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

مناسب، در پي ديگر اهداف خود كه جلب رضايت تمامي مشتركين مي باشد موفق به عرضه                
ني نـسخه هـاي مـشاغل        گرديـده كـه گونـاگو      ٨٤ تا   ٨١پرتيراژترين نرم افزار در سال هاي       

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 انجـام داده، بـا         
اين حال آمادگي پشتيباني و رفع هرگونه مشكل نرم افـزاري احتمـالي كـه مربـوط بـه نـرم                     

ــورد    اف ــي در مــ ــد را دارد ولــ ــركت باشــ ــن شــ ــدي ايــ ــاي توليــ ــوب زارهــ   عيــ
عدم آشـنايي كـاربر جهـت       ، همچنين   خرابي ويندوز ،  فارسي نمودن ،  سخت افزاري 

 كه ارتبـاطي 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 جهـت پـشتيباني از نـرم افزارهـاي                  

  . توليدي و سخت افزار ارائه شده خود را داراست
  

  :ايمني
اعتبار نرم افزار شما اسـت      ) طبق فايل شرکت  ( ريال معتبر  شماره س  و قفل سخت افزاري  

و در صورت مفقود شدن هريک از اقالم فوق، نرم افزار شما از درجه اعتبار ساقط خواهد شد،                   
  . لذا در حفظ و نگهداري دو مورد ياد شده نهايت دقت را به عمل آوريد

سـالم   و اطمينـان از      روزانـه  برنامه، تهيه کپي پشتيبان بـه صـورت          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                      

ان شده و پوشش سـاير نيازهـاي        شركت انجام مي دهد كه خود باعث استفاده بهينه كاربر         
  .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، وينـدوز، اينترنـت،       ) ICDL(اپراتوري كامپيوتر   

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

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

  . حاصل فرماييد
  

  :پشتيباني
  نانچه عليرغم برگزاري کالس هـاي آموزشـي و بـستر مناسـب جهـت نـصب و راه انـدازي              چ

جهت دريافت خـدمات    ،  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 -

 Support@TorfehNegar.comارسال موارد و مشكالت به آدرس ايميل         .٢
 )رسال خواهد شد ساعت به شما ا٤پاسخ حداكثر ظرف مدت (

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   از فروش و ساير اطالعات ضرورياطالع از نحوه دريافت خدمات پس

  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

  لفني و يا تعيين وقتراهنمايي جهت رفع مشكل نرم افزار به صورت ت
  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

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

  .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      . يد نماي SMS ٠٩١٢٦٠٧٠٧٢٦افزار را به شماره      نرم
پاسخ را در محل ذكرشده توسط نرم افـزار 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 بـه         

ـ      مراجعـه يـا بـا آدرس پـست           www.torfehnegar.comه آدرس   سايت طرفه نگـار ب
همچنين مي توانيـد بـا      .  مكاتبه نماييد  info@torfehnegar.comالكترونيكي شركت   

  .تماس حاصل نماييد ٢٢٢٦٠٤٢٤ و ٢٢٢٦١٠٣٩تلفن هاي  شماره 
  

  .جهت مكاتبه با واحدهاي مختلف شركت مي توانيد از آدرس هاي زير استفاده نماييد
   Sales@torfehnegar.com   فروش              واحد

   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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        شماره صفحه              عنوان
 ١ مقدمه

 ٢ سخني باكاربر
 ٤ مفاهيم عمومي كار با برنامه

 ١٠ ورود به برنامه
 ١٣ تعاريف پايه 

 ١٣ تعاريف پايه برنامه
 ١٧ ف اشخاصتعري

 ٢٩ تعريف خودرو
 ٣٤ تعريف مشتري
 ٣٥ تعريف راننده

 ٣٦ تعريف و تنظيم صف، تعريف صف رانندگان 
 ٤٥ تعريف مسير، تعريف موقعيت جغرافيايي

 ٥٠ تعريف شيفت
 ٥٤ تعريف كارت سوخت

 ٥٤ تعريف واحد كاال
 ٥٧ سرويس

 ٥٧ ثبت بارنامه
 ٦٦ ثبت رزرو بارنامه

 ٧٥ مهلغو و فعال سازي رزرو بارنا
 ٧٦ قرارداد اجاره خودرو
 ٧٩ شارژ كارت سوخت

 ٨١ تسويه حساب
 ٨٤ دريافت و پرداخت

 ٨٥ )امكان كالر آيدي(آماده سازي سيستم 
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 ٨٨ گزارشات
 ٩٧ ساير

 ٩٧  تعريف گروه كاربران
 ١٠٢  تعريف كاربران عضو

 ١٠٧  تعريف شركت و شعب
 ١١٢  مديريت رفتاركاربران
 ١١٣  تعريف كليدهاي ميانبر
 ١١٩  تهيه نسخه پشتيبان

 ١٣١  زمانبندي كارها و يادآوري
 ١٣٧ گر به گزارشات اختصاص چاپ

 ١٥٦ تنظميات نرم افزار
 ١٦١ ضمائم
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 ١

  مقدمه
كتاب حاضر تنـوع بخـشيدن بـه ابزارهـاي كمـك آموزشـي در               هدف از تاليف و گردآوري      

  .  مي باشد حمل بارراستاي يادگيري و استفاده آسان تر كاربران از برنامه 
بديهي است كه استفاده از كتاب حاضر در كنار ساير ابزارهاي كمك آموزشي از قبيل فيلم               

كـان را فـراهم مـي       اين ام ) Help(هاي آموزشي، آموزش حضوري و راهنماي الكترونيكي        
  .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

  :اين كتاب شامل بخش هايي به شرح زير مي باشد
، )help(ي در خصوص استفاده از فايل هـاي راهنمـا         بخش آغازين آن شامل اطالعات    

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

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

. انتظار مي رود كه شما بتوانيد با مطالعه اين كتاب پاسخ سواالت معمول خود را بيابيـد                
همچنـــين جهـــت انجـــام ايـــن كـــار مـــي توانيـــد بـــه ســـايت شـــركت بـــا آدرس 

www.torfehnegar.comمراجعه نماييد  .  
هـت  اميد است بتوانيم با تالش روزافزون و همياري و دريافت نظرات سازنده شـما در ج               

  .   بهبود كيفيت ابزارهاي كمك آموزشي گام هاي موثرتري برداريم
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 ٢

  سخني باكاربر
  مشترک گرامي،

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

  .نما و راه اندازي نرم افزار، بر مطالعه و رعايت نکات زير تأکيد مي گرددراه
 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 شـرکت        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 بـا اخـذ مـا بـه                    ‐ ٣

به نسخه هاي باالتر و افزايش امکانـات        برنامه  من حفظ اطالعات، قابليت ارتقاء      التفاوت، ض 
  .به نسخه هاي ساده تر را ميسر نموده است

 شناسنامه به مدت يك سال تحـت پـشتيباني رايگـان            ياز تاريخ درج بررو    اين برنامه    ‐ ٤
مـشکالت در   و در صورت بروز مشكل احتمالي مرتبط با نـرم افـزار، ايـن               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،          

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

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

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

  .د و امكان پذير استهزينه قابل تمدي
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 ٣

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

  . خود کوشا باشيد
ل خـاص   حتماً از برنامه خود کپي پشتيبان تهيـه نماييـد تـا در صـورت بـروز مـشك                   ‐  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                   

  .يد، امکانات مورد نظر را تهيه نماييد سريال به واحد فروش شركت طرفه نگار، مي توان
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 ٤

  :مفاهيم عمومي كار با برنامه
قبل از كار با برنامه ابتدا بايد با فرم هاي برنامه و ساختار آنها، نحوه استفاده از دكمه هـا و                     

نهـا سـروكار    آمفاهيم عمومي برنامه كه در همه فرم ها بـا           . آشنا شويد ... امكانات فرم ها و     
  :اهيد داشت به شرح زير مي باشندخو

  انواع دكمه هاي برنامه ‐١
  امكان چندزباني ‐٢
  چاپ اطالعات فرم ‐٣

  :انواع دكمه هاي برنامه
 

  ...  صفحه كليد و  براي انتخاب فرهنگ سيستم شامل زبان ،         

 خروج از برنامه          

  براي ثبت داده جديد يا تغيير يافته           

  راي انصراف از ثبت داده جديد  يا تغيير يافته ب          

  .  استفاده كنيدInsertبراي درج يك داده جديد از اين كليد يا از دكمه          

  براي ويرايش و انجام تغييرات در داده فعلي           

  .  استفاده  نمائيدDelete براي حذف سطر انتخابي از اين كليد يا دكمه         

       براي درج توضيحات     
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 ٥

  براي تهيه گزارش           

  براي ورود اطالعات به صورت ليستي          

           براي پيش نمايش فرم 

با كليك بر روي اين دكمه، نوار .          براي متحرك سازي نوار ابزار كاربرد دارد             
 با حركت مـاوس، نـوار ابـزار         ابزار به صورت متحرك نمايش داده مي شود، به گونه اي كه           

براي خارج كردن نوار ابزار . نمايش داده شده و با برداشتن ماوس، نوار ابزار مخفي مي شود

  . را كليك نماييد از حالت متحرك، دكمه 

 از اين كليد براي نمايش جعبه ابزار استفاده مي شـود كـه در حالـت بـاز                           

ــزار، كليــدهاي    مــي شــوند و   فعــالبــودن جعبــه اب
  .  تنظيمات كلي بر روي فرمها انجام مي شود

           اعمال شرايط

           بازگشت به محل عالمت گذاري شده     

  عالمت گذاري جهت بازگشت             

   امكان گروه بندي ليست         

           نمايش سريع 
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 ٦

  درج در ريشه         

  يد جستجو با هر كل         

  كليد جستجو         

            باز كزدن گروه هاي درخت 

            بستن گروه هاي درخت 

    اعمال محدود ساز              

  براي ورود و اصالح اطالعات اصلي مربوط به هر فرم          

  .          اطالعاتي كه  وارد شده است را در اين قسمت مي توان مشاهده كرد 

     جستجو از انتهاء           

  جستجو از ابتداء            

              در هر كجا 
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 ٧

  .براي نمايش راهنماي مرتبط با فرم از اين كليد استفاده  نمائيد          
                        

  امكانات اصلي برنامه ، متناسب با زير سيستم فعال      
  

           حركت به باال

           حركت به پايين

           نمايش درخت

           پيش نمايش گزارش

           صفحه بعد

          صفحه قبل

          خاتمه

  .ييد  براي تنظيمات سيستم مي توانيد از اين كليد استفاده نما      
  

  :امكان چندزباني
  . ان ديگر مي توان استفاده كردازاين امكان براي نمايش فرم ها و ورود اطالعات به زب

با انجـام ايـن     . براي اين منظور از قسمت انتخاب فرهنگ، زبان مورد نظر را انتخاب نماييد            
  . نمايش داده خواهند شد كار تمامي منوها و فرم هاي برنامه به زبان انتخاب شده، 
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 ٨

  
  

  چاپ اطالعات فرم 
وانيـد از گزينـه پـيش نمـايش         به منظور نمايش اطالعات فرم به صورت چاپ شـده مـي ت            

  .درفرم اطالعات مورد نظر استفاده نماييد
به طور مثال در فرم تعريف اشخاص پس از وارد كـردن اطالعـات و تاييـد آن بـا انتخـاب                      

  .گزينه پيش نمايش، اين اطالعات به صورت چاپ شده نشان داده مي شوند
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 ٩
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 ١٠

  ورود به برنامه
رنامه روي آيكن آن كليك نموده، فرم ورود بـه سيـستم            پس از نصب برنامه براي ورود به ب       

 .نشان داده مي شود

 
 

اين مقدار بصورت پيش فرض مدير در       . ( در اين قسمت نام كاربر را وارد نماييد        :نام كاربر 
 )نظر گرفته شده است

اگر كاربر مدير انتخاب شده باشـد       . (  در اين قسمت كلمه عبور را وارد نماييد        :كلمه عبور 
 ) كلمه عبور بايد وارد سيستم شويدبدون

 

  



حمـل بـار   مـه            راهنمـاي برنا                    شركت طرفه نگـار                                                                 

  

 ١١

 در اين قسمت در صورت وجود امكان چند زبـاني ميتوانيـد زبـان مـورد نظـر را                    :فرهنگ
منظور از چند زباني اين است كه منوها وفرمهاي برنامه به زباني كه انتخاب              . تعيين نماييد 

 .شده تغيير پيدا مي كنند

  
  

ين گزينه ، پس از بستن برنامه واجراي مجدد          در صورت انتخاب ا    :فرهنگ ذخيره گردد    
  .آن برنامه به زبان انتخاب شده اجرا مي شود
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 ١٢

كلمـه عبـور جديـد       در همين منو     بتوانوجود مي آيد كه     ه   اين امكان ب   با انتخاب   
  .تعريف نمود

