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 عوامل صورتحساب  1-1

در اين گزينه عوامل صورتحساب )تخفيف، تجميع عوارض،....( ثبت مي گردد تا هنگام صدور صورتحساب 

 كاال/خدمات در زير آن چاپ و محاسبه شود.

 روش كار: 

كد عامل  -

صورتحساب وارد 

 گردد.



 نام عامل صورتحساب وارد گردد. -

 رخ عامل صورتحساب درصورت لزوم وارد گردد.ن -

(براي  -عالمت عامل صورتحساب، در ستون صورتحساب وارد گردد . عالمت )+( براي افزايش و) -

كاهش و بدون عالمت بودن صرفا براي بازارياب يا پورسانت بازاريابي است كه در صورتحساب 

 رد. تاثيري ندارد اما در هنگام صدور سند حسابداري تاثير دا

 عالمت عامل صورتحساب، در ستون بازارياب وارد گردد. -

 روش محاسبه عوامل صورتحساب به شرح زير مشخص گردد :  -

 تخفيف : اين روش براي تخفيفات كاربرد دارد. .1

 ريال : اين روش براي گرد كردن جمع قابل پرداخت كاربرد دارد. nكسر .2

 عاون كاربرد دارد.درآمد : اين روش براي تعاونيهاي تحت پوشش وزارت ت .3

 بازارياب : اين روش براي محاسبه هزينه و پورسانت بازاريابي كاربرد دارد. .4

پيش از تخفيف : اگر عوامل صورتحساب پيش از كسر تخفيفات بايد محاسبه شوند، اين روش  .5

 كاربرد دارد.

پس از تخفيف : اگر عوامل صورتحساب پس از كسر تخفيفات بايد محاسبه شوند،اين روش  .6

 كاربرد دارد.

 سرفصل حساب كل انتخاب گردد. -

 سرفصل حساب معين انتخاب گردد. -

 سرفصل حساب تفصيلي انتخاب گردد. -

 سرفصل حساب مراكز هزينه انتخاب گردد. -

 بازارياب  1-2

 روش كار :

كد بازارياب  -

 وارد گردد.

نام بازارياب  -

 وارد گردد.

 نرخ بازارياب وارد گردد. -

 سرفصل حساب كل انتخاب گردد. -

 رفصل حساب معين انتخاب گردد.س -

 سرفصل حساب تفصيلي انتخاب گردد. -

 سرفصل حساب مراكز هزينه انتخاب گردد. -

 مشتريان 1-3

 

 توزيع كنندگان 1-4



 در اين گزينه  توزيع كنندگان كاال/خدمات ثبت مي شوند.

 روش كار :

كد توزيع كننده وارد  -

 گردد.

نام توزيع كننده وارد  -

 گردد.

 

 انبارها  1-5

انبارهاي فروش كاال تعريف مي شوند ، كه در گزينه انبار نيز ديده مي شوند. پيش فرض نوع  در اين گزينه

 انبار محصول خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 روش كار :

 كد  انبار وارد گردد. -

 نام انبار وارد گردد. -

 نوع انبار وارد گردد. -

 مقياسها 1-6

 دد. البته در نرم افزار در اين گزينه مقياسها/واحدهاي اندازه گيري كاال/قطعات ثبت مي گر

 انبار نيز اين امکان وجود دارد.

 

 

 كد : كد مقياس ثبت گردد. -

 نام : نام  مقياس ثبت گردد. -

 

 كاال/خدمات 1-7

در اين گزينه گروه،  اجزاي كد،شرررح اجزاي كد و  كاال/خدمات ثبت مي گردد و گزينه هاي زير  در اين قسررمت 

 وجود دارد:

 



 

 گروه كاال/خدمات7-1-1

 اين گزينه گروه بندي كاال/خدمات ثبت مي گرددو شامل ستونهاي زير است: در 

 كد : كد گروه كاال/خدمات ثبت گردد. -

 نام : نام گروه كاال/خدمات ثبت گردد. -

 كل : كد كل گروه كاال/خدمات ثبت گردد. -

 معين : كد معين گروه كاال/خدمات  ثبت گردد. -

 ردد.تفصيلي : كد تفصيلي گروه كاال/خدمات ثبت گ -

 مراكز هزينه : كد مراكز هزينه گروه كاال/خدمات ثبت گردد. -

 

نکته : جهت صرردور سررند حسررابداري 

به  له/... (  يد/حوا بار )رسرر موجودي ان

كارگيري سر فصل حسابها جهت صدور 

 سند حسابداري به ترتيب زير است :

