حالت شبكه، هر كاربر ميدر حالت شبكه، هر كاربر ميدر حالت شبكه، هر كاربر ميدر حالت شبكه، هر كاربر مي

يكي از كاربران فرانسوي و يكي ديگر از كاربران چيني يكي از كاربران فرانسوي و يكي ديگر از كاربران چيني يكي از كاربران فرانسوي و يكي ديگر از كاربران چيني يكي از كاربران فرانسوي و يكي ديگر از كاربران چيني     ممكن است مدير يك شركت آلماني وممكن است مدير يك شركت آلماني وممكن است مدير يك شركت آلماني وممكن است مدير يك شركت آلماني و

در اين صورت هر كدام از كاربران ميتواند ترجمه هاي مورد نظر خود را وارد نمايند در اين صورت هر كدام از كاربران ميتواند ترجمه هاي مورد نظر خود را وارد نمايند در اين صورت هر كدام از كاربران ميتواند ترجمه هاي مورد نظر خود را وارد نمايند در اين صورت هر كدام از كاربران ميتواند ترجمه هاي مورد نظر خود را وارد نمايند . . . . باشدباشدباشدباشد

 ....بدون اينكه روي سيستم كاربر ديگر تاثير داشته باشدبدون اينكه روي سيستم كاربر ديگر تاثير داشته باشدبدون اينكه روي سيستم كاربر ديگر تاثير داشته باشدبدون اينكه روي سيستم كاربر ديگر تاثير داشته باشد

كليك كردن كليك كردن كليك كردن كليك كردن اين كار با راست اين كار با راست اين كار با راست اين كار با راست  (((( تواند كل جدول زبان سوم را ارسال به اكسل كردهتواند كل جدول زبان سوم را ارسال به اكسل كردهتواند كل جدول زبان سوم را ارسال به اكسل كردهتواند كل جدول زبان سوم را ارسال به اكسل كرده كاربر ميكاربر ميكاربر ميكاربر مي

 و در فايل اكسل ايجاد شدهو در فايل اكسل ايجاد شدهو در فايل اكسل ايجاد شدهو در فايل اكسل ايجاد شده) ) ) )  گيردگيردگيردگيرد بر روي جدول و انتخاب گزينه ارسال به اكسل صورت ميبر روي جدول و انتخاب گزينه ارسال به اكسل صورت ميبر روي جدول و انتخاب گزينه ارسال به اكسل صورت ميبر روي جدول و انتخاب گزينه ارسال به اكسل صورت مي

، معادل متون را به زبان دلخواه وارد كرده و سپس در داخل برنامه به صورت تك تك وارد ، معادل متون را به زبان دلخواه وارد كرده و سپس در داخل برنامه به صورت تك تك وارد ، معادل متون را به زبان دلخواه وارد كرده و سپس در داخل برنامه به صورت تك تك وارد ، معادل متون را به زبان دلخواه وارد كرده و سپس در داخل برنامه به صورت تك تك وارد 

كه كه كه كه      Dat.Dictionaryسيله يك فايل سيله يك فايل سيله يك فايل سيله يك فايل ه وه وه وه وتمام كارهاي انجام شده توسط زبان سوم بتمام كارهاي انجام شده توسط زبان سوم بتمام كارهاي انجام شده توسط زبان سوم بتمام كارهاي انجام شده توسط زبان سوم ب    ....نمايدنمايدنمايدنمايد

شاخه اصلي برنامه موجود است صورت گرفته و تمام عناوين ترجمه شده در داخل شاخه اصلي برنامه موجود است صورت گرفته و تمام عناوين ترجمه شده در داخل شاخه اصلي برنامه موجود است صورت گرفته و تمام عناوين ترجمه شده در داخل شاخه اصلي برنامه موجود است صورت گرفته و تمام عناوين ترجمه شده در داخل     خلخلخلخلدر دادر دادر دادر دا

ا پاك كردن اين فايل كل تنظيمات زبان سوم نيز از بين . . . .     شودشودشودشود    اين فايل ذخيره مياين فايل ذخيره مياين فايل ذخيره مياين فايل ذخيره مي ا پاك كردن اين فايل كل تنظيمات زبان سوم نيز از بين بنابراين ب ا پاك كردن اين فايل كل تنظيمات زبان سوم نيز از بين بنابراين ب ا پاك كردن اين فايل كل تنظيمات زبان سوم نيز از بين بنابراين ب بنابراين ب

    ٩ CyberAccرود و با كپي كردن اين فايل در شاخه برنامه ديگر البته با شرط اينكه رود و با كپي كردن اين فايل در شاخه برنامه ديگر البته با شرط اينكه رود و با كپي كردن اين فايل در شاخه برنامه ديگر البته با شرط اينكه رود و با كپي كردن اين فايل در شاخه برنامه ديگر البته با شرط اينكه     ميميميمي

چنانچه بخواهيد از تنظيمات زبان چنانچه بخواهيد از تنظيمات زبان چنانچه بخواهيد از تنظيمات زبان چنانچه بخواهيد از تنظيمات زبان ( ( ( (     ....    شودشودشودشود    نظيمات به آن برنامه منتقل مينظيمات به آن برنامه منتقل مينظيمات به آن برنامه منتقل مينظيمات به آن برنامه منتقل ميدو زبانه باشد كل تدو زبانه باشد كل تدو زبانه باشد كل تدو زبانه باشد كل ت

 )))). . . .     سوم استفاده نكنيد كافي است نام فايل را تغيير دهيد و يا آن را حذف نماييدسوم استفاده نكنيد كافي است نام فايل را تغيير دهيد و يا آن را حذف نماييدسوم استفاده نكنيد كافي است نام فايل را تغيير دهيد و يا آن را حذف نماييدسوم استفاده نكنيد كافي است نام فايل را تغيير دهيد و يا آن را حذف نماييد

از شركت با تنظيمات زبان سوم گرفته شده، هيچ كدام از     در فايلدر فايلدر فايلدر فايل از شركت با تنظيمات زبان سوم گرفته شده، هيچ كدام از هاي پشتيباني كه  از شركت با تنظيمات زبان سوم گرفته شده، هيچ كدام از هاي پشتيباني كه  از شركت با تنظيمات زبان سوم گرفته شده، هيچ كدام از هاي پشتيباني كه  هاي پشتيباني كه 

ر بازيابي اطالعات نيز اطالعات بدون تنظيمات زبان ر بازيابي اطالعات نيز اطالعات بدون تنظيمات زبان ر بازيابي اطالعات نيز اطالعات بدون تنظيمات زبان ر بازيابي اطالعات نيز اطالعات بدون تنظيمات زبان شود بنابراين دشود بنابراين دشود بنابراين دشود بنابراين د    عادلسازي ها ذخيره نميعادلسازي ها ذخيره نميعادلسازي ها ذخيره نميعادلسازي ها ذخيره نميمممم

و الزم است در صورت نياز كاربر خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از و الزم است در صورت نياز كاربر خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از و الزم است در صورت نياز كاربر خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از و الزم است در صورت نياز كاربر خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از     سوم بازيابي خواهد شدسوم بازيابي خواهد شدسوم بازيابي خواهد شدسوم بازيابي خواهد شد

 ....فايل مورد نظر نمايدفايل مورد نظر نمايدفايل مورد نظر نمايدفايل مورد نظر نمايد

        ....و رمزهاي مختلف قابل كپي كردن استو رمزهاي مختلف قابل كپي كردن استو رمزهاي مختلف قابل كپي كردن استو رمزهاي مختلف قابل كپي كردن است    Adminاين فايل رمز ندارد و روي شركتها با اين فايل رمز ندارد و روي شركتها با اين فايل رمز ندارد و روي شركتها با اين فايل رمز ندارد و روي شركتها با 
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 Cyber Accountنرم افزار حسابگر 

 ويژه پخش 9نسخه 
    ::::ژه پخش ژه پخش ژه پخش ژه پخش ييييوووو    9999امكانات نسخه امكانات نسخه امكانات نسخه امكانات نسخه 

    ييييمنوها و قسمتهامنوها و قسمتهامنوها و قسمتهامنوها و قسمتها    ييييژه پخش شامل تمامژه پخش شامل تمامژه پخش شامل تمامژه پخش شامل تمامييييوووو    9999نسخه نسخه نسخه نسخه     Cyber Account    نرم افزار حسابگرنرم افزار حسابگرنرم افزار حسابگرنرم افزار حسابگر

گر گر گر گر ييييجهت اطالع از امكانات دجهت اطالع از امكانات دجهت اطالع از امكانات دجهت اطالع از امكانات د. . . . ر به آن افزوده شده است ر به آن افزوده شده است ر به آن افزوده شده است ر به آن افزوده شده است ييييزززز    ييييبوده و فقط بخشهابوده و فقط بخشهابوده و فقط بخشهابوده و فقط بخشها    9999مربوط به نسخه مربوط به نسخه مربوط به نسخه مربوط به نسخه 

    ....د د د د ييييييييمراجعه فرمامراجعه فرمامراجعه فرمامراجعه فرما    9999نسخه نسخه نسخه نسخه     يييين نرم افزار به دفترچه راهنمان نرم افزار به دفترچه راهنمان نرم افزار به دفترچه راهنمان نرم افزار به دفترچه راهنمايييياااا

و زمان و زمان و زمان و زمان     يييير بندر بندر بندر بندييييفات و پورسانت ها به همراه مسفات و پورسانت ها به همراه مسفات و پورسانت ها به همراه مسفات و پورسانت ها به همراه مسييييف تخفف تخفف تخفف تخفيييين نسخه امكان تعرن نسخه امكان تعرن نسخه امكان تعرن نسخه امكان تعريييين بخش در ان بخش در ان بخش در ان بخش در اييييمهمترمهمترمهمترمهمتر

فروش و فروش و فروش و فروش و     يييياستهااستهااستهااستهاييييت ست ست ست سييييررررييييمدمدمدمد        –ات روزانهات روزانهات روزانهات روزانهييييعملعملعملعمل    "ررررييييكه از مسكه از مسكه از مسكه از مسباشد باشد باشد باشد     ييييتور ها متور ها متور ها متور ها مييييززززييييوووو    ييييبرابرابرابرا    ييييبندبندبندبند

    : : : : باشد و شامل باشد و شامل باشد و شامل باشد و شامل     ييييقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس م    "فات فات فات فات ييييتخفتخفتخفتخف

    فاتفاتفاتفاتييييت تخفت تخفت تخفت تخفييييررررييييمدمدمدمد ....1111

    ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ييييررررييييمدمدمدمد ....2222

        Pocket PC    ارتباط باارتباط باارتباط باارتباط با ....3333

    نقشه نقشه نقشه نقشه  ....4444

 ستستستستييييافت لافت لافت لافت لييييبرگه دربرگه دربرگه دربرگه در ....5555

 
    

امكان برقراري ارتباط با گوشي ها ي هوشمند و تبلت ها امكان برقراري ارتباط با گوشي ها ي هوشمند و تبلت ها امكان برقراري ارتباط با گوشي ها ي هوشمند و تبلت ها امكان برقراري ارتباط با گوشي ها ي هوشمند و تبلت ها ويژه ويژه ويژه ويژه     9999در نرم افزار نسخه در نرم افزار نسخه در نرم افزار نسخه در نرم افزار نسخه : : : : توجه توجه توجه توجه 

داده شده است كه مي توانيد جهت اطالع بيش تر به راهنمايي كه به طور جداگانه اي داده شده است كه مي توانيد جهت اطالع بيش تر به راهنمايي كه به طور جداگانه اي داده شده است كه مي توانيد جهت اطالع بيش تر به راهنمايي كه به طور جداگانه اي داده شده است كه مي توانيد جهت اطالع بيش تر به راهنمايي كه به طور جداگانه اي قرار قرار قرار قرار 

 ....تهيه شده است مراجعه نماييد تهيه شده است مراجعه نماييد تهيه شده است مراجعه نماييد تهيه شده است مراجعه نماييد 



306306306306 

 

 

 ::::فات فات فات فات ييييت تخفت تخفت تخفت تخفييييررررييييمدمدمدمد ----1111

ف از فاكتور در بخش فاكتورها ف از فاكتور در بخش فاكتورها ف از فاكتور در بخش فاكتورها ف از فاكتور در بخش فاكتورها ييييف بر اساس كل فاكتور و هر ردف بر اساس كل فاكتور و هر ردف بر اساس كل فاكتور و هر ردف بر اساس كل فاكتور و هر ردييييف تخفف تخفف تخفف تخفييييبا توجه به امكان تعربا توجه به امكان تعربا توجه به امكان تعربا توجه به امكان تعر

    ----ات روزانهات روزانهات روزانهات روزانهييييعملعملعملعمل    "ر ر ر ر ييييه از مسه از مسه از مسه از مسن دو بخش در نظر گرفت كن دو بخش در نظر گرفت كن دو بخش در نظر گرفت كن دو بخش در نظر گرفت كيييياااا    ييييز براز براز براز برايييينننن    يييييييياستهااستهااستهااستهاييييتوان ستوان ستوان ستوان س    ييييمممم

كه كه كه كه . . . . باشد باشد باشد باشد     ييييقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس م    "فات فات فات فات ييييت تخفت تخفت تخفت تخفييييررررييييمدمدمدمد    –فات فات فات فات ييييفروش و تخففروش و تخففروش و تخففروش و تخف    يييياستهااستهااستهااستهاييييت ست ست ست سييييررررييييمدمدمدمد

    ....باشد باشد باشد باشد     يييير مر مر مر مييييزززز    ييييشامل بخشهاشامل بخشهاشامل بخشهاشامل بخشها

  
 : : : : فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور ييييتخفتخفتخفتخف

در فاكتورها ، بر اساس حجم در فاكتورها ، بر اساس حجم در فاكتورها ، بر اساس حجم در فاكتورها ، بر اساس حجم     ييييفات كلفات كلفات كلفات كلييييف تخفف تخفف تخفف تخفييييشركت امكان تعرشركت امكان تعرشركت امكان تعرشركت امكان تعر    يييياستهااستهااستهااستهاييييبا توجه به سبا توجه به سبا توجه به سبا توجه به س

توان از توان از توان از توان از     يييين من من من مييييف قوانف قوانف قوانف قوانييييسهولت كار و تعرسهولت كار و تعرسهولت كار و تعرسهولت كار و تعر    ييييوجود دارد كه براوجود دارد كه براوجود دارد كه براوجود دارد كه برا... ... ... ... فروش ، مبلغ هر فاكتور وفروش ، مبلغ هر فاكتور وفروش ، مبلغ هر فاكتور وفروش ، مبلغ هر فاكتور و

    ))))55555555شكل شكل شكل شكل . (. (. (. (استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود     "ش در فرم ش در فرم ش در فرم ش در فرم يييينمانمانمانما    "    ييييمنومنومنومنو
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ن مورد استفاده ن مورد استفاده ن مورد استفاده ن مورد استفاده يييياعمال قواناعمال قواناعمال قواناعمال قوان    ييييبرابرابرابرا    ييييك بازه زمانك بازه زمانك بازه زمانك بازه زمانيييين ن ن ن ييييييييتعتعتعتع    ييييبرابرابرابرا: : : : خ خاتمه خ خاتمه خ خاتمه خ خاتمه ييييخ شروع و تارخ شروع و تارخ شروع و تارخ شروع و تارييييتارتارتارتار ����

 ....ردردردردييييگگگگ    ييييقرار مقرار مقرار مقرار م

باشد كه اگر باشد كه اگر باشد كه اگر باشد كه اگر     ييييمورد نظر ممورد نظر ممورد نظر ممورد نظر م    ييييمربوط به مقدار كل فروش به مشترمربوط به مقدار كل فروش به مشترمربوط به مقدار كل فروش به مشترمربوط به مقدار كل فروش به مشتر: : : : مقدار فروش تا كنون مقدار فروش تا كنون مقدار فروش تا كنون مقدار فروش تا كنون  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مييييبه مقدار وارده برسد تخفبه مقدار وارده برسد تخفبه مقدار وارده برسد تخفبه مقدار وارده برسد تخف

باشد كه اگر باشد كه اگر باشد كه اگر باشد كه اگر     ييييمورد نظر ممورد نظر ممورد نظر ممورد نظر م    ييييمربوط به مبلغ كل فروش به مشترمربوط به مبلغ كل فروش به مشترمربوط به مبلغ كل فروش به مشترمربوط به مبلغ كل فروش به مشتر: : : : مبلغ فروش تا كنون مبلغ فروش تا كنون مبلغ فروش تا كنون مبلغ فروش تا كنون  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مف مورد نظر اعمال مييييبه مبلغ وارده برسد تخفبه مبلغ وارده برسد تخفبه مبلغ وارده برسد تخفبه مبلغ وارده برسد تخف

 ....گردد گردد گردد گردد     يييين قسمت وارد من قسمت وارد من قسمت وارد من قسمت وارد مييييشرح قانون مورد نظر در اشرح قانون مورد نظر در اشرح قانون مورد نظر در اشرح قانون مورد نظر در ا: : : : ف ف ف ف ييييشرح ردشرح ردشرح ردشرح رد ����



308308308308 

 

 

 ....ك نفر وارد نمود ك نفر وارد نمود ك نفر وارد نمود ك نفر وارد نمود يييي    ييييط قانون را براط قانون را براط قانون را براط قانون را براييييتوان شراتوان شراتوان شراتوان شرا    ييييمممم: : : : شماره حساب شماره حساب شماره حساب شماره حساب  ����

 ....ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ييييك گروه معك گروه معك گروه معك گروه معيييي    ييييط قانون را براط قانون را براط قانون را براط قانون را براييييتوان شراتوان شراتوان شراتوان شرا    ييييمممم: : : : ن ن ن ن ييييشماره حساب معشماره حساب معشماره حساب معشماره حساب مع ����

 ....د نمود د نمود د نمود د نمود ك گروه كل حساب وارك گروه كل حساب وارك گروه كل حساب وارك گروه كل حساب واريييي    ييييط قانون را براط قانون را براط قانون را براط قانون را براييييتوان شراتوان شراتوان شراتوان شرا    ييييمممم: : : : شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل  ����

نده مذكور نده مذكور نده مذكور نده مذكور يييينده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نماييييگردد كه نماگردد كه نماگردد كه نماگردد كه نما    يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م    ييييططططيييين تحت شران تحت شران تحت شران تحت شراييييقوانقوانقوانقوان: : : : نده نده نده نده ييييكد نماكد نماكد نماكد نما ����

 ....ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد ييييدر ادر ادر ادر ا

نه فاكتور ، نه فاكتور ، نه فاكتور ، نه فاكتور ، ييييگردد كه مركز هزگردد كه مركز هزگردد كه مركز هزگردد كه مركز هز    يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م    ييييططططيييين تحت شران تحت شران تحت شران تحت شراييييقوانقوانقوانقوان: : : : نه نه نه نه ييييشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هز ����

 ....ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد يييينه درج شده در انه درج شده در انه درج شده در انه درج شده در اييييمركز هزمركز هزمركز هزمركز هز

وارد شود قانون فوق هرگز وارد شود قانون فوق هرگز وارد شود قانون فوق هرگز وارد شود قانون فوق هرگز     صفرصفرصفرصفر    قسمت اگر عددقسمت اگر عددقسمت اگر عددقسمت اگر عددن ن ن ن ييييدر ادر ادر ادر ا: : : : ن قانون ن قانون ن قانون ن قانون يييياااا    ييييتعداد مجاز اجراتعداد مجاز اجراتعداد مجاز اجراتعداد مجاز اجرا ����

گردد و اگر گردد و اگر گردد و اگر گردد و اگر     ييييوارد شود قانون مورد نظر همواره اعمال موارد شود قانون مورد نظر همواره اعمال موارد شود قانون مورد نظر همواره اعمال موارد شود قانون مورد نظر همواره اعمال م    ككككيييي    ييييمنفمنفمنفمنفاعمال نخواهد شد ، اگر اعمال نخواهد شد ، اگر اعمال نخواهد شد ، اگر اعمال نخواهد شد ، اگر 

 ....وارد شود به همان تعداد قانون اعمال خواهد شد وارد شود به همان تعداد قانون اعمال خواهد شد وارد شود به همان تعداد قانون اعمال خواهد شد وارد شود به همان تعداد قانون اعمال خواهد شد     يييين عددن عددن عددن عدديييير از ار از ار از ار از اييييغغغغ

ف ف ف ف يييين قسمت ، تخفن قسمت ، تخفن قسمت ، تخفن قسمت ، تخفييييدن مبلغ فاكتور به عدد درج شده در ادن مبلغ فاكتور به عدد درج شده در ادن مبلغ فاكتور به عدد درج شده در ادن مبلغ فاكتور به عدد درج شده در اييييدر صورت رسدر صورت رسدر صورت رسدر صورت رس: : : : مبلغ فاكتور مبلغ فاكتور مبلغ فاكتور مبلغ فاكتور  ����

 ....د د د د ييييدر فاكتور اعمال خواهد گرددر فاكتور اعمال خواهد گرددر فاكتور اعمال خواهد گرددر فاكتور اعمال خواهد گرد

ن صورت ن صورت ن صورت ن صورت يييير ار ار ار اييييگردد در غگردد در غگردد در غگردد در غ    ييييك داشته باشد قانون فوق اعمال مك داشته باشد قانون فوق اعمال مك داشته باشد قانون فوق اعمال مك داشته باشد قانون فوق اعمال ميييين قسمت تن قسمت تن قسمت تن قسمت تيييياگر ااگر ااگر ااگر ا: : : : فعال فعال فعال فعال  ����

 ....باشد باشد باشد باشد     ييييش فرض فعال مش فرض فعال مش فرض فعال مش فرض فعال ميييين بخش به طور پن بخش به طور پن بخش به طور پن بخش به طور پيييياااا( ( ( ( گردد گردد گردد گردد     يييير فعال مر فعال مر فعال مر فعال مييييقانون غقانون غقانون غقانون غ

در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت     "    يييياطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئ    ----چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    "كه در كه در كه در كه در     ييييططططييييتحت شراتحت شراتحت شراتحت شرا: : : : مسافت مسافت مسافت مسافت  ����

فات همسان باشد قانون فات همسان باشد قانون فات همسان باشد قانون فات همسان باشد قانون ييييت تخفت تخفت تخفت تخفييييررررييييوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مد    ييييعددعددعددعدد    "مسافت مسافت مسافت مسافت     "

 ....گردد گردد گردد گردد     يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م

ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ييييف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اييييط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفيييياگر شرااگر شرااگر شرااگر شرا: : : : ف ف ف ف ييييدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخف ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييفاكتور اعمال مفاكتور اعمال مفاكتور اعمال مفاكتور اعمال م

ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ييييف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اييييط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفيييياگر شرااگر شرااگر شرااگر شرا: : : : ف ف ف ف ييييمبلغ تخفمبلغ تخفمبلغ تخفمبلغ تخف ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييممممفاكتور اعمال فاكتور اعمال فاكتور اعمال فاكتور اعمال 

 ::::ف كاالها ف كاالها ف كاالها ف كاالها ييييف بر اساس ردف بر اساس ردف بر اساس ردف بر اساس ردييييتخفتخفتخفتخف ����

كاال كاال كاال كاال     ييييففففييييكاال بر اساس حجم فروش و مبلغ ردكاال بر اساس حجم فروش و مبلغ ردكاال بر اساس حجم فروش و مبلغ ردكاال بر اساس حجم فروش و مبلغ رد    ييييففففييييفات ردفات ردفات ردفات ردييييف تخفف تخفف تخفف تخفيييين قسمت امكان تعرن قسمت امكان تعرن قسمت امكان تعرن قسمت امكان تعرييييدر ادر ادر ادر ا

    "در فرمدر فرمدر فرمدر فرمش ش ش ش يييينمانمانمانما    "    ييييتوان از منوتوان از منوتوان از منوتوان از منو    يييين من من من مييييف قوانف قوانف قوانف قوانييييسهولت كار و تعرسهولت كار و تعرسهولت كار و تعرسهولت كار و تعر    ييييوجود دارد كه براوجود دارد كه براوجود دارد كه براوجود دارد كه برا... ... ... ... وووو
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. . . . استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود استفاده نمود 

    
 

  
 ....توان وارد نمود توان وارد نمود توان وارد نمود توان وارد نمود     ييييرا مرا مرا مرا م    ح مربوط به قانون درج شدهح مربوط به قانون درج شدهح مربوط به قانون درج شدهح مربوط به قانون درج شدهييييتوضتوضتوضتوض: : : : ف ف ف ف ييييشرح ردشرح ردشرح ردشرح رد ����



310310310310 

 

 

ن مورد ن مورد ن مورد ن مورد يييياعمال قواناعمال قواناعمال قواناعمال قوان    ييييبرابرابرابرا    ييييك بازه زمانك بازه زمانك بازه زمانك بازه زمانيييين ن ن ن ييييييييتعتعتعتع    ييييبرابرابرابرا: : : : خ فاكتور خ فاكتور خ فاكتور خ فاكتور ييييخ فاكتور ، تا تارخ فاكتور ، تا تارخ فاكتور ، تا تارخ فاكتور ، تا تاريييياز تاراز تاراز تاراز تار ����

در نظر گرفته نخواهد در نظر گرفته نخواهد در نظر گرفته نخواهد در نظر گرفته نخواهد     ييييچ گونه بازه زمانچ گونه بازه زمانچ گونه بازه زمانچ گونه بازه زمانييييبودن هبودن هبودن هبودن ه    ييييرد ، كه در صورت خالرد ، كه در صورت خالرد ، كه در صورت خالرد ، كه در صورت خالييييگگگگ    يييياستفاده قرار ماستفاده قرار ماستفاده قرار ماستفاده قرار م

 ....شد شد شد شد 

 ....شود شود شود شود     ييييك كاال در نظر گرفته مك كاال در نظر گرفته مك كاال در نظر گرفته مك كاال در نظر گرفته ميييي    ييييف فقط براف فقط براف فقط براف فقط براييييقانون تخفقانون تخفقانون تخفقانون تخف: : : : كد كاال كد كاال كد كاال كد كاال  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييمورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال م    ييييگروه كاالگروه كاالگروه كاالگروه كاال    ييييف براف براف براف براييييقانون تخفقانون تخفقانون تخفقانون تخف: : : : كد گروه كاال كد گروه كاال كد گروه كاال كد گروه كاال  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييمورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال م    ييييكاالكاالكاالكاال    ييييگروه اصلگروه اصلگروه اصلگروه اصل    ييييف براف براف براف براييييقانون تخفقانون تخفقانون تخفقانون تخف: : : : كاال كاال كاال كاال     ييييكد گروه اصلكد گروه اصلكد گروه اصلكد گروه اصل ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييمورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال ممورد نظر اعمال م    ييييمشترمشترمشترمشتر    ييييف براف براف براف براييييقانون تخفقانون تخفقانون تخفقانون تخف: : : : شماره حساب شماره حساب شماره حساب شماره حساب  ����

 ....ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ن حساب وارد نمود ييييك گروه معك گروه معك گروه معك گروه معيييي    ييييط قانون را براط قانون را براط قانون را براط قانون را براييييتوان شراتوان شراتوان شراتوان شرا    ييييمممم: : : : ن ن ن ن ييييكد حساب معكد حساب معكد حساب معكد حساب مع ����

 ....ك گروه كل حساب وارد نمود ك گروه كل حساب وارد نمود ك گروه كل حساب وارد نمود ك گروه كل حساب وارد نمود يييي    ييييط قانون را براط قانون را براط قانون را براط قانون را براييييتوان شراتوان شراتوان شراتوان شرا    ييييمممم: : : : شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل  ����

    يييينده انتخابنده انتخابنده انتخابنده انتخابيييينده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نمانده فاكتور ، نماييييگردد كه نماگردد كه نماگردد كه نماگردد كه نما    يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م    ييييططططيييين تحت شران تحت شران تحت شران تحت شراييييقوانقوانقوانقوان: : : : نده نده نده نده ييييكد نماكد نماكد نماكد نما ����

 . . . . باشدباشدباشدباشد

كاال انبار مندرج در كاال انبار مندرج در كاال انبار مندرج در كاال انبار مندرج در     ييييگردد كه انبار خروجگردد كه انبار خروجگردد كه انبار خروجگردد كه انبار خروج    ييييدرج مدرج مدرج مدرج م    ييييييييكاالكاالكاالكاال    ييييف براف براف براف براييييتخفتخفتخفتخف: : : : شماره انبار شماره انبار شماره انبار شماره انبار  ����

 ....ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد ن بخش باشد يييياااا

نه فاكتور با بخش مربوطه قانون نه فاكتور با بخش مربوطه قانون نه فاكتور با بخش مربوطه قانون نه فاكتور با بخش مربوطه قانون ييييكسان بودن مركز هزكسان بودن مركز هزكسان بودن مركز هزكسان بودن مركز هزييييدر صورت در صورت در صورت در صورت : : : : نه نه نه نه ييييشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هز ����

 ....گردد گردد گردد گردد     يييياعمال ماعمال ماعمال ماعمال م

ف ف ف ف ييييات ردات ردات ردات ردييييييييدر قسمت جزدر قسمت جزدر قسمت جزدر قسمت جز    "ف فاكتور ف فاكتور ف فاكتور ف فاكتور يييينوع ردنوع ردنوع ردنوع رد    "كه از كه از كه از كه از     ييييططططييييتحت شراتحت شراتحت شراتحت شرا: : : : ف فاكتور ف فاكتور ف فاكتور ف فاكتور يييينوع ردنوع ردنوع ردنوع رد ����

 ....ف از آن قسمت استفاده نمود ف از آن قسمت استفاده نمود ف از آن قسمت استفاده نمود ف از آن قسمت استفاده نمود ييييردردردردف ف ف ف ييييط تخفط تخفط تخفط تخفيييياعمال شرااعمال شرااعمال شرااعمال شرا    ييييتوان براتوان براتوان براتوان برا    ييييفاكتور استفاده گردد ، مفاكتور استفاده گردد ، مفاكتور استفاده گردد ، مفاكتور استفاده گردد ، م

گردد گردد گردد گردد     ييييشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مييييف از مبلغ وارده بف از مبلغ وارده بف از مبلغ وارده بف از مبلغ وارده بييييكه مبلغ ردكه مبلغ ردكه مبلغ ردكه مبلغ رد    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : ف ف ف ف ييييمبلغ ردمبلغ ردمبلغ ردمبلغ رد ����

.... 

    ييييشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مشتر باشد قانون اعمال مييييف از مقدار وارده بف از مقدار وارده بف از مقدار وارده بف از مقدار وارده بييييكه مقدار ردكه مقدار ردكه مقدار ردكه مقدار رد    ييييدر صورتدر صورتدر صورتدر صورت: : : : ف ف ف ف ييييمقدار ردمقدار ردمقدار ردمقدار رد ����

 ....گردد گردد گردد گردد 

در قسمت در قسمت در قسمت در قسمت     "    يييياطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئاطالعات جزئ    ----چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها چارت حسابها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    "كه در كه در كه در كه در     ييييططططييييتحت شراتحت شراتحت شراتحت شرا: : : : مسافت مسافت مسافت مسافت  ����

فات همسان باشد قانون اعمال فات همسان باشد قانون اعمال فات همسان باشد قانون اعمال فات همسان باشد قانون اعمال ييييت تخفت تخفت تخفت تخفييييررررييييوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مدوارد گردد و با مسافت بخش مد    ييييعددعددعددعدد    "مسافت مسافت مسافت مسافت     "

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييمممم

ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ييييف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اف وارد شده در اييييط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفط فوق مساعد باشد درصد تخفيييياگر شرااگر شرااگر شرااگر شرا: : : : ف ف ف ف ييييدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخف ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مييييردردردرد
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ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ييييه در اه در اه در اه در اف وارد شدف وارد شدف وارد شدف وارد شدييييط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفط فوق مساعد باشد مبلغ تخفيييياگر شرااگر شرااگر شرااگر شرا: : : : ف ف ف ف ييييمبلغ تخفمبلغ تخفمبلغ تخفمبلغ تخف ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مييييردردردرد

    يييين قسمت در قسمت فن قسمت در قسمت فن قسمت در قسمت فن قسمت در قسمت فييييوارد شده در اوارد شده در اوارد شده در اوارد شده در ا    ييييط فوق مساعد باشد فط فوق مساعد باشد فط فوق مساعد باشد فط فوق مساعد باشد فيييياگر شرااگر شرااگر شرااگر شرا: : : : ثابت ثابت ثابت ثابت     ييييفففف ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مييييردردردرد

 ::::فروش فروش فروش فروش     يييياست هااست هااست هااست هاييييفات و سفات و سفات و سفات و سييييتخفتخفتخفتخف    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها ����

  
خواهد خواهد خواهد خواهد فعال فعال فعال فعال     "ف كاالها ف كاالها ف كاالها ف كاالها ييييف بر اساس ردف بر اساس ردف بر اساس ردف بر اساس ردييييتخفتخفتخفتخف    "ف شده در ف شده در ف شده در ف شده در يييين تعرن تعرن تعرن تعرييييدر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قوان ....1111

 ....شد شد شد شد 

فعال خواهد فعال خواهد فعال خواهد فعال خواهد     "فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور فات بر اساس كل فاكتور ييييتخفتخفتخفتخف    "ف شده در ف شده در ف شده در ف شده در يييين تعرن تعرن تعرن تعرييييدر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قوان ....2222

 ....شد شد شد شد 

با لحاظ كردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال ييييدر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قواندر صورت انتخاب قوان ....3333 با لحاظ كردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال ن را  با لحاظ كردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال ن را  با لحاظ كردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال ن را  ن را 

 . . . . خواهد نمود خواهد نمود خواهد نمود خواهد نمود 

    ك دار بودنك دار بودنك دار بودنك دار بودنييييف باشد در صورت تف باشد در صورت تف باشد در صورت تف باشد در صورت تييييك قانون تخفك قانون تخفك قانون تخفك قانون تخفييييش از ش از ش از ش از ييييك كاال شامل بك كاال شامل بك كاال شامل بك كاال شامل بييييكه كه كه كه     ييييططططييييتحت شراتحت شراتحت شراتحت شرا ....4444

    يييين با شرط قسمت بعدن با شرط قسمت بعدن با شرط قسمت بعدن با شرط قسمت بعدييييقوانقوانقوانقوان    يييين صورت تمامن صورت تمامن صورت تمامن صورت تماميييير ار ار ار اييييگردد در غگردد در غگردد در غگردد در غ    ييييفقط قانون اول اعمال مفقط قانون اول اعمال مفقط قانون اول اعمال مفقط قانون اول اعمال م

 ....اعمال خواهد شد اعمال خواهد شد اعمال خواهد شد اعمال خواهد شد 

ف اعمال شده و حاصل ف اعمال شده و حاصل ف اعمال شده و حاصل ف اعمال شده و حاصل ييييردردردرد    ييييفففف    يييين بر رون بر رون بر رون بر روييييقوانقوانقوانقوان    يييي، تمام، تمام، تمام، تمام    5555و و و و     4444در صورت عدم انتخاب شماره در صورت عدم انتخاب شماره در صورت عدم انتخاب شماره در صورت عدم انتخاب شماره  ....5555

    ييييف هاف هاف هاف هايييين ردن ردن ردن ردييييانتخاب شده باشد قوانانتخاب شده باشد قوانانتخاب شده باشد قوانانتخاب شده باشد قوان    5555گذارد و اگر شماره گذارد و اگر شماره گذارد و اگر شماره گذارد و اگر شماره     يييير مر مر مر مييييكاال تاثكاال تاثكاال تاثكاال تاث    ييييجمع آنها در فجمع آنها در فجمع آنها در فجمع آنها در ف

 ....شود شود شود شود     ييييف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مف فاكتور اعمال مييييردردردرد    ييييفففف    ييييبر روبر روبر روبر رو    ييييجه قانون قبلجه قانون قبلجه قانون قبلجه قانون قبلييييبر حسب نتبر حسب نتبر حسب نتبر حسب نت    ييييبعدبعدبعدبعد
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 ::::ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ييييررررييييمدمدمدمد ----2222

نده فروش در فاكتورها نده فروش در فاكتورها نده فروش در فاكتورها نده فروش در فاكتورها ييييژه پخش عملكرد محاسبه پورسانت و انتخاب نماژه پخش عملكرد محاسبه پورسانت و انتخاب نماژه پخش عملكرد محاسبه پورسانت و انتخاب نماژه پخش عملكرد محاسبه پورسانت و انتخاب نماييييوووو    9999در نسخه در نسخه در نسخه در نسخه 

    . . . . ل شرح داده خواهد شد ل شرح داده خواهد شد ل شرح داده خواهد شد ل شرح داده خواهد شد يييين بخش به تفضن بخش به تفضن بخش به تفضن بخش به تفضييييباشد كه در اباشد كه در اباشد كه در اباشد كه در ا    ييييگر متفاوت مگر متفاوت مگر متفاوت مگر متفاوت مييييدددد    ييييبا نسخه هابا نسخه هابا نسخه هابا نسخه ها

    يييياستهااستهااستهااستهاييييت ست ست ست سييييررررييييمدمدمدمد    ----ات روزانهات روزانهات روزانهات روزانهييييعملعملعملعمل"ر ر ر ر يييين پورسانت از مسن پورسانت از مسن پورسانت از مسن پورسانت از مسييييقوانقوانقوانقوانف ف ف ف ييييفروشندگان و تعرفروشندگان و تعرفروشندگان و تعرفروشندگان و تعر    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

    ::::باشد و شامل باشد و شامل باشد و شامل باشد و شامل     ييييقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس مقابل دسترس م    "ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ت پورسانت ييييررررييييمدمدمدمد        –فاتفاتفاتفاتييييفروش و تخففروش و تخففروش و تخففروش و تخف

  
 ::::گروه فروشنده ها گروه فروشنده ها گروه فروشنده ها گروه فروشنده ها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف ����

ك گروه فروشنده كه ك گروه فروشنده كه ك گروه فروشنده كه ك گروه فروشنده كه ييييهر فاكتور هر فاكتور هر فاكتور هر فاكتور     ييييتوان براتوان براتوان براتوان برا    يييين قسمت من قسمت من قسمت من قسمت مييييفروشنده ها در افروشنده ها در افروشنده ها در افروشنده ها در ا    ييييبا  گروه بندبا  گروه بندبا  گروه بندبا  گروه بند

روش انتخاب گروه فروشندگان در روش انتخاب گروه فروشندگان در روش انتخاب گروه فروشندگان در روش انتخاب گروه فروشندگان در . (. (. (. (خاب نمود خاب نمود خاب نمود خاب نمود باشند را انتباشند را انتباشند را انتباشند را انت    ييييشامل پورسانت مشخص مشامل پورسانت مشخص مشامل پورسانت مشخص مشامل پورسانت مشخص م

    .).).).)فاكتور شرح داده خواهد شدفاكتور شرح داده خواهد شدفاكتور شرح داده خواهد شدفاكتور شرح داده خواهد شد

 
د را زده و سپس شماره و نام گروه را د را زده و سپس شماره و نام گروه را د را زده و سپس شماره و نام گروه را د را زده و سپس شماره و نام گروه را يييين صورت است كه ابتدا دكمه جدن صورت است كه ابتدا دكمه جدن صورت است كه ابتدا دكمه جدن صورت است كه ابتدا دكمه جدييييف بدف بدف بدف بدييييروش تعرروش تعرروش تعرروش تعر

    . . . . د د د د ييييييييره نماره نماره نماره نماييييف كرده و سپس آنرا ذخف كرده و سپس آنرا ذخف كرده و سپس آنرا ذخف كرده و سپس آنرا ذخييييتعرتعرتعرتعر
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 ::::انواع فروشنده ها انواع فروشنده ها انواع فروشنده ها انواع فروشنده ها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

ر ر ر ر يييي، مد، مد، مد، مد    يييير مالر مالر مالر مالييييتور ، راننده ، مدتور ، راننده ، مدتور ، راننده ، مدتور ، راننده ، مدييييززززييييوووو: : : : توان فروشنده ها را بر اساس نوع عملكرد مانند توان فروشنده ها را بر اساس نوع عملكرد مانند توان فروشنده ها را بر اساس نوع عملكرد مانند توان فروشنده ها را بر اساس نوع عملكرد مانند     ييييمممم

 ....نمود نمود نمود نمود     ييييباشند ، دسته بندباشند ، دسته بندباشند ، دسته بندباشند ، دسته بند    ييييكه در هر فاكتور شامل پورسانت مشخص مكه در هر فاكتور شامل پورسانت مشخص مكه در هر فاكتور شامل پورسانت مشخص مكه در هر فاكتور شامل پورسانت مشخص م.... .... .... .... فروش و فروش و فروش و فروش و 

  
 ::::فروشنده ها فروشنده ها فروشنده ها فروشنده ها     ييييمعرفمعرفمعرفمعرف

    : : : : باشد باشد باشد باشد     يييير مر مر مر مييييزززز    يييين قسمت شامل سر برگ هان قسمت شامل سر برگ هان قسمت شامل سر برگ هان قسمت شامل سر برگ هايييياااا

    ::::نده نده نده نده يييينمانمانمانما    ييييمشخصات اصلمشخصات اصلمشخصات اصلمشخصات اصل ....1111

دسته دسته دسته دسته     ييييندگندگندگندگييييف كرده و آنها را طبق نوع نماف كرده و آنها را طبق نوع نماف كرده و آنها را طبق نوع نماف كرده و آنها را طبق نوع نماييييتعرتعرتعرتعر    يييييييينده ها را در قسمت باالنده ها را در قسمت باالنده ها را در قسمت باالنده ها را در قسمت بااليييينمانمانمانما    ييييستستستستييييابتدا باابتدا باابتدا باابتدا با

را را را را     ييييييييست چارت حسابها ، حسابهاست چارت حسابها ، حسابهاست چارت حسابها ، حسابهاست چارت حسابها ، حسابهايييياز لاز لاز لاز ل    "مرتبط مرتبط مرتبط مرتبط     ييييحسابهاحسابهاحسابهاحسابها    "د و در قسمت د و در قسمت د و در قسمت د و در قسمت يييييييينمانمانمانما    ييييبندبندبندبند

    . . . . ر خواهند شد ر خواهند شد ر خواهند شد ر خواهند شد ييييدرگدرگدرگدرگ    ييييد كه هنگام محاسبه پورسانت در سند حسابدارد كه هنگام محاسبه پورسانت در سند حسابدارد كه هنگام محاسبه پورسانت در سند حسابدارد كه هنگام محاسبه پورسانت در سند حسابدارييييانتخاب كنانتخاب كنانتخاب كنانتخاب كن

ندگان به طور جداگانه ندگان به طور جداگانه ندگان به طور جداگانه ندگان به طور جداگانه يييينمانمانمانما    ييييتمامتمامتمامتمام    ييييباشد كه براباشد كه براباشد كه براباشد كه برا    يييينده منده منده منده مييييمربوط به نمامربوط به نمامربوط به نمامربوط به نما: : : : حساب مرتبط حساب مرتبط حساب مرتبط حساب مرتبط  ����

 ....ف گردد  ف گردد  ف گردد  ف گردد  ييييتعرتعرتعرتعر    ييييستستستستييييبابابابا

 ....انتخاب گرددانتخاب گرددانتخاب گرددانتخاب گردد    ييييستستستستيييينه پورسانت بانه پورسانت بانه پورسانت بانه پورسانت باييييطرف حساب مربوط به هزطرف حساب مربوط به هزطرف حساب مربوط به هزطرف حساب مربوط به هز: : : : نه نه نه نه ييييحساب هزحساب هزحساب هزحساب هز ����

مورد استفاده است كه در برگشت از فروش ها مورد استفاده است كه در برگشت از فروش ها مورد استفاده است كه در برگشت از فروش ها مورد استفاده است كه در برگشت از فروش ها     ييييمواقعمواقعمواقعمواقع    ييييبرابرابرابرا: : : :     ييييحساب مرتبط مرجوعحساب مرتبط مرجوعحساب مرتبط مرجوعحساب مرتبط مرجوع ����

 ....د نظر انتخاب گردد د نظر انتخاب گردد د نظر انتخاب گردد د نظر انتخاب گردد طرف حساب مقابل مورطرف حساب مقابل مورطرف حساب مقابل مورطرف حساب مقابل مور    ييييستستستستييييبابابابا. . . . شود شود شود شود     ييييمه در نظر گرفته ممه در نظر گرفته ممه در نظر گرفته ممه در نظر گرفته مييييجرجرجرجر
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 ::::نده نده نده نده ييييگروه نماگروه نماگروه نماگروه نما ....2222

د و سپس در د و سپس در د و سپس در د و سپس در ييييييييف شده را انتخاب نماف شده را انتخاب نماف شده را انتخاب نماف شده را انتخاب نمايييينده تعرنده تعرنده تعرنده تعريييينمانمانمانما    ييييدر سر برگ قبلدر سر برگ قبلدر سر برگ قبلدر سر برگ قبل    ييييستستستستييييابتدا باابتدا باابتدا باابتدا با

نده مورد نظر انتخاب نده مورد نظر انتخاب نده مورد نظر انتخاب نده مورد نظر انتخاب يييينمانمانمانما    يييينده را برانده را برانده را برانده را برايييينمانمانمانما    ييييا گروه هاا گروه هاا گروه هاا گروه هايييين سر برگ گروه و ن سر برگ گروه و ن سر برگ گروه و ن سر برگ گروه و يييياااا

    ....دددديييييييينمانمانمانما

 
 ::::نده نده نده نده يييينده ها بر اساس گروه نمانده ها بر اساس گروه نمانده ها بر اساس گروه نمانده ها بر اساس گروه نماييييست نماست نماست نماست نماييييلللل ....3333

    ييييش مش مش مش مييييف شده را نماف شده را نماف شده را نماف شده را نماييييتعرتعرتعرتعر    ييييك از گروه هاك از گروه هاك از گروه هاك از گروه هاييييمربوط به هر مربوط به هر مربوط به هر مربوط به هر     يييينده هانده هانده هانده هايييياز نمااز نمااز نمااز نما    ييييستستستستييييلللل

    ....دهد دهد دهد دهد 
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 ::::نده نده نده نده يييينده ها بر اساس نوع نمانده ها بر اساس نوع نمانده ها بر اساس نوع نمانده ها بر اساس نوع نماييييست نماست نماست نماست نماييييلللل ....4444

ش ش ش ش ييييف شده را نماف شده را نماف شده را نماف شده را نماييييتعرتعرتعرتعر    يييينده هانده هانده هانده هاييييك از نوع نماك از نوع نماك از نوع نماك از نوع نماييييمربوط به هرمربوط به هرمربوط به هرمربوط به هر    يييينده هانده هانده هانده هايييياز نمااز نمااز نمااز نما    ييييستستستستييييلللل

 ....دهد دهد دهد دهد     ييييمممم

 ::::ون ون ون ون ييييسسسسيييين كمن كمن كمن كمييييقوانقوانقوانقوان ����

  
سهولت كار نام سهولت كار نام سهولت كار نام سهولت كار نام     ييييد ، براد ، براد ، براد ، برايييييييياستفاده نمااستفاده نمااستفاده نمااستفاده نماون ون ون ون ييييسسسسيييين كمن كمن كمن كمييييد از قواند از قواند از قواند از قوانييييتوانتوانتوانتوان    يييين پورسانتها من پورسانتها من پورسانتها من پورسانتها مييييف قوانف قوانف قوانف قوانييييجهت تعرجهت تعرجهت تعرجهت تعر

 . . . . د د د د يييييييياستفاده نمااستفاده نمااستفاده نمااستفاده نما            "ش در فرم ش در فرم ش در فرم ش در فرم يييينمانمانمانما    "        يييينده را انتخاب كرده و از منونده را انتخاب كرده و از منونده را انتخاب كرده و از منونده را انتخاب كرده و از منويييينمانمانمانما
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    ::::فوق شامل فوق شامل فوق شامل فوق شامل     ييييمنومنومنومنو

  
 ....د د د د يييييييياز قانون پورسانت مورد نظر را وارد نمااز قانون پورسانت مورد نظر را وارد نمااز قانون پورسانت مورد نظر را وارد نمااز قانون پورسانت مورد نظر را وارد نما    ييييشرحشرحشرحشرح: : : : ف ف ف ف ييييشرح ردشرح ردشرح ردشرح رد ����

توان وارد توان وارد توان وارد توان وارد     ييييجهت محاسبه پورسانت مورد نظر را مجهت محاسبه پورسانت مورد نظر را مجهت محاسبه پورسانت مورد نظر را مجهت محاسبه پورسانت مورد نظر را م    ييييمحدوده زمانمحدوده زمانمحدوده زمانمحدوده زمان: : : : خ خ خ خ ييييخ ، تا تارخ ، تا تارخ ، تا تارخ ، تا تاريييياز تاراز تاراز تاراز تار ����

 ....كردكردكردكرد

 ....رود رود رود رود     ييييخاص به كار مخاص به كار مخاص به كار مخاص به كار م    ييييك مشترك مشترك مشترك مشترييييانتخاب انتخاب انتخاب انتخاب     ييييبرابرابرابرا: : : : شماره حساب شماره حساب شماره حساب شماره حساب  ����

    ييييها استفاده مها استفاده مها استفاده مها استفاده ميييين مشخص جهت انتخاب مشترن مشخص جهت انتخاب مشترن مشخص جهت انتخاب مشترن مشخص جهت انتخاب مشترييييانتخاب گروه معانتخاب گروه معانتخاب گروه معانتخاب گروه مع    ييييبرابرابرابرا: : : : ن ن ن ن ييييكد حساب معكد حساب معكد حساب معكد حساب مع ����

 ....شود شود شود شود 

    ييييها استفاده مها استفاده مها استفاده مها استفاده مييييانتخاب گروه كل  مشخص جهت انتخاب مشترانتخاب گروه كل  مشخص جهت انتخاب مشترانتخاب گروه كل  مشخص جهت انتخاب مشترانتخاب گروه كل  مشخص جهت انتخاب مشتر    ييييبرابرابرابرا: : : : شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل شماره حساب كل  ����

 ....شود شود شود شود 

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييهر كاال استفاده مهر كاال استفاده مهر كاال استفاده مهر كاال استفاده م    ييييجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، برا: : : : كد كاال كد كاال كد كاال كد كاال  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييهر گروه كاال استفاده مهر گروه كاال استفاده مهر گروه كاال استفاده مهر گروه كاال استفاده م    ييييجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، برا: : : : كد گروه كاال كد گروه كاال كد گروه كاال كد گروه كاال  ����

كاال استفاده كاال استفاده كاال استفاده كاال استفاده     ييييهر گروه اصلهر گروه اصلهر گروه اصلهر گروه اصل    ييييجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، براجهت مشخص شدن پورسانت ، برا: : : : كاال كاال كاال كاال     ييييكد گروه اصلكد گروه اصلكد گروه اصلكد گروه اصل ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييمممم

    ييييهر محل براهر محل براهر محل براهر محل برا    ييييتوان براتوان براتوان براتوان برا    ييييان بر اساس محل ها مان بر اساس محل ها مان بر اساس محل ها مان بر اساس محل ها مييييمشترمشترمشترمشتر    ييييبا توجه به دسته بندبا توجه به دسته بندبا توجه به دسته بندبا توجه به دسته بند: : : : محل محل محل محل  ����

 ....در نظر گرفت در نظر گرفت در نظر گرفت در نظر گرفت     ييييتور پورسانت جداگانه اتور پورسانت جداگانه اتور پورسانت جداگانه اتور پورسانت جداگانه اييييززززييييوووو
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مشخص مشخص مشخص مشخص     ييييگوناگونگوناگونگوناگونگوناگون    ييييتوان پورسانت هاتوان پورسانت هاتوان پورسانت هاتوان پورسانت ها    يييينه منه منه منه مييييبا انتخاب مركز هزبا انتخاب مركز هزبا انتخاب مركز هزبا انتخاب مركز هز: : : : نه نه نه نه ييييشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هزشماره مركز هز ����

 ....كرد كرد كرد كرد 

چارت حساب ها با چارت حساب ها با چارت حساب ها با چارت حساب ها با     يييي، معرف، معرف، معرف، معرف    يييياگر مسافت وارد شده در بخش اطالعات جزئاگر مسافت وارد شده در بخش اطالعات جزئاگر مسافت وارد شده در بخش اطالعات جزئاگر مسافت وارد شده در بخش اطالعات جزئ: : : : مسافت مسافت مسافت مسافت  ����

 ....گردد گردد گردد گردد     ييييكسان بود پورسانت مورد نظر اعمال مكسان بود پورسانت مورد نظر اعمال مكسان بود پورسانت مورد نظر اعمال مكسان بود پورسانت مورد نظر اعمال مييييمسافت وارد شده مسافت وارد شده مسافت وارد شده مسافت وارد شده 

مشخص كرد كه در مشخص كرد كه در مشخص كرد كه در مشخص كرد كه در     ييييتوان بازه مبلغتوان بازه مبلغتوان بازه مبلغتوان بازه مبلغ    ييييفاكتور مفاكتور مفاكتور مفاكتور م    ييييبرابرابرابرا: : : : از مبلغ فروش ، تا مبلغ فروش از مبلغ فروش ، تا مبلغ فروش از مبلغ فروش ، تا مبلغ فروش از مبلغ فروش ، تا مبلغ فروش  ����

    ييييتور در نظر گرفته متور در نظر گرفته متور در نظر گرفته متور در نظر گرفته مييييززززييييوووو    يييين بازه درصد مشخص شده بران بازه درصد مشخص شده بران بازه درصد مشخص شده بران بازه درصد مشخص شده براييييدن مبلغ كل فاكتور به ادن مبلغ كل فاكتور به ادن مبلغ كل فاكتور به ادن مبلغ كل فاكتور به اييييصورت رسصورت رسصورت رسصورت رس

 ....شود شود شود شود 

را را را را     ييييمبلغمبلغمبلغمبلغ    ييييف گردد و فقط بازه ف گردد و فقط بازه ف گردد و فقط بازه ف گردد و فقط بازه ييييتعرتعرتعرتعركسان كسان كسان كسان ييييط ط ط ط ييييتور شراتور شراتور شراتور شراييييززززييييك وك وك وك ويييي    ييييكه براكه براكه براكه برا    ييييططططييييتحت شراتحت شراتحت شراتحت شرا: : : : نكته نكته نكته نكته 

    يييين قانون گردد ، قانون مربوط به هر بازه بر رون قانون گردد ، قانون مربوط به هر بازه بر رون قانون گردد ، قانون مربوط به هر بازه بر رون قانون گردد ، قانون مربوط به هر بازه بر روييييد ، اگر مبلغ فاكتور شامل چندد ، اگر مبلغ فاكتور شامل چندد ، اگر مبلغ فاكتور شامل چندد ، اگر مبلغ فاكتور شامل چنديييير دهر دهر دهر دهييييييييتغتغتغتغ

 ....ر خواهد گذاشت ر خواهد گذاشت ر خواهد گذاشت ر خواهد گذاشت يييينده تاثنده تاثنده تاثنده تاثييييپورسانت آن نماپورسانت آن نماپورسانت آن نماپورسانت آن نما

صدق كند پورسانت صدق كند پورسانت صدق كند پورسانت صدق كند پورسانت     ييييط قبلط قبلط قبلط قبلييييباشد كه اگر شراباشد كه اگر شراباشد كه اگر شراباشد كه اگر شرا    ييييهمان درصد پورسانت مهمان درصد پورسانت مهمان درصد پورسانت مهمان درصد پورسانت م: : : : ف ف ف ف ييييدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخف ����

 ....شود شود شود شود     ييييگرفته مگرفته مگرفته مگرفته م    نده در نظرنده در نظرنده در نظرنده در نظريييينمانمانمانما    ييييمورد نظر برامورد نظر برامورد نظر برامورد نظر برا

برگشت از فروش داشته برگشت از فروش داشته برگشت از فروش داشته برگشت از فروش داشته     ييييييييط درج شده كاالط درج شده كاالط درج شده كاالط درج شده كااليييياگر تحت شرااگر تحت شرااگر تحت شرااگر تحت شرا: : : :     ييييمه مرجوعمه مرجوعمه مرجوعمه مرجوعييييدرصد جردرصد جردرصد جردرصد جر ����

 . . . . شود شود شود شود     ييييمه لحاظ ممه لحاظ ممه لحاظ ممه لحاظ ميييينده جرنده جرنده جرنده جريييينمانمانمانما    ييييمه ، برامه ، برامه ، برامه ، براييييزان درصد جرزان درصد جرزان درصد جرزان درصد جرييييباشد به مباشد به مباشد به مباشد به م

    "ر مربوط به ر مربوط به ر مربوط به ر مربوط به ييييمقادمقادمقادمقاد    ييييستستستستيييينده مربوطه ، بانده مربوطه ، بانده مربوطه ، بانده مربوطه ، بايييينمانمانمانما    ييييمه برگشت از فروش برامه برگشت از فروش برامه برگشت از فروش برامه برگشت از فروش براييييجهت اعمال جرجهت اعمال جرجهت اعمال جرجهت اعمال جر::::نكته نكته نكته نكته 

    ....ف گردد ف گردد ف گردد ف گردد ييييدر دو قانون جداگانه تعردر دو قانون جداگانه تعردر دو قانون جداگانه تعردر دو قانون جداگانه تعر    "    ييييمه مرجوعمه مرجوعمه مرجوعمه مرجوعييييدر صد جردر صد جردر صد جردر صد جر    "و و و و     "ف ف ف ف ييييدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخفدرصد تخف

 : : : : ون ون ون ون ييييسسسسييييمحاسبه كممحاسبه كممحاسبه كممحاسبه كم ����

    ::::باشد باشد باشد باشد     يييير مر مر مر مييييزززز    يييين بخش شامل سر برگ هان بخش شامل سر برگ هان بخش شامل سر برگ هان بخش شامل سر برگ هايييياااا

جهت جهت جهت جهت     ييييددددييييخچه جدخچه جدخچه جدخچه جدييييتارتارتارتار    "د د د د ييييمحاسبه جدمحاسبه جدمحاسبه جدمحاسبه جد    "نه نه نه نه ييييبا انتخاب گزبا انتخاب گزبا انتخاب گزبا انتخاب گز: : : : خچه محاسبه خچه محاسبه خچه محاسبه خچه محاسبه ييييتارتارتارتار ����

 گردد گردد گردد گردد     ييييست اضافه مست اضافه مست اضافه مست اضافه مييييمحاسبه به لمحاسبه به لمحاسبه به لمحاسبه به ل

 
اسناد مربوط اسناد مربوط اسناد مربوط اسناد مربوط     ييييتمامتمامتمامتمام    خچه محاسبهخچه محاسبهخچه محاسبهخچه محاسبهيييير از حذف تارر از حذف تارر از حذف تارر از حذف تارييييغغغغ    "حذف حذف حذف حذف     "نه نه نه نه ييييو در صورت انتخاب گزو در صورت انتخاب گزو در صورت انتخاب گزو در صورت انتخاب گز

    ....ز حذف خواهد شد ز حذف خواهد شد ز حذف خواهد شد ز حذف خواهد شد ييييبه محاسبات انجام شده نبه محاسبات انجام شده نبه محاسبات انجام شده نبه محاسبات انجام شده ن
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 : : : : نده ها نده ها نده ها نده ها ييييست نماست نماست نماست نماييييلللل �

 
 

    ....ددددييييييييد را انتخاب نماد را انتخاب نماد را انتخاب نماد را انتخاب نماييييم به محاسبه پورسانتشان را دارم به محاسبه پورسانتشان را دارم به محاسبه پورسانتشان را دارم به محاسبه پورسانتشان را دارييييكه تصمكه تصمكه تصمكه تصم    ييييندگانندگانندگانندگانيييين بخش نمان بخش نمان بخش نمان بخش نماييييدر ادر ادر ادر ا
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    ::::رد رد رد رد ييييگگگگ    ييييمحاسبه پورسانت بر دو اساس انجام ممحاسبه پورسانت بر دو اساس انجام ممحاسبه پورسانت بر دو اساس انجام ممحاسبه پورسانت بر دو اساس انجام م

  
 ه نشدهه نشدهه نشدهه نشدهييييه شده و تسوه شده و تسوه شده و تسوه شده و تسوييييتسوتسوتسوتسو    ييييشامل فاكتورهاشامل فاكتورهاشامل فاكتورهاشامل فاكتورها: : : : فاكتورها فاكتورها فاكتورها فاكتورها     ييييبر اساس تمامبر اساس تمامبر اساس تمامبر اساس تمام ----1111

پرداخت شده پرداخت شده پرداخت شده پرداخت شده     ييييا قسمتا قسمتا قسمتا قسمتييييه شده و ه شده و ه شده و ه شده و ييييتسوتسوتسوتسو    ييييفقط شامل فاكتورهافقط شامل فاكتورهافقط شامل فاكتورهافقط شامل فاكتورها: : : : پرداخت شده پرداخت شده پرداخت شده پرداخت شده     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها ----2222

 ....باشد باشد باشد باشد     ييييمممم

    ....د د د د ييييك كنك كنك كنك كنييييكلكلكلكل    "محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه     "دكمه دكمه دكمه دكمه     ييييپس از انتخاب نحوه محاسبه ، بر روپس از انتخاب نحوه محاسبه ، بر روپس از انتخاب نحوه محاسبه ، بر روپس از انتخاب نحوه محاسبه ، بر رو

    
 

 ::::ج محاسبات ج محاسبات ج محاسبات ج محاسبات يييينتانتانتانتا

ك از ك از ك از ك از ييييهر هر هر هر     ييييثبت شده ، پورسانتهاثبت شده ، پورسانتهاثبت شده ، پورسانتهاثبت شده ، پورسانتها    ييييف شده و فاكتورهاف شده و فاكتورهاف شده و فاكتورهاف شده و فاكتورهايييين تعرن تعرن تعرن تعريييين قسمت با توجه به قوانن قسمت با توجه به قوانن قسمت با توجه به قوانن قسمت با توجه به قوانييييدر ادر ادر ادر ا

ف دابل ف دابل ف دابل ف دابل ييييهر ردهر ردهر ردهر رد    ييييدهد و اگر بر رودهد و اگر بر رودهد و اگر بر رودهد و اگر بر رو    ييييش مش مش مش مييييجداگانه نماجداگانه نماجداگانه نماجداگانه نما    ييييف هاف هاف هاف هاييييندگان را محاسبه و در ردندگان را محاسبه و در ردندگان را محاسبه و در ردندگان را محاسبه و در رديييينمانمانمانما

    . . . . دهد دهد دهد دهد     ييييش مش مش مش مييييك را نماك را نماك را نماك را نماييييمربوط به هر مربوط به هر مربوط به هر مربوط به هر     ييييف هاف هاف هاف هاييييا ردا ردا ردا ردييييك گردد فاكتورها و ك گردد فاكتورها و ك گردد فاكتورها و ك گردد فاكتورها و ييييكلكلكلكل

    ييييوجود دارد كه سند مربوط به پورسانتها را صادر موجود دارد كه سند مربوط به پورسانتها را صادر موجود دارد كه سند مربوط به پورسانتها را صادر موجود دارد كه سند مربوط به پورسانتها را صادر م    "صدور سند صدور سند صدور سند صدور سند     "ن فرم ن فرم ن فرم ن فرم ييييييييدر قسمت پادر قسمت پادر قسمت پادر قسمت پا

    ....د د د د يييينمانمانمانما
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 ::::مرتبط مرتبط مرتبط مرتبط     ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها

ف ف ف ف ييييا ردا ردا ردا رديييين منو فاكتورها و ن منو فاكتورها و ن منو فاكتورها و ن منو فاكتورها و ييييد در اد در اد در اد در اييييك كنك كنك كنك كنييييف ها كلف ها كلف ها كلف ها كلييييهر كدام از ردهر كدام از ردهر كدام از ردهر كدام از رد    ييييبر روبر روبر روبر رو    ييييقبلقبلقبلقبل    يييياگر در منواگر در منواگر در منواگر در منو

    . . . . دهد دهد دهد دهد     ييييش مش مش مش مييييف را نماف را نماف را نماف را نماييييمربوط به آن ردمربوط به آن ردمربوط به آن ردمربوط به آن رد    ييييهاهاهاها