  
  

  . در اين قسمت ميتوانيد كلمه عبور جديد را وارد نماييد:كلمه عبور جديد 
  . در اين قسمت كلمه عبور جديد را دوباره وارد نماييد:بور تكرار كلمه ع

  . قسمت ورود كلمه جديد بسته مي شودبا انتخاب دوباره 

 ورود اطالعات را تاييد كرده، فرم ورود به سيستم بسته شده و             درپايان با انتخاب    
  .وارد برنامه خواهيد شد
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 ١٣

  تعاريف پايه

  تعاريف پايه برنامه

" تعاريف پايه برنامه"ده اين اطالعات مي توانيد از منوي تعاريف پايه، گزينه     به منظور مشاه  
 . را انتخاب كنيد

در اين قسمت كليه اطالعات پايه نرم افزار كه در برنامه از آنها اسـتفاده مـي شـود وجـود                     
 . دارند

 
 

ا فرض كنيد شم. براي درك بيشتر مطالب، اين بخش را با ذكر يك مثال توضيح مي دهيم             
بخواهيد انواع مشاغل جديد در برنامه تعريف و سـپس بـه هنگـام تعريـف اشـخاص از آن                    

  . استفاده نماييد
  . را در بين تعاريف پايه نرم افزار جستجو نماييد" مشاغل"ابتدا گزينه 
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 را تعريـف     مي توانيد نوع جديد شـغل كـه مـدنظر شماسـت،           درج  با كليك بر روي دكمه      
كدي را سيستم به صورت خودكار به اين نوع اختـصاص مـي دهـد               در قسمت كد،    . نماييد

عنـوان مربوطـه و در قـسمت        " عنـوان "در قـسمت    . كه البته مي توانيد آن را تغيير دهيـد        
  . عددي را به اين نوع از شغل اختصاص دهيد" مشخصه"



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ١٥

  
  

  
  

  . پس از آن، نوع جديد در ليست انواع مشاغل قرار گرفته و نمايش داده مي شود
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  .اكنون مي خواهيم از نوع تعريف شده، به هنگام تعريف اشخاص استفاده نماييم
، تعريف اشـخاص    در فرم   . را انتخاب كنيد  " تعريف اشخاص "از مسير تعاريف پايه، گزينه      

در صورتي كه حالـت     . مي توانيد شخص جديد تعريف نماييد     درج،  با كليك بر روي دكمه      
نمايش داده مي شود، فرم جستجو بـاز        " شغل"شيد، گزينه   حرفه اي فرم را انتخاب كرده با      

  .شده و مي توانيد نوع شغل جديد كه در تعاريف پايه، مشخص كرده ايد را انتخاب نماييد
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 ١٧

  
  

 انواعي از تعاريف پايه كه از قبل در برنامه تعريـف شـده قابـل ويـرايش نبـوده و در                      :نكته
امـا اگـر نـوع      . رنامه به شما پيغام خواهـد داد       ب  صورتي كه بخواهيد آنها را ويرايش نماييد،      

جديدي را خودتان در قسمت تعاريف پايه، مشخص كرده باشيد، مي توانيد آن را ويرايش               
  . نماييد

  تعريف اشخاص

" حقـوقي "و  " حقيقـي " دو بخـش    " اطالعات شخـصي  " در قسمت    تعريف اشخاص در فرم   
ماييد، يـك فـرد عـادي اسـت،         خواهيد تعريف ن   در صورتي كه شخصي كه مي     . وجود دارد 

اطالعات مربوط به وي را در بخش حقيقي و در صورتي كه قصد تعريـف يـك شـركت يـا                     
 . موسسه را داريد، اطالعات مربوطه را در بخش حقوقي وارد نماييد

را ... اطالعاتي از قبيل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شـماره شناسـنامه و              " حقيقي"در بخش   
 . وارد نماييد

... اطالعاتي از قبيل نام شركت، نام مدير، زمينه فعاليت، شماره ثبـت و              " حقوقي" بخش   در
 . را وارد نماييد
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  . انتخاب تصوير مي توانيد تصاوير مربوط به شخص را انتخاب و نمايش دهيد"در قسمت 
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 ١٩

 مــي توانيــد  بــا حركــت دادن   
  .ص مي شودبزرگنمايي تصوير را مشخص نماييد و محل تخصيص عكس مشخ

  

  
  

بر روي محل عكس دابل كليك نموده و عكس مورد نظر را از مسير پيـدا كـرده و سـپس                     
  . به اين ترتيب عكس در محل مورد نظر قرار خواهد گرفت.  را انتخاب نماييد openدكمه
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 ٢٠
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 ٢١

بــــــا اســــــتفاده از هــــــر يــــــك از دكمــــــه هــــــاي موجــــــود در نــــــوار 

 مي توانيـد تغييراتـي در عكـس         
  .يدايجاد نماي

پس از تعريف شخص در صورتي كه بخواهيد اطالعات تكميلي از قبيل آدرس، تلفـن، وب                
  . راجع به شخص مذكور ثبت نماييد، بايد از قسمت پايين فرم استفاده نماييد... سايت و 

  

  

 را كليـك    براي ثبت اطالعات راجع به هر بخش، ابتدا آن را انتخاب و سپس دكمه               
  :پردازيم  يك از اين بخش ها ميحال به شرح هر. نماييد

  
  آدرس
نام كشور و يا شهر مـورد       " موقعيت جغرافيايي "در قسمت   تعريف آدرس اشخاص    در فرم   

بايـد مـشخص نماييـد كـه آدرس شـخص           " نـوع آدرس  "در قسمت   . نظر را انتخاب نماييد   
  . است... مربوط به محل كار، منزل و 
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  تلفن
تمـاس اشـخاص از قبيـل پـيش شـماره كـشور،           ، اطالعات   تعريف تلفن اشخاص  در فرم   

  . شماره تلفن، شماره داخلي بخشي كه فرد در آن مشغول به كار مي باشد را وارد نماييد
  . مي توانيد پيش شماره شهر مورد نظر را وارد نماييد" پيش شماره"در قسمت 
حـل  مي توانيد مشخص نماييد كه شماره مورد نظر مربـوط بـه م            " نوع شماره   "در قسمت   

  . است... كار، منزل، تلفن همراه و 
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  ايميل / وب سايت
  . در اين قسمت مي توانيد آدرس وب سايت و ايميل افراد را تعريف نماييد

  .را مشخص نماييد) وب سايت يا ايميل(ابتدا نوع آدرس " نوع"در قسمت 
  . مشخص مي نماييد كه ايميل شخصي يا كاري است" ايميل/ نوع وب سايت"در قسمت 

  . سپس آدرس مورد نظر را تايپ نموده و فرم را تاييد نماييد
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  يادداشت
" يادداشـت " در صورتي كه بخواهيد مطلبي را راجع به شخـصي ثبـت نماييـد، از قـسمت                  

  . استفاده نماييد
  



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ٢٥

  
  

  نوع رابطه با شخص
ن مـي   دارد را تعيي  ... در اين قسمت، نوع ارتباطي كه شخص مذكور با شركت يا سازمان و              

  . نماييد
بـراي اولـين بـار      ... تاريخي كه فرد با شركت يا سازمان و         " تاريخ شروع ارتباط  "در قسمت   

  . را وارد نماييد نموده است، ... تماس گرفته و يا شروع به كار در شركت يا سازمان و 
سطه، كارمند، وا ... (مي توانيد نوع رابطه فرد با شركت يا سازمان و           " نوع ارتباط "در قسمت   
  . را تعيين نماييد...) مشتري و 
مي توانيد شخصي را به عنوان رابط بين خود و مـشتري            " طرف حساب مرتبط  "در قسمت   

  . معرفي نماييد
  .كدي را به شخص ارتباط مي دهيد" كد حساب"در قسمت 
  .را تعيين نماييد) كل، معين يا تفصيلي(نوع حساب شخص " نوع حساب"در قسمت 
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 كه نوع رابطه با شخص را تعيين نكنيد، شخص مذكور در هـيچ كجـاي                در صورتي : توجه
  .برنامه نمايش داده نمي شود و فقط در دفترچه تلفن قابل مشاهده خواهد بود

  

  
  

  طبقه بندي اشخاص
در اين قسمت، طبقه اي كه شخص مورد نظر را مي خواهيد در آن قرار دهيد را مـشخص                   

ان خـود را بـه دو طبقـه مجـرد و متاهـل تقـسيم                مثال فردي مي خواهد مشتري    . مي كنيد 
  . در اين قسمت مي تواند طبقه شخص را انتخاب و تاييد نمايد. نمايد
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 ٢٧

  
  

  رخداد
به طور  . در اين قسمت مي توانيد كليه عمليات مربوط به يك فرد را در برنامه ثبت نماييد               

در اين  .  است مثال فرض كنيد شخصي مشتري شما است و از شما وجهي را دريافت كرده             
  . مي باشد" دريافت وجه"حالت رخداد اين فرد در برنامه، 
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  وضعيت طرف حساب

در اين قسمت مي توانيد كليه وضيت هايي كه يك شـخص مـي توانـد در سيـستم شـما                     
مثال شخصي مشتري شـما اسـت و        . داشته باشد را تعريف و آن را به اشخاص نسبت دهيد          

با استفاده از اين فرم مي توانيد شخص را در ليـست            . ارداالن در وضيت ليست سياه قرار د      
  .سياه قرار دهيد
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 ٢٩

  

  تعريف خودرو

 . اقدام نماييدتعريف خودرو / براي معرفي خودرو از مسير تعاريف پايه
را ... اطالعاتي از قبيل نوع خـودرو، تيـپ، تعـداد سـيلندر و              " شناسنامه خودرو "در قسمت   
 . وارد نماييد
در . را مـشخص نماييـد    ... مواردي ماننـد سـواري، ون، اتوبـوس و          " درونوع خو "در قسمت   

  . را درج نماييد... انواع خودرو ها مانند پرايد، پژو، پيكان و " سيستم"قسمت 
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 ٣٠

 
 

مي تواند خودروهـا را بـر اسـاس معيارهـاي مختلـف،             " رتبه بندي "مدير آژانس در قسمت     
  . درجه بندي نمايد
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 ٣١

  
  

مثال سال  . شخص نماييد كه مدل خودرو مربوط به چه سالي است         بايد م " مدل"در قسمت   
١٣٨٨  
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 ٣٢

  
  

مواردي مانند داشتن كارت سوخت، تاريخ اتمـام بيمـه نامـه و             " مدارك خودرو "در قسمت   
  . را ثبت نماييد... معاينه فني و 
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 ٣٣

  
  

بـه ايـن ترتيـب خـودروي        . پس از ثبت همه اطالعات، فرم را تاييد نموده و خـارج شـويد             
  . شده در برنامه ثبت خواهد شدتعريف
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 ٣٤

  

  يمشترتعريف 

 :براي تعريف مشتري  از دو مسير مي توانيد اقدام نماييد
 تعريف مشتري/ مسير تعاريف پايه .١
  تعريف اشخاص/ مسير تعاريف پايه .٢

  
 تعريف مشتري/  مسير تعاريف پايه‐١

 مـي توانيـد      نمايان مي شود و شما     تعريف مشتري فرم  " تعريف مشتري "با انتخاب گزينه    
 . را وارد و سپس فرم را تاييد نماييد... نام، نام خانوادگي، شماره ملي و"اطالعاتي از قبيل 
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 ٣٥

 
  

در صورتي كه بخواهيد اطالعات كامل تري را در رابطه با مشتري در برنامـه ثبـت نماييـد                   
  .  اقدام نماييد٢بايد از مسير 

  تعريف اشخاص/  مسير تعاريف پايه‐٢

 هرانندتعريف 

  :براي تعريف راننده  از دو مسير مي توانيد اقدام نماييد
  تعريف راننده/ مسير تعاريف پايه .١
 تعريف اشخاص/ مسير تعاريف پايه .٢

 
  تعريف راننده/  مسير تعاريف پايه‐١

 نمايان مـي شـود و شـما مـي توانيـد             تعريف راننده فرم  " تعريف راننده "با انتخاب گزينه    
 . را وارد و سپس فرم را تاييد نماييد...  خانوادگي، شماره ملي ونام، نام"اطالعاتي از قبيل 
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 ٣٦

  
  

در صورتي كه بخواهيد اطالعات كامل تري را در رابطه باراننده در برنامه ثبت نماييد بايـد                 
  .  اقدام نماييد٢از مسير 

  تعريف اشخاص / مسير تعاريف پايه‐٢

  تعريف صف رانندگانتعريف و تنظيم صف، 

مكان مشخص مي نماييد رانندگان و مشتريان با چه ترتيبي در صف انتظـار              از طريق اين ا   
 . براي اعزام يا دريافت سرويس قرار گيرند
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 ٣٧

 
 