 كاال/خدمات  -الف 

 گروه كاال/خدمات  -ب 

 انبارها  -ج 

 اال/خدماتاجزاي كد ك 1-9-2
سيم كرد، در  صي تق سته بنديهاي  خا از آنجايي كه كد كاال/خدمات را مي توان معني/مفهوم دار كرد و به اجزا/ د

 اين گزينه اجزاي كد كاال/خدمات مشخص مي گردد و شامل ستونهاي زير است :

 جزء :  رديف اجزاي كد وارد مي گردد. -

 شرح : شرح اجزاي كد وارد مي گردد. -

 طول اجزاي كد وارد مي گرددطول كد :  -

 طول شرح  : طول شرح اجزاي كد وارد مي گردد -

سريال : اين ستون با كليد                                    /دوبار كليک ماوس تيک ميخورد و امکان سريال اين جزء از  -

 كد را مي دهد.

ضريب در كد اجز - ستون هر عددي وارد گردد به عنوان  اي كد  كاال/خدمات اعمال مي ضريب :  در اين 

 گردد.
 

مات  خد كاال/ كد   جه : اگر   تو

بدون اجزا تعريف شررده باشررد 

به وارد كردن  ياجي  حت ،ديگر ا

 اطالعات در اين گزينه نيست.

     Space 

 



 شرح اجزاي كد  كاال/خدمات 3 -1-9
زء سپس شرح ج در اين گزينه شرح اجزاي كد  كاال/خدمات ثبت مي گردد. در ابتدا جزء كد بايد مشخص شود و

 ثبت  گردد. گزينه هاي زير در اين قسمت وجود دارد:

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

 كد :  كد  كاال/خدمات وارد مي گردد. -

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

توجه : اگر  كد  كاال/خدمات بدون اجزا 

تعريف شررده باشررد ، ديگر احتياجي به 

كردن نه  وارد  ي گز ين  عات در ا طال ا

 نيست.

 كاال/خدمات  4 -1-9

 در اين گزينه، كاال/خدمات )مواد، كاال ، خدمات ، لوازم يدكي ... ( ثبت مي گردد.

ثبت كد  كاال/خدمات به دو روش 

 زير انجام مي گردد.

با اجزا : در اين روش وارد  -الف 

مات و  خد كاال/ كد   كردن اجزاي 

خدمات ال كاال/ زامي شرررح اجزاي 

 است.

بدون اجزا  : در اين روش وارد  -ب 

 كردن اجزاي كد  كاال/خدمات و شرح اجزاي كاال/خدمات  الزامي نيست.

 و ستونهاي آن به شرح زير است :

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

 نام  : نام كاال/خدمات وارد مي گردد. -

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

فروش تعريف شرده باشرد با آن نام –سرازماندهي نرم افزار  -:  اگر اين سرتون در مديريت   3مقياس -

 ديده        مي شود و مقياس مورد نظر بايد از جدول مقياسها انتخاب و درج گردد.

فروش تعريف  شررده باشررد با آن نام –سررازماندهي نرم افزار  -: اگر اين سررتون در مديريت   2مقياس -

 مي شود و مقياس مورد نظر بايد از جدول مقياسها انتخاب و درج گردد.  ديده 

فروش تعريف شده باشد با آن نام ديده   –سازماندهي نرم افزار  -: اگر اين ستون در مديريت   1مقياس -

 مي شود و مقياس مورد نظر بايد از جدول مقياسها انتخاب و درج گردد.

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

 كاربرد آن هنگام ثبت مدارک فروش است كه مقياس اصلي انبار مبناي محاسبه قيمت مي باشد.               

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

 رد كردن يک مقياس، ديگري خودكار محاسبه و درج گردد.ستون نسبت ثبت كرد تا با وا



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

 مجاز : كاال/خدماتي كه براي ثبت رويدادهاي فروش مجاز مي باشد ، را انتخاب كنيد. -

 روش زير، قابل انتخاب است : 4روش نرخ گذاري :  روش نرخ گذاري هر كاال/خدمات به يکي از -

 AVRAGEالف : ميانگين  

 STANDARDب: استاندارد 

 ج : اولين صادره از اولين وارده

 د : اولين صادره از آخرين وارده 

ستاندارد بايد در اين  - شد، نرخ ا شده با ستاندارد انتخاب  ستاندارد : چنانچه روش نرخ گذاري ا نرخ ا

 ستون وارد شود.

