
 
 

  
PS-٠١-٠٠٧



 I

  مشتريان محترم و کاربران گرامی
 تحت ويندوز، با خـدمات پـشتيباني       Packageشركت طرفه نگار بنيانگذار نظام نرم افزاري        

ين مي باشد موفق به عرضه مناسب، در پي ديگر اهداف خود كه جلب رضايت تمامي مشترك         
وني نـسخه هـاي مـشاغل        گرديـده كـه گونـاگ      ٨٤ تا   ٨١هاي   ترين نرم افزار در سال    پرتيراژ

اين شركت نهايـت دقـت را در        . مختلف و رضايت مصرف كنندگان باعث اين مهم شده است         
مورد تست نرم افزارها از نظر نصب و عملكرد برنامه قبل از تحويل به مشتري انجام داده، بـا                   
اين حال آمادگي پشتيباني و رفع هرگونه مشكل نرم افـزاري احتمـالي كـه مربـوط بـه نـرم         

ــورد    ا ــي در مــ ــد را دارد ولــ ــركت باشــ ــن شــ ــدي ايــ ــاي توليــ ــوب فزارهــ   عيــ
عدم آشنايي كـاربر جهـت      ، همچنـين    خرابي ويندوز ،  فارسي نمودن ،  سخت افزاري 

 كه ارتباطي بـا نـرم افـزار توليـدي ايـن             استفاده از نرم افزار و نوع انجام عمليات مالي        
 و راهنمـايي بـه شـما كمـك          شركت نداشته باشد، مسئوليتي نداشته و تنها در حد پيشنهاد         

شرکت طرفه نگار با بهره گيري از کارشناسـان مجـرب و کـادر قـوي در قالـب                   . خواهد نمود 
واحدهاي پشتيباني نرم افزار و سخت افزار آمادگي کامل جهت پـشتيباني از نـرم افزارهـاي                 

  . توليدي و سخت افزار ارائه شده خود را داراست
  

  :ايمني
سـت   ا اعتبار نرم افزار شما   ) طبق فايل شرکت  ( سريال معتبر  شماره   و قفل سخت افزاري  

و در صورت مفقود شدن هريک از اقالم فوق، نرم افزار شما از درجـه اعتبـار سـاقط خواهـد                     
  . شد،  لذا در حفظ و نگهداري دو مورد ياد شده نهايت دقت را به عمل آوريد

ـ  برنامه، تهيه کپي پشتيبان به صـورت         حفظ اطالعات جهت   سـالم   و اطمينـان از      هروزان
  . فايل مربوطه ضروري مي باشدبودن

  
  :آموزش

  افزارهـاي مختلـف توليـدي، مركـز آمـوزش           با توجـه بـه نيـاز كـاربران بـه آمـوزش نـرم              
طرفه نگار، رسالت خود را با ايجاد دوره هـا و كـالس هـاي آموزشـي در زمينـه توليـدات                      

ران شده و پوشش سـاير نيازهـاي   شركت انجام مي دهد كه خود باعث استفاده بهينه كارب      
  .آموزشي ايشان را فراهم آورد
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 شـرکت  خـارج از محـل  آمـوزش  . كليه محصوالت شركت داراي دوره آموزشي مي باشـند    
جهت كليه محصوالت مشمول هزينه مي باشد و در محل مركز آموزش، به صورت گروهي    

 تحـت شـبکه در محـل        افزارهـاي  فقط آموزش نـرم   . و براي اكثر نرم افزارها، رايگان است      
  .مشتري و به صورت رايگان انجام خواهد شد

هاي تخصـصي آمـوزش حـسابداري، حقـوق و دسـتمزد،      همچنين در واحد آموزش، دوره  
 Word ، Excel ، Accessشامل مبانی، ويندوز، اينترنـت،      ) ICDL(اپراتوري كامپيوتر   

،PowerPointبرگزار مي گردد.. .افزار هلو جامع و   و تايپ سريع، آموزش عملي نرم.  
 مراجعه يا با شـماره      com.torfehnegar.wwwجهت كسب اطالعات بيشتر به سايت       

  .  تماس حاصل نماييد٢٣٠٦٧
 تمـاس   ٢٣٠٦٧افزارهاي تحت شبكه با شماره تلفن هاي         جهت دريافت آموزش براي نرم    

  . حاصل فرماييد
  

  :پشتيباني
  چنانچه عليرغم برگزاري کالس هاي آموزشـي و بـستر مناسـب جهـت نـصب و راه انـدازي                    

جهت دريافت خدمات   ،  نرم افزار، در حين استفاده و ورود اطالعات با مشکالتي مواجه شديد           
  : پشتيباني از طرق زير عمل نماييد

 شامل بخشهاي مختلف     www.TorfehNegar.com  به آدرس  سايت شركت  .١
  :از جمله

 مركز انواع راهنما و سواالت متداول مرتبط با نرم افزارهـاي شـركت              :مركز دانلود  -
  طرفه نگار

 )FAQ ( پرسش و پاسخ قسمت:سواالت متداول -

ارســـــال مـــــوارد و مـــــشكالت بـــــه آدرس ايميـــــل      .٢
Support@TorfehNegar.com )     ساعت به شما    ٤پاسخ حداكثر ظرف مدت 

 )ارسال خواهد شد
همـه روزه    ) خط ٨٠( ٢٣٠٦٧: پنج رقمي به شماره ويژه     با تلفن گويا     تماس .٣

   بعدازظهر ٦ صبح الي ٩از ساعت 
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 براي دريافت انواع خدمات به شرح ذيل، شماره هـاي زيـر را           ٢٣٠٦٧پس از تماس با شماره      
  :شماره گيري نماييد

  شماره  انواع خدمات
  ١  س از فروش و ساير اطالعات ضرورياطالع از نحوه دريافت خدمات پ

  ٢  دريافت كلمه عبور،كدرجيستري، تمديد پشتيباني
  ٣  ثبت نام در دوره هاي آموزشي و دريافت خدمات تكميلي

  ٤  ارسال و يا دريافت خدمات از طريق فكس
  ٥  ارائه و يا پيگيري انتقاد، پيشنهاد و شكايت

  تلفني و يا تعيين وقتراهنمايي جهت رفع مشكل نرم افزار به صورت 
  جهت مراجعه حضوري 

٦  

  
  ٢٣٠٦٧: شماره تلفن هاي واحد پشتيباني نرم افزارهاي شبکه

  ٨٨٧٠٦١٣٠ و ٨٨٧١٦٠٩٤: شماره تلفن هاي واحد سخت افزار
  ٢٣٠٦٧: شماره فكس پشتيباني

  :شايان ذکر است خدمات پشتيباني شرکت که شامل
  ارتقاء رايگان ‐١
  )جهت نرم افزارهاي تحت شبکه ( بازديدهاي دوره اي  ‐٢
    تعويض قفل سخت افزاري و‐٣
سال اول بـه صـورت       مي باشد، در   بيمه نرم افزار شما     و در مجموع   پاسخگويي تلفني   ‐٤

خواهد بـود و شـرکت       رايگان و از سال دوم به بعد مشمول هزينه، معادل تعرفه هاي شرکت            
تمديـد ننمـوده انـد، هيچگونـه مـسئوليتي      در قبال مشترياني که قرارداد پشتيباني خـود را          

  .نخواهد داشت
 براي دريافت كلمه عبور و كد رجيستري و تمديـد پـشتيباني از طريـق   : توجه

SMSبه روش زير عمل كنيد :  
 رقمـي قرمزرنـگ اعـالم شـده توسـط           ١٢ يا   ٨شماره سريال نرم افزار   فاصله   سپس عدد            

پاسخ بالفاصله توسط سامانه خـدمات      . ييد نما SMS ٠٩١٢٦٠٧٠٧٢٦افزار را به شماره      نرم
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پاسخ را در محل ذكرشده توسط نرم افزار وارد         . هوشمند طرفه نگار به شما ارسال خواهدشد      
  .نموده و تاييد نماييد

  
  :انتقادات و پيشنهادات

جهت ارتباط با شرکت طرفه نگار و طرح نظرات و پيشنهادات ارزشمند خود مي توانيد به                
مراجعـه يـا بـا آدرس پـست           www.torfehnegar.comبه آدرس   سايت طرفه نگار    

همچنين مـي توانيـد     .  مكاتبه نماييد  info@torfehnegar.comالكترونيكي شركت   
  .تماس حاصل نماييد ٢٢٢٦٠٤٢٤ و ٢٢٢٦١٠٣٩تلفن هاي  با شماره 

  
  .هاي مختلف شركت مي توانيد از آدرس هاي زير استفاده نماييدجهت مكاتبه با واحد

   Sales@torfehnegar.com  د فروش              واح
   Support@torfehnegar.com  واحد پشتيباني  

  
  :هاي شركت به شرح زير مي باشدشماره تماس ساير واحد

  ٢٢٢٢١١٤٢  واحد فروش
  ٢٣٠٦٧        واحد پشتيباني 



  
  ١  مقدمه

  ٢  سخني باكاربر
  ٤   برنامهCDراهنماي استفاده از 

    فايل
  ١٩  ذخيره كل اطالعات

    حسابداري
  ٢١  سرفصل جديد

  ٢٧  تعريف مراكز هزينه
  ٢٨  ثبت سند جديد

  ٣٤  اصالح سندهاي صادره
  ٣٥  تبديل اسناد موقت به دائم
  ٣٦  تبديل اسناد دائم به موقت
  ٣٧  مرتب سازي شماره اسناد

  ٣٨  ادغام اسناد صادره
    اسناد بانكي

  ٤٠  افتتاح حساب بانكي
  ٤١  اسناد دريافتي
  ٤٢  اسناد پرداختي

  ٤٢  اعالم وصول اسناد
  ٤٣  اصالح اسناد دريافتي
  ٤٤  اصالح اسناد پرداختي
  ٤٤  عودت از حالت وصول

    تنظيم برنامه
  ٤٦  مديريت برنامه

  ٤٩  عمليات بستن حسابها

 V
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    صورت وضعيت
  ٥٢  دفتر روزنامه
  ٥٢  ساير دفاتر

  ٥٢  دفتر مركز هزينه ها
  ٥٣  نمايش خالصه سندها
  ٥٣  نمايش كد حسابها

  ٥٤  مانده حسابها
  ٥٥  صورت اسناد ورودي

  ٥٥  نمايش اسناد
  ٥٥  تراز آزمايشي

  ٥٦   سود و زيان‐نمايش ترازنامه 
  ٥٦  نمايش اسناد بانكي

    ٥٦        ضمائم                                                                                         
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 ١

  مقدمه

هدف از تاليف و گردآوري كتاب حاضر تنوع بخـشيدن بـه ابزارهـاي كمـك آموزشـي در                   
  .  ي و استفاده آسان تر كاربران از برنامه آرشيو اسناد مي باشدراستاي يادگير

بديهي است كه استفاده از كتاب حاضر در كنار ساير ابزارهـاي كمـك آموزشـي از قبيـل                   
اين امكان را فـراهم     ) Help(فيلم هاي آموزشي، آموزش حضوري و راهنماي الكترونيكي         

  .وه آموزشي مناسب را انتخاب نمايندمي نمايد تا كاربران با توجه به گرايش خود، شي
طراحي و صفحه آرايي كتاب با توجه به توالي منطقي منوهاي برنامه و مراحل عملكرد آن                

  .تهيه گرديده است
  :اين كتاب شامل بخش هايي به شرح زير مي باشد

، )help(بخش آغازين آن شامل اطالعاتي در خصوص استفاده از فايل هـاي راهنمـا             
  .    مي باشدنحوه تعريف اطالعات پايه  و نصب نرم افزار

بخش بعدي كتاب در خصوص نحوه كار با برنامه، تهيـه گزارشـات و تنظيمـات برنامـه                  
در بخش آخر، خطاهاي قفل و توضيحاتي در رابطه با واحد هاي مختلف شـركت               . است

  . طرفه نگار آورده شده است
.  پاسخ سواالت معمول خود را بيابيد      انتظار مي رود كه شما بتوانيد با مطالعه اين كتاب         

همچنــين جهــت انجــام ايــن كــار مــي توانيــد بــه ســايت شــركت بــا آدرس           
www.torfehnegar.comمراجعه نماييد  .  