نـوع آن   " نوع صـف  "در قسمت   . براي صف مورد نظر نام تعيين نماييد      " نام صف "در قسمت   
  . را تعيين نماييد...) راننده، مشتري و (مثال 

ص نماييد كه صف تعريف شده براي افرادي است كـه           مشخ" نوع سرويس صف  "در قسمت   
مثال اگر صف تعريف شده مربوط بـه راننـدگان        . سرويس دهنده هستند يا سرويس گيرنده     

انتخاب نماييد و در صورتي كه صف براي        " سرويس دهنده "باشد، نوع سرويس صف را بايد       
  . انتخاب نماييد" سرويس گيرنده"مشتريان تعريف شده باشد، بايد نوع سرويس صف را 

صـف  "در صورتي كه بخواهيد از صف تعريف شده، در برنامه استفاده نماييـد، بايـد گزينـه         
  . را انتخاب نماييد" فعال مي باشد
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 ٣٨

  
  

   چرخشي  ‐٢ حذفي ‐١: صف هاي تعريف شده در برنامه به دو حالت مي باشند
  : باشد، گزينه هاي زير فعال مي شوندحذفيدر صورتي كه نوع صف، 

 با انتخاب اين گزينه،     :پس از خالي شدن صف، صف به حالت اوليه بازگردد          .١
در صورتي كه تمامي افراد صف از صف خارج شوند و صف خـالي شـود، مجـددا                  

  .افراد با همان ترتيب در صف قرار خواهند گرفت
 در اين قسمت مي     :وضعيت عامل در صف در صورت كنسل شدن سرويس         .٢

تي كه سرويس فردي كنسل شد، آن فرد به ابتـدا       توانيد مشخص نماييد در صور    
  . يا انتهاي صف منتقل شود و يا از صف حذف گردد

  
  : باشد، گزينه هاي زير فعال مي شوندچرخشيدر صورتي كه نوع صف، 
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 ٣٩

 در صـف راننـدگان بـا        :جابه جايي عامل ها بر ترتيب صف تـاثير گذارنـد           .١

را تغيير دهيد و     مي توانيد ترتيب رانندگان      استفاده از كليدهاي    
در صورتي كـه گزينـه مـذكور را فعـال نماييـد، در              . نوبت آنها را جابه جا نماييد     

صورتي كه ترتيب رانندگان را تغيير دهيد، تغييرات انجام شده در صـف اعمـال               
  . نخواهد شد

 بـا  :روز، هفته، ماه ذخيره گـردد ... تغييرات اعمال شده در صف به مدت     .٢
ي توانيد تعيين نماييد كه تغييراتي كـه در صـف اعمـال             استفاده از اين امكان م    

  . نموده ايد، تا چه مدتي در برنامه ذخيره گردد
 در صورت انتخاب    :در هنگام بستن فرم، صف به حالت پيش فرض بازگردد          .٣

پس از بستن فرم صف، اعضاي موجود در صف به ترتيب اوليـه خـود                 اين گزينه، 
 . باز مي گردند

ل خارج از ترتيب صف، عامل انتخابي بـه انتهـاي           در صورت انتخاب عام    .٤
 با استفاده از اين امكان، در صورتي كـه فـردي را خـارج از                :صف منتقل گردد  

نوبت انتخاب نماييد، فرد مذكور به انتهاي صف انتقـال مـي يابـد، در غيـر ايـن                   
 .  صورت، فرد در جاي خود در صف باقي مي ماند

فـرد  .  به ترتيب در صـف قـرار دارنـد         ٤ و   ٣ ،٢ ، ١به طور مثال فرض كنيد افراد       
 را بـراي اعـزام سـرويس        ٣دوم در نوبت اعزام سرويس قرار دارد، اما شـما فـرد             

در اين حالت در صورتي كه شما گزينه مذكور را انتخاب كرده . كنيد انتخاب مي
، ١ به انتهاي صف انتقال مي يابد و ترتيب صف بـه صـورت               ٣باشيد، فرد شماره    

اما در صورتي كه گزينه مذكور را انتخاب نكرده باشيد، فـرد            . مي شود  ٣ و   ٤،  ٢
 مـي   ٤ و   ٣،  ٢،  ١ در جاي خود باقي مانده و ترتيـب صـف بـه صـورت                ٣شماره  
  . شود

در صورت انتخاب عامل خارج از ترتيب صف، نوبـت بـه عامـل بعـدي                 .٥
 در صورتي كـه فـردي را خـارج از صـف انتخـاب               :منتقل گردد نه عامل اوليه    
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 ٤٠

اما اگر ايـن    . ييد، به صورت پيش فرض، نوبت به عامل قبلي منتقل مي گردد           نما
  . امكان را فعال نماييد، نوبت به عامل بعدي منتقل مي شود

فـرد  .  به ترتيب در صـف قـرار دارنـد         ٤ و   ٣،  ٢ ، ١به طور مثال فرض كنيد افراد       
رويس  را بـراي اعـزام سـ       ٣دوم در نوبت اعزام سرويس قرار دارد، اما شـما فـرد             

در اين حالت در صورتي كه شما گزينه مذكور را انتخاب كرده . كنيد انتخاب مي
 خواهـد  ٤باشيد، فرد بعدي كه قرار است براي سرويس اعزام شود، فـرد شـماره     

اما در صورتي كه گزينه مذكور را انتخاب نكرده باشيد، فرد بعدي كـه قـرار                . بود
  . واهد بود خ٢است براي سرويس اعزام شود، فرد شماره 

بازگـشت بـه    : وضعيت عامل در صف در صورت كنسل شدن سـرويس          .٦
 با فعال نمودن اين امكان، مـي توانيـد     :ابتدا، بازگشت به انتها، حذف از صف      

تعيين نماييد در صورتي كه سرويس فردي كنسل شد، آن فرد به ابتدا يا انتهاي          
  . صف منتقل شود و يا از صف حذف گردد

  
  .ات مربوطه، صف مورد نظر در برنامه تعريف خواهد شدپس از انجام تنظيم
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 ٤١

  
  

براي اختصاص اعضاي صف، بايد بر روي صـف مـورد نظـر كليـك راسـت كـرده و گزينـه                      
 . را انتخاب نماييد" نمايش صف"
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 ٤٢

  
  

نمـايش داده مـي شـود و شـما          تعيين ترتيب صـف     فرم  " نمايش صف "با انتخاب گزينه    
  . اييدتوانيد اعضاي صف را انتخاب نم مي
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 ٤٣

  
  

نمـايش داده مـي شـود و در         افزودن به صف     ، فرم     درجبا كليك بر روي دكمه      
 ليست افـرادي كـه بـه        افزودن به صف  صورتي كه صف مربوط به رانندگان باشد، در فرم          

  . عنوان راننده دربرنامه تعريف كرده ايد، براي انتخاب نمايش داده مي شوند
 ليست افـرادي كـه      افزودن به صف  باشد، در فرم    در صورتي كه صف مربوط به مشتريان        

  . به عنوان مشتري دربرنامه تعريف كرده ايد، براي انتخاب نمايش داده مي شوند
  



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ٤٤

  
  

  . را بفشاريد Insertبراي افزودن هر فرد به صف، كليد 
پس از افزودن افراد مورد نظر به صف در صورتي كه بر روي صف كليـك راسـت نمـوده و                     

را انتخاب نماييد، مي توانيد نـام افـراد موجـود در صـف را مـشاهده                 " صفنمايش  "گزينه  
  . نماييد
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 ٤٥

  
  

براي حذف يك صف ابتدا بايد اعضاي آن را حذف نموده و سپس اقـدام بـه حـذف                   : نكته
  . صف نماييد

  ، تعريف موقعيت جغرافياييتعريف مسير

منـاطق مختلـف    افيايي  موقعيت جغر / براي تعريف مسير، ابتدا بايد از منوي تعاريف پايه        
  : مطابق شكل زير. شهر را تعريف نماييد
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 ٤٦

  
  

سپس به هنگام تعريـف مـسير، منطقـه هـاي تعريـف شـده را بـه عنـوان مبـدا و مقـصد                         
  . مسيرهاي مورد نظر انتخاب نماييد
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 ٤٧

  
  

مي توانيد بـراي مـسيرهاي تعريـف        " معرفي كرايه منطقه  "پس از تعريف مسير در قسمت       
  . يه نماييدشده، ليست قيمت ته
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 ٤٨

مـي توانيـد نـوع خـودرو     " نـوع خـودرو  "در قسمت كرايه مسير برحسب خودرو در فرم   
مدت زمان رفـت    " زمان نسبي "در قسمت   . را انتخاب نماييد  ...) سواري، ون، ميني بوس و      (

  .و برگشت خودرو را وارد نماييد
  

  
  

وارد نمودن كرايـه رفـت،      پس از   . كرايه رفت خودرو را وارد نماييد     " كرايه رفت "در قسمت   
نـرم  تنظيمـات   /  تنظيمات نرم افـزار    /تنظيمات/ سايربرنامه بر اساس عددي كه در قسمت        

ضـريب  / عمـومي / تنظيمات ثبت سـرويس   / تنظيمات نرم افزار حمل مسافر و بار      / افزارها
كرايـه  "وارد نموده ايـد، كرايـه برگـشت را محاسـبه نمـوده و در قـسمت                   برگشت   كرايه
  . ايش مي دهد كه در صورت لزوم مي توانيد آن را تغيير دهيدنم" برگشت

" برگـشت كرايه  ضريب  " ريال است و عددي كه در قسمت         ٣٠,٠٠٠فرض كنيد كرايه رفت     
  :برنامه كرايه برگشت را به صورت زير محاسبه خواهد كرد.  است٥وارد نموده ايد، 

  كرايه برگشت= كرايه رفت * برگشت كرايهضريب 
   ريال١٥٠,٠٠٠=  ٣٠,٠٠٠ *٥ 
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 ٤٩

  
  

  
  

  . پس از تاييد فرم، كرايه تعريف شده براي مسير مورد نظر ثبت خواهد شد
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 ٥٠

  
  

در صورتي كه بخواهيد براي مسير مورد نظر، بر اساس نوع خـودرو قيمـت هـاي متفـاوت                   
تعيين نماييد، بايد مجددا مسير را انتخاب نموده و به روش گفته شده، نوع خودرو و كرايه                 

  . ا ثبت نماييدمربوطه ر

  تعريف شيفت

/ تعاريف پايـه  در صورتي كه بخواهيد شيفت كاري راننده ها را تعريف نماييد، بايد از مسير               
 . استفاده نماييدتعريف شيفت 

در صورتي كه يك    . نوع شيفت و سپس روزهاي هفته و ساعات آن را مشخص نماييد            ابتدا

.  استفاده نماييد  ماييد، از دكمه    شيفت يكسان را بخواهيد براي همه روزها تعريف ن        
با كليك بر روي اين دكمه، ساعاتي كه براي يك شيفت در يك روز خاص تعريـف نمـوده                   

  .  به همه روزها انتقال مي يابد ايد،
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 ٥١

  
  

. پس از تعريف شيفت، بايد رانندگاني كه در آن شيفت كار مي كننـد را مـشخص نماييـد                  

  .  را كليك نماييدفرم، دكمه براي انجام اين كار، در قسمت پايين 
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 ٥٢

  
  

بـه ايـن    .  نـام راننـده را انتخـاب نماييـد         Insertبا فشردن كليد    جستجو و درج      در فرم   
  . ترتيب، راننده مورد نظر به شيفت انتخاب شده انتقال مي يابد
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 ٥٣

  
  

  
  



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ٥٤

  تعريف كارت سوخت

را در برنامـه ثبـت      با استفاده از اين امكان مي توانيد اطالعات مربوط به كارت سوخت هـا               
 . نموده و سپس آنها را در اختيار خودروهاي آژانس قرار دهيد

 . اقدام نماييدتعريف كارت سوخت / براي استفاده از اين امكان از مسير تعاريف پايه
 

  
  

شـماره سـريال كـارت، شـماره پـالك خـودرو، نـام و نـام                 "در اين فرم اطالعاتي از قبيـل        
براي مواردي در نظر گرفته شـده اسـت         " بانك"گزينه  . بت نماييد را ث ..." خانوادگي مالك و    

  . كه بخواهيد هزينه سوخت مصرفي را از طريق عابر بانك پرداخت نماييد

  تعريف واحد كاال

 . استفاده نماييـد   تعريف واحد كاال  / واحد كاال در برنامه از مسير تعاريف پايه       تعريف  براي  
اطالعات مربوط به واحد كاال كـه شـامل         "  كاال مشخصات واحد "در فرم مربوطه در قسمت      
 . باشد را وارد نماييد عنوان واحد و توضيحات مي

   



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ٥٥

 
  

با وارد كردن مشخصات واحد كاال و زدن دكمه تاييد، واحد كاالي جديد در ليـست واحـد                  
 .كاال قرار مي گيرد

  

  



تعاريف پايه                                                              شركت طرفه نگار                                      