 يزان برآوردي كف/حداقل موجودي كاال/خدماتحداقل موجودي : م -

نقطه سررفارش : نقطه سررفارش كاال/خدمات كه بايد بزرگتر از حداقل موجودي و كوچکتر از حداك ر  -

 موجودي باشد.

 حداك ر موجودي : حداك ر موجودي ميزان برآوردي سقف/ حداك ر موجودي -

شد با كليد    - دوبار كليک ماوس ، مي توان آنرا                      /  كاالي مهم : چنانچه كاال/خدماتي مهم با

 مشخص كرد.

 بار كد : براي چاپ برچسب بار كد كاال/خدمات بايد تعداد آن در اين ستون وارد گردد. -

كليد :  به كاال/خدماتي كه پر گردش هستند ، يکي از كليدهاي صفحه كليد را اختصاص مي دهيم تا هنگام  -

 تحويل مستقيم و...( با زدن كليد اختصاص يافته ،كاال/خدمات درج گردد. ثبت مدارک فروش )رسيد ،

 تاريخ ايجاد : هنگام تعريف كاال/خدمات جديد ، تاريخ ايجاد/معرفي در اين ستون درج  مي گردد. -

 كل : كد كل سرفصل حسابداري كاال/خدمات جهت صدور سند حسابداري ثبت مي گردد. -

 كاال/خدمات جهت صدور سند حسابداري ثبت مي گردد. معين : كد معين سرفصل حسابداري -

 تفصيلي : كد تفصيلي سرفصل حسابداري كاال/خدمات جهت صدور  سند حسابداري ثبت مي گردد. -

سابداري ثبت مي  - سند ح صدور  سابداري كاال/خدمات جهت  صل ح سرف مراكزهزينه : كد مراكزهزينه 

 گردد.

 
 

     Space 

 



 قيمت گذاري كاال/خدمات 1-8
 اال/خدمات قيمت گذاري مي شوند.در اين گزينه ك

 

 روش كار : 

 شماره بخشنامه ثبت گردد.  -

 تاريخ بخشنامه ثبت گردد. -

 كد كاال/خدمات وارد گردد تا مشخصات آن در پايين صفحه ديده شود. -

 قيمت گذاري كاال/خدمات براي ، گروه مشتري انتخاب گردد.  -

 في كاال/خدمات وارد گردد. -

 دد.تخفيف درصورت لزوم وارد گر -

 محدوده مقداري فروش كاال/خدمات جهت قيمت گذاري وارد گردد. -

                                                                                                                                                           اگر قيمت در هنگام صدور صورتحساب قابل تغيير نباشد ، با كليک ماوس/                                                              -

 تبديل گردد. "بلي "به  "خير"ستون ثابت از                          -

 براي ثبت كاال/قطعات ديگر ، رديفهاي  باال  تکرار  شود. -

 استفاده شود.                +          براي حذف هر رديف از كليدهاي            -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 

 رويدادهاي فروش  -2

هاي فروش در اين  يداد رو

كه  ند  بت مي شررو نه ث گزي

 موارد زير مي شوند : شامل 

 پيش فاكتور 2-1

 پيش فاكتور برگشتي 2-2

 صورتحساب 2-3

 صورتحساب برگشتي 2-4

     Space 

 

Del 

 

Ctrl 

 



 چاپ 2-5

 جستجو 2-6

 بازيابي ابطالي 2-7

 پيش فاكتور 2-1

 پيش فاكتورهاي فروش در اين گزينه ثبت ، اصالح و حذف مي شوند.

 روش كار : 

ماره پيش  .1 شرر

بت  ث تور  ك فا

 گردد.

يل  .2 بد ت روش 

پيش فاكتور به 

صررورتحسرراب 

 مشخص شود :

                                                        

 
 تکراري : پيش فاكتور به دفعات مي تواند به صورتحساب تبديل شود. -

ساب تبديل  - صورتح سقف پيش فاكتور مي تواند به  تدريجي :  پيش فاكتور در چندين نوبت تا 

 شود.