اميد است بتوانيم با تالش روزافزون و همياري و دريافت نظرات سازنده شما در جهـت                
  .   مبهبود كيفيت ابزارهاي كمك آموزشي گام هاي موثرتري برداري
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 ٢

  سخني باكاربر

  مشترک گرامي،
 جهت اطالع رساني و استفاده بهينه از نرم افزاري که خريداري نموده ايد ذکـر نکـاتي از                  
سوي شرکت و رعايت آن از سوي شما بسيار ضروري است، لذا قبل از استفاده از دفترچه                 

  .د مي گرددراهنما و راه اندازي نرم افزار، بر مطالعه و رعايت نکات زير تأکي
 و  xpفارسي يا عربي يا ويندوز        Me يا   ٩٨جهت نصب نرم افزار، وجود ويندوز        ‐ ١

 بـه   xpترجيحا وينـدوز هـاي      ( بر روي کامپيوتر شما ضروري است،        ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٠
توانيد به واحد سخت افزار شرکت       لذا در صورت نياز به نصب مي      ) باال استفاده شود  

  . طرفه نگار مراجعه نماييد
حتي االمکان از نصب برنامه هاي جـانبي بـه خـصوص برنامـه هـاي سيـستمي روي                    ‐ ٢

  .كامپيوتري كه نرم افزار در آن نصب شده، بپرهيزيد
 شركت طرفه نگار جهت جلب رضايت و کاهش هزينه مشترکين فقط با اخـذ مـا بـه                   ‐ ٣

فزايش امکانـات   به نسخه هاي باالتر و ا     برنامه  التفاوت، ضمن حفظ اطالعات، قابليت ارتقاء       
  .به نسخه هاي ساده تر را ميسر نموده است

از تاريخ درج برروي شناسنامه به مدت يك سال تحـت پـشتيباني رايگـان                اين برنامه    ‐ ٤
و در صورت بروز مشكل احتمالي مرتبط با نرم افـزار، ايـن مـشکالت در                دارد  شركت قرار   

کارشناسان شـرکت جهـت رفـع       اسرع وقت مرتفع مي گردند، اما در صورت نياز به کمک            
نداشـتن   و ، وينـدوز، تغييـرات  چاپگرمشکالتي که در اثر سهل انگاري كاربر، سخت افزار،  

عهـده خريـداران   ذهاب كارشناس به   و  ، بروز نموده، هزينه اياب      فايل پشتيبان سالم  
  .محترم است

ضـمن  در موارد ضروري با واحد پشتيباني شركت طرفه نگار تماس حاصـل نمـوده و                 ‐ ٥
پرهيز از طرح مسائل حاشيه اي، فرصت بيشتري جهت اسـتفاده از خـدمات پـشتيباني را          

  .براي خود و سايرين فراهم نماييد
 پرداختشرکت، خدمات مذکور، با       در صورت تمايل به تمديد خدمات پشتيباني          ‐  ٦

  .هزينه قابل تمديد و امكان پذير است
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 ٣

 و سريالبرنامه  شناسنامه ، شركت دربر اساس اطالعات موجود خدمات پشتيباني، ‐ 
 مي گردد، لذا توصيه مي گردد در حفظ شناسنامه و شماره سـريال نـرم افـزار                  رائهمعتبر ا 

  . خود کوشا باشيد
حتماً از برنامه خود کپي پشتيبان تهيـه نماييـد تـا در صـورت بـروز مـشكل خـاص                      ‐  ٨
  .شركت بتواند خدمات بهتري را ارائه نمايد) ويروس و غيره(

 دفترچه اي كه درحال حاضر نزد شماست، جهت استفاده از نسخه جامع تهيـه               :يادآوري
گرديده، درصورت نياز به استفاده از امكانات منـدرج در دفترچـه، از طريـق ارائـه شـماره                   

  .امکانات مورد نظر را تهيه نماييدسريال به واحد فروش شركت طرفه نگار، مي توانيد، 
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 ٤

   برنامهCDتفاده از راهنماي اس
 صـفحه اي نمايـان   خودكاربه صورت . قرار دهيدسي دي گردان را در  سي دي ابتدا

  :باشد كه داراي گزينه هاي زير مي مي شود
 

 
 

  : نكات قابل توجه 
 .بهتر است در درايوي كه ويندوز نصب شده است نرم افزار را نصب نفرماييد .١
با مـسير نـصب نـرم افـزار يكـي           ) شتيباناطالعات پ (ترجيحا مسير بكاپ  اتوماتيك       .٢

  . نباشد
در غير اين   . در هنگام نصب برنامه توجه داشته باشيد ويندوز حتما فارسي شده باشد            .٣

  .صورت يك نرم افزار فارسي ساز به صورت جداگانه برروي ويندوز نصب گردد
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 ٥

توجه فرماييد چنانچه در ارتباطهاي بعدي با شركت طرفه نگار، نـسخه جديـدي بـه                 .٤
دست شما رسيد فقط عمليات ارتقا را انجام دهيد و نيازي به نصب مجدد نـرم افـزار                  

  .نمي باشد
چنانچه پرينتري موجود نداريـد    . قبل از اجراي برنامه حتما يك پرينتر تعريف نماييد         .٥

حتما به كمك افراد مسلط به ويندوز، يـك پرينتـر بـصورت فرضـي بـرروي وينـدوز                   
  )Epson – LQ٢١٨٠يك پرينتر بعنوان مثال . (تعريف نماييد

 كاركتر باشد و از كاراكتر هاي       ١٥طول نام كامپيوتر درهنگام نصب نرم افزار حداكثر          .٦
  .استفاده نفرمائيد) … , # , $ , @ , & , * , - , /(غير مجاز همچون 

  
. برنامه آغاز شده و صفحه زير نمايان مي شود         نصب    دكمه اينفشردن  با  : نصب نرم افزار  

  . را كليك نماييدNextصفحه بايد دكمه در اين 
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 جهت نـصب     نظر دورمسير م  مي توانيد،    Change كليك بر روي دكمه      در قدم بعدي، با   
 اگـر   .باشـد مـي   ) C: نـام برنامـه   ،  نگارش برنامه (مسير پيش فرض    . برنامه را انتخاب نماييد   

از درايوهـا بـه طـور       مايل به تغيير مسير مي باشيد، مي توانيد در پنجره مورد نظر، يكـي               
 كليك نماييد كه با انجام اين كـار   Next را انتخاب نماييد و بر روي دكمه Dمثال درايو 
  . درايو مورد نظر شما نصب خواهد گرديدبرنامه در

  

  
  

با توجه به اين كه برنامه، بانك اطالعاتي مـي باشـد و بايـد از هرگونـه خطـاي احتمـالي                      
 حرف بـوده و بـين حـروف آنهـا           ٨ا بايد حداكثر شامل     جلوگيري شود، مسير انتخابي شم    

به عنوان مثال برنامـه     . همچنين شامل حروف فارسي نباشد    . فاصله اي وجود نداشته باشد    
  . نصب نفرماييدMy Documentsيا  program filesرا در مسير 
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بـا  صفحه اي به صورت زير نمايان مي شود که          . يک نماييد  کل Nextاکنون بر روي دکمه     
  . ، نصب نرم افزار آغاز خواهد شدInstallکليک بر روي دکمه 
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 ٨
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 ٩

  
  

  . يک کنيد کلFinishاکنون بر روي دکمه 
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 ١٠

  
  

پس از طي مراحل مختلف، پيغامي مبني بر اين كه سيستم مجددا راه اندازي خواهد شد،                
 نمايان مي شود كه حتما توصيه مي گردد ايـن پيغـام را تاييـد كـرده و سيـستم خـود را                     

  . مجددا راه اندازي نماييد
  

  
  

 Desktop  بـر روي صـفحه      بـه برنامـه    كامپيوتر، آيكـن مربـوط    راه اندازي مجدد    پس از   
  .داييرا اجرا نمبرنامه  ،روي آننمودن  با دوبار كليك يدكه مي توان ويندوز ظاهر مي شود
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 . رفته شده استاين گزينه جهت ارتقاي نرم افزار شما به نسخه هاي باالتر در نظر گ: ارتقا
در صورتي كه نياز به ارتقا داشته باشيد، با دريافت نسخه جديد، نيـازي بـه نـصب مجـدد         

  .  برنامه نخواهيد داشت و فقط بايد بر روي دكمه ارتقا كليك نماييد
  

  .با انتخاب اين گزينه، پنجره زير نمايش مي يابد: امكانات

  
  

  : خام نمودن اطالعات قبلي
 اين .اطالعات شما پاك شده و از بين مي رود مال اين گزينه تماماع با :توجه مهم

گزينه زماني به كار مي رود كه شما برنامه را تازه خريداري نموده و جهت آشـنايي بـا آن                    
اطالعات آزمايشي وارد كرده باشيد و بخواهيد اطالعات موجود در سيستم را پاك نموده و               

  .  دوره برگردانيدمنوهاي برنامه را به حالت منوهاي اول
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 اين مشكل به دو صورت ممكن اسـت در وينـدوزهاي            :رفع مشكل بهم ريختگي تاريخ    
NT Base مانند ويندوز xpديده شود :  

را ) يـك سـال خـاص   (حالت اول زماني است كه تاريخ دستگاه شما فقط يك تاريخ خاص      
  . باشد دستگاه ميBiosنمايش مي دهد كه در اين صورت مشكل مربوط به باتري 

حالت دوم زماني است كه تاريخ به صورت دوره اي به عقب يا جلـو مـي رود مـثال تـاريخ                      
سـال از تـاريخ واقعـي عقـب تـر يـا جلـو تـر            ١٧دستگاه با هر بار روشن و خاموش كردن         

   رفـع مـشكل بهـم ريختگـي تـاريخ          باشد كه در صورت بروز اين مشكل بايد از گزينه          مي
  .استفاده نماييد

  
اين گزينه فايل هاي مورد نياز برنامه را در ويندوز     : دن فايل هاي مورد نياز    رجيستر كر 

  .رجيستر مي نمايد
  

ــدوز   ــت  وين ــورد فارســي جه ــصحيح كيب ــا ME و ٩٨ت ــدوز ه ــاير وين  ، س
)XP,اين دو گزينه جهت فارسي نمودن ويندوز كاربرد دارد كه بـسته بـه               ): ٢٠٠٠،٢٠٠٣ 

  . دو گزينه استفاده نماييدنوع ويندوز سيستم خود از يكي از اين
 Nextبا كليك بر روي اين گزينه پنجره نمايان مي شود كـه شـما بايـد بـر روي دكمـه                      

  . كليك نماييد
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 ١٣

  
  

  . كليك نماييدInstallدر قسمت بعدي بر روي دكمه 
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با انجام اين كار ويندوز شـما فارسـي         .  كليك نماييد  Finishدر اين قسمت برروي دكمه      
  .خواهد شد
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 با انتخاب اين گزينـه،        استفاده مي كنيد،   USBدر صورتي كه از قفل       :USBنصب قفل   
  .قفل بر روي دستگاه شما نصب خواهد شد

  
اين گزينه كارت شبكه مجازي را بر       : NTنصب كارت شبكه مجازي براي ويندوزهاي       

  . نصب مي نمايدXPروي ويندوزهاي 
  

 بـر  Easy PDF Creatorپرينتري به نـام  با انتخاب اين گزينه، : نصب پرينتر مجازي
پيغامي مبني بر نصب اين پرينتر ديده مي شـود كـه            . روي دستگاه شما نصب خواهد شد     

  . كليك نماييد yesبايد بر روي دكمه 
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 نمايش داده مي شـود كـه ايـن پرينتـر بـه      Printers and Faxesپس از نصب، فرم 
  .عنوان پرينتر پيش فرض انتخاب شده است

  

  
  

  .سپس پيغام زير را تاييد نماييد
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اين امكان براي مرتب سازي فيلـدهاي موجـود در بانـك            : مرتب سازي بانك اطالعاتي   
 با واحد پشتيباني تماس گرفتـه  حتمابراي انجام اين كار، . اطالعاتي برنامه به كار مي رود     

  . و با كمك كارشناسان واحد پشتيباني اين كار را انجام دهيد
  

/ در صورتي كه به هر دليل نتوانيـد از منـوي ورود اطالعـات             :  بازيابي اطالعات  ذخيره و 
از اطالعات درج شده در برنامه، كپي پشتيبان تهيه نماييد، مـي توانيـد              ذخيره اطالعات   

سي دي نصب را در كامپيوتر گذاشته و با استفاده از اين امكان، از اطالعاتي كـه تـاكنون                   
  .   نسخه پشتيبان تهيه نماييددر برنامه ذخيره كرده ايد،

  
  : با كليك برروي اين دكمه پنجره زير نمايش مي يابد: راهنمايي
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راهنمـاي فارسـي    جهت استفاده از هر يك از آيتم هاي راهنمايي بـه طـور مثـال گزينـه                  
، ابتدا آن را انتخاب و سپس بر روي دكمه نمايش كليك نماييد تـا مطالـب                 نمودن ويندوز 
  . گزينه نمايش يابدمربوط به آن

  
در صـورتي كـه     . با انتخاب اين گزينه، فرم زير نمايش داده مي شـود          : نصب غيرخودكار 

بخواهيد خودتان به طور دستي، نرم افزار را نصب نماييد، بايد گزينه هاي موجود در فـرم                 
  .را به ترتيب اجرا نماييد
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  فايل

  ذخيره كل اطالعات

انتخـاب مـسير    با كليك بر روي اين دكمه، پنجره         :...تهيه كپي پشتيبان در مسير      
 براي ذخيره    Cكه به طور پيش فرض درايو       نمايش داده مي شود     براي ذخيره اطالعات    

مي توانيد در همين مسير فايل پشتيبان را   . كپي پشتيبان بر روي هارد انتخاب شده است       
  .تخاب نماييدبراي ذخيره آنها اندرايو مورد نظر خود را نموده و يا ذخيره 
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 مي توانيد كپـي پـشتيبان را بـر    در اين قسمت ):A(تهيه كپي پشتيبان روي ديسك  
  . روي ديسكت قرار دهيد