 

 
در در در در     "ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ن قسمت در ييييم در ام در ام در ام در اييييقرار دهقرار دهقرار دهقرار ده        "پرداخت شدهپرداخت شدهپرداخت شدهپرداخت شده    ييييفاكتورهافاكتورهافاكتورهافاكتورها    "اگر نوع محاسبه را بر اساس اگر نوع محاسبه را بر اساس اگر نوع محاسبه را بر اساس اگر نوع محاسبه را بر اساس 

    ....ش خواهد داد ش خواهد داد ش خواهد داد ش خواهد داد ييييپورسانت را نماپورسانت را نماپورسانت را نماپورسانت را نمامقدار محاسبه شده در مقدار محاسبه شده در مقدار محاسبه شده در مقدار محاسبه شده در     "ه ه ه ه ييييصد تسوصد تسوصد تسوصد تسو

 ::::ون و فروشنده ها ون و فروشنده ها ون و فروشنده ها ون و فروشنده ها ييييسسسسييييمحاسبه كممحاسبه كممحاسبه كممحاسبه كم    ييييپارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها ����
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 سهام

ان براساس روز سهم هر ان براساس روز سهم هر ان براساس روز سهم هر ان براساس روز سهم هر ييييزززز////د و فروش سهام و محاسبه سودد و فروش سهام و محاسبه سودد و فروش سهام و محاسبه سودد و فروش سهام و محاسبه سودييييجهت خرجهت خرجهت خرجهت خر    ييييت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونييييررررييييمدمدمدمد
 ان وارد شده استان وارد شده استان وارد شده استان وارد شده استييييزززز/ / / / براساس سود براساس سود براساس سود براساس سود     ييييبدهكاربدهكاربدهكاربدهكار////يييين صدور سند بستانكارن صدور سند بستانكارن صدور سند بستانكارن صدور سند بستانكارييييسهام دار، همچنسهام دار، همچنسهام دار، همچنسهام دار، همچن

در عرضه در عرضه در عرضه در عرضه     ييييعام محدودتعام محدودتعام محدودتعام محدودت    ييييسهامسهامسهامسهام    ييييبر عكس شركت هابر عكس شركت هابر عكس شركت هابر عكس شركت ها    ييييفروش سهام در شركت تعاونفروش سهام در شركت تعاونفروش سهام در شركت تعاونفروش سهام در شركت تعاون::::نكته نكته نكته نكته 
    ....سهام نداردسهام نداردسهام نداردسهام ندارد

سند مجزا سند مجزا سند مجزا سند مجزا     ييييد سهم و محاسبه سود داراد سهم و محاسبه سود داراد سهم و محاسبه سود داراد سهم و محاسبه سود داراييييفروش سهم خرفروش سهم خرفروش سهم خرفروش سهم خر    ييييت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونييييررررييييدر بخش مددر بخش مددر بخش مددر بخش مد
    ....استاستاستاست

    ::::استاستاستاستبخش سهام تعاوني شامل موارد زير بخش سهام تعاوني شامل موارد زير بخش سهام تعاوني شامل موارد زير بخش سهام تعاوني شامل موارد زير 

    ....درج ارزش انواع برگه سهام قابل خريد و فروشدرج ارزش انواع برگه سهام قابل خريد و فروشدرج ارزش انواع برگه سهام قابل خريد و فروشدرج ارزش انواع برگه سهام قابل خريد و فروش    ----1111

رود اطالعات خريد و فروش سهام به حساب ويژه سهام داران    ----2222 رود اطالعات خريد و فروش سهام به حساب ويژه سهام دارانو رود اطالعات خريد و فروش سهام به حساب ويژه سهام دارانو رود اطالعات خريد و فروش سهام به حساب ويژه سهام دارانو     ....و

    ....صدور سند حسابداري خريد و فروش سهامصدور سند حسابداري خريد و فروش سهامصدور سند حسابداري خريد و فروش سهامصدور سند حسابداري خريد و فروش سهام----3333

زيان هر سهام دار و تسهيم به نسبت آن زيان هر سهام دار و تسهيم به نسبت آن زيان هر سهام دار و تسهيم به نسبت آن زيان هر سهام دار و تسهيم به نسبت آن / / / / محاسبه و نمايش خالصه وضعيت سود محاسبه و نمايش خالصه وضعيت سود محاسبه و نمايش خالصه وضعيت سود محاسبه و نمايش خالصه وضعيت سود ----4444
    ....سهم آنسهم آنسهم آنسهم آن/ / / / براساس روز براساس روز براساس روز براساس روز 

/ / / / زيان محاسبه شده پس از ثبت و درج بستانكاري زيان محاسبه شده پس از ثبت و درج بستانكاري زيان محاسبه شده پس از ثبت و درج بستانكاري زيان محاسبه شده پس از ثبت و درج بستانكاري / / / / ي سود ي سود ي سود ي سود صدور سندحسابدارصدور سندحسابدارصدور سندحسابدارصدور سندحسابدار----5555
    ....بدهكاري در حساب هر سهام دار در پايان دوره ماليبدهكاري در حساب هر سهام دار در پايان دوره ماليبدهكاري در حساب هر سهام دار در پايان دوره ماليبدهكاري در حساب هر سهام دار در پايان دوره مالي

    ::::دددديييير را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهر را انجام دهييييد مراحل زد مراحل زد مراحل زد مراحل زييييبابابابا    ييييت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونييييرررريييياستفاده از قابليت هاي مداستفاده از قابليت هاي مداستفاده از قابليت هاي مداستفاده از قابليت هاي مد    ييييبرابرابرابرا

    ماتماتماتماتييييتنظتنظتنظتنظ----1111

    سهامسهامسهامسهام    ييييارزش هاارزش هاارزش هاارزش ها----2222

    د و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامييييخرخرخرخر    ----3333

    محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه----4444
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    خريد و فروشخريد و فروشخريد و فروشخريد و فروشارزش برگه هاي سهام قابل ارزش برگه هاي سهام قابل ارزش برگه هاي سهام قابل ارزش برگه هاي سهام قابل 

گوناگون را وارد گوناگون را وارد گوناگون را وارد گوناگون را وارد     ييييسهام مورد معامله با ارزش هاسهام مورد معامله با ارزش هاسهام مورد معامله با ارزش هاسهام مورد معامله با ارزش ها    ييييد انواع برگه هاد انواع برگه هاد انواع برگه هاد انواع برگه هاييييتوانتوانتوانتوان    يييين بخش من بخش من بخش من بخش مييييدر ادر ادر ادر ا

 ....ددددييييمت سهام را مشخص كنمت سهام را مشخص كنمت سهام را مشخص كنمت سهام را مشخص كنيييين حداقل قن حداقل قن حداقل قن حداقل قييييد و همچند و همچند و همچند و همچنيييييييينمانمانمانما

    ارزشارزشارزشارزش    >    ييييتعاونتعاونتعاونتعاون    سهامسهامسهامسهام    تتتتييييررررييييمدمدمدمد    >    روزانهروزانهروزانهروزانه    اتاتاتاتييييعملعملعملعمل    منومنومنومنو    ازازازاز    سهامسهامسهامسهام     يييين ارزش برگه هان ارزش برگه هان ارزش برگه هان ارزش برگه هاييييييييتعتعتعتع    ييييبرابرابرابرا

د د د د ييييكنكنكنكن    ييييباز شده در قسمت ارزش سهم را وارد مباز شده در قسمت ارزش سهم را وارد مباز شده در قسمت ارزش سهم را وارد مباز شده در قسمت ارزش سهم را وارد م    د در پنجرهد در پنجرهد در پنجرهد در پنجرهييييشوشوشوشو    ييييرد فرم مربوطه مرد فرم مربوطه مرد فرم مربوطه مرد فرم مربوطه مواواواوا    سهامسهامسهامسهام

به به به به ....ددددييييدهدهدهده    ييييره را فشار مره را فشار مره را فشار مره را فشار مييييد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخييييكنكنكنكن    ييييحات الزم را وارد محات الزم را وارد محات الزم را وارد محات الزم را وارد مييييو در قسمت شرح توضو در قسمت شرح توضو در قسمت شرح توضو در قسمت شرح توض

    ....ددددييييمختلف را وارد كنمختلف را وارد كنمختلف را وارد كنمختلف را وارد كن    ييييسهام با ارزش هاسهام با ارزش هاسهام با ارزش هاسهام با ارزش ها    ييييب انواع برگه هاب انواع برگه هاب انواع برگه هاب انواع برگه هايييين ترتن ترتن ترتن ترتييييهمهمهمهم
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    فروش سهامفروش سهامفروش سهامفروش سهام

و حقوقي كه قصد خريد و حقوقي كه قصد خريد و حقوقي كه قصد خريد و حقوقي كه قصد خريد     در اين قسمت شما مي توانيد سهام شركت را به اشخاص حقيقيدر اين قسمت شما مي توانيد سهام شركت را به اشخاص حقيقيدر اين قسمت شما مي توانيد سهام شركت را به اشخاص حقيقيدر اين قسمت شما مي توانيد سهام شركت را به اشخاص حقيقي

ت سهام ت سهام ت سهام ت سهام ييييررررييييمدمدمدمد    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييفروش سهام از منو عملفروش سهام از منو عملفروش سهام از منو عملفروش سهام از منو عمل    ييييبرابرابرابرا....سهام را دارند به فروش برسانيدسهام را دارند به فروش برسانيدسهام را دارند به فروش برسانيدسهام را دارند به فروش برسانيد

فروش سهام فروش سهام فروش سهام فروش سهام     ييييد در پنجره باز شده براد در پنجره باز شده براد در پنجره باز شده براد در پنجره باز شده براييييفروش سهام وارد پنجره فروش سهام شوفروش سهام وارد پنجره فروش سهام شوفروش سهام وارد پنجره فروش سهام شوفروش سهام وارد پنجره فروش سهام شو    >    ييييتعاونتعاونتعاونتعاون

كه كه كه كه     ييييشخصشخصشخصشخص) ) ) ) نام حسابنام حسابنام حسابنام حساب((((د سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابييييك كنك كنك كنك كنييييد كلد كلد كلد كلييييد جدد جدد جدد جدييييكلكلكلكل    ييييابتدا بر روابتدا بر روابتدا بر روابتدا بر رو

 د د د د ييييد سهام به او فروخته شود را انتخاب كند سهام به او فروخته شود را انتخاب كند سهام به او فروخته شود را انتخاب كند سهام به او فروخته شود را انتخاب كنييييخواهخواهخواهخواه    ييييمممم

     شوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنها    ييييش داده مش داده مش داده مش داده مييييست حساب ها فقط حساب هايي را نماست حساب ها فقط حساب هايي را نماست حساب ها فقط حساب هايي را نماست حساب ها فقط حساب هايي را نماييييدر لدر لدر لدر ل: : : : نكتهنكتهنكتهنكته

    هاهاهاها    حسابحسابحسابحساب    ففففييييتعرتعرتعرتعر    بابابابا    آشناييآشناييآشناييآشنايي    ييييبرابرابرابرا....باشدباشدباشدباشد    "))))واندوختهواندوختهواندوختهواندوخته    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه----سهامسهامسهامسهام....صصصص....حححح----دددد----ترازترازترازتراز( ( ( (     11111111    شمارهشمارهشمارهشماره

        ....ددددييييمراجعه كنمراجعه كنمراجعه كنمراجعه كن    چارت حساب هاچارت حساب هاچارت حساب هاچارت حساب ها    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف    بهبهبهبه    ددددييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم

د سهم فروخته شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهام  د سهم فروخته شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهام در قسمت تعداد سهم، تعدا د سهم فروخته شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهام در قسمت تعداد سهم، تعدا د سهم فروخته شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهام در قسمت تعداد سهم، تعدا در قسمت تعداد سهم، تعدا

د سپس در قسمت شماره حساب د سپس در قسمت شماره حساب د سپس در قسمت شماره حساب د سپس در قسمت شماره حساب ييييد را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كنييييف كرده اف كرده اف كرده اف كرده اييييتعرتعرتعرتعر    مت سهاممت سهاممت سهاممت سهامييييققققكه در قسمت كه در قسمت كه در قسمت كه در قسمت 

د و د و د و د و ييييخرخرخرخر    ييييش فرض براش فرض براش فرض براش فرض براييييحساب پحساب پحساب پحساب پ"    ييييمات برامات برامات برامات براييييكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظ    ييييمقابل، شماره حسابمقابل، شماره حسابمقابل، شماره حسابمقابل، شماره حساب

ش فرض ش فرض ش فرض ش فرض ييييشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پ    ييييممممد نشان داده د نشان داده د نشان داده د نشان داده ييييمشخص كرده امشخص كرده امشخص كرده امشخص كرده ا    "فروش سهامفروش سهامفروش سهامفروش سهام

ا مي خواهيد حساب مقابل ا مي خواهيد حساب مقابل ا مي خواهيد حساب مقابل ا مي خواهيد حساب مقابل ييييد و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و ييييخرخرخرخر    ييييبرابرابرابرا

     كليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود رارا تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه 

    واردواردواردوارد    رارارارا    سهامسهامسهامسهام    فروشفروشفروشفروش    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض    ددددييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم    حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض    قسمتقسمتقسمتقسمت    دردردردر    دددديييييييينمانمانمانما    انتخابانتخابانتخابانتخاب

    . . . . ددددييييكنكنكنكن    ككككييييكلكلكلكل    رهرهرهرهييييذخذخذخذخ    دكمهدكمهدكمهدكمه    ييييرورورورو    بربربربر    سپسسپسسپسسپس    ددددييييكنكنكنكن

    ....براي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه ثبت كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه ثبت كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه ثبت كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه ثبت كليك كنيد

دار سهام به مبلغ دار سهام به مبلغ دار سهام به مبلغ دار سهام به مبلغ ييييدر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود حساب خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود حساب خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود حساب خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود حساب خر: : : : توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

    ييييد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مييييخرخرخرخر    ييييشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن برا    ييييداردارداردارييييكل سهام خركل سهام خركل سهام خركل سهام خر

    دستيدستيدستيدستي    صورتصورتصورتصورت    بهبهبهبه    رارارارا    سندسندسندسند    بايدبايدبايدبايد     در صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشددر صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشددر صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشددر صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشد. . . . شودشودشودشود

    ييييصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارانيد به انيد به انيد به انيد به توتوتوتو    ميميميمي    دستيدستيدستيدستي    سندسندسندسند    صدورصدورصدورصدور    بابابابا    بيشتربيشتربيشتربيشتر    آشناييآشناييآشناييآشنايي    برايبرايبرايبراي    نماييدنماييدنماييدنماييد    صادرصادرصادرصادر

    مراجعه نماييدمراجعه نماييدمراجعه نماييدمراجعه نماييد

    ....ثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيست: : : : نكتهنكتهنكتهنكته
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د تا سند مربوط به فروش د تا سند مربوط به فروش د تا سند مربوط به فروش د تا سند مربوط به فروش ييييك كنك كنك كنك كنييييدكمه سند كلدكمه سند كلدكمه سند كلدكمه سند كل    ييييبر روبر روبر روبر رو    ييييمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدار    ييييبرابرابرابرا
دار سهام به دار سهام به دار سهام به دار سهام به ييييمربوط به فروش سهام حساب خرمربوط به فروش سهام حساب خرمربوط به فروش سهام حساب خرمربوط به فروش سهام حساب خر    ييييدر سند حسابداردر سند حسابداردر سند حسابداردر سند حسابدار. . . . ش داده شودش داده شودش داده شودش داده شودييييسهام نماسهام نماسهام نماسهام نما

د و فروش سهام د و فروش سهام د و فروش سهام د و فروش سهام ييييخرخرخرخر    ييييشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن برا    ييييداردارداردارييييمبلغ كل سهام خرمبلغ كل سهام خرمبلغ كل سهام خرمبلغ كل سهام خر
    ....شودشودشودشود    ييييبستانكار مبستانكار مبستانكار مبستانكار م
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 د سهامد سهامد سهامد سهامييييخرخرخرخر

نيد سهام فروخته شده شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه  نيد سهام فروخته شده شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين قسمت شما مي توا نيد سهام فروخته شده شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين قسمت شما مي توا نيد سهام فروخته شده شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين قسمت شما مي توا در اين قسمت شما مي توا

    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييد سهام از منو عملد سهام از منو عملد سهام از منو عملد سهام از منو عملييييخرخرخرخر    ييييقصد فروش سهام را دارند به خريداري كنيد براقصد فروش سهام را دارند به خريداري كنيد براقصد فروش سهام را دارند به خريداري كنيد براقصد فروش سهام را دارند به خريداري كنيد برا

    يييينجره باز شده برانجره باز شده برانجره باز شده برانجره باز شده براد در پد در پد در پد در پييييد سهام شود سهام شود سهام شود سهام شوييييد سهام وارد پنجره خرد سهام وارد پنجره خرد سهام وارد پنجره خرد سهام وارد پنجره خرييييخرخرخرخر    >    ييييت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونييييررررييييمدمدمدمد

) ) ) ) نام حسابنام حسابنام حسابنام حساب((((د سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابد سپس در قسمت كد حسابييييك كنك كنك كنك كنييييد كلد كلد كلد كلييييد جدد جدد جدد جدييييكلكلكلكل    ييييد سهام ابتدا بر رود سهام ابتدا بر رود سهام ابتدا بر رود سهام ابتدا بر روييييخرخرخرخر

 د د د د ييييكنكنكنكن    واردواردواردوارد    رارارارا    شودشودشودشود    ييييداردارداردارييييخرخرخرخر    اواواواو    ازازازاز     د سهامد سهامد سهامد سهامييييخواهخواهخواهخواه    ييييكه مكه مكه مكه م    ييييشخصشخصشخصشخص

    شمارهشمارهشمارهشماره     شوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنهاشوند كه نوع حساب آنها    ييييش داده مش داده مش داده مش داده مييييست حسابها فقط حسابهايي را نماست حسابها فقط حسابهايي را نماست حسابها فقط حسابهايي را نماست حسابها فقط حسابهايي را نماييييدر لدر لدر لدر ل: : : : نكتهنكتهنكتهنكته

    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف     بهبهبهبه    حسابحسابحسابحساب    ففففييييتعرتعرتعرتعر    بابابابا    ييييييييآشناآشناآشناآشنا    ييييبرابرابرابرا....باشدباشدباشدباشد    "))))واندوختهواندوختهواندوختهواندوخته    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه----سهامسهامسهامسهام....صصصص....حححح----دددد----ترازترازترازتراز((((    11111111

    ددددييييمراجعه كنمراجعه كنمراجعه كنمراجعه كن    چارت حساب هاچارت حساب هاچارت حساب هاچارت حساب ها

در قسمت تعداد سهم، تعداد سهام خريداري شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهم در قسمت تعداد سهم، تعداد سهام خريداري شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهم در قسمت تعداد سهم، تعداد سهام خريداري شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهم در قسمت تعداد سهم، تعداد سهام خريداري شده و در قسمت ارزش سهام، ارزش هر سهم 

د سپس در قسمت شماره د سپس در قسمت شماره د سپس در قسمت شماره د سپس در قسمت شماره ييييد را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كند را انتخاب كنييييف كرده اف كرده اف كرده اف كرده اييييتعرتعرتعرتعر    ارزش سهامارزش سهامارزش سهامارزش سهام     در قسمتدر قسمتدر قسمتدر قسمتكه كه كه كه 
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    ييييش فرض براش فرض براش فرض براش فرض براييييحساب پحساب پحساب پحساب پ"    ييييمات برامات برامات برامات براييييكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظكه در قسمت تنظ    ييييحساب مقابل، شماره حسابحساب مقابل، شماره حسابحساب مقابل، شماره حسابحساب مقابل، شماره حساب

ش ش ش ش ييييشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پشود در صورتي كه حساب پ    يييينشان داده منشان داده منشان داده منشان داده م    ددددييييمشخص كرده امشخص كرده امشخص كرده امشخص كرده ا    "د و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامييييخرخرخرخر

ا مي خواهيد حساب ا مي خواهيد حساب ا مي خواهيد حساب ا مي خواهيد حساب ييييد و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و د و فروش سهام را در تنظيمات مشخص نكرده ايد و ييييخرخرخرخر    ييييفرض برافرض برافرض برافرض برا

     كليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود راكليك كنيد و حساب مورد نظر خود رامقابل را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه مقابل را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه مقابل را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه مقابل را تغيير دهيد مي توانيد بر روي دكمه 

    واردواردواردوارد    رارارارا    سهامسهامسهامسهام    فروشفروشفروشفروش    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض    ددددييييتوانتوانتوانتوان    ييييمممم    حاتحاتحاتحاتييييتوضتوضتوضتوض    قسمتقسمتقسمتقسمت    دردردردر    دددديييييييينمانمانمانما    انتخابانتخابانتخابانتخاب

    . . . . ددددييييكنكنكنكن    ككككييييكلكلكلكل    رهرهرهرهييييذخذخذخذخ    دكمهدكمهدكمهدكمه    ييييرورورورو    بربربربر    سپسسپسسپسسپس    ددددييييكنكنكنكن

    ....براي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه سند كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه سند كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه سند كليك كنيدبراي صدور سند اتوماتيك بر روي دكمه سند كليك كنيد

دار سهام به مبلغ كل سهام دار سهام به مبلغ كل سهام دار سهام به مبلغ كل سهام دار سهام به مبلغ كل سهام ييييدر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود خردر صورتي كه سند به صورت اتوماتيك صادر شود خر: : : : توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

