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 افزار انبارماليرانراهنماي نرم

 

بار  بداري ان هاي نرم افزار حسااا گاه مامي مسسااساااگ و بن هاي ت ياز هت برآورده ساااختن ن ماليران ج

 اقتصادي)تسليدي ،بازرگاني، پيمانکاري و...( طراحي شده است.

 استفاده از اين نرم افزار در دو سطح كاربري و كارشناسي امکان پذيراست:

و مدارک انبار( و گرفتن  سطح كاربري : صرفا اجرايي بسده و شامل ورود داده ها )داده هاي     پايه اي -

 اطالعاگ )گزارش مسجسدي انبار، مصارف ، مراكز هزينه و...( مي باشد.

 "، "سطح كارشناسي : كه تقدم بر سطح كاربري دارد و طبعا مسسوليت   نرم افزار را به هنگام طراحي -

بر بايد قادر به كارشااناسااي ، كار،  بر عهده دارد. در سااطح "تجزيه و تحليل اطالعاگ"و  "پياده سااازي

شد تا بتساند  طراحي كدينگ )طبقه بندي( كاال/ قطعاگ ، انبارها ، مراكز هزينه صرف انبارها با و مسارد م

 گزارشهاي مناسب را از نرم افزار جهت تجزيه تحليل اخذ كند.

 

 بخش است كه هر بخش با آيکسني متمايز شده است: 5محيط نرم افزار  انبار شامل

                                             
داده هاي انبار : داده هاي پايه اي انبار مانند مقياسااها ،انبارها،كاال/ قطعاگ و...در اين بخش تبت مي  -1

 شسد.

 رويدادهاي انبار : مدارک شامل رسيد،حساله،نقل و انتقال و... در اين بخش وارد مي شسد. -2

 كاركرد،مسجسدي ،مراكز هزينه و... در اين بخش تهيه مي شسد.گزارشهاي انبار : گزارشهاي  -3

 ساير امکاناگ انبار: امکاناگ ديگر انبار مانند انبارگرداني ، انتقال داده ها و... در اين بخش وجسد دارد. -4

 راهنماي انبار : راهنماي انبار جهت راهبري و كاربري نرم افزار در اين بخش وجسد دارد. -5

 



 داده هاي انبار         -1

 
 
 
 
 
 

كه گردش  گامي  تا هن كه  بار وجسد دارد  يه اي ان پا هاي  بت داده  هت ت هاي زير ج نه  در اين بخش گزي

+                 مي تسان       نداشااته با شااد امکان جرح و تعديل آنها وجسد دارد و نيز با كليد هاي تركيبي 

رديفي را حذف نمسد و با راساات كليب برروي هر يب از گزينه هاي باز شااده امکاناگ آن گزينه مانند 

، مشخصاگ مدارک و... در دسترس خساهد  clipboardراهنما، جستجس، تبت وضعيت ستسنها ، ارسال به  

 بسد.

 اسناد/ مدارک انبار  1-1

مدارک انبار شامل رسيد ، حساله ، نقل و انتقال و... تبت شده است و در اين گزينه ستسنهاي در اين گزينه 

 زير وجسد دارد:

نام اسناد/مدارک انبار : در اين ستسن نام مدارک انبار مانند مسجسدي اوليه ،رسيد حساله و... تبت  -

 شده است و قابل تغيير تسسط كاربران نمي باشد.

اين ستسن ، شرح اسناد/مدارک انبار جهت صدور سند حسابداري بطسر  ستسن شرح بدهکار : در -

 پيش فرض ارايه گرديده است. و متناسب نياز مي تسان آنرا جرح و تعديل كرد.

سابداري  - سند ح صدور  سناد/ مدارک انبار جهت  شرح ا ستسن ،  ستانکار : در اين  شرح ب ستسن 

 ي تسان آنرا جرح و تعديل كرد.بطسر پيش فرض ارايه گرديده است. و متناسب نياز م

 
 

 فروشندگان 1-2

 در اين گزينه فروشندگان/ مراكز خريد كاال / قطعاگ تبت مي گردد و داراي ستسنهاي زير است :

 كد : كد فروشنده وارد مي گردد.    -

Ctrl 

 

Del 

 

Ctrl 

 



 نام : نام فروشنده وارد مي گردد. -

 مشخص مي گردد مجاز: فروشندگان/ مراكز خريدي كه مرواده با آنها مجاز است ، -

نسع فروشاانده : فروشااندگان از نخر شااخص حقيقي/ حقسقي بسدن مشااخص مي گردند تا مبناي  -

 گزارشهاي وزارگ دارايي قرار گيرند.

 كد اقتصادي : كد اقتصادي فروشنده تبت مي گردد. -

 تلفن : تلفن فروشنده تبت مي گردد. -

 تلفن همراه : تلفن همراه فروشنده تبت مي گردد. -

 فروشنده تبت مي گردد.  fax: دور نگار/دور نگار  -

 فروشنده تبت مي گردد.  telexدورنسيس : دورنسيس/ -

 فروشنده تبت مي گردد. صندوق پستي : صندوق پستي -

 كد پستي : كد پستي فروشنده تبت مي گردد. -

 شهر : شهر فروشنده تبت مي گردد. -

 نشاني : نشاني فروشنده تبت مي گردد. -

 الکترونيکي فروشنده تبت مي گردد.پست الکترونيکي : پست  -

 كل : كد كل سرفصل حسابداري فروشنده جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 معين : كد معين سرفصل حسابداري فروشنده جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 تفصيلي : كد تفصيلي سرفصل حسابداري فروشنده جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

هزينه : كد مراكز هزينه سرفصل حسابداري فروشنده جهت صدور سند حسابداري تبت مي  مراكز -

 گردد.

