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  مشتريان محترم و کاربران گرامی
 تحـت وينـدوز، بـا خـدمات         Packageشركت طرفه نگـار بنيانگـذار نظـام نـرم افـزاري             

پشتيباني مناسب، در پي ديگر اهداف خود كه جلب رضايت تمامي مشتركين مـي باشـد                
ي نـسخه    گرديده كه گوناگون   ٨٤ تا   ٨١موفق به عرضه پرتيراژترين نرم افزار در سال هاي          

ايـن شـركت    . هاي مشاغل مختلف و رضايت مصرف كنندگان باعث اين مهم شـده اسـت             
نهايت دقت را در مورد تست نرم افزارها از نظر نصب و عملكرد برنامه قبـل از تحويـل بـه                     
مشتري انجام داده، با اين حال آمـادگي پـشتيباني و رفـع هرگونـه مـشكل نـرم افـزاري                     

  عيوب ارهاي توليدي اين شركت باشد را دارد ولي در مـورد        احتمالي كه مربوط به نرم افز     
عدم آشنايي كاربر جهـت     ، همچنين   خرابي ويندوز ،  فارسي نمودن ،  سخت افزاري 

 كه ارتباطي با نرم افـزار توليـدي ايـن           استفاده از نرم افزار و نوع انجام عمليات مالي        
 راهنمايي به شما كمـك      شركت نداشته باشد، مسئوليتي نداشته و تنها در حد پيشنهاد و          

شرکت طرفه نگار با بهره گيري از کارشناسان مجرب و کادر قـوي در قالـب                . خواهد نمود 
واحدهاي پشتيباني نرم افزار و سخت افزار آمادگي کامل جهت پشتيباني از نرم افزارهـاي               

  . توليدي و سخت افزار ارائه شده خود را داراست
  :ايمني

اعتبـار نـرم افـزار شـما        ) طبق فايل شرکت  ( ال معتبر  شماره سري  و قفل سخت افزاري  
است و در صورت مفقود شدن هريک از اقالم فوق، نرم افزار شما از درجـه اعتبـار سـاقط                    

  . خواهد شد،  لذا در حفظ و نگهداري دو مورد ياد شده نهايت دقت را به عمل آوريد
سـالم   اطمينـان از      و روزانه برنامه، تهيه کپي پشتيبان به صورت        حفظ اطالعات جهت  
  . 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                      
شده و پوشش سـاير نيازهـاي   شركت انجام مي دهد كه خود باعث استفاده بهينه كاربران       

  .آموزشي ايشان را فراهم آورد
 شـرکت  خـارج از محـل  آمـوزش  . كليه محصوالت شركت داراي دوره آموزشي مي باشـند    
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جهت كليه محصوالت مشمول هزينه مي باشد و در محل مركز آموزش، به صورت گروهي    
 شـبکه در محـل      افزارهـاي تحـت    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   
،PowerPointرگزار مي گرددب... 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

  ه عليرغم برگزاري کالس هاي آموزشـي و بـستر مناسـب جهـت نـصب و راه انـدازي                    چنانچ
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 

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

   بعدازظهر ٦ صبح الي ٩از ساعت 
 براي دريافت انواع خدمات به شرح ذيل، شماره هـاي زيـر را           ٢٣٠٦٧پس از تماس با شماره      
  :شماره گيري نماييد
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  شماره  انواع خدمات
  ١  فروش و ساير اطالعات ضرورياطالع از نحوه دريافت خدمات پس از 

  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

   و يا تعيين وقتراهنمايي جهت رفع مشكل نرم افزار به صورت تلفني
  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
  ) نرم افزارهاي تحت شبکهجهت  (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            
 ننمـوده انـد، هيچگونـه مـسئوليتي     در قبال مشترياني که قرارداد پشتيباني خـود را تمديـد          

  .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 سـامانه خـدمات   .  نماييدSMS ٠٩١٢٦٠٧٠٧٢٦افزار را به شماره      نرم
پاسخ را در محل ذكرشده توسط نرم افزار وارد         . هوشمند طرفه نگار به شما ارسال خواهدشد      

  .نموده و تاييد نماييد
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  :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.comس  سايت طرفه نگـار بـه آدر      
همچنين مي توانيـد بـا      .  مكاتبه نماييد  info@torfehnegar.comالكترونيكي شركت   
جهـت مكاتبـه بـا      . تماس حاصـل نماييـد     ٢٢٢٦٠٤٢٤ و   ٢٢٢٦١٠٣٩شماره تلفن هاي      

  .واحدهاي مختلف شركت مي توانيد از آدرس هاي زير استفاده نماييد
  

   Sales@torfehnegar.com                واحد فروش

   Support@torfehnegar.com  واحد پشتيباني  

  
  :شماره تماس ساير واحدهاي شركت به شرح زير مي باشد

  ٢٢٢٢١١٤٢  واحد فروش
  ٢٣٠٦٧        واحد پشتيباني 
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  ١  مقدمه

  ٢  سخني با كاربر
  ٥  اطالعات اول دوره
  ٥  طبقه بندي کاال
  ٧  کاالي اوليه انبار

  ١١  حذف کاال و طبقه بندي آن
  ١١  تکرار در ورود کاال

  ١٣  معرفي طرف حساب
  ١٦  مديريت برنامه
  ١٦  تنظيم برنامه
  ٢٣  تنظيم تاريخ

  ٢٣  نمايش کاالهاي وارد شده
  ٢٦  انتهاي عمليات اول دوره

  ٢٨  پرسش و پاسخ مرتبط با اطالعات اول دوره
  ٣١  صدور

  ٣١  سفارش خريد
  ٣٢  سفارش
  ٣٢  نمايش

  ٣٤  حواله بين انبارها
  ٣٦  )ورود(رسيد انبار 
  ٣٧  )خروج(حواله انبار 

  ٣٨  صدور فاکتور فروش
  ٤٠  تبديل حواله به فاکتور فروش

  ٤١  توليد
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  ٤٣  فرمول توليد
  ٤٤  توليد

  ٤٤  اصالح فرمول
  ٤٥  ذخيره اطالعات

  ٤٥  ورپرسش و پاسخ مرتبط با صد
  ٤٧  ورود اطالعات

  ٥٠  اصالحات
  ٥٠  اصالح حواله بين انبارها

  ٥١  اصالح رسيد انبار
  ٥٢  اصالح حواله انبار

  ٥٢  اصالح فاکتور فروش
  ٥٣  موجودي اوليه انبار

  ٥٥  توليد
  ٥٧  اصالح موجودي کاالها

  ٥٧  محاسبه مجدد قيمت حواله
  ٥٨  رسش و پاسخ هاي مرتبط با اصالحاتپ 

  ٥٩  سيستم
  ٥٩  مديريت برنامه

  ٦٧  تنظيم کاغذ و قلم
  ٦٧  کنترل انبار

  ٧١  پرسش و پاسخ هاي مرتبط با سيستم
  ٧٢  صورت وضعيت

  ٧٢  ١گزارش کاال 
  ٧٥  ٢گزارش کاال 

  ٧٦  طرف حساب ها
  ٧٧  آخر دوره کل انبار
  ٧٧  وضعيت کاالها
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  ٧٨  وضعيت عمليات دوره اي انبارها
  ٧٩  کاردکس يک کاالي خاص

  ٧٩  نمايش عملکرد کاال
  ٨٠  وضعيت انبار

  ٨٢  توليد
  ٨٤   تفکيک شده‐گزارش کاالها

  ٨٦  پرسش و پاسخ هاي مرتبط با صورت وضعيت
  ٨٧                                                                       ضمائم 
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  مقدمه
هدف از تاليف و گردآوري كتاب حاضر تنوع بخـشيدن بـه ابزارهـاي كمـك آموزشـي در                   

  .   مي باشدانبارراستاي يادگيري و استفاده آسان تر كاربران از برنامه 
بديهي است كه استفاده از كتاب حاضر در كنار ساير ابزارهـاي كمـك آموزشـي از قبيـل                   

اين امكان را فـراهم     ) Help(اهنماي الكترونيكي   فيلم هاي آموزشي، آموزش حضوري و ر      
  .مي نمايد تا كاربران با توجه به گرايش خود، شيوه آموزشي مناسب را انتخاب نمايند

طراحي و صفحه آرايي كتاب با توجه به توالي منطقي منوهاي برنامه و مراحل عملكرد آن                
  .تهيه گرديده است

  :اشداين كتاب شامل بخش هايي به شرح زير مي ب
، )help( بخش آغازين آن شامل اطالعاتي در خصوص استفاده از فايل هاي راهنمـا            

  .    مي باشدنحوه تعريف اطالعات پايه نصب نرم افزار و 
بخش بعدي كتاب در خصوص نحوه كار با برنامه، تهيـه گزارشـات و تنظيمـات برنامـه                  

هاي مختلـف شـركت     در بخش آخر، خطاهاي قفل و توضيحاتي در رابطه با واحد          . است
  . طرفه نگار آورده شده است

. انتظار مي رود كه شما بتوانيد با مطالعه اين كتاب پاسخ سواالت معمول خود را بيابيد               
همچنــين جهــت انجــام ايــن كــار مــي توانيــد بــه ســايت شــركت بــا آدرس           

www.torfehnegar.comمراجعه نماييد  .  
 و دريافت نظرات سازنده شما در جهـت         اميد است بتوانيم با تالش روزافزون و همياري       

     .بهبود كيفيت ابزارهاي كمك آموزشي گام هاي موثرتري برداريم
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  سخني با كاربر
  مشترک گرامي،

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

  .راهنما و راه اندازي نرم افزار، بر مطالعه و رعايت نکات زير تأکيد مي گردد
 XPفارسي يا عربي يا وينـدوز     ME يا   ٩٨جهت نصب نرم افزار، وجود ويندوز        ‐ ١
 به  XPترجيحا ويندوز هاي    ( بر روي کامپيوتر شما ضروري است،        ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٠و  

توانيد به واحد سخت افزار شرکت       لذا در صورت نياز به نصب مي      )  شود باال استفاده 
  . 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

رکين فقط با اخـذ مـا بـه          شركت طرفه نگار جهت جلب رضايت و کاهش هزينه مشت          ‐ ٣
به نسخه هاي باالتر و افزايش امکانـات        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
احتمالي مرتبط با نرم افـزار، ايـن مـشکالت در           و در صورت بروز مشكل      دارد  شركت قرار   

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

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

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

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

  .هزينه قابل تمديد و امكان پذير است
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و برنامـه    شناسـنامه    ، شـركت  بر اساس اطالعـات موجـود در       خدمات پشتيباني،    ‐ ٧
 مي گردد، لذا توصيه مي گردد در حفظ شناسنامه و شماره سريال نرم              رائه معتبر ا  سريال