  

 ٥٦

 فـرم ثبـت بارنامـه       با وارد كردن واحد كاال در اين قسمت شما مي توانيد واحد كـاال را در               
  . شاهده نماييدم
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 ٥٧

  سرويس

  بارنامه ثبت

  . استفاده نماييدبارنامه  ثبت/  سرويسبراي ثبت بارنامه در برنامه از مسير
با انتخاب نـام مـشتري،      . نام مشتري را انتخاب نماييد    " مشتري"در فرم مربوطه در قسمت      

" مشخصات مشترك "شد، در قسمت    ساير اطالعات مربوط به آن در صورتي كه ثبت شده با          
  .نمايش داده مي شود

  
  

نمـايش  كـد   برنامه به صورت خودكـار كـدي را بـه بارنامـه اختـصاص داده و در قـسمت                    
  . دهد مي

بـا انتخـاب نـام راننـده، سـاير          . نام راننده را انتخاب نماييـد     " مشخصات راننده "در قسمت   
نمايش " مشخصات راننده"ر قسمت اطالعات مربوط به آن در صورتي كه ثبت شده باشد، د      

  .داده مي شود
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 ٥٨

  
  

مقصد، مـسافت،   بر اساس درخواست مشتري يكي از سه گزينـه          " نوع بارنامه "در قسمت   
  . را انتخاب نماييددر اختيار 

در صورتي كه بخواهيد بارنامه را بر اساس منطقه ارسال نماييد بايد كرايه رفت و برگـشت                 
  . را وارد نماييد
 بخواهيد بر اساس مسافت ارسال نماييد، بايد مسافت را بر اساس كيلـومتر و               در حالتي كه  

   .  كرايه هر كيلومتر را وارد نماييد
در صورتي كه مشتري مقصد نهايي را مـشخص ننمـوده و در چنـد مـسير بخواهـد تـردد                     

سپس تعداد ساعاتي كـه مـشتري مـي خواهـد           . را انتخاب نماييد  در اختيار   نمايد، گزينه   
  . مه در اختيار بگيرد و كرايه هر ساعت را درج نماييدبارنا
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 ٥٩

  
  

را فعال نماييد، برنامه، زمان رفت و برگشت را بر          " محاسبه اتوماتيك "در صورتي كه گزينه     
  . دهد اساس تنظيمات محاسبه كرده و نمايش مي

نمايش داده مي شود، بر اساس فرمـول زيـر بـه دسـت              " زمان رفت "ساعتي كه در قسمت     
  :يدآ مي

فاصـله زمـاني حركـت از تاكـسي     عدد تعيين شده در قـسمت       + زمان كامپيوتر شما    
  تا مبدا  سرويس

نـرم  تنظيمـات   /  تنظيمات نرم افـزار    /تنظيمات/ ساير براي تعيين عدد مذكور بايد از مسير      
اقـدام  سـرويس   / سـرويس ثبـت   تنظيمات  /  نرم افزار حمل مسافر و بار       تنظيمات /افزارها
  . نماييد
 فاصله زماني حركت از تاكسي سرويس     ر مثال فرض كنيد عددي كه در قسمت         به طو 
  . دقيقه است٣٠ مشخص نموده ايد، تا مبدا
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 ٦٠

  
  

   است، ٣:٥١زمان سيستم نيز 

  
  

  :زمان رفت برابر است با
  ١٦:٢١:٠٢=  دقيقه ٣٠ + ٣:٥١

  

  
  

به دست  نمايش داده مي شود، بر اساس فرمول زير         " زمان برگشت "ساعتي كه در قسمت       
  :مي آيد

فاصله زماني برگـشت    عدد تعيين شده در قسمت      " + زمان رفت "عدد موجود در قسمت     
  سرويس نسبت به زمان اعزام 
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 ٦١

نـرم  تنظيمـات   /  تنظيمات نرم افـزار    /تنظيمات/ سايربراي تعيين عدد مذكور بايد از مسير        
ـ / سـرويس ثبـت   تنظيمات  /  نرم افزار حمل مسافر و بار       تنظيمات /افزارها اقـدام   رويسس
  . نماييد

فاصله زماني برگشت سرويس نـسبت      به طور مثال فرض كنيد عددي كه در قـسمت           
  .دقيقه است١٢٠ مشخص نموده ايد، به زمان اعزام

  
  

  :  است١٠:٣٧:٥٣زمان رفت، 

  
  

  :زمان برگشت برابر است با
  ١٢:٣٧:٥٣=  دقيقه ١٢٠ + ١٠:٣٧:٥٣
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 ٦٢

 آژانس در آن قـرار دارد يـا هـر منطقـه اي كـه           نيز منطقه اي كه   " منطقه مبدا "در قسمت   
  .بارنامه از آنجا اعزام مي شود را وارد نماييد

منطقـه اي   " منطقه مقصد "در صورتي كه بخواهيد آدرس مقصد را وارد نماييد، در قسمت            
آدرس دقيـق مـشتري  را وارد        "  جزئيـات آدرس  "كه قرار است بارنامـه اعـزام شـود و در              

  . نماييد
  

  
  

هزينه حمـل   مخارج  در قسمت   . را وارد نماييد  نوع آن، تعداد، وزن     " محموله"مت  در قس 
  .محموله را وارد نماييد

  . محموله را درج نماييد) ارزش ريالي(قيمت ارزش تقريبي در قسمت 
نمايش داده مي شود بر اساس تنظيمـات محاسـبه مـي            " مبلغ بيمه "عددي كه در قسمت     

ت به تفصيل توضيح داده شده است، بنابراين از توضيح          اين گزينه در قسمت تنظيما    . شود
  . مجدد آن صرف نظر مي كنيم



                                   بارنامه                    شركت طرفه نگار                               

  

 ٦٣

  
از لحـاظ سـني، وضـعيت تاهـل، نـوع           (در صورتي كه مشتري، راننده اي با شرايط خـاص           

  .را در نظر داشته باشد، بايد به شرح زير، اين شرايط را براي او اعمال نماييد...) خودرو و 

 نمـايش داده    مشخـصات دريـافتي    فـرم    يك بر روي دكمـه      در فرم بارنامه با كل    
  . شود مي

  . مي توانيد نوع خودروي درخواستي مشتري را تعيين نماييد" نوع خودرو"در قسمت 
مي توانيد راننده مورد نظر مشتري را براي او تعيين و اعزام            "  يك راننده خاص  "در قسمت   

  . نماييد
  . بودن راننده را تعيين نماييدمجرد يا متاهل " وضعيت تاهل"در قسمت 

در صورتي كه مشتري بخواهد يك راننده خاص را براي او اعزام ننماييد، بايـد در قـسمت                  
  .آن را تعيين نماييد" نبودن يك راننده خاص"

نيز مي توانيد محدوده سـني راننـده مـورد نظـر            " حداقل سن "و  " حداكثر سن "در قسمت   
  .مشتري را تعيين نماييد

  . را تعيين نماييد) با راننده يا با مدير آژانس(نيز نوع تسويه " نوع تسويه"در قسمت 
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 ٦٤

در صورتي كه در منوي تعاريف پايـه، امكانـات خـودرو نظيـر كـولر،                " ملزومات"در قسمت   
در . را تعريف كرده باشـيد، در ايـن قـسمت نمـايش داده خواهـد شـد                ... بخاري، باربند و    

اهد حتمـا بـراي او ماشـين كـولردار اعـزام نماييـد،              صورتي كه به طور مثال، مشتري بخو      
  . توانيد در اين قسمت، درخواست مشتري را مشخص نماييد مي
  

  
  

  . سپس فرم را تاييد نماييد
فرض كنيد بارنامه را ثبت كرده ايد و مشتري مي خواهد با همان راننده محموله ديگري را 

ه فـرم بارنامـه رفتـه و بارنامـه مجـزاي            در اين شرايط هم مي توانيد مجددا ب       . ارسال نمايد 
ديگري ثبت نماييد و هم مي توانيد بارنامه مذكور را انتخاب كرده و در قسمت پايين فرم،                 

  . دكمه جديد را كليك نماييد" ساير "در قسمت 
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 ٦٥

 
  

   تشويقيسرويسثبت 
د ، بايـ  د كه بـراي مـشاهده آن در ايـن فـرم           اين گزينه در ثبت بارنامه نمايش داده مي شو        

 .فعال باشد" سرويس تشويقي"امكان 
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 ٦٦

  
بارنامـه  بعضي مواقع ممكن است مدير آژانس بخواهد براي يك مـشتري، برحـسب تعـداد                

در ايـن شـرايط بايـد       .  رايگان در نظر بگيـرد     بارنامههاي رفته شده براي آن مشتري، يك        
 وجه آن توسط     ،بارنامهرا فعال نمايد كه براي اين نوع        " سرويس تشويقي مي باشد   " گزينه  

  .مدير آژانس پرداخت مي شود و مبلغ براي مشتري صفر نمايش داده مي شود
  

  ثبت رزرو بارنامه

 امكـان رزرو بارنامـه و لغـو و فعـال سـازي آن در صـورتي در برنامـه نمـايش داده                        :توجه
  .شود كه امكان رزرو سرويس فعال شده باشد مي

واهد محموله اي را براي يك تاريخ خاص،        در صورتي كه مشتري از قبل تماس گرفته و بخ         
  .  بايد از امكان رزرو بارنامه استفاده نماييد ارسال نمايد،
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 ٦٧

با انتخاب نـام مـشتري،      . نام مشتري را انتخاب نماييد    " مشتري"در فرم مربوطه در قسمت      
" مشخصات مشترك "ساير اطالعات مربوط به آن در صورتي كه ثبت شده باشد، در قسمت              

  .ده مي شودنمايش دا

  
  

نمـايش  كـد   برنامه به صورت خودكـار كـدي را بـه بارنامـه اختـصاص داده و در قـسمت                    
  . دهد مي

بـا انتخـاب نـام راننـده، سـاير          . نام راننده را انتخاب نماييـد     " مشخصات راننده "در قسمت   
نمايش " مشخصات راننده"اطالعات مربوط به آن در صورتي كه ثبت شده باشد، در قسمت       

  .ي شودداده م
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 ٦٨

  
  

مقصد، مـسافت،   بر اساس درخواست مشتري يكي از سه گزينـه          " نوع بارنامه "در قسمت   
  . را انتخاب نماييددر اختيار 

در صورتي كه بخواهيد بارنامه را بر اساس منطقه ارسال نماييد بايد كرايه رفت و برگـشت                 
  . را وارد نماييد

د، بايد مسافت را بر اساس كيلـومتر و         در حالتي كه بخواهيد بر اساس مسافت ارسال نمايي        
   .  كرايه هر كيلومتر را وارد نماييد

در صورتي كه مشتري مقصد نهايي را مـشخص ننمـوده و در چنـد مـسير بخواهـد تـردد                     
سپس تعداد ساعاتي كـه مـشتري مـي خواهـد           . را انتخاب نماييد  در اختيار   نمايد، گزينه   

  .  را درج نماييدبارنامه در اختيار بگيرد و كرايه هر ساعت
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 ٦٩

  
نـرم  تنظيمـات   /  تنظيمات نرم افـزار    /تنظيمات/ ساير براي تعيين عدد مذكور بايد از مسير      

اقـدام  سـرويس   / سـرويس ثبـت   تنظيمات  /  نرم افزار حمل مسافر و بار       تنظيمات /افزارها
فاصله زماني حركت از تاكـسي      به طور مثال فرض كنيد عددي كه در قـسمت           . نماييد

  . دقيقه است٣٠ مشخص نموده ايد، بداتا م سرويس
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 ٧٠

  
  

   است، ٣:٥١زمان سيستم نيز 

  
  

  :زمان رفت برابر است با
  ١٦:٢١:٠٢=  دقيقه ٣٠ + ٣:٥١

  

  
  

نمايش داده مي شود، بر اساس فرمول زير به دست          " زمان برگشت "ساعتي كه در قسمت       
  :مي آيد

فاصله زماني برگـشت    عدد تعيين شده در قسمت      " + زمان رفت "عدد موجود در قسمت     
  سرويس نسبت به زمان اعزام 
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 ٧١

نـرم  تنظيمـات   /  تنظيمات نرم افـزار    /تنظيمات/ سايربراي تعيين عدد مذكور بايد از مسير        
اقـدام  سـرويس   / سـرويس ثبـت   تنظيمات  /  نرم افزار حمل مسافر و بار       تنظيمات /افزارها
برگـشت سـرويس   فاصله زماني به طور مثال فرض كنيد عددي كه در قسمت   . نماييد

  .دقيقه است١٢٠ مشخص نموده ايد، نسبت به زمان اعزام

  
  

  :  است١٠:٣٧:٥٣زمان رفت، 

  
  