 
 

 مراكز هزينه     -مراكز هزينه 1-3-1 

 در اين گزينه مراكز هزينه /مراكز تسجه/پروژه ها و... تبت ميگردند. 

 ضمنا در گزينه هاي زير نيز امکان تبت مراكز هزينه وجسد دارد:



 مركز هزينه -داده هاي حسابداري -بداريحسا  -الف 

 مركز هزينه –داده هاي داراييها  -داراييها  -ب   

 مركز هزينه -داده هاي هزينه يابي -هزينه يابي -ج   

 ستسنهاي مراكز هزينه به شرح زير است:

 كد : كد مراكز هزينه كه با تسجه به گروه مراكز هزينه تبت مي گردد. -

 كه با تسجه به گروه مراكز هزينه تبت مي گردد. نام : نام مراكز هزينه -

 

گروه مراكز هزينه براي گروه بندي مراكز هزينه در نخر گرفته شااده  -گروه مراكز هزينه  1-3-2

شسد و براي تغيير تعداد ارقام  شروع مي  ست و ارقام كد گروه مراكز هزينه با  كد گروه مراكز هزينه  ا

 ساختار جداول ، مراجعه شسد. –هزينه به گزينه مديريت  كد گروه مراكز هزينه و كد مراكز

 ستسنهاي گروه مراكز هزينه به شرح زير است:

 كد:كد گروه مراكز هزينه كه با تسجه به گروه مراكز هزينه تبت ميگردد. -

 نام : نام گروه مراكز هزينه كه باتسجه به گروه مراكزهزينه تبت ميگردد. -

 
 مسارد مصرف 1-4

شخص  شخص مي گردد ، به عبارتي حالتهاي خروج كاال/قطعاگ از انبار م صرف م در اين گزينه مسارد م

، ارسال نمسنه به آزمايشگاه ،مصرف داخلي،ضايعاگ و... كه هر كدام  QCمي گردد مانند ارسال نمسنه به 

شان مي دهد و هدف از آن ، عدم وارد كردن صي را در هر يب از مراكز ن صرف خا صل  مسرد م سر ف

 حسابداري هنگام صدور حساله انبار است.



 
 ستسنهاي مسارد مصرف  به شرح زير است :

 كد : كد مسارد مصرف تبت مي گردد. -

 نام : نام مسارد مصرف هزينه تبت مي گردد. -

 كل : كد كل سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 سند حسابداري تبت مي گردد.معين : كد معين سرفصل حسابداري جهت صدور  -

 تفصيلي : كد تفصيلي سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 مراكز هزينه : كد مراكز هزينه سر فصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 

صدور  صرفا هنگام  ستسن مراكز هزينه وجسد ندارد و  نکته : در اين گزينه 

پس از پركردن سااتسن مسرد مصاارف ،چنانره ساار فصاال حساله انبار و 

شد آنگاه كد  ستفاده از مراكز هزينه با صرف مجاز  به ا سابهاي مسرد م ح

 مراكز هزينه  را مي خساهد.

 

 مسارد رسيد 1-5

 در اين گزينه در صسرگ لزوم حالت ورود/رسيد كاال/قطعاگ را به انبار مشخص مي كنيم كه

 پروژه/سفارش/تسليد/... مي باشد.كاال/قطعاگ جهت كدام 

 
 

 ستسنهاي مسارد رسيد به شرح زير است :



 كد : كد مسارد رسيد تبت مي گردد. -

 نام : نام مسارد رسيد تبت مي گردد. -

 كل : كد كل مسرد رسيد تبت مي گردد. -

 معين : كد معين مسرد رسيد تبت مي گردد. -

 تفصيلي : كد تفصيلي مسرد رسيد تبت مي گردد. -

 مراكز هزينه : كد مراكز هزينه مسرد رسيد تبت مي گردد.   -

 

     واحد سازماني 1-6-1 

ستسنهاي آن به   سازماني كاركنان تبت مي گردد و  در اين گزينه نيز گزينه رويدادهاي حقسق ، رده هاي 

 شرح زير است :

 كد :  كد واحد سازماني تبت مي گردد.  -

 سازماني تبت مي گردد.نام واحد سازماني : نام واحد   -

 
 تحسيل دهندگان 2-6-1

در اين گزينه تحسيل دهندگان  كاال/قطعاگ كه از كاركنان مي باشااند، تبت         مي گردند. در گزينه 

 رويدادها نيز امکان اين تبت وجسد دارد. -حقسق

       
 ستسنهاي آن به شرح زير است :  



 كد :  كد تحسيل دهندگان تبت مي گردد. -

 نام تحسيل دهندگان  : نام تحسيل دهندگان تبت مي گردد. -

 واحد سازماني:نام واحد سازماني تحسيل دهندگان  تبت مي گردد. -

 كل : كد كل سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 معين : كد معين سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت  مي گردد.تفصيلي : كد تفصيلي  -

سابداري تبت  مي  - سند ح صدور  سابداري جهت  صل ح سرف مراكز هزينه : كد مراكز هزينه 

 گردد.

 انبارها   1-7

ضمن انبارها را ،  صسل ، اماني و... ( تبت      مي گردد. در   در اين گزينه كليه انبارها )مركزي ،كارخانه ، مح

 افزار فروش هم مي تسان تبت كرد. ستسنهاي انبار به شرح زير  است : در نرم

 كد : كد انبار تبت مي گردد. -

 نام : نام انبار تبت مي گردد. -

 نسع انبار : نسع انبار) محصسل/قطعاگ/فلزي/اماني و... ( تبت         مي گردد. -

 د.وضعيت : وضعيت انبار)باز/بسته( جهت صدور مدارک انبار مشخص مي گرد -

شخص گردد كه مسجسدي فيزيکي  - شي( م شمار سه  انبارگرداني : روش انبارگرداني )يب /دو/

 بطسر عيني شمارش مي شسد.