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

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

  .ه واحد فروش شركت طرفه نگار، مي توانيد، امکانات مورد نظر را تهيه نماييدسريال ب
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 منوهـاي  از برخـي   ابتدا در که شود مي باز زير صفحه آن اجراي و افزار نرم نصب از پس
 سـپس  و کرده افزار نرم وارد را دوره اول اطالعات ميبايست ابتدا  باشد، مي فعال غير آن

 کـار  برنامـه  بـا  بتوانيد و شده فعال منوها همه دوره طي در تا ببنديد را دوره اول عمليات
  .کنيد

  

 بايـد  افـزار  نـرم  بـا  کار شروع از قبل شما که است اطالعاتي شامل دوره اول اطالعات
 انجام را انبار ديگر عمليات و فاکتور حواله، رسيد، بتوانيد تا کنيد سيستم وارد را آنها
 .ها حساب طرف و کاالها اوليه عرفيم: مانند. دهيد
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  :دوره اول اطالعات
 هـر  جداگانـه  صورت به که شود مي باز ليستي کرده کليک دوره اول اطالعات منوي روي
  :شد خواهد داده توضيح مورد

  
  

  انبار اوليه کاالي/دوره اول اطالعات
  :کاال بندي طبقه
 اصـل  در. کنيـد  تعريـف  را خود کاالهاي فرعي گروه و اصلي گروه بايد شما صفحه اين در
 سطح کوچکترين (کوچکتر به بزرگتر سطح از سطح ٣ در را خود کاالهاي توانيد مي شما
  .کنيد تعريف) باشد مي شما کاالي نام همان

  
 کنيـد  مـي  اسـتفاده  آن از کـه  است گروهي ترين کلي و ترين بزرگ شامل اصلي گروه
 شامل فرعي گروه و. کنيد تعريف خود انبار يا و غازهم نام  را اصلي گروه توانيد مي مثال
 . کنيد تعريف آن در را کاالها خواهيد مي که باشد مي کوچکتر هاي گروه

  
 کـه  زنـيم  مي مثال را پوشاک فروشگاه يک آموزشي فايل اين در مطالب فهم راحتي براي
 فروش به و شود مي داده لانتقا فروشگاه به آنجا از و آمده اصلي انبار به مانتو انواع آن در
  .رسد مي
   .کنيم مي تعريف را فروشگاه و انبار اصلي هاي گروه مثال اين در
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 انبار مثال اين در (را خود هاي گروه نام و کرده کليک انبار افزودن دکمه روي اينکار براي
  .کنيد وارد تک به تک) فروشگاه و
  

  
  

  . کنيد اصالح را خود انبار نام توانيد مي دکمه اين از استفاده با: انبار اصالح دکمه
 انبار توانيد مي ايد نکرده تعريف فرعي گروه خود انبار براي که زماني تا: گروه حذف دکمه
  .کنيد حذف را مربوطه
 کـه  نظر مورد انبار زده تيک فرعي گروه انتخاب دايره داخل فرعي گروه تعريف براي حال
 گـروه  افـزودن  دکمه سپس و کنيد انتخاب نيدک تعريف فرعي گروه آن براي خواهيد مي

  .کنيد تعريف خود انبار براي را فرعي هاي گروه يا گروه و بزنيد را فرعي
 گـروه  هـر  در و فرعـي  گروه ١٠٠ اصلي گروه هر در و اصلي گروه ١٠٠ توانيد مي کال شما
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 .کنيد تعريف کاال عدد ١٠٠٠ فرعي

  
 را خود فرعي گروه نام فرعي گروه اصالح دکمه از استفاده با توانيد مي هم قسمت اين در

 بـا  توانيـد  مـي  ايـد  نکرده تعريف کااليي خود فرعي گروه براي که زماني تا و کنيد اصالح
  .کنيد حذف را آن گروه، حذف دکمه از استفاده
  انبار اوليه کاالي/ دوره اول اطالعات
  :انبار اوليه کاالي

 گـروه  و اصلي گروه. کنيد تعريف را خود االهايک توانيد مي شود مي باز که اي صفحه در
 کاالي دکمه و کرده انتخاب باشد داشته قرار آن در نظر مورد کاالي خواهيد مي که فرعي
  .بزنيد را جديد
 وارد را کـاال  کـد  اگـر  کنيـد،  تعريف هم کد نام، بر عالوه خود کاالي براي توانيد مي شما
  .دهد مي اختصاص کاال به فرض پيش کد يک اتوماتيک سيستم نکنيد

 قرار مانتو هاي مدل انواع را خود کاالهاي نام توانيم مي فايل اين در شده ذکر مثال براي 
  .باشد حروف و اعداد از ترکيبي يا عددي کد يک شما کاالي نام است ممکن. دهيم



     اطالعات اول دوره                                              شركت طرفه نگار

 

 
٨

  
  

 سـازنده،  کـشور  مـدل،  مکـان،  جمله از کاال ديگر مشخصات توانيد مي کاال تعريف از پس
 مي شما که هستند اي گزينه دو حداکثر و حداقل. کنيد وارد را کاال فعلي موجودي تعداد
 حـداکثر  يـا  مقـدار  حداقل يک به شما کاالي که زماني تا کرده وارد کاال يک براي توانيد
 تعداد خود کاالي به اگر. دهد اخطار شما به سيستم کاال خروج و ورود هنگام رسيد مقدار
 زدن هنگـام  اينـصورت  غيـر  در کنيـد  وارد حتمـا  هم را خريد قيمت نگينميا بايد بدهيد
 از برخـي  خريـد  قيمت ميانگين که دهد مي پيغام شما به دوره اول عمليات انتهاي دکمه
 قيمت ميانگين. ببنديد را خود دوره اول دهد نمي اجازه شما به و ايد نکرده وارد را کاالها
 قيمـت  ميـانگين  دوره طـي  در. باشـد  کاال خريد يتق آخرين تواند مي دوره اول در خريد
 قيمتهـاي  مجمـوع  (کند مي حساب شما رسيدهاي به توجه با اتوماتيک سيستم را خريد
 توانيـد  مي شما و است اختياري هم بررسي آخرين تاريخ). آنها تعداد بر تقسيم کاال خريد
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 اولـين  تاريخ مثال دهيد ارقر خود کاالهاي براي را آن و کرده قرارداد خود براي را تاريخي
  .کاال آن به مربوط انبارگرداني آخرين يا کاال آن براي رسيد
  کاال واحد
 و کـرده  کليـک  را کـاال  واحـد  دکمـه  کـاال،  ي صفحه باالي قسمت در واحد تعريف براي

 همـين  پايين قسمت در سپس. کنيد وارد را واحد هر در تعداد و خود نظر مورد واحدهاي
  .کنيد انتخاب را خود يکاال واحد صفحه،

  
  

  :ليستي ورود دکمه
 دکمـه  ازايـن  استفاده با. کنيد استفاده دکمه اين از توانيد مي کاالها ورود در تسريع براي
. کنيـد  وارد هم سر پشت و ترتيب به را فرعي و اصلي گروه يک کاالهاي تمامي توانيد مي
 و) اسـت  خريـد  قيمـت  يانگينم همان (خريد قيمت تعداد، توانيد مي فقط صفحه اين در

 از پـس  بايد کاال آن به مربوط اطالعات ساير کردن وارد براي و کنيد وارد را فروش قيمت
 را آنهـا  مشخـصات  سـاير  و کرده انتخاب را کاالها تک به تک کاال، صفحه طريق از تاييد،
  .کنيد وارد



     اطالعات اول دوره                                              شركت طرفه نگار

 

 
١٠

  
 ايـن  در کـه  کاالهايي گزارش توانيد مي دکمه اين از استفاده با: فوق ليست گزارش دکمه
  .ببينيد ايد کرده وارد ليست
  .کند مي حذف را ايد کرده وارد ليست در که کاالهايي کليه: ليست کل حذف دکمه
 حـذف  باشـيد  کـرده  کليک آن مربوطه سطر روي که را خاص کاالي يک: کاال يک حذف
  .کند مي

 کـاال  نـام  روبـروي  کـه  را نظـر  مورد کاالي توانيد مي دکمه اين زدن با: کاال حذف دکمه
  .کنيد حذف ايد کرده انتخاب
 بـاال  در کـه  کـاال  بندي طبقه به مربوط صفحه دکمه، اين از استفاده با: جديد گروه دکمه
 جديـد  فرعـي  يـا  اصلي گروه قسمت اين از توانيد مي شما و شود مي باز شد داده توضيح
  .کنيد تعريف
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 تعريـف  کنون تا شما که کاالهايي کليه ليست دکمه اين زدن با: کاال نام جستجوي دکمه
 پيـدا  آن نـام  کـردن  تايـپ  بـا  را خاصـي  کـاالي  توانيـد  مـي  شما و شود مي باز ايد کرده
 تغييـر  کد به نام از را جستجو نوع توانيد مي جستجو صفحه روي F٥ دکمه زدن با.(کنيد
  .)دهيد انجام را جستجو کاال کد حسب بر و داده

  .کنيد اصالح را کاال نام توانيد مي و زده را)  (دکمه کاال نام box روبروي
  

  انبار اوليه کاالي/دوره اول اطالعات
  :آن بندي طبقه و کاال حذف

 تمـامي  بـا  فرعـي  گروه يک يا) F١٢ کاال نام دکمه(کاال يک توانيد مي منو اين انتخاب با
 گروههـاي  تمـامي  با اصلي گروه يک يا) F١١فرعي گروه دکمه (آن مجموعه زير کاالهاي
  .کنيد حذف کلي صورت به) F١٠ انبار دکمه(را آن زيرمجموعه کاالهاي و فرعي

  
   انبار اوليه کاالي/ دوره اول اطالعات
  :کاال ورود در تکرار
 هـاي  گـروه  تمـامي  بـا  جديد انبار يک توانيد مي شما اول گزينه انتخاب با صفحه اين در

 سيـستم  در ديگـر  کپـي  يـک  آن از هيـد خوا يم که انباري مجموعه زير کاالهاي و فرعي
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 کـه  انباري نام کاالها و گروه انتخاب قسمت در که صورت اين به کنيد ايجاد باشيد داشته
 انبـار  نام صفحه باالي کادر قسمت در و کرده انتخاب برداريد کپي يک آن از خواهيد مي

 از خواهيـد  يم شما مثال) شود مي منتقل صفر کاالها موجودي (کنيد تايپ را خود جديد
 فروشگاه انبار در که کاالهايي و فرعي هاي گروه همان دقيقا (کپي يک خود فروشگاه انبار
 را کار اين توانيد مي منو اين از استفاده با کنيد، ايجاد سيستم در مغازه نام به) است شما
  .دهيد انجام

  
 بـه  آن مجموعـه  زير يکاالها تمام با فرعي گروه يک توانيد مي شما دوم گزينه انتخاب با
  .کنيد تعريف جديدي فرعي گروه نام
 از خواهيـد  مـي  که فرعي گروه و انبار نام مبدا،/ کاالها و گروه قسمت در که شکل اين به
 خواهيـد  مـي  کـه  انباري نام مقصد قسمت در آن روبروي و کرده انتخاب برداريد کپي آن
  .کنيد انتخاب را شود ايجاد آن در فرعي گروه اين
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 گـروه  و انبـار  بـه  مبدا فرعي گروه و انبار از خاص کاالي يک فقط آخر گزينه انتخاب با و