  :زمان برگشت برابر است با
  ١٢:٣٧:٥٣=  دقيقه ١٢٠ + ١٠:٣٧:٥٣

  
نيز منطقه اي كه آژانس در آن قـرار دارد يـا هـر منطقـه اي كـه              " منطقه مبدا "در قسمت   

  . را وارد نماييدبارنامه از آنجا اعزام مي شود
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 ٧٢

منطقـه اي   " منطقه مقصد "در صورتي كه بخواهيد آدرس مقصد را وارد نماييد، در قسمت            
آدرس دقيـق مـشتري  را وارد        "  جزئيـات آدرس  "كه قرار است بارنامـه اعـزام شـود و در              

  . نماييد
  

  
  

ل هزينه حمـ  مخارج  در قسمت   . را وارد نماييد  نوع آن، تعداد، وزن     " محموله"در قسمت   
  .محموله را وارد نماييد

  . محموله را درج نماييد) ارزش ريالي(قيمت ارزش تقريبي در قسمت 
نمايش داده مي شود بر اساس تنظيمـات محاسـبه مـي            " مبلغ بيمه "عددي كه در قسمت     

اين گزينه در قسمت تنظيمات به تفصيل توضيح داده شده است، بنابراين از توضيح              . شود
  . نيممجدد آن صرف نظر مي ك
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 ٧٣

  
از لحـاظ سـني، وضـعيت تاهـل، نـوع           (در صورتي كه مشتري، راننده اي با شرايط خـاص           

  .را در نظر داشته باشد، بايد به شرح زير، اين شرايط را براي او اعمال نماييد...) خودرو و 

 نمـايش داده    مشخـصات دريـافتي    فـرم    در فرم بارنامه با كليك بر روي دكمـه          
  . شود مي

  . مي توانيد نوع خودروي درخواستي مشتري را تعيين نماييد" خودرونوع "در قسمت 
مي توانيد راننده مورد نظر مشتري را براي او تعيين و اعزام            "  يك راننده خاص  "در قسمت   

  . نماييد
  . مجرد يا متاهل بودن راننده را تعيين نماييد" وضعيت تاهل"در قسمت 

را براي او اعزام ننماييد، بايـد در قـسمت          در صورتي كه مشتري بخواهد يك راننده خاص         
  .آن را تعيين نماييد" نبودن يك راننده خاص"

نيز مي توانيد محدوده سـني راننـده مـورد نظـر            " حداقل سن "و  " حداكثر سن "در قسمت   
  .مشتري را تعيين نماييد

  . را تعيين نماييد) با راننده يا با مدير آژانس(نيز نوع تسويه " نوع تسويه"در قسمت 
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 ٧٤

در صورتي كه در منوي تعاريف پايـه، امكانـات خـودرو نظيـر كـولر،                " ملزومات"در قسمت   
در . را تعريف كرده باشـيد، در ايـن قـسمت نمـايش داده خواهـد شـد                ... بخاري، باربند و    

صورتي كه به طور مثال، مشتري بخواهد حتمـا بـراي او ماشـين كـولردار اعـزام نماييـد،                    
  . رخواست مشتري را مشخص نماييدتوانيد در اين قسمت، د مي
  

  
  

  . سپس فرم را تاييد نماييد
  

 بارنامه رزرو شده از حالت رزرو خـارج شـده و بـه بارنامـه                با كليك بر روي دكمه      
  . قطعي تبديل مي شود
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 ٧٥

  لغو و فعال سازي رزرو بارنامه 

/  سـرويس  براي مشاهده بارنامه هاي رزرو شده و فعال يا كنسل كردن آنهـا بايـد از مـسير                 
 . اقدام نماييدفعال سازي رزرو بارنامه / لغو

كليه سرويس هايي كه رزرو شده اند نمـايش داده          " ليست رزروهاي فعال  "با انتخاب گزينه    
  . مي شود

براي لغو يك سرويس رزرو شده، با فعال نمـودن سـتون انتخـاب، آن را انتخـاب نمـوده و                     
  .سپس دكمه لغو را كليك نماييد

  

  
  

را انتخـاب   " ليـست رزروهـاي لغـو شـده       "هده سرويس هاي رزرو لغو شده گزينـه       براي مشا 
براي فعال نمودن يك سرويس لغو شده، آن را انتخاب و سپس دكمه فعال نمودن               . نماييد

  . را كليك نماييد
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 ٧٦

  

  قرارداد اجاره خودرو

در مواردي كه يك سازمان، شركت يا موسسه بخواهد از يك خـودرو در يـك بـازه زمـاني                    
 .براي نقل و انتقال استفاده نمايد، از امكان قرارداد بايد استفاده كنيد

به هنگام ثبت قرارداد بايد اطالعاتي از قبيل شماره قـرارداد، موضـوع قـرارداد، مبلـغ كـل                   
 . را درج نماييد... قرارداد و 
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 ٧٧

  
 نوع خودرو، مفاد قرارداد شامل. در قسمت پايين فرم مي توانيد مفاد قرارداد را ثبت نماييد

  . تعداد دفعات اعزام، ساعت شروع و پايان و جريمه هر بار عدم اعزام مي باشد
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 ٧٨
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 ٧٩

  شارژ كارت سوخت

پس از اين كـه كـارت سـوخت را در برنامـه معرفـي نموديـد، بـا اسـتفاده از ايـن امكـان                          
 .توانيد آن را شارژ و يا براي استفاده خودروهاي آژانس آن را مصرف نماييد مي

بر حسب اين كه مي خواهيد ميزان سوخت موجـود در كـارت را              " مصرف/شارژ"مت  در قس 
شارژ نماييد و يا آن را براي مصرف در اختيار خودروها قرار دهيد، يكي از دو گزينه شـارژ                   

 . يا مصرف را انتخاب كنيد
 : شارژ‐الف

مقـدار  مي توانيد ميزان سوخت كارت را بر اساس سـهميه و يـا بـه                " نوع شارژ "در قسمت   
  .  دلخواه شارژ نماييد
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 ٨٠

مشخصات كارت سوختي كه مي خواهيـد سـوخت آن          " اطالعات كارت سوخت  "در قسمت   
  . را وارد نماييد را شارژ نماييد، 

مقدار ليتر  "را انتخاب نماييد، عددي كه در قسمت        " براساس سهميه "در صورتي كه گزينه     
 كه  به هنگام تعريـف كـارت سـوخت،            بر اساس ميزان سوختي     قرار مي گيرد،  " شارژ شده 

  .مشخص نموده ايد
 مي توانيـد هـر ميـزان سـوخت كـه مـي               را انتخاب نماييد،  " دلخواه"در صورتي كه گزينه     

  .  شارژ نماييد خواهيد براي كارت مورد نظر،
 

  
  
 عـالوه بـر ثبـت اطالعـات          را انتخاب نماييـد،   " مصرف"در صورتي كه گزينه      : مصرف ‐ب

مشخـصات  " اطالعات خـودرو  "، در قسمت    ... مقدار ليتر مصرفي و        سوخت، مربوط به كارت  
  . خودرويي كه قرار است از اين كارت استفاده نمايد را وارد كنيد
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 ٨١

  

  تسويه حساب

در صورتي كه بخواهيد با راننده ها و مشتريان خـود تـسويه نماييـد، بايـد از ايـن امكـان                      
 . استفاده نماييد

 . اقدام نماييد  حسابتسويه/  از مسير سرويسبراي استفاده از اين فرم
  .مشخص نماييد كه مي خواهيد با راننده يا مشتري تسويه نماييد" نوع تسويه"در قسمت 
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 ٨٢

  
  

مي توانيد سرويس ها را از آخرين تاريخي كه تـسويه نمـوده             " نوع تاريخ شروع  "در قسمت   
  . ايد تا يك تاريخ خاص جستجو كرده و سپس تسويه نماييد

سرويس ها در يك    " تا تاريخ "و  " از تاريخ "چنين مي توانيد با درج تاريخ در قسمت هاي          هم
  . بازه زماني خاص را بيابيد
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 ٨٣

پس از مشخص نمودن نام مشتري يا راننده مي توانيد سرويس هاي تسويه نشده، تـسويه                
  . شده و يا همه سرويس هاي مربوط به آن شخص را مشاهده نماييد

  
  

 شرايط تعيين شده براي نمايش سرويس هاي مربـوط بـه            وي دكمه   با كليك بر ر   
يك شخص، در برنامه اعمال مي شود و سرويس هايي كـه در شـرايط تعيـين شـده قـرار                     

  .گيرند، نمايش داده مي شوند
در صورتي كه بخواهيد هر كدام از سرويس ها را تسويه نماييـد، بـا فعـال نمـودن سـتون                     

نمايش داده مي شـود كـه       دريافت و پرداخت     فرم   ه  و كليك بر روي دكم    " انتخاب"
را وارد نماييد، دقت نماييد كه در اين        ... در آن مي توانيد نحوه دريافت و پرداخت، مبلغ و           

  . مي توانيد قسمتي از مبلغ را وارد نموده و بعدا تسويه كامل نماييد روش،
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 ٨٤

  
  

د سـرويس مـورد نظـر را        بـراي تـسويه مـي توانيـ       دريافت و پرداخت    براي مشاهده فرم    

 را كليك نماييد، در اين روش بايد كل مبلغ را بـه صـورت               انتخاب نموده و دكمه     
كامل بامشتري يا راننده تسويه نماييد، همچنين مي توانيـد چنـدين سـرويس را انتخـاب                 

اما در تسويه ناقص، بايـد هـر سـرويس را             نموده و يكجا همه سرويس ها را تسويه نماييد،          
  .  تسويه نماييدجداگانه

  دريافت و پرداخت

در مواردي كه بخواهيد مبلغي را از هر شخص ديگـري بـه غيـر از مـشتريان و راننـدگان                     
 . آژانس دريافت يا پرداخت نماييد مي توانيد از اين امكان، استفاده نماييد

شماره ثبت و تاريخ آن، نام طرف حساب        در بخش ابتدايي اين فرم اطالعاتي از قبيـل          
  . را وارد نماييدبلغ قابل دريافت يا پرداخت و م

را مـشخص   ...) نقـد، چـك، تخفيـف، حوالـه و          (نحوه دريافت مبلغ      در بخش دوم اين فرم،    
  . نماييد
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 ٨٥

  

  )امكان كالر آيدي (آماده سازي سيستم

در اين برنامه امکان استفاده از دستگاه كالرآيدي بدين منظور قرار داده شده تا در صـورت                 
, از مشتريان شما که قبال در برنامه ثبت گرديده قبل از برداشتن گوشي تلفـن              تماس يکي   

انتظـار   صـف شماره مشتري توسط برنامه شناسايي شده و مشخصات مـشتري در فـرم              
 . به صورت اتوماتيک نمايش داده مي شودمشتريان

اشيد در صورتي كه از طريق منوهاي برنامه بخواهيد به امكان كالرآيدي دسترسي داشته ب             
 . اقدام نماييدآماده سازي سيستم / بايد از منوي سرويس

جهت استفاده از اين امکان شما بايد مجهز به دستگاه كالر آيدي بوده و بـراي راه انـدازي                   
 .اين سيستم بايد با فروشنده دستگاه تماس حاصل فرماييد

صـف انتظـار مـشتريان، مشخـصات        به محض تماس مشتري بـا آژانـس، سـه فـرم             
 . نمايش داده مي شونداستي و صف انتظار رانندگان درخو

يكي از رانندگاني كه براي اعزام سرويس آمـاده هـستند را        صف انتظار رانندگان،    در فرم   
 . انتخاب نماييد
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 ٨٦
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 ٨٧

در صورتي كه مشتري، راننده اي با مشخصات خاص از لحاظ سني، وضـعيت تاهـل، نـوع                  
اين گزينـه   .  ثبت نماييد  مشخصات درخواستي ت  مد نظر دارد، آن را در قسم      ..خودرو و   

  .  توضيح داده شده استبارنامهپيش تر به هنگام ثبت 
  

  
  

  . را كليك نماييد بارنامهثبت پس از تعيين همه موارد، دكمه 
مـي توانيـد سـاير      .  نمـايش داده مـي شـود       بارنامـه با كليك بر روي اين دكمه، فرم ثبـت          

  . آن ثبت نموده و تاييد نماييد را در بارنامهاطالعات مربوط به 
  

در صورتي كه بخواهيد نام مشتري را از صف انتظار مشتريان حـذف نماييـد، بايـد دكمـه                   
  . را كليك نماييدحذف مشترك 

دقت نماييد با انجام اين عمل، مشتري مورد نظر فقط از صف انتظار مشتريان حذف شـده                 
  .و از ليست مشتريان برنامه حذف نخواهد شد

  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٨٨

  گزارشات

از كليه اطالعات ثبت شده در برنامه گزارش     با تعيين شروط مختلف     در اين منو مي توانيد      
  . تهيه نماييد