 يب شمارشي : شمارش اول انبارگرداني وارد مي گردد و مالک تعديل انبار خساهد بسد. -الف

صسرگ مغايرگ با  -ب  شمارش اول انبارگرداني وارد مي گردد و در  شي  :  شمار مسجسدي ، مغايرگ  دو

 آنها گزارش مي شسد و شمارش دوم اقالم داراي مغايرگ ، مالک تعديل انبار خساهد بسد.

شته  –ج  شسند و چنانره اختالفي با هم دا شسند و هردو تبت مي  شمارش مي  شي  : دوبار  شمار سه 

 ديل انبار خساهدباشند، اختالف آنها گزارش مي شسد و شمارش سسم اقالم داراي مغايرگ صرفا مالک تع

 بسد.



شمارش : اين ستسن تعداد دفعاگ شمارش انبارگرداني را ، كه تبت شده است نشان مي دهد و  -

 خسدكار پر مي شسد.

 تعديل انبار :  اگر تعديل انبار ناشي از انبارگرداني باشد، تسسط برنامه كامل مي شسد. -

 ي گردد.كل : كد كل سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت م -

 معين : كد معين سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 تفصيلي : كد تفصيلي سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 مراكز هزينه : كد مراكز هزينه سرفصل حسابداري جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 
 

 مقياسها  8 -1

مقياسااها/واحدهاي اندازه گيري كاال/قطعاگ تبت مي گردد. البته در نرم افزار فروش نيز در اين گزينه 

 اين امکان وجسد دارد و ستسنهاي آن به شرح زير است :

 كد : كد مقياس تبت مي گردد. -

 نام : نام  مقياس تبت مي گردد. -

 
 كاال/قطعاگ 1-9

تبت              مي گردد و گزينه هاي زير در  در اين گزينه گروه،اجزاي كد،شاارح اجزاي كد و كاال/قطعاگ

 اين قسمت وجسد دارد:



                                                            
 گروه كاال/قطعاگ 1-9-1

 در اين گزينه گروه بندي كاال/قطعاگ تبت مي گردد و شامل ستسنهاي زير است :

 كد : كد گروه كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 نام : نام گروه كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 كل : كد كل گروه كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 معين : كد معين گروه كاال/قطعاگ  تبت مي گردد. -

 تفصيلي : كد تفصيلي گروه كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 مراكز هزينه : كد مراكز هزينه گروه كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 
داري مسجسدي انبار )رسيد/حساله/... ( اولسيت به كارگيري سر فصل حسابها نکته : جهت صدور سند حساب

  جهت صدور سند حسابداري به ترتيب زير است :

 كاال/قطعاگ  -الف 

 گروه كاال/قطعاگ  -ب 

 انبارها  -ج 

 اجزاي كد كاال/قطعاگ 1-9-2

ه اجزا/ دسااته بنديهاي خاصااي از آنجايي كه كد كاال/قطعاگ را مي تسان معني/مفهسم دار كرد و آنها را ب

 تقسيم كرد ، در اين گزينه اجزاي كد كاال/قطعاگ مشخص مي گردد و شامل ستسنهاي زير است :

 جزء :  رديف اجزاي كد وارد مي گردد. -

 شرح : شرح اجزاي كد وارد مي گردد. -

 طسل كد : طسل اجزاي كد وارد مي گردد -

 طسل شرح  : طسل شرح اجزاي كد وارد مي گردد -

ستسن با كليد                                  - سريال سريال : اين  /دوبار كليب ماوس تيب مي خسرد و امکان 

 اين جزء از كد را مي دهد.

     Space 

 



ضااريب :  در اين سااتسن هر عددي وارد گردد به عنسان ضااريب در كد اجزاي كد  كاال/قطعاگ  -

 اعمال  مي گردد.

 
شد ،ديگر احتياجي به وارد كردن اطالعاگ در اين تسجه : اگر  كد  ك شده با اال/قطعاگ بدون اجزا تعريف 

 گزينه نيست.

 شرح اجزاي كد  كاال/قطعاگ 3 -1-9

سپس  شسد و  شخص  شرح اجزاي كد  كاال/قطعاگ تبت مي گردد. در ابتدا جزء كد بايد م در اين گزينه 

 وجسد دارد:شرح جزء تبت  گردد. گزينه هاي زير در اين قسمت 

 جزء :  جزء كد  كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

 كد :  كد  كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

 شرح :  شرح كد  كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

 
شد ،ديگر احتياجي به وارد كردن اطالعاگ در اين  شده با تسجه : اگر  كد  كاال/قطعاگ بدون اجزا تعريف 

 گزينه نيست.

 كاال/قطعاگ  4 -1-9

 اين گزينه،كاال/قطعاگ)مساد، كاال،قطعاگ،لسازم يدكي ...(تبت ميگردد.در 

 



 تبت كد  كاال/قطعاگ به دو روش زير انجام مي گردد.

 با اجزا : در اين روش وارد كردن اجزاي كد  كاال/قطعاگ و شرح اجزاي كاال/قطعاگ الزامي است. -الف 

كد   -ب  عاگ الزامي بدون اجزا  : در اين روش وارد كردن اجزاي  كاال/قط عاگ و شاارح اجزاي  كاال/قط

 نيست.