شود در شود در شود در شود در     ييييد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مد و فروش سهام بستانكار مييييخرخرخرخر    ييييشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن براشده بدهكار و حساب مقابل آن برا    ييييداردارداردارييييخرخرخرخر

صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشد سند را به صورت دستي صادر نماييد صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشد سند را به صورت دستي صادر نماييد صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشد سند را به صورت دستي صادر نماييد صورتي كه نياز داريد نوع سند شما متفاوت باشد سند را به صورت دستي صادر نماييد 

مراجعه مراجعه مراجعه مراجعه     ييييصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابدارصدور سند حسابداربراي آشنايي بيشتر با صدور سند دستي مي توانيد به براي آشنايي بيشتر با صدور سند دستي مي توانيد به براي آشنايي بيشتر با صدور سند دستي مي توانيد به براي آشنايي بيشتر با صدور سند دستي مي توانيد به 

    اييداييداييداييدنمنمنمنم

    ....ثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيستثبت سند حسابداري اجباري نيست: : : : نكتهنكتهنكتهنكته
    

    

د سهام د سهام د سهام د سهام ييييد تا سند مربوط به خرد تا سند مربوط به خرد تا سند مربوط به خرد تا سند مربوط به خرييييك كنك كنك كنك كنييييدكمه سند كلدكمه سند كلدكمه سند كلدكمه سند كل    ييييبر روبر روبر روبر رو    ييييمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدارمشاهده سند حسابدار    ييييبرابرابرابرا
د و فروش به ارزش د و فروش به ارزش د و فروش به ارزش د و فروش به ارزش ييييد سهام حساب خرد سهام حساب خرد سهام حساب خرد سهام حساب خرييييمربوط به خرمربوط به خرمربوط به خرمربوط به خر    ييييدر سند حسابداردر سند حسابداردر سند حسابداردر سند حسابدار. . . . ش داده شودش داده شودش داده شودش داده شوديييينمانمانمانما

    ييييشده بدهكار و حساب فروشنده سهام به ارزش كل سهام بستانكار مشده بدهكار و حساب فروشنده سهام به ارزش كل سهام بستانكار مشده بدهكار و حساب فروشنده سهام به ارزش كل سهام بستانكار مشده بدهكار و حساب فروشنده سهام به ارزش كل سهام بستانكار م    ييييداردارداردارييييكل سهام خركل سهام خركل سهام خركل سهام خر
    ....شودشودشودشود
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        سهم در پايان دوره ماليسهم در پايان دوره ماليسهم در پايان دوره ماليسهم در پايان دوره مالي////تسهيم سود و زيان به نسبت روزتسهيم سود و زيان به نسبت روزتسهيم سود و زيان به نسبت روزتسهيم سود و زيان به نسبت روز

ت سهام ت سهام ت سهام ت سهام ييييررررييييمدمدمدمد    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه ييييسهم از منو عملسهم از منو عملسهم از منو عملسهم از منو عمل/ / / / مشاهده محاسبه سود براساس روزمشاهده محاسبه سود براساس روزمشاهده محاسبه سود براساس روزمشاهده محاسبه سود براساس روز    ييييبرابرابرابرا

خ خ خ خ ييييمحاسبه سود سهام تارمحاسبه سود سهام تارمحاسبه سود سهام تارمحاسبه سود سهام تار    ييييبرابرابرابرا. . . . ددددييييشوشوشوشومحاسبه سود سهام محاسبه سود سهام محاسبه سود سهام محاسبه سود سهام محاسبه وارد فرم محاسبه وارد فرم محاسبه وارد فرم محاسبه وارد فرم     >    ييييتعاونتعاونتعاونتعاون

است در است در است در است در ) ) ) ) روزروزروزروز    365365365365((((خ محاسبه قاعدتا تاريخ پايان دوره ماليخ محاسبه قاعدتا تاريخ پايان دوره ماليخ محاسبه قاعدتا تاريخ پايان دوره ماليخ محاسبه قاعدتا تاريخ پايان دوره ماليييييد تارد تارد تارد تارييييمحاسبه را مشخص كنمحاسبه را مشخص كنمحاسبه را مشخص كنمحاسبه را مشخص كن

حات، حات، حات، حات، ييييد و در قسمت توضد و در قسمت توضد و در قسمت توضد و در قسمت توضييييان كلي شركت را وارد كنان كلي شركت را وارد كنان كلي شركت را وارد كنان كلي شركت را وارد كنيييي، سود و ز، سود و ز، سود و ز، سود و ز"انانانانييييكل سود و زكل سود و زكل سود و زكل سود و ز"قسمت قسمت قسمت قسمت 

د تا د تا د تا د تا ييييك كنك كنك كنك كنييييدكمه محاسبه كلدكمه محاسبه كلدكمه محاسبه كلدكمه محاسبه كل    ييييد سپس بر رود سپس بر رود سپس بر رود سپس بر رويييين محاسبه را قرار دهن محاسبه را قرار دهن محاسبه را قرار دهن محاسبه را قرار دهييييحات مربوط به احات مربوط به احات مربوط به احات مربوط به اييييتوضتوضتوضتوض

م محاسبه در قسمت مبلغ سود، مبلغ سود هر سهام دار با محاسمحاسمحاسمحاس م محاسبه در قسمت مبلغ سود، مبلغ سود هر سهام دار با به انجام شود پس از انجا م محاسبه در قسمت مبلغ سود، مبلغ سود هر سهام دار با به انجام شود پس از انجا م محاسبه در قسمت مبلغ سود، مبلغ سود هر سهام دار با به انجام شود پس از انجا به انجام شود پس از انجا

    ييييكه سهام را در اختيار داشته است محاسبه مكه سهام را در اختيار داشته است محاسبه مكه سهام را در اختيار داشته است محاسبه مكه سهام را در اختيار داشته است محاسبه م    ييييييييتوجه به ارزش سهام و تعداد روزهاتوجه به ارزش سهام و تعداد روزهاتوجه به ارزش سهام و تعداد روزهاتوجه به ارزش سهام و تعداد روزها

 ر استر استر استر استييييدار بوده است به شرح زدار بوده است به شرح زدار بوده است به شرح زدار بوده است به شرح زييييكه سهام نزد خركه سهام نزد خركه سهام نزد خركه سهام نزد خر    ييييييييمحاسبه تعداد روزهامحاسبه تعداد روزهامحاسبه تعداد روزهامحاسبه تعداد روزها....شودشودشودشود

وسط سهام دار تا پايان دوره مالي يا فروش وسط سهام دار تا پايان دوره مالي يا فروش وسط سهام دار تا پايان دوره مالي يا فروش وسط سهام دار تا پايان دوره مالي يا فروش فاصله زماني تاريخ خريد سهام تفاصله زماني تاريخ خريد سهام تفاصله زماني تاريخ خريد سهام تفاصله زماني تاريخ خريد سهام ت====تعداد روزتعداد روزتعداد روزتعداد روز

    سهم توسط سهام دارسهم توسط سهام دارسهم توسط سهام دارسهم توسط سهام دار

    ر داردر داردر داردر داردييييان تاثان تاثان تاثان تاثييييزززز////ز در محاسبه سودز در محاسبه سودز در محاسبه سودز در محاسبه سودييييخريد سهام نخريد سهام نخريد سهام نخريد سهام ن: : : : نكتهنكتهنكتهنكته
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    شودشودشودشود    يييير استفاده مر استفاده مر استفاده مر استفاده مييييان سهام از فرمول زان سهام از فرمول زان سهام از فرمول زان سهام از فرمول زييييمحاسبه سود و زمحاسبه سود و زمحاسبه سود و زمحاسبه سود و ز    ييييبرابرابرابرا

    تعداد روزتعداد روزتعداد روزتعداد روز* * * * مبلغ سهام مبلغ سهام مبلغ سهام مبلغ سهام ====جمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغ

    تعداد روزتعداد روزتعداد روزتعداد روز* * * * مجموع مبلغ هر سهم مجموع مبلغ هر سهم مجموع مبلغ هر سهم مجموع مبلغ هر سهم = = = = جمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ ها

    سودسودسودسود)*)*)*)*جمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ ها/ / / /     جمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغجمع نسبت مبلغ((((     ====هر سهام دار هر سهام دار هر سهام دار هر سهام دار     سود سهامسود سهامسود سهامسود سهام

    ....قبل از انجام محاسبه حتما به قسمت تنظيمات مراجعه كردو و آن را تكميل نماييدقبل از انجام محاسبه حتما به قسمت تنظيمات مراجعه كردو و آن را تكميل نماييدقبل از انجام محاسبه حتما به قسمت تنظيمات مراجعه كردو و آن را تكميل نماييدقبل از انجام محاسبه حتما به قسمت تنظيمات مراجعه كردو و آن را تكميل نماييد: : : : نكته نكته نكته نكته 

    سهامسهامسهامسهام    وووو    1392139213921392////5555////10101010    خخخخييييتارتارتارتار    دردردردر    الالالالييييرررر    150150150150    ارزشارزشارزشارزش    بابابابا    رارارارا    سهمسهمسهمسهم    100100100100    تعدادتعدادتعدادتعداد     1111سهام دار سهام دار سهام دار سهام دار : : : : مثالمثالمثالمثال

    استاستاستاست    كردهكردهكردهكرده    ييييداردارداردارييييخرخرخرخر    1392139213921392////10101010////10101010     خخخخييييدر تاردر تاردر تاردر تارال ال ال ال ييييرررر    150150150150سهم را با ارزش سهم را با ارزش سهم را با ارزش سهم را با ارزش     120120120120    تعدادتعدادتعدادتعداد    2222    داردارداردار

    ::::استاستاستاست    ررررييييزززز    صورتصورتصورتصورت    بهبهبهبه    داردارداردار    سهامسهامسهامسهام    هرهرهرهر    سودسودسودسود    استاستاستاست    الالالالييييرررر    1111،،،،000000000000،،،،000000000000    انانانانييييزززز    وووو    سودسودسودسود    كلكلكلكل    مبلغمبلغمبلغمبلغ    وووو

    231231231231= = = = 1111تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار 

    79797979====2222تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار تعداد روز سهام دار 

    4887000488700048870004887000)=)=)=)=79797979****18,00018,00018,00018,000)+()+()+()+(231231231231****15,00015,00015,00015,000=(=(=(=(جمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ هاجمع نسبت مبلغ ها

    1111سهام دار سهام دار سهام دار سهام دار     ييييبرابرابرابرا

    3645000364500036450003645000====231231231231****15,00015,00015,00015,000====1111جمع نسبت مبلغ سهام دار جمع نسبت مبلغ سهام دار جمع نسبت مبلغ سهام دار جمع نسبت مبلغ سهام دار 

    709،024709،024709،024709،024====1000000100000010000001000000)*)*)*)*4887000488700048870004887000////3645000364500036450003645000=(=(=(=(1111ان سهام دار ان سهام دار ان سهام دار ان سهام دار ييييسود و زسود و زسود و زسود و ز

    2222سهام دار سهام دار سهام دار سهام دار     ييييبرابرابرابرا

    1422000142200014220001422000====79797979****18,00018,00018,00018,000====2222جمع نسبت مبلغ سهام دارجمع نسبت مبلغ سهام دارجمع نسبت مبلغ سهام دارجمع نسبت مبلغ سهام دار

    290،676290،676290،676290،676====1000000100000010000001000000)*)*)*)*4887000488700048870004887000////1422000142200014220001422000=(=(=(=(2222ان سهام دار ان سهام دار ان سهام دار ان سهام دار ييييسود و زسود و زسود و زسود و ز
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سود و زيان سود و زيان سود و زيان سود و زيان براي صدور سند بر روي دكمه ثبت كليك كنيد تا سند اتوماتيك محاسبه براي صدور سند بر روي دكمه ثبت كليك كنيد تا سند اتوماتيك محاسبه براي صدور سند بر روي دكمه ثبت كليك كنيد تا سند اتوماتيك محاسبه براي صدور سند بر روي دكمه ثبت كليك كنيد تا سند اتوماتيك محاسبه 

م داران به مقدار سود خود بستانكار و حساب تقسيم سود  م داران به مقدار سود خود بستانكار و حساب تقسيم سود صادر شود در سند اتوماتيك سها م داران به مقدار سود خود بستانكار و حساب تقسيم سود صادر شود در سند اتوماتيك سها م داران به مقدار سود خود بستانكار و حساب تقسيم سود صادر شود در سند اتوماتيك سها صادر شود در سند اتوماتيك سها

    ....و زيان به مبلغ كل سود و زيان بدهكار مي شودو زيان به مبلغ كل سود و زيان بدهكار مي شودو زيان به مبلغ كل سود و زيان بدهكار مي شودو زيان به مبلغ كل سود و زيان بدهكار مي شود

هيد سند تسهيم سود و زيان به صورت ديگر ثبت شود بايد : : : : توضيحتوضيحتوضيحتوضيح هيد سند تسهيم سود و زيان به صورت ديگر ثبت شود بايد در صورتي كه مي خوا هيد سند تسهيم سود و زيان به صورت ديگر ثبت شود بايد در صورتي كه مي خوا هيد سند تسهيم سود و زيان به صورت ديگر ثبت شود بايد در صورتي كه مي خوا در صورتي كه مي خوا

    سند را به صورت دستي ثبت كنيدسند را به صورت دستي ثبت كنيدسند را به صورت دستي ثبت كنيدسند را به صورت دستي ثبت كنيد
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     بهابهابهابهاتنظيم طرف حساتنظيم طرف حساتنظيم طرف حساتنظيم طرف حسا 

مات مات مات مات ييييتنظتنظتنظتنظ    >    ييييت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونت سهام تعاونييييررررييييمدمدمدمد    >ات روزانه ات روزانه ات روزانه ات روزانه يييياز منو عملاز منو عملاز منو عملاز منو عمل    ييييمات سهام تعاونمات سهام تعاونمات سهام تعاونمات سهام تعاونييييتنظتنظتنظتنظ    ييييبرابرابرابرا

 د د د د ييييشوشوشوشو    ييييوارد فرم مربوطه موارد فرم مربوطه موارد فرم مربوطه موارد فرم مربوطه م

د حساب د حساب د حساب د حساب ييييان سهام باان سهام باان سهام باان سهام باييييم سود و زم سود و زم سود و زم سود و زيييين تسهن تسهن تسهن تسهييييد و فروش سهام و همچند و فروش سهام و همچند و فروش سهام و همچند و فروش سهام و همچنييييورود اطالعات خرورود اطالعات خرورود اطالعات خرورود اطالعات خر    ييييبرابرابرابرا

م م م م ييييصدور سند تقسصدور سند تقسصدور سند تقسصدور سند تقس    ييييان براان براان براان براييييحساب سود و زحساب سود و زحساب سود و زحساب سود و ز. . . . صدور سند مشخص شودصدور سند مشخص شودصدور سند مشخص شودصدور سند مشخص شود    ييييطرف مقابل براطرف مقابل براطرف مقابل براطرف مقابل برا

سود شركت در آن سود شركت در آن سود شركت در آن سود شركت در آن     ييييان شركت كه قاعدتا مبلغ بستانكاران شركت كه قاعدتا مبلغ بستانكاران شركت كه قاعدتا مبلغ بستانكاران شركت كه قاعدتا مبلغ بستانكارييييسود و زسود و زسود و زسود و ز    ييييحساب اصلحساب اصلحساب اصلحساب اصل    سودسودسودسود

    مقابلمقابلمقابلمقابل    حسابحسابحسابحساب. . . . شودشودشودشود    ييييمممم    بدهكاربدهكاربدهكاربدهكار     سهام دارانسهام دارانسهام دارانسهام داران    ييييشود است و در مقابل بستانكارشود است و در مقابل بستانكارشود است و در مقابل بستانكارشود است و در مقابل بستانكار    ييييمشخص ممشخص ممشخص ممشخص م

د و فروش سهام د و فروش سهام د و فروش سهام د و فروش سهام ييييخرخرخرخر    ازازازاز    حاصلحاصلحاصلحاصل    درآمددرآمددرآمددرآمد    كهكهكهكه    كندكندكندكند    ييييمممم    مشخصمشخصمشخصمشخص    سهامسهامسهامسهام    فروشفروشفروشفروش    وووو    ييييبرابرابرابرا    فرضفرضفرضفرض    ششششييييپپپپ

    به كدام حساب مرتبط باشد به كدام حساب مرتبط باشد به كدام حساب مرتبط باشد به كدام حساب مرتبط باشد 
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    . . . . شركت استشركت استشركت استشركت است    ييييعمومعمومعمومعموم    ييييز پارامتر هاز پارامتر هاز پارامتر هاز پارامتر هان پارامتر جن پارامتر جن پارامتر جن پارامتر جيييياااا::::نكتهنكتهنكتهنكته

    
و و و و     "م سودم سودم سودم سودييييصدور سند تقسصدور سند تقسصدور سند تقسصدور سند تقس    ييييان براان براان براان براييييحساب سود و زحساب سود و زحساب سود و زحساب سود و ز"ن ن ن ن ييييييييتعتعتعتع    ييييدر پنجره باز شده برادر پنجره باز شده برادر پنجره باز شده برادر پنجره باز شده برا

ك كرده و طرف ك كرده و طرف ك كرده و طرف ك كرده و طرف ييييكلكلكلكلنه نه نه نه ييييگزگزگزگز    ييييبر روبر روبر روبر رو    "د و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامد و فروش سهامييييخرخرخرخر    ييييش فرض براش فرض براش فرض براش فرض براييييحساب پحساب پحساب پحساب پ"

    ددددييييد را فشار دهد را فشار دهد را فشار دهد را فشار دهييييييييره و تاره و تاره و تاره و تاييييد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخد سپس دكمه ذخييييحساب مورد نظر را انتخاب كنحساب مورد نظر را انتخاب كنحساب مورد نظر را انتخاب كنحساب مورد نظر را انتخاب كن
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نرم افزار نسخه نرم افزار نسخه نرم افزار نسخه نرم افزار نسخه در در در در )  )  )  )       fast report( ( ( ( نوع ديگري از گزارشات تحت عنوان گزارشگر پويا نوع ديگري از گزارشات تحت عنوان گزارشگر پويا نوع ديگري از گزارشات تحت عنوان گزارشگر پويا نوع ديگري از گزارشات تحت عنوان گزارشگر پويا 

اي امكانات بيش تري از نظر فرمول نويسي نسبت به ساير     و باالترو باالترو باالترو باالتر    9999ي ي ي ي  اي امكانات بيش تري از نظر فرمول نويسي نسبت به ساير قرار دارد كه دار اي امكانات بيش تري از نظر فرمول نويسي نسبت به ساير قرار دارد كه دار اي امكانات بيش تري از نظر فرمول نويسي نسبت به ساير قرار دارد كه دار قرار دارد كه دار

اين گزارشات داراي آيكن متفاوتي نسبت به ساير گزارشات هستند كه اين گزارشات داراي آيكن متفاوتي نسبت به ساير گزارشات هستند كه اين گزارشات داراي آيكن متفاوتي نسبت به ساير گزارشات هستند كه اين گزارشات داراي آيكن متفاوتي نسبت به ساير گزارشات هستند كه . . . . گزارشات مي باشدگزارشات مي باشدگزارشات مي باشدگزارشات مي باشد

    ....مي بينيد مي بينيد مي بينيد مي بينيد ا ا ا ا در شكل زير نمونه اي از آن ها ردر شكل زير نمونه اي از آن ها ردر شكل زير نمونه اي از آن ها ردر شكل زير نمونه اي از آن ها ر
 

    

 
    

مورد نظر را انتخاب مورد نظر را انتخاب مورد نظر را انتخاب مورد نظر را انتخاب ؛ ابتدا گزارش ؛ ابتدا گزارش ؛ ابتدا گزارش ؛ ابتدا گزارش د د د د براي طراحي اين گزارشات ، مشابه قبل عمل مي كنيبراي طراحي اين گزارشات ، مشابه قبل عمل مي كنيبراي طراحي اين گزارشات ، مشابه قبل عمل مي كنيبراي طراحي اين گزارشات ، مشابه قبل عمل مي كني

 ::::صفحه اي مشابه زير باز مي شود صفحه اي مشابه زير باز مي شود صفحه اي مشابه زير باز مي شود صفحه اي مشابه زير باز مي شود     ....د د د د كرده و سپس روي دكمه ي جديد كليك مي كنيكرده و سپس روي دكمه ي جديد كليك مي كنيكرده و سپس روي دكمه ي جديد كليك مي كنيكرده و سپس روي دكمه ي جديد كليك مي كني
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ين صفحه نام جديدي به گزارشي كه قصد طراحي آن را داري ين صفحه نام جديدي به گزارشي كه قصد طراحي آن را داريدر ا ين صفحه نام جديدي به گزارشي كه قصد طراحي آن را داريدر ا ين صفحه نام جديدي به گزارشي كه قصد طراحي آن را داريدر ا و بر روي و بر روي و بر روي و بر روي     ددددمي دهيمي دهيمي دهيمي دهي    دددددر ا

    ....    دددددكمه ي تاييد كليك مي كنيدكمه ي تاييد كليك مي كنيدكمه ي تاييد كليك مي كنيدكمه ي تاييد كليك مي كني

گزارش جديد را گزارش جديد را گزارش جديد را گزارش جديد را در آن قسمت در آن قسمت در آن قسمت در آن قسمت . . . . گزارش جديد به قسمت گزارشات شخصي اضافه مي گردد گزارش جديد به قسمت گزارشات شخصي اضافه مي گردد گزارش جديد به قسمت گزارشات شخصي اضافه مي گردد گزارش جديد به قسمت گزارشات شخصي اضافه مي گردد 