  .شود مي اضافه مقصد فرعي

  
  دوره اول اطالعات
  :حساب طرف معرفي

  .کنيد وارد را خود هاي حساب طرف نام توانيد مي شما منو اين از استفاده با
 در و کنيـد  مـي  تاييد و کرده وارد را دخو حساب طرف نام دکمه اين زدن با: جديد دکمه
 وارد نيـاز  درصـورت  را شـخص  هـر  بـه  مربـوط  موارد اقتصادي کد و آدرس تلفن، قسمت
  .يدكن مي
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 بـه  را خود اشخاص توانيد مي ها حساب طرف تعريف در تسريع براي: ليستي ورود دکمه
  .کنيد تعريف ليستي صورت



     اطالعات اول دوره                                              شركت طرفه نگار

 

 
١٥

  
 هـاي  دکمـه  ماننـد  فـوق  ليـست  گزارش و سطر يک حذف ليست، کل حذف هاي دکمه
  .شد داده توضيح باال در که کاالهاست ليستي ورود در موجود مشابه
.رود مــي کــار بــه حــساب طــرف نــام اصــالح يــا حــذف بــراي: اصــالح و حــذف دکمــه
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  دوره اول اطالعات
  :برنامه مديريت

  
  برنامه مديريت/ دوره اول اطالعات
 :برنامه تنظيم
  :است سربرگ ٤ داراي دشو مي باز که اي صفحه

  :کاربر سربرگ
 هـر  بـراي  و کـرده  تعريـف  گوناگون کاربرهاي خود برنامه براي توانيد مي قسمت اين در 

 بـه  و شده سيستم وارد خود کاربري نام با شخص هر که دهيد قرار دسترسي سطح کاربر
 اراينکـ  بـراي . باشـد  نداشـته  دسترسي کرده تعيين برايش سيستم مدير که هايي قسمت
 دکمـه  روي سـپس  زده، تيـک " اسـتفاده  هنگـام  در برنامـه  داشتن رمز کلمه "مربع داخل

 سيـستم  از پشتيبان کپي يک دکمه اين زدن از قبل: توجه. (کنيد کليک ها فرم مديريت
  )کنيد تهيه خود
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 کپـي  خـود  اطالعـات  از عمليـات  انجـام  از قبـل  اينکـه  بر مبني پيغامي دکمه اين زدن با

 بـاز  دسترسـي  سـطح  صـفحه  آن تاييـد  بـا  که شود مي داده نمايش کنيد يهته پشتيبان
  :شود مي
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 همـه  بـه  کـاربر  ايـن  که شده تعريف ١ رمز کلمه با مدير کاربر نام فرض پيش صورت به

 زده را جديـد  کاربر دکمه بايد جديد کاربر تعريف براي. دارد دسترسي برنامه هاي قسمت
 مـي  را عبـور  کلمه مجدد سيستم تاييد، از پس کنيد، اردو را نظر مورد عبور کلمه و نام و

  .شود مي تعريف جديد کاربر آن تاييد و ورود با که پرسد
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" دارد تـام  اختيار برنامه در کابر اين "تيک کاربر اين براي دسترسي سطح ايجاد براي حال
 تمـامي  شـود  مي باز که اي صفحه در. بزنيد را دسترسي سطح تعيين دکمه و برداشته را

 خواهيـد  نمـي  که را منوهايي شوند، مي داده نمايش صفحه چپ سمت در برنامه منوهاي
. برداريد را دارد دسترسي اجازه تيک و کرده انتخاب را باشد داشته دسترسي آنها به کاربر
 معنـاي  بـه  کـه  شـود  مي ايجاد  عالمت داريد مي بر را آنها تيک که منوهايي کنار در
 اجازه تيک کنيد ايجاد را منو آن براي دسترسي بخواهيد اگر و تاس دسترسي سطح عدم

 تاييد را ها فرم و زده را دسترسي سطح تاييد دکمه سپس و. گذاريد مي را دارد دسترسي
  .کنيد
 شـده  داده تام اختيار کاربر به دکمه اين زدن با: ها قسمت تمام به دسترسي امکان دکمه

  .ددار دسترسي اجازه قسمتها همه به و
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 نـام  شـما  از افـزار  نرم اجراي از قبل کنيد اجرا را برنامه که بار هر بعد به اين از

  .پرسد مي را رمز کلمه و کاربر
  

  :ها حساب بستن دکمه
 مي شما که است زماني براي شود مي فعال دوره اول عمليات بستن از پس که دکمه اين

  .کنيد ايجاد جديد مالي سال و ببنديد را خود جاري مالي سال هاي حساب خواهيد
  :مشخصات برگ سر
  .کنيد وارد را شرکت يا خود شخصي مشخصات توانيد مي قسمت اين در
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  :کاال برگ سر
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 خـود  شـغل  نـوع  بـه  توجه با را خود کاالهاي عنواني مشخصات توانيد مي قسمت اين در
 هـاي  قـسمت  در بعـد  بـه  اين از انبار کنيد تايپ اصلي گروه روبروي اگر مثال دهيد تغيير
  . شود مي داده نشان انبار اصلي، گروه جاي به برنامه مختلف

 در برنامـه  فـرض  پـبش  حالـت  بـه  ايـد  داده تغييـر  کـه  مواردي فرض پيش دکمه زدن با
  .آيد مي
 کـه  کنيـد  مشخص را خود کاالي نام نمايش نحوه توانيد مي صفحه اين پايين قسمت در
 آن بـه  مربوط اصلي گروه و فرعي گروه يا شود داده نشان کاال نام فقط کاال نام نمايش در
  .شود داده نمايش هم کاال

 ميـانگن  فـروش،  قيمت از کاال قيمت انبار حواله در که کنيد مشخص توانيد مي همچنين
 داده توضـيح  بيـشتر  انبـار  حوالـه  قـسمت  در.(بيايد خريد قيمت آخرين يا و خريد قيمت
  .)شد خواهد

  :متفرقه سربرگ
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 کـه  کنيـد  تنظـيم  خـود  نيـاز  حسب بر را موارد سري يک توانيد مي شما سربرگ اين در
 در عنـاوين  "قـسمت  در. شـد  خواهـد  آورده برنامـه  بـا  کار هنگام دوره طي در آن توضيح
 شـما  حوالـه  يـا  رسـيد  انتهاي در خواهيد مي که را مواردي" حواله و رسيد پرينت انتهاي
  .کنيد مشخص را شود چاپ

  برنامه مديريت/ دوره اول اطالعات
 :تاريخ تنظيم

 به توجه با اعمال تماي تاريخ تغيير صورت در "اينکه بر مبني پيغامي گزينه اين انتخاب با
 بـا  که دهد مي" خير يا هستيد مطمئن عمليات اين از اينکه و شود مي انجام جديد تاريخ
 و کـرده  تنظـيم  را ودخ سيستم تاريخ توانيد مي شما و شده باز زير صفحه بله دکمه زدن
  .کنيد تاييد

  
  

   دوره اول اطالعات
  :شده وارد کاالهاي مايشن

 گـزارش  براي توانيد مي. دهد مي نشان ايد کرده وارد که کاالهايي از گزارشي قسمت اين
 تهيـه  گـزارش  خاصي محدوده براي و کنيد محدود را گيري گزارش و گذاشته شرط خود
  .کنيد
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 تنظيمـات  سـري  يـک  توانيد مي شما پيشرفته گزارش قسمت رد: پيشرفته گزارش دکمه
 در خواهيـد  مـي  کـه  هـايي  ستون توانيد مي مثال . دهيد انجام گيري گزارش براي خاص
 را آنهـا  تيـک  ببينيـد  خواهيـد  نمـي  که را هايي ستون يا زده تيک ببينيد گيري گزارش
 مرتـب  اساسـي  چـه  بـر  شما گزارش که کنيد مشخص سازي مرتب قسمت در و. برداريد
  .بزنيد را نمايش پيش دکمه سپس...). کاال، کد کاال، نام(شود
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  دوره اول اطالعات
  :دوره اول عمليات انتهاي

 توانيد مي و شود مي فعال برنامه منوهاي و شده بسته دوره اول عمليات دکمه اين زدن با
 از دکمـه  اين زدن از بلق است بهتر. دهيد انجام را خود عمليات ساير و رسيدها ها، حواله

  .کنيد تهيه پشتيبان کپي يک خود اطالعات
  

  :پشتيبان کپي تهيه روش
  .کنيد انتخاب را اطالعات ذخيره گزينه صدور، منوي از

  
  .کنيد کليک ... مسير در پشتيبان کپي تهيه دکمه روي شود مي باز که اي صفحه در
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 My صفحه شبيه اي صفحه Computer ذخيـره  بـراي  خود دلخواه رمسي. شود مي باز 
 در روز تـاريخ  بـه  پـشتيبان  کپـي . بزنيـد  را Save دکمه و کرده انتخاب را پشتيبان کپي
  .شوند مي ذخيره Zip فايل يک قالب در ها پشتيبان کپي. شود مي ذخيره انتخابي مسير

  
  ....:مسير از پشتيبان کپي بازگرداندن دکمه
 قـبال  کـه  را پـشتيباني  کپي خواهيد مي شما که شود مي استفاده زماني براي گزينه اين
 آن ادامـه  از يـا  دهيـد  تغيير يا ببينيد را آن اطالعات و برگردانيد برنامه در ايد کرده تهيه
  . کنيد کار به شروع

 کـه  را مـسيري . شود مي باز My Computer صفحه شبيه اي صفحه دکمه اين زدن با
 کپـي  ي شـده  zip فايـل  روي و کـرده  انتخـاب  شـده  ذخيره مسير آن در پشتيبان کپي

  .بزنيد را  Open دکمه و کرده کليک  نظر مورد پشتيبان
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 بـا  برنامـه  مجـدد،  اجـراي  بـا  و شـده  بـسته  شما برنامه پشتيبان کپي بازگرداندن از پس

  .شود مي باز جديد اطالعات

  دوره  اول اطالعات با مرتبط پاسخ و پرسش

  .هستند فعال غير منوها افزار نرم اجراي از پس

 کـه  است اين آن ترين عمده که باشد تواند مي دليل دو به منوها بودن فعال غير
 و کـرده  وارد را دوره اول اطالعات بايد ابتدا و هستيد دوره اول و کرده نصب تازه را برنامه
  شـما  منوهـاي  و هستيد دوره طي اگر ولي. شود فعال شما منوهاي تا ببنديد را دوره اول
 که کاربري نام براي و ايد کرده تعريف کاربر نام خود برنامه براي احتماال هستند فعال غير
 هايي قسمت به کاربر اين و ايد  کرده تعريف دسترسي سطح ايد شده افزار نرم وارد آن با
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 شـوند  فعـال  منوهـا  کاربر اين براي خواهيد مي اگر ندارد، دسترسي هستند فعال غير که
  .کنيد ايجاد دسترسي سطح او براي بايد
  ؟است غيرفعال جديد کاالي دکمه کاال معرفي فرم در