 و ستسنهاي آن به شرح زير است :

 كاال/قطعاگ  : كد كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

 نام  : نام كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ وارد مي گردد. -

انبار تعريف شده باشد با آن  –سازماندهي    نرم افزار  –:  اگر اين ستسن در مديريت   3مقياس -

 نام ديده   مي شسد و مقياس مسرد نخر بايد از جدول مقياسها انتخاب و درج گردد.

انبار تعريف شااده  –سااازماندهي                   نرم افزار  -: اگر اين سااتسن در مديريت   2مقياس -

 باشد با آن نام ديده      مي شسد و مقياس مسرد نخر بايد از جدول مقياسها انتخاب و درج گردد.

انبار تعريف شاده  –ساازماندهي                     نرم افزار  -: اگر اين ساتسن در مديريت   1مقياس -

 مقياسها انتخاب و درج گردد.باشد با آن نام ديده  مي شسد و مقياس مسرد نخر بايد ازجدول 

 يب مقياس اصلي            مي باشد كه بايد مشخص شسد. 1،2،3مقياس اصلي  : از ميان سه مقياس  -

كاربرد آن هنگام تبت مدارک انبار )رسيد،تحسيل مستقيم و...( است كه مقياس اصلي انبار مبناي محاسبه 

                قيمت مي باشد.                                  

مقياس تعريف شده باشد مي تسان نسبت مقياس آنها را در  3يا  2اگر در قسمت سازماندهي نرم افزار 

 ستسن نسبت تبت كرد تا با وارد كردن يب مقياس، ديگري خسدكار محاسبه و درج گردد.

 گروه كاال/قطعاگ : گروه كاال/قطعاگ از جدول گروه كاال/قطعاگ انتخاب مي گردد. -

 مجاز : كاال/قطعاتي كه براي تبت رويدادهاي انبار مجاز مي باشد را  انتخاب كنيد. -



 روش زير ، قابل انتخاب است : 4روش نرخ گذاري :  روش نرخ گذاري هركاال/قطعاگ به يکي از  -

 AVRAGEالف : ميانگين  

  STANDARDب: استاندارد 

 ج : اولين صادره از اولين وارده

 آخرين وارده د : اولين صادره از

نرخ استاندارد : چنانره روش نرخ گذاري استاندارد انتخاب شده باشد، نرخ استاندارد بايد در اين  -

 ستسن وارد شسد.

 حداقل مسجسدي : ميزان برآوردي كف/حداقل مسجسدي كاال/قطعاگ -

داكثر حنقطه ساافارش : نقطه ساافارش كاال/قطعاگ كه بايد بزرگتر از حداقل مسجسدي و كسچکتر از  -

 مسجسدي باشد.

 حداكثر مسجسدي :حداكثر مسجسدي ميزان برآوردي سقف/حداكثر مسجسدي -

شد با كد  - بار كليب ماوس ، مي تسان آنرا دو                      /كاالي مهم : چنانره كاال/قطعاتي مهم با

 مشخص كرد.

 تعداد آن در اين ستسن وارد گردد.باركد : براي چاپ برچسب باركد كاال/قطعاگ بايد  -

صاص مي دهيم تا  - صفحه كليد را اخت ستند ، يکي از كليدهاي  كليد :  به كاال/قطعاتي كه پر گردش ه

صاص يافته ،كاال/قطعاگ درج  ستقيم و...( با زدن كليد اخت سيد،تحسيل م هنگام تبت مدارک انبار )ر

 گردد.

 جديد،تاريخ ايجاد/معرفي دراين ستسن درج مي گردد.تاريخ ايجاد : هنگام تعريف كاال/قطعاگ  -

 كل : كد كل سرفصل حسابداري كاال/قطعاگ جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

 معين : كد معين سرفصل حسابداري كاال/قطعاگ جهت صدور سند حسابداري تبت مي گردد. -

سا - سند ح صدور  سابداري كاال/قطعاگ جهت  صل ح سرف صيلي  صيلي : كد تف ت مي بداري تبتف

 گردد.

سابداري  - سند ح صدور  سابداري كاال/قطعاگ جهت  صل ح سرف مراكز هزينه : كد مراكز هزينه 

 تبت مي گردد.

 

 چيدمان انبار 1-10

در اين گزينه، چيدمان كاال/قطعاگ در هر انبار تبت مي گردد و با انتخاب كد انبار و كاال/قطعاگ، نام آنها 

 ستسن زير تبت كرد : 5مرحله مي تسان چيدمان را در نشان داده مي شسد. پس از اين 

 نام انبار : با تبت كد انبار، نام انبار خسدكار نمايش داده مي شسد. -

 كاال/قطعاگ : با تبت كد كاال/قطعاگ نام آن خسدكار نمايش داده مي شسد. -

 سالن : سالن چيدمان كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 بت مي گردد.راهرو : راهرو چيدمان كاال/قطعاگ ت -

     Space 

 



 قفسه : قفسه چيدمان كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 طبقه : طبقه چيدمان كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 رديف : رديف چيدمان كاال/قطعاگ تبت مي گردد. -

 
 

 رويدادهاي انبار -2

 
 در اين بخش رويدادهاي انبار تبت مي شسد كه شامل گزينه هاي زير است: 

 مسجسدي اوليه -

 رسيد -

 حساله -

 تحسيل مستقيم -

 نقل و انتقال -

 افزايش/كاهش -

 برگشت از رسيد -

 برگشت از حساله -

 برگشت از تحسيل مستقيم -

 تعديالگ -

 جستجس -



 

: خسدكار تسسااط برنامه از هر دوره به دوره آتي منتقل مي شااسد و فقط در  مسجسدي اوليه1 -2

ست كه برنامه براي  شترين كار برد هنگامي ا صسرگ لزوم جهت پاره اي از مسارد كار برد دارد اما بي

 اولين بار نصب مي گردد و مسجسدي اوليه، وارد مي گردد كه به دو   روش     مي تسان تبت كرد:

دي اول دوره طبق مدارک و تا زمان نصااب مدارک انبار )رساايد،حساله،... (  تبت مي مسجس   -الف 

 گردد تا برنامه مسجسدي را ، محاسبه كند.

