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پيشگفتار
رن
شباز تاسیس گردید .پژواک کار خود
گروه مهندیس کامپیوتر پژواک در سال  1378توسط جمعی از
خبه دانشگاه ر
مهندسی ر
ن
اولی دستاورد
را با طراحی نرمافزار های مایل و تجاری و فروش سخت افزارهای مورد نیاز کاربران آغاز نمود .نرمافزار حسابداری پرنس ر
ارزشمند این گروه است که امروزه بیش از  30000کاربر فعال در رسارس ایران عزیزمان دارد.
نظب اونس ،پردیس،
گروه مهندیس کامپیوتر پژواک بر تخصصگر رای و انعطافپذیری نرم افزارها تاکید دارد ،لذا نرمافزارهای بسیاری ر
پدال ،زعفران و  ...را برای صنوف مختلف و مطابق با نیاز و تخصص هر شغل طراحی و ارائه نموده است.
در این راستا از مشاورهها و تعامل دو سویه با اصناف و اتحادیههای مربوطه و واحدهای بازر ن
گای یاری طلبیده و موفق به تولید ر
بهبین
و استانداردترین نرمافزارهای ت خصیص مشاغل در ایران شده است .گروه مهندیس کامپیوتر پژواک ،همواره از آخرین تکنولوژیها و
ی
اری باال در ر ن
عی سادگ و کاربر پسند بودن ،از موفقیتهای این گروه تولیدی
متدهای روز برنامهنوییس استفاده نموده و
دستیای به کار ر
ر
ن
همچنی بهمنظور کاربری هرچه ر
رن
بهب نرمافزارها و پشتیبای دائمی و رسارسی از کاربران ،ارائه آموزشهای جامع اولیه و دورهای
است.
ن
به صورت جدی و همه روزه از اولویت های گروه مهندیس پژواک می باشد .در حال حاض گروه مهندیس کامپیوتری پژواک با بیش از
 250نماینده و عامل فروش و خدمات پس از فروش در رستارس ایران در حال خدمات ن
رسای به هموطنان عزیزمان است.
واالی در صنعت تولید نرم افزار کشور به دست آورد .طراحی
در طی چندین سال فعالیت ،گروه مهندیس پژواک توانسته است جایگاه ر
ن
ن
و ارائهی نرم افزارهای گوناگون وکاربردی به ویژه نرم افزارهای تخصیص شده اصناف ،بروزرسایهای مداوم و ماهانه ،پشتیبای دائم
و خدمات پس از فروش به کاربران و موارد مشابه ،از جمله فعالیت های این ررسکت می باشد .شایان ذکر است که برخی نرمافزارهای
تولید شده توسط این گروه ،رقیب داخیل ندارند.
رن
همچنی این گروه موفق به کسب افتخار رای شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 اخذ گواهینامه ISO 10004 , ISO 10002 دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مرصف کنندگان در  17اسفند ماه 95 تقدیر از گروه مهندیس نرم افزار پژواک "مجری پروژه انتخاب رالکبونییک" توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تابستان 95
معتب ایران
 حضور فعال در بسیاری ازنمایشگا های ربا آرزوي رضایت و موفقیت شما
مهندیس نرم افزار پژواک
ررسکت
ر
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مقدمه
امروزه دیگر شاید نتوان کسب و کار یا ررس رکت را پیدا کرد که اسناد حسابداری خود را به صورت ر
دست در دفاتر کاغذی ثبت و نگهداری
های که این سیستم ها برای صاحبان مشاغل و مدیران
کند .در سال های ر
اخب به دلیل توسعه سیستم های نرم افزاری و قابلیت ر
اگب شده است.
ررسکت ها و موسسات فراهم می کنند ،استفاده از آنها بسیار فر ر
بنابراین یک حسابدار برای اینکه بتواند در شغل خود بماند و یا اینکه حرفه خود را توسعه دهد نیاز دارد با نرم افزارهای مختلف مایل
ی
همچنی یادیگری نرم افزارهای حسابداری برای ن
رن
کسای هم که به تازگ قصد ورود به بازار کار را
آشنای کامل داشته باشد.
و حسابداری ر
ر
دارند تقریبا الزامی شده است .لذا این نرم افزارها در اغلب دوره های آموزیس حسابداری در کنار مفاهیم و دروس تئوریک به
دانشجویان آموزش داده می شوند و یا اینکه کالس های مجز رای برای آموزش نرم افزارهای حسابداری تدارک دیده شده است و توسط
آموزشگاه های حسابداری به دانشجویان آموزش داده می شود.
ر
بهبین نرم افزار حسابداری برای ررسوع کدام است؟
یادگبی یک نرم افزار حسابداری گرفته اید ،به شما رتبیک می گویم .اما سوال اینجاست
اخبا تصمیم به ر
اگر شما تازه کار هستید و ر
از ر ن
بی این همه نرم افزار کدام را برای ررسوع انتخاب کنم؟ پاسخ این سوال تا حدی روشن است و آن این است که ببینید در شهر محل
ی
ندگ شما ررسکت ها و کسب و کارها از چه نرم افزارهای حسابداری ر
بیشب استفاده می کنند .به عبارت دیگر اگر شما به استخدم یک
ز
ن
ررسکت ،فروشگاه یا سازمان خایص درآمدید ،به عنوان حسابدار باید با چه نرم افزار حسابداری کار کنید .بعیص از نرم افزارها که سابقه
معتبتری تولید شده اند در تمام کشور مورد استفاده هستند ویل ن
ر
بعیص دیگر از
بیشبی نسبت به سایرین دارد و توسط ررسکت های ر
ر
آنها در یک استان یا شهر خاص رواج بیشبی دارد.
یک راهکار ساده برای فهمیدن این موضوع این است که چند روزی به آگهی های استخدام حسابدار شهر خود (یا شهری که می خواهید
در آن مشغول به کار شوید) با دقت نگاه کنید .معموال در برخی از آگهی های استخدام به مهارت های مورد نیاز حسابدار اشاره می
همی ر ر
آشنای با نرم افزار خایص است که در آن ررسکت استفاده می شود .به ر ن
ر
آموزیس
احت می توانید به اولویت
شود که ییک از آنها ر
خود در این زمینه یی رببید! سپس به دنبال آموزش آن نرم افزار حسابداری باشید.
ر
بهبین راه آموزش یک نرم افزار حسابداری چیست؟
ر
متفاوی می توانید یک نرم افزار حسابداری را آموزش ببینید .به چند مورد از آنها اشاره می کنم:
شما از طرق






آموزش از طریق ررسکت در کالس های برگزار شده توسط ررسکت تولید کننده نرم افزار حسابداری
آموزش از طریق حضور در دوره های آموزش حسابداری که در کنار آموزش مفاهیم و تئوری های حسابداری ،نرم افزارهای
مایل و حسابداری را هم به دانشجویان آموزش می دهند.
آموزش نرم افزار حسابداری بوسیله فایل های ر
آموزیس تهیه شده توسط متخصصان مختلف که معموال از طریق وب سایت
ر
فرویس در اختیار مخاطبان قرار دارد .این فایل های ر
های مختلف به صورت رایگان یا ر
آموزیس گاهی به صورت مولت مدیا و
گاهی به صورت ر ن
می (معموال فایل  ) pdfمی باشد.
ر
آموزش نرم افزار های مایل و حسابداری از طریق ررسکت در دوره های ر
آموزیس
آموزیس آنالین که توسط برخی از موسسات
ر
اینب رنت به کاربران ارائه می شود.

شما می توانید هر یک از روش های فوق را متناسب با ررسایط و امکانات خود و وقت و هزینه ای که می خواهید برای آموزش ضف
کنید ،انتخاب نمایید.

بهار 1397
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معرفی نرم افزار اونس
نرم افزار حسابداری طال ی
فروش
ر
طالی ،تعریف آزمایشگاه ری
نرم افزار اونس بهطور کیل دارای
امکانای ر
نظب ثبت قیمت روزانه خرید ،فروش طال ،امکان تسویه حساب ر
رگبی ،امکان اتصال به ترازو اشاره کرد.

مهم ترین خصوصيات و مزیت های نرم افزار اونس چيست؟
امکان تعریف کاال(کاالی ساخته ،سکه،سنگ ،کاال ،خدمات و جواهرات).
تنظیم اجرت(تعداد ،وزن،درصد).
امکان ر ن
تعیی عیار
امکان تنظیم قیمت های ویژه طال ر
فرویس.
تنظیم وزن اولیه(طال،سکه،سنگ،جواهر).
تنظیم روش محاسبه قیمت(وزن،تعداد).
تنظیم درصد سهم فروشنده.
تنظیم قیمت خرید و فروش سکه.
گزارشات انبارداری.
گروه هزینه و درآمد.
گزارشات رسمایه ها.
باز کردن چند فاکتور همزمان.
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گزارشات دفاتر.
ثبت و مدیریت دسته چک.
گزارش ر
دفب تفصییل اشخاص.
گروه معامله کاال.

اونس
قیمت روزانه طال و سکه

ثبت قيمت روزانه
بااا توجااه بااه تغیا رابات قیماات طااال و سااکه بااه صااورت گاهااا روزانااه ،در ابتااداي هاار روز کاااري ایاان فاارم بااه صااورت خودکااار باااز
شده ،و شما امکان ثبت قیمت آن ها را خواهید داشت.
با توجه به نوع کاال و نحوه محاسبه قیمت ،مبالغ ثبت شده ،جهت کاال ها در فاکتور نمایش داده خواهند شد.
ماشین حساب ویژه طال فروشان

ن
ماشی حساب ویژه ی طال ی
فروش
ارویس پیاااده سااازی گردیااده اساات .ایاان ماشا ر ن
ماشا ر ن
ارویس ب ارای محاساابات ویااژه ی طااال فا ر
ای حساااب وی اژه ی طااال فا ر
ای حساااب بااا
ای بهااره مناادی از ایاان محاساابات حا رات ب ارای کسا ن
هاادف اف ازایش رسعاات عماال محاسا ر
ابای و اف ازایش دقاات کاااربران و همچنا ر ن
اای کااه
از دانش زیادی در این زمینه برخوردار نمی باشند پیاده سازی گردیده است.
ی
بااه منظااور اسااتفاده بها راب و همچنا ر ن
ای اطااالع از چگااونیک عملکاارد ایاان اب ازار در ادامااه قساامت هااای مختلااف آن ررس داده خواهااد
شد.
این ابزار با هفت قابلیت ویژه به ررس زیر قابل استفاده خواهد بود:
 )1محاسبه قیمت خرید یا فروش طال
مطااابق محاساابات طالفروشااان ر
محاابم بااه روش زیاار قیماات فااروش یاا ا خریااد طااالی ساااخته یااا متفرقااه محاساابه و در باااکس
مشیک رنگ با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.
در ر
حالت که اجرت طال بر اساس وزن ر ن
تعیی شده باشد به روش زیر عمل می شود:
ن
(((ف یک گرم طال به عیار ر ن
تعیی شده)  +ن(ف اجرت هر گرم)) * وزن) ( +سود) ( +عوارض) ( +مالیات)
 باارای محاساابه سااود عاادد حاصاال از قساامت ر ن
تعیاای شااده (بااا زیاارخط) در درصااد سااود نضب و باار  100تقساایم ماای
گردد.
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اب حاصاال جمااع قساامت تعیا ر ن
 بارای محاساابه مالیااات و عااوارض نا ر ن
ای شااده بااا زیاار خااط و سااود محاساابه شااده ،در درصااد
مالیات و عوارض ،نضب و بر  100تقسیم می گردد.
در ر
حالت که اجرت طال بر اساس تعداد باشد به روش زیر عمل می شود:
ن(ف یک گرم طال به عیار ر ن
تعیی شده * وزن)  +ن(ف اجرت هر عدد * تعداد) ( +سود) ( +عوارض) ( +مالیات)
دیگر قسمت ها مشابه روش اول است.
 )2محاسبات ر
پیشفته
در این قسمت قیمت ها از مراجع باالتر قابل محاسبه می باشند:
قیمت مظنه بر اساس قیمت ن
جهای اونس و دالر
قیمت یک گرم طالی  750بر اساس قیمت مظنه
قیمت یک مثقال طالی  750بر اساس قیمت یک گرم طالی 750
قیمت سکه تمام بهار آزادی بر اساس قیمت یک گرم طالی 750
قیمت نیم سکه بهار آزادی بر اساس قیمت یک گرم طالی 750
محاسبه قیمت مظنه بر اساس قیمت ن
جهای اونس و دالر:

محاسبه قیمت یک گرم طالی  18عیار:

محاسبه قیمت یک مثقال طالی  18عیار:

یک عدد سکه تمام بهار آزادی:
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یک عدد سکه نیم بهار آزادی:

 )1تبدیالت
تبدیالت وزن و قیمت بر اساس عیار
در ایاان قساامت باار اساااس عیارهااای وارد شااده در قساامت ساامت چااد و راساات پااس از ورود اطالعااات در هاار یااک از گزینااه
های وزن و قیمت در هر سمت ،متناظراً در قسمت دیگر محاسبات صورت می رگبد.
تبدیالت ن
وزی:
تباادیل  15واحااد ن
سااب ،کیلااوگرم،
(قاابا  ،گاارم ،مثقااال ،اونااس ،پونااد ،نخااود ،ر
وزی مااورد اسااتفاده در صاانف طااال :شااامل ر
خروار ،من ،تن ،چارک ،سوت ،لپه ،گندم)
ثبت کاال (طالی ساخته ،سکه و سنگ)،

تعریف کاال
یاایک از مهاام تاارین بخااش هااای یااک ناارم افازار حسااابداری ،تعریااف کاااال و خاادمات اساات .در ایاان بخااش شااما ماای توانیااد تمااام
رن
همچناای کاااال هااای خااود را گااروه بناادی کاارده و
کاااال هااا و خاادمات خااود را بااه روش هااای مختلااف در سیسااتم درج کنیااد،
خصوصیات ویژه ای برای کاال تنظیم کنید.
تعریف کاال دارای  7قسمت است که بر اساس ترتیب موضوع و اهمیت ذکر شده است.
قسمت اول؛ اطالعات عمومی:
در قساامت اول شااما ماای توانیااد دسااته بناادی کاااالی مااورد نظاار را انتخاااب کنیااد ،بااه عنااوان مثااال اگاار بخواهیااد طااالی ساااخته را
ثبت کنید باید گزینه طالی ساخته شده را انتخاب کنبد و اگر بخواهید سکه را ثبت کنید باید سکه انتخاب شده باشد.


دسته بندی های کاال در نرم افزار شامل  6قسمت هستند که عبارتند از :



کددد کدداال ؛ در ناارم افازار بااه صااورت پاایش فاارض ،خودکااار تولیااد ماای شااود و ایاان قساامت غا راب فعااال ماای باشااد ،ب ارای
ایاان کااه بخواهیااد کااد منحرص ا بااه فااردی را وارد کنیااد ،بها راب اساات وارد صاافحه تنظیمااات سیسااتم شااده و تیااک فعااال
بودن کد کاال را فعال کنید تا بتوانید کد دلخواه خود را ثبت کنید.
بااا فعااال کااردن ایاان گزینااه هاار دو مقاادار کااد کاااال و بارکااد کاااال فعااال شااده و شااما ماای توانیااد کااد کاااال و بارکااد کاااال را
خودتان به صورت ر
دست وارد کنید.
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ای ماای توانیااد بااا کلیااک باار روی دکمااه دره با ر ن
همچنا ر ن
ای کاااالی مااورد نظرتااان را جسااتجو کنیااد و اگاار باار روی دکمااه ذره
رن
بی کلیک کنید ،می توانید وارد صفحه جستجو شده و کاالی خود را جستحو کرده و مشاهده کنید.
نددام کدداال ؛ نااام کاااال ،تنهااا عنرص ا الزم و نضوری در تعریااف کاااال اساات کااه الزم اساات نااام را وارد کنیااد ،همچنا ر ن
ای از
جلوگبی رمت شود.
ورود نام کاالی تکراری
ر



گددروه و زیددر گددروه کدداال ؛ هاار دسااته بناادی شااامل چنااد گااروه و هاار گااروه شااامل چنااد زیاار گااروه اساات .بااه عنااوان
مثااال ،دسااته بناادی طااالی ساااخته شااامل گااروه النگااو اساات کااه گااروه النگااو هاام شااامل زیاار گااروه کشاای ،یاازدی،
رولکس و تک پوش است.
خاطر نشان می گردد که ابتدا باید هر گروه را انتخاب کرده و پس از آن زیر گروه را انتخاب کنید.



بخددو و انبددار ؛ در ایاان قساامت شااما ماای توانیااد بخااش و انبااار مااورد نظاار خااود را انتخاااب کنیااد ،هماننااد گااروه و زیاار
گروه ابتدا باید بخش را انتخاب کرده و پس از آن انبار را انتخاب کنید.



عيار ؛ در نای قسمت شما می توانید عیار کاال را وارد کنید.
واحد ؛ در این قسمت شما می توانید واحد سنجش کاالی مورد نظر را انتخاب کنید.
 oطالی ساخته  ،در این بخش واحد پیش فرض گرم تنظیم شده است.
 oسکه ،در این بخش عدد تنظیم شده است.
 oسددن  ،در ایاان قساامت قا رابا بااه صااورت پاایش فاارض تنظاایم شااده اساات و شااما ماای توانیااد مااوارد دیگاار را
هم اضافه کرده و انتخاب کنید.
 oکدداال ،ب ارای ایاان قساامت هاام عاادد بااه صااورت پاایش فاارض انتخاااب شااده اساات کااه قاباال تغیا راب هاام ماای
باشد.
تغیب می باشد.
 oخدمات ،برای خدمات واحد عدد تنظیم شده است که رغب قابل ر
تغیب نیست.
 oجواهر ،برای جواهر واحد گرم تنظیم شده و قابل ر



در قسمت دوم شما می توانيد اطالعات ی
پيشفته تری از کاال ها بسته به نوع آنها وارد کنيد.





قسمت کاال و خدمات اطالعات ی
پيشفته ندارند.
اجددرت در خریددد و فددرو ؛ در ایاان قساامت شااما ماای توانیااد اجاارت را بااه صااورت عااددی یااا گرماای محاساابه کنیااد .در
صا ر
اوری کااه در تنظیمااات سیسااتم ،گزینااه تیااک گزینااه هااای اجاارت درصاادی در خریااد و فااروش فعاال باشااد شااما ماای
توانید در این قسمت درصد را وارد کنید.
رو محاسبه قيمت ،این آیتم در دسته بندی های مختلف ،رفتار های مختلفی دارد.
 oطالی ساخت ،در این قسمت روش محاسبه ن
وزی می باشد.
وزی اساات و در صااورت ن
 oسددکه ،هاام تعاادادی و هاام ن
وزی بااودن محاساابات باار اساااس قیماات خریااد و
فروش روز می باشد.
ن
ن
 oسددن  ،هاام تعاادادی و هاام وزی اساات و در صااورت وزی بااودن محاساابات باار اساااس واحااد انتخاااب
شده می باشد.
 oکاال ،روش محاسبه در این قسمت تعدادی است.
 oخدمات ،روش محاسبه برای خدمات هم تعدادی است.
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 oجواهر ،روش محاسبه جواهر ن
وزی است.
وزن اوليدده ،هاار یااک از انااواع طااالی ساااخته ،سااکه ،ساانگ و جااواهر ،باار اساااس واحاد تعریااف شااده بارای آنهااا شااامل
وزن اولیه هستند که در این قسمت می توان وارد کرد.
ارز ریدداس سددن هدداس وزن سددن هددا و تعددداد سددن هددا ،فقااط بارای طااالی ساااخته ماای تااوان ایاان آیااتم هااا را وارد
کرد.

در قسمت سوم شما می توانيد اطالعات ماس و ر
کنتل انبار را وارد کنيد.
 نف خرید و نف فرو  ،در این قسمت می توانید مبلغ خرید و مبلغ فروش سنگ ،کاال و خدمات را وارد کنید.
ی
اندگ کاااالی خاااص را وارد کنیااد ،ماای توانیااد تعیا ر ن
ای کنیااد
 درصددد فروشددنده ،در ایاان قساامت ماای توانیااد درصااد فروشا
ی
خب.
که کاالی انتخاب شده درصد فروشندگ دارد یا ر
ی
حداکت موجودی ،این دو مقدار به معنای نقطه سفارش کاال هستند.
 حداقل و
ر
در صااورت وارد نکااردن هاار یااک از مقااادیر حااداقل و حااداکب موجااودی کاااال ،در فاااکتور هااای خریااد و فااروش و
گزارش نقطه سفارش کاال ،هیچ ر
کنبیل انجام نخواهد شد.
در قسمت چهارم شما می توانيد تصویر کاال را ثبت کنيد.




بااا کلیااک باار روی دکمااه انتخاااب تصااویر کاااال شااما ماای توانیااد در سیسااتم خااود کاااال را انتخاااب کاارده و در ناارم اف ازار
تصویر کاال را مشاهده کنید.
در صا ر
اوری کااه تصااویر را انتخاااب کاارده باشااید ،دکمااه حااذف فعااال شااده و ماای توانیااد تصااویر انتخاااب شااده را حااذف
کنید.

در قسمت پنجم شما می توانيد ماليات و عوارض کاال را تنظيم کنيد.










ماليددات ،در ایاان قساامت بااه طااور یااش فاارض درصااد مالیااات باار ارزش افاازوده موجااود در تنظیمااات سیسااتم گذاشااته
شده است و شما می توانید این درصد را تعویض کنید.
عددوارض  ،در ایاان قساامت بااه طااور پاایش فاارض درصااد عااوارض موجااود در تنظیمااات سیسااتم گذاشااته شااده اساات و
شما می توانید این درصد را تعویض کنید.
معدداا از ماليددات و عددوارض در خریددد ،بااا تیااک زدن ایاان گزینااه در ازای خریااد ،ایاان کاااال از مالیااات و عااوارض
معاف خواهد شد.
معدداا از ماليددات و عددوارض در فددرو  ،بااا تیااک زدن ایاان گزینااه در ازای فااروش ،ایاان کاااال از مالیااات و عااوارض
معاف خواهد شد.
در حددال حد ن
دای ایددن کدداال فعددال اسددت ،بااا تیااک زدن ایاان گزینااه ،شااما ماای توانیااد کاااال را فعااال کنیااد ،و اگاار تیااک
نداشته باشد کاال رغب فعال خواهد بود.

در قسمت ششمس شما می توانيد اطالعات سن را وارد کنيد.
ر
صوری که شما سنگ را در قسمت اول انتخاب کنید ،این قسمت فعال خواهد شد که عبارتند از:
در
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نوع بر  ،سنگ ها انواع برش ها را دارند و در نرم افزار این نوع برش ها تنظیم شده است ،لیست این نوع برش ها
عبارتند از :



قطر/عرضس طول و عمق :هر سنگ دارای سه محور است که بر حسب مییل رمب سنجیده می شوند که شما می توانید در
این قسمت اطالعات خود را وارد کنید.
درجه خلوص ،در این قسمت شما می توانید با کشیدن نوار لغزنده ،درجه خلوص را که عددی صحیح ر ن
بی  0تا  100است را
رن
تعیی کنید.



در قسمت هفتم شما می توانيد توضيحات کاال را وارد کنيد.
ر
صااوری کااه انتخاااب شااما جااواهر باشااد ،ماای توانیااد جزئیااات جااواهر را وارد کنیااد ،بااا ایاان حساااب در قساامت اطالعااات
در
ر
پیشفته اگر بر روی دکمه جزئیات جواهر کلیک کنید صفحه جزئیات جواهر باز می شود.






بااا کلیااک باار روی دکمااه درج ردیااف جدیااد ماای توانیااد کاااالی مااورد نظاار را بااه لیساات اضااافه کنیااد و در لیساات هاام
رن
جاادای تعریااف
همچناای ماای توانیااد باارای هاار ردیااف ارزش ریااایل و توضاایحات
مقااادیر وزن و تعااداد را وارد کنیااد و
ر
کنید.
ر
در صااوری کااه بخواهیااد ردیااف را حااذف کنیااد کافیساات باار روی همااان ردیااف کلیااک کاارده و پااس از آن باار روی دکمااه
حذف کلیک کنید.
در پایان با کلیک بر روی دکمه تائید و بازگشت اطالعات جواهر در جدول ثبت می شود.

چگونه می توان کاالی را جستجو کرد
برای جستجوی کاال ،روش های زیادی وجود دارد که عبارتند از
 .1جستجوی رسیع در تعریف کاال
در تعریااف کاااال بااا کلیااک باار روی دکمااه مقاباال کااد کاااال ،بارکااد کاااال و نااام کاااال کااه بااه شااکل ذره با ر ن
ای اساات صاافحه
جستجوی رسیع کاال باز می شود.
اگاار باار روی دکمااه مقاباال کااد کاااال کلیااک کاارده باشااید ،جسااتجوی کااد فعااال بااوده و ماای توانیااد در قساامت کااد مقاادار
ماورد نظاار را وارد کاارده و  Enterرا فشااار دهیااد .در صااورت پیاادا کااردن کاااال ،کاااال بارگااذاری ماای شااود ویل اگاار کااد وارد
کاالی جهت جستجو وجود ندارد نمایش داده خواهد شد.
شده درست نباشد پیغام هیچ ر
ر
جای جستجو کلیک کنید.
در
صوری که بخواهید روش جستجو را ر
تغیب دهید کافیست بر روی دکمه جابه ر
می توانید این کار را با ر
فشدن کلید های  Upو  Downدر صفحه کلید انجام دهید.
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میانب برای این روش از جستجو  F3 , F8می باشد.
نکته  :کلید ر
 .2جستجوی ویژه کاال
ن
در تعریااف کاااال بااا کلیااک باار روی دکمااه جسااتحوی کاااال در مقاباال کااد کاااال کااه بااه شااکل ذره با رای اساات کلیااک ک ارد تااا
صفحه جستجوی کاال باز شود.
پااس از جسااتجوی کاااال در ایاان فاارم ،و پیاادا کااردن کاااالی مااورد نظاار ،کافیساات بااا داباال کلیااک باار روی ردیااف یااا کلیااک
بر روی ردیف و ر
فشدن دکمه تائید می توانید کاالی مورد نظر را در تعریف کاال بارگذاری کنید.
میانب برای این روش از جستجو  Ctrl + Fمی باشد.
نکته  :کلید ر
 .3گزار کاال
ر
در صاافحه گ ازارش کاااال شااما ماای توانیااد بااه هاار رویس کاااالی مااورد نظاار خااود را جسااتجو کنیااد ،در گ ازارش کاااال تعااداد
آیتم های ر
بیشبی نسبت به جستجوی کاال در اختیار شماست.
در ایاان صاافحه بااا کلیااک باار روی ردیااف جسااتجو شااده ،ماای توانیااد بااا کلیااک باار روی دکمااه وی ارایش کاااال ( ب اا ر
فشاادن
کلید  ) F8کاالی مورد نظر خود را ویرایش کنید.
 .4جستجوی رسیع کاال در فرم های دیگر
در فاارم ها راای مثاال فاااکتور کااه شااما نیاااز بااه اسااتفاده از کاااال داریااد ،در قساامت جسااتجوی عنااوان کاااال در قساامت
نام ،ر
بخیس از نام کاال را وارد کنید.

فاکتور خرید و فروش

فاکتور خرید  /فرو






انتخاب کاال
جزییات فاکتور
آیتم هاي فاکتور
دریافت و پرداخت
محاسبات فاکتور

انتخاب کاال
در ایاان قساامت کلیااه ي گااروه هاااي کاااال ،کااه بااه صااورت پاایش فاارض تعریااف شااده انااد نمااایش داده م ا شااود.با کلیااک باار روي
هر کدام از دکماه هاا (گاروه هااي کااال ) زیار گاروه هااي تعریاف شاده باراي هار کادام از گاروه هاا نماایش داده شاده و باا توجاه
به این زیر گروه ها کاالهاي مربوطه بارگذاري خواهند شد.

جزیيات فاکتور
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 شماره فاکتور
ر
اوری کااه مایاال بااه ثباات
 oپااس از هاار ثباات ،شااماره ي فاااکتور بااه صااورت اتوماتیااک صااادر م ا شااود .در صا ر
عاادد دلخااواه خااود بااه عنااوان شااماره فاااکتور هسااتید ،در تنظیمااات سیسااتم گزینااه ي "صاادور شااماره ي
خودکار در فاکتور فروش" را در حالت انتخاب قرار دهید.

 تاریخ
 oجهاات تنظاایم تاااریخ فاااکتور از ایاان قساامت اسااتفاده نماییااد .تاااریخ پاایش فاارض سیسااتم بااه صااورت
اتوماتیک در این قسمت تنظیم م شود.
 خریدار
 oنااام خریااداران طااال را در ایاان قساامت جسااتجو و انتخاااب نماییااد .تنهااا نااام خریاادار ن رای کااه در سیسااتم
ثبت شده باشند در این قسمت قابل جستجو م باشد.
 جستجو
o

نام کاالهاي ثبت شده در سیستم در این قسمت قابل جستجو و انتخاب م باشد.

آیتم هاي فاکتور
پااس از انتخاااب کاااال و اضااافه کااردن بااه فااکتور ،کاااال بااه هماراه جزییااات مربوطااه – وزن ،درصااد سااود ،ن رف اجاارت ،مبلااغ اجاارت –
در این قسمت قرار م رگبند .براي اضافه کردن طالهاي مورد نظر به فاکتور تنها ر
بایست از ردیف جدید استفاده نمایید.
ر

دریافت و پرداخت
ر
یس م باشند.
روش هاي مختلف دریافت و پرداخت ر
مایل در این قسمت قابل دسب ر
کارت خوان
نقدي
اعتباري
ی
پيشفته
ن
ات وزن و قیماات اسااتفاده م ا شااود،
ارکیت ،از هاار دو مشخصااه طااال یعا ر
اعتبدداري تددرکي  :در روش تسااویه حساااب تا ر ر
ن
االی و بااه ازاي جمااع مبلااغ هاااي اجاارت ،سااود و غا رابه
ات کااه شااخص بااه ازاي وزن طااال بدهکاريبسااتانکار طا ر ر
باادین معا ر
ریایل خواهد شد.
(به جز قیمت طال) بدهکاريبستانکار ر

محاسبات فاکتور
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در این قسمت جمع آیتم هاي فاکتور مثل جمع فاکتور ،سود ،اجرت و رغبه به صورت خالصه نمایش داده م شود.
تسویه حساب طالیی

تسویه حساب طالی اشخاص
اایل م ا باشااند کااه باادهکاري ي بسااتانکاري هاااي مربااو بااه هاار نااوع در آنهااا درج م ا
کلیااه اشااخاص داراي  2حساااب طا ر ر
االی و ریا ر
ر
ات از ایاان قساامت اسااتفاده کنیااد .توجااه نماییااد کااه مبناااي محاساابه حساااب
شااود .جهاات تسااویه حساااب طا ر ر
االی اشااخاص بایسا ر
طالی اشخاص طال به عیار  750م باشد.
رر
ر
االی باشااد .از ایاان فاارم جهاات تسااویه مقاادار طااالي مااورد نظاار بااا وي
اوری کااه همکارتااان بااه شااما باادهکار یااا بسااتانکار طا ر ر
در صا ر
ما تااوان اسااتفاده نمااود .بااه عنااوان مثااال ممکاان اساات همکااار شااما مقاادار  6.430گاارم بااه شااما باادهکار باشااد ،در ایاان فاارم م ا
توان این مقدار طال را تسویه نمود.
در ابتداي امر جهت تسویه حساب م بایست اطالعات ذیل را درج کنید:







نوع عمليات
تع ر ن
یی م کنید که قصد دریافت یا پرداخت را دارید.
دریافت از  /پرداخت به
شخیص که قصد تسویه حساب با وي را دارید ،انتخاب کنید.
ر
طااالی و وضااعیت باادهکاري ي بسااتانکاري شااخص نمااایش داده ماا
ریااایل و مانااده ر ر
پااس از انتخاااب شااخص مانااده ر
شود.
مقدار
طالی که قصد تسویه آن را دارید ،درج کنید( .توجه نمایید که منظور طالي به عیار  750م باشد)
وزن
مقدار
رر
توضيحات
مقادیر طالي دریافت  /پرداخت شده
ییک از  3روش ذیل م توانید تسویه را انجام دهید:
طالی به ر
در تسویه حساب ر ر
طالی ،طال دریافت ي پرداخت کنید.
 .1معادل بدهکاري ي بستانکاري ر ر
پویل کنید( .معادل ارزش طال ،پول دریافت ي پرداخت کنید)
 .2بدهکاري ي بستانکاري ر ر
طالی را ر
پویل کردن استفاده کنید.
و
طال
پرداخت
ي
دریافت
ترکیت از
ر
 .3به صورت ر ر

االی ممکاان اساات چناادین قطعااه طااال ب اراي تسااویه دریافاات ي پرداخاات شااود ،در لیساات
بااه دلیاال اینکااه در تسااویه حساااب طا ر ر
وسط صفحه و با ر
فشدن دکمه به اضافه م توانید طالهاي مختلف با عیارهاي مختلف را به لیست بیافزایید.
پس از افزودن طالها در جدول ،هم وزن واقع طال و هم معادل وزن به عیار  750نمایش داده م شود.
معیار تسویه حساب طال با اشخاص وزن به عیار  750است که در زیر ستون مربوطه وزن درج شده است.
ر
در ر ن
باف مانده طال جهت تسویه حساب نمایش داده م شود.
پایی و سمت چد جدول مقدار ر
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 پوس کردن
االی را باادهکار یااا بسااتانکار باشااید و نتوانیااد معااادل آن طااال دریافاات یااا پرداخاات کنیااد،
هنگااام کااه شااما مقاادار طا ر ر
ای طااال فروشااان وجااود دارد بااه معا نات پااویل کااردن کااه باادین معا ن
اصااطالح در با ر ن
ات اساات کااه معااادل ارزش طااال ،پااول
ر ر
ر
دریافت ي پرداخت م کنید.
االی شااخص
اویل کااردن اسااتفاده کاارده ایااد ،بااا حساااب طا ر ر
توجااه نماییااد کااه پااس از درج تسااویه حسا ر ر
اای کااه در آن از پا ر
ریایل شخص نگذاشته اید.
تسویه انجام داده اید و ر
تاثبي بر روي حساب ر
پویل کردن تسویه حساب را انجام دهید.
ترکیت ر ر
توجه :در تسویه حساب ر ر
طالی و ر
طالی م توانید به صورت ر ر
ر
ر
ااف مانااده در قیماات طااالي مرجااع نضب خواهااد شااد و معااادل مبلااغ
اویل کااردن را بزنیااد ،مقاادار طااالي با ر
در صا ر
اوری کااه تیااک پا ر
ریایل آن محاسبه م شود که م بایست نحوه دریافت ي پرداخت این مبلغ در مقابل آن مشخص گردد.
ر
ر
ر
ااف مانااده در قیماات طااالي مرجااع نضب خواهااد شااد و معااادل مبلااغ
اویل کااردن را بزنیااد ،مقاادار طااالي با ر
در صا ر
اوری کااه تیااک پا ر
ریایل آن محاسبه م شود که م بایست نحوه دریافت ي پرداخت این مبلغ در مقابل آن مشخص گردد.
ر
آب کردن طال

در ایاان قساامت امکااان پیاااده سااا زي عملیااات ،آب کااردن مقااادیري طااالي متفرقااه و آب شااده و تباادیل بااه طااالي آب شااده بااا عیااار
مشخص شده توسط ري رگبي ،براي شما فراهم شده است.
پس از ورود به فرم قسمت هاي ذیل را مشاهده م کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
ر
ر
گاابي
گاابي را مشااخص کنیااد .در
صااوری کااه مشخصااات آزمایشااگاه ري ر
ساات آزمایشااگاه ري ر
ر
آزمایشددهاه  :در ایاان قساامت بای ر
قبال در نرم افزار ثبت نشده است ،با کلیک بر روي دکمه به اضلفه م توانید اقدام به ثبت مشخصات آن کنید.
شماره قبض (ان ) :در این قسمت م توانید شماره قبض آزمایشگاه ري رگبي را وارد کنید.
تاریخ  :در این قسمت م توانید تاریخ عملیات آب کردن طال را وارد کنید.
هزیندده  :در ایاان قساامت ماا توانیااد رسجمااع هزینااه هاااي آب کااردن طااال را وارد کنیااد .در صااورت وارد کااردن هزینااه در ایاان
قسمت ر
بایست شخص و بخش مربو به هزینه را وارد کنید.
ر
بااا کلیااک باار روي دکمااه فاارم ردیااف جدیااد جهاات وارد کااردن لیساات ،کاالهاااي اولیااه جهاات آب کااردن طااال و لیساات طالهاااي آب
شده باز م شود.
اای
جهاات ویارایش مشخصااات هاار یااک از ردیااف هااا  ،بااا کلیااک باار روي دکمااه فاارم ردیااف جدیااد هماراه بااا اطالعااات ردیااف انتخا ر ر
باز و آماده ویرایش اطالعات م باشد.
جهاات حااذف هاار یااک از ردیااف هاااي کاالهاااي اولیااه جهاات آب کااردن طااال و طالهاااي آب شااده  ،ردیااف مربوطااه را انتخاااب و
دکمه را کلیک کنید.
جهت حذف تمام ردیف ها ،بر روي دکمه حذف کلیک کنید.
در انتها با کلیک بر روي دکمه انجام عمليات ،اطالعات عملیات آب کردن طال  ،در نرم افزار ثبت م شود.
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نمایو ليست اطالعات ثبت شده در نرم افزار
در رسباارج جسااتجو ماا تااوان لیساات تمااام عملیااات هاااي آب کااردن طااالي ثباات شااده در ناارم افاازار را مشاااهده نمااود ،و
براساس پار ر
امبهاي جستجو در باالي فرم ،عملیات جستجوي آب کردن طالي خاص را انجام داد.
چاپ ليست اطالعات ثبت شده در نرم افزار
پس از نمایش لیست آب کردن طال در رسبرج جستجو  ،براي چاپ لیست ر
ییک از روش هاي زیر عمل کنید:
نماییس به ر
ر
 -1بااا کلیااک باار روي دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
به نرم افزار اکسل انتقال داده م شود
 -2بااا کلیااک باار روي دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده ،بااه
شما داده م شود.