 صورتحساب تبديل شود.ثابت :  پيش فاكتور فقط يکبار بدون تغييرات مي تواند به  -

 درصورت لزوم ،شماره ثانويه/بيجک/پيش نويس وارد گردد. .3

 انبار محصول انتخاب گردد تا پس از ثبت صورتحساب ،حواله انبار آن صادر شود. .4

 بازارياب درصورت لزوم انتخاب گردد. .5

 مشتري انتخاب گردد. .6

 نشاني حمل در صورت لزوم ثبت شود. .7

 كد كاال/قطعات انتخاب گردد. .8

 قياسها وارد گردد.م .9

 في فروش وارد گردد. .10

 قيمت فروش خودكار محاسبه مي شود. .11

 تکرار شود. 12-9براي ثبت رديفهاي ديگر مراحل 

ساب فقط نرخ و مبلغ  صورتح ساب با كليد عوامل،فعال و ثبت مي گردد در پنجره عوامل  صورتح عوامل 

قابل تغيير هستند و چناچه پيش فاكتور قبال ثبت شده باشد و در حالت اصالح باشد كليدهاي زير كاربرد 

 دارند : 



 محاسبه مجدد : بر اساس مقادير پيش فاكتور و نرخ  عوامل صورتحساب محاسبه مجدد مي شود. -

ه فر نباشند محاسب: ! نرخ : بر اساس مقادير پيش فاكتور و نرخ  عوامل صورتحساب كه ص 0محاسبه  -

 مجدد مي شود.

 مقادير اوليه : مي توان مقادير تغيير داده شده را به حالت اول برگرداند. -

 پانويس : جمع مقياسها،كل،عوامل صورتحساب و قابل پرداخت را ارايه مي كند.

 

 

 كليدها : 

                                                  
 

 

 ثبت مي كند. تاييد : پيش فاكتور را -

 ابطال : پيش فاكتور را ابطال مي كندو شماره آن را به عنوان ابطالي ثبت مي كند. -

 حذف : پيش فاكتور را حذف مي كندو شماره آن را ثبت نمي كند. -

 انصراف : از ثبت تغييرات جلو گيري مي كند. -
 

 پيش فاكتور برگشتي 2-2

ها را  فاكتور نه  پيش  در اين گزي

 مي توان برگشت داد.

 :روش كار 

فاكتور  - ماره پيش  شرر

 برگشتي ثبت گردد.

يد  - با كه  فاكتوري  ماره پيش  شرر

برگشررت داد ، وارد گردد تا تمامي 

مايش داده  فاكتور ن عات پيش  اطال

 شود.

سرراير مراحل مانند پيش فاكتور خواهد  -

 بود.

-  

 صورتحساب 2-3

 صورتحسابهاي فروش در اين گزينه ثبت و اصالح مي شوند.



 روش كار :     

 ره صورتحساب ثبت گردد.شما -

اگر مبناي صدور صورتحساب پيش فاكتور باشد، شماره آن انتخاب گردد تا اطالعات كامل آن نشان داده  -

 شود.

 تاريخ وارد گردد. -

 ساير مراحل مانند پيش فاكتور خواهد بود. -

 

 صورتحساب برگشتي 2-4

 صورتحسابهاي صادر شده را مي توان در اين گزينه برگشت داد.

 : روش كار

شررماره صررورتحسرراب   -

 برگشتي ثبت گردد.

ماره صررورتحسرراب  - شرر

 انتخاب گردد. تا اطالعات كامل آن نشان داده شود.

 تاريخ وارد گردد. -

 ساير مراحل مانند پيش فاكتور خواهد بود. -

 

 چاپ 2-5

 روش كار :

 در اين گزينه مي توان صورتحساب/ پيش فاكتور/برگشتيها را چاپ كرد.

 

فاكتور/  كارت برگ صررورتحسرراب/ پيش -

 برگشتيها انتخاب گردد.

 شماره مورد نظر وارد گردد. -

امکان چاپ از راسررت كليک ماوس انتخاب  -

 شود.

هاي  - يد باز   از كل براي 

 نگري استفاده مي شود. 

 

 جستجو 2-6

 در اين گزينه بر روي  صورتحساب/ پيش فاكتور/برگشتيها جستجو انجام مي گيرد.

 جام داد : بر روي عنوانهاي زير مي توان جستجو ان

 انبار -

 مشتريان -

 بازارياب -



 مبلغ -

 صورتحساب/ پيش فاكتور -

 مالحظات -

 در قسمت جايگزين مي توان عبارتي را جايگزين عبارت ديگر كرد. -

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

  گزارش تهيه مي شود.  با زدن كليد                يا  -

 بازيابي ابطالي 2-7

 ين گزينه صورتحساب/ پيش فاكتور/ برگشتيهاي ابطال شده فروش قابل بازيابي است.در ا

 
 روش كار :