صب   -ب  سيد،حساله،... ( تا زمان ن صب(  وارد مي گردد و مدارک انبار )ر مسجسدي كنسني )تاريخ ن

 برنامه وارد نمي گردد .

 روش كار : 

  انبار انتخاب گردد. .1

  اال/قطعاگ انتخاب گردد.ك .2

  مقدار هركاال/قطعاگ وارد گردد. .3

  في هركاال/قطعاگ وارد گردد. .4

  قيمت هركاال /قطعاگ خسدكار محاسبه مي گردد. .5

 تکرار شسد . 5-1براي تبت ساير رديفهاي انبار رديفهاي

 در پانسيس اطالعاگ زير نشان داده مي شسد :

 نام فني -

 مقياسها -

 قيمت                     -

 در اين گزينه كليدهاي زير وجسد دارد:

                                         
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -



 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 

 رسيد انبار2-2

 گردد.در اين گزينه مدارک رسيد/قبض انبار  به تفکيب هر انبار تبت مي 

 روش كار : 

  انبار انتخاب گردد. .1

  شماره رسيد انبار  تبت گردد. .2

  تاريخ رسيد انبار  تبت گردد. .3

  كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .4

  مقادير مقياس وارد گردد. .5

  في وارد گردد. .6

  قيمت خسدكار محاسبه گردد. .7

  فروشنده در صسرگ لزوم انتخاب گردد. .8

 مسرد رسيد در صسرگ لزوم تبت گردد.  .9

  اريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد.ت .10

 تکرار شسد.   4-10براي تبت ساير رديفهاي انبار رديفهاي  

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مسرد رسيد : مسرد رسيد رديف جاري را نشان ميدهد. -

 فروشنده : فروشنده رديف جاري را نشان ميدهد. -

 صسري مقياسها را نشان ميدهد.مقياسها جمع  -

 قيمت : جمع قيمت رسيد انبار نشان مي دهد. -

 كليدها : 

                                                        
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -



 چاپ  -

 

 حساله انبار 2-3

 گزينه به تفکيب هر انبار تبت مي گردد.مدارک حساله انبار در اين 

 
 روش كار : 

 انبار انتخاب گردد.  .1

 شماره حساله انبار تبت گردد. .2

 تاريخ رسيد انبار تبت گردد. .3

 كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .4

 مقادير مقياس وارد گردد. .5

 مسرد مصرف انتخاب گردد. .6

 هزينه اي باشد(.مراكز هزينه انتخاب گردد) درصسرتيکه مسرد مصرف مربسط به مراكز  .7

 تاريخ تسليد در صسرگ لزوم تبت گردد. .8

 تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .9

 تکرار شسد. 4-9براي تبت ساير رديفهاي انبار رديفهاي 

 



 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مسرد مصرف : مسرد رسيد رديف جاري را نشان ميدهد. -

 جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. مقياسها -

 كليدها : 

                                  
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 تحسيل مستقيم  2-4

ستقيم آنها بدون ست واحدها و تحسيل م ساس درخسا شده برا بت ت در اين گزينه تبت خريدهاي انجام 

 در انبار )رسيد و حساله( انجام مي گيرد.

 
 روش كار: 

  تحسيل دهنده انتخاب گردد. .1

  شماره تحسيل مستقيم تبت گردد. .2

  تاريخ تحسيل مستقيم تبت گردد. .3

  كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .4

  مقادير مقياس وارد گردد. .5

  في وارد گردد. .6

  قيمت خسدكار محاسبه مي گردد. .7



  گردد.مسرد مصرف انتخاب  .8

 مراكز هزينه مسرد مصرف در صسرگ لزوم تبت گردد.  .9

  تاريخ تسليد در صسرگ لزوم تبت گردد. .10

  تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .11

 تکرار شسد. 4-11براي تبت ساير رديفهاي تحسيل مستقيم رديفهاي 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مصرف : مسرد مصرف رديف جاري را نشان ميدهد.مسرد  -

 مراكز هزينه : مراكز هزينه رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -

 قيمت : جمع قيمت مدرک تحسيل مستقيم انبار را نشان مي دهد. -

 كليدها : 

 امکاناگ )راست كليب( :                                      

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 نقل و انتقاالگ 2-5

 نقل و انتقاالگ انبار در اين گزينه تبت مي شسد :  

 
 روش كار : 

  انبار ارسال كننده كاال/قطعاگ انتخاب گردد.  .1

  شماره برگ نقل و انتقال انبار تبت گردد. .2

  نقل و انتقال انبار تبت گردد.تاريخ برگ  .3



  انبار دريافت كننده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .4

  كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .5

  مقادير مقياس وارد گردد. .6

  تاريخ تسليد در صسرگ لزوم تبت گردد. .7

  تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .8

 سد.تکرار ش 8-5براي تبت ساير اقالم نقل و انتقاالگ انبار رديفهاي 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -

 كليدها : 

                                  
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ -

افزايش/كاهش انبار   2-6

 
 روش كار : 

  افزايش/كاهش انبار انتخاب گردد. .1



     
  انبار انتخاب گردد. .2

  شماره افزايش/كاهش انبار تبت گردد. .3

  تاريخ افزايش/كاهش انبار تبت گردد. .4

  كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .5

  مقادير مقياس وارد گردد. .6

  في وارد گردد. .7

  قيمت خسدكار محاسبه گردد. .8

 تکرار شسد. 8-3تحسيل مستقيم رديفهاي براي تبت ساير رديفهاي 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -

 قيمت:جمع قيمت مدرک افزايش/كاهش انبار را نشان مي دهد. -

 كليدها :

                                           
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ -

 بر گشت از رسيد انبار 2-7

 در اين گزينه مدارک برگشت از رسيد/قبض انبار به تفکيب هر انبار تبت مي گردد.