ویرایو اطالعات آب کردن طال
روش هاي بارگذاري اطالعات جهت ویرایش
 -1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه هاي پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -2در رسبرج جستجو  ،عملیات آب کردن طالي مربوطه را جستجو و بر روي ردیف آن دابل کلیک کنید
 -3در رسبرج جستجو  ،عملیات آب کردن طالي مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه ویرایش کلیک کنید.

حذا اطالعات آب کردن طال
براي حذف اطالعات آب کردن طالي ثبت شده به روش هاي زیر م توانید عمل کنید
 -1پس از بارگذاري اطالعات در رس برج عملیات ،بر روي دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید .
 -2در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه حذا کلیک کنید.

تعریف آزمایشگاه ری گیری

ر
وقت ما به محاسااابه و سااانجش ر ن
مبان طالی خالص در هر آلیاژ مبادرت می کنیم ،عملیات عیار رگبی (ری رگبی) را انجام داده ایم،
عیار در واقع ر ن
مبان طالی خالص در  ۲۴قسمت از کل فلز است .عیار را می شود بر مبنای  1000هم محاسبه کرد.
عیارگبی داخیل به منظور م شخص کردن این مطلب ا ست که چند ق سمت از  ۲۴ق سمت یک فلز طالی خالص ا ست و چند ق سمت
ر
بار یا طالی ناخالص اساات و عیار کردن خارجی ن
یعت اینکه از  1000قساامت چند قساامت طالی خالص اساات و چند قساامت آلیاژ یا بار
است.
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به مجموعه ای که اقدام به ری رگبی می کند و عیار طال را به ما اعالم می کند ،اصطالحا آزمایشهاه ری گتی می گویند.
جهت درج یک آزمایشاااگاه ری گبی فقط ن
کاف اسااات نام مجموعه را ثبت کنید ویل اطالعات تکمییل ذیل ر ن
نب وجود دارد که می توانید
ر
نسبت به ثبت آنها اقدام کنید:













نام مجموعه
نام مسئول
شخیص که مسئول آزمایشگاه ری رگبی است و ما در سیستم نام وی را جهت ثبت مراودات مایل درج کرده ایم.
درجه بندی
ن
با توجه به کیفیت آزمایشگاه ری رگبی می توانید به هر آزمایشگاه عددی ربی صفر تا پنج امتیاز دهید.
شماره تلفن
نمابر
تلفن همراه
وب سایت
ر
صوری که آزمایشگاه ری رگبی دارای وب سایت است ،آدرس وب سایت را در این مکان درج کنید.
در
ن
برخی آزمایشگاه ها نتایج ری رگبی را در وب سایت خود رنب درج می کنند.
شماره پيامک
تلفن گویا
برخی آزمایشااگاه های ری رگبی دارای تلفن گویا جهت اعالم نتایج ری رگبی هسااتند .در این قساامت می توانید تلفن گویا را
درج کنید.
کدپس ر
آدرس
توضيحات

در رسبرج جستجو ر ن
نب می توانید براساس ررسایطی جستجو کنید و آزمایشگاه مد نظر خود را بیابید.
افزايش  /کاهش سرمايه طاليي اشخاص

ریایل م باشند که بدهکاري ي بستانکاري هاي مربو به هر نوع در آنها درج م شود.
کلیه اشخاص داراي  2حساب رسمایه ر ر
طالی و ر
ر
طالی
طالی اشخاص
بایست از این قسمت استفاده کنید .توجه نمایید که مبناي محاسبه حساب رسمایه ر ر
جهت افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
ر
اشخاص طال به عیار  750م باشد.
طالی م بایست اطالعات ذیل را درج کنید:
در ابتداي امر جهت افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
 نوع عمليات
رن
تعیی م کنید که قصد دریافت یا پرداخت را دارید.
 دریافت از  /پرداخت به
شخیص که قصد افزایش ي کاهش رسمایه وي را دارید ،انتخاب کنید.
ر
طالی وي نمایش داده م شود.
رسمایه
و
ریایل
رسمایه
شخص
انتخاب
پس از
رر
ر

صفحه  19از 104

 مقدار
طالی که قصااااد افزایش ي کاهش رسمایه آن را دارید ،درج کنید( .توجه نمایید که منظور طالي به عیار  750م
مقدار وزن ر ر
باشد)
 توضيحات
 مقادیر طالي دریافت  /پرداخت شده
ییک از  3روش ذیل م توانید تسویه را انجام دهید:
طالی به ر
در افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
طالی ،طال دریافت ي پرداخت کنید.
 .1معادل مقدار ر ر
پویل کنید( .معادل ارزش طال ،پول دریافت ي پرداخت کنید)
 .2مقدار ر ر
طالی را ر
پویل کردن استفاده کنید.
ترکیت از دریافت ي پرداخت طال و ر
 .3به صورت ر ر
طالی ممکن است چندین قطعه طال دریافت ي پرداخت شود ،در لیست وسط
به دلیل اینکه در افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
صفحه و با ر
فشدن دکمه م توانید طالهاي مختلف با عیارهاي مختلف را به لیست بیافزایید.
پس از افزودن طالها در جدول ،هم وزن واقع طال و هم معادل وزن به عیار  750نمایش داده م شود.
معیار افزایش ي کاهش رسمایه طال با اشخاص وزن به عیار  750است که در زیر ستون مربوطه وزن درج شده است.
ر
در ر ن
طالی نمایش داده م شود.
باف مانده طال جهت افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
پایی و سمت چد جدول مقدار ر
 پوس کردن
هنگام که بخواهید حساب رسمایه طالر ری خود را افزایش ي کاهش دهید و نتوانید معادل آن طال دریافت یا پرداخت کنید،
ن
ن
ن
معت است که معادل ارزش طال ،پول دریافت ي
معت ر
پویل کردن که بدین ر
اصطالح در ربی طال فروشان وجود دارد به ر
پرداخت م کنید.
طالی شخص
پویل کردن استفاده کرده اید ،با حساب رسمایه ر ر
توجه نمایید که پس از درج افزایش ي کاهش رسمایه که در آن از ر
ریایل شخص نگذاشته اید.
تسویه انجام داده اید و ر
تاثبي بر روي حساب رسمایه ر
پویل کردن افزایش ي کاهش رسمایه را انجام
ترکیت ر ر
توجه :در افزایش ي کاهش رسمایه ر ر
طالی و ر
طالی م توانید به صورت ر ر
دهید.
ر
ر
ن
ریایل
در
پویل کردن را بزنید ،مقدار طالي ر
ر
باف مانده در قیمت طالي مرجع ضب خواهد شد و معادل مبلغ ر
صوری که تیک ر
آن محاسبه م شود که م بایست نحوه دریافت ي پرداخت این مبلغ در مقابل آن مشخص گردد.
طالی اشخاص اعمال خواهد شد.
پس از ثبت اطالعات ،ر
تاثب بر روي حساب رسمایه ر ر
ن
طالی مد نظر خود را بیابید.
در رسبرج جستجو رنب م توانید براساس ررسایط جستجو کنید و افزایش ي کاهش رسمایه ر ر

صفحه  20از 104

قطعی کردن طالی شرطی دریافتی از همکار

طالی گفته می شود که از همکار به ررس عیار ر ن
معی دریافت می گردد .به طور مثال همکارمان  4.5گرم طال را به ررس
طالی ررسطی به ر
عیار  750جهت تسویه حساب به ما می دهد.
روال دریافت طالی ررسطی:
 .1دریافت طال از همکار در تسویه حساب
 .2ارسال طال به آزمایشگاه ری رگبی
تعیی شده و بدست آوردن تفاوت ن
تعیی عیار طال و مراجعه به قطعی کردن طالی ررسطی و درج عیار ر ن
رن
وزی عیار قبیل با عیار
.3
ن
طالی همکار
ر
تعیی شده توسط آزمایشگاه ری رگبی و درج در حساب بدهکاری ي بستانکاری ر
جهت مشاهده طالهای ررسطی دریافت شده از همکار مراحل ذیل را طی کنید:
 .1انتخاب نام همکار
نام شخیص که می خواهید طالهای ررسطی دریافت شده از وی را مشاهده کنید ،انتخاب نمایید.
ن
تعيی مشاهده نوع طالها
.2
 قطعی نشده
ر
ن
ر
تعیی قبض رای رگبی و مشخص شدن عیار
طالهای هستند که به رس از همکار دریافت شده است و بایست پس از ر
ر
آنها را قطعی کنیم.
 قطعی شده
ر
طالهای هستند که عملیات قطعی کردن طالی رسطی بر روی آنها اعمال شده است و مابه التفاوت آنها در حساب
ر
طالی شخص درج گردیده است.
بدهکاری ي بستانکاری ر
توجه :عملیات قطعی کردن طالی ررسطی برگشت پذیر نیست و عملیات های وابسته ر ن
نب رغبفعال خواهند شد.
ر
دریافت از آزمایشگاه ری رگبی و قطعی نمودن طالی ررسطی ،مراحل ذیل را طی کنید:
برای ثبت اطالعات
 .1بر روی ردیف مد نظر کلیک کنید.
پایی صاافحه عیار اولیه و وزن اولیه طال (همان عیار و ن
 .2در ر ن
وزی که به ررس دریافت شااده اساات) نمایش داده می شااود و
کاربر می بایست عیار ر ن
تعیی شده توسط آزمایشگاه ری رگبی را درج کند.
تعیی شااده ،وزن قطعی (معادل با عیار  )750محاساابه می گردد و در ر ن
 .3پس از درج عیار ر ن
پایی صاافحه اختالف وزن به کاربر
نمایش داده می شود و می توانید متوجه شوید که این اختالف به حساب بدهکاری ي بستانکاری شخص افزوده می شود.
طالی همکار " کلیک کنید.
 .4بر روی دکمه " قطعی کردن طالی ررسطی و درج بدهکاری ي بستانکاری در حساب ر
 .5پیغام ظاهر شده را تایید کنید.
 .6پس از تایید پیغام طالی مذکور از لی ست ط الهای قطعی ن شده به لی ست طالهای قطعی شده انتقال می یابد و با تمام
جزئیات درج شده نمایش داده می شود.
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اشخاص
تعریف اشخاص

ر
حقااوف قباال از اسااتفاده از آنهااا و یااا
اسااایس در ایاان ناارم افاازار هسااتند و الزم اساات کلیااه اشااخاص حقیقاا و
اشااخاص رکاان
ر
ر
مایل تعریف گردند .
همزمان با درج رویدادهاي ر
اایل مثاال صااندوق  ،بانااک  ،چااک ،خریااد و فااروش و  ...هسااتند .پااس الزم
اشااخاص  ،طاارف حساااب و یااا ذینفااع یااک رویااداد ما ر
مایل درست انتخاب شوند.
است با دقت ایجاد شده و هنگام درج رویداد ر
ر
ر ن
یای کااه بااه طااور روزانااه بااا آنهااا رسو کااار داریاام و یااا
اوف اساات  ،اعاام از مشااب ر
منظااور از اشااخاص  ،کلیااه اف اراد حقیق ا و حقا ر
مااایل موسسااه ماا شااوند در ایاان
کاایل افاارادي کااه بااه نحااوي طاارف حساااب عملیااات ر
افااراد شاااغل در محاایط کاریمااان  .بطااور ر
قساامت تعریااف خواهنااد شااد  .هاار شااخص  ،یکبااار در ایاان سیسااتم وارد ماا شااود و در تمااام قساامتهاي ناارم افاازار از آن
استفاده م گردد .
ر ی
ن
دگ اساااتفاده از اشاااخاص در اکا رااب قسااامتها  ،مثااال فاکتورهاااا  ،کااااربران  ،کارمنااادان و  ، . . .در
همچنا راای باااا توجاااه باااه گساااب ر
تعریااف اشااخاص امکااان درج اطالعااات اضااافه تااري داده شااده اساات کااه هاار کاااربر بااه فراخااور نیاااز خااود م ا توانااد اطالعااات
ن
اضاف را وارد نماید و یا از آن گذر کند .
ر
پااس از ورود بااه صاافحه تعریااف اشااخاص قساامت هاااي ذیاال را مشاااهده م ا کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در ذیاال
توضیح خواهیم داد:
ییک از حاالت زیر را انتخاب کنید.
نوع شخص  :در این قسمت م توانید ر
ن
مشخیصاا
اای اطااالق م شااود کااه داراي حقااوق و مساائولیتهاي
حقيقدد  :شااخص حقیقاا بااه هاار یااک از افااراد انسا ر
ر
در جامعه است.
ن
ر
ن
ن
ر
اازمای گفتااه م ا شااود کااه ب اراي آن نا راب حقااوق و مساائولیت
اوف بااه نهاااد ،موسسااه ،رسکاات و سا ر
حقددوف :شااخص حقا ر
ر
هاي ن
حقوف وجود دارد که عبارت است از:
قانوی لحاظ گردیده است .در برنامه دو نوع شخص
ر
ر
ر
حقوف غت دول ر
ر
حقوف دول ر
ر
اوف) و یااا شااماره
شددماره ثبددت  /شناسددنامه  :در صااورت تمایاال ماا توانیااد در ایاان قساامت شااماره ثباات ررسکاات (شااخص حقا ر
شناسنامه فرد (شخص حقیق ) را وارد کنید.
نوع فعاليت  :در صورت تمایل م توانید نوع فعالیت شخص و یا ررسکت مورد نظر را وارد کنید.
ر
ن
اوری کااه عنااوان
اوای را ب اراي شااخص یااا ررسکاات انتخاااب کنیااد  .در صا ر
عنددوان  :در صااورت تمایاال م ا توانیااد در ایاان قساامت عنا ر
مورد نظر شما در نرم افزار تعریف نشده است م توانید با کلیک بر روي دکمه اقدام به ثبت عنوان جدید کنید.
کد اقتصادي  :در صورت تمایل م توانید کد اقتصادي شخص و یا ررسکت مربوطه را در این قسمت وارد کنید.
مایل شخص را مشخص کنید.
سقف اعتبار  :در این قسمت میتوانید اعتبار ر
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ر
اوری کااه ایاان قساامت را از حالاات انتخاااب خااارج کنیااد ،امکااان فااروش اعتباااري بااه ایاان شااخص در ناارم اف ازار وجااود ناادارد
در صا ر
و بااا انتخاااب ایاان گزینااه ،اگاار بااده شااخص از ایاان مقاادار بیشا راب شااد  ،ناارم اف ازار بااا نمااایش پیغااام بااه شااما هشاادار خواهااد
داد.
توجه داشته باشيدس وارد کردن صفر در این قسمت به مع ن اعتبار نا محدود شخص م باشد
ر
اایص ب اراي آنااان
درصددد تخفيددف  :م ا توانیااد برخ ا از اشااخاص را بصااورت مشاابي ویااژه در نظاار گرفتااه و درصااد تخفیااف خا ر
تعریااف کنیااد .باادین ترتیااب امکااان ثباات تخفیااف اتوماتیااک در فاااکتور فااروش باراي ایاان شااخص فاراهم ما شااود .باراي اسااتفاده
ر
اات گزیناااه ي "اساااتفاده از تخفیاااف پااایش فااارض در فااااکتور" درتنظیماااات سیساااتم در حالااات
از ایااان امکاااان در فااااکتور ،بایسا ر
انتخاب قرار رگبد.
سددطق قيمددت  :چنانچااه ب اراي کاالهاااي خااود سااطو قیماات تعیا ر ن
ای کاارده باشااید ،بااا کمااک ایاان گزینااه م ا توانیااد ،سااطح قیماات
خاایص را باه شاخص تعریااف شاده انتصااب دهیااد .باا انجاام ایاان کاار در صادور فاااکتور فاروش باراي شااخص  ،قیمات کاالهاا بااا
ر
ر
سااطح قیماات ایاان مشاابي نمااایش داده م ا شااوند .بااا کلیااک باار روي دکمااه م ا توانیااد سااطح قیماات بااا عنااوان جدیااد تعری اف
کنید.
ر
اوری کااه هنگااام تعریااف مشخصااات
اایص در نظاار گرفتااه م ا شااود .در صا ر
کددد شددخص  :در ناارم اف ازار ب اراي هاار شااخص کااد خا ر
شخص  ،کد شخص را وارد نکنید نرم افزار به طور اتوماتیک یک کد به شخص اختصاص م دهد.
اگاار در تنظیمااات سیسااتم ،رسباارج متفرقااه ،تیااک " صدددددور کددددد خددددودکار در تعددددریف کدداال و اشددخاص " فعااال باشااد،
ر
دست وارد کنید.
کااد شخص غت فعال شده و نم توانید کدي را به صورت ر
اامیک شااخص را
انتخدداب گددروه پيامددک  :جهاات ارسااال پیامااک گروها بااه شااخص باار روي ایاان دکمااه کلیااک کاارده و گااروه هاااي پیا ر
انتخاب کنید
افزودن به ر
دفتچه تلفن  :با انتخاب این گزینه مشخصات شخص به ر
دفب چه تلفن انتقال م یابد.
ر
عمليای :
اطالعات
طرا حساب تجاري :خریداران ,فروشندگان ,کارمندان و  ...جزء این دسته م باشند.
ن
ر
ر
ات ایاان
اوری کااه بخواهیااد
شخیص ا را بااه عنااوان رسمایااه گااذار در ناارم اف ازار معا ر
رسمایدده گددذار :در صا ر
ارف کنیااد ،بایسا ر
ر
گزینه را انتخاب کنید.
کداربر :بااا انتخااب ایاان گزیناه شااخص تعریاف شااده بااه عناوان کاااربر نارم افازار در نظار گرفتااه شاده و در فاارم تعریااف
کاربر م توانید اطالعات کاربري آن را جهت ورود به نرم افزار وارد کنید.
ن
ارف شااده و در قساامت حقااوق و دسااتمزد
کارمنددد :بااا انتخاااب ایاان گزینااه شااخص بااه عنااوان کارمنااد در ناارم اف ازار معا ر
ر
دریافت شخص را وارد کنید.
م توانید اطالعات مربو به حقوق
ر
بازاریدداب :برخاا از موسسااات جهاات فااروش محصااوالت خااود از تعاادادي توزیااع کننااده یااا بازاریاااب اسااتفاده ماا
نماینااد و درصاادي از فااروش را بااه وي پرداخاات ماا نماینااد  .بااا انتخاااب ایاان گزینااه و درج درصااد حااق الزحمااه و
تنظیم سقف اعتباري فروش ،سیستم بصورت اتوماتیک حق الزحمه وي را محاسبه م نماید.

صفحه  23از 104

ر
نظااب گااروه بناادي
در تعریااف اشااخاص ،ماا توانیااد عااالوه وارد کااردن اطالعااات فااردي و اطالعااات اولیااه یااک فاارد،
اطالعااای ر
ر
افراد ،ثبت اطالعات آدرس ها ،اطالعات تمام و اطالعات شماره حساب هاي افراد را وارد کنید.

اطالعات گروه بندي
در ایاان قساامت امکااان گااروه بناادي ب اراي اشااخاص ف اراهم شااده اساات .باادین ترتیااب کااه شااما م ا توانیااد اف اراد باار حسااب نااوع
رابطااه شااان بااا شااما (همکاااران ،مشا رابیان و  )...را در گااروه هاااي متفاااوت گااروه بناادي نماییااد و گزارشااهاي مختلااف باار اساااس
یك گروه خاص تهیه کنید.
در واقااع گااروه بناادي اشااخاص ب اراي تفکیااک دسااته هاااي مختلااف از اشااخاص بکااار م ا رود  .اگاار نیاااز بااه گ ازارش تفکیااک شااده
درغب اینصورت از وارد کردن آن گذر نمایید.
اشخاص دارید م توانید گروه اشخاص را وارد کنید ر
ر
بیشااب کافیساات راهنماااي تعریااف
بااا کلیااک باار روي دکمااه ماا توانیااد اقاادام بااه تعریااف گااروه جدیااد کنیااد .بااراي توضاایح
اطالعات پایه را مطالعه کنید.
ن
ر
ارف آن هسااتید بااه یااك یااا تعاادادي از ایاان گااروه هااا تعلااق داشااته باشااد ،ما توانیااد
اوری کااه
شخیصا کااه شااما در حااال معا ر
در صا ر
ر
تیک مربوطه را فعال کنید.

اطالعات آدرس ها
در ایاان قساامت امکااان وارد کااردن آدرس هاااي متعاادد باراي شااخص فاراهم شااده اساات .بااه عنااوان مثااال ،ما توانیااد آدرس ما ن ن
ابل
ر
پست ،استان و شهر م باشد.
و محل کار یک فرد را در این قسمت وارد کنید ،که شامل مواردي همچون آدرس ،کد ر
درج ردیف جدید :با کلیک بر روي دکمه ،یک ردیف جدید جهت وارد کردن آدرس به لیست اضافه م شود.
درج شددهر یددا اسددتان جدیددد :در هاار ردیااف بااا کلیااک باار روي قساامت اسااتان و شااهر  ،لیساات اسااتان و شااهر هاااي تعریااف شااده
در ناارم افازار نمااایش داده ما شااود کااه شااما ما توانیااد جهاات تکمیاال آدرس از آنااان اسااتفاده کنیااد .بااا کلیااک باار روي دکمااه ما
توانید نام شهر جدید به لیست شهر ها اضافه کنید.
حذا ردیف انتخای :براي حذف هر یک از ردیف هاي آدرس بر روي دکمه کلیک کنید.
حذا همه ردیف ها :براي حذف تمام ردیف هاي آدرس  ،بر روي دکمه کلیک کنید.

اطالعات تماس
جهاات وارد کااردن اطالعااات تماااس شااخص از قبیاال شااماره تلفاان هااا ( هم اراه ،ما ن ن
ابل و محاال کااار ) ،شااماره فکااس ،پیجاار ،آدرس
اي میل ،آدرس وب سایت م توانید از این قسمت استفاده کنید.
 نوع :در این قسمت نوع اطالعات تماس را انتخاب کنبد.
جهت تعریف نوع تماس جدید بر روي دکمه کلیک کنید.
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یاایک از شااماره تلفاان هاااي همااراه
 تبدددیل بدده همددراه پدديو فددرض :جهاات ارسااال پیامااک بااه شااخص در ناارم افاازار ر
ر
ایک از شااماره تلفاان هاااي هم اراه را بااه
اوری کااه شااما یا ر
تعریااف شااده بااه عنااوان پاایش فاارض تعریااف م ا شااود .در صا ر
ای نکنیااد  ،ناارم افازار اولا ر ن
عنااوان هماراه پاایش فاارض تعیا ر ن
ای شااماره تلفاان هماراه تعریااف شااده را بااه عنااوان پاایش فاارض
رن
تعیی م کند.
 جهت ویرایو ردیف هاي اطالعات تماس به روش هاي زیر عمل کنید.
 دابل کلیک بر روي ردیف مربوطه
 با انتخاب هر ردیف و کلیک بر روي دکمه م توانید ردیف مورد نظر را ویرایش کنید.
با انجام این کار اطالعات ردیف مربوطه بارگذاري شده و آماده ویرایش م باشد.
 جهت حذا هر یک از ردیف ها  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه کلیک کنید.
 جهت حذا تمام ردیف ها بر روي دکمه کلیک کنید.
حساب هاي بانک
اانیک اشااخاص از ایاان قساامت اسااتفاده کنیااد .بااا ایاان کااار شااما م ا توانیااد یااک یااا چنااد حساااب
جهاات ثباات اطالعااات حساااب با ر
بانیک براي شخص تعریف کنید.
ر
ر
اای دارد و در هاایچ قساامت از ناارم اف ازار مااورد اسااتفاده ق ارار
تددذکر :اطالعااات ثباات شااده در ایاان قساامت  ،فقااط جنبااه اطالعا ر
نم رگبد.
اانیک شااخص باار روي دکمااه کلیااک کنیااد  .بااا انجااام ایاان کااار فاارم تعریااف حساااب
 جهاات ثباات اطالعااات حساااب با ر
ااانیک بااااز شاااده و آمااااده دریافااات اطالعاااات جدیاااد مااا باشاااد .بعاااد از ثبااات اطالعاااات در فااارم مربوطاااه ،
با ر
بانیک نمایش داده م شود.
بانیک در لیست مربو به حساب هاي ر
اطالعات حساب ر
 جهت حذف هر یک از ردیف ها  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه کلیک کنید.
 جهت حذف تمام ردیف ها بر روي دکمه کلیک کنید.

در انتها با کلیک بر روي دکمه هاي ثبت و جدید و یا ثبت و خروج  ،اطالعات شخص  ،در سیستم ثبت م شود.

نکته
 دکمه ثبت و جدید  ،اطالعات شخص را ثبت و فرم را آماده ثبت اطالعات شخص جدید م کند
 دکمه ثبت و خروج اطالعات شخص را ثبت و فرم را م بندد

نمایو ليست اشخاص تعریف شده
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در رسباارج جسااتجو م ا تااوان لیساات تمااام اشااخاص تعریااف شااده را مشاااهده نمااود ،و براساااس پار ر
امبهاااي جسااتجو در باااالي
خایص را انجام داد.
فرم ،عملیات جستجوي اشخاص
ر
چاپ ليست اشخاص تعریف شده
پااس از نمااایش لیساات اشااخاص تعریااف شااده در رسباارج جسااتجو  ،ب اراي چاااپ لیساات ر
ایک از روش هاااي زیاار عماال
نماییسا بااه یا ر
ر
کنید:
 بااا کلیااک باار روي دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم اف ازار اکساال در سیسااتم شااما اج ارا شااده و لیساات اشااخاص
نمایش داده شده به نرم افزار اکسل انتقال داده م شود
 بااا کلیااک باار روي دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات اشااخاص ،بااه شااما
داده م شود.

ویرایو اطالعات اشخاص تعریف شده
روش هاي بارگذاري اطالعات اشخاص جهت ویرایش
 در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه هاي پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 در رسبرج جستجو  ،شخص مربوطه را جستجو و بر روي ردیف آن دابل کلیک کنید
 در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه کلیک کنید.
حذا اطالعات اشخاص
براي حذف اطالعات اشخاص ثبت شده به روش هاي زیر م توانید عمل کنید





پس از بارگذاري اطالعات  ،بر روي دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید.
در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه حذا کلیک کنید.
در رسبرج جستجو بر روي ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.
جهاات حااذف اطالعااات تمااام اشااخاص  ،در رسباارج جسااتجو باار روي لیساات اشااخاص راساات کلیااک کاارده و
گزینه حذا تمام ردیف ها را انتخاب کنبد.

تفصااییل شااخص  ،در رس باارج جسااتجو  ،ردیااف مربوطااه را انتخاااب و باار
گددزار تفصدديش اشددخاص  :جهاات نمااایش گ ازارش
ر
روي این دکمه کلیک کنید.
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تسویه و مدیریت حساب اشخاص

تسویه حساب اشخاص
از این قسمت جهت ثبت عملیات تسویه حساب با شخص ،استفاده می شود.
پس از ورود به فرم قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
نوع عمليات  :در این قسمت ر
بایست نوع تسویه حساب را مشخص کنید
دریافت  :جهت دریافت مبلغ بدهکاری شخص این گزینه را انتخاب کنید.
پرداخت  :جهت پرداخت مبلغ بستانکاری شخص این گزینه را انتخاب کنید.
ر
صااوری کااه مشخصااات شااخص در
دریافددت از  /پرداخددت بدده  :نااام شااخص طاارف حساااب را در ایاان قساامت وارد کنیااد .در
نرم افزار ثبت نشده باشد ابتدا ر
بایست اقدام به ثبت مشخصات وی کنید.
با انتخاب شخص ،مانده حساب جاری وی نمایش داده می شود.
صددندوج جدداری  :در ایاان قساامت نااام و موجااودی صااندوق تحویاال داده شااده بااه کاااربر جاااری ناارم اف ازار  ،نمااایش داده ماای
شود.
ثبددت نقدددی  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،مبلااغ وارد شااده از حساااب شااخص کاام و بااه صااندوق جاااری اضااافه ماای شااود
(دریافت) و یا به حساب شخص اضافه و از صندوق جاری کش می شود (پرداخت).
پيشفته  :جهت ر ن
پرداخت ی
تعیی نوع دریافت ي پرداخت بر روی این دکمه کلیک کنید.

عمليات ماس  :در این قسمت کلیه عملیات های مایل ثبت شده جهت تسویه حساب شخص نمایش داده می شود.
توجااه داشااته باشااید پااس از ثباات عملیااات تسااویه حساااب ،در صااورت انتخاااب گزینااه دریافاات ،حساااب شااخص بااه ما ر ن
ابان مبلااغ
ابان مبلااغ تعیا ر ن
ای شااده بسااتانکار ماای شااود و در صااورت انتخاااب گزینااه پرداخاات ،حساااب شااخص بااه ما ر ن
تعیا ر ن
ای شااده باادهکار ماای
شود.

نمایو ليست تسویه حساب اشخاص
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تسااویه حساااب هااای ثباات شااده را مشاااهده نمااود ،و براساااس پار ر
امبهااای جسااتجو در
باالی فرم ،عملیات جستجوی برای ر ن
یافی تسویه حساب خایص را انجام داد.
چاپ ليست تسویه حساب اشخاص
پااس از نمااایش لیساات تمااام تسااویه حساااب هااای ثباات شااده در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ لیساات ر
نماییس ا بااه یاایک از روش
های زیر عمل کنید:
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 .1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده
 ،به شما داده می شود.

ویرایو تسویه حساب اشخاص
روش های بارگذاری اطالعات تسویه حساب جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم.
 .2در رسبرج جستجو  ،تسویه حساب مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید.
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه کلیک کنید.
حذا تسویه حساب اشخاص
برای حذف تسویه حساب های ثبت شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
 -1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید.
 -2در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.

انتقال از شخص به شخص

ییک از حساب هاي اشخاص به حساب شخص دیگري از این قسمت استفاده کنید.
براي انتقال بدهکاري ي بستانکاري ر
پااس از ورود بااه فاارم انتقااال از شااخص بااه شااخص قساامت هاااي ذیاال را مشاااهده ما کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در
ذیل توضیح خواهیم داد:
دریافت از حساب :
اای در ایاان قساامت  ،بااه مبلااغ وارد شااده بسااتانکار
پااس از ثباات عملیااات انتقااال از شااخص بااه شااخص  ،حساااب شااخص انتخا ر ر
شخیص ا را کااه م ا
ااب
ا
حس
امت
ا
قس
ان
ا
ای
در
ار،
ا
دیگ
م ا شااود .پااس ب اراي پیاااده سااازي انتقااال باادهکاري یااک شااخص بااه شااخص
ر
خواهیااد باادهکاري آن را منتقاال کنیااد ،انتخاااب کنیااد و جهاات پیاااده سااازي انتقااال بسااتانکاري یااک شااخص بااه شااخص دیگاار،
شخیص که بستانکاري را به آن میخواهید نسبت دهید انتخاب کنید.
حساب
ر

پرداخت به حساب :
اای در ایاان قساامت  ،بااه مبلااغ وارد شااده باادهکار م ا
پاس از ثباات عملیااات انتقااال از شااخص بااه شااخص  ،حساااب شااخص انتخا ر ر
شخیصاا را کااه ماا
حساااب
قساامت
ایاان
در
دیگاار،
شااود .پااس بااراي پیاااده سااازي انتقااال باادهکاري یااک شااخص بااه شااخص
ر
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خواهیااد باادهکاري را بااه آن منتقاال کنیااد ،انتخاااب کنیااد و جهاات پیاااده سااازي انتقاال بسااتانکاري یااک شااخص بااه شااخص دیگاار،
شخیص که بستانکاري آن را میخواهید انتقال دهید انتخاب کنید.
حساب
ر
ر
ر
بایساات ابتاادا اقاادام بااه ثباات
صااوری کااه مشخصااات هاار یااک از اشااخاص مااورد نظاار در ناارم افاازار ثباات نشااده باشااد
در
ر
ر
مشخصات شخص کنید.
مبلغ انتقال  :مبلغ انتقال داده شده ر ن
بی حساب اشخاص را در این قسمت وارد کنید.