 روي اين دكمه مي توانيد با استفاده از         با كليك بر   :بازگرداندن كپي پشتيبان از مسير    
  . را احيا نماييدنسخه پشتيبان كه قبال از اطالعات خود تهيه نموده ايد، اطالعات خود
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  حسابداري

 سرفصل جديد

هـاي حـسابداري نـام       كه همان سرفصل  ( مي توانيد كدينگ اوليه      گزينهبا استفاده از اين     
نمـايش داده   سرفصلهاي حـسابداري    با انتخاب اين گزينه، فرم      . را تعريف نماييد  ) دارد

كل، (ورد نظر  مي توانيد نوع سرفصل محساب جديدمي شود كه با كليك بر روي دكمه 
را  "ورود كد كل  "گزينه   ،سرفصل كل تعريف  مثال براي   . را تعريف نماييد  ) يليصمعين يا تف  

   .دنماييانتخاب 
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 كد و سـمت     ،فرمسمت راست اين    در  كه  نمايش داده مي شود      ورود حسابهاي كل  فرم  
 نام  ،ستون عنوان سرفصل  و در    وارد نموده كدكل را     عنوان حساب كل قرار دارد،     ،چپ آن 

  .وارد نماييدسر فصل كل را 
  

  
  

حال بايـد بـراي ايـن       . دنماييكليك  را   تاييد، دكمه   هاي كل  سرفصلتعريف  بعد از اتمام    
 براي اين كار ابتـدا روي سرفـصل        .دييهاي كل، ماهيت و گروه حساب تعريف نما        سرفصل

رود و فـرم . د نمايي كليكرا   ثبت ماهيت و گروه حساب     دكمهموردنظر كليك و سپس     
 ماهيـت آن حـساب    "انتخاب ماهيت "قسمت   مي شود كه در      نمايش داده  ماهيت حساب 
  .گروه مربوطه را انتخاب نماييد" انتخاب گروه"كل و در قسمت 
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در صـورتي كـه گـروه حـساب          ،ل هـاي كـل    صسرفـ گروه حـساب     بعد از تعيين ماهيت و    
 در فرم يدباشد مي توانسرفصل تعريف شده جديد بين گروه حسابهاي پيش فرض برنامه ن

، نـام و نـوع گـروه را         تعريف گروه جديـد   با كليك بر روي دكمه       ورود ماهيت حساب  
 آن را اصالح اصالح گروهبا كليك بر روي دكمه  يد و در صورت نياز مي توان  هتعريف نمود 

د و زيـان را   عنـاوين سـو  يـد  مـي توان  تعريف سود و زيان    كليك بر روي دكمه   با  . دايينم
  .دايي يا اصالح نمتعريف و

  

  
  

را انتخـاب   " سود و زياني  "اگر گزينه   ورود و انتخاب     در فرم    به هنگام تعريف گروه جديد،    
 ٤مـثال اگـر شـماره قـسمت را          .  در مقابل آن بايد شماره قسمت را تعيين نماييـد          نماييد،

 خواهد حساب هاي سود و زياني فروش قرار      و، گروه حساب تعريف شده جز     انتخاب نماييد 
تعريـف عنـاوين سـود و     يعني شماره قسمت ها بر اساس اين كه شما در فـرم          .گرفت

  .تعيين مي شوند هر شماره چه عنواني را تعريف كرده باشيد، رايبزياني 
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در صورتي كه بخواهيد نام سرفصلي را اصـالح نماييـد           سرفصل هاي حسابداري    در فرم   
آن را حـذف نماييـد       صورتي كه بخواهيد     كليك نموده و در   اصالح نام   بايد بر روي دكمه     
در صـورتي كـه در برنامـه مركـز هزينـه             .كليك نماييد حذف حساب   بايد بر روي دكمه     

و بـه   كـرده   مي توانيد آن را پيدا      مركز هزينه   تعريف كرده باشيد با كليك بر روي دكمه         
  . اختصاص دهيد مورد نظرسرفصل
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 كليك نموده   حساب جديد دا بر روي دكمه     بايد ابت هاي معين     سرفصل به منظور تعريف  
 ابتـدا  ورود حـسابهاي معـين  در فرم . را انتخاب نماييد  " ورود كد معين  "و سپس گزينه    

 سـپس   .د انتخاب كنيـ   د،ييمعين تعريف نما   ،براي آن  دخواهيبايد سرفصل كلي را كه مي       
 تفصيلي نيـز    براي تعريف سرفصل هاي   . ديينماو تاييد    را وارد    ورد نظر سرفصل م  و نام    كد

    .به همين منوال عمل نماييد
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 كز هزينهاتعريف مر

اگر از فعاليت شغلي خود پروژه يا شعبات گوناگوني داريد كه در هر يـك از پـروژه هـا يـا                      
 صورت تفكيك شده دره  را بآنها هزينه هاي متفاوتي رقم خورده است و بخواهيد          ،شعبات

  . اين گزينه استفاده كنيدبايد از  برنامه ثبت و نگهداري نماييد،
نمايش داده مي شود كه با كليـك بـر روي           مراكز هزينه   با كليك بر روي اين گزينه فرم        

  .مركز هزينه مورد نظر را وارد كنيدمي توانيد جديد دكمه 
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  :براي تعريف مركز هزينه ها به دو طريق مي توانيد عمل نماييد
 آن را بـه مركـز هزينـه         وي سطر مورد نظـر،     بر ر   در هنگام صدور سند با كليك راست       ‐١

  .دهيدارتباط خاصي 
به هنگام تعريف سرفصل هـاي حـسابداري مـي توانيـد مركـز هزينـه را بـه سرفـصل                      ‐٢

  .ارتباط دهيد موردنظر

  ثبت سند جديد

 گزينـه با انتخاب اين    .  جهت ثبت اسناد حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد         گزينهاين  
" عنـوان "يا  " كد"كه در قسمت      مي شود  نمايش داده  )موقت(اري  ثبت سند حسابد   فرم

باز شده و مي توانيد سرفصل مورد نظـر را      جستجو  با فشردن يكي از حروف كيبورد، فرم        
يـا  " بـستانكار "توضـيحات مربوطـه و در قـسمت         " شـرح سـند   "در قسمت   . انتخاب نماييد 

ثبـت  امي اطالعات بـر روي دكمـه        پس از ورود تم    .مبالغ مربوطه را وارد نماييد    " بدهكار"
 دتوانيـ   تا وقتي سند موقت است مـي       .طور موقت ثبت شود   ه  سند ب كليك نماييد تا    سند  

 اگر جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار موقـع ثبـت           .دبر روي آن عمليات اصالح انجام دهي      
عـدم  ي مبنـي بـر   د سند را به شما نمـي دهـد و پيغـام            برنامه اجازه تايي   ،سند برابر نباشد  

  .نمايش خواهد دادجمع ستونها برابري 
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مطمـئن  يد و يا    ي اگر در هنگام ثبت سند بخواهيد از سندهاي ثبت شده گزارش تهيه نما            
صـورت  كليك بر روي دكمه ه آيا اين سند را ثبت نموده ايد يا خير مي توانيد با           شويد ك 

  .يدي نمامورد نظر را مشاهده گزارش وضعيت اسناد صادره
د ي احتياج به تعريـف سرفـصل جديـدي پيـدا كـــن            ،در هنگام ثبت سنــد   ي كه   در صورت 

، سرفصل  ثبت سرفصل جديد  كليك بر روي دكمه     د با   يتوان مي) يليصكل، معين يا تف   (
  .مورد نظر خود را در برنامه تعريف كنيد

نمـايش داده   ليست توضـيحات    فرم  نمايش ليست توضيحات    با كليك بر روي دكمه      
شرح هاي استاندارد را  ،افزودن توضيحاتتوانيد با كليك بر روي دكمه  كه مي مي شود 

نمـايش  جـستجو   فـرم    Ctrl+F٧ هايكليدفشردن  سند با   ثبت   و به هنگام     وارد نموده 
. سـند قـرار دهيـد     داده مي شود كه مي توانيد شرح مورد نظر خود را انتخاب نموده و در                

  . تغيير و يا شرحي اضافه نماييد ،در سندبر روي اين توضيحات همچنين مي توانيد 
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مي توانيد توضيحات مورد نظر را وارد نماييـد         شرح كليه سطرها    با كليك بر روي دكمه      
  .تا براي همه سطرهاي سند ثبت شود

 ، هنگام ثبـت سـند    در  را فعال نمود،      كه با ماوس مي توان آن      فرم در باالي اين     M دكمه
   .سطرهاي ديگر سند منتقل مي نمايد وارد شده در يك سطر را به توضيحات

  اطالعـات  كـه كه در مواقعي    دارد   وجود    خروج ‐ذخيره موقت دكمه   ،فرمپايين اين    رد
 بدون آنكه سـند     د موقتاً خارج شوي   فرم از اين    د و بخواهي  د وارد كرده باشي   نصفهسندي را   

صورت خارج در . ، كاربرد دارديا اينكه سطرهاي ثبت شده حذف شوند تاييد و ثبت شود و  
   . سندي كه به طور موقت ثبت شده به طور كل حذف مي گرددنامه،ربشدن از 

فـرم   ،، پس از تاييـد سـند      با انتخاب اين گزينه    :ثبت چك دريافتي مرتبط با اين سند      
پس  وه را وارد نمودمورد نظر  مشخصات چك   يد باز شده و مي توان     ورود اسناد دريافتي  
 .به ليست اعالم وصول و اصالح اسناد اضافه مي گردد مورد نظراز ذخيره نمودن، چك 

فـرم   ،با انتخاب اين گزينه، پس از تاييد سـند         :ثبت چك پرداختي مرتبط با اين سند      
 وه  را وارد نمـود   مـورد نظـر      مشخصات چك    يد باز شده و مي توان     داده شده ورود اسناد   

 اسـناد اضـافه مـي       به ليست اعالم وصـول و اصـالح       مورد نظر   پس از ذخيره نمودن، چك      
 .گردد

  : مي توانيد از امكانات زير استفاده نماييدبر روي فرم  راست ماوس ككليبا 
  .به منظور حذف كليه سطرهاي يك سند كاربرد دارد :حذف كليه سطرها
 .حذف يك سطر از سند به كار مي رودبه منظور  :حذف يك سطر
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  بـر اسـاس كـد      جستجوفرم   به هنگام ثبت سند، به منظور نمايش       :جستجو برحسب كد  
   . مي باشدسرفصل حسابداري

عنوان  بر اساس جستجوفرم به هنگام ثبت سند، به منظور نمايش    :جستجو برحسب نام  
   . مي باشدسرفصل حسابداري
   . توضيح داده شده است١١  در صفحهگزينهاين : انتخاب توضيحات

مي شود كه   نمايش داده    سندورود شماره    گزينه فرم اين   انتخاب   با: ساخت سند مشابه  
 وارد و سـپس تاييـد    را ثبت نماييد،  د مشابه آن  يد شماره سندي را كه مي خواه      يتوان مي
  . مشابه سند انتخاب شده، با شماره جديد در برنامه ثبت خواهد شد،سند جديد. دايينم
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شـود  مـي  نمايش داده  ورود شماره سند  گزينه فرم اين   انتخاب   با: ساخت سند معكوس  
وارد و سـپس      را ثبت نماييـد،       آن معكوسد  يد شماره سندي را كه مي خواه      يتوان كه مي 
سند جديد، معكوس سند انتخاب شـده، بـا شـماره جديـد در برنامـه ثبـت                  . نماييد تاييد

   .خواهد شد
 در سرفصل هزينه ها در ستون )هزينه كارگر( ريال ١٤٠٠٠٠مبلغ   ١سند شماره در  : مثال

 به شكل زير    .مبلغ در سرفصل صندوق در ستون بستانكار ثبت شده است         بدهكار و همين    
  :توجه نماييد

  
  

بخواهيد از اين سند، سند معكوس ثبت نماييد، جاي مبالغ بدهكار و بـستانكار عـوض   اگر  
  : مطابق شكل زير.صندوق بدهكار مي شودهزينه ها بستانكار و يعني . مي شود
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 هزينه را بـه يـك مركـز هزينـه خـاص           د سند اگر بخواهي    در موقع ثبت   :ورود مركز هزينه  
نمايش داده مي شود كـه      جستجو  فرم  " ورود مركز هزينه  "د، با انتخاب گزينه     مربوط كني 
  .درا انتخاب نماييمراكز هزينه تعريف شده يكي از مي توانيد 

بـه   .گيـرد  مقداركنترلي مورد استفاده قرار مي      ورود تاريخ و   به منظور  :ورود تاريخ و مقدار   
ارش هـاي خـاص تهيـه    گز دني مي توا، براي هر سندگزينه ثبت سند با ورود اين دو هنگام
 يـد شـده و مـي توان     نمـايش داده     ورود تاريخ و مقدار    ، فرم با انتخاب اين گزينه   . دنمايي

ثبـت   ،سندهايي را با تاريخ هاي متفاوت و مقدار كنترلي جهت دستيابي بهتـر بـه اسـناد                
وده نمـ اه ثبـت     مهر مـ   ١٥سند هايي كه در تاريخ      از تمامي    ر شما بخواهيد  اگمثال  . نماييد