 تعريـف  را خـود  فرعـي  و اصلي هاي گروه کاال، بندي طبقه قسمت در بايد ابتدا 
 کـاال  آن بـراي  خواهيـد  مـي  که را مربوطه فرعي و اصلي گروه کاال معرفي فرم در و کرده
  .شود فعال يدجد کاالي دکمه تا  کرده انتخاب کنيد تعريف
  ؟است خالي کاال واحد BOX کاال معرفي فرم در

 موردنيـاز  واحدهاي ، کاال معرفي فرم در ، F٤ کاال واحد دکمه طريق از بايد ابتدا
  .دهد نمايش را آنها کاال واحد BOX در تا کنيد تعريف را خود

 مـت قي ميـانگين  اينکـه  دليل به دهد مي پيغام دوره اول اطالعات بستن هنگام
  ؟ببنديد را خود دوره اول توانيد نمي ايد نکرده وارد را کاالها از بعضي خريد

 دارند موجودي که ايد کرده تعريف کاالهايي شما که است دليل اين به پيغام اين
 موجـودي  دوره اول در که کاالهايي. ايد نکرده وارد را خريد قيمت ميانگين آنها براي ولي
  .شود وارد خريد قيمت ميانگين اآنه براي بايد حتما دارند

 بکـاپ  مـسير  در مربوطـه  ZIP فايل و گيرد نمي پشتيبان کپي افزار نرم
  ؟شود نمي ساخته گيري

 آن نـام  يـا  و اسـت ی  طـوالن  کنيد ذخيره آن در خواهيد مي را پشتيبان کپي که مسيري 
 سيستم اخلد را افزار نرم دي سي همچنين. باشد مي فارسي حروف داراي و بوده طوالني

ــته ــد، Open را آن و گذاسـ ــل از کنيـ ــه داخـ ــل دو Anbar پوشـ  و HLO.ZIP فايـ
HLO.UNZIP ــسير در را ــصب م ــه ن ــي برنام ــرده کپ ــام و ک ــا ن ــه را آنه  و PK.ZIP ب
PK.UNZIP خـود  افـزار  نرم نصب مسير پوشه نام داشتيد مشکل هم باز اگر. دهيد تغيير 



     اطالعات اول دوره                                              شركت طرفه نگار

 

 
٣٠

 داريـد  نگـه  DataBase پوشـه  از کپـي  کيـ  خـود  برنامه نصب مسير در و داده تغيير را
 نـصب  مجـدد  و کـرده  پاک را برنامه سپس) دارد قرار پوشه اين در شما اطالعات تمامي(

  .کنيد کپي خود افزار نرم نصب جديد مسير در را DataBase پوشه و کنيد
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  :صدور

  
 

  صدور
 :خريد سفارش
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  :سفارش
 کـه  را کااليي نام کاال،  نام قسمت در. بدهيد کاال خريد سفارش توانيد مي قسمت اين در
 سـفارش  شـخص  نـام  تعـداد،  واحد، و کرده وارد را دهيد سفارش خريد براي خواهيد مي

 و کـرده  وارد را داريـد  نظـر  مـورد  کـاالي  براي توضيحاتي اگر و کاال قيمت سقف دهنده،
 همين االيب قسمت در کنيد تهيه پرينت خود سفارش فرم از خواهيد مي اگر. کنيد تاييد
  .بزنيد تيک را" خريد سفارش چاپ "صفحه

 
  :نمايش

  .بگيريد پرينت آنها از مجدد و ببينيد را خود خريدهاي سفارش توانيد مي قسمت اين در
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 سفارش آن به مربوط سطر روي کنيد حذف را خريدي سفارش بخواهيد اگر: حذف دکمه
  .بزنيد را حذف دکمه و کرده کليک
 داده نـشان  گـزارش  يک قالب در شما هاي خريد سفارش دکمه اين نزد با: نمايش دکمه
  .کنيد تهيه پرينت آن از چاپ دکمه زدن با توانيد مي که شود مي
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   صدور
  :انبارها بين حواله

) اصـلي  گروه (انبار يک از را خود کاالهاي از تعدادي توانيد مي شما منو اين از استفاده با
  .دهيد انتقال يگرد) اصلي گروه (انبار يک به
 و کـرده  انتخـاب  کنيد خارج آن از را کاالها خواهيد مي که را انباري مبدا انبار قسمت در
 آن وارد را مبدا انبار از شده خارج کاالهاي خواهيد مي که را انباري مقصد انبار قسمت در

 ردکيبـو  روي از دکمه يک و کرده کليک مبدا کاالي ستون زير سپس. کنيد انتخاب کنيد
 دهيـد  انتقـال  خواهيـد  مـي  کـه  را کااليي شود، مي باز کاالها جستجوي ليست بزنيد، را

 انتخـاب  را مقـصد  کاالي نام و کرده کليک مقصد کاالي ستون زير سپس و کرده انتخاب
 مـي  کـه  را کااليي تعداد و واحد سپس) . است يکي مقصد و مبدا کاالي نام عموما.(کنيد

 سـپس  و کنيـد  وارد داشـتيد  کـاال  براي توضيحاتي اگر و کرده وارد دهيد انتقال خواهيد
 تعـداد  از کرديد وارد تعداد ستون در که تعدادي به دکمه اين زدن با. بزنيد را تاييد دکمه
  .شود مي اضافه مقصد انبار در مقصد کاالي تعداد به و شده کم مبدا انبار در مبدا کاالي
 چـاپ  تعـداد  قسمت در که تعدادي به بزنيد تيک" شود چاپ تاييد از پس "قسمت در اگر
  .شود مي گرفته پرينت حواله اين از ايد کرده وارد
  .است شده داده نشان) روز تاريخ(حواله تاريخ و حواله شماره صفحه اين باالي قسمت در
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 در ١٠ مبدا انبار در را موجودي حداقل کاال تعريف قسمت در نگار مدل کاالي براي: نکته
 انبـار  بـه  را آن عـدد  ٢٠ کـه  حـال  و اسـت  عدد ٢٥ کاال اين کل تعداد. بوديم گرفته نظر

 کمتـر  مبدا انبار در کاال اين موجودي که دهد مي پيغام افزار نرم دهيم مي انتقال ديگري
 کـه  سـفارش  فرم تاييد، با که خير يا دهيد مي خريد سفارش آيا است موجودي حدقل از
  .بدهيد خريد سفارش کاال اين از توانيد مي و شده باز شد داده توضيح باال در
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  صدور
  ):ورود (انبار رسيد
 کاالهـا  براي بايد دوره طي در آنها موجودي کردن اضافه و انبار به کاالها کردن وارد براي
  .بزنيد انبار رسيد
 کنيـد  مي دريافت شخص آن از را کاال که حسابي طرف نام شود مي باز که اي صفحه در
 کليک کاال نام ستون زير و کرده انتخاب کنيد آن وارد را کاال خواهيد مي که يانبار نام و

 مـورد  کـاالي  شـود،  مـي  باز کاالها جستجوي ليست زده را کيبورد روي دکمه يک کنيد،
 کـاالي  اگـر  (کنيـد  وارد را کـاال  آن) خريـد  (قيمـت  و واحـد  تعداد، کنيد، انتخاب را نظر

 قـسمت  در را کـاال  آن نام انبار رسيد زدن از قبل بايد دکني انبار وارد بخواهيد را جديدي
  )کنيد تعريف مربوطه انبار در کاال معرفي/ اطالعات ورود
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  صدور
  ):خروج (انبار حواله
  .کنيد مي استفاده منو اين از انبار از کاالها کردن خارج براي
 و دهيـد ب شـخص  آن به را کاال خواهيد مي که حسابي طرف حساب، طرف نام قسمت در
 سـپس . کنيـد  انتخاب کنيد خارج آن از را کاال خواهيد مي که انباري انبار، نام قسمت در
 وارد را کـاال  واحـد  و تعـداد  بعدي هاي ستون در و نظر مورد کاالي نام کاال نام ستون در

 قـسمت  در شـما  انتخاب به توجه با في اين (آورد مي را کاال في اتوماتيک سيستم کنيد،
 شـد،  داده آن توضـيح  دوره اول در که کاال سربرگ/ برنامه مديريت/ برنامه ردعملک تنظيم
 مـي  را قيمت اين ايد کرده انتخاب قسمت آن در شما که اي گزينه به توجه با و باشد مي
  .کنيد تاييد را فرم سپس.) آورد
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  صدور
  :فروش فاکتور صدور

 فـاکتور  کـه  تفاوت اين با. است ارانب حواله مانند دقيقا اطالعات ورود نحوه قسمت اين در
  . شود مي انجام هم مالي عمليات و شده صادر فروش
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 عـوارض  توانيـد  مي صفحه اين در که شود مي باز مقادير ورود صفحه فاکتور تاييد از پس
 شـما  فـاکتور  کلي مبلغ به مبالغ اين و کنيد وارد را شهرداري عوارض يا پرورش و آموزش
 در خواهيـد  مي که را تخفيفي مبلغ يا تخفيف درصد توانيد مي همچنين. شود مي اضافه
 قابـل  مبلـغ  اتوماتيـک  سيـستم  مقـادير  ايـن  ورود از پـس . کنيد وارد کنيد اعمال فاکتور
 حـداکثر  توانيـد  مـي  شما فاکتور سطرهاي تعداد قسمت در. کند مي محاسبه را پرداخت
  .شود مي تاييد شما اکتورف فرم اين تاييد از پس. دهيد تغيير را فاکتور سطرهاي

  
  :فاکتور به حواله دکمه

 فـاکتور  بـه  ايد کرده صادر که را هايي) خروج(انبار حواله توانيد مي شما دکمه اين زدن با
  .کنيد تبديل فروش
 تبـديل  فـروش  فاکتور به خواهيد مي که را اي حواله شماره شود مي باز که اي صفحه در

  .کنيد تاييد و کرده انتخاب کنيد
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 فـروش  فـاکتور  بـه  تبـديل  را آن تاييـد،  دکمـه  انتخـاب  بـا  شما و شده باز انتخابي حواله
  .کنيد مي
 

   صدور
  :فروش فاکتور به حواله تبديل

. کنيـد  فـاکتور  به تبديل را خود خروج هاي حواله يا حواله توانيد مي شما قسمت اين در
  .)کند مي عمل فروش فاکتور صدور صفحه در فاکتور به حواله دکمه مانند(
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 کنيـد  فـروش  فـاکتور  به تبديل خواهيد مي که را هايي حواله شماره يا حواله شماره ابتدا
 تاييد و مقادير ورود از پس. شود مي باز فاکتور مقادير ورود صفحه. کنيد تاييد کرده، وارد
  .شود مي تبديل فروش فاکتور به نظر مورد حواله آن،