انتقال  :با کلیاک بار روي ایان دکماه  ،پیغاام جهات تائیاد ثبات عملیاات انتقاال  ،باه شاما نماایش داده خواهاد شاد کاه باا تائیاد
شما عملیات در نرم افزار ثبت م شود.

نمایو ليست انتقال از شخص به شخص
در رسباارج جسااتجو م ا تااوان لیساات تمااام انتقااال هاااي انجااام شااده از شااخص بااه شااخص را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب هاي جستجو در باالي فرم  ،عملیات جستجو براي ر ن
خایص از شخص به شخص را انجام داد.
یافی انتقال
ر
چاپ ليست انتقال از شخص به شخص
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هاااي انجااام شااده  ،در رسباارج جسااتجو  ،باراي چاااپ لیساات ر
ایک از روش هاااي
نماییسا بااه یا ر
ر
زیر عمل کنید:
 .1بااا کلیااک باار روي دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
 ،به نرم افزار اکسل انتقال داده م شود
 .2بااا کلیااک باار روي دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده م شود.

ویرایو عمليات هاي انتقال از شخص به شخص
روش هاي بارگذاري اطالعات عملیات انتقال از شخص به شخص جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه هاي پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه کلیک کنید

حذا عمليات هاي انتقال از شخص به شخص
براي حذف عملیات انتقال از شخص به شخص به روش هاي زیر م توانید عمل کنید
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 .1پس از بارگذاري اطالعات  ،بر روي دکمه حذف در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .2در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه کلیک کنید.

افزایش  /کاهش سرمایه

در واحااد هااای تجاااری کااه مبلااغ رسمایااه ،رسمایااه گااذاران و سااهم آن هااا در رسمایااه کاایل واحااد تجاااری از اهمیاات ویااژه ای
برخااوردار اساات ،ماای بایساات کلیااه ت اراکنش هااای مربااو بااه اف ازایش یااا کاااهش رسمایااه در ناارم اف ازار ثباات گااردد .جهاات ثباات
رسمایه ،رسمایه گذاران جدید و افزایش یا کاهش رسمایه ،رسمایه گذاران ،از این قسمت استفاده کنید.
پس از ورود به فرم قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
نددوع عمليددات  :جهاات ثباات رسمایااه  ،رسمایااه گااذاران جدیااد و اف ازایش رسمایااه ،رسمایااه گااذاران ،گزینااه اف ازایش رسمایااه و جهاات
کاهش رسمایه ،رسمایه گذاران  ،گزینه کاهش رسمایه را انتخاب کنید.
ر
صااوری کااه مشخصااات شااخص قاابال در ناارم افاازار ثباات
شددخص  :نااام رسمایااه گااذار را در ایاان قساامت انتخاااب کنیااد  .در
نشده باشد .ر
بایست اقدام به ثبت مشخصات آن کنید.
صددندوج جدداری  :در ایاان قساامت نااام و موجااودی صااندوق تحویاال داده شااده بااه کاااربر جاااری ناارم اف ازار  ،نمااایش داده ماای
شود.
پرداخدت نقدد  :باا کلیاک بار روی ایان دکماه ،مبلاغ افازایش رسمایاه باه صاندوق جااری اضاافه مای شاود و مبلاغ کااهش رسمایاه از
صندوق جاری کش می شود.
پيشفته  :جهت ر ن
پرداخت ی
تعیی نوع دریافت ي پرداخت بر روی این دکمه کلیک کنید.
نمایو ليست افزایو  /کاهو رسمایه های ثبت شده
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام اف ازایش ي کاااهش رسمایااه هااای ثباات شااده را مشاااهده نمااود ،و براساااس پار ر
امبهااای
جستجو در باالی فرم ،عملیات جستجوی برای ر ن
یافی افزایش ي کاهش رسمایه خایص را انجام داد.
چاپ ليست افزایو  /کاهو رسمایه های ثبت شده
پااس از نمااایش لیساات تمااام افازایش ي کاااهش رسمایااه هااای ثباات شااده در رسباارج جسااتجو  ،بارای چاااپ لیساات ر
نماییسا بااه یاایک
از روش های زیر عمل کنید:
 .1باا کلیاک بار روی دکماه ارسدال بده اکسدل  ،نارم افازار اکسال در سیساتم شاما اجارا شاده و لیسات نماایش داده شاده
 ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده ،
به شما داده می شود.
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ویرایو افزایو  /کاهو رسمایه های ثبت شده
روش های بارگذاری اطالعات افزایش ي کاهش رسمایه جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو  ،افزایش ي کاهش رسمایه  ،مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه کلیک کنید
حذا افزایو  /کاهو رسمایه های ثبت شده
برای حذف افزایش ي کاهش رسمایه های ثبت شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید.
 .2در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه
 .3کلیک کنید.
 .4در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

تسویه اقساط

«« ایدن قسمدت جددزو ویددژگد هداي قدابدل خددریدد نددرم افددزار اسدت»» .
ر
قسمت از مبلغ به اقسا مساوي و یا رغب
تیت که تمام یا
ر
فروش اقساط عبارت است از فروش کاال به مبلغ مشخص به شخص ،به تر ر ر
مساوي در رس رسیدهاي ر ن
معی دریافت گردد.
امکان محاسبه بهره به  ۴روش و محاسبه دیرکرد روزانه و فاصله رسرسید اقسا و رند کردن قیمت ها و چاپ ر
دفبچه قسط و پرداخت
بخیس از مبلغ قسط و پرداخت ر
ر
بیشب از مبلغ قسط و  ...در این قسمت وجود دارد.
ر
ر
ارشای از قبیل:
گز ر
 .1رسرسید اقسا
 .۲گزارش ر
دفبچه هاي اقسا
و ...
رن
نب قابل مشاهده هستند.
ر
رن
تعیی شده این مبالغ را دریافت نمایید،
صوری که مایل باشید مبلغ را براي طرف حساب قسط بندي کنید و در رسرسید اقسا
در
ر
ر
بایست از این قسمت استفاده نمایید.
ر
تقسيط مبلغ براي شخص مورد نظر:
ر
 .1ورود به رسبرج تقسیط (دریافت ي پرداخت پیشفته)
بایست اطالعات ر
ر
دفبچه قسط و نحوه قسط بندي را مشخص کنید:
.2
ر
ر
ر
ن
تعیی کنید،
 شماره دفتچه :این شماره به صورت خودکار درج م شود ،اگر مایل هستید شماره دفبچه را خودتان ر
عدد مورد نظر را در این مکان بنویسید.
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بخو :ر
بایست ر ن
تعیی کنید که " جریمه دیرکرد روزانه " و " مبلغ بهره " که به نوع درآمد در سیستم شما م باشند
ر
براي کدام مرکز درآمد درج شود( .مبالغ مذکور براي این بخش درج م شوند)
مبلغ :مبلغ مد نظر جهت تقسیط
تعیی کنید که ر
تعداد اقساط :ر ن
مشبي مبلغ تقسیط شده را در چند قسط بازپرداخت م نماید.
بی اقسا را ت ر ن
مدت هر قسط :مدت زمان فاصله ر ن
عیی کنید( .این مقدار به صورت پیش فرض  30روز (یک ماه) است)
نرخ بهره :نحوه محاسبه بهره اقسا را در این قسمت مشخص م نمایید:
 oثابت
مبلغ وام * (نرخ بهره ي  = )100مبلغ کل بهره
مبلغ کل بهره ي تعداد اقسا = مبلغ بهره هر قسط
 oبراساس تعداد اقساط

o

براساس فرمول بانک

 oریال
مبلغ کل بهره ي تعداد اقسا = مبلغ بهره هر قسط
 تاریخ ن
اولی قسط :رسرسید ر ن
اولی قسط در این قسمت درج م شود( .به صورت پیش فرض ،یک ماه بعد به عنوان
تاریخ رسرسید ر ن
اولی قسط در نظر گرفته م شود)
 جریمه دیرکرد روزانه :مبلغ که به ازاء هر روز دیرکرد شخص در بازپرداخت ،براي جریمه وي درنظر گرفته م شود.
(این مبلغ به صورت پیش فرض صفر است)
ن
 مبلغ هر قسط به  ...رقم رند شود :ر ن
تعیی م کنید که مبالغ اقسا تا چه رمبان رند باشند .هر چقدر تعداد ارقام
رند ر
بیشب باشد ،مبالغ اقسا هم عدد رند تري هستند.
 مبلغ غت رند :همواره در تقسیط مبلغ ،ییک از اقسا مبلغ رغب رند خواهد داشت ،با استفاده از این مقدار ر ن
تعیی م
ر
کنید که مبلغ رغب رند براي قسط اول یا آخر لحاظ شود.
 .3بر روي دکمه " تایید عملیات و درج در لیست " کلیک م کنیم.
ر
نهای عملیات دریافت ،دفبچه قسط ایجاد م گردد.
 .4با موفقیت قسط بندي انجام شده است ،پس از تایید ر ر
 .5مبلغ مربو به تقسیط به حساب بدهکاري شخص واریز م شود.

صفحه  32از 104

پس از قسط بندي کردن مبلغ مد نظر؛ جهت دریافت مبلغ اقسا از شخص ر
بایست به بازپرداخت اقسا مراجعه کنید.
ر
نحوه بازپرداخت اقساط:
ر
ر
ر
صوری که شماره دفبچه را دارید ،مستقیماً به " بازپرداخت اقساط " مراجعه کنید و با درج شماره دفبچه و ر
فشدن
 .1در
ر
ر
دکمه جستجو؛ اطالعات دفبچه قسط براي شما بارگذاري م شود.
ر
در غا راب اینصااورت بااه " گازارش ر
دفبچااه هاااي اقسااا " مراجعااه کنیااد .بااا اسااتفاده از امکانااات جسااتجو ،دفبچااه مااورد نظاار خااود
را بیابید و سپس بر روي "پرداخت قسط " کلیک کنید( .پس از این عملیات ،صفحه بازپرداخت اقسا باز م شود).
ر
ایل قسااط در ایاان قساامت نمااایش
ایل دفبچااه قسااط در ساامت راساات نمااایش داده م ا شااود( .وضااعیت کا ر
 .2اطالعااات کا ر
داده م شود)
پس از اینکه تمام اقسا را تسویه کردید؛ در پشت خالصه وضعیت اقسا  ،نوشته " تسویه شده " درج م گردد .اقساط که
تسویه شده باشند همچنان امکان دارد که از وضعیت تسویه شده خارج شوند( .براي این کار ر
ییک از ردیف هاي مربو به
بایست ر
ر
بازپرداخت اقسا پاک شوند)
دفبچه قسط کامال مختومه شود و دیگر امکان ویرایش نداشته باشد .بر روي دکمه " اختتامیه ر
براي اینکه ر
دفبچه قسط " کلیک
کنید.
ر
باف مانده وجود داشته باشد ،در سمت راست فقط وضعیت کیل ر
دفبچه قسط نمایش داده م شود ،در
توجه :اگر هنوز اقسا ر
ر
می "تسویه شده " یا "مختوم شده " در پشت متون خالصه وضعیت ر
رغباینصورت ر ن
دفبچه قسط نمایش داده م شود.
 .3در لیست سمت چد اطالعات اقسا به همراه وضعیت آنها نمایش داده م شود:
 وضعيت
 شماره قسط
 تاریخ رس رسيد
 مبلغ خام قسط :مبلغ هر قسط بدون در نظر ر ن
گرفی مبلغ بهره و دیرکرد
ر
صوری که قسط تسویه نشده باشد ،تعداد روزهاي گذشته از رس رسید این قسط را نمایش م
 دیرکرد (روز) :در
ر
دهد.
ر
صوری که این قسط شامل دیرکرد شود ،مبلغ دیرکرد محاسبه و در این قسمت نمایش داده م
 مبلغ دیرکرد :در
ر
شود.
 مبلغ بهره
 جمع کل :مبلغ که م بایست براي تسویه این قسط پرداخت شود.
 .4براي تسویه هر قسط وضعیت هاي ذیل پیش م آید:
ر
بيشت از قسط پرداخت م کند
 شخص مبلغ
ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oتیک ردیف ر
ر
پرداخت را بزنید.
 oتیک کنار مبلغ
ر
ر
ر
تغیب دهید.
 oمبلغ
پرداخت را متناظر با مبلغ که مشبي پرداخت کرده است ر
ر
 oنحوه تسویه مبلغ را مشخص کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
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 oقسط ي اقساط که تیک زده اید ،تسویه م شوند.
 oمبلغ که ر
بیشب از مبلغ قسط دریافت شده است ،به حساب انباشت قسط واریز م شود.
 شخص مبلغ معادل با قسط را پرداخت م کند
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oنحوه تسویه مبلغ را مشخص کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
 شخص مبلغ ر
کمت از قسط را پرداخت م کند
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
ر
پرداخت را بزنید.
 oتیک کنار مبلغ
ر
ر
ر
تغیب دهید.
 oمبلغ
پرداخت را متناظر با مبلغ که مشبي پرداخت کرده است ر
ر
ر
ر
ر
بخیس
پرداخت شما کمب است و نم توانید با این مبلغ یک قسط را تسویه کنید .دریافت
 oبه دلیل اینکه مبلغ
ر
ر
ر
بایست فقط نحوه تسویه مبلغ
حسای باز م شود که
از مبلغ فعال م شود و با کلیک بر روي آن ،تسویه ر ر
ر
را مشخص کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
ن
کاف نیست ،کل مبلغ به حساب انباشت قسط واریز م شود
 oبا توجه به اینکه این مبلغ براي تسویه یک قسط ر
و در نهایت از مبالغ موجود در حساب انباشت م توانید براي تسویه اقسا بعدي استفاده کنید.
توجه :هنگام که مبلغ از قبل در حساب انباشت وجود داشته باشد و این مبلغ " ر
بیشب از ي مساوي با " مبلغ قسط باشد ،با ط
مراحل ذیل م توانید نسبت به تسویه قسط با مبلغ انباشت اقدام کنید.
 تسویه قسط به وسيله مبلغ انباشت
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oبر روي دکمه " تسویه قسط با مبلغ انباشت شده " کلیک کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
 oقسط تسویه م شود.
ر
ر
ر
ن
باف مانده مبلغ رنب در
 oدر
صوری که مبلغ که در حساب انباشت وجود داشت ،بیشب از مبلغ قسط باشد ،ر
ر
ر
باف م ماند.
حساب انباشت ر
مایل اقسا بر روي تصویر حذف کلیک کنید.
براي حذف پرداخت ر
مایل انجام شده براي تسویه اقسا بر روي پیش نمایش کلیک کنید.
براي مشاهده عملیات ر
توجه :با تیک زدن چند ردیف از ر
دفبچه قسط م توانید به یکباره نسبت به تسویه آنها اقدام کنید.
ر
مایل م
در
ر
صوری که مبلغ به حساب انباشت واریز شده باشد یا مبلغ از حساب انباشت برداشت شده باشد ،در مشاهده عملیات ر
توانید مشاهده کنید.
در تصویر ذیل مشاهده م کنید که مبلغ قسط  ۲,۲00,000ریال م باشد ،ویل بازپرداخت انجام شده ر
بیشب از مبلغ قسط بوده ،به
ر
رن
همی دلیل مبلغ  100,000ریال به حساب انباشت واریز شده است.
به ر
عباری در بازپرداخت قسط بعدي ،شخص م تواند با پرداخت مبلغ  ۲,100,000ریال ،یک قسط را تسویه کند ،زیرا مبلغ در حساب
ر
انباشت از قبل وجود دارد.
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مایل اي مشاهده نم کنید مشخص است که کل مبلغ قسط به وسیله حساب انباشت تسویه شده است.
بدلیل اینکه عملیات ر
در واقع در زمان تسویه این قسط ،حداقل مبلغ معادل با مبلغ قسط در حساب انباشت وجود داشته است و کاربر تسویه را از طریق
حساب انباشت انجام داده است.
مشاااهده ما کنیااد کااه مبلااغ قسااط  ۲,۲00,000ریااال ما باشااد ،ویل بازپرداخاات انجااام شااده کما راب از مبلااغ قسااط بااوده ،بااه هما ر ن
ای
ر
دلیل مبلغ  100,000ریال از حساب انباشت برداشت شده است.
جلوگبي از باز بودن ر
نکته بسيار مهم :پس از تسویه کامل یک ر
دفبچه قسط و عدم اشتباه سهوي در ویرایش
دفبچه قسط ،جهت
ر
ر
پرداخت هاي ر
ر
دفبچه قسط ،لطفا با ر
نهای و قفل کنید.
فشدن " اختتاميه دفتچه قسط " اطالعات را ر ر
ر
های هستند که از تاریخ رس رسید آنها گذشته است و هنوز تسویه نشده
های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ،ردیف ر ر
توجه :ردیف ر ر
اند.
های که هنوز تاریخ رسرسید آنها فرا نرسیده است ،مبلغ دیرکرد محاسبه نم شود.
توجه :براي ردیف ر ر
جستجو قسط در ر
دفتچه اقساط:
براساس شماره قسط از – تا ،تاریخ رسرسید از – تا ،تاریخ تسویه از – تا و وضعیت اقسا (تسویه شده ،تسویه نشده) م توانید
یک قسط را بیابید.
گزارش اشخاص

در این گزارش لیست تمام اشخاص و وضعیت بدهکاری ي بستانکاری آن ها در نرم افزار نمایش داده می شود.
گروه اشخاص  :با استفاده از این قسمت می توانید لیست افراد در گروه های خاص را مشاهده کنید.
افراد فاقد گروه  :با انتخاب این گزینه در لیست ،مشخصات اشخایص که گروه بندی نشده اند نمایش داده می شود.
نام  :جهت نمایش اطالعات شخص خاص ،می توانید نام شخص را در این قسمت وارد کنید.
پيشوند  :با تنظیم این قسمت می توانید مشخصات افرادی را که برای آنان عنوان تعریف کرده اید را مشاهده کنید.
وضعيت  :با تنظیم این قسمت می توانید مشخصات افراد بدهکار یا بستانکار در نرم افزار را مشاهده کنید
مبلددغ  :بااا اسااتفاده از ایاان قساامت ماای توانیااد لیساات اف ارادی کااه مبلااغ باادهکاری یااا بسااتانکاری آنااان در بااازه انتخاااب شااده
است ،مشاهده کنید
آدرس  :بااا وارد کااردن آدرس در ایاان قساامت ماای توانیااد لیساات افاارادی را کااه در یااک محاادوده جغاار ناف هسااتند را مشاااهده
کنید.
امکانات ن
اضاف :
 بااا انتخاااب هاار ردیااف در لیساات و کلیااک باار روی دکمااه گددزار تفصدديش اشددخاص و یااا بااا داباال کلیااک باار روی
ردیف مربوطه ،گزارش تفصییل شخص انتخاب شده نمایش داده می شود.
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 جهاات تسااویه حساااب بااا هاار یااک از اشااخاص نمااایش داده شااده در لیساات ،کا ن
ااف اساات ردیااف مربااو بااه شااخص
مااورد نظاار را انتخاااب کاارده و باار روی دکمااه تسددویه حسدداب شددخص کلیااک کنیااد .بااا انجااام ایاان کااار فاارم تسااویه
انتخای باز می شود.
حساب اشخاص به همراه مشخصات شخص ر
دفبجااه تلفاان ،ن
 جهاات اضااافه کااردن مشخصااات اشااخاص نمااایش داده شااده در لیساات بااه ر
کاااف اساات مربااع ردیااف
های مورد نظر را تیک زده و بر روی دکمه افزودن به ر
دفبچه تلفن کلیک کنید.
 بااا انتخاااب ردیااف اشااخاص باادهکار ،دکمااه ارسددال اس ام اس فعااال ماای شااود و شااما ماای توانیااد بارای شااخص مااورد
نظر یک اس ام اس با پیام بدهکاری ارسال کنید.

چاپ گزار اشخاص
پس از نمایش لیست اشخاص  ،برای چاپ آن به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 -3بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
 -4بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.

بانک
تعریف حساب بانکی

جهت ثبت چک ،عملیات بانیک ،دریافت و پرداخت ها و رغبه نیاز به بانک و حساب های بانیک می باشد .در این قسمت شما می توانید
اطالعات مربو به بانک های طرف حساب موسسه خود را وارد کنید.
پس از ورود به صفحه تعریف حساب بانیک قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح
خواهیم داد:
ر
صوری که نام بانک در لیست نمایش داده شده نیود
بانک  :در این قسمت نام بانک صادر کننده شماره حساب را انتخاب کنید .در
با کلیک بر روی دکمه اقدام به ثبت نام بانک جدید کنید.
شماره حساب  :شماره حساب بانک مورد نظر خودر را در این قسمت وارد کنید.
ر
صوری که بخواهید ،در نرم افزار مشخصات دسته چک مربو به شماره حساب بانیک را وارد کنید ،ر
بایست نوع
نوع حساب  :در
حساب جاری باشد.
اتصال به دستهاه کارت خوان  :با انتخاب این گزینه  ،مشخصات این شماره حساب در لیست "بانک کارت خوان"  ،هنگام ثبت
فاکتور فروش نمایش داده می شود.
ر
صوری که هنگام تعریف حساب بانیک بخواهید موجودی اولیه آن را وارد کنید  ،می توانید از این قسمت
موجودی اوليه  :در
استفاده کنید .
 الزم به ذکر است فقط هنگام تعریف حساب بانیک ،نرم افزار به شما اجازه وارد کردن موجودی اولیه در این قسمت را می
دهد .در رغب این صورت ر
بایست از فرم سند افتتاحیه اقدام به وارد کردن موجودی اولیه کنید.
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توانای پذیر مقدار منفی  :در این قسمت مشخص می شود که در تمامی عملیات های بانیک ،موجودی حساب بانک جاری چک
خب
شود یا ر
ر
صوری که موجودی بانک منفی شود ،نرم افزار اجازه ثبت عملیات مایل را به
 می پذیرد  :در هنگام ثبت عملیات مایل در
شما خواهد داد.
 نمی پذیرد  :در صورت منفی شدن موجودی حساب بانیک هنگام ثبت عملیات مایل ،نرم افزار با نمایش پیغام ،از ثبت
جلوگبی خواهد کرد.
عملیات مایل
ر
 نمایو پيغام  :در صورت منفی شدن موجودی حساب بانیک هنگام ثبت عملیات مایل  ،نرم افزار پیغام زیر را نمایش
خواهد داد و در صورت تائید کاربر  ،عملیات مایل ثبت خواهد شد.

در انتها جهت ثبت مشخصات حساب بانیک بر روی دکمه ثبت و خروج و یا ثبت و جدید کلیک کنید.

نکته
 دکمه ثبت و جدید  ،مشخصات حساب بانیک را ثبت و فرم را آماده ثبت حساب بانیک جدید می کند.
 دکمه ثبت و خروج مشخصات حساب بانیک را ثبت و فرم را می بندد.
نمایو ليست حساب های بانک
در رسبرج جستجو می توان لیست تمام حساب هاب بانیک ثبت شده را مشاهده نمود ،و براساس پار ر
امبهای جستجو در باالی فرم،
عملیات جستجوی بر روی آنان را انجام داد.
چاپ ليست حساب های بانک
پس از نمایش لیست تمام حساب های بانیک ثبت شده در رسبرج جستجو  ،برای چاپ لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل
کنید:
 -5با کلیک بر روی دکمه ارسال به اکسل  ،نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و لیست نمایش داده شده  ،به نرم
افزار اکسل انتقال داده می شود
 -6با کلیک بر روی دکمه پرینت  ،امکان "پیش نمایش" " ،پرینت" و "ارسال به  " PDFلیست نمایش داده شده  ،به شما داده
می شود.
ویرایو مشخصات حساب های بانک
روش های بارگذاری مشخصات حساب های بانیک جهت ویرایش
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 -۴در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -5در رسبرج جستجو  ،حساب بانیک  ،مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 -6در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا حساب های بانک
برای حذف حساب های بانیک تعریف شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
-3
-۴
-5
-6

پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.
در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.
برای حذف تمامی حساب های بانیک  ،در رسبرج جستجو بر روی لیست نمایش داده شده راست کلیک کرده و گزینه
حذا تمام ردیف ها را انتخاب کنید.

انتقال از بانک به بانک

جهت درج عملیات انتقال وجه ر ن
بی حساب های بانیک از این قسمت استفاده کنید.
پس از ورود به صفحه انتقال از بانک به بانک قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح
خواهیم داد:
ر
صوری که مشخصات شخص
شخص  :در این قسمت می توانید شخص واسط در عملیات انتقال از بانک به بانک را مشخص کنید .در
مورد نظر در نرم افزار ثبت نشده باشد ر
بایست ابتدا اقدام به ثبت مشخصات شخص کنید.
ر
بانک مبداء  :در این قسمت ر
صوری که مشخصات شماره حساب مبداء
بایست نام و شماره حساب بانک مبداء را انتخاب کنید .در
در نرم افزار ثبت نشده است  ،ر
بایست ابتدا اقدام به ثبت آن کنید.
شماره سند  /چک  :در این قسمت ر
بایست شماره سند ي چک مربو به شماره حساب مبداء را وارد کنید.
ر
بانک مقصد  :در این قسمت ر
صوری که مشخصات شماره حساب مقصد
بایست نام و شماره حساب بانک مقصد را انتخاب کنید .در
در نرم افزار ثبت نشده است  ،ر
بایست ابتدا اقدام به ثبت آن کنید.
شماره قبض  :در این قسمت شماره قبض انتقال وجه به حساب بانیک مقصد را وارد کنید.

انتقال  :بعد از وارد کردن اطالعات ،با کلیک بر روی دکمه انتقال ،شما به دو روش میتوانید انتقال را ثبت کنید.
 انتقال مبلغ به وسيله چک :
ر
ن
صوری که برای انتقال وجه ربی حساب های بانیک از چک استفاده کرده باشید ،جهت شبیه سازی این عملیات بر روی این
در
ن
دکمه کلیک کنید .با انجام این کار پیغام زیر نمایش داده می شود که با تائید آن وارد فرم تعریف چک های پرداختت شده
و ر
بایست اقدام به ثبت مشخصات چک خود کنید.
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 انتقال عادی :
با کلیک بر روی این دکمه عملیات انتقال مبلغ در نرم افزار بدون واسط انجام می شود.
نکته :
ر
نبایست هیچ کدام از عملیات های شبیه سازی شده در نرم افزار را
 در صورت ثبت عملیات انتقال به وسیله چک ،
ویرایش و یا پاک کنید.
 انتقال مبلغ انجام شده به وسیله چک قابل ویرایش نخواهد بود.

گزار موجودی بانک ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی بانک ها نمایش داده می شود .

نمایو ليست انتقال ها از بانک به بانک
در رسبرج جستجو می توان لیست تمام انتقال های انجام شده از بانک به بانک را مشاهده کنید ،و بر اساس پار ر
امب های جستجو
در باالی فرم ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از بانک به بانک را انجام داد.
چاپ ليست انتقال ها از بانک به بانک
پس از نمایش لیست تمام انتقال های انجام شده ر ن
بی حساب های بانیک  ،در رسبرج جستجو  ،برای چاپ لیست ر
نماییس به ییک از
روش های زیر عمل کنید:
 .1با کلیک بر روی دکمه ارسال به اکسل  ،نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و لیست نمایش داده شده  ،به
نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2با کلیک بر روی دکمه پرینت  ،امکان "پیش نمایش" " ،پرینت" و "ارسال به  " PDFلیست نمایش داده شده  ،به شما
داده می شود.

ویرایو عمليات های انتقال از بانک به بانک
روش های بارگذاری اطالعات عملیات انتقال از بانک به بانک جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
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حذا عمليات های انتقال از بانک به بانک
برای حذف عملیات انتقال از بانک به بانک به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .2در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.
 .3در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

صندوق
تعریف صندوق

براي انجام معامالت (پرداخت ي دریافتهای) نقدی در نرم افزار باید حداقل یك صندوق تعریف کنید.
الزم بااه ذکاار اساات کااه یااک صااندوق بااا نااام "صااندوق پاایش فاارض" در ناارم افازار تعریااف شااده اساات کااه شااما ماای توانیااد از آن
در عملیات های مایل خود استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه تعریااف صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در ذیاال
توضیح خواهیم داد:
نام  :در این قسمت نام صندوق جدید را وارد کنید.
ر
صااوری کااه هنگااام تعریااف صااندوق بخواهیااد موجااودی اولیااه آن را وارد کنیااد  ،ماای توانیااد از ایاان
موجددودی اوليدده  :در
قسمت استفاده کنید .


الزم بااه ذکاار اساات فقااط هنگااام تعریااف صااندوق  ،ناارم افاازار بااه شااما اجااازه وارد کااردن موجااودی اولیااه در ایاان
قسمت را می دهد .در رغب این صورت ر
بایست از فرم سند افتتاحیه اقدام به وارد کردن موجودی اولیه کنید.

توانددای پددذیر مقدددار منفددی  :در ایاان قساامت مشااخص ماای شااود کااه در تمااامی عملیااات هااای دریافاات و پرداخاات نقاادی ،
خب
موجودی صندوق جاری چک شود یا ر
ر
صااوری کااه موجااودی صااندوق منفاای شااود ،ناارم افاازار اجااازه ثباات
 مددی پددذیرد  :در هنگااام ثباات عملیااات مااایل در
عملیات مایل را به شما خواهد داد.
 نمددی پددذیرد  :در صااورت منفاای شاادن موجااودی صااندوق هنگااام ثباات عملیااات مااایل ،ناارم اف ازار بااا نمااایش پیغااام از
جلوگبی خواهد کرد.
ثبت عملیات مایل
ر
 نمددایو پيغددام  :در صااورت منفاای ش ادن موجااودی صااندوق هنگااام ثباات عملیااات مااایل  ،ناارم اف ازار پیغااام زیاار را
نمایش خواهد داد و در صورت تائید کاربر  ،عملیات مایل ثبت خواهد شد.
در انتها جهت ثبت مشخصات صندوق بر روی دکمه ثبت و خروج و یا ثبت و جدید کلیک کنید.

نکته
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 دکمه ثبت و جدید  ،مشخصات صندوق را ثبت و فرم را آماده ثبت مشخصات صندوق جدید می کند
 دکمه ثبت و خروج مشخصات صندوق را ثبت و فرم را می بندد
نمایو ليست صندوج ها
در رسباارج جسااتجو م ا تااوان لیساات تمااام صااندوق هااای تعریااف شااده را مشاااهده نمااود ،و یااا باار اساااس نااام آنااان ،عملیااات
جستجوی بر روی آنان را انجام داد.
چاپ ليست صندوج ها
پااس از نمااایش لیساات تمااام صااندوق هااای تعریااف شااده در رسباارج جسااتجو  ،باارای چاااپ لیساات ر
نماییساا بااه یاایک از روش
های زیر عمل کنید:
 .1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده
 ،به شما داده می شود.

ویرایو مشخصات صندوج ها
روش های بارگذاری مشخصات صندوق ها جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو ،صندوق مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا مشخصات صندوج
برای حذف صندوق های تعریف شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .2در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.
 .3در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.
 .4بارای حااذف تمااامی صااندوق هااای تعریااف شااده  ،در رسباارج جسااتجو باار روی لیساات نمااایش داده شااده راساات
کلیک کرده و گزینه حذا تمام ردیف ها را انتخاب کنید.
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انتفال از صندوق به صندوق

جهت درج عملیات انتقال وجه ر ن
بی صندوق ها از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه انتقااال از صااندوق بااه صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا
آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
ر
صندوف که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
صندوج مبداء  :در این قسمت نام
ر
صندوف را که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنید.
صندوج مقصد  :در این قسمت نام
مبلغ  :مبلغ انتقال داده شده ر ن
بی صندوق ها را در این قسمت وارد کنید.
انتقددال وجدده  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه  ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد
که با تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
 -1گزار موجودی صندوج ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی صندوق ها نمایش داده می شود

نمایو ليست انتقال وجه ها از صندوج به صندوج
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از صااندوق بااه صااندوق را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از صندوق به صندوق را انجام داد.

چاپ ليست انتقال وجه ها از صندوج به صندوج
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای صااندوق هااا ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ لیساات ر
نماییس ا بااه
ییک از روش های زیر عمل کنید:
بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افاازار اکساال در سیسااتم شااما اجاارا شااده و لیساات نمااایش داده
-1
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده ،
-۲
به شما داده می شود.

ویرایو عمليات های انتقال وجه از صندوج به صندوج
روش های بارگذاری اطالعات عملیات انتقال وجه از صندوق به صندوق جهت ویرایش
-1

در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم

-۲

در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
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-3

در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

حذا عمليات های انتقال وجه از صندوج به صندوج
برای حذف عملیات انتقال وجه از صندوق به صندوق به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذف در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .2در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
 .3در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنید.

انتقال از بانک به صندوج
جهت درج عملیات انتقال وجه از بانک به صندوق از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه انتقااال از بانااک بااه صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا
در ذیل توضیح خواهیم داد:
مبلغ  :مبلغ انتقایل از بانک به صندوق را در این قسمت وارد کنید.
بانک  :در این قسمت شماره حساب بانیک که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
شماره سند  /چک  :شماره سند ي چک ،برداشت پول از حساب بانیک را در این قسمت وارد کنید.
ر
صندوف که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنبد.
صندوج  :در این قسمت نام
توسددط  :در ایاان قساامت ماای توانیااد شااخص واسااط در عملیااات انتقااال وجااه از بانااک بااه صااندوق را مشااخص کنیااد .در
صا ر
اوری کااه مشخصااات شااخص مااورد نظاار در ناارم اف ازار ثباات نشااده باشااد بایسا رات ابتاادا اقاادام بااه ثباات مشخصااات شااخص
کنید.
انتقددال  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد کااه بااا
تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
گزار موجودی بانک ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی بانک ها نمایش داده می شود

نمایو ليست انتقال وجه ها از بانک به صندوج
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از بانااک بااه صااندوق را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از بانک به صندوق را انجام داد.

چاپ ليست انتقال وجه ها از بانک به صندوج
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پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای حساااب هااای بااانیک و صااندوق  ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ
لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل کنید:
-1
-2

بااا کلیاک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده
 ،به شما داده می شود.