 
 روش كار : 

  انبار انتخاب گردد. .1

  شماره برگشت از رسيد انبار تبت گردد. .2

  برگشت از رسيد انبار تبت گردد.تاريخ  .3

  رسيد انبار جهت صدور برگشت از رسيد انتخاب گردد. .4

  مقادير مقياس وارد گردد. .5

  في وارد گردد. .6

  قيمت خسدكار محاسبه مي گردد. .7

  فروشنده در صسرگ لزوم انتخاب گردد. .8

 مسرد رسيد در صسرگ لزوم تبت گردد.  .9

  تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .10

 تکرار شسد.  4-10ي تبت ساير رديفهاي انبار رديفهاي برا

 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مسرد رسيد : مسرد رسيد رديف جاري را نشان ميدهد. -

 فروشنده : فروشنده رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها : جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -

 جمع قيمت رسيد انبار نشان مي دهد.قيمت :  -



 كليدها : 

                                       
 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 برگشت از حساله انبار 8 -2

 گردد.مدارک برگشت از حساله انبار در اين گزينه به تفکيب هر انبار تبت مي 

 
 روش كار : 

 انبار انتخاب گردد. .1

 شماره برگشت از حساله انبار  تبت گردد. .2

 حساله انبار جهت صدور  برگشت از حساله انتخاب گردد. .3

 تاريخ رسيد انبار تبت گردد. .4

 مقادير مقياس وارد گردد. .5

 مسرد مصرف انتخاب گردد. .6

 مراكز هزينه اي باشد(.مراكز هزينه انتخاب گردد) درصسرتيکه مسرد مصرف مربسط به  .7

 تاريخ تسليد در صسرگ لزوم تبت گردد. .8



 تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .9

 تکرار شسد. 4-9براي تبت ساير رديفهاي انبار رديفهاي 

 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مسرد مصرف : مسرد رسيد رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها : جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -

 مراكز هزينه -

 قيمت -

 كليدها : 

                                   
 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 برگشت از تحسيل مستقيم  2-9

ساس  شده برا ستقيم آنها بدون تبت در اين گزينه تبت خريدهاي انجام  ست واحدها و تحسيل م درخسا

 در انبار )رسيد و حساله( انجام مي گيرد.

 



 روش كار: 

  تحسيل دهنده انتخاب گردد. .1

  شماره تحسيل مستقيم تبت گردد. .2

  تحسيل مستقيم انبار جهت صدور برگشت از تحسيل مستقيم انتخاب گردد. .3

  تاريخ تحسيل مستقيم تبت گردد. .4

  مقياس وارد گردد.مقادير  .5

  في وارد گردد. .6

  قيمت خسدكار محاسبه گردد. .7

  مسرد مصرف انتخاب گردد. .8

 مراكز هزينه مسرد مصرف در صسرگ لزوم تبت گردد.  .9

  تاريخ تسليد در صسرگ لزوم تبت گردد. .10

  تاريخ انقضا در صسرگ لزوم تبت گردد. .11

 شسد.تکرار  4-11براي تبت ساير رديفهاي تحسيل مستقيم رديفهاي 

 

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان مي دهد. -

 مسرد مصرف : مسرد مصرف رديف جاري را نشان مي دهد. -

 مراكز هزينه : مراكز هزينه رديف جاري را نشان مي دهد. -

 مقياسها : جمع صسري مقياسها را نشان مي دهد. -

 نشان مي دهد. قيمت : جمع قيمت مدرک تحسيل مستقيم انبار را -

 كليدها : 

                                  
 امکاناگ )راست كليب( :   

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -



 تعديالگ 2-10
جسدي  مس مل  بار شاااا ن مدارک ا كاهشاااي روي  فزايشاااي/ يالگ ا عد ت نه  ي گز ين  در ا

 حساله انجام مي شسد.اوليه/رسيد/حساله/برگشت از رسيد/برگشت از 

 
 روش كار:

  نسع مدرک انبار انتخاب گردد. .1

                 
  نسع تعديل افزايشي/كاهشي انتخاب گردد. .2

                      
  انبار انتخاب گردد. .3

  شماره مدرک انبار انتخاب گردد. .4

  انتخاب گردد.شماره سند/ مدرک مرجع انبار كه تعديالگ بايد روي آن انجام شسد،  .5

  تاريخ مدرک انبار تبت گردد. .6

  كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .7

 پانسيس : 

 نام فني : نام فني كاال/قطعاگ رديف جاري را نشان ميدهد. -

 مقياسها :  جمع صسري مقياسها را نشان ميدهد. -



 قيمت : جمع قيمت رسيد انبار نشان مي دهد. -

 كليدها : 

                                       
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 جستجس انبار 2-11

 
 در اين گزينه برروي مدارک انبار بر اساس شرطهاي زير جستجس انجام مي گيرد :

 از انبار   تا -

 از كاال/قطعاگ   تا -

 تا  از تحسيل دهنده  -

 از مسرد رسيد   تا -

 از مسرد مصرف   تا -

 از مراكز هزينه   تا -

 از فروشنده   تا -

 از مبلغ   تا -

 تا   3از  مقياس -

 تا   2از مقياس -

 تا   1از مقياس -

 از في   تا -

 شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه مدارک انبار -

 شرط انتخاب اسناد/مدارک انبار )رسيد،حساله...(  -



 گزارشهاي انبار  -3

 
 اين بخش مي تسان گزارشهاي مربسط به انبار را تهيه كرد.در 

 اين بخش شامل گزينه هاي زير است : 

  كارگ انبار 3-1

  مسجسدي انبار 3-2

 نقطه سفارش 3-3

  فروشندگان 3-4

 مراكز هزينه 3-5

  مسارد مصرف 3-6

  اسناد انبار 3-7

 

 كارگ انبار 3-1

 در اين گزينه مي تسان گزارش مسجسدي انبار را براي يب/چند محصسل در يب/چند انبار تهيه كرد. 