    ....د د د د انتخاب كرده و بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيانتخاب كرده و بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيانتخاب كرده و بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيانتخاب كرده و بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كني

    
    

    ....د د د د در صفحه ي باز شده نيز بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيدر صفحه ي باز شده نيز بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيدر صفحه ي باز شده نيز بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كنيدر صفحه ي باز شده نيز بر روي دكمه ي طراحي كليك مي كني
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    ::::محيط گزارش هاي پويا به فرم زير مي باشد محيط گزارش هاي پويا به فرم زير مي باشد محيط گزارش هاي پويا به فرم زير مي باشد محيط گزارش هاي پويا به فرم زير مي باشد 
    

    
    

در قسمت سمت راست اين صفحه ، شما مي توانيد داده هاي خود را انتخاب كنيد و به در قسمت سمت راست اين صفحه ، شما مي توانيد داده هاي خود را انتخاب كنيد و به در قسمت سمت راست اين صفحه ، شما مي توانيد داده هاي خود را انتخاب كنيد و به در قسمت سمت راست اين صفحه ، شما مي توانيد داده هاي خود را انتخاب كنيد و به 

ويژگي بارز اين داده ها نسبت به فيلدها در گزارشات عادي ، ويژگي بارز اين داده ها نسبت به فيلدها در گزارشات عادي ، ويژگي بارز اين داده ها نسبت به فيلدها در گزارشات عادي ، ويژگي بارز اين داده ها نسبت به فيلدها در گزارشات عادي ، . . . . اضافه نماييد اضافه نماييد اضافه نماييد اضافه نماييد گزارش خود گزارش خود گزارش خود گزارش خود 

بيش تر  آن ها مي باشد كه امكان طراحي گزارشات متنوع  بيش تر  آن ها مي باشد كه امكان طراحي گزارشات متنوع طبقه بندي داده ها و تعداد  بيش تر  آن ها مي باشد كه امكان طراحي گزارشات متنوع طبقه بندي داده ها و تعداد  بيش تر  آن ها مي باشد كه امكان طراحي گزارشات متنوع طبقه بندي داده ها و تعداد  طبقه بندي داده ها و تعداد 

    ....تري را فراهم مي آوردتري را فراهم مي آوردتري را فراهم مي آوردتري را فراهم مي آورد
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در قسمت بااليي برنامه منوهايي شامل پرونده ، ويرايش ، گزارش ، نمايش و راهنما قرار در قسمت بااليي برنامه منوهايي شامل پرونده ، ويرايش ، گزارش ، نمايش و راهنما قرار در قسمت بااليي برنامه منوهايي شامل پرونده ، ويرايش ، گزارش ، نمايش و راهنما قرار در قسمت بااليي برنامه منوهايي شامل پرونده ، ويرايش ، گزارش ، نمايش و راهنما قرار 

    . . . . ه شده است ه شده است ه شده است ه شده است دادداددادداد

مطابق تصوير زير قرار داده شده است مطابق تصوير زير قرار داده شده است مطابق تصوير زير قرار داده شده است مطابق تصوير زير قرار داده شده است ... ... ... ... ابزارهاي هم ترازي ، بردار ها ، تنظيمات فونت و ابزارهاي هم ترازي ، بردار ها ، تنظيمات فونت و ابزارهاي هم ترازي ، بردار ها ، تنظيمات فونت و ابزارهاي هم ترازي ، بردار ها ، تنظيمات فونت و 

    ....كه جهت طراحي مي توانيد از آن ها استفاده نماييد كه جهت طراحي مي توانيد از آن ها استفاده نماييد كه جهت طراحي مي توانيد از آن ها استفاده نماييد كه جهت طراحي مي توانيد از آن ها استفاده نماييد 
    

    
    

در باند سربرگ فاكتور ، هر آن چه كه قرار است ابتداي هر فاكتور وجود داشته باشد قرار در باند سربرگ فاكتور ، هر آن چه كه قرار است ابتداي هر فاكتور وجود داشته باشد قرار در باند سربرگ فاكتور ، هر آن چه كه قرار است ابتداي هر فاكتور وجود داشته باشد قرار در باند سربرگ فاكتور ، هر آن چه كه قرار است ابتداي هر فاكتور وجود داشته باشد قرار 

    ....داده شده است داده شده است داده شده است داده شده است 
    

    
    

نيز بدنه ي اصلي طراحي شما قرار گرفته شده است كه از آن جمله رديف نيز بدنه ي اصلي طراحي شما قرار گرفته شده است كه از آن جمله رديف نيز بدنه ي اصلي طراحي شما قرار گرفته شده است كه از آن جمله رديف نيز بدنه ي اصلي طراحي شما قرار گرفته شده است كه از آن جمله رديف      مت زيرمت زيرمت زيرمت زيردر قسدر قسدر قسدر قس

    ....هاي گزارش مي باشد هاي گزارش مي باشد هاي گزارش مي باشد هاي گزارش مي باشد 

    ....در اين قسمت سر ستون هاي گزارش ، رديف هاي گزارش و قسمت انتهايي قرار مي گيرددر اين قسمت سر ستون هاي گزارش ، رديف هاي گزارش و قسمت انتهايي قرار مي گيرددر اين قسمت سر ستون هاي گزارش ، رديف هاي گزارش و قسمت انتهايي قرار مي گيرددر اين قسمت سر ستون هاي گزارش ، رديف هاي گزارش و قسمت انتهايي قرار مي گيرد
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براي اين كه فايل طراحي خود را بر روي كامپيوتر ذخيره كنيد ، از قسمت گزارش هاي براي اين كه فايل طراحي خود را بر روي كامپيوتر ذخيره كنيد ، از قسمت گزارش هاي براي اين كه فايل طراحي خود را بر روي كامپيوتر ذخيره كنيد ، از قسمت گزارش هاي براي اين كه فايل طراحي خود را بر روي كامپيوتر ذخيره كنيد ، از قسمت گزارش هاي 

گزارش طراحي شده ي خود را انتخاب كرده و سپس روي گزينه ي ذخيره قالب گزارش طراحي شده ي خود را انتخاب كرده و سپس روي گزينه ي ذخيره قالب گزارش طراحي شده ي خود را انتخاب كرده و سپس روي گزينه ي ذخيره قالب گزارش طراحي شده ي خود را انتخاب كرده و سپس روي گزينه ي ذخيره قالب شخصي شخصي شخصي شخصي 

    ....كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد 
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حال در صفحه اي كه باز مي شود محل دخيره ي فايل خود را انتخاب كرده و بر روي حال در صفحه اي كه باز مي شود محل دخيره ي فايل خود را انتخاب كرده و بر روي حال در صفحه اي كه باز مي شود محل دخيره ي فايل خود را انتخاب كرده و بر روي حال در صفحه اي كه باز مي شود محل دخيره ي فايل خود را انتخاب كرده و بر روي 

    ....كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيد     saveدكمه ي دكمه ي دكمه ي دكمه ي 

    
    

براي بارگذاري فايل طراحي از روي كامپيوتر نيز يك گزارش خالي جديد كرده و سپس بر براي بارگذاري فايل طراحي از روي كامپيوتر نيز يك گزارش خالي جديد كرده و سپس بر براي بارگذاري فايل طراحي از روي كامپيوتر نيز يك گزارش خالي جديد كرده و سپس بر براي بارگذاري فايل طراحي از روي كامپيوتر نيز يك گزارش خالي جديد كرده و سپس بر 

    . . . . روي گزينه ي بازگذاري قالب كليك كنيد روي گزينه ي بازگذاري قالب كليك كنيد روي گزينه ي بازگذاري قالب كليك كنيد روي گزينه ي بازگذاري قالب كليك كنيد 
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        در صفحه اي كه براي شما باز مي گردد فايل طراحي شده را انتخاب كرده و بر رويدر صفحه اي كه براي شما باز مي گردد فايل طراحي شده را انتخاب كرده و بر رويدر صفحه اي كه براي شما باز مي گردد فايل طراحي شده را انتخاب كرده و بر رويدر صفحه اي كه براي شما باز مي گردد فايل طراحي شده را انتخاب كرده و بر روي

    ....كليك كنيدكليك كنيدكليك كنيدكليك كنيد     openدكمه ي دكمه ي دكمه ي دكمه ي 
    

    
    

راست قرار گرفته است شما مي توانيد داده هاي راست قرار گرفته است شما مي توانيد داده هاي راست قرار گرفته است شما مي توانيد داده هاي راست قرار گرفته است شما مي توانيد داده هاي     عالوه بر داده هايي كه در قسمت سمتعالوه بر داده هايي كه در قسمت سمتعالوه بر داده هايي كه در قسمت سمتعالوه بر داده هايي كه در قسمت سمت

راي اين كار در منوي گزارش بر روي گزينه ي داده كليك . . . . ديگري را نيز اضافه كنيدديگري را نيز اضافه كنيدديگري را نيز اضافه كنيدديگري را نيز اضافه كنيد راي اين كار در منوي گزارش بر روي گزينه ي داده كليك ب راي اين كار در منوي گزارش بر روي گزينه ي داده كليك ب راي اين كار در منوي گزارش بر روي گزينه ي داده كليك ب ب

    ....كنيد كنيد كنيد كنيد 

    
    

در صفحه اي كه براي شما باز مي گردد نوع داده هايي را كه نياز داريد انتخاب كرده و در صفحه اي كه براي شما باز مي گردد نوع داده هايي را كه نياز داريد انتخاب كرده و در صفحه اي كه براي شما باز مي گردد نوع داده هايي را كه نياز داريد انتخاب كرده و در صفحه اي كه براي شما باز مي گردد نوع داده هايي را كه نياز داريد انتخاب كرده و 

    ....روي گزينه ي تاييد كليك كنيدروي گزينه ي تاييد كليك كنيدروي گزينه ي تاييد كليك كنيدروي گزينه ي تاييد كليك كنيد



344344344344 

 

 

    
    

راي مشاهده ي نتيجه ي طراحي مي بايست از برنامه خارج بر خالف گزارشبر خالف گزارشبر خالف گزارشبر خالف گزارش راي مشاهده ي نتيجه ي طراحي مي بايست از برنامه خارج ات عادي كه ب راي مشاهده ي نتيجه ي طراحي مي بايست از برنامه خارج ات عادي كه ب راي مشاهده ي نتيجه ي طراحي مي بايست از برنامه خارج ات عادي كه ب ات عادي كه ب

شده و سپس اقدام به گزارش گيري مي كرديم ، در گزارشات پويا اين امكان وجود دارد شده و سپس اقدام به گزارش گيري مي كرديم ، در گزارشات پويا اين امكان وجود دارد شده و سپس اقدام به گزارش گيري مي كرديم ، در گزارشات پويا اين امكان وجود دارد شده و سپس اقدام به گزارش گيري مي كرديم ، در گزارشات پويا اين امكان وجود دارد 

براي اين كار تنها كافي است براي اين كار تنها كافي است براي اين كار تنها كافي است براي اين كار تنها كافي است . . . . كه در محيط طراحي نسبت به گرفتن گزارش اقدام كنيم كه در محيط طراحي نسبت به گرفتن گزارش اقدام كنيم كه در محيط طراحي نسبت به گرفتن گزارش اقدام كنيم كه در محيط طراحي نسبت به گرفتن گزارش اقدام كنيم 

را فشار دهيم يا از منوي پرونده ، گزينه ي پيش نمايش را انتخاب را فشار دهيم يا از منوي پرونده ، گزينه ي پيش نمايش را انتخاب را فشار دهيم يا از منوي پرونده ، گزينه ي پيش نمايش را انتخاب را فشار دهيم يا از منوي پرونده ، گزينه ي پيش نمايش را انتخاب          crtl + pدكمه هاي دكمه هاي دكمه هاي دكمه هاي 

    ....كنيم كنيم كنيم كنيم 
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بردي در سمت چپ برنامه قرار داده شده است كه شكل زير  بردي در سمت چپ برنامه قرار داده شده است كه شكل زير ابزارهاي پركار بردي در سمت چپ برنامه قرار داده شده است كه شكل زير ابزارهاي پركار بردي در سمت چپ برنامه قرار داده شده است كه شكل زير ابزارهاي پركار مشاهده مي مشاهده مي مشاهده مي مشاهده مي ابزارهاي پركار

    ....    شودشودشودشود

    
    

اين ابزار ها ، ابزار شي متن مي باشد كه با نماد حرف  اين ابزار ها ، ابزار شي متن مي باشد كه با نماد حرف يكي از  اين ابزار ها ، ابزار شي متن مي باشد كه با نماد حرف يكي از  اين ابزار ها ، ابزار شي متن مي باشد كه با نماد حرف يكي از  براي براي براي براي . . . . مشخص شده است مشخص شده است مشخص شده است مشخص شده است     Aيكي از 

بار كليك چپ كرده و سپس بر روي جايي كه مي بار كليك چپ كرده و سپس بر روي جايي كه مي بار كليك چپ كرده و سپس بر روي جايي كه مي بار كليك چپ كرده و سپس بر روي جايي كه مي     استفاده از اين ابزار روي آن يكاستفاده از اين ابزار روي آن يكاستفاده از اين ابزار روي آن يكاستفاده از اين ابزار روي آن يك

خواهيد متن خود را قرار دهيد كليك كرده و سپس در صفحه ي باز شده متن خود را خواهيد متن خود را قرار دهيد كليك كرده و سپس در صفحه ي باز شده متن خود را خواهيد متن خود را قرار دهيد كليك كرده و سپس در صفحه ي باز شده متن خود را خواهيد متن خود را قرار دهيد كليك كرده و سپس در صفحه ي باز شده متن خود را 

    ....    تايپ كرده و بر روي دكمه ي تاييد كليك كنيدتايپ كرده و بر روي دكمه ي تاييد كليك كنيدتايپ كرده و بر روي دكمه ي تاييد كليك كنيدتايپ كرده و بر روي دكمه ي تاييد كليك كنيد
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ت كه امكان اضافه كردن باندهاي مختلف ت كه امكان اضافه كردن باندهاي مختلف ت كه امكان اضافه كردن باندهاي مختلف ت كه امكان اضافه كردن باندهاي مختلف يكي ديگر از اين ابزار ها ، ابزار شي باند اسيكي ديگر از اين ابزار ها ، ابزار شي باند اسيكي ديگر از اين ابزار ها ، ابزار شي باند اسيكي ديگر از اين ابزار ها ، ابزار شي باند اس

    ....    سيستمي را فراهم مي آوردسيستمي را فراهم مي آوردسيستمي را فراهم مي آوردسيستمي را فراهم مي آورد
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قرار داده شده است امكان ارسال پيام كوتاه قرار داده شده است امكان ارسال پيام كوتاه قرار داده شده است امكان ارسال پيام كوتاه قرار داده شده است امكان ارسال پيام كوتاه      9999  يكي از امكاناتي كه در برنامه ي حسابگر نسخه ييكي از امكاناتي كه در برنامه ي حسابگر نسخه ييكي از امكاناتي كه در برنامه ي حسابگر نسخه ييكي از امكاناتي كه در برنامه ي حسابگر نسخه ي

    ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد پيام كوتاه پيام كوتاه پيام كوتاه پيام كوتاه     از طريق پنلاز طريق پنلاز طريق پنلاز طريق پنل

پس از ثبت پس از ثبت پس از ثبت پس از ثبت     ....نسبت به تهيه يك پنل اقدام كنيد نسبت به تهيه يك پنل اقدام كنيد نسبت به تهيه يك پنل اقدام كنيد نسبت به تهيه يك پنل اقدام كنيد     پيش فرضپيش فرضپيش فرضپيش فرضبراي اين كار مي بايست ابتدا از سايت براي اين كار مي بايست ابتدا از سايت براي اين كار مي بايست ابتدا از سايت براي اين كار مي بايست ابتدا از سايت 

ه شما يك شماره ، نام كاربري و رمز عبور داده مي شود     نام و تهيه پنلنام و تهيه پنلنام و تهيه پنلنام و تهيه پنل ه شما يك شماره ، نام كاربري و رمز عبور داده مي شود ، ب ه شما يك شماره ، نام كاربري و رمز عبور داده مي شود ، ب ه شما يك شماره ، نام كاربري و رمز عبور داده مي شود ، ب     ....، ب

    :::: مراحل زير را طي كنيدمراحل زير را طي كنيدمراحل زير را طي كنيدمراحل زير را طي كنيد براي برقراري ارتباط برنامه ي حسابگر با پنلبراي برقراري ارتباط برنامه ي حسابگر با پنلبراي برقراري ارتباط برنامه ي حسابگر با پنلبراي برقراري ارتباط برنامه ي حسابگر با پنل

    ....    از كنيداز كنيداز كنيداز كنيدبببب    (web service)ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه ارسال پيام كوتاه      >     پيام كوتاهپيام كوتاهپيام كوتاهپيام كوتاه        > ارشات ارشات ارشات ارشات از منوي گزاز منوي گزاز منوي گزاز منوي گز
    

    
    

پرسيده مي شود كه آن را وارد پرسيده مي شود كه آن را وارد پرسيده مي شود كه آن را وارد پرسيده مي شود كه آن را وارد     admin      در اين مرحله از شما نام كاربري و رمز عبور كاربردر اين مرحله از شما نام كاربري و رمز عبور كاربردر اين مرحله از شما نام كاربري و رمز عبور كاربردر اين مرحله از شما نام كاربري و رمز عبور كاربر

    ....كرده و سپس بر روي دكمه ي تاييد كليد كنيدكرده و سپس بر روي دكمه ي تاييد كليد كنيدكرده و سپس بر روي دكمه ي تاييد كليد كنيدكرده و سپس بر روي دكمه ي تاييد كليد كنيد
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فرم تنظيمات پيام كوتاه مشخصات دريافتي از سايت مورد  فرم تنظيمات پيام كوتاه مشخصات دريافتي از سايت مورد در  فرم تنظيمات پيام كوتاه مشخصات دريافتي از سايت مورد در  فرم تنظيمات پيام كوتاه مشخصات دريافتي از سايت مورد در  نرم افزار با نرم افزار با نرم افزار با نرم افزار با  نظر را جهت ارتباطنظر را جهت ارتباطنظر را جهت ارتباطنظر را جهت ارتباطدر 

    ....را ذخيره كنيد را ذخيره كنيد را ذخيره كنيد را ذخيره كنيد     سايت تكميل نموده و آنسايت تكميل نموده و آنسايت تكميل نموده و آنسايت تكميل نموده و آن
    

    
    

 يكي از موارد استفاده ي پيام كوتاه ، ارسال گزارشات مي باشد براي اين منظور از منوي گزارشات يكي از موارد استفاده ي پيام كوتاه ، ارسال گزارشات مي باشد براي اين منظور از منوي گزارشات يكي از موارد استفاده ي پيام كوتاه ، ارسال گزارشات مي باشد براي اين منظور از منوي گزارشات يكي از موارد استفاده ي پيام كوتاه ، ارسال گزارشات مي باشد براي اين منظور از منوي گزارشات 

    ....    برويدبرويدبرويدبرويدارسال پيام كوتاه از روي گزارشات ، ارسال پيام كوتاه از روي گزارشات ، ارسال پيام كوتاه از روي گزارشات ، ارسال پيام كوتاه از روي گزارشات ،  >      (web service)پيام كوتاه پيام كوتاه پيام كوتاه پيام كوتاه  >     پيام كوتاهپيام كوتاهپيام كوتاهپيام كوتاه     >
    

 
 

براي اين كار ابتدا گزارش مورد نظر خود را انتخاب براي اين كار ابتدا گزارش مورد نظر خود را انتخاب براي اين كار ابتدا گزارش مورد نظر خود را انتخاب براي اين كار ابتدا گزارش مورد نظر خود را انتخاب     ....    دددددر ابتدا قالب پيام كوتاه را طراحي مي كنيدر ابتدا قالب پيام كوتاه را طراحي مي كنيدر ابتدا قالب پيام كوتاه را طراحي مي كنيدر ابتدا قالب پيام كوتاه را طراحي مي كني

طراحي قالب پيام كوتاه طراحي قالب پيام كوتاه طراحي قالب پيام كوتاه طراحي قالب پيام كوتاه . . . .     ددددكرده و سپس بر روي گزينه ي طراحي قالب پيام كوتاه كليك مي كنيكرده و سپس بر روي گزينه ي طراحي قالب پيام كوتاه كليك مي كنيكرده و سپس بر روي گزينه ي طراحي قالب پيام كوتاه كليك مي كنيكرده و سپس بر روي گزينه ي طراحي قالب پيام كوتاه كليك مي كني

    ....در تمام سيستم حسابگر به طور مشابه مي باشد در تمام سيستم حسابگر به طور مشابه مي باشد در تمام سيستم حسابگر به طور مشابه مي باشد در تمام سيستم حسابگر به طور مشابه مي باشد 
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    ....گرددگرددگرددگردداكنون فرم زير براي شما باز مي اكنون فرم زير براي شما باز مي اكنون فرم زير براي شما باز مي اكنون فرم زير براي شما باز مي 
    

    
    

كه در معرفي حساب مشتريان ، شماره كه در معرفي حساب مشتريان ، شماره كه در معرفي حساب مشتريان ، شماره كه در معرفي حساب مشتريان ، شماره     دددددر قسمت نام فيلد تلفن همراه ، فيلدي را انتخاب مي كنيدر قسمت نام فيلد تلفن همراه ، فيلدي را انتخاب مي كنيدر قسمت نام فيلد تلفن همراه ، فيلدي را انتخاب مي كنيدر قسمت نام فيلد تلفن همراه ، فيلدي را انتخاب مي كني