و ه  نمـود  ثبـت    ١٥/٧/٨٥تـاريخ كنتـرل     را با   اد  د تمامي اسن  ي مي توان  ،دي گزارش بگير  ،داي
 .دي گزارش تهيه نمايسپس
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 شماره آخرين سـند     دمي تواني ،   ثبت سند  هنگام انتخاب اين گزينه  با   :شماره آخرين سند  
  .درويت نماييثبت شده را 

  . توضيح داده شده است ١٢اين گزينه در صفحه : استفاده از حافظه موقت 

  اصالح سندهاي صادره

از حالت موقت به دائم تبديل شود مي توان          با استفاده از اين گزينه قبل از اين كه سندي         
بـا   (بر اسـاس شـماره سـند      ) موقت(اصالح سند حسابداري    در فرم   . آن را اصالح نمود   

بـا وارد    ( يـا تـاريخ ثبـت سـند        ")انتخاب شماره سـند   "د نمودن شماره سند در قسمت       وار
ندي كه مي خواهيد اصالح نماييـد،       ، س ")سندانتخاب تاريخ   "نمودن تاريخ سند در قسمت      

 نمـايش   ، اطالعـات سـند    .كليـك نماييـد   نمايش   نموده و سپس بر روي دكمه        انتخابرا  
سـند اصـالح   اصالح سـند،  با كليك بر روي دكمـه   و يافته، مي توانيد آنها را تغيير داده      

  .شده جايگزين سند قبلي خواهد شد
عملكـرد دكمـه     .كليك نماييـد  حذف سند   براي حذف سند نيز مي توانيد بر روي دكمه          

ثبـت چـك    "و  " ثبت چك دريافتي مرتبط با اين سـند       "گزينه هاي   و  شرح كليه سطرها    
  .ضيح داده شده استتو ١٢در صفحه" پرداختي مرتبط با اين سند
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 تبديل اسناد موقت به دائم

 نماييد تا ديگـر امكـان اصـالح بـر         تبديل  ه دائم    را ب  مي توانيد اسناد موقت    قسمتدر اين   
شـماره سـند     تبديل اين اسناد به دو حالـت تـاريخ و         . روي آن سندها وجود نداشته باشد     

 آخرين سند قطعي شده تا      از تاريخ , "تاريخ"به اين صورت كه در قسمت       . صورت مي گيرد  
اگـر مـي خواهيـد بـر         .ديها را قطعي نماي   سندد  ي مي توان  ،مورد نظر شما است   تاريخي كه   

مـي   آخرين شـماره سـندي كـه         "شماره سند "در قسمت   اساس شماره سند عمل نماييد،      
 .را كليـك نماييـد    قطعي نمودن اسناد     دكمهو سپس   را وارد نموده    قطعي شود   خواهيد  

شـماره   مت مبـدا تـاريخ و      قس ،شت كه در قسمت تبديل اسناد موقت به دائم        بايد توجه دا  
  .دماره سند انتهايي را معرفي نماييما بايد فقط تاريخ و شش اعالم مي كند و برنامهسند را 
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 تبديل اسناد دائم به موقت

بـراي  . اسنادي كه به اسناد دائم تبديل شده اند بايد براي اصالح به موقـت تبـديل شـوند                 
" تـاريخ " در قسمت    .دايينم، عمل   طريق تاريخ و شماره سند    انجام اين كار مي توانيد به دو        

، "شـماره "تاريخي را كه مي خواهيد از آن به بعد اسناد به موقت تبديل شوند و در قسمت             
را وارد و دكمـه     اسناد بعـد از آن بـه موقـت تبـديل شـوند              شماره سندي كه مي خواهيد      

   .كليك نماييدرا موقت نمودن اسناد 
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 مرتب سازي شماره اسناد 

سندي حذف شده باشد و يا مرتب سازي اسناد در مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 
  .و شماره اسناد تغيير كرده باشنداين كه تاريخ سندي را تغيير داده باشيد 

رهم  به ترتيـب و پـشت سـ    ٢٠‐٢١‐٢٢‐٢٣به طور مثال فرض كنيد اسناد با شماره هاي       
 اگـر   ،٢١ذف سـند    حـ بعـد از    .  را حذف كنـيم    ٢١سندي مثل   مي خواهيم   . ثبت شده اند  

بايـد گزينـه مرتـب سـازي شـماره اسـناد را              ،پشت سر هم باشند   منظم و   بخواهيم اسناد   
يكي از دو گزينه تاريخ يا شماره سند        مرتب سازي شماره اسناد     در فرم   . انتخاب نماييم 

 اسناد به ترتيـب شـماره        ،مرتب سازي اسناد  ر روي دكمه     نموده و با كليك ب     انتخابرا  
 شـماره   ،سند صـادره در آن روز     برنامه به    ،منظم و اگر سندي را به تاريخ قبل ثبت نماييم         

  .دهد اي را اختصاص مي دهد و اسناد بعدي را يك شماره شيفت مي
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  ادغام اسناد صادره

مـثال اگـر   . گيـرد  تفاده قـرار مـي   براي يكي نمودن چند سند مـالي مـورد اسـ   گزينهاين   
 از اين كليد اسـتفاده      د اسناد صادره در يك روز را به يك سند واحد تبديل نمايي            دبخواهي
   :د اسناد را با هم ادغام نماييد صورت مختلف مي تواني٤ به ادغام اسناد فرم در .دكني
 مربوطه شـماره  در قسمت هاي دبا يكديگر ادغام نمايي مختلف را دو سند   داگر بخواهي  ‐١

 تاريخ، تاريخ همان روز نمايش داده مـي شـود           در قسمت . هاي اين دو سند را وارد نماييد      
   .را تغيير دهيدتاريخ  مي توانيد در صورت نياز. كه تاريخ سند ثبت شده خواهد بود

اسـناد  "گزينه   د،هم ادغام نمايي  با   اسناد ثبت شده در يك تاريخ خاص را          داگر بخواهي  ‐٢
" تاريخ"قسمت  سپس در   انتخاب نموده و    را  " ده در تاريخ زير با يكديگر ادغام شوند       ثبت ش 

و تاييـد   ارد   اسناد صادره در آن روز با هم ادغـام شـوند را و             دتاريخ روزي را كه مي خواهي     
  .نماييد

مابين تاريخهـاي   (سندهاي هر روز در يك سند ادغام شوند         " در صورت انتخاب گزينه      ‐٣
شوند و سند ادغـام     مي  ناد صادره ما بين دو تاريخ مختلف با هم ادغام            اس )" مشخص شده 

   .مي شودشده هر روز در تاريخ همان روز ثبت 
در "  سند شـوند   ١با يكديگر ادغام شده و      سندهاي انتخابي مابين دو تاريخ زير       "گزينه   ‐٤

د و بـه يـك       اسناد مابين دو تاريخ با هم ادغام شـون         دمواقعي استفاده مي شود كه بخواهي     
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 اگـر   السند واحد تبديل شوند و اين سند ادغام شده در تـاريخ دوم ثبـت مـي شـود، مـث                    
سـند ادغـام     ، با هم ادغـام شـوند      ٣٠/١٠/٨٥ تا ٢٣/١٠/٨٥ اسناد ما بين دو تاريخ       دبخواهي
  . ثبت مي شود٣٠/١٠/٨٥در تاريخ شده 
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  اسناد بانكي

 افتتاح حساب بانكي

نمايش داده مي شود كه با كليك بر روي دكمه          افتتاح حساب   ، فرم   با انتخاب اين گزينه   
نـام بـانكي كـه     ابتـدا  . را تعريف نماييدحساب هاي بانكي خود  مي توانيد   افتتاح حساب   
 در برنامـه دولتي تعريف شـده   را از ليست بانكهاي   ... ملت و , ملي  مثال ددرآن حساب داري  

   .را وارد نماييداره شعبه  نام و شم،انتخاب نموده و سپس شماره حساب
  

  
  

در اين فرم با كليـك بـر   . مي شويدافتتاح حساب پس از تاييد اين فرم، مجددا وارد فرم   
با كليـك   و  مي توانيد اطالعات مربوط به يك حساب را اصالح          اصالح حساب    روي دكمه 

بـا كليـك بـر روي دكمـه          .مي توانيـد آن را حـذف نماييـد        حذف حساب    دكمه   يبر رو 
  .مي توانيد بانك هاي ديگري را در برنامه تعريف نماييدي بانك جديد معرف
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  ورود اسناد بانكي/ اسناد بانكي

 اسناد دريافتي

ثبـت  را در اين قسمت مي توانيد كليه چك هايي كه از طرف حساب ها دريافت كرده ايد                
 حـذف   اگر بخواهيد كل چك هايي كه از طرف حساب هـا دريافـت كـرده ايـد، را                 . نماييد

حذف يك  با كليك بر روي دكمه      . كليك نماييد حذف كل ليست    نماييد، بر روي دكمه     
ك نيـاز بـه     چـ اگر در هنگام ثبت يـك       . مي توانيد يك چك دلخواه را حذف نماييد       سطر  

افتتاح حساب  تعريف حساب در يك بانك دلخواه داشته باشيد مي توانيد بر روي دكمه              
   .كليك نماييد

 مـي توانيـد از ليـست چـك هـاي دريـافتي              گزارش ليست فوق  مه  با كليك بر روي دك    
  .گزارش تهيه نماييد
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 اسناد پرداختي

در اين قسمت مي توانيد چك هايي كه به طرف حساب ها پرداخـت نمـوده ايـد را ثبـت                     
. مانند فـرم ورود اسـناد دريـافتي مـي باشـد            داده شده ورود اسناد    امكانات فرم    .نماييد

 .جدد آن صرف نظر مي كنيمبنابراين از توضيح م

 اعالم وصول اسناد 

تدا بايـد يكـي از      بنمايش داده مي شود كه ا     وصول سند بانكي    فرم  با انتخاب اين گزينه     
ليـست چـك هـاي دريـافتي        "و  " ليست چك هاي پرداختي جهت اعالم وصول      "دو گزينه   

 تـا آن    زمان وصول چك ها   تاريخي كه مي خواهيد      سپس   .را انتخاب نماييد  " جهت وصول 
يـا پرداختـي كـه زمـان      اگر بخواهيد اسناد دريـافتي و    .تاريخ را بررسي نماييد، وارد كنيد     

 را  مـورد نظـر     چـك  ،فـرم  بايد در اين     ،از اين ليست خارج نماييد    را  رسيده  فرا  وصول آنها   
  سـپس دكمـه    .ظـاهر شـود   " بله"ه تا كلمه    بار كليك نمود    دو "وصول"انتخاب و در قسمت     

  . سند مربوطه را صادر نماييد از آنو پس  نمودهكليك را تاييد
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  اصالح اسناد/ اسناد بانكي

 اصالح اسناد دريافتي

بـا   .داييـ يـا حـذف نم     هاي دريـافتي را اصـالح و        چك يد مي توان  ،با استفاده از اين گزينه    
مي توانيد چك هايي كه سررسيدشـان تـا       " نمايش اسناد تا تاريخ سررسيد    "انتخاب گزينه   

 امـا اگـر ايـن گزينـه را انتخـاب نكنيـد،             .ورد نظر شما مي باشد را مشاهده نماييد       تاريخ م 
ابتدا چك مورد نظر و سپس        اصالح يك چك،  براي  . تمامي چك ها نمايش داده مي شوند      

 اصالح مشخصات سند بانكي   در فرم   . را كليك كنيد  اصالح چك انتخاب شده     دكمه  
حـذف   با كليك بر روي دكمـه        .نماييد و سپس تاييد  مشخصات چك مورد نظر را اصالح       

  .مي توانيد چك مورد نظر را حذف نماييدچك انتخاب شده 
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 اصالح اسناد پرداختي

عملكـرد  . داييـ يا حذف نم    چكهاي پرداختي را اصالح و     يداين گزينه مي توان    با استفاده از  
 توضيح مجـدد آن      بنابراين از  ،مي باشد " اصالح اسناد دريافتي  "گزينه  اين گزينه نيز مانند     
  .صرف نظر مي كنيم

 عودت از حالت وصول

 يـا رسـيده ولـي هنـوز وصـولي آن تاييـد       ،اگر شما اسنادي را كه زمان وصول آن نرسيده     
مي توانيد از اين قسمت آنها را از      وصول نماييد، اشتباهاً    را   ،يا چك برگشت خورده    ،نشده

دو بـار  " وصـول " چك مورد نظر را انتخاب نمـوده و  در سـتون   .حالت وصول خارج نماييد  
 به اين ترتيـب     .را كليك نماييد  تاييد   سپس دكمه    .ظاهر شود " بله"كليك نماييد تا كلمه     

    .چك مورد نظر از حالت وصول خارج خواهد شد
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  تنظيم برنامه

 مديريت برنامه

 بـه   ه مي شود كه داراي بخش هـايي       نمايش داد سيستم  با كليك بر روي اين گزينه فرم        
  :شرح زير مي باشد

راحـي  طكلمـه عبـور     و قرار دادن    سطح دسترسي كاربران    تعيين   براي   قسمت اين   :كاربر
سـپس بـا    را انتخاب و     "كلمه رمز داشتن برنامه در هنگام استفاده      " گزينه ابتدا   .شده است 