 
 

 روش كار :

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 انتخاب گردد. شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد .3

 گزارش تهيه مي شسد.  با زدن كليد                يا  .4

 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -
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 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ  -

 

 مسجسدي انبار 3-2

 در اين گزينه ، گزارش مسجسدي انبارها ارايه مي گردد.

 
 روش كار : 

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 نسع گزارش مسجسدي انبار  انتخاب شسد.  .3

  

 انتخاب گردد.شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد .4

 گزارش تهيه مي شسد.  يا       با زدن كليد         .5

 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

F5 

 



 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ  -

 نقطه سفارش 3-3

 در اين گزينه، حداقل مسجسدي ، نقطه سفارش و حداكثر مسجسدي گزارش ميشسد. 

 
 روش كار : 

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 نسع گزارش) حداقل مسجسدي /نقطه سفارش/حداكثر مسجسدي/كامل( انتخاب گردد. .3

  

 انتخاب گردد.  شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد  .4

 گزارش تهيه مي شسد.  با زدن كليد               يا  .5

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

F5 

 



 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ  -

 

 فروشندگان 3-4

 در اين گزينه،گزارشهاي زير از فروشندگان ارايه مي گردد: 

 
 روش كار :  

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 كاال/قطعاگ انتخاب گردد.محدوده  .2

 محدوده فروشندگان انتخاب گردد. .3

 نسع گزارش انتخاب گردد. .4

 

 انتخاب گردد.شرايط گزارش) تاريخي/شماره اي/ماهيانه( با كليد .5

 F5 گزارش تهيه مي شسد.  با زدن كليد               يا   .6

 



 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

 مراكز هزينه 3-5

 در اين گزينه گزارش مراكز  هزينه ارايه مي گردد. 

 
 روش كار : 

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 هزينه انتخاب گردد.محدوده مراكز  .3

 نسع گزارش انتخاب گردد. .4



 

 انتخاب گردد.شرايط گزارش تاريخي/شماره اي/ماهيانه باكليد .5

 گزارش تهيه مي شسد. با زدن كليد               يا  .6

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 ستسنحذف ستسن/بازيابي  -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

 مسارد مصرف 3-6

 در اين گزينه گزارش مسارد مصرف هر مركز هزينه ارائه مي گردد. 

 
 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

F5 

 



 محدوده مصرف انتخاب گردد. .3

  نسع گزارش انتخاب گردد. .4

 

 انتخاب گردد.گزارش) تاريخي/شماره اي/ماهيانه ( با كليدشرايط  .5

 گزارش تهيه مي شسد. با زدن كليد                يا  .6

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

  نمسدار ستسني اطالعاگ -

 اطالعاگنمسدار سطري  -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

 اسناد انبار 3-7

 در اين گزينه، گزارش مدارک انبار )رسيد،حساله،...( به تفکيب انبارها  ارائه مي گردد. 

F5 

 



 
 روش كار : 

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 نسع گزارش انتخاب گردد. .3

 

 انتخاب گردد.با كليدشرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش  .4

 گزارش تهيه مي شسد. يا             با زدن كليد     .5

 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

  

F5 

 



 امکاناگ انبارساير  -4

 
 در اين گزينه امکاناگ زير وجسد دارد : 

 نرخ گذاري 4-1

 صدور سند حسابداري   4-2

 انبارگرداني 4-3

 گزارش انبارگرداني 4-4

 تبديل كد كاال/قطعاگ 4-5

 انتقالي 4-6

  بررسي انبار 4-7

 

 نرخ گذاري  4-1

 در اين گزينه حساله ها و رسيد هاي انبار نرخ گذاري مي شسند.

 نرخ گذاري حساله ها 4-1-1

كاال/قطعاگ -كه در گزينه داده هاي انبار  standard/avrage/fifo/lifoدر اين گزينه حساله ها به روش 

 و يا انبارها ، مشخص شده است ، نرخ گذاري مي شسد.

 
 روش كار :  

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .1



 انتخاب گردد.با كليد شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش .2

 گزارش تهيه مي شسد. با زدن كليد               يا  .3

 

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

  نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ  -

 رسيدهانرخ گذاري 4-1-2

 در اين گزينه رسيد هاي انبار كه بدون في و يا با في برآوردي تبت شده است ،  نرخ گذاري   مي شسند.

 
 

 روش كار : 

 محدوده انبار انتخاب گردد. .1

 محدوده كاال/قطعاگ انتخاب گردد. .2

 انتخاب گردد.شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد .3

گزارش تهيه مي شااسد. در اين حالت       مي تسان في ها را با شاارط  با زدن كليد               يا  .4

 )بزرگتر/كسچکتر/مساوي/...( تغيير داد.

F5 

 

F5 

 



 كليدها :

-  
 بست.   براي انصراف كافي است پنجره را با كليد  -

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 ستسنهاتبت وضعيت  -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

 صدور سند حسابداري انبار 4-2

 در اين گزينه سند حسابداري مدارک )رسيد،حسله،....( صادر مي گردد.