    ....كه به طور معمول همان فيلد موبايل مي باشد كه به طور معمول همان فيلد موبايل مي باشد كه به طور معمول همان فيلد موبايل مي باشد كه به طور معمول همان فيلد موبايل مي باشد     ددددي تلفن همراه را در آن جا وارد كرده ايي تلفن همراه را در آن جا وارد كرده ايي تلفن همراه را در آن جا وارد كرده ايي تلفن همراه را در آن جا وارد كرده اي

قرار قرار قرار قرار ستون نوع شرح مي تواند دو حالت داشته باشد ، چنان چه اين ستون در حالت متن ثابت ستون نوع شرح مي تواند دو حالت داشته باشد ، چنان چه اين ستون در حالت متن ثابت ستون نوع شرح مي تواند دو حالت داشته باشد ، چنان چه اين ستون در حالت متن ثابت ستون نوع شرح مي تواند دو حالت داشته باشد ، چنان چه اين ستون در حالت متن ثابت 

اگر نوع اگر نوع اگر نوع اگر نوع . . . . داشته باشد آن چه كه در ستون متن ثابت قرار دارد عينا در پيام كوتاه ارسال مي گردد داشته باشد آن چه كه در ستون متن ثابت قرار دارد عينا در پيام كوتاه ارسال مي گردد داشته باشد آن چه كه در ستون متن ثابت قرار دارد عينا در پيام كوتاه ارسال مي گردد داشته باشد آن چه كه در ستون متن ثابت قرار دارد عينا در پيام كوتاه ارسال مي گردد 

اشد ، شما مي توانيد در ستون متن ثابت ، فيلدي را كه  اشد ، شما مي توانيد در ستون متن ثابت ، فيلدي را كه شرح بر روي نام فيلد گزارش قرار داشته ب اشد ، شما مي توانيد در ستون متن ثابت ، فيلدي را كه شرح بر روي نام فيلد گزارش قرار داشته ب اشد ، شما مي توانيد در ستون متن ثابت ، فيلدي را كه شرح بر روي نام فيلد گزارش قرار داشته ب شرح بر روي نام فيلد گزارش قرار داشته ب

    ....قصد ارسال آن را داريد انتخاب كنيد قصد ارسال آن را داريد انتخاب كنيد قصد ارسال آن را داريد انتخاب كنيد قصد ارسال آن را داريد انتخاب كنيد 

قرار گيرد ، رديف بعدي از خط جديد آغاز مي گردد در قرار گيرد ، رديف بعدي از خط جديد آغاز مي گردد در قرار گيرد ، رديف بعدي از خط جديد آغاز مي گردد در قرار گيرد ، رديف بعدي از خط جديد آغاز مي گردد در ستون خط جديد اگر بر روي گزينه ي بله ستون خط جديد اگر بر روي گزينه ي بله ستون خط جديد اگر بر روي گزينه ي بله ستون خط جديد اگر بر روي گزينه ي بله 

    ....غير اين صورت در ادامه ي اين رديف مي آيدغير اين صورت در ادامه ي اين رديف مي آيدغير اين صورت در ادامه ي اين رديف مي آيدغير اين صورت در ادامه ي اين رديف مي آيد

با زدن تيك جدا كننده سه رقمي چنان چه متن ارسالي ما عددي باشد ، سه رقم به سه رقم با زدن تيك جدا كننده سه رقمي چنان چه متن ارسالي ما عددي باشد ، سه رقم به سه رقم با زدن تيك جدا كننده سه رقمي چنان چه متن ارسالي ما عددي باشد ، سه رقم به سه رقم با زدن تيك جدا كننده سه رقمي چنان چه متن ارسالي ما عددي باشد ، سه رقم به سه رقم 

    ....جداسازي مي شود جداسازي مي شود جداسازي مي شود جداسازي مي شود 
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قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است برخي از گزارشات مطابق شكل زير به صورت پيش فرض در سيستم برخي از گزارشات مطابق شكل زير به صورت پيش فرض در سيستم برخي از گزارشات مطابق شكل زير به صورت پيش فرض در سيستم برخي از گزارشات مطابق شكل زير به صورت پيش فرض در سيستم 

    ....    آن ها اقدام كنيد آن ها اقدام كنيد آن ها اقدام كنيد آن ها اقدام كنيد     نسبت به ارسال نسبت به ارسال نسبت به ارسال نسبت به ارسال     ددددكه مي توانيكه مي توانيكه مي توانيكه مي تواني
    

    
    

    
    

، صفحه ي پيش ، صفحه ي پيش ، صفحه ي پيش ، صفحه ي پيش     ددددكليك كنيكليك كنيكليك كنيكليك كني    گزارشاتگزارشاتگزارشاتگزارشاتدر منوي باز شده چنان چه بر روي دكمه ي در منوي باز شده چنان چه بر روي دكمه ي در منوي باز شده چنان چه بر روي دكمه ي در منوي باز شده چنان چه بر روي دكمه ي 

    ....نمايش براي شما نمايش داده مي شود نمايش براي شما نمايش داده مي شود نمايش براي شما نمايش داده مي شود نمايش براي شما نمايش داده مي شود 
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اين كه امكان ارسال فرم هايي نظير فاكتور و سند را داشته باشيد مي بايست ابتدا يك زمانبد اين كه امكان ارسال فرم هايي نظير فاكتور و سند را داشته باشيد مي بايست ابتدا يك زمانبد اين كه امكان ارسال فرم هايي نظير فاكتور و سند را داشته باشيد مي بايست ابتدا يك زمانبد اين كه امكان ارسال فرم هايي نظير فاكتور و سند را داشته باشيد مي بايست ابتدا يك زمانبد براي براي براي براي 

صفي از پيام هايي را كه نياز به ارسال آن داريد ايجاد كرده و براساس نحوه صفي از پيام هايي را كه نياز به ارسال آن داريد ايجاد كرده و براساس نحوه صفي از پيام هايي را كه نياز به ارسال آن داريد ايجاد كرده و براساس نحوه صفي از پيام هايي را كه نياز به ارسال آن داريد ايجاد كرده و براساس نحوه ، ، ، ، زمانبد زمانبد زمانبد زمانبد . . . . تعريف كنيد تعريف كنيد تعريف كنيد تعريف كنيد 

        >العات پايه  العات پايه  العات پايه  العات پايه  تعريف زمانبد به  منوي اطتعريف زمانبد به  منوي اطتعريف زمانبد به  منوي اطتعريف زمانبد به  منوي اطبراي براي براي براي . . . . رسال مي كند رسال مي كند رسال مي كند رسال مي كند ااااآن ها را آن ها را آن ها را آن ها را     بندي مورد نظرتان ،بندي مورد نظرتان ،بندي مورد نظرتان ،بندي مورد نظرتان ،ااااي زمي زمي زمي زم

    ....    ددددزمانبند مي رويزمانبند مي رويزمانبند مي رويزمانبند مي روي        >مديريت سيستم  مديريت سيستم  مديريت سيستم  مديريت سيستم  
    

 
 

    ....    دددددر منوي باز شده بر روي دكمه ي جديد كليك مي كنيدر منوي باز شده بر روي دكمه ي جديد كليك مي كنيدر منوي باز شده بر روي دكمه ي جديد كليك مي كنيدر منوي باز شده بر روي دكمه ي جديد كليك مي كني
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در قسمت زمانبند ، پيام كوتاه را در قسمت زمانبند ، پيام كوتاه را در قسمت زمانبند ، پيام كوتاه را در قسمت زمانبند ، پيام كوتاه را . . . .     دددددر قسمت توضيحات ، توضيحاتي را براي زمانبند وارد مي كنيدر قسمت توضيحات ، توضيحاتي را براي زمانبند وارد مي كنيدر قسمت توضيحات ، توضيحاتي را براي زمانبند وارد مي كنيدر قسمت توضيحات ، توضيحاتي را براي زمانبند وارد مي كني

    ....    ددددو تيك فعال را مي زنيو تيك فعال را مي زنيو تيك فعال را مي زنيو تيك فعال را مي زني    ددددانتخاب مي كنيانتخاب مي كنيانتخاب مي كنيانتخاب مي كني

        دددددر قسمت نوع تكرار مي توانيدر قسمت نوع تكرار مي توانيدر قسمت نوع تكرار مي توانيدر قسمت نوع تكرار مي تواني. . . .         ددددخاتمه ي زمانبند را مشخص مي كنيخاتمه ي زمانبند را مشخص مي كنيخاتمه ي زمانبند را مشخص مي كنيخاتمه ي زمانبند را مشخص مي كني    تاريخ و ساعت شروع وتاريخ و ساعت شروع وتاريخ و ساعت شروع وتاريخ و ساعت شروع و

قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است قرار داده شده است .... .... .... .... كه حالت هاي دقيقه اي ، ساعتي و كه حالت هاي دقيقه اي ، ساعتي و كه حالت هاي دقيقه اي ، ساعتي و كه حالت هاي دقيقه اي ، ساعتي و     ددددچگونگي اجراي زمانبد را انتخاب كنيچگونگي اجراي زمانبد را انتخاب كنيچگونگي اجراي زمانبد را انتخاب كنيچگونگي اجراي زمانبد را انتخاب كني

    ....كه نوع تكرار جهت ارسال را مشخص مي كند كه نوع تكرار جهت ارسال را مشخص مي كند كه نوع تكرار جهت ارسال را مشخص مي كند كه نوع تكرار جهت ارسال را مشخص مي كند 

    . . . .     ددددشماره هاي مورد نظر را انتخاب نموده و نسبت به ارسال اقدام نماييشماره هاي مورد نظر را انتخاب نموده و نسبت به ارسال اقدام نماييشماره هاي مورد نظر را انتخاب نموده و نسبت به ارسال اقدام نماييشماره هاي مورد نظر را انتخاب نموده و نسبت به ارسال اقدام نمايي    ددددباز شده مي توانيباز شده مي توانيباز شده مي توانيباز شده مي تواني    فرمفرمفرمفرمدر در در در 

    ....يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار حسابگر ارسال پيام كوتاه از فاكتورها مي باشد يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار حسابگر ارسال پيام كوتاه از فاكتورها مي باشد يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار حسابگر ارسال پيام كوتاه از فاكتورها مي باشد يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار حسابگر ارسال پيام كوتاه از فاكتورها مي باشد 
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    ....پس از كليك بر روي دكمه ي پيام كوتاه صفحه ي زير باز مي گردد پس از كليك بر روي دكمه ي پيام كوتاه صفحه ي زير باز مي گردد پس از كليك بر روي دكمه ي پيام كوتاه صفحه ي زير باز مي گردد پس از كليك بر روي دكمه ي پيام كوتاه صفحه ي زير باز مي گردد 
    
    

    
    

    ....، وارد صف زمانبد شده و ارسال مي گردد ، وارد صف زمانبد شده و ارسال مي گردد ، وارد صف زمانبد شده و ارسال مي گردد ، وارد صف زمانبد شده و ارسال مي گردد كه باز زدن دكمه ي ارسال پيام كوتاه كه باز زدن دكمه ي ارسال پيام كوتاه كه باز زدن دكمه ي ارسال پيام كوتاه كه باز زدن دكمه ي ارسال پيام كوتاه 
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    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه
ممكن است بخواهيد مواد اوليه را كه به صورت فله اي خريداري نموده ايد را به بخش هاي ممكن است بخواهيد مواد اوليه را كه به صورت فله اي خريداري نموده ايد را به بخش هاي ممكن است بخواهيد مواد اوليه را كه به صورت فله اي خريداري نموده ايد را به بخش هاي ممكن است بخواهيد مواد اوليه را كه به صورت فله اي خريداري نموده ايد را به بخش هاي 

درنرم افزار درنرم افزار درنرم افزار درنرم افزار . . . . خود را با بسته بندي هاي متفاوت ارايه نماييدخود را با بسته بندي هاي متفاوت ارايه نماييدخود را با بسته بندي هاي متفاوت ارايه نماييدخود را با بسته بندي هاي متفاوت ارايه نماييدكوچكتر تفكيك نماييد و يا كاالهاي كوچكتر تفكيك نماييد و يا كاالهاي كوچكتر تفكيك نماييد و يا كاالهاي كوچكتر تفكيك نماييد و يا كاالهاي 

حسابداري صنعتي تجزيه اين امكان وجود دارد كه مواد اوليه خود را به چندين محصول با كيفيت حسابداري صنعتي تجزيه اين امكان وجود دارد كه مواد اوليه خود را به چندين محصول با كيفيت حسابداري صنعتي تجزيه اين امكان وجود دارد كه مواد اوليه خود را به چندين محصول با كيفيت حسابداري صنعتي تجزيه اين امكان وجود دارد كه مواد اوليه خود را به چندين محصول با كيفيت 

مختلف دسته بندي نماييد يا حتي جهت تعيين قيمت آن از  مختلف دسته بندي نماييد يا حتي جهت تعيين قيمت آن از هاي متفاوت و يا با بسته بندي هاي  مختلف دسته بندي نماييد يا حتي جهت تعيين قيمت آن از هاي متفاوت و يا با بسته بندي هاي  مختلف دسته بندي نماييد يا حتي جهت تعيين قيمت آن از هاي متفاوت و يا با بسته بندي هاي  هاي متفاوت و يا با بسته بندي هاي 

  ....ددددقيمت پيش بيني شده استفاده كنيقيمت پيش بيني شده استفاده كنيقيمت پيش بيني شده استفاده كنيقيمت پيش بيني شده استفاده كني

 >معرفي كاال ها معرفي كاال ها معرفي كاال ها معرفي كاال ها     >براي استفاده از تجزيه در حسابداري صنعتي ابتدا از منوي اطالعات پايه براي استفاده از تجزيه در حسابداري صنعتي ابتدا از منوي اطالعات پايه براي استفاده از تجزيه در حسابداري صنعتي ابتدا از منوي اطالعات پايه براي استفاده از تجزيه در حسابداري صنعتي ابتدا از منوي اطالعات پايه 

اطالعات اقالم موجودي ، اسامي كاالهايي را كه قرار است حاصل تجزيه مواد ديگر باشد را تعريف اطالعات اقالم موجودي ، اسامي كاالهايي را كه قرار است حاصل تجزيه مواد ديگر باشد را تعريف اطالعات اقالم موجودي ، اسامي كاالهايي را كه قرار است حاصل تجزيه مواد ديگر باشد را تعريف اطالعات اقالم موجودي ، اسامي كاالهايي را كه قرار است حاصل تجزيه مواد ديگر باشد را تعريف 

سپس در قسمت ليست مواد سازنده سپس در قسمت ليست مواد سازنده سپس در قسمت ليست مواد سازنده سپس در قسمت ليست مواد سازنده ....نماييد وكالس كاالي آن را محصول تجزيه انتخاب كنيدنماييد وكالس كاالي آن را محصول تجزيه انتخاب كنيدنماييد وكالس كاالي آن را محصول تجزيه انتخاب كنيدنماييد وكالس كاالي آن را محصول تجزيه انتخاب كنيد

 ماده ي اوليه ي آن راماده ي اوليه ي آن راماده ي اوليه ي آن راماده ي اوليه ي آن را محصول حاصل از تجزيه را انتخاب نماييد ودر برگه ي ليست مواد سازنده،محصول حاصل از تجزيه را انتخاب نماييد ودر برگه ي ليست مواد سازنده،محصول حاصل از تجزيه را انتخاب نماييد ودر برگه ي ليست مواد سازنده،محصول حاصل از تجزيه را انتخاب نماييد ودر برگه ي ليست مواد سازنده،

    ....و مقدار مصرفي آن را همواره برابر با يك قرار دهيدو مقدار مصرفي آن را همواره برابر با يك قرار دهيدو مقدار مصرفي آن را همواره برابر با يك قرار دهيدو مقدار مصرفي آن را همواره برابر با يك قرار دهيد انتخاب نماييدانتخاب نماييدانتخاب نماييدانتخاب نماييد
 

 
 

براي هر عمل تجزيه شماره براي هر عمل تجزيه شماره براي هر عمل تجزيه شماره براي هر عمل تجزيه شماره  تجزيه ،تجزيه ،تجزيه ،تجزيه ،    >عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي  >از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه از منوي عمليات روزانه 

نام ماده اوليه، مواد اوليه را نام ماده اوليه، مواد اوليه را نام ماده اوليه، مواد اوليه را نام ماده اوليه، مواد اوليه را / / / / در قسمت كددر قسمت كددر قسمت كددر قسمت كد....تجزيه را به دلخواه وارد نماييدتجزيه را به دلخواه وارد نماييدتجزيه را به دلخواه وارد نماييدتجزيه را به دلخواه وارد نماييدفرمول و نام فرمول فرمول و نام فرمول فرمول و نام فرمول فرمول و نام فرمول 

انتخاب نماييد و در قسمت مقدار مصرفي ميزاني كه قرار است مواد اوليه براي تجزيه مورد استفاده انتخاب نماييد و در قسمت مقدار مصرفي ميزاني كه قرار است مواد اوليه براي تجزيه مورد استفاده انتخاب نماييد و در قسمت مقدار مصرفي ميزاني كه قرار است مواد اوليه براي تجزيه مورد استفاده انتخاب نماييد و در قسمت مقدار مصرفي ميزاني كه قرار است مواد اوليه براي تجزيه مورد استفاده 

    ....قرارگيرد را وارد نماييدقرارگيرد را وارد نماييدقرارگيرد را وارد نماييدقرارگيرد را وارد نماييد

،انباري كه قرار است محصول حاصل از تجزيه در آن قرار  � ،انباري كه قرار است محصول حاصل از تجزيه در آن قرار در ستون نام انبار ،انباري كه قرار است محصول حاصل از تجزيه در آن قرار در ستون نام انبار ،انباري كه قرار است محصول حاصل از تجزيه در آن قرار در ستون نام انبار گيرد را گيرد را گيرد را گيرد را در ستون نام انبار

    ....انتخاب نماييدانتخاب نماييدانتخاب نماييدانتخاب نماييد

    . . . . نام محصوالت تجزيه را انتخاب نماييدنام محصوالت تجزيه را انتخاب نماييدنام محصوالت تجزيه را انتخاب نماييدنام محصوالت تجزيه را انتخاب نماييد/ / / / نام محصول ،كدنام محصول ،كدنام محصول ،كدنام محصول ،كد/ / / / در ستون كد در ستون كد در ستون كد در ستون كد  �
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    ....در ستون مقدار توليد ، مقداري كه قرار است از هر كدام توليد شود را وارد نماييد در ستون مقدار توليد ، مقداري كه قرار است از هر كدام توليد شود را وارد نماييد در ستون مقدار توليد ، مقداري كه قرار است از هر كدام توليد شود را وارد نماييد در ستون مقدار توليد ، مقداري كه قرار است از هر كدام توليد شود را وارد نماييد  �

در ستون قيمت پيش بيني، با توجه به قيمت بازار قيمت پيش بيني را براي هر كدام از در ستون قيمت پيش بيني، با توجه به قيمت بازار قيمت پيش بيني را براي هر كدام از در ستون قيمت پيش بيني، با توجه به قيمت بازار قيمت پيش بيني را براي هر كدام از در ستون قيمت پيش بيني، با توجه به قيمت بازار قيمت پيش بيني را براي هر كدام از  �

سيستم با توجه به سيستم با توجه به سيستم با توجه به سيستم با توجه به . . . . يه وارد نماييد و دكمه ي محاسبه را فشار دهيديه وارد نماييد و دكمه ي محاسبه را فشار دهيديه وارد نماييد و دكمه ي محاسبه را فشار دهيديه وارد نماييد و دكمه ي محاسبه را فشار دهيدمحصوالت تجزمحصوالت تجزمحصوالت تجزمحصوالت تجز

 ....ارزش مواد اوليه و قيمت پيش بيني شده ارزش هر واحد آن را محاسبه مي كندارزش مواد اوليه و قيمت پيش بيني شده ارزش هر واحد آن را محاسبه مي كندارزش مواد اوليه و قيمت پيش بيني شده ارزش هر واحد آن را محاسبه مي كندارزش مواد اوليه و قيمت پيش بيني شده ارزش هر واحد آن را محاسبه مي كند

 
 

با زدن دكمه ي دوباره سازي سطوح قيمت از روي قيمت محاسبه شده مي توان قيمت محاسبه با زدن دكمه ي دوباره سازي سطوح قيمت از روي قيمت محاسبه شده مي توان قيمت محاسبه با زدن دكمه ي دوباره سازي سطوح قيمت از روي قيمت محاسبه شده مي توان قيمت محاسبه با زدن دكمه ي دوباره سازي سطوح قيمت از روي قيمت محاسبه شده مي توان قيمت محاسبه 

اطالعات اقالم اطالعات اقالم اطالعات اقالم اطالعات اقالم  >معرفي كاالها معرفي كاالها معرفي كاالها معرفي كاالها     >العات پايه العات پايه العات پايه العات پايه شده را جايگزين يكي از سطوح قيمت در منوي اطشده را جايگزين يكي از سطوح قيمت در منوي اطشده را جايگزين يكي از سطوح قيمت در منوي اطشده را جايگزين يكي از سطوح قيمت در منوي اط

    ....قيمت فروش نمودقيمت فروش نمودقيمت فروش نمودقيمت فروش نمود    >موجودي موجودي موجودي موجودي 
 

 
 

رسيدانبارتوليد با زدن دكمه ي رسيدانبارتوليد با زدن دكمه ي رسيدانبارتوليد با زدن دكمه ي رسيدانبارتوليد با زدن دكمه ي     >عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي عمليات حسابداري صنعتي >سپس در منوي عمليات روزانه سپس در منوي عمليات روزانه سپس در منوي عمليات روزانه سپس در منوي عمليات روزانه 

در اين قسمت نيزمي توان ميزان مواد در اين قسمت نيزمي توان ميزان مواد در اين قسمت نيزمي توان ميزان مواد در اين قسمت نيزمي توان ميزان مواد ....نام فرمول تجزيه مورد نظررا انتخاب نماييدنام فرمول تجزيه مورد نظررا انتخاب نماييدنام فرمول تجزيه مورد نظررا انتخاب نماييدنام فرمول تجزيه مورد نظررا انتخاب نماييد/ / / / تجزيه شماره تجزيه شماره تجزيه شماره تجزيه شماره 

براي محصوالت تجزيه رسيد انبار براي محصوالت تجزيه رسيد انبار براي محصوالت تجزيه رسيد انبار براي محصوالت تجزيه رسيد انبار ....سپس دكمه ي تاييد را كليك كنيدسپس دكمه ي تاييد را كليك كنيدسپس دكمه ي تاييد را كليك كنيدسپس دكمه ي تاييد را كليك كنيد....اوليه مصرفي را تغيير داداوليه مصرفي را تغيير داداوليه مصرفي را تغيير داداوليه مصرفي را تغيير داد

وليد صادر مي گردد و طبق حواله صادر شده ماده اوليه ا وليد صادر مي گردد و طبق حواله صادر شده ماده اوليه ات وليد صادر مي گردد و طبق حواله صادر شده ماده اوليه ات وليد صادر مي گردد و طبق حواله صادر شده ماده اوليه ات     . . . . ز انبار خارج مي گردد ز انبار خارج مي گردد ز انبار خارج مي گردد ز انبار خارج مي گردد ت
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قسمت هشـتـم

 Pocket Cyber برنامه
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 Pocket Cyberآموزش نصب و راه اندازی 

 ها:پیش نیاز

 در سیستم سرور: Net FrameWork.نصب  -1

را بر اساس سیستم عامل    NetFx 4.0.برنامه  ،برنامه CDدر   Addinاز پوشه  نصب برنامهبرای 

 در سیستم شما نصب است از این مرحله صرف نظر کنید. Net.مربوطه نصب کنید. اگر 

 IIS (Internet Information Service)فعال کردن  -2

 را انتخاب نمایید. Programs And Featuresبه کنترل پنل بروید و گزینه   IISبرای نصب 
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 را کلیک نمایید Turn windows Features On or Offسپس گزینه 

 

را تیک کنید و صبر کنید تا نصب به اتمام  Internet Information Serviceدر مرحله بعدی 

 برسد. 
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 (Shygun Sync Service)نصب برنامه همسان ساز شایگان سیستم  - 3  

را باز کنید  Shygun Syncپوشه ، برنامه DVDاز  ساز شایگان سیستمبرنامه همسانبرای نصب 

 Nextآمدگویی بر روی دکمه در صفحه خوش ،و پس از اجرای برنامه نصب را اجرا نمایید Setupو 

 کلیک کنید.