ویرایو عمليات های انتقال وجه از بانک به صندوج
روش های بارگذاری اطالعات عملیات وجه از بانک به صندوق جهت ویرایش
-1
-2
-3

در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

حذا عمليات های انتقال وجه از بانک به صندوج
-1
-1
-2
-3

برای حذف عملیات وجه از بانک به صندوق به روش های زیر می توانید عمل کنید
پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذف در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

واریز به بانک

جهت درج عملیات انتقال وجه از صندوق به بانک از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه واریااز بااه بانااک قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در ذیاال
توضیح خواهیم داد:
مبلغ  :در این قسمت مبلغ انتقال داده شده از صندوق به بانک را وارد کنید.
شماره قبض  :شماره قبض بانیک واریز وجه نقد را در این قسمت وارد کنید.
ر
صندوف که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
صندوج  :در این قسمت نام
توسددط  :در ایاان قساامت ماای توانیااد شااخص واسااط در عملیااات انتقااال وجااه از صااندوق بااه بانااک را مشااخص کنیااد .در
صا ر
اوری کااه مشخصااات شااخص مااورد نظاار در ناارم اف ازار ثباات نشااده باشااد بایسا رات ابتاادا اقاادام بااه ثباات مشخصااات شااخص
کنید.
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بانک  :در این قسمت شماره حساب بانیک را که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنید.
واریددز  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد کااه بااا
تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
گزار موجودی بانک ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی بانک ها نمایش داده می شود
نمایو ليست انتقال وجه ها از صندوج به بانک
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از صااندوق بااه بانااک را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از صندوق به بانک را انجام داد.
چاپ ليست انتقال وجه ها از صندوج به بانک
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای صااندوق و حساااب هااای بااانیک  ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ
لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 -1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
 ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 -۲بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.
ویرایو عمليات های انتقال وجه از صندوج به بانک
روش های بارگذاری اطالعات عملیات انتقال وجه از صندوق به بانک جهت ویرایش
 -1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -2در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 -3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا عمليات های انتقال وجه از صندوج به بانک
برای حذف عملیات وجه از صندوق به بانک به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .2در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
 .3در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنید.
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تعریف صندوق

براي انجام معامالت (پرداخت ي دریافتهای) نقدی در نرم افزار باید حداقل یك صندوق تعریف کنید.
الزم بااه ذکاار اساات کااه یااک صااندوق بااا نااام "صااندوق پاایش فاارض" در ناارم افازار تعریااف شااده اساات کااه شااما ماای توانیااد از آن
در عملیات های مایل خود استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه تعریااف صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در ذیاال
توضیح خواهیم داد:
نام  :در این قسمت نام صندوق جدید را وارد کنید.
ر
صااوری کااه هنگااام تعریااف صااندوق بخواهیااد موجااودی اولیااه آن را وارد کنیااد  ،ماای توانیااد از ایاان
موجددودی اوليدده  :در
قسمت استفاده کنید .


الزم بااه ذکاار اساات فقااط هنگااام تعریااف صااندوق  ،ناارم افاازار بااه شااما اجااازه وارد کااردن موجااودی اولیااه در ایاان
قسمت را می دهد .در رغب این صورت ر
بایست از فرم سند افتتاحیه اقدام به وارد کردن موجودی اولیه کنید.

توانددای پددذیر مقدددار منفددی  :در ایاان قساامت مشااخص ماای شااود کااه در تمااامی عملیااات هااای دریافاات و پرداخاات نقاادی ،
خب
موجودی صندوق جاری چک شود یا ر
ر
صااوری کااه موجااودی صااندوق منفاای شااود ،ناارم افاازار اجااازه ثباات
 مددی پددذیرد  :در هنگااام ثباات عملیااات مااایل در
عملیات مایل را به شما خواهد داد.
 نمددی پددذیرد  :در صااورت منفاای شاادن موجااودی صااندوق هنگااام ثباات عملیااات مااایل ،ناارم اف ازار بااا نمااایش پیغااام از
جلوگبی خواهد کرد.
ثبت عملیات مایل
ر
 نمددایو پيغددام  :در صااورت منفاای شاادن موجااودی صااندوق هنگااام ثباات عملیااات مااایل  ،ناارم اف ازار پیغااام زیاار را
نمایش خواهد داد و در صورت تائید کاربر  ،عملیات مایل ثبت خواهد شد.
در انتها جهت ثبت مشخصات صندوق بر روی دکمه ثبت و خروج و یا ثبت و جدید کلیک کنید.

نکته
 دکمه ثبت و جدید  ،مشخصات صندوق را ثبت و فرم را آماده ثبت مشخصات صندوق جدید می کند
 دکمه ثبت و خروج مشخصات صندوق را ثبت و فرم را می بندد
نمایو ليست صندوج ها
در رسباارج جسااتجو م ا تااوان لیساات تمااام صااندوق هااای تعریااف شااده را مشاااهده نمااود ،و یااا باار اساااس نااام آنااان ،عملیااات
جستجوی بر روی آنان را انجام داد.
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چاپ ليست صندوج ها
پااس از نمااایش لیساات تمااام صااندوق هااای تعریااف شااده در رسباارج جسااتجو  ،باارای چاااپ لیساات ر
نماییساا بااه یاایک از روش
های زیر عمل کنید:
 .3بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .4بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده
 ،به شما داده می شود.

ویرایو مشخصات صندوج ها
روش های بارگذاری مشخصات صندوق ها جهت ویرایش
 .4در رسبرج عملیات ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .5در رسبرج جستجو ،صندوق مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .6در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا مشخصات صندوج
برای حذف صندوق های تعریف شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
.5
.6
.7
.8

پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.
در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.
بارای حااذف تمااامی صااندوق هااای تعریااف شااده  ،در رسباارج جسااتجو باار روی لیساات نمااایش داده شااده راساات
کلیک کرده و گزینه حذا تمام ردیف ها را انتخاب کنید.

انتفال از صندوق به صندوق

جهت درج عملیات انتقال وجه ر ن
بی صندوق ها از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه انتقااال از صااندوق بااه صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا
آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
ر
صندوف که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
صندوج مبداء  :در این قسمت نام
ر
صندوف را که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنید.
صندوج مقصد  :در این قسمت نام
مبلغ  :مبلغ انتقال داده شده ر ن
بی صندوق ها را در این قسمت وارد کنید.
صفحه  47از 104

انتقددال وجدده  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه  ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد
که با تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
 -۲گزار موجودی صندوج ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی صندوق ها نمایش داده می شود

نمایو ليست انتقال وجه ها از صندوج به صندوج
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از صااندوق بااه صااندوق را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از صندوق به صندوق را انجام داد.

چاپ ليست انتقال وجه ها از صندوج به صندوج
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای صااندوق هااا ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ لیساات ر
نماییس ا بااه
ییک از روش های زیر عمل کنید:
بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افاازار اکساال در سیسااتم شااما اجاارا شااده و لیساات نمااایش داده
-1
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده ،
-۲
به شما داده می شود.

ویرایو عمليات های انتقال وجه از صندوج به صندوج
روش های بارگذاری اطالعات عملیات انتقال وجه از صندوق به صندوق جهت ویرایش
-1

در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم

-۲

در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید

-3

در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

حذا عمليات های انتقال وجه از صندوج به صندوج
برای حذف عملیات انتقال وجه از صندوق به صندوق به روش های زیر می توانید عمل کنید
-1

پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذف در ر ن
پایی فرم کلیک کنید

-۲

در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
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-3

در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

انتقال از بانک به صندوج
جهت درج عملیات انتقال وجه از بانک به صندوق از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه انتقااال از بانااک بااه صااندوق قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا
در ذیل توضیح خواهیم داد:
مبلغ  :مبلغ انتقایل از بانک به صندوق را در این قسمت وارد کنید.
بانک  :در این قسمت شماره حساب بانیک که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
شماره سند  /چک  :شماره سند ي چک ،برداشت پول از حساب بانیک را در این قسمت وارد کنید.
ر
صندوف که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنبد.
صندوج  :در این قسمت نام
توسددط  :در ایاان قساامت ماای توانیااد شااخص واسااط در عملیااات انتقااال وجااه از بانااک بااه صااندوق را مشااخص کنیااد .در
صا ر
اوری کااه مشخصااات شااخص مااورد نظاار در ناارم اف ازار ثباات نشااده باشااد بایسا رات ابتاادا اقاادام بااه ثباات مشخصااات شااخص
کنید.
انتقددال  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد کااه بااا
تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
گزار موجودی بانک ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی بانک ها نمایش داده می شود

نمایو ليست انتقال وجه ها از بانک به صندوج
در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از بانااک بااه صااندوق را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از بانک به صندوق را انجام داد.

چاپ ليست انتقال وجه ها از بانک به صندوج
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای حساااب هااای بااانیک و صااندوق  ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ
لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 .1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده
شده  ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده
 ،به شما داده می شود.
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ویرایو عمليات های انتقال وجه از بانک به صندوج
روش های بارگذاری اطالعات عملیات وجه از بانک به صندوق جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

حذا عمليات های انتقال وجه از بانک به صندوج
 .1برای حذف عملیات وجه از بانک به صندوق به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .2پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذف در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
 .4در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

واریز به بانک

جهت درج عملیات انتقال وجه از صندوق به بانک از این قسمت استفاده کنید.
پااس از ورود بااه صاافحه واریااز بااه بانااک قساامت هااای ذیاال را مشاااهده ماای کنیااد کااه بااه تفصاایل در رابطااه بااا آنهااا در ذیاال
توضیح خواهیم داد:
مبلغ  :در این قسمت مبلغ انتقال داده شده از صندوق به بانک را وارد کنید.
شماره قبض  :شماره قبض بانیک واریز وجه نقد را در این قسمت وارد کنید.
ر
صندوف که پول از آن برداشت شده است را انتخاب کنید.
صندوج  :در این قسمت نام
توسددط  :در ایاان قساامت ماای توانیااد شااخص واسااط در عملیااات انتقااال وجااه از صااندوق بااه بانااک را مشااخص کنیااد .در
صا ر
اوری کااه مشخصااات شااخص مااورد نظاار در ناارم اف ازار ثباات نشااده باشااد بایسا رات ابتاادا اقاادام بااه ثباات مشخصااات شااخص
کنید.
بانک  :در این قسمت شماره حساب بانیک را که پول به آن واریز شده است را انتخاب کنید.
واریددز  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ،پیغااامی جهاات تائیااد ثباات عملیااات انتقااال وجااه ،بااه شااما نمااایش داده خواهااد شااد کااه بااا
تائید شما عملیات در نرم افزار ثبت می شود.
گزار موجودی بانک ها  :با کلیک بر روی این دکمه گزارش موجودی بانک ها نمایش داده می شود
نمایو ليست انتقال وجه ها از صندوج به بانک
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در رسباارج جسااتجو ماای تااوان لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده از صااندوق بااه بانااک را مشاااهده کنیااد ،و باار اساااس
پار ر
امب های جستجو در باالی فرم  ،عملیات جستجو برای ر ن
یافی انتقال خایص از صندوق به بانک را انجام داد.
چاپ ليست انتقال وجه ها از صندوج به بانک
پااس از نمااایش لیساات تمااام انتقااال هااای انجااام شااده با ر ن
ای صااندوق و حساااب هااای بااانیک  ،در رسباارج جسااتجو  ،ب ارای چاااپ
لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 -3بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
 ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 -۴بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.
ویرایو عمليات های انتقال وجه از صندوج به بانک
روش های بارگذاری اطالعات عملیات انتقال وجه از صندوق به بانک جهت ویرایش
 -4در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -5در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 -6در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا عمليات های انتقال وجه از صندوج به بانک
برای حذف عملیات وجه از صندوق به بانک به روش های زیر می توانید عمل کنید
 -7پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
 -8در رسبرج جستجو ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.
 -9در رسبرج جستجو بر روی ردیف مربوطه راست کلیک کرده و گزینه حذا ردیف انتخای را انتخاب کنبد.

عملیات مالی
روش های دریافت و پرداخت

پيشفته/پرداخت ی
تسویه حساب ماس (دریافت ی
پيشفته)
ر
رن
بایست مبلغ را دریافت یا
های که
تعیی دریافت یا پرداخت مبلغ توسط برنامه از این قسمت انجام م رگبد .در تمام عملیات ر ر
ر
پرداخت کنید م بایست نحوه تسویه را مشخص کنید.
پیشفتهيپرداخت ر
پس از ورود به صفحه تسویه مایل (دریافت ر
پیشفته) قسمت هاي ذیل را مشاهده م کنید که به تفصیل در رابطه با
ر
آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
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مایل از مکان هاي مختلف در نرم افزار انجام م شود .از این قسمت متوجه م
 .1بابت :با توجه به اینکه تسویه حساب ر
شوید که عملیات مرجع چیست.
 .2به نام :ر ن
تعیی م نماید که عملیات در حال ثبت بر روي حساب کدام شخصيبخش سیستم اثر م گذارد.

 .3انواع دریافت/پرداخت هاي ماس
 .4تایيد عمليات و درج در ليست :در هر رسبرج
مایل را انجام دهید.
 .5مبلغ باقيمانده :مبلغ که باید نحوه پرداختيدریافت آن را مشخص کنید تا بتوانید تاییدیه ر
.6
.7
.8
.9

ر
ر
پرداخت = مبلغ باقیمانده
دریافت  +مبلغ
قابل دریافت – مبلغ
ر
ر
ر
کیل عملیات مرجع)
قابل دریافت/قابل پرداخت :مبلغ که
بایست نحوه دریافتيپرداخت آن مشخص شود( .مبلغ ر
ر
ر
مایل را تایید کنید و به پایان برسانید.
پایان عمليات :اگر مبلغ باقیمانده صفر باشد ،با فشدن این دکمه م توانید عملیات ر
چاپ چک :امکان چاپ چک هاي ثبت شده در سیستم از این قسمت امکان پذیر است.
لطفا جهت دریافت توضیحات کامل به قسمت چاپ چک مراجعه نمایید.
ن
ر
بایگای آن م توانید رسید را چاپ کنید.
مایل ،به مشبي و یا ر
چاپ رسيد :جهت تحویل رسید عملیات ر

 .10پيو نمایو رسيد :پیش نمایش رسید را نمایش خواهد داد.
با توجه به نوع چاپگر انتخاب شده در تنظیمات سیستم ،رسید بر روي کاغذهاي  A4عمودي A4 ,افق  A5 ,عمودي A5 ,افق 8 ,
ر
ر ر
سانت رمبي چاپ خواهد شد.
سانت مبي و  6ر
ر
مایل را در نرم افزار خود نگهداري کنید و در هنگام احتیاج
 .11فایل ضميمه :اگر مایل باشید تصویر سند مربو به عملیات ر
آن تصویر را مشاهده و یا به آن ارجاع داشته باشید ،ر
بایست از این قسمت تصویر را انتخاب و تایید نمایید.
ر

 .12دریافت/پرداخت هاي ماس درج شده براي این عم ليات به همراه مبلغ و جزئيات

ر
ر
در دریافتيپرداخت ر
ترکیت از انواع روش هاي دریافتيپرداخت ثبت نمود.
دریافت
پیشفته م توان وجه
يپرداخت را به صورت ر ر
ر
ر
دریافتيپرداخت به روش هاي ذیل امکان پذیر است:
دریافت ها
ر
ییک از انواع ذیل را انتخاب و درج کنیم.
های که قصد دریافت مبلغ از کاربر داریم،
بایست ر
در عملیات ر ر
ر
 oدریافت نقدي
دریافت مبلغ به صورت نقد یا چک پول از این قسمت انجام م رگبد.
امکان درج رسیال هاي چک پول در این قسمت امکان پذیر است.

 oچک
 دریافت چک
دریافت مبلغ از طرف حساب در ازاء یک چک خاص

 باز پس گتي چک خرج شده
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شخیص که
شخیص را که دریافت کرده اید به شخص دیگري خرج نمایید ،و سپس
اگر چک مربو به
ر
ر
ر
بایست از این قسمت باز پس رگبي چک خرج شده
چک به او خرج شده است ،چک شما را پس بیاورد،
ر
را استفاده کنید.

 oفيو بانک/دستهاه کارت خوان
 دریافت فيو بانک
بانیک به حساب شما واریز شده باشد)
دریافت مبلغ از طریق بانک (هنگام که مبلغ از طریق فیش ر
بانیک را هم در این قسمت م توانید درج نمایید.
شماره فیش ر

 دریافت از دستهاه کارت خوان
دریافت مبلغ از طریق بانک (هنگام که مبلغ را از دستگاه کارت خوان دریافت نموده باشید)
شماره فیش واریز شده را هم در این قسمت م توانید درج نمایید.
اگر دستگاه کارت خوان به سیستم شما متصل باشد ،م توانید مبلغ مد نظر را از طریق دکمه (ارسال
مبلغ به کارت خوان) بر روي دستگاه کارت خوان ارسال نمایید تا شخص پرداخت کننده مبلغ را مشاهده
و تایید نمایید و رمز کارت خود را وارد کند تا عملیات ثبت شود .به صورت خودکار شماره فیش مربوطه
های که از این طریق در سیستم انجام م شوند ،درج خواهند شد.
در عملیات ر ر

 oدریافت اعتباري

درج مبلغ در حساب بدهکاري طرف حساب از این قسمت انجام م رگبد( .طرف حساب به ازاء مبلغ درج شده
در این قسمت به ما بدهکار م شود)
ن
تاریخ رسرسید مبلغ اعتباري ر ن
تعیی م شود.
نب در این قسمت ر
توجه :فقط براي اشخاص اعتباري م توانید دریافت اعتباري انجام دهید.
ر
صوری که شخص اعتباري نباشد .پیغام در این قسمت نمایش داده خواهد شد.
در
ر
در رغب اینصورت مانده حساب شخص به همراه سقف اعتبار وي نمایش داده م شود.

 oتخفيف

ر
قسمت از مبلغ به طرف حساب از این مکان انجام م رگبد.
تخفیف
ر
در این قسمت م توانید درصد یا مبلغ تخفیف را درج نمایید .در حالت درج درصد ،مبلغ معادل به صورت
خودکار محاسبه خواهد شد.

 oکارت خرید
«« ایدن قسمدت جددزو ویددژگد هداي قدابدل خددریدد نددرم افددزار اسدت»» .
بگبد (بن کارت،
این قسمت با توجه به کارکرد مجموعه شما ،تحت عناوین مختلف م تواند مورد استفاده قرار ر
کارت خرید ،کارت تخفیف ،کارت هدیه و )...
ر
کارت هاي صادر شده با شماره یکتا و مبالغ شارژ شده در اختیار مشبیان قرار م رگبد و با وارد کردن شماره
کارت خرید توسط اپراتور سیستم ،م تواند مبلغ شارژ موجود در کارت و تاریخ اعتبار و آخرین استفاده از کارت
را مشاهده نمایید و در صورت تمایل مبلغ را از کارت ر
مشبي کش نمایید.
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 oتقسيط
«« ایدن قسمدت جددزو ویددژگد هداي قدابدل خددریدد نددرم افددزار اسدت»» .
ر
ن
تعیی شده این مبالغ
صوری که مایل باشید مبلغ را براي طرف حساب قسط بندي کنید و در رسرسید اقسا
در
ر
ر
ر
بایست از این قسمت استفاده نمایید.
را دریافت نمایید،
ر
ن
تعیی تعداد اقسا  ،مدت زمان هر قسط ،نحوه محاسبه بهره اقسا و
از امکانات این بخش م توانیم به ر
رن
تعیی جریمه دیرکرد روزانه و  ...اشاره کرد.
پرداخت ها

 oپرداخت نقدي
پرداخت مبلغ به صورت نقد یا چک پول از این قسمت انجام م رگبد.
امکان درج رسیال هاي چک پول در این قسمت امکان پذیر است.

 oچک
 پرداخت چک
پرداخت مبلغ به طرف حساب در ازاء یک چک صادر شده توسط خودمان

 خرج چک
پرداخت چک دریافت شده از یک شخص به شخص دیگر

 oسند بانک/عابربانک
 پرداخت از طریق سند بانک
بانیک)
پرداخت مبلغ از طریق بانک (در ازاء تکمیل یک سند ر
شماره سند ،براي و توسط را هم در این قسمت م توانید درج نمایید.

 پرداخت از طریق بانکداري ر
الکتونيک
ر ر
ر
نت و روش
پرداخت مبلغ از طریق بانک به انواع روش هاي الکب ر
ونییک مثل موبایل بانک ،بانکداري اینب ر
هاي مشابه از این قسمت صورت م رگبد.
شماره سند ،براي و توسط را هم در این قسمت م توانید درج نمایید.

 oحواله
 پرداخت حواله از حساب بانک
پرداخت مبلغ به صورت حواله بانیک از این قسمت انجام م رگبد( .مبلغ ر ن
تعیی شده از موجودي
ر
بانیک شما کش م شود)
حساب ر
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شماره حواله ،صاحب حساب ،توسط ،بانک ،شعبه و شماره حساب ي شماره شبا ي شماره کارت را
هم در این قسمت م توانید درج نمایید.

 پرداخت حواله از صندوج
پرداخت مبلغ به صورت حواله صندوق از این قسمت انجام م رگبد( .مبلغ تع ر ن
یی شده از موجودي
صندوق شما کش م شود)
شماره حواله ،صاحب حساب ،توسط ،بانک ،شعبه و شماره حساب ي شماره شبا ي شماره کارت را
هم در این قسمت م توانید درج نمایید.

 oپرداخت اعتباري
درج مبلغ در حساب بستانکاري طرف حساب از این قسمت انجام م رگبد( .طرف حساب به ازاء مبلغ درج
شده در این قسمت از ما بستانکار م شود)
ن
تاریخ رسرسید مبلغ اعتباري ر ن
تعیی م شود.
نب در این قسمت ر

 oتخفيف
تخفیف گرفته شده در ازاء مبلغ از طرف حساب را از این قسمت درج نمایید.
در این قسمت م توانید درصد یا مبلغ تخفیف را درج نمایید .در حالت درج درصد ،مبلغ معادل به صورت
خودکار محاسبه خواهد شد.
مایل؛ م توانیم تنظیمات ذیل را مشخص نماییم:
براي این قسمت در تنظیمات  >-دریافتيپرداخت ر

 تاریخ رسرسيد دریافت و پرداخت هاي اعتباري
تعیی م شود( .تعداد روز ر ن
تاریخ پیش فرض رس رسید هاي اعتباري در این قسمت ر ن
تعیی شده  +تاریخ جاري = تاریخ پیش
فرض رس رسیدهاي اعتباري)

 تاریخ رس رسيد ن
اولی قسط
تعیی م شود( .تعداد روز ر ن
اولی قسط در این قسمت ر ن
تاریخ پیش فرض رس رسید ر ن
تعیی شده  +تاریخ جاري = تاریخ پیش
فرض رس رسید ر ن
اولی قسط)

 مدت زمان هر قسط
تعیی م شود( .تاریخ قسط قبیل  +تعداد روز ر ن
بی هر قسط در این قسمت ر ن
تعداد روز فاصله ر ن
تعیی شده = تاریخ قسط
ر
بعدي)

 برگه پيو فرض در دریافت ها
در صورتیکه هنگام دریافت هاي مایل با یک نوع خاص از دریافت ها ر
بیشب رس و کار دارید ،م توانید رسبرج پیش فرض
ر
ر
را در این قسمت ر ن
مایل دیگر انجام م دهید)
تعیی نمایید( .مثال دریافت چک را بیشب از انواع عملیات هاي ر

 برگه پيو فرض در پرداخت ها
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در صورتیکه هنگام پرداخت هاي مایل با یک نوع از پرداخت ها ر
بیشب رس و کار دارید ،م توانید رسبرج پیش فرض را در
ر
این قسمت ر ن
تعیی نمایید.

 دریافت/پرداخت ماس ساده
اگر این گزینه را انتخاب نمایید ،دریافتيپرداخت هاي مایل در ساده ترین حالت و با ر
کمبین جزئیات به کاربر نمایش داده
ر
مایل با جزئیات کامل نمایان خواهد شد.
م شود .در رغب اینصورت ،دریافتيپرداخت هاي ر

 بررش صحت عمليات ماس در دریافت/پرداخت  -به غت از فاکتور و کارت خرید
مایل مبلغ
مایل
برریس م شود و م بایست قبل از ورود به دریافتيپرداخت ر
با انتخاب این گزینه صحت دریافتيپرداخت ر
ر
مایل مبلغ را وارد نمایید ،م توانید این گزینه
مد نظر را وارد نمایید .چنانچه مایل نباشید که قبل از ورود به دریافتيپرداخت ر
مایل
را رغبفعال نمایید .به دلیل اینکه فاکتورها م توانند با مبلغ صفر هم ثبت شوند ،این گزینه براي تمام قسمت هاي ر
به رغب از فاکتور و کارت خرید کاربرد دارد.

 فعال بودن دریافت/پرداخت اعتباري به صورت همزمان  -در دریافت/پرداخت ماس ی
پيشفته
با فعال کردن این گزینه م توانید در دریافتيپرداخت ر
پیشفته به صورت همزمان هم دریافت و هم پرداخت اعتباري را
مشاهده نمایید.
اقساط ( تسویه حساب توسط قسط بندی)

ر
قسمت از مبلغ به اقسا مساوي و یا رغب
تیت که تمام یا
ر
فروش اقساط عبارت است از فروش کاال به مبلغ مشخص به شخص ،به تر ر ر
مساوي در رس رسیدهاي ر ن
معی دریافت گردد.
امکان محاسبه بهره به  ۴روش و محاسبه دیرکرد روزانه و فاصله رسرسید اقسا و رند کردن قیمت ها و چاپ ر
دفبچه قسط و پرداخت
بخیس از مبلغ قسط و پرداخت ر
ر
بیشب از مبلغ قسط و  ...در این قسمت وجود دارد.
ر
ر
ارشای از قبیل:
گز ر
 .3رسرسید اقسا
 .۴گزارش ر
دفبچه هاي اقسا
و ...
رن
نب قابل مشاهده هستند.
ر
رن
تعیی شده این مبالغ را دریافت نمایید،
صوری که مایل باشید مبلغ را براي طرف حساب قسط بندي کنید و در رسرسید اقسا
در
ر
ر
بایست از این قسمت استفاده نمایید.
ر
تقسيط مبلغ براي شخص مورد نظر:
 .6ورود به رسبرج تقسیط (دریافت ي پرداخت ر
پیشفته)
بایست اطالعات ر
ر
دفبچه قسط و نحوه قسط بندي را مشخص کنید:
.7
ر
 شماره ر
دفتچه :این شماره به صورت خودکار درج م شود ،اگر مایل هستید شماره ر
دفبچه را خودتان ر ن
تعیی کنید،
عدد مورد نظر را در این مکان بنویسید.
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بخو :ر
بایست ر ن
تعیی کنید که " جریمه دیرکرد روزانه " و " مبلغ بهره " که به نوع درآمد در سیستم شما م باشند
ر
براي کدام مرکز درآمد درج شود( .مبالغ مذکور براي این بخش درج م شوند)
مبلغ :مبلغ مد نظر جهت تقسیط
تعیی کنید که ر
تعداد اقساط :ر ن
مشبي مبلغ تقسیط شده را در چند قسط بازپرداخت م نماید.
بی اقسا را ر ن
مدت هر قسط :مدت زمان فاصله ر ن
تعیی کنید( .این مقدار به صورت پیش فرض  30روز (یک ماه) است)
نرخ بهره :نحوه محاسبه بهره اقسا را در این قسمت مشخص م نمایید:
 oثابت
مبلغ وام * (نرخ بهره ي  = )100مبلغ کل بهره
مبلغ کل بهره ي تعداد اقسا = مبلغ بهره هر قسط
 oبراساس تعداد اقساط
 oبراساس فرمول بانک
 oریال
مبلغ کل بهره ي تعداد اقسا = مبلغ بهره هر قسط
تدداریخ اولد ن
دی قسددط :رسرسااید اولا ر ن
ای قسااط در ایاان قساامت درج م ا شااود( .بااه صااورت پاایش فاارض ،یااک ماااه
بعد به عنوان تاریخ رسرسید ر ن
اولی قسط در نظر گرفته م شود)
جریمدده دیرکددرد روزاندده :مبلغاا کااه بااه ازاء هاار روز دیرکاارد شااخص در بازپرداخاات ،بااراي جریمااه وي درنظاار
گرفته م شود( .این مبلغ به صورت پیش فرض صفر است)
ن
مبلغ هر قسدط بده  ...رقدم رندد شدود :ر ن
مابان رناد باشاند .هار چقادر
تعیای ما کنیاد کاه مباالغ اقساا تاا چاه ر
تعداد ارقام رند ر
بیشب باشد ،مبالغ اقسا هم عدد رند تري هستند.
ایک از اقسااا مبلااغ غا راب رنااد خواهااد داشاات ،بااا اسااتفاده از ایاان
مبلددغ غددت رنددد :همااواره در تقساایط مبلااغ ،یا ر
مقدار ر ن
تعیی م کنید که مبلغ رغب رند براي قسط اول یا آخر لحاظ شود.

 .1بر روي دکمه " تایید عملیات و درج در لیست " کلیک م کنیم.
ر
نهای عملیات دریافت ،دفبچه قسط ایجاد م گردد.
 .2با موفقیت قسط بندي انجام شده است ،پس از تایید ر ر
 .3مبلغ مربو به تقسیط به حساب بدهکاري شخص واریز م شود.

ر
بایساات بااه بازپرداخاات اقسااا مراجعااه
پااس از قسااط بناادي کااردن مبلااغ مااد نظاار؛ جهاات دریافاات مبلااغ اقسااا از شااخص
ر
کنید.
نحوه بازپرداخت اقساط
.5

ر
دفبچااه را داریااد ،مسااتقیماً بااه " بازپرداخددت اقسدداط " مراجعااه کنیااد و بااا درج شااماره ر
اوری کااه شااماره ر
دفبچااه
در صا ر
فشدن دکمه جستجو؛ اطالعات ر
و ر
دفبچه قسط براي شما بارگذاري م شود.

در غا راب اینصااورت بااه " گازارش ر
دفبچااه هاااي اقسااا " مراجعااه کنیااد .بااا اسااتفاده از امکانااات جسااتجو ،دف ربچااه مااورد نظاار خااود
را بیابید و سپس بر روي " پرداخت قسط " کلیک کنید( .پس از این عملیات ،صفحه بازپرداخت اقسا باز م شود).
ر
ایل قسااط در ایاان قساامت نمااایش
ایل دفبچااه قسااط در ساامت راساات نمااایش داده م ا شااود( .وضااعیت کا ر
 .6اطالعااات کا ر
داده م شود)
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پااس از اینکااه تمااام اقسااا را تسااویه کردیااد؛ در پشاات خالصااه وضااعیت اقسااا  ،نوشااته " تسددویه شددده " درج ماا
گااردد .اقساااط کااه تسااویه شااده باشااند همچنااان امکااان دارد کااه از وضااعیت تسااویه شااده خااارج شااوند( .ب اراي ایاان کااار
ر
ییک از ردیف هاي مربو به بازپرداخت اقسا پاک شوند)
بایست ر
ر
دفبچااه قسااط کااامال مختومااه شااود و دیگاار امکااان وی ارایش نداشااته باشااد .باار روي دکمااه " اختتاميدده ر
ب اراي اینکااه ر
دفتچدده
قسط " کلیک کنید.
ر
بااف ماناده وجااود داشاته باشاد ،در سامت راساات فقاط وضاعیت کاایل ر
دفبچاه قساط نمااایش
توجده :اگار هناوز اقسااا
ر
ر
ر
ن
داده ماا شااود ،در رغباینصااورت ماای " تسددویه شددده " یااا " مختددوم شددده " در پشاات متااون خالصااه وضااعیت
ر
دفبچه قسط نمایش داده م شود.
 .7در لیست سمت چد اطالعات اقسا به همراه وضعیت آنها نمایش داده م شود:
 وضعيت
 شماره قسط
 تاریخ رس رسيد
ر
ن
 مبلغ خام قسط :مبلغ هر قسط بدون در نظر گرفی مبلغ بهره و دیرکرد
ر
صوری که قسط تسویه نشده باشد ،تعداد روزهاي گذشته از رس رسید این قسط را نمایش م
 دیرکرد (روز) :در
ر
دهد.
ر
صوری که این قسط شامل دیرکرد شود ،مبلغ دیرکرد محاسبه و در این قسمت نمایش داده م
 مبلغ دیرکرد :در
ر
شود.
 مبلغ بهره
 جمع کل :مبلغ که م بایست براي تسویه این قسط پرداخت شود.
 .8براي تسویه هر قسط وضعیت هاي ذیل پیش م آید:
ر
بيشت از قسط پرداخت م کند
 شخص مبلغ
ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oتیک ردیف ر
ر
پرداخت را بزنید.
 oتیک کنار مبلغ
ر
ر
ر
تغیب دهید.
 oمبلغ
پرداخت را متناظر با مبلغ که مشبي پرداخت کرده است ر
ر
 oنحوه تسویه مبلغ را مشخص کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
 oقسط ي اقساط که تیک زده اید ،تسویه م شوند.
 oمبلغ که ر
بیشب از مبلغ قسط دریافت شده است ،به حساب انباشت قسط واریز م شود.
 شخص مبلغ معادل با قسط را پرداخت م کند
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oنحوه تسویه مبلغ را مشخص کنید
o
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پیغام را تایید کنید.

 شخص مبلغ ر
کمت از قسط را پرداخت م کند
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
ر
پرداخت را بزنید.
 oتیک کنار مبلغ
ر
ر
ر
تغیب دهید.
 oمبلغ
پرداخت را متناظر با مبلغ که مشبي پرداخت کرده است ر
ر
ر
ر
ر
بخیس
پرداخت شما کمب است و نم توانید با این مبلغ یک قسط را تسویه کنید .دریافت
 oبه دلیل اینکه مبلغ
ر
ر
ر
بایست فقط نحوه تسویه مبلغ
حسای باز م شود که
از مبلغ فعال م شود و با کلیک بر روي آن ،تسویه ر ر
ر
را مشخص کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
ن
کاف نیست ،کل مبلغ به حساب انباشت قسط واریز م شود
 oبا توجه به اینکه این مبلغ براي تسویه یک قسط ر
و در نهایت از مبالغ موجود در حساب انباشت م توانید براي تسویه اقسا بعدي استفاده کنید.
توجه :هنگام که مبلغ از قبل در حساب انباشت وجود داشته باشد و این مبلغ " ر
بیشب از ي مساوي با " مبلغ قسط باشد ،با ط
مراحل ذیل م توانید نسبت به تسویه قسط با مبلغ انباشت اقدام کنید.
 تسویه قسط به وسيله مبلغ انباشت
 oتیک ردیف ر ن
اولی قسط تسویه نشده را بزنید.
 oبر روي دکمه " تسویه قسط با مبلغ انباشت شده " کلیک کنید.
 oپیغام را تایید کنید.
 oقسط تسویه م شود.
ر
ر
ر
ن
باف مانده مبلغ رنب در
 oدر
صوری که مبلغ که در حساب انباشت وجود داشت ،بیشب از مبلغ قسط باشد ،ر
ر
ر
باف م ماند.
حساب انباشت ر
مایل اقسا بر روي تصویر حذف کلیک کنید.
براي حذف پرداخت ر
مایل انجام شده براي تسویه اقسا بر روي کلید نمایش کلیک کنید.
براي مشاهده عملیات ر
توجه :با تیک زدن چند ردیف از ر
دفبچه قسط م توانید به یکباره نسبت به تسویه آنها اقدام کنید.
ر
مایل م
در
ر
صوری که مبلغ به حساب انباشت واریز شده باشد یا مبلغ از حساب انباشت برداشت شده باشد ،در مشاهده عملیات ر
توانید مشاهده کنید.
جلوگبي از باز بودن ر
نکته بسيار مهم :پس از تسویه کامل یک ر
دفبچه قسط و عدم اشتباه سهوي در ویرایش
دفبچه قسط ،جهت
ر
ر
پرداخت هاي ر
ر
دفبچه قسط ،لطفا با ر
نهای و قفل کنید.
فشدن " اختتاميه دفتچه قسط " اطالعات را ر ر
ر
های هستند که از تاریخ رس رسید آنها گذشته است و هنوز تسویه نشده
های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ،ردیف ر ر
توجه :ردیف ر ر
اند.
های که هنوز تاریخ رسرسید آنها فرا نرسیده است ،مبلغ دیرکرد محاسبه نم شود.
توجه :براي ردیف ر ر
جستجو قسط در ر
دفتچه اقساط:
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براساس شماره قسط از – تا ،تاریخ رسرسید از – تا ،تاریخ تسویه از – تا و وضعیت اقسا (تسویه شده ،تسویه نشده) م توانید
یک قسط را بیابید.
چگونه م توانم ر
دفتچه قسط را چاپ کنم؟
ر
دفتچه هاي اقساط " و " بازپرداخت اقساط " بر روي چاپ ر
دفبچه قسط و تحویل به ر
براي چاپ ر
دفبچه اقسا
مشبي در " گزار
کلیک کنید.
چگونه م توانم متوجه شوم هر شخص چه تعداد قسط و چه مبلغ از بازپرداخت اقساطو ر
باف مانده است؟
تفصییل اشخاص " و " تسویه حساب اشخاص " هنگام که شخص مورد
اگر شخص با ما به صورت اقساط کار م کند ،در " گزارش
ر
نظر را انتخاب کنید ،خالصه وضعیت اقسا وي نمایش داده م شود.