مـي توانيـد از     گزارش پيـشرفته    در هريك از فرم هاي گزارشات با كليك بر روي دكمه            
  . امكانات بيشتري براي تهيه گزارش استفاده نماييد

  
  : از امكانات فرم گزارشات پيشرفته مي پردازيمدر اينجا به توضيح نحوه استفاده

مشخصات شخصي طرف   / گزارشات پايـه  / گزارشات دلخواه / بطور مثال  از منو گزارشات     
 .را انتخاب مي كنيمحساب 

 
  :درفرم نمايش داده شده مي توانيم شروطي براي تهيه گزارش تعيين كنيم

  

 
  

  .سپس گزينه گزارش پيشرفته را انتخاب مي كنيم
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 ٨٩

  
  

  :فرم بازشده از دوقسمت تشكيل شده است
نـام طـرف    : قسمت اول شامل اطالعات پيش فرض براي نمايش گزارش مي باشـد ماننـد               

حساب، تلفن، تلفن همراه، آدرس ونام خانوادگي كه مي توان در ستون نمايش ، نمايش يا                
نا مـي   همچنين در قسمت ستون، سايز و په      . عدم نمايش آنها در گزارش را مشخص نمود       

، سايز فونـت و پهنـاي سـتون هـاي گـزارش را              ...)ستون اول، دوم و     (توان موقعيت ستون  
  . تعيين نمود
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 ٩٠

  
  

  :قسمت دوم شامل دو بخش است
 بخش تنظيمات شامل مقاديري براي تنظـيم صـفحه ، كاغـذ و تنظـيم                : تنظيمات ‐الف

  .ارتفاع گزارش مي باشد
  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٩١

  
  
 براي تهيه گـزارش را مـي تـوان مـشخص            در اين بخش، شروط الزم    :  انتخاب شرط  ‐ب

  . نمود
  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٩٢

  
  

  :اگر گزينه نمايش امكانات پيشرفته را انتخاب كنيم
  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٩٣

  
  

نام فونت گـزارش، جهـت نمـايش نوشـته          (در قسمت پيش فرض مقادير بيشتري از قبيل         
  .براي تنظيم گزارش نشان داده مي شود...) و ) وسط، راست، چپ(هاي گزارش 
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 ٩٤

  
  

مـثال  . در اين بخش امكاناتي براي ذخيره و بازيابي گزارش وجـود دارد           : ذخيره و بازيابي  
در يـك فايـل بـر    " ذخيره در فايل"مي توانيد گزارش مورد نظر خود را با استفاده از گزينه   

روي هارد دستگاه تان ذخيره نموده و سپس هر زمان كه بـه ايـن گـزارش نيـاز داشـتيد،                     
  . بازيابي نموده و استفاده نماييد" يابي از فايلباز"مجددا آن را با استفاده از گزينه 

  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٩٥

  
  

  .با انتخاب گزينه پيش نمايش گزارش مورد نظر به صورت زير نشان داده مي شود
  



                                  گزارشات                    ر                               شركت طرفه نگا

  

 ٩٦

  
  



ساير                                                           شركت طرفه نگار                               

  

 ٩٧ 

  ساير

  تعريف گروه كاربران/ مديريت برنامه

تعريف گروه كاربران استفاده    / براي تعريف گروه كاربران در برنامه از مسير مديريت برنامه           
 . دنمايي

  
  

در ايـن قـسمت     . در فرم مربوطه با زدن دكمـه جديـد فـرم زيـر نمـايش داده مـي شـود                   
توانيد به همه گروه هاي كاربري، يـك گـروه خـاص و يـا يـك كـاربر خـاص، سـطح                        مي

را انتخـاب كنيـد تمـام       " همـه   "در صورتي كه گزينه     . دسترسي مربوطه را اختصاص دهيد    
براي همه كاربراني كـه بـا سيـستم كـار           ...) مايش و   ن  ورود،(مواردي كه انتخاب نموده ايد      

را انتخاب كنيد موارد ياد شده فقـط بـراي          " گروه  " كنند فعال خواهد بود و اگر گزينه         مي
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 ٩٨ 

" در صـورتي كـه گزينـه        . كاربراني كه در آن گروه مشخص شده اند نمايش داده مي شود           
  .ارد فعال خواهد بودرا انتخاب كنيد فقط براي كاربر مورد نظر اين مو" كاربر 

.  ويرايش و حذف اطالعـات را دارد        مثال تعيين مي نماييد كه يك گروه خاص، امكان درج،         
 در همه فرم هاي برنامـه فقـط امكـان            از اين پس هر كاربري كه در آن گروه تعريف شود،          

  .  ويرايش و حذف را خواهد داشت درج،

  
  

ي دكمـه تاييـد، فـرم زيـر نمـايش داده            پس از مشخص كردن موارد باال، با كليـك بـر رو           
  . شود مي
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 ٩٩ 

  
  

در فرم باال شما مي توانيد به كاربر يا گروه انتخاب شـده درفـرم قبلـي، سـطح دسترسـي                     
اطالعات آن پوشه باز مي شود كه با كليك بر روي هـر             "+" با كليك بر روي عالمت      . دهيد

  . ان فعال يا غير فعال مي كنيدكدام از آنها، موارد را براي كاربر يا گروه يا همه كاربر
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 ١٠٠ 

  
  

همچنين در قسمت پايين فرم، رديف كاربر مورد نظر و نام گروهي كه كاربر زير مجموعـه                 
  . را نمايش مي دهد) غير قابل رويت / غير فعال(آن مي شود و وضعيت منوهاي غير مجاز  

ـ          انتخاب شود، " غير فعال "در صورتي كه گزينه      راي آن گـروه يـا       منو يا گزينه مـورد نظـر ب
  .شخص، قابل ديدن مي باشد، اماغير فعال خواهد بود

 منو يا گزينـه مـورد نظـر قابـل ديـدن              انتخاب شود " غير قابل رويت  "در صورتي كه گزينه     
  . نخواهد بود
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 ١٠١ 

  
  

  . بدين ترتيب گروه يا كاربر تعريف شده در فرم تعريف گروه كاربران قرار مي گيرد 
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 ١٠٢ 

  
  

  يف كاربران عضوتعر/ مديريت برنامه

براي اين كه افراد مورد نظر شما بتوانند با برنامه كار كنند، بايـد آنهـا را بـه عنـوان كـاربر                
 . تعريف نماييد

 تعريـف كـاربران عـضو     / مديريت برنامـه  / براي تعريف كاربران عضو در برنامه از مسير ساير        
، اطالعـات مربـوط     "صلياطالعات ا "در فرم تعريف كاربران عضو در قسمت        . استفاده نماييد 

  .  را وارد كنيد...) كد كاربري، نام كاربري، گروه كاربري و (به كاربر از قبيل 
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 ١٠٣ 

  
  

" در قـسمت    ) فرم تعريف كاربران سيستم   ( دقت نماييد فقط نام افرادي در اين فرم          :توجه
 تعريف اشـخاص، آن فـرد را      / قابل انتخاب خواهد بود كه از منوي تعاريف پايه        " نام شخص 

رابطه آن شخص را به عنـوان       " نوع رابطه با شخص   "تعريف كرده باشيد و سپس در قسمت        
  : به شكل هاي زير توجه نماييد. كارمند تعيين نماييد
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 ١٠٤ 
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 ١٠٥ 

  
  

آن كاربر بـه      را براي يك كاربر فعال نماييد،       " آيا مدير گروه مي باشد    "در صورتي كه گزينه     
اطالعـات و دسترسـي هـاي كليـه         ي توانـد    عنوان مدير آن گروه تعيين مي شود و م        

  .  را ببيند عضو هستند آن گروهكاربراني كه در
 آن شـخص بـه عنـوان سـوپروايزر           را فعال نماييـد،   " آيا سوپروايزر مي باشد   "اما اگر گزينه    

  .  را ببيند همه گروه هااطالعات مربوط به كاربرانتعريف مي شود و مي تواند 
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 ١٠٦ 

  
  

چند شركتي استفاده مي كنيد، يعني اطالعات شما در چند بانـك            در صورتي كه از امكان      
اطالعاتي ذخيره مي شود، مي توانيد تعيين نماييد كه كاربر مذكور به اطالعات چه بـانكي                

را " كـاربر شـركت هـاي خـاص باشـد         "براي انجام اين كـار، گزينـه        . دسترسي داشته باشد  
انتخـاب  " را با كليك بـر روي گزينـه          انتخاب نموده و سپس بانك اطالعاتي مورد نظر خود        

  . انتخاب نماييد" شركت هاي مجاز
در صورتي كه اين گزينه را براي كاربر فعال نكنيـد، كـاربر مـي توانـد بـه اطالعـات همـه                       

  .شركت ها دسترسي داشته باشد
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 ١٠٧ 

  
  

  تعريف شركت و شعب/ مديريت برنامه

 بايد ابتدا كيت چند شركتي فعال       براي اين كه بتوان در برنامه از چند شركت استفاده كرد          
چندين شركت را در برنامه    با فعال بودن اين كيت شما مي توانيد عالوه يك شركت،. باشد

 . تعريف كنيد
  .تعريف شركت و شعب استفاده نماييد/ در ابتدا براي اين كار از مسير مديريت برنامه 
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 ١٠٨ 

  
  

مي خواهيد تعريـف كنيـد را وارد        در فرم باال شما مي توانيد اطالعات شركت جديدي كه           
كد شركت، عنوان شـركت، عنـوان در گزارشـات و موقعيـت جغرافيـايي               : نماييد كه شامل  

فـرم معرفـي شـركتها  نمـايش داده          با زدن كليد تاييد، نـام شـركت جديـد در            . باشد مي
  . شود مي
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 ١٠٩ 

و  مي باشـد     تعريف كاربران عض  / در فرم تعريف كاربران عضو كه مسير آن مديريت برنامه           
با زدن دكمه جديد شما عالوه بر اين كه مي توانيد عضو  جديدي تعريف كنيد مي توانيد                   

  . اين عضو را به شركت هايي كه تعريف كرديد ارتباط دهيد
  

  
   

را بزنيد در آن صورت پس از بستن و         " كاربر خاص يك شركت باشد      " در صورتي كه تيك     
ا همان شركتي كه كاربر را بـه آن نـسبت داديـد بـاز مـي                 برنامه ب   مجددا باز كردن برنامه ،    

  .شود
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 ١١٠ 

  
  

در صورتي كه شما كاربر را به شـركت خاصـي نـسبت ندهيـد و در برنامـه چنـد شـركت                        
تعريف كرده باشيد وقتي برنامه را مي بنديد و مجدد بـاز مـي كنيـد در آن صـورت همـه                      

 دهد و شما مي توانيد شـركت        شركتهايي را كه در برنامه تعريف كرده بوديد را نمايش مي          
  .مورد نظرتان را انتخاب كنيد
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 ١١١ 
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  مديريت رفتاركاربران/ مديريت برنامه
مـديريت رفتـار    / براي ورود به مديريت رفتار كاربران در برنامـه از مـسير مـديريت برنامـه               

 .       كاربران استفاده نماييد
رم افزار به صورت اتوماتيك  نمـايش        اين فرم گزارش رفتار كاربران را در طول استفاده از ن          

  .                                   مي دهد
ورود به سيستم   : عملياتي كه به صورت اتوماتيك در اين فرم نمايش داده مي شوند شامل              

اقدام به ويرايش   / اقدام به درج يك ركورد      / اقدام به حذف يك ركورد      / خروج از سيستم    / 
تاييـد  / تاييد عمليـات ويـرايش      / به روز رساني اطالعات       / طالعات  نمايش ا /  يك ركورد   

لغـو  /  تاييـد عمليـات حـذف       / لغـو عمليـات درج      /  لغو عمليات ويـرايش     / عمليات درج   
قفل / ساخت ديسكت   / اجراء  / اجراء گزارش   / خروج از فرم    / ورود به فرم    / عمليات حذف   

  .مي باشند
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 ١١٣ 

  اي ميانبرتعريف كليده/ مديريت برنامه
 .براي سهولت كار با منوهاي برنامه مي توانيد، براي كاربران كليدهاي ميانبر تعريف نماييد

مـديريت برنامـه تعريـف كليـدهاي        / براي دسترسي به اين امكان مي توانيد از منوي ساير         
 .ميانبر را انتخاب كنيد

ي توانيـد گـروه كـاربر    ازليست ارائه شده م . در اينجا ليست گروه كاربر نشان داده مي شود        
 .مورد نظر را انتخاب نماييد

 

  
 

  . تمام ليست انتخاب مي شودبا انتخاب 

  . انتخاب ها حذف مي شوندبا انتخاب 

  : انتخابها به صورت معكوس صورت مي گيرد ، به صورت زيربا انتخاب 
  اگر اين گروه ها انتخاب شده باشند،
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 ١١٤ 

  
  

  .ابها به صورت زير در مي آيندبا انتخاب گزينه انتخاب معكوس انتخ
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 ١١٥ 