  
  صدور
  :توليد
 را محـصول  تعـدادي  اوليه مواد سري يک از بخواهيد و باشيد داشته ليديتو کار شما اگر

  .کنيد استفاده گزينه اين از توانيد مي کنيد توليد
 طبقـه  در محـصول  مـواد  نـام  بـه  يکي و اوليه مواد نام به يکي اصلي گروه دو اينکار براي
 را خـود  محـصول  وادمـ  و اوليه مواد گروه زير را خود اوليه مواد. کنيد تعريف کاالها بندي
  .کنيد تعريف محصول مواد گروه زير

 محـصول  نـام  و محـصول  مـواد  گـروه  کاال، نام و اصلي گروه قسمت زير صفحه در سپس
 کنيـد  توليد خواهيد مي که تعدادي آن روبروي قسمت در و کرده انتخاب را خود توليدي

 و کـرده  کليـک  الکـا  نـام  سـتون  زيـر  صفحه، اين پاييني جدول در سپس . کنيد وارد را
 انتخـاب  اوليـه  مـواد  اصلي گروه از را روند مي بکار محصول توليد در که را اوليه کاالهاي
). باشـند  داشـته  موجـودي  بايـد  اوليه کاالهاي.( کنيد وارد را آن واحد في و تعداد و کنيد
 محـصول  کـاالي  عـدد  ١ بـراي  گيريـد  مي درنظر اوليه مواد براي که واحدي في و تعداد
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 قـسمت  در. کـرد  خواهد ضرب شما توليدي تعداد در را تعداد آن اتوماتيک سيستم است،
 قيمت با مبلغ اين. کنيد وارد را آن مبلغ دارد دستمزد هزينه شما توليد اگر صفحه پايين
 کـرده  وارد کـه  توليدي تعداد به توليد تاييد از پس. شود مي جمع محصول ي شده تمام
 وارد کـه  تعدادي به اوليه مواد از و شده اضافه مربوطه انبار در محصول کاالي تعداد به ايد

  .شود مي کم ايد کرده
 کاالهـاي  و کـرده  تعريـف  اوليه مواد نام به اصلي گروه يک فايل اين در شده ذکر مثال در

 اصلي گروه در خواهيم مي و کنيم مي تعريف آن در را فيروزه و منجوق دکمه، نخ، پارچه،
  .کنيم توليد عدد ١٠ تعداد به را  فيروزه مدل دوزي نگس مانتوي خود انبار

  
 مـي  نـشان  را محصول کاالي از عدد يک ي شده تمام قيمت شده، تمام قيمت قسمت در
  . دهد
 و اسـت  جديـد  کاالي و گروه تعريف در کار راحتي براي جديد گروه و جديد کاالي دکمه
 .کنيد تعريف جديد کاالي و گروه توانيد مي ببنديد را توليد صفحه اينکه بدون
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  فرموله توليد/ صدور
  :توليد
  .شود داده توضيح توليد فرمول/فرموله توليد قسمت بايد منو اين توضيح از قبل
 

   فرموله توليد/ صدور
  :توليد فرمول
 ايـن  از زمـاني  کـه  تفـاوت  اين با باشد مي توليد مانند دقيقا قسمت اين در اطالعات ورود
 کنيـد  مـي  اسـتفاده  مرتب صورت به را توليد فرمول يک شما که دشو مي استفاده گزينه
 توليـد  مـشخص  اوليـه  مواد سري يک با را خاص کاالي يک دقيقا ماهيانه يا هفتگي مثال
 تعريـف  را محـصول  آن توليـد  فرمـول  قسمت اين در کار سرعت و راحتي براي. کنيد مي
 ايـن  در. کنيـد  مي توليد را کاال ناي توليد/فرموله توليد منوي طريق از پس اين از و کرده
 به توليد فرمول چون کرد وارد توان نمي را دستمزد هزينه و واحد في توليدي، تعداد فرم

 بخواهيـد  کـه  هربـار  شما و باشند متغير است ممکن موارد اين و شده تعريف کلي صورت
  .کنيد وارد دستي را موارد اين بايد بزنيد توليد
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  فرموله توليد/ صدور
  :وليدت
 از کـه  را محصولي توانيد مي شما محصول، توليد قسمت در شود مي باز که اي صفحه در
 آن از توليـدي  تعـداد  سپس و کرده انتخاب را ايد کرده تعريف توليد فرمول آن براي قبل

 بـه  هـا  قيمت و شود مي داده نشان انتخابي، محصول توليد فرمول . کنيد وارد را محصول
 وارد هـم  را دسـتمزد  هزينـه . شـود  مـي  خوانده کاال قيمت يانگينم از فرض پيش صورت
  .شود انجام توليد تا کنيد تاييد سپس و کرده

  
 

  فرموله توليد/ صدور
  :فرمول اصالح
  .کنيد تاييد و کرده انتخاب کنيد اصالح را آن توليد فرمول خواهيد مي که را محصولي
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 . کنيد تاييد و کرده اعمال را تغييرات ، شود مي باز فرمول تعريف صفحه

  صدور
  :اطالعات ذخيره

  .است شده داده توضيح قبل هاي قسمت در
 

  :خروج/ صدور
  .شويد مي خارج برنامه از و شده بسته شما افزار نرم گزينه اين انتخاب با
  

 :صدور با مرتبط پاسخ و پرسش     

 فـروش  کتورفـا  صـدور  يا و خروج حواله صدور انبارها، بين حواله صدور هنگام
  ؟است کمتر موجودي حداقل از شما موجودي که دهد مي پيغام

 معرفـي  قـسمت  در خـود  کـاالي  براي که کنيد مي مشاهده زماني را پيغام اين 
 وارد عـدد  ١٠ را مقـدار  حـداقل  اگـر  مثـال  عنوان به. باشيد کرده وارد مقدار حداقل کاال،
 چـون  بفروشـيد  را عـدد  ١١ بخواهيـد  و باشد عدد ١٥ شما فعلي موجودي و باشيد کرده
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 بـه  اسـت  کمتر ) عدد ١٠ ( کاال موجودي حداقل از که شود مي عدد ٤ شما کاالي مانده
  .دهد مي پيغام شما
  ؟آورد نمي کاالها ليست در را نظر مورد کاالي نام فروش فاکتور در

 کـه  آورد مي را کاالهايي فقط فروش فاکتور در. ندارد موجودي نظر مورد کاالي 
 را منفـي  موجـودي  تيک متفرقه، سربرگ تنظيمات، قسمت در اينکه مگر دارند موجودي

  .باشيد زده
 عـوارض  و پـرورش  و آمـوزش  عـوارض  گزينه دو فاکتور، مقادير ورود صفحه در

  ؟دهد نمي نشان را شهرداري

 از بعـد  عوارض درصد دريافت عدم "تيک متفرقه، برگ سر تنظيمات، قسمت در 
  .برداريد را" ورفاکت تاييد
  ؟آورد نمي را اوليه کاالهاي از بعضي اوليه، مواد ليست توليد، در

 کـه  آورد مـي  را کاالهـايي  فقـط  ليست اين در. ندارد موجودي نظر مورد کاالي 
 را منفـي  موجـودي  تيک متفرقه، سربرگ تنظيمات، قسمت در اينکه مگر دارند موجودي

  .باشيد زده
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  :اطالعات ورود

  
  

 :واحد معرفي/ اطالعات ورود
  .است شده داده توضيح دوره اول اطالعات قسمت در
 

 :کاال بندي طبقه/ اطالعات ورود
 .است شده داده توضيح دوره اول اطالعات قسمت در
 

 :کاال معرفي/ اطالعات ورود
 .است شده داده توضيح دوره اول اطالعات قسمت در
 

 :حساب طرف معرفي/ اطالعات ورود
 .است شده داده توضيح دوره اول العاتاط قسمت در
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 :خدماتي کار معرفي/ اطالعات ورود
 در توانيـد  مـي . کنيـد  تعريف را خود نظر مورد خدماتي کارهاي توانيد مي قسمت اين در

 تعريـف  خـدماتي  کـار  نـام  بـه  فرعي گروه يک و اصلي گروه يک کاال، بندي طبقه قسمت
  .کنيد تعريف هگرو آن در را خود خدماتي کارهاي و کرده

  
 توانيـد  مـي  نياز صورت در. کنيد وارد را خود نظر مورد خدماتي کار و زده را جديد دکمه
  .کنيد تعريف پايه قيمت و کد خود خدماتي کار براي
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 ليـست  در فـروش  فاکتور قسمت در شوند مي تعريف قسمت اين در که خدماتي کارهاي
  .بزنيد فروش فاکتور آنها براي توانيد مي شما و شوند مي داده نشان کاالها

 
 :کاال ورود در تکرار/ اطالعات ورود
  .است شده داده توضيح دوره اول اطالعات قسمت در
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  :اصالحات

  
  

  اصالحات
 :انبارها بين حواله اصالح

 را کنيـد  اصـالح  خواهيـد  مـي  کـه  نظـر  مورد حواله شماره شود مي باز که اي صفحه در
 دکمـه  روي کنيـد  پـاک  را حوالـه  خواهيـد  مي اگر. (بزنيد را اصالح دکمه و هکرد انتخاب
  .)شد خواهد پاک شما سيستم از کال نظر مورد حواله کنيد کليک حذف

  
 مـي  بـاز  شـما  انتخـابي  حواله شماره به مربوط صفحه اصالح، دکمه روي بر کليک از پس
  .کنيد يدتاي و کرده اعمال را خود تغييرات توانيد مي شما و شود
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  اصالحات
 :انبار رسيد اصالح
  .بزنيد را اصالح دکمه و کرده انتخاب را خود نظر مورد رسيد شماره

  
  .کنيد تاييد و کرده اعمال را خود تغييرات شود، مي باز مربوطه رسيد صفحه

  اصالحات
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 :انبار حواله اصالح
  .نيدبز را اصالح دکمه و کرده انتخاب را خود نظر مورد حواله شماره

  
  .کنيد تاييد و کرده اعمال را خود تغييرات شود، مي باز مربوطه حواله صفحه

  
  اصالحات
 :فروش فاکتور اصالح
  .بزنيد را اصالح دکمه و کرده انتخاب را خود نظر مورد فاکتور شماره
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  .کنيد تاييد و کرده اعمال را خود تغييرات شود، مي باز مربوطه فروش فاکتور صفحه

  اصالحات
 :انبار اوليه وجوديم
 وارد دوره اول قـسمت  در که را کاال يک دوره اول موجودي توانيد مي شما قسمت اين در

 مـي  کـه  را کـااليي  نـام  و فرعـي  گـروه  اصـلي،  گروه کار اين براي. کنيد اصالح ايد کرده
 کاال اوليه مقدار اصالح دکمه و کرده انتخاب دهيد تغيير را آن دوره اول موجودي خواهيد