چک
توضیحاتی در رابطه با چک

چک به ن
برگه تاریخدار و دارای ارزش مایل است که معموال ً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود.
معت ٔ
بخشهای زیر در یک برج چک وجود دارند که ن
بعیص از آنها جاهای خایل تعبیه شدهای هستند که باید توسط نویسنده پر

شود:








شمار ٔه مسلسل چک :شمارهای است که هنگام چاپ شدن برای هر برج چک بطور یگانه و بدون تکرار است و
بر روی آن ثبت میشود.
ن
معی شده از آن حساب پرداخت خواهد شد .این شماره
شمار ٔه حساب جاری :شمار ٔه حساب بانیکای که وجه ر
ر
چه چک چاپ یا ُمهر میشود.
معموال ً به همراه نام صاحب حساب معموال ً روی تمام برگههای یک دفب ٔ
تاریخ پرداخت :تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است .طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف
نوشته شود.
گتند ٔه چک :نام فردی که میتواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند .معموال ً برای
اینکه امکان استفادهٔ چندین باره از یک برج چک  -خرجکردن و دست به دست کردن آن  -وجود داشته باشد
معموال ً از واژهٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده میشود .در اینصورت هر شخیص میتواند وجه چک را دریافت
کند.
ن
برگه چک نوشته میشود.
پایی ٔ
مبلغ چک :که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در ر
امضای صاحب حساب :چک بدون امضای صاحب حساب ر
ارزیس ندارد و قابل پرداخت نیست .بعضاً در
بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مایل آن ررسیک هستند ،حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد
گشایش مییابد .در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب حق امضاً دارند ،باید چک را امضا نمایند.

ثبت و انتخاب چک
ر
ر
پرداخت را جهت استفاده در عملیات های مایل در سیستم درج کنید.
دریافت ي
در این قسمت می توانید یک چک
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دریافت چک

ثبت چک های دریاف ر









فشدن دکمه دریافت چک در رسبرج چک (دریافت ي پرداخت ر
ر
پیشفته)
بایست ابتدا بانک صادر کننده چک را در سیستم درج نموده باشید .ر
ر
(اکب بانک ها به صورت پیش فرض در سیستم تعریف
شده اند)
درج شماره حساب مربوطه
انتخاب شخص پرداخت کننده چک (معموال این شخص توسط سیستم به صورت خودکار انتخاب می شود)
درج رسیال و تاریخ رس رسید و مبلغ و صاحب حساب و در وجه
در صورت تمایل تصویر اسکن شده چک را انتخاب نمایید.
دکمه ثبت و خروج را بفشارید.

نکته :صاحب حساب شخیص است که صاحب اصیل چک است .در واقع ممکن است طرف حساب شما چک مربو به شخص دیگری
را به شما خرج کند که در این قسمت ر
پیگبی های آینده درج کنید
بایست نام صاحب اصیل چک را جهت ر
نکته :توجه نمایید که وارد کردن مواردی که ستاره دار هستند ،جهت ثبت چک اجباری می باشد.
پرداخت چک

ثبت چک های پرداخت ن







فشدن دکمه پرداخت چک در رسبرج چک (دریافت ي پرداخت ر
ر
پیشفته).
ر
بایست ابتدا بانک صادر کننده دسته چک را در سیستم درج نموده باشید.
انتخاب شخص دریافت کننده چک.
درج رسیال و تاریخ رس رسید و مبلغ و در وجه.
در صورت تمایل تصویر اسکن شده چک را انتخاب نمایید.
دکمه ثبت و خروج را بفشارید.

نکته :در این قسمت می توانید چک های سفید مربو به دسته چک را ر ن
نب انتخاب نمایید.
نکته :توجه نمایید که وارد کردن مواردی که ستاره دار (*) هستند ،جهت ثبت چک اجباری می باشد.

توجه نمایید که پس از انتخاب بانک و شماره حساب ،موجودی در مقابل آنها نمایش داده می شود.
موجودی شماره حساب های بانک به دو رو ذیل به اطالع کاربر متسد:
موجودی فعش :مبلغی که در حال ن
حاض در حساب بانیک وجود دارد.
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ر
صوری که چک های پاس نشده ای که
موجودی با کش چک های پاس نشده رسرسيد گذشته :موجودی بانک را نمایش می دهد در
رس رسید آنها گذشته است ،در سیستم پاس شوند( .با زدن تیک کنار قسمت موجودی می توانید این اطالعات را مشاهده نمایید)
ی
ر
دسبیس رسیع به تاریخچه چک ،چاپ چک و گزارش موجودی بانک ها ر ن
نب از دیگر ویژگ های این قسمت می باشد.
خرج چک دریافتی

خرج چک






فشدن دکمه خرج چک در رسبرج چک (دریافت ي پرداخت ر
ر
پیشفته)
های که در وضعیت دریافت شده هستند در ر
لیست نمایش داده می شوند.
تمامی چک ر
چک مورد نظر را جستجو کرده و بیابید.
بر روی ردیف مورد نظر دوبار کلیک کنید یا تیک ردیف های مربوطه را زده و بر روی دکمه تایید بفشارید.

ر
تغیب می یابد.
با انجام این عملیات چک
دریافت شما به وضعیت خرج شده ر
باز پس گتی چک خرج شده
فشدن دکمه باز پس رگبی چک خرج شده در رسبرج چک (دریافت ي پرداخت ر
 ر
پیشفته)
 اگر طرف حساب ،شخص ي موسسه ای باشد که قبال چیک را به ایشان خرج کرده ایم و ایشان چک ما را پس بیاورند ،ر
بایست
از این قسمت استفاده نماییم.
لیست شامل چک های خرج شده به طرف حساب باز می شود و ما در لیست مذبور ر
فشدن این دکمه ،ر
 پس از ر
بایست چک
مورد نظر را انتخاب کنیم و دکمه تایید را بفشاریم.
مدیریت چک ها

تغیب وضعیت و مشاهده تاریخچه چک های موجود در مجموعه خود می توانید از این قسمت استفاده نمایید.
جهت مدیریت ،ر
لیست تمامی چک ها به رغب از چک های خرج شده در این قسمت قابل مشاهده هستند( .به این دلیل که چک های خرج شده دیگر
در مجموعه ما نیستند و مدیریت آنها از دست ما خارج شده است)
ر
ر
يپرداخت) ،وضعیت جاری چک ،تاریخ رس رسید ،رسیال چک ،مبلغ ،شخص ،بانک و شماره حساب
(دریافت
جستجو براساس نوع چک
و تاریخ ثبت چک امکان پذیر است.
های با وضعیت برگشت خورده ،نزد بانک و پاس شده؛ عملیات های آنها را در وضعیت ویرایش باز خواهد
دابل کلیک بر روی چک ر
های با وضعیت های دیگر باز خواهد نمود.
نمود و تاریخچه چک را برای چک ر
توجه :ستون مانده در مقابل هر چک ،بیانگر تعداد روزهاي باقیماندهيگذشته از تاریخ رس رسید چک م باشد .عدد منف به این
ن
ن
معت این است که این تعداد روز به تاریخ رس رسید
معت راست که از تاریخ رس رسید چک این تعداد روز گذشته است و عدد مثبت به ر
ر
ن
معت این است که امروز تاریخ رس رسید چک است.
چک ر
باف مانده است و عدد صفر هم به ر
ر
ن
دسبیس به کلیه گزارشات ن
امکان ر
دریافت و گزارش موجودی
پرداختت و گزارش چک های
مبتت بر چک از قبیل (گزارش چک ها و اسناد
بانک و صندوق) در این قسمت فراهم است.
مبتت بر چک و حساب های بانیک ر
از مدیریت چک ها می توانید به کلیه گزارش های ن
دسبیس داشته باشید:
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جهت تغيت وضعيت چک می توانيد یک از عمليات های ذیل را انجام دهيد:
های که انجام آنها امکان پذیر نمی باشد رغبفعال هستند.
با توجه به وضعیت فعیل هر چک ،عملیات ر
عملیات پاس شدن چک

پاس شدن چک
 چک دریاف ر
بااا انجااام ایاان عملیااات تعیا ر ن
ای ماای نماییااد کااه مبلااغ چااک پااس از وصااول بااه صااندوق یااا حساااب بااانیک شااما واریااز
شود.
در این عملیات می توانید کارپرداز (شخص پاس کننده) چک را ر ن
نب انتخاب نمایید.
 oواریز وجه به صندوج
پس از انجام عملیات مبلغ چک به صندوق انتخاب شده توسط شما واریز می گردد.
 oواریز وجه به حساب بانک
پس از انجام این عملیات مبلغ چک به حساب بانیک ر ن
تعیی شده توسط شما واریز می گردد.
امکااان درج شااماره سااند بااانیک کااه طاای آن مبلااغ چااک بااه حساااب بااانیک شااما واریااز شااده اساات نا ر ن
اب وجااود
دارد.
 چک پرداخ ر
در ایاان حالاات بایسا رات تاااریخ پاااس شاادن چااک را انتخاااب کنیااد و دکمااه تاییااد را بفشااارید( .سیسااتم تاااریخ روز جاااری
را به عنوان تاریخ پاس شدن چک به شما پیشنهاد می دهد).
پیغام نمایش داده شده بر روی صفحه را تایید کنید.
پااس از تاییااد پیغااام ،وضااعیت چااک بااه پاااس شااده تغیا راب ماای یابااد و مبلااغ چااک از موجااودی جاااری حساااب بااانیک
شما کش می شود.
ر
پرداخت امکان پذیر است.
فقط عملیات های پاس شدن و پرداخت چک برای چک های
برگشت زدن چک
 خرج چک و برگشت به ر
مشتی
بااا ایاان اقاادام چااک انتخاااب شااده بااه صااورت خاارج شااده بااه صاااحب آن عااودت داده ماای شااود ،در واقااع در یااک
تسااویه حساااب کااه توسااط سیسااتم بااه صااورت خودکااار درج ماای شااود ،چااک مااذبور بااه صاااحب اصاایل آن خاارج ماای
شود.
دقاات نماییااد کااه ایاان عملیااات برگشاات ناپااذیر خواهااد بااود .پااس لطفااا تااا وقا رات کااه مطما ن
ای نیسااتید از ایاان قساامت اسااتفاده
ننمایید.
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 برگشت زدن عادی چک
تغیب می یابد.
با این اقدام وضعیت چک به برگشت خورده ر
به حساب خواباندن چک دریافتی

رن
گذاشی
به حساب
در صا ر
اوری کااه یااک چااک را در حساااب گذاشااته باشااید ،تااا بااه محااض رساایدن بااه رسرسااید چااک ،چااک مااذکور پاااس و موجااودی
آن به حساب شما افزوده شود ،ر
رن
گذاشی چک را درج نمایید.
بایست در نرم افزار ،به حساب
ثبت کشی موجودی
اافت را بااه بانااک ببیااد و از طریااق بانااک بااه شااما اعااالم شااود کااه موجااودی حساااب جهاات پاااس کااردن چااک کا ن
اگاار چااک دریا ر
ااف
ر
نمی باشد .از این قسمت می توانید اطالعات را درج نمایید.
تاریخچه چک
جهاات مشاااهده کلیااه عملیااات هااای انجااام شااده باار روی چااک (تاریخچااه تغیا راب وضااعیت هااا بااه هم اراه علاات آن) بایااد از ایاان
قسمت استفاده نمایید.
تغیبات چک نمایش داده می شود.
تاریخ ،ساعت ،وضعیت ،بابت و ررس اتفاقات یک چک در تاریخچه ر
هشدار چک ها در یرسوع نرم افزار
در هنگااام ررسوع ناارم اف ازار بااا توجااه بااه تنظیمااات انجااام شااده توسااط کاااربر ،لیسا رات از چااک هااای رس رسااید چنااد روز قباال و
چند روز بعد نمایش داده می شود.
اافت و پا ر
کاااربر همااواره در هنگااام باااز شاادن ناارم اف ازار ماای توانااد لیساات چااک هااای دریا ر
ارداخت کااه نزدیااک بااه تاااریخ رس رسااید
آن هاست؛ یا از تاریخ رس رسید آنها گذشته است را مشاهده کند.
با مراجعه به قسمت تنظیمات  >-عملیات ورود به نرم افزار ر
بایست تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
ثبت و مدیریت دسته چک

مایل واحد صنف خود زیاد استفاده م کنید؟ با استفاده از ثبت دسته چك م توانید با وارد کردن یک جاي کلیه
آیا از چك در چرخه ر
برج هاي یك دسته چك در سیستم ،در هنگام نیاز ،از برج هاي چك سفید ثبت شده استفاده کنید و از ثبت مورد به مورد چك ها
ر ری نیاز شوید.
ر
جوی در وقت و افزایش رسعت عمل و همچ ر ن
نی مدیریت
باف مانده هر دسته چك و ضفه ر ر
مدیریت تعداد برج هاي مرصف شده و ر
ر
بهب چك ها از قابلیت هاي برجسته این قسمت است.

ثبت دسته چک
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جلوگبی از ثبت تک تک برج چک های
این قسمت امکان درج تمامی برج های یک دسته چک را فراهم می سازد( .جهت
ر
ی
مربو به دسته چک (عدم انجام کارهای تکراری) می توانید از این ویژگ استفاده نمایید)
نحوه ثبت دسته چک






ر
بایست ابتدا بانک صادر کننده دسته چک را در سیستم درج نموده باشید.
بانک و شماره حساب مد نظر را انتخاب کنید.
تعداد برج های دسته چک و شماره رسیال ررسوع را درج نمایید.
بر روی دکمه ثبت دسته چک کلیک کنید و پیغامی که ظاهر می شود را تایید نمایید.

پس از ثبت دسته چک ،به ازاء تعداد برج های درج شده ،چک سفید در سیستم ایجاد می شود.

استفاده از چک های ثبت شده در دسته چک (چک های سفيد)
جهت استفاده از چک های سفید ،در کلیه عملیات های مایل که صدور چک امکان پذیر است (فاکتور خرید ،تسویه حساب  -پرداخت،
هزینه ،پرداخت حقوق و  ،)...ر
بایست مراحل ذیل را طی نمایید:







در تمامی عملیات های مایل که پرداخت از دسته چک امکان پذیر است ،پس از ورود به صفحه پرداخت چک ،بر
روی پرداخت از دسته چک کلیک نمایید.
پس از ر
فشدن ییک از دکمه های مشخص شده در تصویر باال؛ لیست ذیل که شامل چک های سفید (برج چک
های مربو به دسته چک) در سیستم است باز می شود.
از لیست باز شده ،برج سفید مد نظر را انتخاب نمایید( .امکان جستجو چک مورد نظر براساس رسیال چک،
مبلغ ،شخص ،بانک ،شماره حساب و تاریخ رس رسید وجود دارد).
دکمه تایید را بفشارید.
دکمه ثبت و خروج را بفشارید.

مدیریت دسته چک ها
های از دسته چک ،از مدیریت
جهت گزارش رگبی از تعداد برج های استفاده شده و باقیمانده هر دسته چک و افزودن یا حذف برگه ر
دسته چک می توانید استفاده کنید.
چاپ چک

جهت افزایش دقت ،رسعت و امنیت در صااادور چک هاي صاااادره مطابق با اطالعات درج شاااده در نرم افزار ،م توانید چك هاي
پرداخت مربو به هر یك از بانك ها را با تنظیمات مختلف توسط نرم افزار چاپ کنید و به ر
ر
مشبي تحویل دهید.
ر
ن
معموال برای چاپ چک از چاپگرهای مخصااوص این کار اسااتفاده می شااود ،گرچه که می توانید از ر
سااوزی ،ر ن
لبری و جوهر
پرینبهای
افشان معمویل ر ن
نب برای چاپ چک استفاده کنید.
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جهت چاپ چک ابتدا می بایست تنظیمات مربوطه را وارد کنید.
های با یکدیگر دارند که از آن جمله
با توجه به اینکه بانک های متنوعی در ایران وجود دارد و ظاهر برگه چک های این بانک ها تفاوت ر
می توان به مواردی همچون سایز کاغذ ،فاصله ر ن
می از لبه های آن ،مکان تاریخ و  ...اشاره کرد ،بنابر این برای چک های بانک های
مختلف باید تنظیمات را با دقت و به طور مجزا درج کنید.
با توجه به توضیحات نوشته شده بر روی این صفحه و دمو ظاهری که در هنگام حرکت بر روی تنظیمات مختلف مشاهده می کنید،
به ر ر
احت می توانید تنظیمات را انجام دهید.
برای درج موقعیت چاپ آیتم های یک برج چک ،می بایست برج چک را در مقابل داشته باشید و با خط کش نسبت به اندازه رگبی
ذخبه تنظیمات با نام بانک های مختلف اقدام
فاصاااله ها از لبه سااامت چد و باال اقدام و آنها را در تنظیمات درج و نسااابت به ر
کنید.
تنظیمات چاپ چک به ررس ذیل می باشد:
.1
.2
.3
.4

.5

عنوان
ر
تنظیمات را حت االمکان با نام بانک های متفاوت درج کنید تا در هنگام استفاده از آنها دچار رسدرگمی نشوید.
طول کاغذ
طول برج چک اندازه رگبی شده
عرض کاغذ
عرض برج چک اندازه رگبی شده
تاریخ به حروا  /تاریخ به عدد  /مبلغ به حروا – ریال  /مبلغ به عدد – ریال  /مبلغ به عدد – تومان  /در وجه
در تمامی این قسمت ها تنظیمات ذیل وجود دارد که عموما ر
مشبک هستند:
 فاصله از باال :فاصله ن
مکای برای چاپ این مورد از باالی صفحه
 فاصله از چپ :فاصله ن
مکای برای چاپ این مورد از سمت چد صفحه
ی
حداکت عرض :عرض برای چاپ این مورد

ن
 حروا ابتدا :حروف که در ابتدای این مورد قرار می رگبد .مانند % ,* :و ...
 حروا انتها :ن
حروف که در انتها این مورد قرار می رگبد .مانند % ,* :و ...
 چاپ شود :ر ن
خب؟
تعیی می کنید که این مورد در هنگام چاپ چک ،چاپ شود یا ر
 معادل تومان چاپ گردد :در " قسمت مبلغ به حروف – ریال " می توانید ر ن
تعیی کنید که مبلغ به تومان هم
خب؟
چاپ شود یا ر
 پس زمينه مشک و فونت سفيد :در " چاپ مبلغ به عدد  -ریال " ،جهت خواناتر شدن مبلغ چک می توانید
رن
خب؟
تعیی کنید که این مورد با پس زمینه مشیک و فونت سفید چاپ شود یا ر
بارگذاری تصویر خام چک
ر
ن
صوری که مایل باشید می توانید تصویر خام یک برج از چک را ر ن
مطمی
نب بارگذاری کنید تا در هنگام پیش نمایش
در
شوید که پس از چاپ ،تمامی قسمت ها در مکان مورد نظر چاپ می شوند.
توجه :دقت کنید که ر
بایست برش تصویر دقیقا از لبه های تصویر اسکن شده انجام شده باشد.

تنظيمات پيو فرض :جهت بارگذاري تنظیمات از پیش ر ن
تعیی شده ،م باشد.
تغیب دهید
نمایو نمونه :با کلیک بر روی این دکمه صفحه ذیل نمایان می شود که م توانید ،مواردي همچون تاریخ و مبلغ و  ...را ر
ن
و پیش ر
مطمی شوید.
نماییس از چاپ چک را مشاهده کنید و نسبت به صحت تنظیمات درج شده
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ر
پرداخت خود را بر روی برج چک های خود چاپ کنید.
پس از درج تنظیمات چاپ چک ،می توانید اطالعات چک های
برای چاپ چک مراحل ذیل را طی کنید:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ر
پرداخت ،چک مورد نظر را جستجو کرده و بیابید.
در لیست چک های
بر روی دکمه " چاپ چک " کلیک کنید.
در صفحه باز شده ،تنظیمات چک مربو به بانک مد نظر را انتخاب کنید.
بر روی پیش نمایش و چاپ چک کلیک کنید و در صفحه باز شده ،چاپگر و نوع و اندازه فونت را انتخاب کنید.
در ر ن
پایی صفحه پیش نمایش یا چاپ را کلیک کنید.
ر
چاپ بر روی چاپگر انتخاب شده توسط شما ارسال می شود و در صوری که برج چک در چاپگر قرار داشته باشد ،مقادیر
مربو به چک بر روی برج چک چاپ می شوند.

هزینه و درآمد
تعریف هزینه /درآمد

خاادمات انجااام شااده در موسسااات تجاااری  ،درآماادهای آن موسسااه محسااوب ماای گااردد .همچنا ر ن
ای هزینااه هااا جاازو الینفااک هاار
موسسااه خا ر
ادمای و تجاااری ماای باشااد .هاار موسسااه بسااته بااه نیاااز خااود الزم اساات تعاادادی از هزینااه هااا و درآمااد هااای روزمااره
خود را در نرم افزار ثبت کند.
باارای تعریااف هزینااه و در آمااد ،وارد فاارم مربوطااه شااده و در قساامت نااام  ،نااام هزینااه ي درآمااد خااود را وارد و در صااورت
تمایاال در قساامت ررس توضا ر
ایحای را جهاات هزینااه ي درآمااد وارد کاارده و باارروی دکمااه ثبددت و خددروج و یااا ثبددت و جدیددد کلیااک
کنید.

نکته
 دکمه ثبت و جدید  ،اطالعات هزینه ي درآمد را ثبت و فرم را آماده ثبت هزینه ي درآمد جدید می کند
 دکمه ثبت و خروج اطالعات هزینه ي درآمد را ثبت و فرم را می بندد

نمایو ليست هزینه  /درآمد ها
در رسباارج "لیساات انااواع هزینااه ي درآمااد"  ،لیساات هزینااه ي درآمااد هااای تعریااف شااده در سیسااتم نمااایش داده ماای
شود.
چاپ ليست هزینه  /درآمد ها
پااس از نمااایش لیساات هزینااه ي درآمااد هااای تعریااف شااده  ،باارای چاااپ لیساات ر
نماییساا بااه یاایک از روش هااای زیاار
عمل کنید:
 -1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم اف ازار اکساال در سیسااتم شااما اج ارا شااده و لیساات هزینااه ي درآمااد
های نمایش داده شده به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
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 -۲بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات هزینااه ي درآمااد هااا  ،بااه
شما داده می شود.
ویرایو هزینه  /درآمدهای تعریف شده
روش های بارگذاری اطالعات جهت ویرایش
 -1در رسبرج ورود عادی  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -۲در رسبرج لیست انواع هزینه ي درآمد  ،هزینه ي درآمد مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 -3در رسبرج لیست انواع هزینه ي درآمد  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا هزینه  /درآمدهای تعریف شده
برای حذف هزینه ي درآمد های تعریف شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
-1
-۲
-3
-۴

پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید
در رسبرج لیست انواع هزینه ي درآمد ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.
در رسباارج لیساات انااواع هزینااه ي درآم اد ،باار روی ردیااف مربوطااه راساات کلیااک کاارده و گزینااه حددذا ردیددف انتخددای را
انتخاب کنبد.
ب ارای حااذف تمااامی هزینااه ي درآمااد هااای تعریااف شااده  ،در رسباارج لیساات انااواع هزینااه ي درآمااد ،باار روی لیساات
نمایش داده شده راست کلیک کرده و گزینه حذا تمام ردیف ها را انتخاب کنید.

ثبت هزینه  /درآمد

ر
رن
همچنی هزینه های همراه با
امکانای فراهم شده که کاربر بتواند درآمدهای همراه با فاکتور و درآمدهای مستقیم و
در این نرم افزار
فاکتور (مثل کرایه حمل کاالی خریداری شده و  )...و هزینه های مستقیم (مثل آب و برق و گاز و  ) ...را ثبت نماید .
رن
همچنی پس از ثبت هزینه ي درآمد کاربر می تواند نحوه تسویه هزینه ي درآمد انجام شده را رسیعاً در سیستم ثبت نماید .مثل
پرداخت از صندوق ،تنخواه و یا دریافت وجه نقد ،واریز به حساب بانک و . . ...
پس از ورود به فرم ثبت هزینهي درآمد قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم
داد:
ر
نوع  :در این قسمت ر
صوری که قبال مشخصات هزینه ي درآمد را در نرم افزار
بایست نام هزینه ي درآمد مورد نظر را انتخاب کنید .در
ثبت نکرده اید می توانید با کلیک بر روی دکمه جستجوی هزینه  /درآمد این کار را انجام دهید.
ر
بخو  :در این قسمت ر
بایست ر
صوری که بخش مورد
بخیس که این هزینه ي درآمد برای آن در نظر گرفته شده است را انتخاب کنید .در
نظر در نرم افزار تعریف نشده است ،با کلیک بر روی دکمه جستجوی بخو اقدام به ثبت آن کنید.
شخص  /توسط  :در این قسمت می توانید شخص واسط در پرداخت هزینه یا دریافت درآمد را در صورت لزوم مشخص کنید .در
ر
صوری که مشخصات شخص مورد نظر در نرم افزار ثبت نشده باشد ،ر
بایست ابتدا اقدام به ثبت مشخصات شخص کنید.
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صندوج جاری  :در این قسمت نام و موجودی صندوق تحویل داده شده به کاربر جاری نرم افزار  ،نمایش داده می شود.
پرداخت نقد  :با کلیک بر روی این دکمه  ،مبلغ هزینه از صندوق جاری کش و مبلغ درآمد وارد شده در فرم ثبت درآمد ،به صندوق
جاری اضافه می شود.
پيشفته  :جهت ر ن
پرداخت ی
تعیی نوع دریافت ي پرداخت بر روی این دکمه کلیک کنید.
نمایو ليست هزینه  /درآمد های ثبت شده
در رسبرج جستجو می توان لیست تمام هزینه ي درآمد های ثبت شده را مشاهده نمود ،و براساس پار ر
امبهای جستجو در باالی
فرم ،عملیات جستجوی بر روی هزینه ي درآمد های ثبت شده را انجام داد.
چاپ ليست هزینه  /درآمد های ثبت شده
پس از نمایش لیست تمام هزینه ي درآمد های ثبت شده در رسبرج جستجو  ،برای چاپ لیست ر
نماییس به ییک از روش های زیر عمل
کنید:
 -1با کلیک بر روی دکمه ارسال به اکسل  ،نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و لیست نمایش داده شده از هزینه ي
درآمد های ثبت شده ،به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 -2با کلیک بر روی دکمه پرینت  ،امکان "پیش نمایش" " ،پرینت" و "ارسال به  " PDFلیست تمام هزینه ي درآمد های ثبت
شده  ،به شما داده می شود.
ویرایو هزینه  /درآمد های ثبت شده
روش های بارگذاری اطالعات هزینه ي درآمد های ثبت شده  ،جهت ویرایش
 -1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -۲در رسبرج جستجو  ،هزینه ي درآمد ثبت شده  ،مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 -3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا هزینه  /درآمد های ثبت شده
برای حذف هزینه ي درآمد های ثبت شده به روش های زیر می توانید عمل کنید
 -1پس از بارگذاری اطالعات هزینه ي درآمد ثبت شده  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید .
 -2در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذف کلیک کنید.

نکته
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 هزینه های ثبت شده در نرم افزار  ،در گزارشات سود و زیان به عنوان زیان و در آمد های ثبت شده به عنوان سود نمایش
داده می شود.

سایر موارد
سند افتتاحیه

مایل جدید با این سند
مایل در آن ثبت شده و اصطالحا دوره ر
سند افتتاحیه سندي م باشد که مانده اولیه حسابها در ابتداي دوره ر
افتتا م گردد.
اصیل حسابداري (دار ر رای = بده  +رسمایه) با توجه به افتتا مانده تمام حسابهاي دائم برقرار باشد
در سند افتتاحیه باید معادله ر
 .براي این منظور ابتدا تمام دارائیها را بدهکار و در مقابل حساب افتتاحیه را بستانکار م کنند .سپس بده ها و رسمایه را بستانکار
نموده و حساب افتتاحیه را بدهکار م کنند  .در صورت صحیح بودن عملیات صدور سند افتتاحیه  ،مانده حساب افتتاحیه در این
سند صفر خواهد بود.
نهای شده دارند (مانند
های که مانده قطع و ر ر
م توان سند افتتاحیه را در چند مرحله صادر و تکمیل نمود .در مراحل اولیه حساب ر ر
بانک ها ،صندوق) منتقل م شوند و بعد از آن به تدریج مانده بقیه حسابها (مانند حساب سود و زیان و  )...ثبت و سند افتتاحیه
نهای شدن سند افتتاحیه مانده خواهد داشت.
نهای م شود .در این حالت حساب افتتاحیه تا ر ر
رر
از این فرم در ابتداي ر ن
مایل جهت ثبت نتایج حاصل از فعالیت مؤسسه در زمان هاي قبل از استفاده از نرم افزار‚ استفاده
اولی دوره ر
م شود؛ تا برنامه براي استفاده روزمره آماده شود.
ر
اطالعای که باید در ابتداي استفاده از نرم افزار در برنامه وارد شوند عبارتند از:
ر
 مانده حساب هاي افراد ر ن
(مبان بده ي طلب افراد مختلف)
 موجودي اولیه بانك ها
 موجودي اولیه صندوق ها
 موجودي اولیه کاال ها
ر
دریافت (مانند چك ها و …) وصول نشده
 اسناد
ر
ر
پرداخت پاس نشده
 اسناد
ر
 رسمایه اولیه رسمایه گذاران
ن
معت وارد کردن سند افتتاحیه م باشد.
وارد کردن این اطالعات به ر

پس از ورود به صفحه سند افتتاحیه قسمت هاي ذیل را مشاهده م کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم
داد:

رسبرگ صندوج
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در ایاان بخااش لیساات تمااام صااندوق هاااي موجااود بااه شااما نمااایش داده م ا شااود کااه م ا توانیااد در سااتون موجااودي ،مبلااغ
موجااودي اولیااه هاار صااندوق را وارد کنیااد .اگاار بخواهیااد صااندوق جدیاادي را بااه لیساات اضااافه کنیااد ،م ا توانیااد بااا کلیااک باار
روي دکمه صندوج جدید ،مشخصات صندوق جدید را ثبت کنید.
رسجمع موجودي اولیه صندوق ها در ر ن
پایی فرم در قسمت دار ر رای ها نمایش داده م شود.
ن
ن
رن
ااف اساات نااام صااندوق مااورد نظاار را در
اوالی بااودن لیساات صااندوق هااا  ،ب اراي یااافی ردیااف صااندوق خاااص  ،کا ر
در صااورت طا ر
قساامت جسااتجو وارد کاارده و دکمااه جسددتجو را کلیااک کنیااد .بااا انجااام ایاان کااار  ،ردیااف مربوطااه در لیساات صااندوق هااا
انتخاب م شود.
باا کلیاک بار روي دکماه گدزار موجدودي صدندوج هدا  ،فارم گازارش موجاودي باناک هاا و صاندوق هاا بااز ما شاود .و لیساات
فعیل آنان نمایش داده م شود.
تمام صندوق ها به همراه موجودي ر

رسبرگ بانک
اانیک تعریااف شااده در سیسااتم نمااایش داده م ا شااود کااه م ا توانیااد در
در ایاان بخااش لیساات تمااام شااماره حساااب هاااي با ر
اانیک را وارد کنیااد .در صااورت تمایاال بااه اضااافه کااردن شااماره حساااب جدیااد بااه
سااتون موجااودي  ،موجااودي اولیااه هاار حساااب با ر
بانیک جدید را ثبت کنید.
لیست  ،م توانید با کلیک بر روي دکمه بانک جدید  ،مشخصات شماره حساب ر
رسجمع موجودي اولیه حساب هاي بانیک در ر ن
پایی فرم در قسمت دار ر رای ها نمایش داده م شود
ر
ن
ن
رن
کاف است نام بانک و یا شماره
در صورت
بانیک خاص  ،ر
بانیک  ،براي یافی ردیف شماره حساب ر
طوالی بودن لیست شماره حساب هاي ر
ر
حساب مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید .با انجام این کار  ،ردیف مربوطه در لیست شماره
بانیک انتخاب م شود.
حساب هاي ر
با کلیک بر روي دکمه گزار موجودي بانک ها  ،فرم گزارش موجودي بانک ها و صندوق ها باز م شود .و لیست تمام حساب
فعیل آنان نمایش داده م شود.
هاي ر
بانیک به همراه موجودي ر