  
  

  . در صفحه بعد از ليست كاربران، كاربر مورد نظر را انتخاب مي كنيم
  

  



ساير                                                           شركت طرفه نگار                               

  

 ١١٦ 

در صفحه بعد ليست ميانبرها نشان داده مي شود كه مي توان آنهـا را ويـرايش يـا ميـانبر                     
  .جديد تعريف كرد

  

  
  

  .با انتخاب گزينه جديد پنجره زير نمايش داده مي شود
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 ١١٧ 

  
  
از تعاريف پايه، تعاريف پايه برنامه را به ليست اضافه و بـراي آن كليـد                : ينجا بطور مثال  درا

  . را تعريف كرده و سپس تاييد مي كنيمCtrl+Alt+Dميانبر 
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 ١١٨ 

  
  .و در انتها گزينه خاتمه را انتخاب مي كنيم
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  تهيه نسخه پشتيبان/ مديريت برنامه
با هر بار تهيـه     . نها نسخه پشتيبان تهيه نماييد    به منظور حفاظت از اطالعات خود بايد از آ        

نسخه پشتيبان، اطالعاتي كه از ابتدا تا كنون در برنامه ذخيره شده اسـت، بـر روي هـارد                   
ذخيره   دستگاه كامپيوتر شما، يا بر روي يك حافظه جانبي مانند فالپي ديسك يا سي دي،              

 مجـددا بـازخواني و احيـا        مي گردد و در صورت بروز مشكل مي توانيد اطالعـات خـود را             
 .بنابراين بهتر است پايان هر روز از اطالعات خود نسخه پشتيبان تهيه نماييد. نماييد

 
 در نسخه هاي شبكه، تهيه نسخه پشتيبان هم بر روي كالينت و هم بر روي سرور                 :توجه

 . امكان پذير است بر روي سرور آن فقط بازيابيامكان پذير است درحاليكه
 .ي سينگل، تهيه و بازيابي نسخه پشتيبان بر روي كالينت انجام مي شوددرنسخه ها

   
 :تهيه و بازيابي نسخه پشتيبان در نسخه سينگل

 : تهيه نسخه پشتيبان توسط كالينت‐الف
تهيـه و بازيـابي نـسخه       "مديريت برنامـه گزينـه      / براي تهيه نسخه پشتيبان از منوي ساير      

  . را انتخاب نماييد" پشتيبان 
بازگرداندن "و  " تهيه نسخه پشتيبان  "م مربوطه نمايش داده مي شود كه داراي دو بخش           فر

 :مي باشد" نسخه پشتيبان
نمـايش داده مـي شـود كـه داراي           فرم مربوطـه  تهيه نسخه پشتيبان،    با انتخاب گزينه    

 : گزينه هايي به شرح زير مي باشد
 بـا انتخـاب ايـن       : شود كپي پشتيبان بدون وابستگي به كاربر و سريال تهيه              .١

  :گزينه، دو گزينه ديگر قابل انتخاب خواهد بود
در صورت انتخاب اين گزينه، نسخه پـشتيبان        : تهيه نسخه پشتيبان بدون كلمه عبور     

 .تهيه شده، به شماره سريال وابسته نبوده و كلمه عبور نيز نخواهد داشت
زينه، نسخه پشتيبان تهيه    در صورت انتخاب اين گ    : تهيه نسخه پشتيبان با كلمه عبور     

دقـت  . شده، به شماره سريال وابسته نبوده ولي مي توانيد بـراي آن كلمـه عبـور بگذاريـد                 
  نماييد در صورتي كه از اين گزينه استفاده نماييد،
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 ١٢٠ 

در غيـر ايـن     . به هنگام بازيابي نسخه پشتيبان، بايد حتما كلمـه عبـور آن را وارد نماييـد               
زيابي نخواهد بود و شركت نيز نمـي توانـد اطالعـات شـما را               صورت، اطالعات شما قابل با    

  .احيا نمايد
 

 در ايـن حالـت،      :كپي پشتيبان فقط قابل بازيابي براي همين كاربر باشـد          .٢
نسخه پشتيبان تهيه شده تنها توسط كاربري كـه آن را تهيـه مـي نمايـد قابـل                   

 شما خـام شـود      اگر اين كاربر حذف شود و يا بانك اطالعاتي        . بازيابي خواهد بود  
  . در اين حالت نسخه پشتيبان شما قابل بازيابي نخواهد بود

  
كپي پشتيبان وابسته به سريال نرم افزار بـوده و در نـرم افـزار سـاير                  .٣

اين امكان به منظور ايجاد امنيت در برنامه قرار داده شده           :  مشتركين بازنشود 
شـما قابـل بازيـابي       و در اين حالت نسخه پشتيبان تهيه شده، تنها توسط            است

نسخه پشتيباني كه بـا     . است و به شماره سريال نرم افزار شما وابسته خواهد بود          
اين روش تهيه شده است، بر روي برنامه ديگر بـا شـماره سـريال ديگـري اجـرا                   

  . نخواهد شد
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تغيير مسير پيش فرض برنامه براي ذخيره سـازي نـسخه پـشتيبان در نـسخه                
  :سينگل

 را  TNC.BAKپوشـه     پيش فرض، در درايوي كه آن را نـصب كـرده ايـد،            برنامه به طور    
بـه طـور مثـال اگـر برنامـه را           . ساخته و نسخه هاي پشتيبان را در آن ذخيره مـي نمايـد            

 نــصب كــرده باشــيد، برنامــه پوشــه C:\Program files\TNCSoftwareدرمــسير 
TNC.BAK     را در مسير C:\   ه پـشتيبان گيـري     براي تغيير مسير نسخ   .  قرار خواهد داد

  :به دو روش مي توانيد عمل كنيد
  :روش اول

در فرم انتخاب مسير ، مسير مورد نظر براي ذخيره نسخه .  كليك نماييدبرروي دكمه  
  .پشتيبان را انتخاب نماييد

  
  : روش دوم

در . را كليك نماييد  " تنظيمات نرم افزار  "تنظيمات، گزينه   / در اين روش بايد از منوي ساير      
/ تنظيمـات عمـومي   " مربوطه كه به شـكل درخـت نمـايش داده شـده اسـت، گزينـه                  فرم

را بـاز   " مسير پشتيبان گيري از بانـك اطالعـاتي       / تنظيمات نمايـشي  / تنظيمات كلي 
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 ١٢٢ 

 كليـك نمـوده و      در قسمتي كه در شكل نمايش داده شده است، بر روي دكمه             . كنيد
  .ماييدمسير مورد نظر براي ذخيره نسخه پشتيبان را مشخص ن

  
  
  : بازگرداندن نسخه پشتيبان توسط كالينت‐ب

تهيـه و بازيـابي نـسخه       "براي بازگرداني نسخه پشتيبان از منوي مـديريت برنامـه گزينـه             
  .را انتخاب نماييد" پشتيبان 
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 ١٢٣ 

بازگرداندن "و  " تهيه نسخه پشتيبان  "فرم مربوطه نمايش داده مي شود كه داراي دو بخش           
  :شدمي با" نسخه پشتيبان

  

  
  

 نمـايش   Openپنجـره   .  كليك نماييد  براي بازگرداندن نسخه پشتيبان، برروي دكمه       
شود كه بايد مسيري كه در آن نسخه پشتيبان ذخيره شده است را پيدا كـرده و                  داده مي 

  . را كليك نماييدOpenسپس دكمه 
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 ١٢٤ 

  
   
  

كن برنامه كليـك راسـت      پس از انجام اين عمل، با تاييد پيغام نمايان شده، بايد بر روي آي             
  .سپس مجددا نسخه را اجرا نماييد. را انتخاب نماييد" بستن سرويس"كرده و گزينه 

  

  
  

  :تهيه نسخه پشتيبان در نسخه شبكه

  : تهيه نسخه پشتيبان توسط سرور‐ الف
براي تهيه نسخه پشتيبان بر روي سرور، بر روي آيكن برنامه كه در كنار نمايه ساعت قرار                 

مطابق . (را كليك نماييد  " تهيه و بازيابي نسخه پشتيبان    "يك راست نموده و گزينه      دارد، كل 
  )شكل زير
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 ١٢٥ 

  
  

  
 

اگـر نـسخه شـما چنـد شـركتي          . فرم تهيه و بازيابي نسخه پشتيبان نمايش داده مي شود         
باشد در باالي فرم ، برگه  انتخاب شركت نمايش داده مي شود كه بايد در قسمت عنـوان                   

بـا انجـام ايـن كـار        . رد نظر براي تهيه نسخه پشتيبان را انتخاب كنيـد         شركت، شركت مو  
 . مشخص مي كنيد كه قصد تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات چه شركتي را داريد
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 ١٢٦ 

شما نمي توانيد در قسمت عنوان شركت، شركتي را انتخاب نماييد كه در حال استفاده از                
  .زير را نمايش مي دهددر صورت انتخاب، سيستم پيغام . بانك آن هستيد

  
  

بازگردانـدن  "و  " تهيه نـسخه پـشتيبان    "فرم تهيه و بازيابي نسخه پشتيبان داراي دو بخش          
گزينه هاي موجود در اين بخش پيشتر توضيح داده شده است،           . مي باشد " نسخه پشتيبان 

  .بنابراين از شرح مجدد آنها صرف نظر مي كنيم
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 ١٢٧ 

مي كنيد مسير پشتيبان انتخابي نمـايش داده شـده          همان طور كه در پايين فرم مشاهده        
در نسخه هاي تحت شبكه امكان تغيير مسير نسخه پشتيبان از اين فرم امكان پذير               . است

براي تغيير اين مسير بايد به گونـه ديگـري عمـل نماييـد كـه در ادامـه آن را                     . نمي باشد 
  .توضيح داده ايم

  : تهيه نسخه پشتيبان توسط كالينت‐ب
هاي موجود در اين بخش پيشتر توضيح داده شده اسـت، بنـابراين از شـرح مجـدد                  گزينه  

  آنها صرف نظر مي كنيم

  
  
  : بازيابي نسخه پشتيبان توسط سرور در نسخه شبكه‐ج 

 نمايش  Openپنجره  .  كليك نماييد    براي بازگرداندن نسخه پشتيبان، برروي دكمه       
پشتيبان ذخيره شده است را پيدا كـرده و         شود كه بايد مسيري كه در آن نسخه          داده مي 

  . را كليك نماييدOpenسپس دكمه 
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 ١٢٨ 

  
 

  
  

پس از انجام اين عمل، با تاييد پيغام نمايان شده، بايد بر روي آيكن برنامه كليـك راسـت                   
  . نماييدسپس مجددا نسخه سرور را اجرا. را انتخاب نماييد" بستن سرويس"كرده و گزينه 
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 ١٢٩ 

  
تغيير مسير پيش فرض برنامه براي ذخيره سـازي نـسخه پـشتيبان در نـسخه                

  :شبكه
 را  TNC.BAKپوشـه     برنامه به طور پيش فرض، در درايوي كه آن را نـصب كـرده ايـد،               

بـه طـور مثـال اگـر برنامـه را           . ساخته و نسخه هاي پشتيبان را در آن ذخيره مـي نمايـد            
 نــصب كــرده باشــيد، برنامــه پوشــه C:\Program files\TNCSoftwareدرمــسير 

TNC.BAK     را در مسير C:\   در صـورتي كـه بخواهيـد مـسير ذخيـره           .  قرار خواهد داد
سازي نسخه پشتيبان را تغيير دهيد، بر روي آيكن برنامه كه در كنار نمايـه سـاعت قـرار                   

ـ فـرم   . را كليك نماييـد   " نمايش صفحه مشخصات  "دارد، كليك راست نموده و گزينه        رم ن
  . نمايش داده مي شودافزار سرويس دهنده
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 ١٣٠ 

سـرويس   تنظيمات نرم افزار  سيستم فرم   . بر روي كليد تنظيمات نرم افزار كليك كنيد       
  . را نمايش مي دهددهنده

  
در فـرم انتخـاب     .  كليـك نماييـد    براي انتخاب مسير پشتيبان گيري ، برروي دكمـه           

  .بان را انتخاب نماييدمسير ، مسير مورد نظر براي ذخيره نسخه پشتي

  



ساير                                                           شركت طرفه نگار                               

  

 ١٣١ 

  زمانبندي كارها و يادآوري/ مديريت برنامه

زمانبندي كارها / براي ورود به زمانبندي كارها و يادآوري در برنامه از مسير مديريت برنامه        
در فرم مربوطه نـوع كـاري كـه مـي خواهيـد آن را زمانبنـدي                 . و يادآوري استفاده نماييد   

 .  را مشخص كنيد نماييد،

  
  
 صورتي كه نوع فعاليت را تهيه نسخه پشتيبان انتخاب كرده باشيد با زدن دكمه بعدي،                در