  .بزنيد را
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 وارد دوره اول در کـه  مقـداري  (کـاال  اوليـه  موجودي مقدار شود مي باز که اي صفحه در

 ميانگين قيمت ،)است موجود انبار در اکنون که تعدادي (کاال فعلي موجودي مقدار ،)شده
 اوليـه  موجـودي  مقـدار  ورود قسمت در توانيد مي شما و است شده داده نشان کاال خريد
 ميـانگين  کـاال،  ميـانگين  قيمـت  اصـالح  قسمت در و کاال صحيح دوره اول مقدار صحيح
  .دهيد تغيير را کاال دوره اول قيمت
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  اصالحات
 :توليد
 مـي  نشان ايد داده انجام حال به تا که را هايي توليد تمامي شود مي باز که اي صفحه در
 مـي  تاييـد  و کرده انتخاب کنيد اصالح را آن توليد خواهيد مي که توليدي محصول. دهد
  )شد خواهد حذف کال توليد حذف دکمه انتخاب با. (کنيد
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  .کنيد تاييد و کرده اعمال را خود اصالحات شود مي باز که اي صفحه در
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  اصالحات
 :کاالها موجودي اصالح
 مـي  مرتـب  را آن باشـد  شده ايجاد شما کاالهاي موجودي در ريختگي بهم اگر گزينه اين
  .کند
 و ورود عمليـات  اينکـه  بـه  توجـه  بـا  " اينکه بر مبني هشداري پيغام گزينه ينا انتخاب با

 بـر  کـاال  موجـودي  عمليـات،  انجام از پس باشد مي صحيح کاردکس در شده ثبت خروح
 با کاالها موجودي بله دکمه انتخاب با که دهد مي" شود مي روز به کاردکس مانده اساس
 بلـه  دکمه انتخاب از پس. شد خواهد اصالح شما فاکتورهاي و ها حواله رسيدها، به توجه
 منتظـر  بايـد  شـود  داده پيغـام  اين که زماني تا ،" شد انجام عمليات "ميدهد پيغام شما به

  .نکنيد لغو را عمليات و بمانيد

  
  

  اصالحات
 :حواله قيمت مجدد محاسبه

 زدن با شدبا آمده وجود به شما کاالي ميانگين قيمت در ريختگي بهم اگر قسمت اين در
 ميـانگين  قيمـت  و رسـيدها  به توجه با کاال ميانگين قيمت ، قيمت ميانگين اصالح دکمه
 آمد خواهد وجود به زماني ريختگي بهم اين. (شد خواهد محاسبه مجدد کاال آن دوره اول
 اسـتفاده  آمـد  خواهـد  آن توضيحات سيستم قسمت در که منفي فروش امکان از شما که

  )باشيد کرده
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 :اصالحات با مرتبط هاي پاسخ و پرسش     

  ؟شود مي داده نشان اشتباه و ريخته بهم کاال قيمت ميانگين يا کاال موجودي

 و کاالهـا  موجـودي  اصـالح / اصالحات قسمت از کاال موجودي کردن مرتب براي
 عمـل  حوالـه  قيمـت  مجـدد  محاسبه/ اصالحات طريق از کاال قيمت ميانگين اصالح براي
  .نماييد
  ؟کنيد حذف را فروشي فاکتور يا حواله رسيد، خواهيد مي

 حوالـه  رسيد، توانيد مي فروش فاکتور يا حواله رسيد، اصالح/ اصالحات طريق از
.کنيـد ) اصـالح  دکمـه  (اصـالح  يـا ) حـذف  دکمـه  (حـذف  را خـود  نظـر  مـورد  فاکتور يا
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  :سيستم

  
  

  برنامه عملکرد تنظيم/ سيستم
  :برنامه مديريت

 

  
  
 آن هـاي  قسمت از برخي اينجا در. شد داده توضيح دوره اول اطالعات قسمت در ومن اين
  .شد خواهد داده توضيح بود نشده بيان تفصيل به دوره اول اطالعات در که

 داده توضـيح  کامـل  طـور  به دوره اول عمليات قسمت در: کاال و مشخصات کاربر، سربرگ
  .شد
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  : متفرقه برگ سر

  
  
  
 هـاي  قـسمت  در آنهـا  انتخـاب  عـدم  يـا  انتخاب با که دارد وجود يموارد سربرگ اين در

  :شود مي ايجاد تغييراتي برنامه مختلف
  

  
 موجودي از بيشتر يا دهيد انجام منفي فروش توانيد مي شما گزينه اين براي تيک زدن با

 اصخـ  کاالي يک از انبار در اگر مثال. بزنيد فروش فاکتور يا خروج حواله انبار در کاال يک
 و انبـار  حوالـه / صـدور  قـسمت  در باشـيد  زده را قـسمت  اين تيک و باشيد داشته عدد ٢

 يـا  فـاکتور  عـدد،  ٢ از بيـشتر  خـاص  کـاالي  آن از توانيد مي فروش، فاکتور صدور/ صدور
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 شـما  بـه  شـده  انتخـاب  کاالي تاييد هنگام گزينه اين انتخاب عدم صورت در بزنيد حواله
 نمـي  اسـت  بيـشتر  انبار در کاال فعلي تعداد از شما انتخابي تعداد چون که دهد مي پيغام
  .کنيد تاييد را فاکتور يا حواله توانيد

  
 و انبـار  حوالـه /صـدور  انبـار،  رسـيد /صدور هاي قسمت در برداريم را قسمت اين تيک اگر

  .شود نمي داده نمايش في ستون فروش، فاکتور صدور/صدور

  
  

  
 و انبـار  حوالـه /صـدور  انبـار،  رسـيد /صـدور  قـسمت  در بـرداريم  را قـسمت  ايـن  تيک اگر

 کـاال  واحد توان نمي و شود نمي داده نمايش کاال واحد ستون فروش، فاکتور صدور/صدور
  .کرد انتخاب مذکور صفحات در را
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 زمـاني  يعني کنيد مي استفاده انبار واحدي دو سيستم از که است زماني براي گزينه اين
 ورود قـسمت  در گزينـه  ايـن  انتخـاب  با. کنيد تعريف واحد ود کاال يک براي بخواهيد که

 براي بايد که شود مي" اضافه کارتن هر در تعداد "نام به قسمت يک کاال، معرفي/ اطالعات
  .کنيد وارد را آن کارتن هر در تعداد خود کاالي

  
 ش،فرو فاکتور صدور/صدور و انبار حواله/صدور انبار، رسيد/صدور هاي قسمت در همچنين
 تعـداد  کـردن  وارد بـا  کـه  شـود  مـي  اضافه کارتن نام به ستون يک تعداد ستون بر عالوه
 در شما اگر مثال عنوان به. کند مي محاسبه را کاال عددي تعداد اتوماتيک سيستم کارتن
 زيـر  رسـيد  فـرم  در سپس و باشيد زده را ١٢ عدد کاال معرفي در کارتن در تعداد قسمت
 مـي  را ٢٤ عدد تعداد ستون زير اتوماتيک صورت به سيستم زنيدب را ٢ عدد کارتن ستون
 )٢*١٢=٢٤.(آورد
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 طـرف  تعريـف  در حـساب،  طـرف  معرفـي / اطالعات ورود قسمت در گزينه اين انتخاب با

 هـم  کـد  خـود  حـساب  طـرف  بـراي  توانيـد  مـي  حساب طرف نام بر عالوه جديد حساب
  .دهيد اختصاص
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 فروش، فاکتور صدور/صدور و انبار حواله/صدور انبار، رسيد/صدور هاي قسمت در همچنين
 کـد  توانيـد  مـي  شـما  و دهـد  مي نشان هم را حساب طرف کد حساب، طرف نام روبروي
 مربوطـه  حساب طرف نام اتوماتيک سيستم کد، انتخاب با و کنيد انتخاب را حساب طرف
 .آورد مي را

  

                     
 صـدور /صـدور  و انبـار  حواله/صدور انبار، رسيد/صدور هاي تقسم در گزينه اين انتخاب با

 فقـط  و شده حذف دوم سطر کنيد انتخاب مجزا سطر ٢ در را کاال يک اگر فروش، فاکتور
 چند در را کاال يک توانيد مي نزنيد تيک را گزينه اين اگر ولي است قبول مورد اول سطر
  .کنيد انتخاب مجزا سطر
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 صـورت  بـه  کنيـد  مـي  تبـديل  فـروش  فـاکتور  به را حواله که نيزما گزينه اين انتخاب با
  .شود مي چاپ فروش فاکتور و شود مي فرستاده پرينتر به پرينت يک اتوماتيک

  

  
 در. شود نمي داده تکراري شماره با حواله يا رسيد ثبت اجازه شما به گزينه اين انتخاب با

 و کنيـد  ثبـت  تکـراري  شـماره  با هحوال يا رسيد توانيد مي گزينه اين انتخاب عدم صورت
 مي قرار شماره همان با اول حواله يا رسيد انتهاي در تکراري شماره با دوم حواله يا رسيد
  .گيرد

  

  
 گزينـه  دو فاکتور، مقادير ورود صفحه در فروش، فاکتور تاييد از پس گزينه اين انتخاب با

  .ودش نمي داده نشان پرورش و آموزش عوارض و شهرداري عوارض
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 انبـار،  رسـيد /صـدور  هـاي  قـسمت  در کـاال  جـستجوي  صـفحه  در گزينـه  ايـن  انتخاب با

 شـود  مي داده نشان ها گروه کليه کاالهاي فروش، فاکتور صدور/صدور و انبار حواله/صدور
 انتخـاب  انبـار  نـام  روبـروي  کـه  انبـاري  کاالهـاي  فقط گزينه اين انتخاب عدم صورت در

  .دهد مي نشان ايد کرده

  
 آخـرين  اتوماتيـک  صـورت  بـه  فـروش  فاکتور به حواله تبديل هنگام گزينه اين انتخاب با

  .شود مي لحاظ فروش قيمت
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 و انـد  کـرده  مـي  اسـتفاده  ٤,١ ورژن انبار افزار نرم از که است مشترياني براي گزينه اين

  .اند داده ارتقا را خود افزار نرم اکنون
  

 توضـيح  دوره اول اطالعـات  قسمت در: تاريخ متنظي/ برنامه عملکرد تنظيم/ سيستم
  .شد داده

  
  برنامه عملکرد تنظيم/ سيستم
 :قلم و کاغذ تنظيم

 Print صفحه گزينه اين انتخاب با Setup نـام  توانيـد  مـي  شـما  و شـود  مي باز ويندوز 
  .کنيد تنظيم را خود کاغذ سايز و پرينتر

  
  :انبار وضعيت/ سيستم
  :انبار کنترل

 شود مي باز اي صفحه گزينه اين انتخاب با. شود مي استفاده گرداني انبار يبرا منو اين از
 انجـام  آن براي را گرداني انبار خواهيد مي که فرعي گروه و اصلي گروه بايد ابتدا شما که