رسبرگ حساب اشخاص
در ایاان بخااش م ا توانیااد مانااده حساااب اولیااه اشااخاص را وارد کنیااد .بااا ورود بااه ایاان بخااش لیساات حساااب تمااام اشااخاص
ثباات شااده در ناارم افازار بااه شااما نشااان داده ما شااود و شااما ما توانیااد در سااتون باادهکار ،مانااده حساااب باادهکاري شااخص و
در سااتون بسااتانکار ،مانااده حساااب طلااب شااخص را ثباات کنیااد .در صااورت تمایاال بااه اضااافه کااردن حساااب شااخص جدیااد بااه
لیساات ما توانیااد بااا کلیااک باار روي دکمااه شددخص جدیددد  ،مشخصااات شااخص جدیااد را در ناارم افازار ثباات کنیااد .توجااه داشااته
اشااخایص قاباال درج اساات کااه در فاارم تعریااف اشااخاص ،سااقف اعتبااار بااراي آنااان
باشااید مانااده حساااب اولیااه فقااط بااراي
ر
تعریف شده است .
ی
ن
ن
رن
وادگ
در صااورت
کاااف اساات نااام و یااا نااام خااان ر
طااوالی بااودن لیساات حساااب اشااخاص ،بااراي یااافی حساااب شااخص خاااص ،ر
ر
شااخص مااورد نظاار را در قساامت جسااتجو وارد کاارده و دکمااه جسددتجو را کلیااک کنیااد . .بااا انجااام ایاان کااار ،ردیااف مربوطااه در
لیست حساب هاي اشخاص انتخاب م شود.
رسجمع حساب بدهکاري در قسمت دار ر رای ها و رسجمع حساب بستانکاري در قسمت بده ها نمایش داده م شود
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رسبرگ چک دریافت ن
ر
ن
ن
دریافتت شده و
بگبید ،وارد رسبرج چک
صوری که بخواهید تمام چک هاي
در
دریافتت خود را به عنوان دار ر رای هاي خود در نظر ر
ر
ر
ر
با کلیک بر روي دکمه ثبت چک جدید اقدام به ثبت مشخصات چک هاي خود کنید.
براي ویرایش مشخصات چک هاي ثبت شده ،ردیف چک مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه ویرایو کلیک کنید؛ سپس در فرم باز
شده اقدام به ویرایش مشخصات کنید.
ن
کاف است ردیف مربوطه را از حالت انتخاب خارج کرده و بر روي دکمه
جهت حذف مشخصات چک هاي ثبت شده در سند افتتاحیه ر
ثبت موجودي اولیه ،در ر ن
پایی فرم کلیک کنید با انجام این کار پیغام زیر نمایش داده م شود که با تایید آن چک هاي مربوطه حذف
م شوند.
ن
ن
ن
رن
کاف است شماره رسیال چک ،نام شخص  ،نام
طوالی بودن لیست چک
در صورت
دریافتت  ،براي یافی مشخصات چک خاص  ،ر
ر
ر
بانک و یا شماره حساب بانک مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید . .با انجام این کار  ،ردیف
ن
دریافتت انتخاب م شود.
مربوطه در لیست چک
ر
جهت مدیریت چک هاي خود م توانید بر روي دکمه مدیریت چک ها کلیک کنید.
جهت نمایش تاریخچه چک م توانید بر روي دکمه تاریخچه چک کلیک کنید.
رسبرگ چک پرداخ ر
ر
ر
ن
پرداخت شده و
بگبید ،وارد رسبرج چک
صوری که بخواهید تمام چک هاي
در
پرداختت خود را به عنوان بده هاي خود در نظر ر
ر
ر
ر
با کلیک بر روي دکمه ثبت چک جدید اقدام به ثبت مشخصات چک هاي خود کنید.
ن
دریافتت در این قسمت هم کاربرد دارد.
 تمام موارد گفته شده در قسمت چک
ر
رسبرگ موجودي کاال
اگر هنگام استفاده از این نرم افزار  ،کاالهاي موسسه شما از قبل موجودي داشته باشند  ،الزم است از این قسمت براي ثبت آنها
استفاده کنید  .ثبت موجودي کاال باعث م شود در گزارشات کاال  ،یک ردیف بعنوان "موجودي ابتداي دوره "به نمایش درآید  .الزم
به ذکر است که اگر موجودي اولیه کاالي شما صفر است نیازي به استفاده از این قسمت ندارید.
ن
ر
موسسای که با تعداد کاالهاي زیادي رس وکار دارند الزم است قبل از ررسوع به کار ،ر
(انبارگردای دوره قبل)خود
لیست از موجودي
در
ر
ر
ر
تهیه کرده و آن را قیمت گذاري کنید  .این قیمت به ن ن
مبله ارزش کاال در آن تاریخ در سیستم ثبت م گردد.
ر
بعباری ن رف خرید) در واقع ن رف یک واحد از کاال م باشد.
ارزش کاال ) یا
ر
رسجمع ارزش ریایل موجودي اولیه کاالها در ر ن
پایی فرم در قسمت دار ر رای ها نمایش داده م شود
ر

رو هاي وارد کردن موجودي اوليه کاال
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 -1نمایش لیست کاالها و درج موجودي به صورت یکجا
 -۲درج کاال به صورت تک تک
ر
بایست در فرم نتظیمات در رسبرج متفرقه  ،گزینه "درج کاالي ابتداي دوره به صورت تک تک (در سند
براي تنظیم روش اول
ر
افتتاحیه)" را رغب فعال کنید و براي تنظیم روش دوم  ،گزینه فوق را فعال کنید.
نمایو ليست کاالها و درج موجودي به صورت یکجا
ر
صوری که تعداد کاالهاي شما زیاد نباشد و کاال هاي شما ساده باشند (فاقد خصوصیت  ،رسیال و  )...م توانید از این روش
در
ر
استفاده کنید.
رسبرج موجودي کاال در سند افتتاحیه در این مورد به صورت زیر نمایش داده م شود که در هر ردیف جلو نام هر کاال و در ستون
ریایل اولیه را وارد کنید.
انبار مربوطه م توانید موجودي و ارزش ر
درج کاال به صورت تک تک
در این قسمت با هر یک از روش هاي زیر م توانید مشخصات کاال را به لیست نمایش داده شده اضافه کنید







ورود ليس ر  :با کلیک بر روي این دکمه ،فرم جستجوي کاال باز م شود و شما م توانید کاالهاي مورد نظر
خود را انتخاب و به لیست اضافه کنید .توجه داشته باشید کاالهاي اضافه شده به لیست با مقدار پیش فرض
ریایل  ،قیمت خرید پیش فرض کاال  ،نمایش داده م شوند.
یک و ارزش ر
کاالي خصوصيت دار :با کلیک بر روي این دکمه فرم انتخاب کاالي خصوصیت دار باز م شود و شما م توانید
ریایل وارد شده  ،قیمت خرید
لیست موجودي هاي کاالي خود را در لیست وارد کنید .توجه داشته باشید ارزش ر
پیش فرض کاال  ،م باشد.
ردیف جدید  :با کلیک بر روي این دکمه ،فرم ردیف جدید باز شده و شما م توانید مشخصات کاالي خود را به
لیست اضافه کنید.
ورود ليس ر کاالهاي بارکد دار :با کلیک بر روي این دکمه ،فرم دریافت بارکد -مقدار باز م شود و شما م
ریایل وارد شده  ،قیمت خرید
توانید موجودي کاالهاي خود را به لیست اضافه کنید .توجه داشته باشید ارزش ر
پیش فرض کاال  ،م باشد.

ن
ن
رن
کاف است کد کاال و یا نام کاالي مورد نظر را در قسمت جستجو وارد
در صورت
طوالی بودن لیست کاالها  ،براي یافی کاالي خاص  ،ر
ر
کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید . .با انجام این کار  ،ردیف مربوطه در لیست کاالها انتخاب م شود.
جهت ویرایش هر یک از ردیف هاي کاال م توانید ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه ویرایو کلیک کنید با انجام این کار فرم
انتخای باز و آماده ویرایش اطالعات م شود
ردیف جدید همراه با مشخصات کاالي ر ر
جهت حذف هر یک از ردیف هاي کاال م توانید ردیف مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه حذا کلیک کنید.
ر
بایست ابتدا ردیف هاي مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه چاپ بارکد کلیک
جهت چاپ بارکد کاالهاي ثبت شده در سند افتتاحیه م
ر
کنید.
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فعیل کاالها در انبارها م توانید بر روي دکمه موجودي کاال کلیک کنید.
جهت نمایش موجودي ر

رسبرگ رسمایه اوليه
در ایاان بخااش شااما م ا توانیااد رسمایااه اولیااه رسمایااه گااذاران را وارد کنیااد .بااا ورود بااه ایاان بخااش لیساات تمااام رسمایااه گااذاران
ر
ااوری کاااه
نماااایش داده مااا شاااود و شاااما مااا توانیاااد در ساااتون رسمایاااه ،مبلاااغ رسمایاااه اولیاااه اشاااخاص را وارد کنیاااد .در صا ر
بخواهیاااد رسمایاااه گاااذار جدیاااد تعریاااف کنیاااد ،بااار روي دکماااه شدددخص جدیدددد کلیاااک کااارده و در فااارم تعریاااف اشاااخاص،
مشخصات آن را وارد کنید.
رسجمع مبلغ رسمایه هاي اولیه در ر ن
پایی فرم در قسمت بده ها نمایش داده م شود
ی
ن
ن
رن
خانوادگ شخص مورد نظر را
کاف است نام و یا نام
در صورت
ر
طوالی بودن لیست رسمایه گذاران  ،براي یافی رسمایه گذار خاص  ،ر
ر
در قسمت جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید .با انجام این کار  ،ردیف مربوطه در لیست انتخاب م شود

ر
نکای در مورد فرم سند افتتاحيه
 در هر رسبرج  ،با کلیک بر روي دکمه مرحله قبش  ،به رسبرج قبل و با کلیک بر روي دکمه مرحله بعدي  ،به
رسبرج بعدي منتقل م شوید.
ر
ر
پرداخت جداگانه ثبت م گردد ،
دریافت و
 چون در صورتحساب اشخاص  ،مانده حساب شخص و چک هاي
ر
ر
ر
وقت که یک شخص
الزم است مانده حساب یک شخص بدون احتساب چک هایش در سیستم درج گردد  .مثل ر
هم مانده حساب تسویه نشده داشته باشد و هم بابت تسویه در یک تاریخ خاص چک داده باشد
رن
رن
مایل اطالعات
مایل دوم به بعد فرم سند افتتاحیه نمایش داده نم شود.
همچنی بعد از بسی سال ر
 در سال هاي ر
در سند افتتاحیه سال اول قابل ویرایش نخواهد بود.
ر
پایی فرم با هم برابر باشند ،در این صورت اختالف ربین
صوری که جمع دار رای ها با جمع بده ها در ر ن
 در
ر
ر


بده ها و دار ر رای ها صفر شده و سند افتتاحیه تراز خواهد بود.
ر
صوری که جمع دار رای ها با جمع بده ها با هم برابر نباشند ،در این صورت اختالف ر ن
بی بده ها و دار ر رای
در
ر
ر
ها صفر نیست و سند افتتاحیه تراز نیست.

خطوط چاپگر

تعریف چاپگرهاي متصل به سیستم و شبکه را در این قسمت ر
بایست انجام دهید.
ر
خطو چاپگر در هنگام ارسال دستور چاپ فاکتور و گزارشات مورد استفاده م رگبد و نرم افزار با توجه به تنظیمات درج شده توسط
شما براي هر خط چاپ؛ اطالعات را بر روي چاپگر ارسال م کند.
تعریف خطوط چاپگر
هنگام که وارد ق سمت خطو چاپگر م شوید صفحه اي را مطابق با تصویر ذیل مشاهده م کنید:

صفحه  74از 104

در قسمت چاپگر؛ لیست کلیه چاپگرهاي متصل به سیستم را مشاهده م کنید که با استفاده از دکمه بارگزاری مجدد م توانید این
برریس و برقرار کنید و سپس بر روي
لیست را مجددا بروز کنید .اگر چاپگر شما به سیستم متصل نیست لطفا کلیه اتصاالت را مجددا
ر
این دکمه کلیک نمایید تا لیست بروز شود و چاپگر شما ر ن
بگبد.
نب در لیست قرار ر
ییک از انواع کاغذهاي ذیل را انتخاب کنید:
در قسمت نوع و ابعاد کاغذ م توانید ر







 A4عمودي
 A4افق
 A5عمودي
 A5افق
ر
ر
سانت مبي
 8ر
ر
سانت رمبي
 6ر

دیگر تنظیمات مانند نام ،نوع فونت هاي قسمت هاي مختلف و اندازه آنها و فاصله چاپ از لبه کاغذ را انتخاب ي درج کنید.
پس از ر
ذخبه اطالعات انجام م شود .خط چاپ تعریف شده توسط شما در لیست سمت چد نمایش
فشدن دکمه ثبت و جدید ،ر
داده م شود.
با دوبار کلیک بر روي هر خط چاپ در لیست خطو چاپگر ،اطالعات مربو به خط چاپ بارگذاري م شود و با استفاده از دکمه
ارزیای نمایید.
تست خط چاپ م توانید عملکرد صحیح خط چاپ را ر ر
اگر خط چاپ به ر
درست تنظیم نشده باشند ،تست چاپ ارسال شده از چاپگر مد نظر رببون نم آید که در این صورت باید چاپگر
ر
برریس شود ،در رغب اینصورت شما توانسته اید چاپگر خود را در سیستم تعریف کنید.
انتخاب شده و اتصاالت مربوطه
ر
نکته بسيار مهم :اگر چاپگري به صورت شبکه متصل باشد ،باید حداقل  ۲خط چاپ براي آن تعریف شود .زیرا در سیستم که چاپگر
به صورت مستقیم به آن متصل است و در بقیه سیستم هاي متصل به شبکه ،با نام هاي متفاوت دیده م شود.
استفاده از خطوط چاپگر در سيستم
جهت استفاده از خطو چاپگر در قسمت هاي مختلف سیستم مراحل ذیل را دنبال کنید:
 .1ورود به تنظیمات سیستم  >-خطو چاپگر
 .2انتخاب خطو چاپگر و تنظیمات در قسمت هاي مختلف از قبیل:
 oتنظيمات خطوط چاپگر در فاکتور:





پرینب چاپ (خط چاپ اول) :در این قسمت ر
ر
لیست از خطو چاپ ثبت شده در برنامه به شما
ر
ر
نمایش داده خواهد شد .در صوری که خط چاپ اول ر ن
تعیی شده باشد هنگام چاپ فاکتور ،از
ر
این خط چاپ استفاده م شود.
ر
تعداد چاپ (خط چاپ اول) :با توجه به نیاز مشبیان و کاربري هاي متفاوت از نرم افزار ،در این
قسمت قادر خواهید بود تعداد چاپ فاکتورها بر روي خط چاپ اول را ر ن
تعیی نمایید( .در حالت
پیش فرض فقط یکبار چاپ ارسال م شود)
ر
ر
ن
تعیی شده باشد ،پس از ارسال چاپ
پرینب چاپ (خط چاپ دوم) :در
صوری که خط چاپ دوم ر
ر
ن
ن
تعیی شده رنب چاپ بر روي این خط چاپ انجام م رگبد.
بر روي خط چاپ اول ،به تعداد ر
تعداد چاپ (خط چاپ دوم) :ر ن
تعیی تعداد چاپ فاکتور بر روي خط چاپ دوم.

 oچاپ حواله  /رسيد:
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 وضعیت چاپ حواله ي رسید :این گزینه ر ن
تعیی م نماید که پس از ثبت فاکتور جهت چاپ حواله
ر
اتفاف در سیستم رخ دهد .کلیه وضعیت ها شامل موارد ذیل خواهند بود:
ي رسید ،چه ر
 .1بدون عملیات (حواله ي رسید چاپ نم شود)
 .2چاپ حواله بعد از فاکتور فروش
 .3چاپ رسید بعد از فاکتور خرید
 .4چاپ حواله و رسید بعد از فاکتور فروش و خرید
ن
تاثب آن بر عملکرد سیستم
و
است
معت
ر
پر واضح است که انتخاب هر کدام از این گزینه ها به چه ر
چگونه است.
ر
ر
صوری که خط چاپ ر ن
تعیی شده باشد ،هنگام ثبت فاکتور ،حواله
پرینب چاپ حواله ي رسید :در

ر
ي رسید انبار براساس تنظیمات این خط چاپ ،چاپ م شود.
 oتنظيمات خطوط چاپگر در گزارشات:
ر
ر
صوری که خط چاپ تعی ر نی شده باشد ،هنگام چاپ گزارشات ،از این
پرینب چاپ گزارشات :در

ر
خط چاپ استفاده م شود.

اگر خط چاپ مد نظر شما در لیست چاپگرها وجود نداشته باشد ،با استفاده از دکمه به اضافه م توانید خط چاپ مد نظر را تعریف
به لیست بیافزایید.
جهت حذف خط چاپ انتخاب شده براي یک عملیات خاص باید از دکمه حذف استفاده کنید.
انتخای شما چاپ گرفته
جای از نرم افزار که دستور چاپ را صادر نمایید ،با توجه به تنظیمات
رر
پس از درج کلیه این تنظیمات ،در هر ر ر
خواهد شد.
حقوق و دستمزد
تعریف گروه های حقوق کارمندان

در این قسمت می توانید جزئیات دریافت حقوق هر یك از پرسنل ،شامل حقوق ثابتيدستمزد روزانه ،نف اضافه کاری ،نف غیبت ،نف
مرخیص ر
ساعت ،درصد حق بیمه و اضافات (پاداش ،خواروبار ،عیدی ،بن مسکن ،تشویقی) و کسورات (جریمه ،بدهکاری از قبل) و
 ...را مشخص کنید.
پس از ورود به صفحه تعریف گروه های حقوق کارمندان قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل
توضیح خواهیم داد:
ر
ر
حقوف کارمندان وارد کنید.
حقوف در این قسمت یک نام برای گروه
عنوان گروه
نحوه محاسبه حقوج این بخش شامل دو قسمت ماهانه و ر
ساعت است که حقوق گروه تعریف شده بر اساس آن محاسبه می گردد.
پایه حقوج روزانه مبلغ وارد شده در این بخش به عنوان پایه حقوق روزانه محاسبه می شود.
دستمزد روزانه قانون کار
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نف اضافه کاری
ر
صوری که ساعات کاری کارمند ،از ساعت موظفی اش ر
بیشب شد به معنای اضافه کاری ایشان در نظر گرفته می شود؛به عنوان مثال
در
اگر کارمندی به صورت موظفی ر
بایست در ماه  176ساعت کار کند اما ایشان  ۲00ساعت کار کرده باشد ،این کارمند به ر ن
مبان  ۲۴ساعت
اضافه کاری داشته است ،برای این منظور در این بخش مشخص می کنیم که ایشان به ازای هر ساعت اضافه کاری چه ر ن
مبان حقوق
دریافت کند .اگر در لیست جلو اضافه کاری گزینه ریال انتخاب شده باشد اضافه کاری برای هر ساعت به ریال محاسبه می شود و اگر
ر
رن
همچنی ساعت موظفی ،مقدار اضافه کاری محاسبه می شود.
حقوف و
درصد انتخاب شود به اندازه درصد وارد شده ،نسبت به پایه
در زیر مثال کامیل از این موضوع عنوان می شود.
ر
حقوف کارمندی را به ررس زیر وارد کنیم:
اگر گروه های
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان
ساعت موظفی ماه
حقوق ثابت
ساعت موظفی روزانه
نضیب اضافه کاری به ازای هر ساعت– درصد
نضیب اضافه کاری به ازای هر ساعت -ریال

مقدار
176
5,500,000
8
1.۲
37,500

در نهایت مقدار اضافه کاری به شکل زیر محاسبه می شود
ردیف
1
2
3
4

عنوان
پایه ساعت کاری
پایه روز کاری معادل  8ساعت
مبلغ به ازای نضیب اضافه کاری برای هر ساعت – درصد
مبلغ به ازای نضیب اضافه کاری برای هر ساعت -ریال

مقدار
31,۲50
31,۲50 × 8 = ۲50,000
176 . ×1.۲ = 37,500ي 5,500,000
37,500

نف غيبت
در این بخش ر ن
نب مشخص می شود که اگر کارمندی غیبت کرده باشد به ازای هر ساعت غیبت چه مقداری از حقوق ایشان باید کش
گردد .در این قسمت هم کاربر می تواند مبلغ غیبت یا درصدی از غیبت را برای کش از حقوق انتخاب کند.
ر
حقوف کارمندی را به ررس زیر وارد کنیم:
اگر گروه های
ردیف
1
2
3
4
5
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عنوان
ساعت موظفی ماه
حقوق ثابت
ساعت موظفی روزانه
نضیب غیبت به ازای هر ساعت– درصد
نضیب غیبت به ازای هر ساعت -ریال

مقدار
176
5,500,000
8
1.۴
۴3,750

در نهایت مقدار غیبت به شکل زیر محاسبه می شود
ردیف
1
2
3
4

عنوان
پایه ساعت کاری
پایه روز کاری معادل  8ساعت
مبلغ به ازای نضیب غیبت برای هر ساعت – درصد
مبلغ به ازای نضیب غیبت برای هر ساعت -ریال

مقدار
31,۲50
31,۲50 × 8 = ۲50,000
176 . ×1.۴ = ۴3,750ي 5,500,000
۴3,750

نف مرخیص بدون حقوج
اضافه کاری شمول بيمه شود
درصد حق بيمه
اگر بخواهید از حقوق کارمند درصدی را به عنوان حق بیمه کش کنید ،درصد کش حق بیمه را وارد کنید تا عملیات کش حق بیمه
هنگام محاسبه در نظر گرفته شود.
ر
حقوف شخیص به صورت زیر تعریف شده باشد
به عنوان مثال اگر عامل
ردیف
1
2

عنوان
حقوق ثابت
درصد حق بیمه

مقدار
5,500,000
7

در نهایت مبلغ حق بیمه به صورت زیر محاسبه می شود.
ردیف
1

عنوان
مبلغ حق بیمه

مقدار
 100 = 385,000ي 5,500,000 × 7

درصد ماليات
ر
ماليای
مبلغ معافيت
بخو اضافات و کسورات
ر
حقوف مازاد بر حقوقش به عنوان تشویق یا تنبیه پرداخت کنید در بخش اضافات و کسورات می
در این بخش اگر بخواهید به گروه
توانید بگنجانید.
ر
حقوف ،نوع (اضافات  -کسورات) ،درصديمبلغ ،مقدار ،مشمول بیمه ،مشمول مالیات ،موثر
های به نام عامل
این بخش شامل گزینه ر
ر
ر
ر
حقوف ،چاپ در فیش حقوف و توضیحات است .اگر بخواهید عامل های حقوف از نوع اضافات را اضافه کنید یا عامیل را
در پایه
ر
ن
سب کلیک کنید و یا این که اگر بخواهید عامل های حقوف نوع کسورات را اضافه کنید یا عامیل را
حذف کنید بر روی دکمه به اضافه ر
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حذف کنید بر روی دکمه به اضافه قرمز کلیک کرده و این عملیات را انجام دهید .الزم به ذکر است که ستون اضافات به رنگ ر ن
سب و
ستون های کسورات به رنگ قرمز می باشد .اگر بر روی دکمه کلیک کنید ردیف انتخاب شده حذف می شود ،قبل از حذف ردیف
انتخای هستید؟ اگر شما به این سوال پاسخ مثبت بدهد این ردیف
انتخای از شما سوال پرسیده می شود که آیا مایل به حذف ردیف
ر
ر
حذف خواهد شد.
و اگر شما بر روی دکمه نضبدر کلیک کنید ،بعد از پرسیدن سوال و تائید کردن ،تمام ردیف های اضافات و کسورات حذف خواهند
شد.
ستون درصديمبلغ شامل دو مقدار درصد و مبلغ است ،بدان ن
معت که اگر مبلغ را انتخاب کنید ،مبلغ وارد شده به عنوان اضافات یا
کسورات در نظر گرفته می شود و اگر هم نوع را درصد انتخاب کرده باشید به تناسب درصد وارد شده از دستمزد ایشان کش یا به
دستمزد ایشان اضافه می گردد ،اضافه شدن به دستمزد یا کش از دستمزد وابسته به نوع عامل ن
یعت اضافات و یا کسورات بودن آن
دارد.
مبلغ وارد شده در ستون مقدار به عنوان اضافات یا کسورات در نظر گرفته می شود.
اشخاص
در این قست باید اسامی اشخاص را وارد کنید ،دقت داشته باشید اشخایص در این قسمت نمایش داده و اضافه می شوند که در فرم
تعریف اشخاص ،به عنوان کارمند تعریف شده باشند.
تعریف مشاغل روزمزد

در این قسمت می توانید دستمزد روزانه مشاغل نعریف شده در نرم افزار را با توجه به شیفت های کاری مختلف ر ن
تعیی کنید.
سمت
ر
در این قسمت می توانید عنوان شغل های تعریف شده در نرم افزار را انتخاب کنید .در صوری که سمت مورد نظر شما در نرم افزار
تعریف نشده است ،می توانید با کلیک بر روی دکمه اقدام به ثبت آن کنید.
شيفت
در این قسمت می توانید شیفت کاری مورد نظر خود را وارد کنید.
حقوج روزانه  :در این قسمت ر
انتخای وارد کنید.
بایست مبلغ حقوق مورد نظر خود را برای سمت و شیفت ر
در آخر با کلیک بر روی دکمه ثبت و خروج و یا ثبت و جدید اطالعات وارد شده در نرم افزار ثبت و در لیست نمایش داده می شود.

نکته
 دکمه ثبت و جدید  ،اطالعات وارد شده را ثبت و فرم را آماده ثبت اطالعات جدید می کند
 دکمه ثبت و خروج اطالعات وارد شده را ثبت و فرم را می بندد
ویرایو اطالعات مشاغل روزمزد
روش های بارگذاری اطالعات جهت ویرایش
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 -7با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 -8بر روی ردیف مربوطه در قسمت " جستجو "دابل کلیک کنید
انتخای در قسمت " ثبت اطالعات " نمایش داده می شود و شما می توانید مبلغ حقوق روزانه را
با انجام این کار اطالعات ردیف
ر
ویرایش کنید.
جهت حذف اطالعات مشاغل روزمزد ،ابتدا ر
بایست اطالعات مربوطه را در قسمت " ثبت اطالعات " بارگذاری کرده بر روی دکمه حذا
کلیک کنید.
ارسال به اکسل  :با کلیک بر روی این دکمه ،نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و اطالعات نمایش داده شده در قسمت "
جستجو " به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
ثبت عملکرد پرسنل روزمزد

در ایاان قساامت ماای توانیااد عملکاارد پرساانل روزماازد خااود را ثباات و حساااب پرساانل روزماازد خااود را بسااتانکار کنیااد .تااا در وقاات
مناسب اقدام به تسویه حساب با وی کنید.
کارمنددد  :در ایاان قساامت ماای توانیااد نااام کارمنااد مااورد نظاار خااود را وارد کنیااد .در صا ر
اوری کااه مشخصااات کارمنااد انتخا راای در
نرم افزار ثبت نشده است ،بایس رت ابتدا اقدام به ثبت مشخصات وی کنید.
بگبید.
بخو  :در این قسمت می توانید بخش مورد نظر برای پرداخت حقوق را در نظر ر
ای کنیااد .در صا ر
سددمت  :در ایان قساامت ماای توانیااد ساامت و شاایفت کاااری ،کارمنااد انتخا راای را تعیا ر ن
اوری کااه ساامت مااورد نظاار شااما
در نرم افزار تعریف نشده است می توانید با کلیک بر روی دکمه اقدام به تعریف سمت جدید کنید.
مبلددغ حقددوج  :بااا انتخاااب ساامت در قساامت قباال ،مبلااغ حقااوق ثباات شااده در ناارم افاازار باباات ساامت و شاایفت انتخا راای ،در
این قسمت بارگذاری می شود و شما در صورت تمایل می توانید مبلغ جدید را جایگزین کنید.
تدداریخ  :ایاان گزینااه نشااان دهنااده تاااریخ روز کااارکرد شااخص در مجموعااه اساات ،ب ارای ایاان کااه بخواهیااد تاااریخ جاااری را در ایاان
قساامت قارار دهیااد باار روی دکمااه کلیااک کنیااد تااا ایاان عملیااات انجااام شااود .بااه طااور پاایش فاارض نا ر ن
اب تاااریخ جاااری سیسااتم در
این قسمت قرار داده می شود.
اوری کااه بخواهیااد بااه هاار عنا ن
اضددافات  :در صا ر
اوای ،مبلغاای عااالوه باار مبلااغ حقااوق بااه شااخص پرداخاات کنیااد ،ماای توانیااد در
این قسمت وارد کنید.
اوری کااه بخواهیااد بااه هاار عنا ن
کسددورات  :در صا ر
اوای ،مبلغاای از مبلااغ حقااوق شااخص کش ا کنیااد  ،ماای توانیااد در ایاان قساامت
وارد کنید.
جمع کل  :در این قسمت جمع مبلغ حقوق و اضافات ،منهای کسورات نمایش داده می شود.
ر
توضیحای بابت این پرداخت وارد کنید.
توضيحات  :در این قسمت می توانید
در آخاار بااا کلیااک باار روی دکمااه ثبددت اطالعددات ،اطالعااات وارد شااده ،در ناارم اف ازار ثباات ماای شااود .بااا ثباات اطالعات،حساااب
کارمند انتخاب شده به اندازه مبلغ کل در نرم افزار بستانکار می شود.
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نمایو ليست حقوج پرسنل روزمزد
در رسبرج جستجو می توان لیست حقوق پرسنل روزمزد ثبت شده را مشاهده نمود ،و براساس پار ر
امبهای جستجو در باالی فرم،
عملیات جستجوی بر روی آنها را انجام داد.
چاپ ليست حقوج پرسنل روزمزد
پس از نمایش لیست در رسبرج جستجو ،برای چاپ آن به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 .1با کلیک بر روی دکمه ارسال به اکسل  ،نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و لیست نمایش داده شده  ،به
نرم افزار اکسل انتقال داده می شود
 .2با کلیک بر روی دکمه پرینت  ،امکان "پیش نمایش" " ،پرینت" و "ارسال به  " PDFلیست نمایش داده شده  ،به شما
داده می شود.

ویرایو حقوج پرسنل روزمزد
روش های بارگذاری اطالعات جهت ویرایش
 .1در رسبرج عملیات  ،با استفاده از دکمه های پیمایشگر در ر ن
پایی فرم
 .2در رسبرج جستجو  ،اطالعات مربوطه را جستجو و بر روی ردیف آن دابل کلیک کنید
 .3در رسبرج جستجو  ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید
حذا حقوج پرسنل روزمزد
برای حذف حقوق پرسنل روزمزد به روش های زیر می توانید عمل کنید
 .1پس از بارگذاری اطالعات  ،بر روی دکمه حذا در ر ن
پایی فرم کلیک کنید.
 .2در رسبرج جستجو ،ردیف مربوطه را انتخاب و بر روی دکمه حذا کلیک کنید.

ورود و خروج اطالعات از طریق فایل اکسل

رن
همچنی جهت ثبت اطالعات کاال و اشخاص
از این قسمت جهت صدور اطالعات کاال و اشخاص ثبت شده در نرم افزار به اکسل و
جدید از فایل اکسل م توانید استفاده کنید.