  داده مي شود كه بايد      نمايشمعرفي كاربر جديد    فرم   كاربر جديد كليك بر روي دكمه     
 وارد   مجـددا   مربوطه را  كلمه عبور " تاييد كلمه عبور  " و در قسمت     كلمه عبور ،  نام هر كاربر  

  . نماييد
  

  
  

اين كاربر  " اگر گزينه    .پس از تعريف يك كاربر بايد براي آن سطح دسترسي تعيين نماييد           
  منوهـا   همه ربر مورد نظر به   را فعال نماييد، كا   )" Supervisor(اختيار تام در برنامه دارد      

دكمـه  اما اگـر ايـن گزينـه را انتخـاب نكنيـد،             . ي برنامه دسترسي خواهد داشت    و فرم ها  
تعيين فرم هـاي مجـاز       آن فرم    وي فعال مي شود كه با كليك بر ر        انتخاب فرم كاربر  

نمايش داده مي شود كه مي توانيد تعيين نماييد كه كاربر اجازه دسترسي بـه   براي ورود   
  . فرم هايي را داردچه
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تنظيم برنامه                                                   نگارشركت طرفه 

  

 ٤٨

مي سيستم  دوباره وارد فرم    كليك نموده و    تاييد  پس از تعيين همه موارد بر روي دكمه         
كليك حذف كاربر  دكمه روي اگر بخواهيد كاربر مورد نظر را حذف نماييد، بايد بر  .شويد
  .نماييد
مـي توانيـد    " اتيا موسسه در باالي گزارش    و  نمايش نام شركت    "با انتخاب گزينه     :متفرقه

  .در قسمت مربوطه وارد نموده تا در باالي گزارشات درج شودنام شركت را 
 در صورت انتخـاب ايـن گزينـه         :استفاده از سال مالي براي محدود كردن سال درج اسناد         

  .سال مالي به غير از سال مالي انتخاب شده وجود نخواهد داشتامكان ثبت سند در 
   بـه عنـوان سـرمايه گـذار،        Xفرض كنيد شخص    : صيلي آزاد امكان استفاده از سرفصل تف    

 اين شخص به سه سرفصل معين       .فروشنده و كارمند در شركتي مشغول فعاليت مي باشد        
در چنين شرايطي شـخص     . به نام هاي جاري شركا، معين بدهكاران و كاركنان تعلق دارد          

X   در چنين شرايطي با    . سه بار به عنوان يك سرفصل تفصيلي در برنامه تعريف شود          بايد
 را تعريف كرده و به سه سرفصل معين         Xيك بار شخص    استفاده از سرفصل تفصيلي آزاد      

  .مرتبط نماييد
 در اين قسمت مي توانيد تعـداد رقـم هـاي كـد كـل،              : تعداد رقم كد كل، معين، تفصيلي     

ي كد كل  تعداد رقم هادمي توانيبه طور مثال  .معين و تفصيلي را افزايش يا كاهش دهيد 
نمـي  امـا پـس از تعريـف سرفـصل     . دتعريف كني  ها را     و سرفصل  د تغيير دهي  ٤ به   ٢را از   

 ٤تمام سرفصل هـايي كـه بـا         ابتدا  بايد  . دمجددا تعداد رقم هاي كد كل را كم كني        توانيد  
و مجـددا  كاهش داده  رقم  ٢ به   ٤تعداد را از    د سپس    را حذف كني   درقم تعريف كرده بودي   

  .د رقم تعريف كني٢ سرفصل ها را با
اين گزينه مخصوص کساني : تركيب حروف فارسي و التين به روش قديم صورت گيرد

 را به نسخه باالتر ارتقا داده اند و مشكل ٤,١مي باشد که برنامه هاي قبل از نسخه 
  .نمايش حروفي تركيبي كلمات فارسي و التين دارند

 د كه در اسناد و گزارشات مي خواهيـ         عناويني يد مي توان  قسمت در اين    :تعريف عناوين 
. صويب كننـده  تـ نام تنظيم كننـده، تاييـد كننـده و          : مانند. ددرج شوند را مشخص نمايي    

 بـا  يـد در باالي گزارشات درج شـود مـي توان    شركت يا موسسه     آرم   دهمچنين اگر بخواهي  
بـراي  انتخـاب آرم    و كليـك بـر روي دكمـه         " گزينه نمايش آرم در گزارشـات     "انتخاب  
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 توجه داشته باشـيد كـه       .عكس مورد نظر را از هارد دستگاه تان انتخاب نماييد         زارشات  گ
  . ذخيره شده باشدbmpعكس انتخابي شما بايد به فرمت 

  

  
  

 تنظيم تاريخ
نمايش داده مي شود كه مـي توانيـد در صـورت            تنظيم تاريخ   با انتخاب اين گزينه، فرم      

  .نياز تاريخ را تغيير داده و ثبت نماييد
  

 تنظيم كاغذ و قلم 
   .در اين قسمت مي توانيد تنظيمات مربوط به پرينتر و كاغذ را انجام دهيد

 عمليات بستن حسابها
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  :ايجاد سال مالي جديد
 ،پس از انتخاب ايـن گزينـه       . براي بستن سال مالي مورد استفاده قرار مي گيرد         گزينهاين  

 نمايش داده مي     تهيه نماييد، شتيبان  پيغامي مبني بر اين كه بايد از اطالعات خود كپي پ          
توصيه مي شود كه حتما قبل از عمليـات بـستن حـسابها از اطالعـات خـود نـسخه             . شود

كـه  نمايش داده مـي شـود   بستن حسابها پس از تاييد پيغام، فرم  . پشتيبان تهيه نماييد  
  :گزينه هاي آن به شرح زير مي باشد

در صورتي كه    ):بانك خام (جاد شود   سال مالي جديد بدون سرفصلهاي حسابداري اي      
و فقـط اسـامی     (بخواهيد سال مالی جديـد را بـدون سرفـصلهای حـسابداری ايجـاد کنيـد                 

  .استفاده نماييد گزينهاين  از بايد) سرفصلها
بدون مانده حسابها   (سال مالي جديد فقط با نام سرفصلهاي حسابداري ايجاد شود           

سرفصلهای حـسابداری  نام سال مالی جديد را با  در صورتي كه بخواهيد     ):و سند افتتاحيه  
  .   سند افتتاحيه ايجاد کنيد، از اين گزينه استفاده نماييدو مانده حسابهای سال گذشته بدون

فقط سرفصل هـاي سـود و       (گذشته حسابهاي موقت بسته شوند؟      براي سال مالي    
زيـان و افزايش يا     حسابـهايي هستند كه براي محاسبـه سود و          حساب هاي موقت،   ):زياني

نتيجه  .دنکاهش حاصل در سرمايه يک دوره مالي ايجاد و درپايان دوره مذکور بسته مي شو              
سابهاي موقت در پايان دوره مالي به عنوان يک قلم افزايش يا کـاهش سـرمايه بـه مانـده               ح

. يـد دست آ ه   اضافـه يا از آن کسر مي شود، تا سرمايه در پـايان دوره مالي ب              ،حساب سرمايه 
و بـه حـساب     ) صفر نمود (بنابراين در پـايان دوره مالي بايد تمامي حسابهاي موقت را بست            

جهـت بـستن    را  نـام سرفـصل عملكـرد       " گزينـه، گزينـه      انتخـاب ايـن   با   .سرمايه انتقال داد  
كه بايد سرفصلي كـه مـي خواهيـد حـساب           فعال مي شود      "حسابهاي موقت انتخاب نماييد   

در قسمت بعد، بايد سـال مـالي كـه           . نماييد، را بايد مشخص كنيد     هاي موقت را با آن ثبت     
بـر روي  بعد از تعيين همـه مـوارد بايـد           .تعيين نماييد آن را داريد،     حساب هاي    قصد بستن 

  .كليك نماييدبستن دوره مالي گذشته و افتتاح دوره مالي جديد دكمه 
  

   :...بستن حسابها تا تاريخ 
   . نماييد كه حسابها را تا يك تاريخ خاص ببنديددر اين قسمت مي توانيد تعيين
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بدون (سال مالي جديد با نام سرفصلها و مانده حسابهاي سال گذشته ايجاد شود         
با انتخاب اين گزينه سال مالي جديد با نـام سرفـصلها و مانـده حـساب           ): سند افتتاحيه 

  .هاي سال مالي گذشته ايجاد مي شود اما سند افتتاحيه صادر نمي شود
سند (سال مالي جديد با نام سرفصلها و مانده حسابهاي سال گذشته ايجاد شود              

عملكرد اين گزينه مانند گزينه قبل مي باشد با اين تفاوت كه در اين قـسمت   ): افتتاحيه
  .سند افتتاحيه نيز صادر مي شود

فقط سرفصل هاي سـود و      (براي سال مالي گذشته حسابهاي موقت بسته شوند؟         
تاريخ "با انتخاب گزينه     .لكرد اين گزينه در صفحه قبل توضيح داده شده است          عم ):زياني

مي توانيد تعيين نماييد كه سند اختتاميه در چـه          " ثبت سند اختتاميه را مشخص نماييد     
   .تاريخي ثبت شود

تاريخي كـه   بايد  در اين قسمت    : مشخص كنيد را  ) مسير(لطفا نام سال مالي گذشته      
  )سال مالي گذشته. ( آن تاريخ بسته شوند را مشخص نماييدمي خواهيد حسابها تا

بستن دوره مالي گذشته و افتتاح دوره مالي بعد از تعيين همه موارد بايد بر روي دكمه         
  .كليك نماييدجديد 
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  صورت وضعيت

 دفتر روزنامه

ـ (مي توانيد از دفاتر روزنامـه در حالـت هـاي گونـاگون               قسمت در اين    :دفتر روزنامه  ه ب
  .گزارش تهيه نماييد...) صورت معمولي، جمع حسابهاي كل در يك سطر و 

 ساير دفاتر

فرم  ،انتخاب اين گزينه  با   . جهت نمايش دفاتر كل و معين و تفضيلي مي باشد          قسمتاين  
 گزينه جهـت انتخـاب     ٤ آنباالي   قسمت   مي شود كه در   نمايش داده   دفاتر حسابداري   

در قـسمت   . داييـ نم مورد نظر را تهيـه       گزارشمي توانيد   انتخاب هر يك    وجود دارد كه با     
را براي تهيـه گـزارش      معين و يا تفضيلي      دفتر كل، يد يكي از سربرگ هاي      مياني مي توان  

 سرفصل مورد نظر را انتخاب و  ،گزارش از دفتر كل   تهيه  براي    به طور مثال   .دايي نم انتخاب
 را انتخـاب   "ي حساب مـا بـين كـدها       انتخاب" بايد گزينه دفتر معين   از  گزارش  تهيه  براي  
دفتـر   ، خـاص تـاريخ يك ر روزنامه، دفتر روزنامه در  تكل دف مي توانيد از     همچنين   .دايينم

   .گزارش تهيه نماييد سنددو شماره  ما بين  ياو تاريخ دو روزنامه ما بين

 دفتر مركز هزينه ها

 فـرم كه در باالي اين      نمايش مي يابد  دفتر مركز هزينه    فرم   گزينهبا كليك بر روي اين      
  :گزينه به شرح زير وجود داردچهار 

 در گـزارش مركـز هزينـه خـاص          دبراي مواقعي كه بخواهي   :  شرح با توضيحات سطري    ‐١
  .دنيز ببينيرا توضيحات سند مربوط به اين مركز هزينه 

براي تهيه گزارش مراكز هزينـه مـشخص        :  )F٣(  نمايش دفاتر بدون سندهاي موقت       ‐٢
   . نمايش يابد كه فقط سند هاي دائم دمي كني
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بـا  گزارش را   :  اول از صفر حساب شود     صفحه در   )منقول از صفحات قبل   (رديف   مقدار   ‐٣
  . دهد ميقبل نشان مقدار مانده صفراز

در گـزارش مراكـز هزينـه    : بهاي كل و معين مربوطـه    نمايش هر حساب به همراه حسا      ‐٤
داده مربوط به اين مركز هزينه بوده نمايش        معين سندي كه      سرفصلهاي كل و   ،مورد نظر 

  .شودمي 
 را مـشخص    د از آن گزارش بگيري    دبايد دفتر مركز هزينه اي كه مي خواهي       در قسمت بعد    

بعـد از   . و يا كد امكـان پـذير مـي باشـد           كه به دو صورت از طريق نام مركز هزينه           دنمايي
نمايش كل دفـاتر    مانند  ر  جستجو و انتخاب مركز هزينه مورد نظر مي توان شرطهاي ديگ          

نمايش دفتر روزنامه ما بين تاريخهاي نمايش دفتر     روزنامه، نمايش دفتر روزنامه در تاريخ،     
  .  را اعمال نمودروزنامه و ما بين شماره و سندها

 نمايش خالصه سندها

مديريتي است كه چندين سند را در قالب يك سند نمـايش مـي               ش يك گزار  اين گزارش 
نمايش خالصه سند بدون سندهاي ابتدا مي توانيد تعيين نماييد كه  زارش در اين گ .دهد