 کاالهـاي  کليـه  جـدولي  در نظـر  مـورد  فرعـي  گروه و انبار انتخاب با. کنيد انتخاب دهيد
 ، موجـودي  سـتون  در و شـود  مـي  داده نمـايش  انتخـابي  فرعـي  گـروه  و انبار در موجود

 را تعـدادي  شـده  شـمارش  ستون در بايد شما و شود مي داده نمايش کاال فعلي موجودي
 در را فعلي موجودي فرض پيش صورت به. (کنيد وارد ايد کرده شمارش خود انبار در که
  .بزنيد را رهذخي دکمه صحيح هاي موجودي کردن وارد از پس.) آورد مي ستون اين
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  :ها مغايرت نمايش/ انبار وضعيت/ سيستم ‐

 اخـتالف  شـده  شمارش ستون و موجودي ستون در که را کاالهايي باال فرم ذخيره از پس
  .دهد مي نشان دارند مقدار
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 را آن نداريد قبول را مغايرتي اگر. (کنيد تاييد و زده تيک داريد قبول که را هايي مغايرت
  .)کنيد حذف را آن بعد تا نکنيد انتخاب
 کـرده  وارد شده شمارش قسمت در که موجودي مطابق شما، هاي موجودي تاييد از پس
  .شود مي تنظيم ايد
  

  :ها مغايرت کل حذف/ انبار وضعيت/ سيستم  ‐
 بـا . کنيـد  استفاده منو اين از کنيد حذف را خود نشده تاييد هاي مغايرت خواهيد مي اگر

  .شد خواهد حذف شما هاي ايرتمغ تمامي گزينه اين انتخاب
  

  :آرم انتخاب/ سيستم
 شـود  مـي  باز که اي صفحه در. کنيد انتخاب را خود شرکت آرم توانيد مي قسمت اين در

  .بزنيد را آرم انتخاب دکمه
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  )باشد bmp فرمت با بايد حتما نظر مورد آرم. (کنيد انتخاب را خود آرم بعد صفحه در

  
 فاکتورهـاي  و ها حواله رسيدها، پرينت باالي قسمت در آرم ناي. کنيد تاييد را فرم سپس
  .شود مي داده نمايش فروش
  .بزنيد را آرم حذف دکمه شده انتخاب آرم حذف براي
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  :سيستم با مرتبط هاي پاسخ و پرسش    
 صـحيح  واقعـي  موجودي و نيست يکي سيستم موجودي با انبار واقعي موجودي

  ؟است

 اخـتالف  اين موجب که را فروشي فاکتور يا حواله رسيد، گزارشات، طريق از بايد
 از بايـد  اينـصورت  غيـر  در. کنيـد  اصالح را آن اصالحات طريق از و کرده پيدا شده مقدار
 بـا  را سيـستم  موجـودي  و داده انجـام  گردانـي  انبـار  انبار، وضعيت/ سيستم منوي طريق

  .کنيد يکي واقعي موجودي
  ؟بيافتد شرکت آرم فاکتور يا حواله يد،رس صفحات باالي در خواهيد مي

. کنيـد  تاييـد  و کـرده  انتخاب را خود شرکت آرم آرم، انتخاب/ سيستم قسمت از
  )باشد bmp بايد آرم فرمت(
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  :وضعيت صورت

  
  

  وضعيت صورت
 :١ کاال گزارش

 فروش و خريد قيمت و تعداد همراه به انبارها در موجود کاالهاي از ليستي گزارش اين در
  .هد مي نشان کاال
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 ستون مثال دهيد انجام را خاص تنظيمات سري يک توانيد مي صفحه اين بااليي نيمه در

 خواهيـد  نمـي  کـه  را هايي ستون و بزنيد تيک ببينيد خواهيد مي گزارش در که را هايي
 فـروش  قيمـت  و خريـد  قيمت کاال، نام انبار، تيک فقط مثال اين در. برداريد را آنها تيک
  .شوند مي داده نمايش گزارش در ها ستون اين فقط و شده زده
 گـزارش  و گذاشـته  شـرط  خـود  گـزارش  براي توانيد مي شما صفحه اين پاييني نيمه در

 روي ببينيـد  را خاصي انبار کاالهاي فقط خواهيد مي اگر مثال کنيد محدود را خود گيري
 فقـط  هـم  راسـت  سـمت  در و کنيد انتخاب را نظر مورد انبار و کرده کليک انبار سربرگ
 شود زده تيک مربعي داخل فقط راست سمت در کنيد دقت. (بزنيد تيک انبار مربع داخل
  )کنيد اعمال را شرط آن چپ، سمت در خواهيد مي که
 مي شما هم قسمت اين در که شود مي باز ديگري صفحه گزارش تهيه دکمه زدن از پس
  .دهيد انجام را ديگر تنظيمات سري يک توانيد
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 اندازه و چاپگر نام و فونت تغيير گزارش، هاي ستون ترتيب گزارش، سازي مرتب نوع مثال
 ذخيره text فايل يک قالب در را شما اطالعات Txt فايل دکمه. کنيد تنظيم را ها ستون
  .کند مي
  .شود مي داده نشان گزارش اطالعات فرم اين تاييد از پس
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  وضعيت صورت
 :٢ کاال گزارش

 و گذاشـته  شـرط  خـود  گـزارش  براي توانيد مي شما و باشد مي کاالها از ديگري رشگزا
 تيـک  شـود  اعمـال  شرط آن خواهيد مي که مربعي داخل. کنيد محدود را گيري گزارش
  .کنيد انتخاب را خود شرط و زده

  
  

  .شود داده نمايش مربوطه گزارش تا بزنيد را گزارش تهيه دکمه
 آن بـااليي  نيمه در که شود مي باز اي صفحه دکمه اين نتخابا با: پيشرفته گزارش دکمه
 را آنهـا  اولويت و کنيد مشاهده گيري گزارش در خواهيد مي که را هايي ستون توانيد مي

 شـروط  يـا  اطالعـات  سـازي  مرتـب  نوع توانيد مي صفحه پاييني نيمه در و کنيد انتخاب
  .کنيد اعمال را بيشتري
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  وضعيت صورت
 :ها حساب طرف

 داده نمـايش  تلفـن  و آدرس همـراه  به شما هاي حساب طرف ليست گزينه اين انتخاب با
  .شود مي
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  وضعيت صورت
 :انبار کل دوره آخر

 

  
 شـما . دهـد  مي نشان را روز تاريخ به منتهي شما انبار کل دوره آخر موجودي گزارش اين
 مرتـب  نـوع  و دکنيـ  انتخـاب  قسمت همين در را گزارش اين سازي مرتب نوع توانيد مي

  .کنيد انتخاب کاال کد يا کاال نام ترتيب به را سازي
  

  وضعيت صورت
  :کاالها وضعيت
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  کاالها وضعيت/ وضعيت صورت
 :انبارها اي دوره عمليات وضعيت

  
 دوره عمليات شود تهيه خاص انبار يک يا خاص کاالي يک براي تواند مي که گزارش اين
 تعـداد  وارده، تعـداد  قبـل،  مـاه  موجـودي  قبيل از ارديمو يعني دهد مي نشان را کاال اي

  .کاال فعلي موجودي و صادره
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  کاالها وضعيت/ وضعيت صورت
 :خاص کاالي يک کاردکس

  
. دهـد  مـي  نـشان  کلـي  صـورت  بـه  يا محدود زماني بازه در را خاص کاالي يک کاردکس
  .کاال مانده و صادره تعداد وارده، تعداد قبيل از مواردي

  
  کاالها وضعيت/ عيتوض صورت
 :کاال عملکرد نمايش
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 قبيـل  از مـواردي . دهـد  مـي  نشان را کاالها کليه يا خاص کاالي يک عملکرد گزارش اين
  .کاال فعلي موجودي و حواله رسيد، کاال، دوره اول

  
  وضعيت صورت
 :انبار وضعيت
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٨١

  
  
  .دهد مي نمايش را انبار هر ي شده تفکيک و کلي موجودي گزارش اين

  
  وضعيت صورت
 :ها حواله
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 ببينيـد  را خـود  فـروش  فاکتورهـاي  يـا  ها حواله رسيدها، کليه توانيد مي گزارش اين در

  .کنيد محدود را خود گيري گزارش شروط اعمال با توانيد مي همچنين
  وضعيت صورت
  :توليد



     صورت وضعيت                                             شركت طرفه نگار

 

 
٨٣

  
  
  .کنيد تهيه گزارش ايد داده انجام حال به تا که توليدهايي از توانيد مي قسمت اين در

  وضعيت صورت
  :فاکتورها وضعيت
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 يـا  خـاص  زمـاني  بـازه  يـک  در يـا  کلـي  صـورت  بـه  را فروش فاکتورهاي گزارش اين در
  .دهد مي نشان را خاص حساب طرف يک به مربوط فروش فاکتورهاي
  وضعيت صورت
  :شده تفکيک ‐کاالها گزارش

  
 مي شما که هدد مي نشان شده تفکيک صورت به شما کاالهاي از گزارشي قسمت اين در

  .بچسبانيد خود کاالهاي روي و بريده را آنها توانيد
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  وضعيت صورت
  :حواله و رسيد فاکتور، مجدد چاپ
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 تهيـه  پرينـت  مجـدد  خود رسيد يا حواله فروش، فاکتور از توانيد مي شما قسمت اين در
  .کنيد

  :وضعيت صورت با مرتبط هاي پاسخ و پرسش
 وارد اطالعات که وجودي با توليد و ها حواله ،١يکاال گزارش/ وضعيت صورت در

  ؟ندارد وجود گزارشي دهد مي پيغام ولي ايد کرده

 انتخـاب  گزارشـات  اين شروط به مربوط صفحات چپ سمت در که را شرطي هر
 شما احتماال. باشيد زده تيک را شرط همان مربع بايد حتما هم راست سمت در ايد کرده
  .ايد زده تيک را ديگري شرط راست سمت در و کرده خابانت را شرط يک چپ سمت در
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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                 
 : از اين روش به قرار زير استاشكاالت استفاده .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                
هارد ديسك مي گردد قفـل      مشكالتي نظيرخراب شدن ويندوز و غيره كه منجر به فرمت           

  .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     

ي كه قفل به كامپيوتر متصل است برنامـه قابـل           يك كامپيوتر دلخواه نصب نموده و تا وقت       
 .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
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 كامپيوتر

 محل نصب قفل

 چاپگر

 اسكنر

  :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 upرد صفحهوا )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    وPage down  نجام دهيدا. 
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 انتخـاب 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"   ازي عمليـات  جهت ذخيره س
 .انتخاب نماييد
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 .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

  
   :USB نصب قفل 

 تعويض نموده ايـد     USBاگر شما قبال قفل معمولي داشته ايد و بعد آن را با قفل              : هتوج
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 زير نمايان مي شودفرمي به شكل. ، 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
  

  
  