ورود  /خروج اطالعات کاالها
 صدور اطالعات از نرم افزار به اکسل
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در این قسمت با کلیک بر روي دکمه جستجو مشخصات کلیه کاالهاي تعریف شده در نرم افزار درلیست نمایش داده م
شود و شما م توانید با کلیک بر روي دکمه ارسال به اکسل در ر ن
ذخبه
پایی فرم ،لیست نمایش داده شده را در فایل اکسل ر
کنید.
ر
ر
ذخبه کنید م توانید از پارامبهاي جستجو در این قسمت
در
صوری که بخواهید لیست کاالهاي خاص را در فایل اکسل ر
ر
استفاده کنید.
ن
ن
وزی را در این نرم افزار
توانای ر
ذخبه اطالعات کاال ها را دارند ،شما م توانید کاال هاي ر
وزی مدل  SM-100ر ر
ترازو هاي ر
استخراج کرده و براي ورودي ترازو آماده کنید.
 ورود اطالعات از فایل اکسل
ر
ر
درست داشته باشد.
بایست فرمت
جهت ورود اطالعات کاال از فایل اکسل ،فایل مربوطه
ر
ر
ذخبه فایل نمونه " باز م شود .در این قسمت شما م توانید
توليد فایل خام  :با کلیک بر روي این دکمه ،صفحه " ر
ذخبه فایل را انتخاب و نام جدید براي آن وارد کنید و در آخر با کلیک بر روي دکمه "  ،" Saveیک فایل خام با فرمت
مسب ر
ر
انتخای ،ایجاد شده و آماده دریافت اطالعات کاال م باشد.
مسب
درست در ر
رر
ورود اطالعات کاال به ليست :براي انجام این کار به دو روش م توانید اقدام کنید.
ن
اخوای فایل " نمایش داده م شود و شما م توانید فایل
 -1انتخاب فایل اکسل  :با کلیک بر روي این دکمه صفحه " فر ر
مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه "  " Openکلیک کنید .با انجام این کار مشخصات کاالهاي جدید از فایل اکسل در
لیست نمایش داده م شود.
ر
ر
دست " نمایش داده م شود .با تکمیل اطالعات
 -2درج دس کاال  :با کلیک بر روي این دکمه صفحه " درج کاال به صورت ر
در این قسمت و کلیک بر روي دکمه تائيد ،اطالعات وارد شده به لیست اضافه م شود.
بررش  :پس از ورود اطالعات کاال به لیست ،جهت برریس اطالعات وارد شده ر
بایست بر روي دکمه برریس کلیک کنید .با
ر
ر
ر
نامعتب باشد ،با عالمت نضبدر قرمز در کنار آن
شده
وارد
هاي
صوری که اطالعات هر یک از ردیف
انجام این کار در
ر
ر
مشخص م شود.
ر
خایل باشد.
نا ر
نایس از کد کاالي نادرست یا تکراري و یا نام تکراري یا ر
معتب بودن ردیف م تواند ر
ثبت اطالعات  :در آخر با کلیک بر روي این دکمه ،مشخصات کاالهاي جدید در لیست ،در نرم افزار ثبت م شوند .توجه
ر
صوری که در ستون موجودي ،مقداري ( ر
بزرگب از صفر ) وجود داشته باشد ،براي همان کاال به تعداد
داشته باشید در
ر
موجودي وارد شده ،سند افتتاحیه ثبت خواهد شد.
ریایل  1عدد)
ریایل  :ارزش ر
ریایل وارد شده براي یک واحد کاال م باشد (مثال :مقدار  ۲0 :عدد  ،ارزش ر
ارزش ر

ورود  /خروج اطالعات اشخاص
 صدور اطالعات از نرم افزار به اکسل
در این قسمت با کلیک بر روي دکمه جستجو مشخصات کلیه اشخاص تعریف شده در نرم افزار درلیست نمایش داده م
شود و شما م توانید با کلیک بر روي دکمه ارسال به اکسل در ر ن
ذخبه
پایی فرم ،لیست نمایش داده شده را در فایل اکسل ر
کنید.
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ر
ذخبه کنید م توانید از پار ر
امبهاي جستجو در این قسمت
صوری که بخواهید لیست اشخاص
در
خایص را در فایل اکسل ر
ر
ر
استفاده کنید.
 ورود اطالعات از فایل اکسل
ر
ر
درست داشته باشد.
بایست فرمت
جهت ورود اطالعات اشخاص از فایل اکسل ،فایل مربوطه
ر
ر
ذخبه فایل نمونه " باز م شود .در این قسمت شما م توانید
توليد فایل خام  :با کلیک بر روي این دکمه ،صفحه " ر
ذخبه فایل را انتخاب و نام جدید براي آن وارد کنید و در آخر با کلیک بر روي دکمه "  ،" Saveیک فایل خام با فرمت
مسب ر
ر
انتخای ،ایجاد شده و آماده دریافت اطالعات اشخاص م باشد.
مسب
درست در ر
رر
ورود اطالعات اشخاص به ليست :براي انجام این کار به دو روش م توانید اقدام کنید.
ن
اخوای فایل " نمایش داده م شود و شما م توانید فایل
 -3انتخاب فایل اکسل  :با کلیک بر روي این دکمه صفحه " فر ر
مربوطه را انتخاب و بر روي دکمه "  " Openکلیک کنید .با انجام این کار مشخصات اشخاص جدید از فایل اکسل در
لیست نمایش داده م شود.
ر
ر
دست " نمایش داده م شود .با تکمیل
 -4درج دس کاال  :با کلیک بر روي این دکمه صفحه " درج شخص به صورت ر
اطالعات در این قسمت و کلیک بر روي دکمه تائيد ،اطالعات وارد شده به لیست اضافه م شود.
بررش  :پس از ورود اطالعات اشخاص به لیست ،جهت برریس اطالعات وارد شده ر
بایست بر روي دکمه برریس کلیک کنید.
ر
ر
ر
نامعتب باشد ،با عالمت نضبدر قرمز در کنار آن
صوری که اطالعات هر یک از ردیف هاي وارد شده
با انجام این کار در
ر
ر
مشخص م شود.
ر
خایل باشد.
نا ر
نایس از کد شخص نادرست یا تکراري و یا نام تکراري یا ر
معتب بودن ردیف م تواند ر
ثبت اطالعات  :در آخر با کلیک بر روي این دکمه ،مشخصات اشخاص جدید در لیست ،در نرم افزار ثبت م شوند .توجه
ر
صوری که در ستون بدهکاري و یا بستانکاري ،مبلغ را وارد کرده باشید ،براي شخص ،سند افتتاحیه ثبت
داشته باشید در
ر
خواهد شد.
کارت خرید

اای هسااتند کااه داراي مبلااغ و تاااریخ اعتبااار
کااارت خریااد ي باان کااارت ي کااارت هدیااه ي کااارت اعتباااري یااا کااارت تخفیااف ،کااارت ها ر ر
مشاخص و یااك شااماره منحرصا بااه فاارد هسااتند کااه بعضااا موسسااات و ررسکات هااا در اختیااار کارکنااان خااود قارار ما دهنااد تااا بااا
مراجعه به یك فروشگاه خاص اقدام به خرید مایحتاج خود نمایند.
اایل مشااخص صااادر نمایااد و در اختیااار دیگ اران ق ارار دهااد .هنگااام کااه اف اراد
واحااد صاانف م ا توانااد کااارت خریااد بااا ارزش ریا ر
جهاات خریااد بااه آن واحااد صاانف مراجعااه م ا کننااد بااه جاااي پرداخاات وجااه نقااد از کااارت خریااد خااود اسااتفاده م ا نماینااد و
مبلغ خرید آنها از اعتبار کارت کش م گردد .امکان شارژ اعتبار هر کارت خرید وجود دارد.
در واحاادهاي صاانف (فروشااگاه هااا) امکااان خواناادن کااارت توسااط دسااتگاه  RFID Readerو ورود اطالعااات کااارت ب اه ناارم اف ازار
وجود دارد.
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تعریف کارت خرید
در این قسمت م توانید کارت هاي خرید را ثبت کنید.
ر
جهت ثبت کارت هاي خرید ر
توضیحای داده ایم:
بایست اطالعات ذیل را ثبت کنید که در مورد آنها به تفصیل
ر
ر
 ثبت گروه کارت :هنگام که بخواهید چندین شماره کارت پشت رس هم را در سیستم ثبت کنید ،از این قسمت استفاده
ر
(بایست از یک شماره کارت تا یک شماره کارت دیگر را وارد کنید).
کنید.
ر
ر
(بایست یک شماره کارت را
 ثبت تک کارت :هنگام که فقط م خواهید یک کارت را ثبت کنید از این قسمت استفاده کنید.
ر
وارد کنید).
 مبلغ اوليه :این مبلغ به معناي شارژ اولیه کارت نیست ،بلکه از این مبلغ در شارژ کردن کارت استفاده م شود و در واقع،
هنگام که م خواهید کارت را شارژ کنید ،این مبلغ پیشنهاد داده م شود.
خایص انتساب نداشته
شخیص
 شخص :شخص مالک کارت را م توانید در اینجا مشخص کنید .کارت ها م توانند به
ر
ر
باشند.
 تاریخ انقضاء :تاریخ است که پس از آن کارت ن
منقیص م شود .به صورت پیش فرض سیستم یکسال آینده را جهت تاریخ
ر
انقضاء پیشنهاد م دهد.
ر
بایساات آن را رغبفعااال کنیااد .جهاات
توجدده :کااارت خریاادي کااه در سیسااتم اسااتفاده شااده باشااند امکااان حااذف ناادارد ،فقااط
ر
ر
ات آن را جسااتجو کاارده و بااا دوبااار کلیااک رو ردیف ا کااه مربااو بااه کااارت مااد نظاار شماساات،
رغبفعااال کااردن کااارت خریااد بایسا ر
ذخاابه کنیااد( .اگااار بااه
اطالعااات آن را بارگااذاري کنیااد و سااپس تیااک گزینااه " رغبفعااال کااردن کااارت " را بزنیااد و اطالعااات را ر
ر
رن
بایساات از ایاان گزینااه
سااوخی ،گاام شاادن یاااا مسااتهلک شاادن یااا  ...قصاااد غیااارفعال کااردن کااارت را داریااد؛
ایل ماننااد :
دالیا ر
ر
استفاده نمایید(.
ییک از  ۲صفحه ذیل مواجه م شوید:
اگر اطالعات کارت خرید را بارگذاري نمایید ،با ر
کارت خری دي که تابحال در سیستم استفاده نشده است و در توضیحات زیر صفحه هم قید شده است که از این کارت تاکنون استفاده
نشده است.
ر
ااف مانااده باشااد .در ایاان حالاات بااه کاااربر
کااارت خریاادي کااه در سیسااتم اسااتفاده شااده اساات و ما توانااد مقااداري شااارژ در آن با ر
ن
ات باار اینکااه آخاارین بااار از ایاان کااارت در کاادام عملیااات ،در چااه تاااریخ و بااه چااه مبلغ ا
پیغااام نمااایش داده م ا شااود مبا ر
استفاده شده است.
اگاار کااارت خریاادي کااه اسااتفاده شااده اساات را بارگااذاري کنیااد و باار روي دکمااه حااذف کلیااک کنیااد .پیغااام نمایااان م ا شااود و
پس از تایید شما کارت خرید رغبفعال م شود.
امکان جستجو کارت ها براس اس شماره کارت ،تاریخ ثبت و تاریخ انقضاء در قسمت جستجو وجود دارد.

واگذاري کارت خرید به شخص
ر
بایست از این قسمت استفاده کنید( .در واقع اگر قبال شخص مربو به کارت را ر ن
جهت ر ن
تعیی نکرده
تعیی شخص یک کارت خرید،
ر
تغیب شخص کارت را داشته باشید ر
بایست از این قسمت اقدام کنید)
باشید و یا قصد ر
ر
براي واگذاري کارت ي کارت ها به شخص مورد نظر مراحل ذیل را ط کنید:
 .1جستجو و پیدا کردن کارت هاي مد نظر
ر
براي نمایش لیست کارت هاي خرید براساس رسایط زیادي م توانید جستجو کنید:
 oشماره کارت از – تا :جهت جستجو و استخراج کارت خرید هاي ر ن
بی یک بازه
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 oشخص
های که به اشخاص انتساب نیافته اند نمایش داده شوند.
 oفقط کارت ر ر
 oتاریخ ثبت از – تا
 oمبلغ شارژ اولیه از – تا
کارهای که جستجو شده اند
لیست
در
 .2تیک زدن ردیف هاي مورد نظر
رر
رن
تعیی شخص مورد نظر (جهت انتساب کارت ها به وي)
.3
ر
تغیبات و جدید "
تغیبات و خروج " یا " اعمال ر
 .4فشدن کلید یک از دکمه هاي " اعمال ر
های که ر ن
تعیی کرده باشید به شخص مد نظر شما منتسب م شود.
پس از انجام این عملیات ،کارت ر ر

افزایو  /کاهو اعتبار کارت خرید
تغیب اعتبار کارت ي کارت هاي مد نظر م بایست از این قسمت استفاده کنید.
براي ر
تغیب اعتبار کارت ها مراحل ذیل را ط کنید:
جهت ر
 .1نوع عملیات را انتخاب کنید( .قصد افزایش یا کاهش اعتبار کارت خرید را دارید؟)
 .2شماره کارت مد نظر را درج کنید و سپس کلید  Enterرا بفشارید یا بر روي دکمه جستجو در مقابل شماره کارت کلیک کنید.
اطالعات کارت شامل :شخص ،تاریخ انقضاء ،موجودي و آخرین استفاده از کارت را مشاهده م کنید و یک پیغام به شما
نمایش داده م شود .این پیغام را تایید کنید.
ر
صوری که پس از وارد کردن شماره کارت بر روي " افزودن کارت " کلیک کنید ،الزم نیست پیغام باال را مشاهده و تایید
در
ر
کنید.
 .3کارت مورد نظر به لیست افزوده م شود .مبلغ اولیه ثبت شده در هنگام تعریف کارت به عنوان مبلغ پیشنهادي جهت شارژ
در لیست قرار م رگبد.
تغیب مبلغ شارژ باشید ،بر روي ردیف کارت مورد نظر در ستون مبلغ شارژ کلیک کنید و مبلغ مد نظرتان را وارد
اگر مایل به ر
کنید.
ن
تغیب اعتبار ،مبلغ قابل دریافت ي پرداخت را مشاهده م کنید( .با توجه به اینکه م خواهید اعتبار کارت
 .4در پا ریی لیست ر
هاي خرید را افزایش ي کاهش دهید)
 .5شخص پرداخت کننده مبلغ را انتخاب کنید
 .6اگر دریافت ي پرداخت نقدي است ،بر روي ثبت نقدي کلیک کنید و پیغام را تایید کنید ،در رغب اینصورت نوع دریافت ي
پرداخت مبلغ را ر ن
تعیی کنید.
چگونه م توانم از کارت خرید به عنوان کارت تخفيف استفاده کنم؟
ر
بایست در هنگام شارژ کارت ،پس از انتخاب شخص ،کل مبلغ را تخفیف درج
جهت استفاده از کارت خرید به عنوان کارت تخفیف
ر
شخیص اعتبار داده اید که مبلغ بابت آن دریافت شده است .پس کارت خرید به کارت تخفیف
کنید .بدین صورت شما مبلغ را به
ر
تبدیل م شود!
با توجه به نحوه کارکرد مجموعه شما م توانید از کارت خرید به عناوین مختلف از جمله (کارت خرید ي بن کارت ي کارت هدیه ي کارت
اعتباري یا کارت تخفیف) استفاده کنید.
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کاربران و سطوح دسترسی

تعریف کاربران
ب ارای حفاان امنیاات سیسااتم و ممانعاات از دسا رابیس اف ارادی کااه نماای خواهیااد بااه اطالعااات داخاال ناارم اف ازار دساات یابنااد و یااا
ر
رن
هااای را در سیسااتم انجااام
اطالعااای را وارد نماینااد و
همچناای باارای اینکااه مشااخص باشااد هاار یااک از کاااربران چااه عملیااات ر
داده انااد و جهاات اینکااه مساائولیت هاار فاارد نساابت بااه کاااری کااه انجااام داده مشااخص باشااد ،اف اراد مجاااز دارای نااام کاااربری و
رمز عبوری خواهند بود که فقط از طریق آن امکان ر
دسبیس به نرم افزار را خواهند داشت.
بااا وارد کااردن نااام شااخص ،نااام کاااربری ،رمااز عبااور ،تک ارار رمااز عبااور ،بخااش و گااروه کاااربری ماای توانیااد یااک کاااربر را ثباات
نماییااد .توجااه نماییااد کااه سااطح دسا رابیس ایاان کاااربر بااه برنامااه ،همااان سااطح دسا رابیس تعیا ر ن
ای شااده بارای گااروه هااای کاااربری وی
می باشد.
ما ر ن
ابان قدرتمنااد بااودن رمااز عبااوری کااه انتخاااب ماای کنیااد بااا الگااوریتم هااای هااوش مصاانوعی ر
پیشاافته بااه کاااربر نمااایش داده ماای
شود.
بااا کلیااک باار روی دکمااه درج گااروه کاااربری جدیااد در زیاار گااروه کاااربری ،بااه صاافحه تعریااف گااروه هااای کاااربری وارد ماای شااوید.
که در این قسمت می توانید گروه های کاربری مورد نظر را درج ي ویرایش کنید.
مناست بر روی تاریخ اتمام فعالیت کاربران داشته باشید.
با انتخاب تاریخ پایان اعتبار کاربر می توانید مدیریت ر
در قساامت پا ر ن
اایی صاافحه تعریااف کاااربر ،لیسا رات از کاااربر نای کااه تاااکنون ثباات شااده انااد نمااایش داده ماای شااوند کااه بااا داباال کلیااک
باار روی هاار ردیااف ،اطالعااات مربااو بااه کاااربر در قساامت هااای مربوطااه بارگااذاری شااده و ماای تااوانیم اطالعااات مربااو بااه آن
کاربر را ویرایش نماییم.
جهاات تغیا راب رمااز عبااور باار روی نااام کاااربر راساات کلیااک نماییااد و تغیا راب رمااز عبااور را انتخاااب نماییااد ،سااپس رمااز مااورد نظاار
تغیب دهید.
خود را می توانید بنویسید و با تایید مجدد آن را ر
بارای ویارایش اطالعااات ،بایسا رات باار روی ردیااف مااورد نظاار دو بااار کلیااک کنیااد و سااپس اطالعااات مااد نظاار را تغیا رب دهیااد و باار
روی " ثبت و جدید " یا " ثبت و خروج " کلیک کنید.
نکات مهم:
 به کاربران اکیدا توصیه می گردد که رمز عبور خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهد.
ر
صوری که مدیر سیستم بخواهد مجوز ورود کاربری را لغو نماید ر
بایست اطالعات کاربر مورد نظر را ویاارایش نموده و
 در
تیک گاازینه « کاربر غتفعال شود » را بزند.
جلوگبی از سوء استفاده افراد دیگر ،رمز عبور خود را ساده ر ن
تعیی ننمایید ،به عنوان مثال اعداد متوایل مانند ،1۲3
 جهت
ر
تاریخ تولد و اعداد خاص را رمز عبور خود قرار ندهید .سعی نمایید از ترکیب اعداد و حروف و عالمت های خاص برای رمز
عبور خود استفاده نمایید ،تا امکان حدس زدن آن توسط دیگران و سوء استفاده از نام کاربری شما سخت تر باشد.
 جهت درج عکس برای کاربر می بایست برای شخص کاربر تصویر درج شده باشد.
ر
صوری که کاربر عضو چند گروه کاربری باشد ،اجتماع سطو
 هر کاربر می تواند عضو یک یا چند گروه کاربری باشد ،در
دسبیس وی برای سطح ر
ر
دسبیس کاربر اعمال می شود.
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گروه های کاربری
ر
دسبیس بر روی کاربران سیستم می بایست گروه کاربری تعریف کنید و کاربران را به گروه های کاربری انتساب
جهت اعمال سطو
دهید.
ر
تغیب موقعیت
دسبیس بر روی گروه های کاربری اعمال می شود ،بدین ترتیب از درج اطالعات تکراری
سطو
جلوگبی می شود و با ر
ر
ن
ر
تغیب خواهد کرد.
تغیب دهید و بدین ترتیب سطو دسبیس وی ر
کاربر فقط کاف است که گروه کاربری وی را ر
برای ویرایش اطالعات ،ر
تغیب دهید و بر روی " ثبت و جدید "
بایست بر روی ردیف مورد نظر دو بار کلیک کنید و سپس اطالعات را ر
یا " ثبت و خروج " کلیک کنید.
ر
یس یک گروه کاربري را به برنامه رغبفعال نمایید ،باید در این پنجره گروه کاربري مورد نظر را ویرایش
توجه :چنانچه بخواهید دسب ر
تغیب دهید.
نموده و وضعیت آن را به « غتفعال » ر

سطوح ر
دستش
ر
یس آن است که مدیر با توجه به:
به طور ر
کیل هدف از بخش تعریف سطح دسب ر
 .1ررس وظایف کاربران
شخیص مدیر
 .2نظر
ر
ر
ن
یس هر کاربر را مشخص نماید.
رمبان دسب ر
دسبیس ابتدا کل امکانات بخش ر
ر
دسبیس ها را مطالعه نمایید و با توجه به ر ن
نکته :قبل از اقدام جهت ر ن
مبان اطمینان
تعیی سطو
ر
ر
خود به کاربر و ررس وظایف شغیل او ،سطح ر
دسبیس را ر ن
بگبید اختیار ر رای
تعیی نمایید .به عنوان مثال ممکن است بنا به
دالییل تصمیم ر
ر
ر
ر
را که به یک صندوق دار داده اید به صندوق دار دیگري ندهید!
ویل الزم نیساات همااه آنهااا بااه کلیااه اطالعااات
توجااه نماییااد کااه بااا وجااود اینکااه شااما بااه همااه پرساانل خااود اطمینااان داریااد ر
ر
یس داشته باشند.
دسب ر
ر
ر
ر
رن
کوچکبین جزئیات هر پنجره را
یس به
یس در نرم افزار پرنس به قدري کامل م باشد که مدیر م تواند سطح دسب ر
تعیی سطو دسب ر
رن
نب مشخص نماید.
ر
یس گروه کاربري انتخاب شده در جداول مربوطه نمایش داده م شود.
با انتخاب گروه کاربري مورد نظر در باالي پنجره ،سطو دسب ر
ر
ر
ر
دسبیس دیده می شود که با تیک زدن ها
اطالعای و در ستون ها هم نام سطو
دسبیس در ردیف ها ،نام اجزاء
در لیست سطو
ر
رن
تعیی می کنید که کاربر به کدام قسمت از نرم افزار دسبیس داشته باشد( .به عنوان مثال در تصویر ذیل ،شما به کاربر صندوق دار
اجازه داده اید که گزارش کلیه دریافت ها و پرداخت ها را مشاهده ،چاپ ،پیش نمایش و ارسال به اکسل و  PDFکند)
ر
ر
اطالعای:
دستش در فرم های
.1
ر
یس متفاوت ذیل می باشند:
صفحات ورود اطالعات ،داراي  8سطح دسب ر
 مشاهده
 درج
 ویرایش
صفحه  87از 104

 حذف
 چاپ
 پیش نمایش
 ارسال به اکسل
 ارسال به ی ری دي اف
ر
های را که مایل باشید ،خواهید داد.
یس ر ر
که به گروه های کاربری مورد نظر هر یک از دسب ر
ر
یس مشاهده یک پنجره را نداشته باشد ،دکمه هاي پنجره مربوطه از کل برنامه برداشته م شود و
توجه :چنانچه کاربري دسب ر
ن
کاربر قادر به رویت ر ن
امکای در نرم افزار نخواهد بود.
چنی ر
دستش در فرم های عمل ر
ر
يای:
.2
ر
یس متفاوت ذیل می باشند:
صفحات ورود اطالعات ،داراي  9سطح دسب ر
 مشاهده
 درج
 ویرایش
 حذف
 عملیات
 چاپ
 پیش نمایش
 ارسال به اکسل
 ارسال به ی ری دي اف
ر
های را که مایل باشید ،خواهید داد.
یس
دسب
از
یک
هر
نظر
که به گروه های کاربری مورد
ر رر
ر
دستش در فرم های گزار :
.3
ر
یس متفاوت ذیل می باشند:
دسب
سطح
5
اي
ر
دا
اطالعات،
ورود
صفحات
ر
 مشاهده
 چاپ
 پیش نمایش
 ارسال به اکسل
 ارسال به ی ری دي اف
ر
های را که مایل باشید ،خواهید داد.
یس ر ر
که به گروه های کاربری مورد نظر هر یک از دسب ر
ر
دستش در اطالعات:
.4
ن
ر
ر
جهت فعال کردن این قسمت بایست با پشتیبای رسکت تماس حاصل نمایید تا تنظیمات نمایش این قسمت برای شما فعال گردد.
سپس می توانید از این قسمت استفاده کنید.
دسبیس در اطالعات شامل اعمال سطح ر
ر
دسبیس جزء به جزء بر روی کاال ،شخص ،بانک ،صندوق ،انبار و هزینه ي درآمد م شود به
ر
ن
یس
عبارت دیگر م توانید تعی ری نمایید که هر یک از گروه هاي کاربري شما به کدام بخش از اطالعات درج شده در سیستم دسب ر
ر
ن
یس داشته باشند).
تعیی نمایید که این گروه کاربري به اقالم
داشته باشد( .به طور مثال م توانید ر
خایص از کاال یا همه کاال ها دسب ر
ر
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ی
چگونک اعمال سطق ر
دستش بر روی اطالعات:
 .1بر روی ییک از دکمه های سمت راست کلیک نمایید .این دکمه ها شامل ر
دسبیس در اطالعات هستند که از بخش
های ذیل تشکیل شده اند:
 کاال
 اشخاص
 بانک
 صندوق
 هزینه ي درآمد
 انبار
 .2در لیست سمت چد؛ که شامل اجزاء مربو به دکمه ای است که بر روی آن کلیک کرده اید (مثال لیست کلیه
دسبیس دهید گزینه ر
بایست اگر می خواهید به همه اجزاء ر
اشخاص ثبت شده در نرم افزار) ،ر
دسبیس به همه را
تیک بزنید.
با کلیک بر روي این گزینه دیگر نیازي نیست ر
یس به تک تک کاال ،اشخاص ،بانک ،صندوق ،انبار ،هزینهيدرآمد را براي گروه کاربري
دسب
ر
ر
مشخص نمایید .به عبارت دیگر با تیک زدن این مورد سیستم ر
اطالعای بخش مورد نظر را به گروه کاربري م
اء
ز
اج
تمام
به
یس
دسب
ر
ر
ر
(حت اگر اطالعات جدیدي توسط شما در سیستم ثبت شود)
دهد .ر
بایست این گروه کاربری ر
در رغب اینصورت ،ردیف ها را برریس و مواردی که ر
دسبیس داشته باشند را تیک دار کنید.
ر
ر
یس اعمال شده براي کاربر انتخاب شده پاک م شود و م توانید از
با کلیک بر روي دکمه تنظیم مجدد سطو دسبیس ،سطو دسب ر
ر
دسبیس را ر ن
تعیی نمایید.
ابتدا سطو
ر
ر
یس ستون ها یا ردیف های موجود بر روي آن ستون راست کلیک نمایید و گزینه مد
دسب
سطو
از
کدام
هیچ
یا
تمام
زدن
تیک
جهت
ر
نظرتان را انتخاب کنید.
چگونه می توانم اطالعات یک گروه کاربری را مانند گروه کاربری دیگر قرار دهم؟
ر
دسبیس گروه جاری " کلیک کنید.
 .1بر روی دکمه " یکت از اطالعات سطو
 .۲سپس پانیل باز می شود ،که در آن گروه کاربری مبداء و مقصد را انتخاب کنید.
 .3بر روی دکمه تایید کلیک کنید.
 .4تنظیمات گروه مبداء برای گروه مقصد قرار خواهد گرفت.
توجدده :کلیااه سااطو دسا رابیس گااروه کاااربری مقصااد پاااک ماای شااود و سااطو دسا رابیس گااروه کاااربری مبااداء باار روی آن جااایگزین
خواهد شد
پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

پشتيبان گتی
های از اطالعات دارد .این نسااخه های یکت شااده
در دانش فناوری اطالعات ،بک آپ رگبی یا عمل پشااتیبان رگبی اشاااره به تهیه یکت ر
معموال برای بازگرداندن اطالعات هنگام آسیب دیدن و یا مفقود شدن اطالعات اصیل به کار می روند.
اهميت تهيه نسخه پشتيبان
ی
ندگ اش ممکن اساات ر ن
های را گم کند .ممکن اساات پول تان را از دساات بدهید ،راه تان را گم کنید ،یا دلتان را
هر فردی در طول ز
چب ر
ن
چبی را فراموش یا گم کند .تا به حال تصااور کرده اید که ممکن اساات روزی کامپیوترتان قفل
ببازید! خب ،کامپیوتر هم احتمال دارد ر
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کرده و همه اطالعات نضوری تان از ر ن
بی برود و هیچ راهی برای بازگرداندن آنها نداشااته باشااید؟ هر چند ممکن اساات این اتفاق پایان
دنیا نباشد ،اما می تواند برای شما بسیار وحشتناک و طاقت فرسا باشد .امیدواریم متوجه نضورت پشتیبان رگبی شده باشید .ر ن
همی
امروز هم برای تهیه نسخه پشتیبان دیر است ،ر ن
همی االن اقدام کنید.
لطفا جهت تهیه و مدیریت نسخه های پشتیبان به نکات ذیل توجه کنید:







ن
پشتیبای که سیستم به
برنامه ریزی مشخیص برای تهیه فایل پشتیبان داشته باشید( .به صورت دوره ای عالوه بر فایل های
صورت خودکار تهیه می کند ،خودتان ر ن
نب پشتیبان رگبی کنید)
ضای خارج از کامپیوتر خود انتقال دهید (مانند :هارد اک ر
سبنال،
فایل های پ شتیبان تهیه شده را به صورت دوره ای به ف ر
 DVDو )...
فضای پشتیبان رگبی خود را به صورت مرتب برریس کنید و فایل ها را سازماندهی کنید.
اگر به فایل های پ شتیبان قدیمی نیاز ندارید ،آنها را حذف کنید (توجه دا شته با شيد که همواره آخرین ن سخه پ شتنيبان
تهيه شده از نرم افزارس شامل همه اطالعات شما است)
بازیای آن اطمینان یابید.
از سالمت نسخه پشتیبان و امکان ر

چگونه از اطالعات نرم افزار خود پشتيبان بگتیم؟
مسب ر ن
تعیی شده از اطالعات شما پشتیبان تهیه م شود .چنانچه عملیات تهیه پشتیبان
با کلیک بر روي دکمه « پشتیبان رگبي » در ر
موفقیت ر ن
آمب باشد ،با پیغام به کاربر اطالع داده م شود.
سب فایل
در هنگام پ شتیبان رگبی ف ضای خایل درایوی که ق صد تهیه پ شتیبان دارید به شما نمایش داده می شود .جهت باز شدن م ر
مسب فایل های پشتیبان کلیک کنید.
هاي پشتیبان تهیه شده ،بر روي دکمه ر
تغيت مست پشتيبان گتی:
مسب پشتیبان رگبی ییک از  ۲راه ذیل را انتخاب کنید:
تغیب ر
جهت ر
مسب مورد نظر را انتخاب کرده و تایید کنید.
مسب کلیک کنید و از صفحه باز شده ر
تغیب ر
 .1بر روی کلید ر
 .۲مراجعه به تنظیمات سیستم  >-پشتیبان رگبی
مسب مورد نظر جهت پشتیبان رگبی را انتخاب کنید .توجه نمایید که چنانچه
مسب می توانید ر
تغیب ر
با کلیک بر روی کلید ر
ن
تعیی نکرده باشید ،فایل های پشتیبااان در پااوشااه  Backupدر مسیاار ناصب نرم
مسبی جهت تهیه فایل های پشتیبان ر
ر
افزار قاارار می گیااارند.
مسب پشتیبان رگبی به حالت پیش فرض
مسب پشتیبان رگبی باز می شود و با کلیک بر روی حذف ر
مسب ،ر
با کلیک بر روی انتخاب ر
(پااوشااه  Backupدر مسیاار ناصب نرم افزار) بر می گردد.
توجه :لطفاً از پوشه های مخصوص سیستم عامل مانند پوشه  ProgramFilesو  Windowsو  3۲Systemو ریشه تمامی
درایوها ،مخصوصاً سیستم عامل ،به عنوان پوشه پشتیبان رگبی استفاده نکنید.
مسب پشتیبان رگبی،
نظب فلش مموری ها ،به علت موقت بودن؛ به عنوان ر
جانت قابل حمل ،ر
توجه :لطفا از حافظه های ر
استفاده نکنید.
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پشتيبان گتی خودکار توسط نرم افزار:
نرم افزار در حالت های ذیل پشتیبان خودکار تهیه می نماید تا به حفن اطالعات و امنیت شما کمک کرده باشد:
 .1راس هر ساعت که با نمایش بالن در  System Trayبه کاربر اطالع داده می شود.
 .2در هنگام خروج از نرم افزار
بازیای اطالعات
 .3قبل از ر
در انتها لطفا به نکات ذیل ر ن
نب توجه کنید:
 اگر درایو مقصد پشتیبان رگبي پر باشد ،این عملیات با موفقیت انجام نخواهد شد.
مسب پشتیبان رگبي باید بر روي کامپیوتر رسور مشخص شود.
 در نسخه هاي تحت شبکه ر

بازیای اطالعات
ر
بازیای اطالعات استفاده
در هنگام نیاز (آسیب دیدن و یا مفقود شدن و یا انتقال اطالعات از سیستمی به سیستم دیگر)
بایست از ر
نمایید .در واقع از نسخه ای که قبال پشتیبان تهیه کرده اید ر
بایست استفاده کنید تا با بازگرداندن آن فایل ،کلیه اطالعات شما به حالت
قبل باز گردد.
چگونه اطالعات خود را بازیای کنم؟
ییک از فایل هاي پشااتیبان را انتخاب
 .1با کلیک بر روي کلید انتخاب مسا راب ،پنجره اي باز م شااود که از طریق آن م توانید ر
نمایید.
بازیای اطالعات » کلیک کنید.
«
دکمه
روی
 .2بر
ر
ن
آمب باشد ،با پیغامی به کاربر اطالع داده می شود.
بازیای اطالعات موفقیت ر
 .3چنانچه عملیات ر
آمب ،نرم افزار به صورت خودکار بسته می شود و ر
بازیای موفقیت ر ن
بایست مجددا نرم افزار را اجرا کنید.
توجه کنید که پس از ر
ذخبه می شوند.
در هنگام تهیه کلیه فایل های پشتیبان ،نحوه تهیه پشتیبان ،ورژن نرم افزار ،تاریخ و ساعت پشتیبان رگبی ر
بازیای اطالعات دقت کنید که مبادا اطالعات اشتباه را بازگردانید( .توجه به این نکته نیوری است که بایس ر فایل
توجه :در هنگام ر
ن
پشتيبای که قصد بازگرداندن آن را داریدس با ورژن جاری نرم افزار شما یکسان باشد .در غت اینصورت دیگر نمی توانيد نرم افزار
ن
پشتيبای یرسکت تماس بگتید).
خود را اجرا کنيد و بایس ر برای حل کردن مشکل با واحد
ر
بازیای اطالعات
بازیای اطالعات همواره به صورت خودکار از اطالعات جاری شما پشتیبان تهیه می شود .در صوری که در ر
نکته :قبل از ر
مسب نصب نرم افزار مراجعه کنید و آخرین فایل پشتیبان
اشتباه کردید و قصد داشتید به حالت قبیل بازگردید ،به پوشه  Backupدر ر
که با نام  BeforeRestoreررسوع شده است را بازگردانید.

مدیریت فایل های پشتيبان
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رن
توانای
با توجه به این که برنامه حسابداری شما در زمان های مختلف از سیستم پشتیبان تهیه می کند ،و
همچنی خود کاربر هم ر
پشتیبان رگبی را دارد ،لذا ن
مکای در نرم افزار طراحی شده است که در این مکان شما می توانید فایل های پشتیبان تهیه شده را مدیریت
کنید.

پشتيبان گتی در حاالت زیر تهيه می شود:


پشتيبان گتی (  ) Backupدس ر



پشتيبان گتی به هنهام خروج از نرم افزار ( این گزینه قابل تنظيم است )
پشتيبان گتی قبل از عمليات های ماس
پشتيبان گتی قبل از دریافت از اکسل کاال ها و اشخاص
پشتيبان گتی قبل از ارتباط شعب با مرکز
پشتيبان گتی ساع ر خارج از نرم افزار ( این گزینه قابل تنظيم است )






بازیای کرده ،فایل ها را به مکان های دیگری
در این فرم شما می توانید فایل های پشتیبان را که در لیست نمایش داده شده است را ر
منتقل کنید و یا فایل های پشتیبان را حذف کنید.
ر
صوری که بخواهید فایل خایص از پشتیبان ها را به مکان دیگری در کامپیوترتان منتقل کنید می توانید با کلیک بر روی دکمه جابجای
در
ر
مسب باز می شود و در صوری که
فایل انتخای این کار را انجام دهید .با کلیک بر روی این دکمه صفحه انتقال فایل با امکان انتخاب ر
بخواهید تمام فایل های پشتيبان را به مکان دیگری منتقل کنید باید بر روی دکمه انتقال فایل ها کلیک کرده و پس از باز شدن صفحه
مربوطه فایل ها را منتقل کنید.