 كارت برگ صورتحساب/ پيش فاكتور/ برگشتيها انتخاب گردد. -

  امکان برگشت از راست كليک ماوس انتخاب شود. -

 گزارشهاي فروش -3

 
 گزارشهاي فروش شامل گزينه هاي زير است :

 گزارش مشتريان 3-1

 كاال/خدمات گزارش 3-2

 گزارش بازارياب 3-3

مل  3-4 عوا گزارش 

 صورتحساب

گررزارش آمررار  3-5

 فروش

گررررررررررزارش  3-6

 كاربرگهاي فروش

 گزارش پيش فاكتور 3-7

 گزارش ابطاليها 3-8

 گزارش مشتريان 3-1
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يان فروش در اين  گزارش مشررتر

 گزينه تهيه مي شود .

 روش كار :

محدوده مشتريان انتخاب  -

 شود.

مررربرررنررراي گرررزارش  -

 گردد. )صورتحساب/پيش فاكتور( انتخاب

                  
 نحوه گزارش )فروش/فروش خالص( انتخاب گردد. -

 يکي از انواع گزارشهاي زير انتخاب گردد:  -

                     

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

 گزارش تهيه مي شود.  با زدن كليد               يا   -

 

 ماتگزارش كاال/خد 3-2

مات فروش  خد كاال/ گزارش 

 در اين گزينه تهيه مي شود.

 

 روش كار :

مررحرردوده گررزارش  -

خاب  خدمات انت كاال/

 شود.

 مبناي گزارش )صورتحساب/پيش فاكتور( انتخاب گردد. -

             
 

 

 نحوه گزارش )فروش/فروش خالص( انتخاب گردد. -

 يکي از انواع گزارشهاي زير انتخاب گردد:  -
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 انتخاب گردد.شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد -

 گزارش تهيه مي شود.  با زدن كليد                يا   -

 گزارش بازارياب 3-3

ين  فروش در ا ياب  بازار گزارش 

 گزينه تهيه مي شود :

 

 روش كار :

ها  - ياب بازار حدوده گزارش  م

 انتخاب شود.

 انتخاب گردد.مبناي گزارش )صورتحساب/پيش فاكتور(  -

                 
 

 

 نحوه گزارش )فروش/فروش خالص( انتخاب گردد. -

 يکي از انواع گزارشهاي زير انتخاب گردد:  -

                

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

 گزارش تهيه مي شود.  با زدن كليد                يا    -
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 مل صورتحسابگزارش عوا 3-4
مل صررورتحسرراب  گزارش عوا

يه مي  نه ته فروش در اين گزي

 شود :

 روش كار :

محدوده گزارش عوامل  -

صررورتحسرراب انتخاب 

 شود.
 

مررربرررنررراي  -

گرررررزارش 

 )صورتحساب/پيش فاكتور( انتخاب گردد.

                  
 نحوه گزارش )فروش/فروش خالص( انتخاب گردد. -

 گردد:  يکي از انواع گزارشهاي زير انتخاب -

                  

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

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                يا    -

 گزارش آمار فروش 3-5

 گزارش آمار فروش در اين گزينه تهيه مي شود :

 روش كار :

  كارت برگ صورتحساب/پيش فاكتور انتخاب شود. -

 كاال/خدمات انتخاب شود.محدوده  -
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 انتخاب گردد.شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد -

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                يا    -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 اتنمودار ستوني اطالع -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 گزارش كاربرگهاي فروش  3-6

 گزارش كاربرگهاي فروش در اين گزينه تهيه مي شود :

 روش كار :

 محدوده بازاريابها انتخاب شود. -

 محدوده مشتريان انتخاب شود. -

 محدوده انبار انتخاب شود. -

 د.انتخاب گردشرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد -

 گزارش تهيه مي شود.  يا              با زدن كليد     -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 

 گزارش پيش فاكتورهاي فروش 3-7
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 فاكتورهاي فروش در اين گزينه تهيه مي شود:گزارش پيش 

 
 روش كار :

 كارت برگ پيش فاكتورهاي تبديل شده/نشده به صورتحساب انتخاب شود. -

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

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                 يا    -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 

 گزارش ابطاليها 3-8

 گزارش ابطاليها )صورتحساب/پيش فاكتور( در اين گزينه تهيه مي شود :
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 روش كار :

 تخاب شود.كارت برگ پيش فاكتور/صورتحساب ان -

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

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد               يا    -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 اطالعات نمودار سطري -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 ساير امکانات فروش -4

 
 اين گزينه شامل امکانات زير است : 

 گزارش داراييها 4-1

 فالپي دارايي 4-2

 تبديل كد كاال/خدمات 4-3

 شماره گذاري 4-4

 صدور حواله انبار 4-5

 صدور سند حسابداري  4-6

 انتقالي 4-7

 بررسي  4-8

 گزارش داراييها 4-1
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و يا نام فني كاال/خدمات تهيه  مي گردد كه  به صررورت  گزارش فروش در اين گزينه با دو مبناي نام كاال/خدمات

 ليست قابل ارايه به وزارت دارايي خواهد بود.