در مرحلـه    تاريخ و شماره سند براي سند خالصه شده درج شود يا خير؟           موقت باشد و يا     
سـند نمـايش داده مـي     كليه اسناد در قالب يـك " نمايش كل اسناد"بعد با انتخاب گزينه 

 بـا   .اي نمايش خالصـه اسـناد يـك روز مـي باشـد             بر "نمايش اسناد در تاريخ   "گزينه  . شود
 خالصه اسناد مـا بـين دو تـاريخ    يدمي توان" نمايش اسناد مابين تاريخهاي"انتخاب گزينه 

 از يدمي توان" نمايش اسناد مابين شماره سندها"انتخاب گزينه با . مشاهده نماييد  را   خاص
 .تهيه نماييدا شماره اي ديگر گزارش ت خالصه سند يك شماره

 نمايش كد حسابها

 معين هاي يك    در اين قسمت مي توانيد از كليه حسابها، حسابهاي كل، حسابهاي معين،           
 .گزارش تهيه نماييد... حساب كل و 
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  مانده حسابها

 مانده كليه حسابها 
مانده حسابها را بدون سندهاي موقت، نمايش حسابهاي   نمايشدر اين قسمت مي توانيد

واحـد و نيزنمـايش مانـده حـسابهاي كـل ،معـين، تفـضيلي را                صورت يك   ه  تفضيلي را ب  
  .مشاهده نماييد

مي توان در دو ستون اول، گردش بدهكاري و بستانكاري ودر           : نمايش مانده حسابهاي كل   
   .دو ستون آخر، مانده بدهكاري يا بستانكاري حسابهاي كل را مشاهده نمود

 ول، گردش بدهكاري و بستانكاري و     مي توان در دو ستون ا     : نمايش مانده حسابهاي معين   
  .در دو ستون آخر ، مانده بدهكاري يا بستانكاري حسابهاي كل و معين را مشاهده نمود

مي توان در دو ستون اول، گردش بدهكاري و بستانكاري  : نمايش مانده حسابهاي تفضيلي   
 را  در دو ستون آخر، مانده بدهكاري يـا بـستانكاري حـسابهاي تفـضيلي وكـل و معـين                   و

  .مشاهده نمود
مي توانيد يكي از دو گزينه مانده بدهكاري يا بـستانكاري           " انتخاب شرط مانده  "در قسمت   

مبلـغ مـورد نظـر را       ... انتخاب يكي از شروط بزرگتر از، كوچكتر از و          را انتخاب نموده و با      
  .وارد نموده و گزارش تهيه نماييد

  
 مانده يك حساب

 حسابهاي معين يك حـساب كـل و يـا مانـده حـسابهاي               از مانده در اين قسمت مي توان      
تفصيلي يك حساب معين با انتخاب حساب مورد نظرگزارش تهيه نمود كه ايـن گـزارش                

 . باشد... مي تواند بر اساس مانده ، باقيمانده بدهكار يا بستانكار و 
  

 مانده مراكز هزينه
توان گزارش به صـورت كـل،       در صورت تعريف مركز هزينه و استفاده از آن در اسناد، مي             

   .يلي از مركز هزينه مورد نظر تهيه نمودصمعين و يا تف
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  صورت اسناد ورودي

ـ  و تمـامي اسـناد       نمـايش داده شـده     نمايش اسناد صـادره   فرم  با انتخاب اين گزينه       اب
  .داده مي شود تاريخ سند و مبلغ كل سند نمايش ،شماره

   نمايش اسناد

  :دايي تهيه نمزارشگاز سندهاي صادره  زير تعيين شروط بادر اين قسمت مي توانيد 
معمولي نمايش داده مـي   در اين حالت سندها به صورت: صورت معمولي نمايش اسناد به

  شود
 نمـايش  A٤صفحه   هر سند در يكقسمتدر اين  :لصورت حسابهاي ك نمايش اسناد به

 .شوند داده مي شود و فقط سرفصلهاي كل نمايش داده مي
كليـه سرفـصلهاي   با سند  با انتخاب اين گزينه هر :ءصورت حسابهاي جز  اسناد بهنمايش
 .داده مي شود نمايش A٤در يك صفحه معين و تفضيلي , كل

نمـايش   A٤يـك صـفحه    تمامي اسناد را به طور جداگانه در: A٤ كاغذ نمايش اسناد در
 .مي دهد

موقت به دائـم تبـديل     كه ازبا انتخاب اين گزينه فقط سندهايي :نمايش سندهاي دائمي
 .يابد نمايش مي اند،شده 

صـفحه نمـايش مـي     با انتخاب اين گزينه هر سند در يك :صفحه نمايش هر سند در يك
 .يابد

 را  ديگـري شرط هاي    ،فرم مي توان در قسمت پايين     شرط هاي مربوطه     پس از انتخابهاي  
مي بايست شرط  استانتخاب كرد كه پس از تعريف شرط حتما در قسمت ستون سمت ر

 .مورد نظر را انتخاب نمود و گزارش تهيه كرد

 تراز آزمايشي

  :با انتخاب اين گزينه مي توان تراز آزمايشي را با حالتهاي مختلف ايجاد نمود
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  : قسمت اول 
   بدون سندهاي موقت ‐١
    رنگي نمايش كدها به صورت‐٢

  خاب نمود  ستوني انت٨ و ٢،٤،٦مي توان نوع تراز را : قسمت دوم 
  مي توان تراز را در تاريخ، بين دو تاريخ يا بين دو سند تهيه نمود : قسمت سوم 

مي توان ترتيب تراز را از باال يا پايين مرتـب نمـود و بـا انتخـاب نمـايش                    : قسمت چهارم   
  حسابهاي انتخاب شده فقط از كد هاي انتخابي تراز گرفت 

راه با حـسابهاي كـل، تفـضيلي همـراه بـا            مي توان تراز حسابهاي معين هم     : قسمت پنجم 
حسابهاي معين، معين هاي يك حساب كـل، تفـضيلي هـاي يـك حـساب معـين و تـراز         

  تحليلي را تهيه نمود 

 سود و زيان ‐نمايش ترازنامه  

  : در نظر گرفته شدهامكان دو فرمدراين 
   سود وزيان‐٢ تراز نامه ‐١

ا به طور جداگانه انتخاب نمود و در قسمت         با انتخاب اين گزينه مي توان اين دو گزارش ر         
   . مي توان عنوانهاي گزارش سود و زيان را تعريف و اصالح نمودفرمباالي اين 

 نمايش اسناد بانكي

مـي   آنكـه در     نمايش داده مي شود      نمايش اسناد بانكي   فرم گزينه اين   نتخاببعد از ا  
شـروط مـورد   تعيـين   را با )تيچكهاي دريافتي يا پرداخ   ( گزارش چكهاي وارد شده      يدتوان

 .تهيه نماييدنظر 
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 خطاهاي قفل
 :قفل نرم افزاري

يكي از اين حالت هـا، قفـل   . در مورد قفل هاي نرم افزاري حالت هاي مختلفي وجود دارد       
روي سي دي و يا ديسكت بوده كه جهت اجراي برنامه بايد سـي دي يـا ديـسكت داخـل                 

 : اين روش به قرار زير استاشكاالت استفاده از .دستگاه باشد
اگر سي دي و يـا ديـسكت       . محل قرارگيري سي دي و يا ديسكت همواره اشغال مي باشد          

 .خراب شود قفل از بين خواهد رفت
در صـورت بـروز   . حالت ديگر اينكه قفل از روي ديسكت بـه كـامپيوتر منتقـل مـي شـود                

د ديسك مي گردد قفـل      مشكالتي نظيرخراب شدن ويندوز و غيره كه منجر به فرمت هار          
  .برنامه از بين خواهد رفت

 :قفل سخت افزاري
قفل سخت افزاري يك قطعه الكترونيكي است كه با صرف هزينه باال جهت راحتي كار بـه      

با داشتن قفل سخت افزاري مي توانيـد برنامـه را روي            . همراه برنامه تحويل داده مي شود     
ه قفل به كامپيوتر متصل است برنامـه قابـل          يك كامپيوتر دلخواه نصب نموده و تا وقتي ك        

 .اجرا خواهد بود
در صورتي كه از اسكنر استفاده مي نماييد، اسكنر را به كـامپيوتر و قفـل را بـه خروجـي                     

 :مانند شكل زير. اسكنر نصب نموده و نهايتا چاپگر را به قفل متصل نماييد

 كامپيوتر

 محل نصب قفل

 چاپگر

 اسكنر
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 :تست قفل
  :دجهت تست قفل ابتدا مراحل زير انجام گير

 .ن شويدئقبل از هر چيز از اتصال قفل به پورت چاپگر مطم ١
 .كابل چاپگر را از پورت جدا نماييد ٢
 .تنظيمات مربوط به پورت چاپگر را طي مراحل زير انجام نماييد ٣
o         ،كليـد  هنگام روشن شدن اوليـه كـامپيوترDelete       دربعـضي  (را فـشار داده

 .سيستم شويد  Set up صفحهوارد )مادربوردها با كليد ديگري فعال مي شود
o    با كليد هاي مكان نما گزينهIntegrated Peripherals  را انتخاب نماييد. 
o        سپس در ايـن محـيط بـر روي گزينـهOnboard Parallel Port   رفتـه و

 Pageاين كار را مي توانيد بـا كليـدهاي   . قرار دهيد  ٣٧٨ /IRQ٧وضعيت آن را روي 
up    وdown Page  ام دهيدانج. 
o    همين كار را جهتOnboard Parallel Mode   انجام دهيد و وضعيت آن

ي كـه   اتوجه نماييد گزينه: به صورت زير قرار دهيد  SPPو يا   Normal ،EPPرا روي
تنهـا    ECPيـا    ECP+EPPمي باشد به هيچ وجه انتخاب نـشود مـثال     ECPشامل 

 Onboard Parallel Port :IRQ٧/٣٧٨انتخاب نشود
Onboard Parallel Mode: Normal/EPP/SPP        

 Save&Exitاز اين صفحه خارج شده و با انتخاب گزينـه    ESCسپس با كليد    ١
Set up     و پس از آن اعمال كليد اينتر از اين مرحله عبور كرده و در قسمت بعد پاسـخ

y   را از پيغام"(Y/N) Save To Cmos And Exit"  ي عمليـات  جهت ذخيره ساز
 .انتخاب نماييد

 .در آخر نيز سيستم به صورت اتوماتيك راه اندازي مجدد مي شود ٢
چنانچه تمامي نكات فوق را انجام داده و باز هم در طول برنامه با پيغام خطا مواجه شديد                  

 . را اجرا نماييدمربوط به هر خطا دستور العمل هاي ،با توجه به شماره خطا
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   :USB نصب قفل 
 تعويض نموده ايـد     USBاگر شما قبال قفل معمولي داشته ايد و بعد آن را با قفل              : جهتو

دو ،  در قـسمت امكانـات    . بايد قفل خود را به طور دستي از قسمت امكانات نـصب نماييـد             
، )مخصوص سـرور  ( USB نصب سرويس قفل     ‐٢و  ) سينگل (USB نصب قفل    ‐١گزينه  

 داريد، فقط بايد گزينـه اول را كليـك نماييـد    در صورتي كه شما نسخه سينگل    . قرار دارد 
  .اما اگر نسخه شبكه داريد بايد ابتدا گزينه اول و سپس گزينه دوم را انتخاب نماييد

 خريداري نموده ايد بايد براي نصب قفل، از صفحه          USBدر صورتي كه شما از ابتدا قفل        
Auto run ل زير نمايان مي شودفرمي به شك. ، گزينه نصب نرم افزار را كليك نماييد:  

  

  
  

  "USBقفـل   "و  " قفـل معمـولي   "در اين فرم همان طور كه مشاهده مي نماييد، دو گزينه            
 را تاييـد  را انتخاب نمـوده و دكمـه      USBشما بايد گزينه قفل     . براي انتخاب وجود دارد   

  :كليك نماييد
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  : پس از آن پيغام زير مشاهده مي شود كه بايد آن را تاييد نماييد
  

  
  

  :پس از مشاهده فرم زير شما بايد قفل را به دستگاه خود متصل نماييد
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پس از انجام عمليات نـصب، نـصب برنامـه آغـاز         . منتظر بمانيد تا عمليات نصب ادامه يابد      
  . شود مي

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ضمائم                                                   نگارشركت طرفه 

  

 ٦٢

  :١١خطاي قفل شماره
  :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد

 . مربوط به اين برنامه نباشدقفل ‐٢قفل سوخته باشد ‐١
قابل توجه اينكه قفل سخت افـزاري بهتريــن انتخاب مــي باشـد، لـذا بـه دليـل وجـود                    
دستگاه ها و نسخه هاي متفاوت، ممكن است در هنگام نصب پيغام هايي را به شما اعالم                 

  :نمايد كه در زير به شرح آنها مي پردازيم
البتـه بـه     ( قطعات الكترونيكي احتمال سـوختن     ضمنا قفل سخت افزاري نيز مانند تمامي      

 كه جهت رضايت مشتركين از طرف شركت در مدت اعتبار پشتيباني تعويض )دارد ندرت
 .قفل سوخته بالمانع و رايگان مي باشد