 

شود و در صورتیکه اشکالی جهت نصب وجود نداشته باشد در این پنجره رایانه شما بررسی می

 کلیک کنید.  installحال بر روی دکمه  ؛شودبرنامه آماده نصب می
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 کلیک کنید.  Finishپس از پایان نصب بر روی دکمه 

 

 در تبلت: PPCنصب برنامه  - 4

 پیش نیازها:

 .اینچی باشد 7سایز صفحه نمایش تبلت حداقل باید  –الف 

 .باالتر باشد 4.2.2نسخه اندروید باید از  –ب 

  (Unknown Source) فعال کردن تنظیمات اجازه نصب برنامه ناشناس –ج 
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به حافظه را برنامه موجود است  DVDکه در  PocketCyber.APKابتدا فایل  PPCبرای نصب 

در داخلی تبلت خود انتقال دهید. قبل از نصب برنامه الزم است که از منوی تنظیمات اندروید 

کنید. برای را فعال های ناشناس برای سیستم عامل اندروید اجازه نصب برنامهداخل تبلت خود 

گزینه  Securityابتدا وارد منوی تنظیمات دستگاه خود شوید؛ سپس از تب سازی فعال

Unknown Sources  را تیک کنید. توجه داشته باشید که این گزینه ممکن است در

 های مختلف مسیرهای متفاوتی داشته باشد.دستگاه

 
 

 

را نصب نمایید. بعد از  PPCو برنامه اید بروید را در آن قرار داده PPCحال به محلی که فایل 

 شوید.نصب وارد تنظیمات برنامه می
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 را انتخاب نمایید.در این قسمت باید زبان برنامه 

 
 

دستگاه توسط این نام در برنامه حسابگر مشخص  .وارد کنیدسپس یک نام برای تبلت خود 

 .دکمه بعدی را لمس نماییدسپس  شود.می

 

 
 

سرور صحیح باشد به  IPدر صورتیکه آدرس  آی پی سرور را وارد کنید.آدرس  باید مرحلهاین در 

 دهد. شما پیغام اتصال موفق را نمایش می
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 بعد از تنظیم آی پی سرور باید نام سرور پایگاه داده را وارد کنید:

 

نوشته شود. سپس  sqlنام  سپسو  پایگاه داده دقت کنید در این قسمت باید اسم کامپیوتر سرور

را وارد کنید که به طور معمول  sqlدوباره دکمه بعدی را لمس کنید. در این قسمت باید نام کاربری 

sa  است و سپس رمز ورودsql رمز در غیر این صورت  .است 123@123طور پیش فرض  به که

 سپس دکمه بعدی را لمس نمایید.را وارد کنید.  saکاربر 

  نیز استفاده کنید. saتوانید از نام کاربری غیر از نکته: می
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رار باشد به مرحله بعدی که اتصال برقود در صورتیشبرنامه به پایگاه داده بررسی می سپس اتصال

 شوید.هدایت می

 

  وارد کنید.شرکت را  بعد از تنظیم پایگاه داده نام خالصه
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 .کنیدبه برنامه معرفی مورد نظر را  دوره مالی

 

و  ه این کد را از پشتیبانی دریافتپرسد کسازی را از شما میبرنامه رمز فعال ،بعد از این مرحله

 کنید.برنامه را فعال می

 

 باید به اینترنت دسترسی داشته باشید.  ،تبلت سازینکته: هنگام فعال

بندی نمایش داده گروهها را انتخاب کنید که با شدن برنامه باید نحوه نمایش کاالپس از فعال 

 شوند یا خیر.



374 
 

 

 
 

توانید تنظیمات هستید در این منو می های قابل اتصالاپگرسپس اگر مایل به استفاده از چ

 .را لمس نمایید ادعدر غیر این صورت دکمه ب مربوطه را انجام دهید.

 
مکانی خود دانلود های آفالین برنامه را با توجه به موقعیت توانید نقشهبعد از این مرحله می

های دکمه دریافت نقشه را لمس نمایید. توجه داشته باشید که اگر به نقشه برای این کار نمایید.

ها را بارگذاری از طریق اینترنت نقشه اتوماتیکطور آفالین دسترسی نداشته باشید برنامه به 

 کند.می

 

 شوید.میصفحه اصلی برنامه پاکت سایبر  بعد از این مرحله شما وارد
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تا امکان  تایید شود Cyber Accountشما باید در برنامه  PPCتوجه داشته باشید که کاربر 

 برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.تبادل اطالعات ایجاد شود. 

و  Pocket Pcهای فروش و تخفیفات، ارتباط با از منوی عملیات روزانه، مدیریت سیاست

 را باز نمایید. Pocket Pcتنظیمات 

 

 شود تبلت مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه اصالح را کلیک نمایید.در پنجره ای که باز می
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 تیک تایید را بزنید و ذخیره کنید.

باشد. دقت داشته باشید که این مرحله ممکن است تا مه شما آماده بروزرسانی اولیه میاکنون برنا

باشد. اگر در پنجره رسانی اولیه تبلت آماده استفاده میاز بروز ند دقیقه زمان ببرد. بعدچ

 تبلت شما شناسایی نشد دکمه تغییرات باالی پنجره را کلیک کنید. ،تنظیمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   377       کاربران                                                                        یراهنما –(  Cyber Account)   9حسابگر نسخه   

 

 

 PPCراهنمای استفاده از 
را  هاو پرداخت دریافت ؛توانید فاکتورهای فروش، خرید و ... را صادر کنیدشما می PPCدر برنامه 

 تتبلدر نهایت اپراتور  و عملیات انبارگردانی را انجام دهید ؛حساب معرفی کنید ؛ثبت کنید

 شود.گزارش وضعیت کارکرد خود را مشاهده کند که در ادامه هر بخش توضیح داده میتواند می
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فاکتورهای مختلف از قبیل فروش، خرید، برگشت از فروش و برگشت از خرید از طریق   -1

ضمن اینکه برای دریافت های نقدی بانکی و ... از دکمه  ؛این منوها قابل دسترسی است

 کنیم.دریافت استفاده می

کنیم ضمن اینکه برای ها از این گزینه استفاده میها و مانده حساببرای مرور حساب -2

 توان از این طریق اقدام کرد.تعریف حساب جدید هم می

های رگردانی را مدیریت کنید و فاکتورتوانید کارهای مربوط به انبااز طریق این منو می  -3

 تعدیل را صادر کنید.

توانید نقاطی که باید ویزیت شود و مسیر ویزیتور و منوی مربوط به نقشه که می  -4

 .همچنین مسیریابی را مشاهده کنید

 ها استفاده کنید.توانید از این گزینهبرای تنظیم یادآور می -5

 این منو قابل تهیه است. گزارشات مربوط به فروش بر حسب تاریخ و مشتری از -6

در این قسمت تنظیمات برنامه و همچنین پارامترهای بروزرسانی وجود دارد که در  -7

 ادامه تشریح خواهد شد.

 فاکتور: صدور – 1
را ، خرید، برگشت از خرید و برگشت از فروش های فروشتوانید انواع فاکتورمی PPCدر برنامه 

ابتدا دکمه  فروش برای صدور فاکتورها را دریافت کنید. و در برنامه حسابگر آن نمودهصادر 

توانید لیست فاکتورهای می شودمی ای که بازر فروش را لمس کنید. سپس در صفحهفاکتو

کلیک کنید در پنجره  . برای صدور فاکتور جدید بر روی دکمه کنیدصادرشده را مشاهده 

حساب  تانتخاب کنید. در قسمر، تاریخ فاکتور را با لمس دکمه بازشده در قسمت تاریخ فاکتو

را لمس کنید در این قسمت لیست    طرف حساب فاکتور را انتخاب کنید. برای این کار دکمه

خواهید حساب حساب مورد نظر را انتخاب کنید درصورتیکه می ،کنیدها را مشاهده میحساب

 ،لمس کنید و حساب را معرفی کنید. در قسمت توضیحات جدید تعریف کنید بر روی دکمه 

 سپس دکمه ذخیره را فشار دهید. توضیحات فاکتور را وارد کنید.
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توانید کاالها را به صورت به منوی انتخاب کاالها منتقل خواهید شد که می ،بعد از انتخاب حساب

توانید نحوه نمایش لیست را میلیستی یا کاتالوگی مشاهده و به فاکتور اضافه کنید. با دکمه 

تعداد توانید قیمت و یا می ضمناً با زدن دکمه شود و کاال انتخاب می لمس کاال، بادهید.  تغییر

 کاالها را تغییر دهید.واحد و 
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توانید با استفاده از منوی سمت چپ فاکتور خود را نهایی کنید. در این بعد از انتخاب کاالها می

پرداخت را نیز از و همچنین چاپ فاکتور و دریافت  ؛توانید تخفیف و هزینه را وارد کنیدمنو می

 توانید انجام دهید.همین منو می
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توانید توضیحات مربوط به آن و می و انتخاب گزینه  دکمه دریافتپس از لمس  دریافت:

چک و یا کارت انتخاب کنید ، روش نقدی 3همچنین مبلغ را وارد کنید و نوع پرداخت را هم از 

 طبق تصویر زیر:

 

 
 

توانید توجه داشته باشید که گزینه دریافت از طریق منوی اصلی هم قابل انجام است و می

 خود را ثبت کنید. هایدریافتی

برای وارد کردن تخفیفات و هزینه فاکتور پس از لمس دکمه تخفیف یا هزینه  :و هزینه تخفیف

 توانید به درصد یا مبلغ تخفیف یا هزینه مورد نظر را وارد کنید.می
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پس از ورود اطالعات فاکتور ذخیره را لمس کنید و از فاکتور خارج شوید، در هنگام خروج از 

ای روبرو خواهید شد که آیا مایل به بستن فاکتور هستید یا خیر. در صورت انتخاب فاکتور با گزینه

وارد کنید. توانید دریافت آن را گزینه بستن فاکتور دیگر قادر به اصالح آن نخواهید بود و فقط می
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در صورت تمایل به اصالح آن در مراحل بعدی گزینه بله و برای بستن فاکتور گزینه بستن را 

 انتخاب کنید.

 

تمامی فاکتورهای دیگر از قبیل سفارش و برگشت و خرید و ... به همین صورت قابل صدور است. 

سانی فاکتورها از منوی دقت کنید برای ارسال فاکتورها حداقل یک بروزرسانی سریع و یا بروزر

 نیز انجام شود. خودکارتواند به صورت بروزرسانی نیاز است. توجه داشته باشید که بروزرسانی می

 

 ها:لیست حساب – 2
یا تعریف حساب جدید استفاده ها و ها و مانده حسابتوانید برای مرور حساباز این گزینه می

در پنجره بازشده  را لمس نموده؛ دکمه ها، برای تعریف حساب جدید در لیست حسابکنید. 

تکمیل را  ملی و ... تلفن همراه، آدرس، کدای نام حساب و مشخصات حساب مانند هقسمت

 ه کلیک کنید.رسپس بر روی دکمه ذخی .نمایید
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 منوی انبارگردانی: – 3
های کاال را در انبار ثبت و به برنامه ل انبارگردانی ایجاد کنید. ماندهتوانید فایدر این قسمت می

 برای انبار گردانی به موارد زیر توجه فرمایید:حسابگر ارسال کنید 

شود که به عنوان انبار پیش فرض در برنامه سایبر تعریف الف( انبارگردانی برای انباری انجام می

 شده باشد.
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ردانی پایان دوره ثبت خواهد شد. ب( پس از بروزرسانی انبارگردانی، فایل مغایرت آن در انبارگ

  شود.میانبار گردانی در پاکت سایبر همانند صدور بقیه فاکتورها انجام 

 مراجعه کنید.حسابگر شما برای صدور فاکتور تعدیل باید به منوی فایل مغایرت در برنامه 

 نقشه: – 4
داشته باشید. برای  دسترسی نقشه بهآفالین  آنالین و توانید به صورتشما می PPCدر برنامه 

ها، نقشه ابتدا از منوی بروزرسانی دریافت نقشه را انتخاب کنید. در لیست نقشه دریافت نسخه

 مورد نظر خود را برای دانلود انتخاب کرده و صبر کنید تا دانلود به اتمام برسد.

 

توانید ها مینقشه نکته: توجه داشته باشید در صورت عدم وجود منطقه مورد نظر شما در لیست

 شایگان سیستم ارسال نمایید.شرکت  بهبرای اضافه شدن آن درخواست خود را 

توانید نقشه مورد نظر و نقاط تعریف شده برای ویزیت را مشاهده کنید و با بعد از دانلود نقشه می

هایی را که توانند مکاناپراتورها می PPCدر برنامه  کلیک روی نقطه برای آن فاکتور صادر کنید.

توسط برنامه حسابگر در نقشه ثبت شده است را مشاهده کنند و در آن نقاط اقدام به ثبت فاکتور 

برای این کار از منوی نقشه برنامه یکی از نقاط تعیین شده را  و یا ثبت عدم ویزیت مشتری نمایند.

 لمس نمایید.
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توانید نقطه فعلی خود را ببینید و مسیر مورد نظر در تبلت می Location سرویس با روشن بودن

توانید نقاط تعیین شده برای را بر اساس نقاط انتخاب نمایید. با انتخاب دکمه لیست نقاط نیز می

توانید لمس کنید می که نقاط تعیین شده رادر صورتی ویزیت را به صورت لیست مشاهده فرمایید.

 اکتور جدید و یا دلیل عدم ویزیت صادر کنید.برای آن شخص یا حساب ف
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 یادآور:-5
 برای تنظیم یادآور از این منو استفاده کنید. 

 

رد نظر برای هشدار را در قسمت موضوع شرح یادآور را وارد کنید و قسمت تاریخ و زمان مو

 را طوری تنظیم کنید که هر روز به شما هشدار دهد. یادآور توانید این . میانتخاب نمایید
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 گزارشات – 6
استفاده کنید، در  اس مشتری و یا تاریخ از این منوبرای تهیه گزارشات فروش و سفارش و ... بر اس

برای گزارش مورد نظر خود تعیین کنید و  را تاریخیتوانید نوع گزارش و فیلتر سمت میاین ق

 گزارش را به صورت لیست و یا نمودار مشاهده کنید.

خود را  و حسابداری فروشعملیات تواند در این گزارش ویزیتور می گزارش بر اساس تاریخ: -1-6

 بر اساس تاریخ و مبلغ فروش مشاهده کند.

تواند بر اساس مشتری و مبالغ فروش در این گزارش ویزیتور می گزارش بر اساس حساب: -2-6

 گزارش مورد نظر را مشاهده کند.

این گزارش برای مشاهده فروش بر اساس حساب و تاریخ و مبلغ  گزارش با جزئیات: -3-6

 باشد.می

 بروزرسانی – 7
در منوی شود. پرداخته می PPCو  Cyber Accountدر این قسمت به تبادل اطالعات بین 

شوند. همچنین ارسال فاکتورها نیز از ... بروز می ها و کاالها وبروزرسانی اطالعات مربوط به حساب

 همین طریق انجام خواهد شد.

 شود.با این بروزرسانی اطالعات حساب، بروزرسانی میبروزرسانی حساب:  -1-7

 کند.را به برنامه حسابگر ارسال می PPCبروزرسانی فاکتورها: فاکتورهای صادر شده در  -2-7

 .کندهای مشتریان را بروزرسانی میحسابصورتبروزرسانی صورت حساب:  -3-7

فرض را فعال کرده که گزینه فاکتورهای پیشدر صورتیفرض: پیشبروزرسانی فاکتور  -4-7

 خواهد شد.انجام باشید از طریق این منو بروزرسانی 

ثبت شده است را  PPCکه در  انبارگردانیانبارگردانی: اطالعات مربوط به فاکتورهای  -5-7

 .ارسال و صادر می کند

 د.به کاالها را بروزرسانی خواهد کر بروزرسانی کاالها: اطالعات مربوط -6-7

 مانده کاالها: مانده مقداری کاالها توسط این گزینه بروز خواهد شد. -7-7

 کند.ارسال می PPCآلبوم: تصاویر مربوط به کاالها را به  -8-7

توانید منطقه مورد نظر خود را از این منو برای استفاده آفالین از نقشه می دریافت نقشه: -9-7

 دریافت کنید.

 شود.این منو بروزرسانی می مسیرها: نقاط و مسیرهای مشخص شده برای ویزیتور از -10-7

توانید بروزرسانی سریع را انجام دهید تا تمامی اطالعات مورد نیاز مربوط به صدور شما می

را به روزرسانی ها توانید گزینه به گزینه فاکتورها بروزرسانی شود. برای تسریع بروزرسانی می
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رسانی خودکار را لمس کنید و باید دکمه بروزبرای تنظیم بروز رسانی خودکار  انجام دهید.

 سازی را تیک کنید مانند تصویر زیر:فعال
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یک نمایید. های مورد نیاز برای هر بار بروزرسانی خودکار را تتوانید سرویسسازی میپس از فعال

بندی هم قابل تنظیم است. همچنین فاصله بین زمان بندی و ساعت پایانساعت شروع زمان اضمن

 تعریف کنید.هر بروزرسانی را از قسمت فاصله )دقیقه( 

دقیقه باشد که وقت کاربر بیش از حد صرف  10نکته: بهتر است فاصله بین هر بروزرسانی حداقل 

 بروز رسانی نشود و حجم دیتای کمتری نیز مصرف شود.

برای خطایابی از منوی بروزرسانی دکمه  داد،سانی را انجام ندر صورتی که تبلت شما بروزرنکته: 

تست ارتباط را بزنید. در اینجا مشخص خواهد شد که مشکل عدم ارتباط از سرویس و یا پایگاه 

باشد. سپس برای حل مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید. برای ارسال مشکل برنامه به تیم داده می

 پشتیبانی مراحل زیر را دنبال کنید:
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مه درباره ما را فشار دهید سپس دکمه ارسال را نگه دارید و شما وارد محیط از منوی اصلی دک

 را بزنید. Sendارسال ایمیل خواهید شد. در این قسمت فقط دکمه 

توجه داشته باشید که این کار را فقط با هماهنگی تیم پشتیبانی انجام دهید. ضمن اینکه با این 

 شود.ارسال می رای بررسی کارشناسان ماکار اطالعات شما ب

 
 

 لمستوانید گزینه تنظیمات را چند ثانیه تنظیمات دستگاه به صورت دستی میضمناً برای تغییر 

توانید به صورت جزء به تا منوی تنظیمات به صورت موردی ظاهر شود. در این قسمت می کنید

 جزء تنظیمات دستگاه را تغییر دهید.
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