 
 روش كار :

 كارت برگ كاال/خدمات و يا نام فني كاال/خدمات انتخاب شود. -

 سقف مبلغ كه مالک تعيين مصرف كننده نهايي/متفرقه است مشخص گردد. -

 انتخاب گردد.ارش با كليدشرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گز -

 گزارش تهيه مي شود.  با زدن كليد                يا    -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 

 فالپي دارايي 4-2

گزارش فروش در اين گزينه با دو مبناي نام كاال/خدمات و يا نام فني كاال/خدمات تهيه مي گردد كه  به صررورت 

 قابل ارايه به وزارت دارايي خواهد بود. CDفالپي / 

 
 روش كار :

 كارت برگ كاال/خدمات و يا نام فني كاال/خدمات انتخاب شود. -

 /متفرقه است مشخص گردد.سقف مبلغ كه مالک تعيين مصرف كننده نهايي -
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 انتخاب گردد.شرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد -

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                يا   -

 انتخاب گردد. CDگزينه ذخيره .... براي تهيه فالپي /  -

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 ثبت وضعيت ستونها -

 حذف ستون -

 حذف ستون/بازيابي ستون -

 نمودار ستوني اطالعات -

 نمودار سطري اطالعات -

 مشخصات گزارش -

 چاپ -

 ذخيره... -

 

 تبديل كد كاال/خدمات 4-3

 در اين گزينه كد كاال/قطعات به كد جديدي كه قبال تعريف شده، تبديل مي شود.

 
 روش كار : 

  نها بايد تبديل شود، وارد گردد.كد جديد كاال/قطعات در روبروي كاال/قطعاتي كه گردش آ .1

  تبديل انجام مي شود. با زدن  .2

 

 شماره گذاري 4-4

 در اين گزينه صورتحساب/پيش فاكتور/برگشتيها را مي توان شماره گذاري كرد.
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 روش كار : 

 كارت برگ صورتحساب/پيش فاكتور/برگشتيها انتخاب شود. -

 اب گردد.انتخشرايط تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليد -

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد               يا    -

 شماره گذاري انجام مي شود. با زدن  -

 

 صدور حواله انبار 4-5

 حواله هاي انبار ناشي از صدور صورتحسابهاي فروش در اين گزينه صادر مي شود.

 
 روش كار :

 كارت برگ صورتحساب/ صورتحساب برگشتي انتخاب شود. -

 انتخاب گردد.ش تاريخي/شماره اي/ماهيانه گزارش با كليدشرايط گزار -

 گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                يا    -

 حواله صادر مي شود.با كليد  -

 صدور سند حسابداري  4-6

 سند حسابداري ناشي از صدور صورتحسابهاي فروش در اين گزينه صادر مي شود.
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 روش كار :

 رتحساب برگشتي انتخاب شود.كارت برگ صورتحساب/ صو -

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

  گزارش تهيه مي شود. با زدن كليد                يا    -

 حواله صادر مي شود. با زدن  -

 انتقالي 4-7

 اشد.در اين گزينه اطالعات پايه/داده هاي فروش از دوره اي به دوره ديگر قابل انتقال مي ب

 
 روش كار : 

  از كارت برگ انتخاب دوره مالي ، دوره مالي انتخاب شود. .1

  كارت برگ داده هاي فروش )انبارها/مقياسها/... ( انتخاب شود. .2

 زده شود.   .3

 امکانات )راست كليک( : 

 راهنما -

 سند جديد -

 جستجو -

 Clip boardارسال به  -

 حذف رديف -

 چاپ  -

 بررسي  4-8

 حل آن بررسي و حتي االمکان اصالح مي گردد.  در اين گزينه اشکاالت و  راه
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 روش كار :

  گزارش اشکاالت تهيه مي شود. با زدن كليد                 يا    .1

  مواردي كه توسط برنامه قابل بازسازي باشد،خودكار اصالح مي شود. با زدن  .2
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