هم خواني ندارد، كه نـسخه برنامـه شـما كـه روي كـامپيوتر                CDدر صورتي قفل شما با      
به عنوان مثال نسخه نصب  .امپيوتر يكسان نباشدنصب شده است با قفل متصل شده به ك

بـراي حـل ايـن مـشكل بـا واحـد پـشتيباني         .باشد ٢/٤و قفل متعلق به نسخه  ١/٥ شده
 .شركت تماس حاصل نماييد

  :١٢و١٣خطاي قفل شماره 
 :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد

 .قفل سوخته باشد ‐٢.  پورت ايراد داشته باشد ‐١ 
 خود را چك كنيد كه مشكلي نداشته باشد و قفل در جاي خود محكم               ابتدا پورت دستگاه  

     كامپيوتر خود منوي      setupاگر باز هم اين خطا تكرار شد، با وارد شدن به قسمت .دباش
onboard  parallel  port    را روي وضـعيتIRQو   ٧/٣٧٨onboard parallel   

Mode   را روي وضعيتNormal   ياEPP ياSPP  در صـورتي كـه بـا    . تنظيم نماييد
 .انجام اين عمل مشكل حل نشد، لطفاً با واحد پشتيباني شركت تماس حاصل نماييد

 :١٥خطاي قفل شماره 
چنانچه اخيرا امكانات جديدي را به برنامه خود اضافه كرده ايد، ولي فراموش كرده ايد كه                

را داخـل    CDلـذا  .واجه مي شـويد پس از نصب برنامه، كليد ارتقاء را بزنيد با اين خطا م
در . ظاهر شـد، كليـد ارتقـا را بزنيـد     Auto runكامپيوتر قراردهيد و هنگامي كه صفحه 

سـپس از   .خاتمه سيستم به شما پيغام خواهد داد كه، عمليات با موفقيت به پايان رسـيد 
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 بـا واحـد     چنانچه مشكل حل نشد، لطفاً    . برنامه خارج شويد و مجددا برنامه را اجرا نماييد        
پشتيباني شركت تماس حاصل نماييد و بعد از تعيين وقت، با همراه داشتن قفـل سـخت                 

  .دمربوطه به واحد پشتيباني مراجعه فرمايي  CDافزاري و شماره سريال و 
 :١٧خطاي  قفل شماره 

 :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد
  پورت درست تعريف نشده باشد ‐٢   پورت مشغول باشد ‐١

حالت اول اگر گزارشي روي چاپگر فرستاده شده باشد و چاپگر به داليل مختلف مثـل                در  
چاپ نگرفته باشد، چاپ فرستاده شده درحافظـه چـاپگر        ... نداشتن كاغذ يا قطعي كابل و     

براي از بين بردن اين خطا دسـتگاه را راه          . باقي مي ماند و پورت چاپگر مشغول مي گردد        
يا اينكه چاپگر را به گونه  . را نيز خاموش و دوباره روشن كنيداندازي مجدد كنيد و چاپگر

 .ايي تنظيم كنيد تا گزارش هاي ارسال شده را چاپ بگيرد
در حالت دوم تعريف پورت چاپگر در قسمت كنترل پنل فراموش شده و يا درسـت انجـام         

ريف گردد  كه بايد با توجه به پورت صحيح و نوع چاپگر براي كامپيوتر شما تع             .نشده است 
 .و سپس كامپيوتر را راه اندازي مجدد كنيد و مجدداٌ برنامه را اجرا نماييد

اگر چاپگر شما هنگام چاپ، مراحل رد شدن كاغذ و چاپ را نمايش مي دهـد بـه طريـق                    
 .زير آن را غير فعال نماييد چرا كه اين گزينه نيز دايما پورت را مشغول نگاه مي دارد

 Canon ، HP،Laserمربـوط بـه چاپگرهـاي      Status Optionsغير فعـال نمـودن   
Jet،Inc Jet  در تصوير نشان داده شده است. 
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 :٢١و٢٠و١٨خطاي قفل شماره 

يد و بعـد از تعيـين وقـت    يبا واحد پشتيباني شركت تماس حاصل نما با مشاهده اين خطا 
 مربوطـه بـه واحـد       قبلي، با همراه داشتن قفل سخت افزاري، شـماره سـريال و سـي دي              

 .پشتيباني مراجعه نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



ضمائم                                                   نگارشركت طرفه 

  

 ٦٦

                                                         معرفـي واحد هاي تخصصـي شـركت طـرفه نگار
 واحد پشتيباني 

واحد خدمات پشتيباني به جهت رفاه حال مشتريان در شهرهاي مختلف ايـران و با هدف               
ارايه خدمات تخصصي شامل راهنمايي جهت نـصب و راه انـدازي برنامـه هـاي شـركت و                   

الي درسيـستم وينـدوز، همچنـين    همراهـي مشتركيـن جهت رفـع برخي اشكاالت احتمـ    
. تـشكيل گرديـده اسـت   ...  و آموزش و راهنمايي كاربر جهت استفاده بهينه از نـرم افــزار    

واحد پشتيباني بـا برقراري ارتباط تلفني دركليه ساعات روز در خـدمت مـشتركين عزيـز                
 .مي باشد

  
 واحد سخت افزار

ن محتـرم مــايلنـد نيـازهـاي    تجربـه چندين سـاله شركت نشان مـي دهد كه مشتركيـ        
 آموزشي و نـرم افـزاري خويش را به منظور راهبـري بـهينه سيستم هاي تجاري توليـدي        

و نيازهاي سخت افزاري خـود، شامل خريـد سيستم مناسب، خريد انواع قطعات جهت             ... 
رف را  همزمـان بـرطــ     ... راه اندازي شبكه، رفع معايـب سـخت افـزاري و             ارتقـا سيستم، 

بخـش سخت افـزار بـا اين اهداف تشكيل گرديده و از واحـدهاي كليـدي و مهـم                 . دنماين
 .شركت محسوب مي گردد

 
 واحد نرم افزار

بخش مهندسي نرم افزار از بخش هاي كامالً تخصصـي شـركت محســوب مــي شــود و        
دي بـه عهـده     طراحي و توليد انواع برنامه هاي كـاربر       ،  امـور مـربـوط بـه تجـزيه و تحليل     

 .اين واحـد مي باشد
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نرم افزارهاي شركت طرفه نگار، نسخه هاي مختلف به همراه شرح امكانات هر 
  . يك در ذيل آورده شده است

 گردش چك و بانك و ,خريد و فروش , اين نسخه شامل كليه عمليات انبار:فروشگاهي
  .باشد صورت اتوماتيك ميه عمليات مالي ب

 
  كردشرح عمل  كد  عنوان

  ساده
١١  
  

نسخه فروشگاهي با امكانات فوق كه از لحاظ حـسابداري در سـطح             
  .ساده اي قرار دارد

  متوسط
  

١٢  
  

, به انضمام عمليات چند انباره    ) ١١كد( اين نسخه شامل نسخه ساده    
عملكـرد و كنتـرل كامـل واسـطه هـاي           , امكان ثبت چكهاي امـاني    

ند حـسابداري   امكان ثبت سـ   , سطح دسترسي براي كاربران   , فروش
 ي، امكان نمايش معين اشخاص با ريز      ئصورت جز ه  ب) غير اتوماتيك (

  .ها، امكان استفاده از باركدخوان كاالها و چك

  پيشرفته
  

١٣  
  

 بـه انـضمام تيـپ قيمـت،        )١٢كـد (اين نسخه شامل نسخه متوسط    
 ،پرداخت بـه و    پسوندهاي مختلف  خروجي با  ،اندسته بندي مشتري  

هر فاكتور و هر طرف حساب بطـور        , د هر كاال  دريافت از، نمايش سو   
ــزا ـــروش  , مج ــستم و ف ــابي سي ـــت ارزي ــوداري جه ــات نم , اطالع

گـردش كاالي طـي دوره، كاردكـس ريالي و       (گـزارشـات پيشرفتـه   
  ...)ها و مرور حساب  تعـدادي،
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 گردش چك و بانك و ,خريد و فروش , اين نسخه شامل كليه عمليات انبار:شركتي
  .ات مالي به صورت اتوماتيك و غيراتوماتيك مي باشدعملي
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٢١  ساده
نسخه شركتي با امكانات فـوق بـا قابليـت درج فـاكتور رسـمي و غيـر                  

  رسمي، سفارش ليستي، تغيير اندازه ستون هاي فاكتور چاپي

  ٢٢  متوسط

, به انضمام عمليات چنـد انبـاره      ) ٢١كد(اين نسخه شامل نسخه ساده      
سـطح دسترسـي    , عملكرد و كنترل واسطه هاي    , ثبت چك هاي اماني   

براي كاربران، امكان نمايش معين اشخاص با ريـز كاالهـا و چـك هـا،                
ثبت يـك هزينـه در فـاكتور        , تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس      

مغايرت گيري از بانك، صندوق، طرف حسابها، امكان استفاده از          , خريد
  باركدخوان

  ٢٣  هپيشرفت

امكان نمايش سود   , به انضمام ) ٢٢كد(اين نسخه شامل نسخه متوسط      
تيـپ قيمـت،   , هـر فـاكتور و هـر طـرف حـساب بطـور مجـزا       , هر كاال 

دسته بندي مشتريان، خروجـي باپـسوندهاي مختلـف، پرداخـت بـه و           
, دريافــت از، اطالعــات نمــوداري جهــت ارزيــابي سيــستـم و فـــروش 

ي طــي دوره و كاردكــس ريـالي و          گـردش كاال (گزارشات پيشرفتـه   
امكان ...)   ستوني، مرور حساب ها و ٨ و ٦تعـدادي، ترازهاي آزمايشي    

  مغايرت گيري از كليـه سرفصل ها

  ٢٤  ويژه

روش حسابداري اين نسخه بصورت دائمي بوده و شامل كليه امكانـات            
 به جز امكان نمايش سـود هر كاال، هر فـاكتور، هـر طـرف              ٢٣هلـو كد 
  .ب مي باشدحسا
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گردش چك و بانك و ,  اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش:توليدي
  .عمليات مالي به انضمام توليد مي باشد

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٣١  ساده
به انضمام عمليات   ) ٢١كد  (اين نسخه شامل نسخه ساده شركتي       

  .توليد در سطح ساده مي باشد

  ٣٢  متوسط

به انضمام عمليـات چنـد       ) ٣١كد(  نسخه ساده    اين نسخه شامل  
سـطح  , عملكرد و كنترل واسطه هـا     , ثبت چك هاي اماني   , انباره

دسترسي براي كاربران، امكان نمايش معين اشخاص با ريز كاالها          
و چك ها، تبديل سندهاي موقت به دائم و بـالعكس، ثبـت يـك               

طـرف  هزينه در فاكتور خريد، مغايرت گيري از بانـك، صـندوق،            
  حساب ها، امكان استفاده از باركدخوان

  ٣٣  پيشرفته

, به انضمام  توليد فرموله    ) ٣٢كد(اين نسخه شامل نسخه متوسط      
تخمين توليـد و فـروش، تيـپ قيمـت، دسـته بنـدي مـشتريان،                

هـر  , امكان نمايش سـود هـر كـاال   , خروجي با پسوندهاي مختلف 
داري جهـت   اطالعات نمو , فاكتور و هر طرف حساب به طور مجزا       

گـردش كـاال طـي      (ارزيابي سيستم و فروش، گزارشات پيـشرفته        
 ستوني، مرور   ٨ و   ٦كاردكس ريالي و تعدادي، تراز آزمايشي     , دوره

، امكـــــــــــــــان ...)حـــــــــــــــساب هـــــــــــــــا و 
  مغايرت گيري ازكليه سرفصل ها
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  :ساير نسخه ها
 

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٤١  جامع
 ايـن تـاريخ، دو جلـسه       شامل كليه امكانات نـرم افـزار هلـو تـا          

تخفيـف  % ٣٠آموزش رايگان، تغييـرات سفارشـي خريـدار بـا            
  .نسبت به ساير متقاضيان و در اسرع وقت صورت مي گيرد

  ٤٢  صنعتي
كه ازحيث حـسابداري در سـطح   ) ٤١كد(امكانات نسخه جامع    

  ...)جهت كارخانجات و (صنعتي مي باشد 

  ٤٤  هلو شبكه

و يـا    (٤١ات نسخه هلـو كـد       هلو تحت شبكه شامل كليه امكان     
 كاربر به طور همزمان مي      ٤به انضمام قابليت كاربري     ) ٤٢هلو  

باشد و به ازاي هر كاربر بيشتر از اين تعداد، مبلغـي بـه مبلـغ                
  .اوليه اضافه خواهد شد

  
  :امكانات ويژه قابل افزودن به هر نسخه از نرم افزار هلو 

  

كاال، طرف  نمايش سود هر) ٣كاال   چند سرياله شدن هر) ٢پرينت روي چك  ) ١
سطح ) ٧اعمال واسطه ها ) ٦چند انباره  ) ٥رأس گيري چك   ) ٤   حساب يا فاكتور

) ١٠اعمال اقساط    ) ٩سابقه همكاران و مشتريان روي كاال   ) ٨دسترسي كاربران  
  ...نمايش كاال در معين و ) ١١توليد فرموله   
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  : به شرح زير مي باشدساير نرم افزارهاي اين شركت
  انبار 