 
 روش كار : 

 كارگ برگ انتخاب اسناد انبار انتخاب گردد. .1



سناد/مدارک  .2 صادر گردد ، با زدن تيب در ا سابداري آن بايد  سند ح سيد،حساله و...( كه  انبار )ر

 ستسن انتخاب ، انتخاب گردد.

 محدوده تاريخي انتخاب گردد. .3

 تاريخ سند وارد گردد. .4

 محدوده شماره اي انتخاب گردد.  .5

شسد. براي اين منخسر مي تسا .6 صالح  صسرگ لزوم ا سابداري در سند ح ستانکار  از  نشرح بدهکار/ب

كه به صااسرگ  @66@6@33@3عبارتهاي تابت و متغير اسااتفاده كرد. براي مثال : بابت رساايد 

بابت رساايد و بخش  تابت  پيش فرض در سااتسن بدهکار رساايد انبار وجسد دارد داراي بخش 

جاي @66@6@33@3متغير كه در بخش متغيرب جاي @3اساات  عاگ ب كاال/قط نام  @33كد 

 نام مسرد رسيد درج                مي گردد.  @66يد و بجايكد مسرد رس@6كاال/قطعاگ و بجاي

 كارگ برگ اسناد حسابداري انتخاب گردد. .7

 كليدها :

 : سند حسابداريي كه نشانگر روي آن قراردارد را تاييد و تبت  مي كند.    -

 : سند حسابداريي كه نشانگر روي آن قراردارد حذف مي كند.  -

 : كليه اسناد حسابداري را كه ديده مي شسد حذف مي كند.  -

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 تبت وضعيت ستسنها -

 حذف ستسن -

 حذف ستسن/بازيابي ستسن -

 نمسدار ستسني اطالعاگ -

 نمسدار سطري اطالعاگ -

 مشخصاگ گزارش -

 چاپ -

  

 انبارگرداني 4-3

 انبار گرداني تبت مي گردد.در اين گزينه شمارشهاي 



 
 روش كار : 

  شماره شمارش انبارگرداني تبت شسد. .1

  تاريخ شمارش انبارگرداني تبت شسد. .2

  نسع شمارش مشخص شسد. .3

 
  كليه "تسجه : اگر خساسته باشيد كاالي بدون گردش نيز ليست شسند انتخاب

 تيب شسد. "كاال/قطعاگ 

  گزارش تهيه مي شسد. با زدن كليد               يا  .4

  مقادير انبار گرداني تبت گردد. .5

 كليدها : 

                     
 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

F5 

 



 حذف رديف -

 چاپ  -

 

 گزارش انبارگرداني   4-5

 در اين گزينه گزارش انبارگرداني  تهيه مي شسد و سپس امکان تعديل انبار را مي دهد. 

 
 روش كار : 

  شماره انبار گرداني از جدول شمارشهاي انبارگرداني انتخاب گردد. .1

  تاريخ انبار گرداني خسدكار نشان داده مي شسد. .2

  محدوده انبارها خسدكار نشان داده مي شسد ولي مي تسان آن را تغيير داد.  .3

  محدوده كاال/قطعاگ خسدكار  نشان داده مي شسد ولي مي تسان آن را تغيير داد.  .4

  گزارش تهيه مي شسد. با زدن كليد                  يا  .5

  گ را نشان مي دهد.گزارش ميزان كسري/اضافي و مسجسدي نهايي هر كاال قطعا .6

صرفاً  .7 شد ، في تعديل پر گردد و اگر  شته با شيد تعديالگ انبارگرداني اتر ريالي دا سته با اگر خسا

  بخساهيد اتر تعدادي داشته باشد في تعديل بايد صفرشسد.

 پانسيس : 

 وجمع تعديل ناشي از انبار گرداني نشان داده ميشسد.1،2،3جمع مقياسهاي 

 كليدها :  

                   

F5 

 



تبت تعديل : تبت تغييراگ تعديل انبار را انجام مي دهد و نيز مسجسدي كاردكس انبار را تغيير مي  

 دهد.

 حذف تعديل : تعديالگ ناشي از انبار گرداني جاري از مسجسدي كاردكس انبار را حذف مي كند. -

 امکاناگ )راست كليب( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 تبديل كد كاال/قطعاگ 4-5

در اين گزينه گردش كاال/قطعاگ اسااناد انبار )رساايد،حساله و...( به كد جديدي كه قبال تعريف شااده، 

 تبديل مي شسد.

 
 روش كار : 

  كد جديد كاال/قطعاگ در روبروي كاال/قطعاتي كه گردش آنها بايد تبديل شسد، وارد گردد. .1

  تبديل انجام مي شسد. با زدن  .2

  



 انتقالي 4-6

 در اين گزينه اطالعاگ پايه/داده هاي انبار از دوره هاي ديگر قابل انتقال مي باشد.

 روش كار : 

  از كارگ برگ انتخاب دوره مالي ، دوره مالي انتخاب شسد. .1

  كارگ برگ داده هاي انبار )انبارها/مقياسها/... ( انتخاب شسد. .2

 زده شسد.   .3

 
 امکاناگ )راست كليب( : 

 سند جديد -

 جستجس -

 Clipboardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 بررسي انبار 4-7

 مي گردد.  در اين گزينه اشکاالگ و راه حل آن بررسي و حتي االمکان اصالح

 

 روش كار :

  گزارش اشکاالگ تهيه مي شسد. با زدن كليد                  يا  .1

  مساردي كه تسسط برنامه قابل بازسازي باشد ، خسدكار اصالح مي شسد. با زدن  .2
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