     ضمائم                                             شركت طرفه نگار

 

 
٩١

  
  

پس از انجام عمليات نصب، نصب برنامه هلو آغاز . منتظر بمانيد تا عمليات نصب ادامه يابد 
  . مي شود

  

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

 .رنامه نباشدقفل مربوط به اين ب ‐٢ه باشدپاك شدقفل  ‐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
البته به   (نپاك شد كي احتمال   ضمنا قفل سخت افزاري نيز مانند تمامي قطعات الكتروني        

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

خواني ندارد، كه نسخه برنامه شما كه روي كامپيوتر نـصب         هم CDدر صورتي قفل شما با      
 به عنوان مثال نسخه نصب شـده  .ن نباشدشده است با قفل متصل شده به كامپيوتر يكسا

براي حل اين مـشكل بـا واحـد پـشتيباني شـركت       .باشد ٢/٤و قفل متعلق به نسخه  ١/٥
 .تماس حاصل نماييد

  :١٢ و ١٣خطاي قفل شماره 
 :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد



     ضمائم                                             شركت طرفه نگار

 

 
٩٢

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

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

Mode  را روي وضعيتNormal   ياEPP ياSPP   در صـورتي كـه بـا    . تنظيم نماييـد
 .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  .پس از نصب برنامه، كليد ارتقاء را بزنيد با اين خطا مواجه مـي شـويد  

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 

چنانچه مشكل حل نشد، لطفاً بـا واحـد         . برنامه خارج شويد و مجددا برنامه را اجرا نماييد        
تيباني شركت تماس حاصل نماييد و بعد از تعيين وقت، با همراه داشتن قفـل سـخت                 پش

  .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

 گزارشي روي چاپگر فرستاده شده باشد و چاپگر به داليل مختلف مثـل              در حالت اول اگر   
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  .ش و دوباره روشن كنيداندازي مجدد كنيد و چاپگر را نيز خامو

 .ايي تنظيم كنيد تا گزارش هاي ارسال شده را چاپ بگيرد
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در حالت دوم تعريف پورت چاپگر در قسمت كنترل پنل فراموش شده و يا درسـت انجـام         
كه بايد با توجه به پورت صحيح و نوع چاپگر براي كامپيوتر شما تعريف گردد               .نشده است 

 .پس كامپيوتر را راه اندازي مجدد كنيد و مجدداٌ برنامه را اجرا نماييدو س

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

ـ   Status Optionsغير فعال نمـودن    Canon ، HP،Laserوط بـه چاپگرهـاي   مرب
Jet،Ink Jet  در تصوير نشان داده شده است. 
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 :٢١ و ٢٠ و ١٨ خطاي قفل شماره
يد و بعـد از تعيـين وقـت       يبا واحد پشتيباني شركت تماس حاصل نما       با مشاهده اين خطا   

واحـد  قبلي، با همراه داشتن قفل سخت افزاري، شـماره سـريال و سـي دي مربوطـه بـه                    
 .پشتيباني مراجعه نماييد
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                                                          هاي تخصصـي شـركت طـرفه نگارمعرفـي واحد
 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                   

سيـستم وينـدوز، همچنـين       الي در همراهـي مشتركيـن جهت رفـع برخي اشكاالت احتم      
. 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

ـن محتـرم مــايلنـد نيـازهـاي    تجربـه چندين سـاله شركت نشان مـي دهد كه مشتركي        
 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             ... 
ـرف را  همزمـان بـرطـ     ... 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        
ردي بـه عهـده     طراحي و توليد انواع برنامه هاي كـارب       ،  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

 

  ردشرح عملك  كد  عنوان

  ساده
١١  
  

نسخه فروشگاهي با امكانـات فـوق كـه از لحـاظ حـسابداري در               
  .سطح ساده اي قرار دارد

  متوسط
  

١٢  
  

به انـضمام عمليـات چنـد       ) ١١كد( اين نسخه شامل نسخه ساده    
عملكرد و كنترل كامل واسـطه      , امكان ثبت چكهاي اماني   , انباره

د امكـان ثبـت سـن     , سطح دسترسي بـراي كـاربران     , هاي فروش 
ي، امكان نمايش معين    ئصورت جز ه  ب) غير اتوماتيك (حسابداري  

  .ها، امكان استفاده از باركدخوان كاالها و چك اشخاص با ريز

  پيشرفته
  

١٣  
  

 به انضمام تيـپ قيمـت،      )١٢كد(اين نسخه شامل نسخه متوسط    
،پرداخت به   پسوندهاي مختلف  خروجي با  ،اندسته بندي مشتري  

هر فاكتور و هر طرف حـساب       ,  هر كاال  دريافت از، نمايش سود    و
, اطالعات نموداري جهـت ارزيابي سيستم و فــروش       , بطور مجزا 

گــردش كـاالي طــي دوره، كاردكــس         (گـزارشـات پيـشرفتـه    
  ...)ها و مرور حساب  ريالي و تعـدادي،
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 گردش چك و بانك و ,خريد و فروش , اين نسخه شامل كليه عمليات انبار:شركتي
  .ت مالي به صورت اتوماتيك و غيراتوماتيك مي باشدعمليا
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٢١  ساده
نسخه شركتي با امكانات فوق با قابليت درج فـاكتور رسـمي و غيـر               

  رسمي، سفارش ليستي، تغيير اندازه ستون هاي فاكتور چاپي

  ٢٢  متوسط

 ,به انضمام عمليات چند انباره) ٢١كد(اين نسخه شامل نسخه ساده      
ســطح , عملكــرد و كنتــرل واســطه هــاي, ثبــت چــك هــاي امــاني

دسترسي براي كاربران، امكان نمايش معين اشخاص با ريز كاالها و           
ثبت يك هزينـه    , چك ها، تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس        

مغايرت گيري از بانـك، صـندوق، طـرف حـسابها،           , در فاكتور خريد  
  امكان استفاده از باركدخوان

  ٢٣  پيشرفته

امكـان نمـايش    , به انضمام ) ٢٢كد(اين نسخه شامل نسخه متوسط      
تيپ قيمـت،   , هر فاكتور و هر طرف حساب بطور مجزا       , سود هر كاال  

دسته بندي مشتريان، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخـت بـه و           
, دريافت از، اطالعات نمـوداري جهـت ارزيـابي سيـستـم و فــروش             

ي طـي دوره و كاردكـس ريـالي و      گـردش كاال (گزارشات پيشرفتـه   
...)  سـتوني، مـرور حـساب هـا و           ٨ و   ٦تعـدادي، ترازهاي آزمايشي    

  امكان مغايرت گيري از كليـه سرفصل ها

  ٢٤  ويژه

روش حسابداري ايـن نـسخه بـصورت دائمـي بـوده و شـامل كليـه                 
 به جز امكان نمايش سـود هر كاال، هر فـاكتور،           ٢٣امكانات هلـو كد  
  . مي باشدهر طرف حساب
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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               

رف هزينه در فاكتور خريد، مغايرت گيري از بانـك، صـندوق، طـ            
  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 
اري جهـت   اطالعات نمود , 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 

هلو 
  شبكه

٤٤  

و يـا    (٤١ت نسخه هلـو كـد       هلو تحت شبكه شامل كليه امكانا     
 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

 تعيين سطح دسترسي بـراي       به انضمام  )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 

 توليد فرموله، صدور فاكتور فروش و گزارشات ويژه مربـوط بـه           
  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 ) نادثبت، اصالح و حذف اس(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
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  ٧٣  پيشرفته

,  حرفه اي مـالي     به انضمام گزارشات   )٧٢كد(نسخه متوسط   
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   

  انكي دريافتي و پرداختيثبت و گزارشات اسناد ب

  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
خصات كامل ملك و اشخاص،  جستجوي سريع و مناسب مش

  جهت پيدا نمودن ملك مورد نظر و غيره
 به انضمام اجــاره و فــروش تلفــن،          )٨٨كد(نسخه ساده  ٨٩  متوسط
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اضافه نمـودن عكس ملك، اعالم اتوماتيك ملك هـاي اجاره         
  ...رفتـه در سر موعد و 

  ٤٧  شبكه

 كـاربري تحـت      به انضمام قابليـت    )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 بـا هـر پـسوند       , بايگاني كليه متون  

  ...موضوع و نام و 

  ٤٨  شبكه
به انضمام قابليت كاربري تحت شبكه ) ٨٣كد(نسخه متوسط 

به ازاي هر كـاربر بيـشتر     كاربر به طور همزمان مي باشد و         ٤تا  
  .از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه 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
ضمام قابليت كاربري تحت شبكه تا      به ان ) 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
اربران، به انضمام سطح دسترسي ك) ٨٥كد(نسخه ساده 

 از ليست حقوقي،   Text ، Excel ،  HTML   امكان تهيه خروجي
  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، 

ك، امكان تهيه فايـل امكان تهيه ديسكت بيمه و ديسكت بان
   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

ه و تـره بـار كـه بـه صـورت            اين كيت بنـا براصـول كـاري ميـادين ميـو           
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 

ين صنف طراحي شده كه در جهت شفاف سازي فاكتور، نمونه اي خاص ا
  .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                
  . طراحي شده استنيز

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،        
 تور به صورت مجزا و مستقلو ثبت درصد تخفيف براي هر سطر فاك) 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
ثبت طول و عرض و قطـر سـنگ و محاسـبه مـساحت در               اين كيت براي    

صدور فاكتور طراحي شده كه داراي نمونه فاكتوري خاص بـراي نمـايش             
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  . مشخصات فوق مي باشد

  اجاره فيلم
اين كيت براي ثبت فيلم هاي اجاره داده شده و زمـان برگـشت طراحـي                

يلم فيلم هاي امانت داده شده، فـ      : 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

توان شماره رديف هاي خريد و فروش شده را ثبت و         توسط اين كيت مي     
  .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   

خص بر روي يــك كـاال و يـا كليــه            و يا گرفته  شـده از يك ش       
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    ( تا تاًييـد نهايي براي ميزهاي مختلف        انضمام فاكتور باز  

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            

ر عين، مغايرت بانكي و طرف حـساب، ثبـت پــيك        انباره، كاال د  
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  ...  هاي موتوري در زير فاكتور و 

  رستوران پيشرفته
  ٥٧كد 

نسخه رستوران متوسط به انـضمام نمــايش ســود هركـاال هـر              
طرف حساب هـر فاكتوربــا شـرط تــاريخ ، كـاردكس ريـالي و                
تعدادي، عملكرد دوره اي انبار، گزارشـات نمـوداري ،مغـايرت از            

 سـتوني، تعريـف فرمـول       ٨ و   ٦ليه سرفصل ها، تـراز آزمايـشي     ك
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...  

  جامع
  شامل كليه امكانات نسخه جامع هلو به انضمام كيت رستوران 

  

  
خت افزاري و خدمات پس از فروش كليه نرم افزارها در محيط ويندوز و با قفل س

  .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

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

  ...تبليغاتي و 