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٦١  ساده

اصالحات در حوالـه و رسيـدها و , صـدور حوالـه و رسيـد
 انبـار، گزارشات متنوع ١٠٠امكان تعريف انبارهاي متعـدد تا 
  ...حواله ها و رسيدها و  از كاردكس كاالها، موجودي انبار،

  ٦٢  متوسط

م تعيين سطح دسترسي بـراي       به انضما  )٦١كد(نسخه ساده   
تعريـف  دو واحـد بـراي        , نقطه سفارش كـاال   , كاربران مختلف 

كاردكس ريالي و تعدادي، گـزارش از عملكـرد دوره اي         , كاالها
  انبار

  ٦٣  پيشرفته
 به انضمام انبار مـواد اوليـه و توليـد،           )٦٢كد( نسخه متوسط 

ـ            ه توليد فرموله، صدور فاكتور فروش و گزارشات ويژه مربـوط ب
  توليد

  ٦٤  شبكه
به انـضمام قابليـت كـاربري تحـت         ) ٦٣كد(نسخه پيشرفته   

 كاربر به طور همزمان مي باشد و به ازاي هر كـاربر             ٤شبكه تا   
  .بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه خواهد شد

  
 حسابداري محض 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٧١  ساده
در سطح يك ) سنادثبت، اصالح و حذف ا(عمليات مالي 

   ستوني٤ و٢سيستم ساده ولي كامل، تراز آزمايشي 

  ٧٢  متوسط
 به انضمام امكان تبديل اسناد موقت بـه         )٧١كد(نسخه ساده   

، )توضيحات پيش فـرض سـند     (امكانات ويژه صدور سند     , دائم
  سطح دسترسي كاربر و نمايش خالصه سند

, ت حرفه اي مـالي     به انضمام گزارشا   )٧٢كد(نسخه متوسط     ٧٣  پيشرفته
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ــشي    ــراز آزماي ــتوني٨ و ٦ت ــاني ,   س ــود و زي ــات س , گزارش
همچنين امكانات ويژه مانند ثبت سند مشابه و معكوس و كـد            

امكـان ادغـام سـازي      , دفاتر مركز هزينه  , يونيك روي تفضيلي  
  اسناد 

  ٧٤  ويژه 
 همراه با دفترچه چك مجزا جهـت        )٧٣كد(نسخه پيشرفته   

  بانكي دريافتي و پرداختيثبت و گزارشات اسناد 

  ٧٥  شبكه
به انضمام قابليت كاربري تحت ) ٧٣كد(نسخه پيشرفته 

 كاربر به طور همزمان مي باشد و به ازاي هر كاربر ٤شبكه تا 
 . بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه خواهد شد

  
 تاكسي سرويس 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٠  ساده
ــشتركين ــات مـ ــراه  اطالعـ ــه همـ ــدگان بـ ــا، راننـ ، خودروهـ

حق السهم مدير و گزارشـات متنـوع و آمـاري از كـاركرد هـر                
  ...راننده، آژانس، هر مشترك و 

  ٨١  متوسط
 بـه انـضمام امكـان ثبـت دريافـت و            )٨٠كـد (نسخه سـاده    

  پرداخت ها و گزارش از اسناد بانكي و گردش مالي اشخاص
  

 امالك 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٨  ساده
شخصات كامل ملك و اشخاص،  جستجوي سريع و مناسب م

  جهت پيدا نمودن ملك مورد نظر و غيره

  ٨٩  متوسط
 به انضمام اجــاره و فــروش تلفــن،          )٨٨كد(نسخه ساده   

اضافه نمـودن عكس ملك، اعالم اتوماتيك ملك هـاي اجاره         
  ...رفتـه در سر موعد و 
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  ٤٧  شبكه

ت كـاربري تحـت      به انضمام قابليـ    )٨٩كد(نسخه متوسط   
 كاربر به طور همزمان مـي باشـد و بـه ازاي هـر               ٤شبكه تا   

كاربر بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمت نـرم افـزار اضـافه              
  .خواهد شد

  
 كتابخانه 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٧٩  ساده
، CDكتابهــا و , مشخــصات اعــضا ,CDفايــل امانــات كتــاب و

   مديريتي  صدوركارت عضويت به همراه گزارشات متنوع و

  ٨٢  متوسط
 به انضمام سـطح دسترسـي، پرينـت كـارت           )٧٩كد  (نسخه ساده   

  ...كتاب، اعالم اتوماتيك پايان اعتباركارت اعضا و ) شناسنامه(

  ٤٩  شبكه 
 ٤به انضمام قابليت كاربري تحت شبكه تا        ) ٨٢كد(نسخه متوسط   

ن كاربر به طور همزمان مي باشد و بـه ازاي هـر كـاربر بيـشتر از ايـ                  
  . تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه خواهد شد

  
 بايگاني 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٣ متوسط
, جـستجو در مـتن    , فايل ها با هر پسوند    , بايگاني كليه متون  

  ...موضوع و نام و 

  ٤٨  شبكه

به انضمام قابليـت كـاربري تحـت        ) ٨٣كد(نسخه متوسط   
بـه ازاي هـر      كاربر به طور همزمـان مـي باشـد و            ٤شبكه تا   

كاربر بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمـت نـرم افـزار اضـافه               
  .خواهد شد
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 دبيرخانه 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٦٩  پيشرفته
ورود نامه ها، ارجاع نامه هاي صادره و وارده، پيگيـري نامـه هـا بـا                 

  ...استفاده از شماره، سطح، زونكن، موضوع و 

  ٤٦  شبكه
 انضمام قابليت كاربري تحت شبكه تا       به) ٦٩كد(نسخه پيشرفته   

 كاربر به طور همزمان مي باشد و به ازاي هر كاربر بيـشتر از ايـن                 ٤
  .تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه خواهد شد

  
 حمل بار 

٨٤  
رانندگان، صـدور بارنامـه و گزارشـات        , خودرو ها , تعريف مشخصات مشتركين  

  ...متنوع از عملكرد هر راننده و مشترك و 
  

 حقوق و دستمزد 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٥  ساده
ورود مشخصات پرسنلي، امكان تعريف مزايا و كسورات، امكان 
ورود كاركرد پرسنل به صورت ساعتي، روزمزدي، ماهيانه و 

  ...تعداد كاركردي، امكان صدور فيش حقوقي و ليست بيمه و 

  ٨٦  متوسط

 كاربران، به انضمام سطح دسترسي) ٨٥كد(نسخه ساده 
 از ليست   Text ، Excel ،  HTML   امكان تهيه خروجي

حقوقي، امكان تهيه ليست حقوقي با انتخاب گزينه هاي 
  مختلف

  ٨٧  پيشرفته

 به انضمام عملكرد در سه شيفت )٨٦كد(نسخه متوسط 
كاري، امكان طراحي فيش حقوقي و ليست بيمه توسط كاربر، 

انك، امكان تهيه فايـل امكان تهيه ديسكت بيمه و ديسكت ب
   از ليست حقوقي dbfخروجي با پسونـد 
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  نرم افزارهايي كه براي مشاغل خاص طراحي و توليد شده است به شرح زير 
  :مي باشد
 كيت هاي ذيل قابل افزودن به هر كدام از نسخه هاي هلو مي باشد 
  شرح عملكرد  نوع

ميوه و تره 
  بار

ميـوه و تـره بـار كـه بـه صـورت             اين كيت بنـا براصـول كـاري ميـادين           
حق العمل كاري فعاليـت مـي نماينـد طراحـي شـده و جهـت اسـتفاده،                  
مي بايست مانند ساير كيت هاي مشاغل به يكي از نسخه هاي هلو اضافه              

  .گردد

  شيشه بري
اين كيت براي سهولت در محاسبات هنگام صدور فاكتور طراحي شده و 

ص اين صنف طراحي شده كه در جهت شفاف سازي فاكتور، نمونه اي خا
  .آن طول و عرض و مساحت نيز ثبت مي گردد

  سخت افزار

اين كيت براي سهولت كار همكاراني كه در زمينه فروش قطعه و سيستم             
كار مي كنند طراحي شده و در آن ضمن طراحـي نمونـه فـاكتور خـاص                 

... بدون ثبت ريز قيمت ها امكان تعريف فرمول براي فـروش سيـستم  و                
  .نيز طراحي شده است

كاشي و 
  سراميك

 امكان مي باشدكه با مـشاوره كـساني كـه در ايـن       ٤اين كيت تركيبي از     
زمينه ساليان سال فعاليت دارند طراحي شده و به شما امكان ثبت كـد و               

كارتن و  ( واحدي انبار    ٢  كالس، معرفي شماره چك ها ي هر دسته چك،        
 فاكتور به صورت مجزا و مستقلو ثبت درصد تخفيف براي هر سطر ) متر

  پارچه
  )طاقه و متر(دو واحدي انبار  •
  به انضمام شماره عدل) طاقه و متر(سه واحدي انبار  •

  كفش
اين كيت جهت ثبت شماره كفش در فاكتورهاي خريد و فروش و امكـان تهيـه                

  .طراحي شده است... گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش و 

  سنگبري
اي ثبت طول و عرض و قطـر سـنگ و محاسـبه مـساحت در                اين كيت بر  

صدور فاكتور طراحي شده كه داراي نمونه فاكتوري خاص بـراي نمـايش             
  . مشخصات فوق مي باشد
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  اجاره فيلم
اين كيت براي ثبت فيلم هاي اجاره داده شده و زمـان برگـشت طراحـي                

، فـيلم   فيلم هاي امانت داده شده    : شده كه داراي گزارشات متنوعي مانند     
  . مي باشد... هاي موجود و 

خدمات 
پس از 
  فروش

اين كيت براي ثبت و پيگيري كارهاي خـدماتي ماننـد مراكـز تعميـرات               
طراحي شـده كـه مـي تـوان پـذيرش، نـوع ايـراد،               ... موبايل، كامپيوتر و    

  . را ثبت نمود... كارشناس مربوطه، رسيد تحويل و 
شماره 

رديف آهن 
  فروشان

مي توان شماره رديف هاي خريد و فروش شده را ثبت و          توسط اين كيت    
  .كاردكس هر شماره رديف را بررسي و كنترل نمود

  
 نرم افزارهاي خاص 

  الكترونيك
  ٥٣كد 

اين نرم افزار شامــل كليـه امكانـات نـرم افـزار هلــو در سـطح                  
به انضمام ثبت و رويت قيمـت داده        ) ١٢كد(فروشگاهي متوسط   

ك شخص بر روي يــك كـاال و يـا كليــه             و يا گرفته  شـده از ي      
كاالها در هنگام صدور فاكتور، امكـان تعريـف كـد كـاربر بـراي                
كاربراني كـه مجاز به صدور فاكتور مي باشـند، تهيـه فـاكتور از              

  .چپ به راست مي باشد

  رستوران ساده
  ٥٥كد 

اين نرم افزار شامل كليه امكانات هلو نـسخه توليـدي سـاده بـه               
بـا ذكـر    (باز تا تاًييـد نهايي براي ميزهاي مختلف        انضمام فاكتور   

مشخص نمودن فاكتورهاي بيـرون بـر و   ) شماره ميز و شماره بن   
داخلي و تاييد صندوق توسط مدير در پايان روز و نمونه فـاكتور             

  .خاص مي باشد

  رستوران متوسط
  ٥٦كد 

نسخه رستوران ساده به انضمام سطح دسترسـي كـاربران، چنـد            
 در عين، مغايرت بانكي و طرف حـساب، ثبـت پــيك         انباره، كاال 

  ...  هاي موتوري در زير فاكتور و 
نسخه رستوران متوسط به انـضمام نمــايش ســود هركـاال هـر                رستوران پيشرفته
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طرف حساب هـر فاكتوربــا شـرط تــاريخ ، كـاردكس ريـالي و                  ٥٧كد 
ز تعدادي، عملكرد دوره اي انبار، گزارشـات نمـوداري ،مغـايرت ا           

 سـتوني، تعريـف فرمـول       ٨ و   ٦كليه سرفصل ها، تـراز آزمايـشي     
توليــــد و كـــسـر مــــواد اوليــــه بـــه صــــورت اتوماتيــــك،  

 Text  ،Excel  ،HTMLمنطقـه بنـدي مـشتريان، خــروجي       
ازگزارشات ستـوني، امكـان دريافـت از پرداخـت بـه، جـستجو و          
نمايش اتوماتيك مشخصات مـشترك بـه محـض تمـاس تلفنـي             

)caller ID search ( و...  
  شامل كليه امكانات نسخه جامع هلو به انضمام كيت رستوران   جامع

  

  

شركت هاي تعاوني، سنگ فروشي، جواهر فروشي، :بسياري مشاغل ديگر مانند
  ...، شركت هاي تبليغاتي و )بنكداري(الكترونيك، انتشارات، موبايل، پخش 

ل سخت افزاري و خدمات پس از فروش كليه نرم افزارها در محيط ويندوز و با قف
  .ارائه مي گردد) به مدت يك سال و قابل تمديد(

 جهت اطالع از قيمت ها به وب سايت شركت مراجعه و يا با واحد فروش :توجه
  . تماس حاصل فرماييد

 