نکته ها:





ن
پشتیبای که در این فرم نمایش داده می شوند ،به ترتیب تاریخ و ساعت از جدید ترین فایل به قدیمی
تمامی فایل های
ترین فایل مرتب شده اند
بازیای کنید.
انتخای را ر
با کلیک کردن بر روی دکمه بازیدای ،می توانید فایل ر
انتخای را حذف کنید.
با کلیک کردن بر روی دکمه حذا پشتيبان ،می توانید فایل ر

بستن سال مالی و ایجاد سال مالی جدید

جهت ر ن
بسی سال مایل قبل و ایجاد سال مایل جدید از این قسمت می توانید استفاده کنید.
از منوی پرونده ،گزینه ایجاد سال مایل جدید را انتخاب کنید.
پس از ورود به فرم قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
سال ماس فعش
ر
توضیحای را جهت ر ن
بسی این
در این قسمت مشخصات سال مایل جاری نمایش داده می شود .چنانچه تمایل داشته باشید می توانید
سال مایل در قسمت توضیحات وارد کنید
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سال ماس جدید
در این قسمت ر
بایست سال مایل و دوره مایل جدید را وارد کنید .البته در ابتدای ورود به فرم این مقادیر با توجه به سال مایل و دوره
رن
همچنی در قسمت توضیحات می
تغیب دهید.
مایل قبل به طور پیش فرض پر شده اند و شما در صورت تمایل می توانید آنان را ر
توانید توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید.
تاریخ یرسوع سال ماس
تغیب نمی باشد.
به طور اتوماتیک تاریخ امروز را نمایش می دهد که قابل ر
در آخر با کلیک دکمه ایجاد سال ماس جدید سال جدید ایجاد می شود.
بسی سال مایل ،موجودی هر یک از صندوق ها و یا حساب های بانیک و یا کاالها منفی باشد و یا فاکتور ن
ر
صوری که هنگام ر ن
امای
در
جلوگبی از بسته شدن سال مایل نمایش داده شده و لیست آیتم های با
ثبت شده باشد که هنوز قطعی نشده باشد ،صفحه عوامل
ر
موجودی منفی و فاکتورهای اما نی را نمایش می دهد.
توجه داشته باشید ،تا ن
زمای که موارد فوق اصال نشده اند ،امکان ر ن
بسی سال مایل وجود ندارد.
نکته
 عملیات ر ن
بسی سال مایل و ایجاد سال مایل جدید فرایندی زمان بر می باشد
بسی سال مایل ن
رن
زمای ممکن است که  ،کلیه اطالعات ترازنامه اعم از موجودی بانک،صندوق ،اسناد و  ...مورد تائید صاحب

یا صاحبان ررسکت باشد .
 بعد از ر ن
بسی سال مایل ،مانده حساب کلیه اشخاص ،بانک ها ،صندوق ها و  ...به سال مایل جدید انتقال می یابد.
 بعد از ر ن
بسی سال مایل ،سود ي زیان سال مایل قبل به حساب سود انباشته منتقل می شود .جهت انتقال آن به حساب رسمایه
رسمایه گذاران می توانید از قسمت تقسیم سود انباشته استفاده کنید.
گزارشات کلی حسابداری

ترازنامه

«« ایان قسمات جاازو ویااژگای هاای قاابال خااریاد ناارم افاازار اسات»» .
ر
دهد.صوری که وضع مایل یک
تحسای است که وضعیت مایل یک موسسه را در یک زمان مشخص نشان می
ترازنامه یا بیالن ،صور ر
ن
معی نشان می دهد.
موسسه را در یک تاریخ ر
ر
اطالعای دار رای ،بدهی و رسمایه مشخص میگردد .بدهکاران به ررسکت ر ن
نب جز دار رایهای ررسکت محسوب میگردند
در ترازنامه سه قلم
 ،زیرا بدهکاران ر ن
ر
نب در نهایت با پرداخت پول به صندوق رسکت و یا پرداختهای از نوع دیگر (چک و )...موجب افزایش دار رای ترازنامه
می شوند.
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ییک از گزارشات استاندارد در علم حسابداری است که به اشکال مختلف قابل تهیه می باشد .ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید
که یك موسسه چه ر ن
مبان رسمایه ،دار رای و بدهی دارد و این ارقام به چه نسبت و مقادیری در موسسه توزیع شده اند .موجودی بانك
ر
ر
مبان بدهی بدهکاران و ر ن
پرداخت ،ر ن
مبان بستانکاری بستانکاران
دریافت و
ها ،صندوق ها ،ارزش ریایل کاالهای موجود ،مبلغ چك های
همچنی ر ن
رن
مبان رسمایه رسمایه گذاران در این گزارش قابل مشاهده می باشد.
و
رن
همچنی
با استفاده از این گزارش می توانید دار رای ها و بدهی ها و رسمایه های خود را به صورت مجموع و جزی مشاهده نمایید،
امکان ر
دسبیس رسیع به تفصییل دار رای ها ،بدهی ها و رسمایه ها ر ن
نب وجود دارد.
با کلیک بر روی دکمه حساب صندوج ها ،لیست تمام صندوق ها به همراه مبلغ بدهکاری ،بستانکاری و موجودی جاری آنان در
گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی دکمه حساب بانک ها  ،لیست تمام حساب های بانیک ها به همراه مبلغ بدهکاری ،بستانکاری و موجودی جاری آنان
در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
بااا کلیااک باار روی دکمااه حسدداب بدددهکاران ،لیساات تمااام اشااخاص باادهکار در ناارم افازار بااه هماراه مبلااغ باادهکاری ،بسااتانکاری
و موجودی جاری آنان در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
ن
دریافتت در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی دکمه اسناد دریافت ن  ،تراکنش حساب
در صا ر
اوری کااه ارزش ریااایل موجااودی کاااال صاافر نباشااد ،بااا کلیااک باار روی دکمااه موجددودی کدداال ،گ ازارش ارزش ریااایل کاااال هااای
موجود در انبار به همراه لیست کاالهای تعریف شده در نرم افزار نمایش داده می شود.
ر
صااوری کااه ارزش ریااایل دار رای هااای ثاباات صاافر نباشااد ،باکلیااک باار روی دکمااه دارای هددای ثابددت ،گ ازارش ارزش ریااایل کاااال
در
های موجود در انبار به همراه لیست دار رای های ثابت تعریف شده در نرم افزار نمایش داده می شود.
بااا کلیااک باار روی دکمااه حسدداب بسددتانکاران ،لیساات تمااام اشااخاص بسااتانکار در ناارم افاازار بااه همااراه مبلااغ باادهکاری،
بستانکاری و موجودی جاری آنان در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
ن
پرداختت در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی دکمه اسناد پرداخت ن  ،تراکنش اسناد
بااا کلیااک باار روی دکمااه موجددودی کددارت هددای خریددد ،لیساات تمااام کااارت هااای خریااد تعریااف شااده در ناارم اف ازار بااه هم اراه
مبلغ بدهکاری ،بستانکاری و موجودی جاری آنان در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
بااا کلیااک باار روی دکمااه کددل رسمایدده ،لیساات تمااام رسمایااه گااذاران تعریااف شااده در ناارم افازار بااه هماراه مبلااغ افازایش ي کاااهش
رسمایه و رسمایه جاری آنان در گزارش دفاتر نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی دکمه سود سال ماس ،گزارش صورت سود و زیان نمایش داده می شود.

چاپ ترازنامه
برای چاپ آن به ییک از روش های زیر عمل کنید:
.1

بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم اف ازار اکساال در سیسااتم شااما اج ارا شااده و اطالعااات نمااایش داده
شده به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
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 .2بااا کلیااک باار روی هاار یااک از دکمااه هااای "پاایش نمااایش" و "پریناات" امکااان پریناات اطالعااات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.

ر
دفت روزنامه
در این گزارش کلیه معامالت و رویدادهای مایل به ترتیب تاریخ وقوع نمایش داده میشود.
پس از ورود به فرم ،قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:
تاریخ  :در این قسمت بازه ن
زمای را که می خواهید رویدادهای مایل مربو به آن را مشاهده کنید  ،تنظیم کنید.
نمددایو جزئيددات کدداال  :بااا انتخاااب ایاان گزینااه جزئیااات فاااکتور و کااارت خریااد نمااایش داده ماای شااود .توجااه داشااته باشااید گازارش
رگبی در این حالت زمان بر خواهد بود.
اوری کااه در تاااریخ قباال از بااازه زما ن
مشدداهده نقددل از قبددل  :بااا انتخاااب ایاان گزینااه در صا ر
اای انتخاااب شااده ،عملیااات مااایل ثباات
شده باشد ،جمع بدهکاری و بستانکاری آن در قسمت "نقل از قبل" نمایش داده می شود.

نکته
با دابل کلیک بر روی هر ردیف  ،فرم ثبت کننده آن عملیات مایل نمایش داده می شود.

چاپ ر
دفت روزنامه
پس از نمایش ر
دفب روزنامه  ،برای چاپ آن به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 .1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.

گزار دفاتر حسابداری
در این گزارش ،گردش عملیات تمام حساب های کل قابل مشاهده می باشد.
ایاان گ ازارش در سااطح کاال ماای باشااد ،چنانچااه حسا راای دارای زیاار مجوعااه باشااد بااا داباال کلیااک باار روی آن لیساات حسااابهای زیاار
مجموعه آن قابل مشاهده می باشد.
بااه عنااوان مثااال بااا داباال کلیااک باار روی حساااب درآمااد ،لیساات درآمااد هااای تعریااف شااده در ناارم افاازار بااه همااراه گااردش
بدهکاری و بستانکاری آن نمایش داده می شود.
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در صا ر
اوری کااه حسا راای ،زیاار مجموعااه نداشااته باشااد ،ریااز گااردش آن حساااب نمااایش داده ماای شااود .بااه عنااوان مثااال بااا داباال
کلیک بر روی حساب فروش  ،گزارش فاکتور های فروش در بازه ن
زمای مشخص شده نمایش داده خواهد شد.
همچنا ر ن
ای شااما ماای توانیااد بااا انتخاااب حساااب کاال مااورد نظ ار ،از لیساات حساااب هااا  ،گ ازارش گااردش عملیااات مربااو بااه آن را
مشاهده کنید.

چاپ گزار دفاتر حسابداری
پس از نمایش گزارش دفاتر حسابداری  ،برای چاپ آن به ییک از روش های زیر عمل کنید:
 .1بااا کلیااک باار روی دکمااه ارسددال بدده اکسددل  ،ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و لیساات نمااایش داده شااده
به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
 .2بااا کلیااک باار روی دکمااه پرینددت  ،امکااان "پاایش نمااایش" " ،پریناات" و "ارسااال بااه  " PDFلیساات نمااایش داده شااده  ،بااه
شما داده می شود.

گزار خالصه عملکرد روزانه
این گزارش خالصه فعالیت های روزانه موسسه شما نمایش داده می شود.
با ورود به فرم ،گزارش خالصه عملکرد روز جاری نمایش داده می شود.
جهاات نمااایش گ ازارش خالصااه فعالیاات هااای یااک روز خاااص ،تیااک مربااع ،در قساامت باااالی فاارم را زده و در قساامت تاااریخ،
تاریخ مورد نظر خود را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.

ارسددال بدده اکسددل  :بااا کلیااک باار روی ایاان دکمااه ناارم افازار اکساال در سیسااتم شااما اجارا شااده و اطالعااات نمااایش داده شااده بااه
نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.
با کلیک بر روی دکمه های "پیش نمایش" و "پرینت" امکان چاپ گزارش خالصه عملکرد روزانه ،به شما داده می شود.

تغییرات دستهای مشخصات اشخاص

تغيتات دسته اي مشخصات اشخاص
ر
اخایص تغیا رابات دسااته اي انجااام دهیااد
در صا ر
اوری کااه بنااا بااه هاار دلیاال نیاااز باشااد کااه بخواهیااد باار روي شااخص خاااص و یااا اشا ر
تغیبات دسته اي مشخصات اشخاص استفاده کنید.
کافیست از قسمت ر
تغیب دهید.
پس از ورود به فرم ،اطالعات اشخاص بارگذاري شده و م توانید مشخصات اشخاص را انتخاب کرده و ر
ی
خانوادگ شخص جستجو کرده و اطالعات را ببینید.
م توانید بر اساس نام و نام
ر
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ر
شخیصا را کااه قصااد تغیا راب آن را داریااد انتخاااب کنیااد ،باراي ایاان کااار کافیساات تیااک
ات ابتاادا هاار
ر
پااس از بارگااذاري اشااخاص بایسا ر
هر ردیف را فعال کنید.
تغیب دهید.
پس از انتخاب اشخاص ،م توانید موارد زیر را ر


















ن
اای ،طاارف حساااب تجاااري ،کاااربر ،رسمایااه گااذار و یااا کارمنااد
م ا توانیااد تعیا رای کنیااد کااه شااخص یااا اشااخاص انتخا ر ر
خب.
هستند یا ر
بااا انتخاااب گزینااه افاازودن بااه ر
ای کنیااد کااه افاراد انتخاااب شااده در صااورت داشا ر ن
دفبچااه تلفاان ما توانیااد تعیا ر ن
ای شااماره
تلفن ،به ر
دفبچه تلفن افزوده شود.
ن
ن
ارف اگاار شااخص اعتباااري باشااد ،بااا وارد کااردن
م ا توانیااد اعتباااري بااودن یااا نبااودن یااک شااخص را تعیا رای کنیااد ،از طا ر
مبلااغ ،ماا توانیااد مبلااغ اعتبااار شااخص را ر ن
تعیاای کنیااد و اگاار در قساامت مبلااغ عاادد صاافر را وارد کنیااد بااه معناااي
اعتبار نامحدود خواهد بود.
در قساامت درصااد تخفیااف ،م ا توانیااد درصااد تخفیااف بااه شااخص را مشااخص کاارده و یااا ب اراي شااخص تخفیااف را در
نگبید.
نظر ر
هماننااد درصااد تخفیااف م ا توانیااد بازاریتااب بااودن یااا نبااودن شااخص را در قساامت بازاریاااب تعیا ر ن
ای کاارده و درصااد
اریای اشان را هم در این قسمت تنظیم کنید.
باز ر ر
در قساامت عنااوان ما توانیااد ،عنااوان پیشااوند شااخص را انتخاااب کنیااد ،ایاان عناااوین قاباال تعریااف بااوده و ما توانیااد
با کلیک بر روي دکمه افزودن عنوان ،عنوان جدید تعریف کنید.
بااا انتخاااب ایاان گزینااه سااطح قیماات ،ما توانیااد تعیا ر ن
ای کنیااد کااه شااخص یااا اشااخاص انتخاااب شااده در لیساات شااامل
کدام سطح قیمت باشند.
م توانید باا انتخااب گزیناه گاروه شاخص ،تنظایم کنیاد کاه شاخص یاا اشاخاص انتخااب شاده شاامل کادام گاروه هاا
باشااند ،همچنا ر ن
ای ما توانیااد گااروه یااا گااروه هاااي افاراد را حااذف کنیااد و یااا ایاان کااه بااا کلیااک باار روي دکمااه بااه اضااافه
گروه جدیدي را تعریف کرده و آن گروه را به افراد انتخاب شده انتساب دهید.
ی
ر
اژگ پیامااک را خریااداري کاارده ایااد ،م ا توانیااد بااا کلیااک باار روي دکمااه انتخاااب گااروه پیامااک ب اراي
اوری کااه ویا ر
در صا ر
اشخاص انتخاب شده گروه پیامک را براي افراد انتخاب شده فعال کنید.
با کلیک بر روي دکمه روبرو صفحه زیر باز خواهد شد.
با انتخاب هر گزینه م توانید گروه پیامک را تنظیم کرده و پس از تنظیم ،دکمه تائید را فشار دهید.

تغیب م توانید اطالعات را ثبت کنید.
درنهایت پس از انتخاب و مشخصات اشخاص جهت ر




بااا کلیااک باار روي دکمااه ثبددت و خددروج ،فاارم تغیا رابات دسااته اي مشخصااات اشااخاص پااس از ثباات بسااته م ا
شود.
تغیبات جدید آماده م شود.
با کلیک بر روي دکمه ثبت و جدید ،پس از ثبت اطالعات فرم براي اعمال ر

نکته ها
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بااا کلیااک باار روي دکمااه ثباات شااخص ،فاارم تعریااف اشااخاص باااز شااده و شااما م ا توانیااد شااخص جدیاادي را
تعریف کنید.





رن
همچناای در صااورت انتخاااب یااک ردیااف و کلیااک باار روي دکمااه ویاارایش شااخص ،شااخص انتخاااب شااده در
فرم تعریف اشخاص باز شده و آماده ویرایش م باشد.
ر
صااوری کااه بخواهیااد همااه ردیااف هاااي اشااخاص را انتخاااب کنیااد کافیساات تیااک گزینااه انتخدداب همدده را
در
ر
فعال کنید

فعال سازی نرم افزار

فعال سازي
ر
اطالعای شما ،عالوه بر رمز عبور نرم افزار و قفل سخت افزاري براي فعال
نرم افزار به منظور ایجاد امنیت دو چندان و حفن حریم
ر
شدن نیازمند کد فعال سازي مخصوص م باشد که دریافت این کد به سه روش قابل انجام است.
رو نخست ،مراجعه به وب سایت رسم نرم افزار حسابداري به آدرسwww.princesystem.ir :
پیامیک به شماره50002070000444 :
رو دوم ،ارسال شماره رسیال قفل سخت افزاري به سامانه
ر
رو سوم ،دریافت کدفعال سازی به صورت خودکار هنگامی که سیستم به ر
اینبنت متصل باشد.
شناسای کاربران نرم افزار
هر نسخه از نرم افزار حسابداري داراي یک شماره رسیال  1۲رقم منح رص به فرد م باشد که تنها روش
رر
حسابداري این شماره رسیال م باشد.
پیامیک فقط تا ساعت  ۲۴همان روزي که آن را
لطفاً دقت فرمایید که کد فعال سازي  16رقم دریافت شده از وب سایت یا سامانه ي
ر
معتب خواهد بود و پس از آن اعتبار خود را از د ست م دهد ،لذا شما باید پس از دریافت کد فعال سازي تا قبل
دریافت م کنید ر
از پایان آن روز کد فعال سازي را وارد نرم افزار کنید.
تذکر :با توجه به اینکه ضف ًا قفل ساااخت افزاري ارائه شاااده به کاربران به ن ن
مبله نرم افزار ایشاااان تلق م گردد ،در حفن آن کوشاااا
باشید .در صورت مفقود شدن قفل به هر علت ،متأسفانه مجبور خواهید شد براي ادامه ي استفاده از نرم افزار قفل سخت افزاري
جدید و با قیمت معادل یک نرم افزار تهیه فرمایید.
رن
سوخی قفل یا عدم کارکرد صحیح آن ،ررسکت قفل معیوب را به صورت رایگان با قفل سالم تعویض خواهد کرد.
نکته :در صورت
البته دقت فرمایید که براي این منظور شااماره رسیال قفل م بایساات با ارائه ي برج خرید ،کارت نرم افزار یا بسااته بندي نرم افزار
مشخص گردد.

ن
اولي اجراي نرم افزار
کد فعال سازي در
ر
هنگام که براي ر ن
بایست کد فعال سازي را درج
اولی بار نرم افزار را اجرا م کنید ،صفحه اي مانند تصویر ذیل مشاهده م کنید که
ر
ن
اای نرم افزار تا  ۴00روز آینده اسااتفاده
کنید تا نرم افزار شااما به مدت  ۴00روز فعال گردد و شااما بتوانید از کلیه نسااخه هاي بروز رسا ر
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ن
رسای ا ستفاده کنید م توانید با پرداخت مبلغ ر ن
ناچبي نرم افزار
کنید .چنانچه پس از این مدت تمایل دا شتید که از ن سخه هاي بروز ر
ن
رسای هاي نرم افزار استفاده کنید.
خود را مجددا فعال کنید و تا  ۴00روز آینده از بروز ر
براي دریافت کد فعال سازي مراحل ذیل را انجام دهید:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ن
مطمی شوید به رغب از قفل سخت افزاري مربو به این نرم افزار ،قفل دیگري به سیستم شما متصل نیست.
شمیس نوشته شده در این صفحه را با تاریخ امروز بر روي تقویم مطابقت دهید .چنانچه تاریخ صحیح
تاریخ میالدي و
ر
نیست ،نرم افزار را ببندید؛ تاریخ را تصحیح کنید و مجددا نرم افزار را اجرا کنید.
بر روي " با کلیک بر روي این دکمه ،کد فعال سازي ر
اینتن ر دریافت کنید " کلیک کنید.
مرورگر شما باز م شود و پس از چند لحظه کد فعال سازي نرم افزار به شما نمایش داده م شود.
کد فعال سازي را از مرورگر خود  Copyو در نرم افزار  Pasteکنید.
سپس بر روي دکمه " فعال سازي " کلیک کنید.

ن
مجای از طریق پیامک امکان پذیر اساات .اگر دریافت کد فعال سااازي براي قفل شااما مسااتلزم
نکته :فقط دریافت کد فعال سااازي ر
ر
بایست با پرداخت آنالین هزینه فعال سازي ،نسبت به دریافت
پرداخت هزینه باشد ،نم توانید از طریق پیامک آن را دریافت کنید و
ر
آن اقدام کنید.
ر
ر ر
بانیک خود را در اختیار
نت (پرداخت آنالین مبلغ)،
بایساات شااماره کارت ،رمز دوم و  CVV2کارت ر
ر
جهت دریافت کد فعال سااازي اینب ر
داشته باشید.
نامعتب بودن کد
توجه :اگر سه بار کد فعال سازي را غلط وارد نمایید و یا به دلیل مغایرت تاریخ سیستم با تاریخ روز جاري ،پیغام
ر
فعال سازي را دریافت کنید ،نرم افزار به صورت خودکار بسته خواهد شد و باید مجددا آن را اجرا کنید.

چرا سيستم پيغام مي هد که کد فعال سازي صحيح نيست؟
برریس کنید:
هنگام که این پیغام را از سیستم دریافت م کنید ،موارد زیر را
ر
.1
.2
.3
.4

فقط قفل سخت افزاري این نرم افزار به سیستم شما متصل باشد( .مابق قفل ها را موقتا جدا کنید)
تاریخ سیستم شما صحیح باشد( .تاریخ را تصحیح کنید و نرم افزار را مجددا اجرا کنید)
کد فعال ساااازي را در امروز دریافت نکرده اید! هر کد فعال ساااازي تا سااااعت  ۲۴همان روزي که آن را دریافت م کنید
معتب خواهد بود( .مجدداً نسبت به دریافت کد فعال سازي اقدام کنید)
ر
برریس کنید و آن را تصحیح کنید)
ا
ر
سازي
فعال
(کد
اید.
کرده
درج
اشتباه
ا
ر
سازي
فعال
کد
ر

هشدار فعال سازي در  10روز ن
پايان
ن
پایای مهلت فعال بودن نرم افزار باشااااید (از روز  390به بعد) ،روز شااااماري در هنگام اجراي نرم افزار باز م
هنگام که در  10روز ر
ر
صوری که مایل با شید نرم افزار خود را
شود که به شما یادآوري م کند که مهلت فعال بودن نرم افزار شما رو به پایان ا ست؛ در
ر
فعال کنید ،بر روي " فعال سازي " کلیک کنید.
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نمايش وضعيت فعال سازي نرم افزار شما بر روي صفحه اصل
اصیل نرم افزار به شما نمایش داده م شود که نرم افزار شما فعال است یا در حالت  Expireم باشد.
همواره بر روي صفحه ر
 نرم افزار فعال
ن
ن
رسای هاي نرم افزار که به صورت رایگان بر روي سایت
معت که شما در بازه  ۴00روزه قرار دارید و م توانید از بروز ر
بدین ر
ن
رسای بر روي سایت قرار م رگبد)
قرار م رگبد استفاده کنید( .به طور متوسط هر ماه حداقل یک بروز ر
هنگام که با ماوس بر روي آرم فعال بروید .پیغام مانند ذیل باز م شااود که به شااما نشااان م دهد چند روز دیگر به
ر
باف مانده است.
پایان  ۴00روز ر
ر
اطالعای در رابطه با قفل سخت افزاري
با کلیک بر روي لوگو صفحه " نمایش اطالعات کامپیوتر " باز خواهد شد .که شامل
ر
و مدت زمان استفاده از نرم افزار م باشد.
 نرم افزار غتفعال ()Expire
ن
ن
اای هاي رایگان نرم
معت که شااما از محدوده  ۴00روزه فعال بودن نرم افزار خارج شااده اید و نم توانید از بروز رسا ر
بدین ر
خلیل در کار با نرم افزار به وجود
افزار استفاده نمایید .توجه کنید که اگر نرم افزار شما در حالت  Expireباشد ،هیچ گونه ر
نم آید و فقط شما نم توانید نرم افزار خود را به روز کنید.
چرا نرم افزار خود را فعال کنم؟
تیم تولید نرم افزار به صورت پیوسته و مستمر در حال توسعه و افزایو امکانات و ارتقاء کيفيت نرم افزار م باشند و این مهم
ن
رسای که دائما بر روي وب سایت رسم نرم افزار قرار م رگبد ،قابل بهره برداري م باشد.
از طریق ارائه بسته هاي بروز ر
ن
رسای نرم افزار ضفا براي کاربر ن رای که نرم افزار فعال در اختیار داشته باشند وجود دارد ،لذا جهت
امکان استفاده از بسته هاي بروز ر
ن
رسای م بایست با مراجعه به وب سایت و پرداخت هزینه فعال سازي مجدد ،کد فعال سازي را دریافت
استفاده از بسته هاي بروز ر
و تا  ۴00روز آینده از این قابلیت استفاده نمایید.

خرید ویژگیها

ی
ویژگ هاي قابل خرید نرم افزار
ی
ن
ویژگ هاي قابل افزودن به نرم افزار در این قسمت انجام م شود.
معرف ر
ر
ن
ن
ر
معت است که شما امکان
قسمت از نرم افزار بر روي گز
ارش یا ر
امکای کلیک م کنید و صفحه ذیل باز م شود ،بدین ر
هنگام که در ی ر
ی
ر
احت در نرم افزار فراهم شده است.
ویژگ را ندارید .امکان خرید ر
استفاده از این ر
ویژگ ها به ر ر
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.1

.2
.3
.4

.5

.6

ی
فهرست ویژگ ها
ی
ویژگ هاي موجود در نرم افزار است که بالطبع با توجه به نوع نرم افزار خریداري شده توسط شما ،برخ از این
لیست ر
امکانات فعال و برخ رغبفعال هستند.
ن
ر
با ر
پایی صفحه کلید م توانید بر روي این لیست
فشدن دکمه
قبیل و یا با فشدن کلید هاي جهت نما باال و ر
هاي بعدي و ر
ی
ویژگ ها دیگر را مشاهده کنید.
حرکت کنید ی و ر
درباره ویژگ
ی
ر
ویژگ اي که انتخاب شده است وجود دارد .با مطالعه این توضیحات م توانید متوجه
در این قسمت
توضیحای درباره ر
ر
ارزیای کاربرد آن براي مجموعه خود تصمیم گرفته و اقدام به خرید کنید.
به
نسبت
و
شوید
قسمت
کارکرد این
رر
مبلغ
ی
ویژگ انتخاب شده نمایش داده م شود.
مبلغ ر
ی
ویژگ بر روي قفل هاي رسور و کالینت یکسان است.
مبلغ
توجه:
ر
پکيج
ی
ی
ویژگ باشد( ،مانند :گروه گزارشات انبارداري ،گروه گزارشات هزینه و درآمد ،گروه معامله
ویژگ انتخاب شده ،شامل چند ر
اگر ر
ی
ویژگ
کاال ،گروه سیستم حقوق و دستمزد و  )...تصویر در سمت چد مبلغ نمایش داده م شود و در کنار آن نام گروه ر
رن
نب نمایش داده م شود.
تصاویر
ی
ر
صوری که تمایل به مشاهده
ویژگ انتخاب شده تعدادي تصاویر دارد که به صورت  Slide Showدر حال حرکت است .در
ر
هر ر
تصاویر در ابعاد بزرج تر داشته باشید ،باید بر روي تصویر کوچک کلیک کنید.
ر
قبیل و  ...م توانید روند حرکت تصاویر را کنبل کنید.
با کلیک بر روي تصویر بعدي ،تصویر ر
خرید آنالین
ی
ر
بایست مراحل ذیل را ط کنید:
ویژگ ها در وب سایت،
جهت مراجعه به وب سایت و مشاهده و انتخاب و خرید ر
ر
اینب ر
 .1بر روي دکمه " ررسوع عملیات ارتقاء آنالین – ر
نت نرم افزار " کلیک کنید.
ر
 .۲در صفحه باز شده بر روي " ررسوع عملیات " کلیک کنید.
ی
ر ر
رهگبي
ویژگ هاي مد نظر را تیک بزنید و عملیات پرداخت وجه را تکمیل و کد ر
نت باز شده ر
 .3در صفحه اینب ر
را دریافت کنید.
رهگبي دریافت شده را در قسمت کد رهیگري درج کنید.
 .۴کد ر
نهای " کلیک کنید
 .5بر روي " ثبت ر ر

 .7خرید آفالین
هنگام که امکان خرید آنالین براي شما وجود نداشته باشد ،م توانید با نمایندگان و دفاتر فروش نرم افزار تماس حاصل
کنید و فایل ارتقاء آفالین را دریافت و از طریق ارتقاء آفالین اقدام به ارتقاء نرم افزار خود کنید.
 .8سبد خرید و خرید آنالین
ی
ی
ویژگ را جهت خرید به سبد خرید
ویژگ ها ،با استفاده از دکمه " افزودن به سبد خرید " م یتوانید این ر
در هنگام مشاهده ر
برریس
ویژگ هاي انتخاب شده توسط خودتان را
خود بیافزایید .در انتها با کلیک بر روي " مشاهده سبد خرید " م توانید ر
ر
کنید و در صورتکه مایل باشید ،نسبت به پرداخت آنها اقدام کنید.
ی
ویژگ از طریق سبد خرید به صورت گام به گام:
خرید ر
ی
ی
ویژگ ها و ر
ویژگ هاي مد نظر
.1
فشدن دکمه " افزودن به سبد خرید " بیراي ر
برریس ر
ر
ر
ویااژگ هاااي انتخاااب شااده و مشاااهده مبلااغ قاباال
باارریس
 .2فشاادن دکمااه " مشاااهده ساابد خریااد " و
ر
ر
پرداخت
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ی
ادگ خااود را درج
اگاار نماینااده ررسکاات پااژواک هسااتید ،جهاات برخااورداري از تخفیااف ،کااد تخفیااف نماینا ر
کنید.
بر روي دکمه " پرداخت " کلیک کنید.
ی
بعااد از چنااد ثانیااه ،مرورگاار ر
ویااژگ هاااي خااود را
خریااد
فاااکتور
و
شااد
اهااد
خو
باااز
شااما
ناات
اینب
ر
برریس کنید.
مشاهده و
ر
ر
رهگبي [ کلیک کنید.
ونییک و دریافت کد ر
بر روي دکمه ] پرداخت الکب ر
ر ر
نت مبلغ مشخص شده در فاکتور
پرداخت اینب ر
رهگبي از وب سایت
دریافت کد ر
ر
ر
نت نرم افزار
باز کردن ارتقاء اینب ر
رهگبي و ر
نهای "
درج کد ر
فشدن دکمه " ثبت ر ر

ی
ویژگ هاي مد نظر شما به نرم افزار افزوده خواهد شد.
پس از انجام مراحل فوق ر
نحوه ایجاد فایل مالیاتی

ر
ماليای
نحوه ایجاد و ساخت فایل
جهت ساخت فایل مالیات ر
بایست به روش ذیل عمل نمایید:
.1

ر
موسسهيرسکت خود را از طریق منوی ذیل وارد نمایید،
مشخصات
 .1.1از منوی تنظیمات ،تنظیمات سیستم را باز نموده ،در قسمت سمت راست گزینه متفرقه را انتخاب نمایید.
 .1.۲در قسمت سمت چد دکمه مشخصات موسسه را کلیک نمایید.
 .1.3تمامی اطالعات خواسته شده را به صورت صحیح وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید.

 .۲تمامی عملیات های مورد نظر خود اعم از خرید ،فروش ،قراردادها و  ...را دربرنامه ثبت نمایید.
 .3پس از ثبت دو مورد فوق ازطریق منوی تنظیمات و امکانات بخش امکانات  ،تهیه فایل مالیات را باز نمایید.
.3.1

فصل و سال مایل مورد نظر خود جهت تهیه فایل  ttmsرا انتخاب نمایید.

 .3.۲دکمه ایجاد فایل مالیات را کلیک نمایید.
مسب مشخص شده در همان صفحه ،میتوان فایل ساخته شده جهت ارائه به سازمان مالیات را مشاهده نمود.
 .3.3در ر
ارسال پیامک

تاثبگذاری باالست که میتواند به جذب و نگهداری ر
مشبیان ،فروش و ارائه
پیامک رسانهای مقرون به ضفه  ،رسیع و با درصد ر
همچنی تقویت جایگاه نشان تجاری )(brandکمک ن
محصوالت ،ارائه آخرین دستاوردها و خدمات جدید به ر
رن
شایای بنماید.
مشبیان و
مشبیان و یا هرگونه اطالع ن
با استفاده از ارسال پیام کوتاه شما قادر به ارسال آخرین وضعیت مایل ر
رسای دیگر به آن ها هستید .تنها
با تنظیم چند گزینه قادر به استفاده ی ر
گسبده از این امکان هستید.
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برای انجام این کار مراحل ذیل را انجام دهید:
 .1فعال کردن پیامک
 .2تعریف گروه های جهت ارسال پیامک
 .3تعریف پیامک های به صورت پیش فرض
 .4ارسال پیامک ر
دست

فعال کردن پيامک
 گزینه "تنظیمات پیامک" را در حالت فعال قرار دهید.
 روش ارسال پیامک را انتخاب نمایید.
ر
 oبا انتخاب ییک از روش های ارسال پیامک ،تنظیمات الزم جهت استفاده بایست انجام شود.
 oپنل ر
اینتن ر  ،در این روش شما نیاز به خریداری پنل ارسال پیامک خواهید داشت .پس از خرید پانل ر
اینب رنت نام
کاربری و کلمه عبور اختصاص داده شده به شما را ر
بایست در برنامه تنظیم نمایید.
ر
ر
بایست
بایست مودم  GSMخریداری شود .پس ازاتصال مودم GSM
 oمودم  ،GSMبرای استفاده از این روش
تنظیمات مربوطه به پورت سخت افزاری و رغبه انجام پذیرد.

تنظيمات ر
بيشت









ارسال خودکار پیامک روز تولد اشخاص
ر
صوری که درتعریف اشخاص ،تاریخ تولد را ثبت کرده باشید ،هنگام باز شدن برنامه ،در صورت فعال بودن
 oدر
این گزینه ،پیامیک جهت رتبیک به شخص مورد نظر ارسال می گردد.
ارسال خودکار پیامک پس از ثبت فاکتور فروش
ن
 oبا فعال کردن این گزینه ،پس از ثبت فاکتور فروش ،متت که به عنوان پیش فرض تعریف نموده اید ،برای خریدار
ارسال خواهد شد.
رن
می ارسایل جهت اشخاص بدهکار
مشبیان بدهکار ،بدهکاری آن ها اطالع ن
می ،در ارسال پیامک در لیست ر
 oبا تننظیم این ر ن
رسای خواهد شد.
ارسال خودکار پیامک رسرسید اقسا
ر
ن
ن
تعیی شده ،ارسال می شود.
 oبا فعال کردن این تنظیمات و می مناسب ،پیامک رسرسید اقسا در تاریخ ر
ارسال خود کار پیامک پس از ثبت شخص
 oپس از تعریف شخص ،در صورت فعال بودن این گزینه کد ثبت شده برای کاربر ،ارسال خواهد شد.
ارسال خودکار پیامک رسرسید چک ها
ر
می مناسب ،پیامک رسرسید چک ها در تاریخ ر ن
 oبا فعال کردن این تنظیمات و ن
تعیی شده ،ارسال می شود.

گروه های جهت ارسال پيامک
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می توان گروه های مختلفی جهت ارسال پیام کوتاه تعریف نمود ،به عنوان مثال گروه همکاران ،دوستان و ...
در تعریف اشخاص ،شخص رادر گروه های تعریف شده قرار داده و هنگام ارسال پیامک بر اساس گروه بندی انجام شده ،ارسال
نمایید.

پيامک های از پيو تعریف شده
های را به صورت پیش فرض تعریف کرده ،و هنگام ارسال پیامک ر
دست از آن ها استفاده نمود.
می توان پیامک ر

ارسال پيامک دس ر
فرم ارسال پیام کوتاه از منوی اشخاص ،برای ارسال پیامک ر
دست استفاده می شود.
ر
مشاابیان و اشااخایص کااه در سیسااتم ثباات شااده انااد ،نمااایش داده ماای شااود .بااا انتخاااب
در ایاان گاازارش لیساات تمااامی
ر
ن
ردیف(هااای) مااورد نظاار و کلیااک دکمااه ارسااال پیامااک ،ماای خااود را تایااد یااا انتخاااب نماییااد ،پااس از تاییااد پیامااک شااما ارسااال
می شود.
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