  . فرم زير نمايش داده مي شود
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 ١٣٢ 

  
  

در اين فرم اطالعات مربوط به انجام نسخه پشتيبان كه از نظر زمانبنـدي اجـراي فعاليـت                  
دكمه خاتمـه فـرم     مي باشد را  كامل كنيد  و با زدن           ....  شامل  تاريخ ، ساعت ، رخداد و         

مثال مي توانيد مشخص نماييـد كـه هـر روز           . بسته شده و اطالعات شما ذخيره مي گردد       
  .  دريك ساعت مشخص برنامه براي تهيه نسخه پشتيبان به شما هشدار دهد

در صورتي كه نوع فعاليت را پيام نمايشي انتخاب كرده باشيد با زدن دكمه بعدي، فرم زير                 
  .نمايش داده مي شود
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 ١٣٣ 

  
  

در اين فرم ، اطالعات مربوط به نوع پيام ، نحـوه ارسـال پيـام و مـتن پيـام نمـايش داده                        
    . شود مي

  
 پيـام تـا      را انتخـاب كـرده  باشـيد،       " دريافت تاييديه از كاربر   " در صورتي كه    :   نوع پيام   

در صـورتي كـه     . زماني كه شما آن را تاييد نكنيد از روي صفحه مانيتور محو نخواهد شـد              
 پيام به صورت لحظه اي به شـما نمـايش            را انتخاب كرده باشيد،   " نمايش لحظه اي  "گزينه  

  . داده شده و سپس محو خواهد شد
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 ١٣٤ 

  
  

  : نحوه ارسال پيام 
در اين حالت بر اساس نوع پيامي كه بايد ارسال شود يكي از گزينه هـاي زيـر را انتخـاب                     

  . كنيد
 انتخاب اين گزينه، پيام مورد نظر فقط براي         در صورت : ارسال براي گروه كاربري جاري    _ 

فرض كنيد كاربري كـه     .  ارسال مي شود     همان گروهي كه كاربر برنامه متعلق به آن است،        
وارد برنامه شده است با نام احمدي در حال كار كردن با منوي زمانبندي كارها و يادآوري                 

  : به شرح زير مي باشند ،١كاربران موجود درگروه .  مي باشد١است و  متعلق به گروه 
  :١گروه كاربري 

  احمدي 
  كرمي
  اصغري
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 ١٣٥ 

را انتخاب كنـد، پيغـام بـه        " ارسال براي گروه كاربري جاري    "در صورتي كه احمدي گزينه      
  . ارسال مي شود)   كرمي، اصغري احمدي، (١همه كاربران متعلق به گروه كاربري 

گزينه، پيام مورد نظـر بـراي تمـامي         در صورت انتخاب اين     : ارسال براي تمامي كاربران   _ 
  . كاربران در همه گروه هاي كاربري ارسال مي شود

با انتخاب اين گزينه مي توانيد پيام را فقط براي يك يا چند             : ارسال براي كاربران خاص   _ 
  .كاربر مورد نظر خود ارسال نماييد

  

  
  

  . ارد مي كنيددر اين قسمت متن پيامي كه بايد ارسال نماييد را و: متن پيام 
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 ١٣٦ 

  
  

پس از كامل كردن فرم باال با زدن كليد صفحه بعدي در پايين فرم، فرم زير نمـايش داده                   
  . مي شود
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 ١٣٧ 

  
  

در اين فرم اطالعات مربوط به پيام نمايشي كه از نظـر زمانبنـدي اجـراي فعاليـت شـامل                     
اتمـه فـرم بـسته      مي باشد را  كامل كنيد  و با زدن دكمـه خ            ....  تاريخ ، ساعت ، رخداد و       

  .شده و اطالعات شماذخيره مي گردد

  اختصاص چاپگر به گزارشات/ مديريت برنامه

 :براي تهيه پرينت از گزارشات، به دو روش مي توانيد اقدام نماييد
 :  روش اول‐الف

 برنامـه پرينـت گـزارش را بـه چـاپگر             در صورتي كه هيچ چاپگري را تعيين نكرده باشيد،        
 به صورت printer and faxesيعني چاپگري كه در قسمت . فرستدديفالت ويندوز مي 
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 ١٣٨ 

پـيش نمـايش    به هنگام تهيه گزارش، ابتدا بـر روي دكمـه           . ديفالت مشخص شده است   
 . كليك نماييد

  
  

  . را كليك نماييدنمايش فرم چاپي سپس در فرم نمايش داده شده، دكمه 
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 ١٣٩ 

  
  

فرم اگر بـر روي دكمـه پرينتـر كـه در            در اين   . برنامه، شكل چاپي فرم را نمايش مي دهد       
شكل نمايش داده شده است، كليك نماييد، پرينتري كه بـه صـورت ديفالـت در سيـستم                  

  : برنامه پرينت را به پرينتر مذكورر مي فرستد. شما نصب شده است، نمايش داده مي شود
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 ١٤٠ 
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 ١٤١ 

رينتـري   در اين روش مي توانيد مشخص نماييد كه هر گزارش به چـه پ              :  روش دوم  ‐ب
اختصاص چـاپگر   "مديريت برنامه، گزينه    / براي انجام اين كار، از منوي ساير      . فرستاده شود 
  .را كليك نماييد" به گزارشات

 در قسمت نام گزارش از ميان ليست گزارشات، گزارش مورد نظر را انتخاب و سپس تاييد                
 آنها چاپ شـود     سپس مي توانيد ليست پرينترهايي كه مي خواهيد گزارش توسط         . نماييد

  . را انتخاب و تاييد نماييد
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 ١٤٢ 

 
  

را به يـك    ) حقيقي( در قسمت اختصاص چاپگر به گزارشات، گزارش طرف حساب           :١مثال
  :چاپگر اختصاص مي دهيم
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 ١٤٣ 

  
  

با انجام اين تنظيمات، گزارش  مورد نظر را فقـط مـي تـوان بـه آن پرينتـر فرسـتاد و در                        
مه پرينتر كه در باالي گزارش است، كـاربر فقـط           قسمت پيش نمايش با كليك بر روي دك       

  . مي تواند همان پرينتر انتخاب شده را مشاهده نموده و پرينت را به آن بفرستد
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 ١٤٤ 

  
  

در قسمت پيش نمايش با كليك بر روي دكمه پرينتر كه در باالي گـزارش اسـت، پنجـره                   
  : چاپ نشان داده مي شود



ساير                                                           شركت طرفه نگار                               

  

 ١٤٥ 

  
  

اب شده نشان داده مي شود و اين گـزارش فقـط            در قسمت چاپگر فقط همان پرينتر انتخ      
  .توسط همان پرينتر چاپ مي شود
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 ١٤٦ 

  
  

بطـور مثـال    . همچنين مي توان براي يك گزارش چندين چاپگر را اختصاص داد          : ٢مثال  
دراين صورت پرينـت ايـن گـزارش        . براي  پرينت يك گزارش سه چاپگر انتخاب مي كنيم         

  .توسط همان سه پرينتر چاپ مي شود
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 ١٤٧ 

  
  
  

  تنظيمات
  تنظيمات نمايشي فرم ها 

تنظيمـات نمايـشي فرمهـا      / براي تنظيمات نمايشي فرمها در برنامـه از مـسير تنظيمـات             
 . استفاده نماييد
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 ١٤٨ 

  
  

  . در اين فرم رنگ و فونت فرمها را مي توانيد با سليقه خودتان تغيير دهيد
ي نرم افـزار تغييـر      با انتخاب اين قسمت، قسمت بااليي منو        :نمايش قسمت باالي منو     

مي كند كه با انتخاب آن بعد از بستن برنامه و باز كـردن مجـدد آن، قـسمت بـاالي منـو                       
  . تغيير رنگ خواهد داد
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 با انتخاب اين قسمت، قسمت پايين منوي نـرم افـزار تغييـر               :نمايش قسمت پايين منو   
، قـسمت بـاالي منـو       مي كند كه با انتخاب آن بعد از بستن برنامه و باز كـردن مجـدد آن                

  . تغيير رنگ خواهد داد
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 ١٥٠ 

  
  

قاب دور فرم بر اساس رنگ شـروع كـه قرمـز رنـگ                 با انتخاب اين قسمت،       :نمايش قاب   
  .است و رنگ پاياني كه زرد رنگ است  تغيير مي كند
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 ١٥١ 

  
  

  .  با انتخاب اين قسمت، مي توان رنگ صفحه نمايشي را تغيير داد :نمايش صفحه 
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 ١٥٢ 

  
  

   .با انتخاب اين قسمت، نوار كناري برگه تغيير رنگ مي دهد :نمايش برگه ها
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 ١٥٣ 

  
  

امكان تغيير رنگ نوار وضعيت را      اين قسمت،   با انتخاب اين قسمت      :نمايش نوار وضعيت    
  . داريد
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 ١٥٤ 

  
  : نمايش فونت

با انتخاب اندازه و شكل و رنگ فونت مورد نظر، مي توان فونت فرمهاي برنامه را به صورت                  
  . ير دادسليقه اي تغي

 
  :نمايش گريد
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 ١٥٥ 
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  تنظميات نرم افزار

تنظيمـات نـرم افـزار      / تنظيمـات / سـاير براي انجام تنظيمات مربوط به برنامه از مسير         
 . استفاده نماييد

تنظيمـات  ( تنظيمـات عمـومي      ‐١: در اين منو دو گزينه براي انجام تنظيمات وجـود دارد          
تنظيمات مربوط به ثبت (تنظيمات نرم افزارها     ‐٢...) مربوط به نمايش فرم ها، دكمه ها و         

 :كه در زير به شرح هر يك از آنها مي پردازيم...) سرويس و 
  : اين بخش شامل دو قسمت مي باشد:تنظيمات عمومي‐الف

  تنظيمات كلي •
در صورتي كه امكان مـديريت خطـوط تمـاس را           ( سيستم مديريت تماس ها    •

  )خريداري كرده باشيد
 

 : تنظيمات كلي
  :اين بخش شامل گزينه هايي به شرح زير مي باشد: ظيمات نمايشيتن

برروي همـه   " در اين قسمت در صورتي كه گزينه        : طريقه نمايش فرم ها    
را انتخاب نماييـد، در صـورتي كـه چنـد فـرم      )" Show modal(فرم ها 

برنامه را باز كرده باشيد، فقط به آخرين فرمي كه روي همه فرم هاي ديگر               
تا زمـاني كـه آخـرين فـرم بـسته           . ست، دسترسي خواهيد داشت   باز شده ا  

  . نشده است، فرم هاي زيرين قابل دسترسي نخواهند بود
 به همه فرم هـايي كـه روي          را انتخاب نماييد،  " عادي"در صورتي كه گزينه     

  .همديگر باز شده اند، دسترسي خواهيد داشت
 فرم هـاي برنامـه بـه        را انتخاب نماييد،  " تمام صفحه " در صورتي كه گزينه     

 .  باز خواهند شدMaximizeصورت 
دكمه هاي اصـلي برنامـه كـه در اكثـر           : طريقه نمايش دكمه هاي اصلي     

در شرايطي بسته به نـوع      ) درج، ويرايش، حذف  (فرمها وجود دارند از قبيل      
 غير فعال مي شوند با اين تنظـيم، مـي            اطالعاتي كه در فرم ثبت مي شود،      

 ديـده   ‐١: يش دكمه هاي غيـر فعـال را مـشخص نماييـد           توانيد طريقه نما  
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 در   در صورت غير فعال بـودن ديـده نـشوند،   ‐٢شوند ولي غير فعال باشند    
  . اين شرايط اين دكممه اصال روي فرم ديده نخواهند شد

در صورتي كه   : قبل از عمل ثبت اطالعات از كاربر تاييد خواسته شود          
ه كاربر بخواهد اطالعاتي را در فرم ثبـت         اين گزينه را فعال نماييد هر بار ك       

 پيغامي مبني بر اين كه تاييد عمليات ثبت به كاربر نمايش داده مي               نمايد،
اطالعـات رد برنامـه ثبـت         شود و در صورت يكه كـاربر آن را تاييـد نمايـد،            

  . خواهد شد
تهيه و  " اين گزينه در قسمت      : مسير پشتيبان گيري از بانك اطالعاتي      

 . توضيح داده شده است" بازيابي نسخه پشتيبان
 

  : سيستم مديريت تماس ها
  : تنظيمات سيستم

 : تنظيمات دستگاه •
دستگاه هاي كالرآيـدي داراي انـواع سـاده و پيـشرفته مـي              : نوع دستگاه  

ايـن  در  . باشند كه بسته به نـوع آن، داراي امكانـات متفـاوتي مـي باشـند               
 . قسمت مي توانيد نوع آن را مشخص نماييد

تعداد خط تلفن هايي است كه در مديريت تماس هـا مـي             : تعداد خطوط  
  .تواند به سيستم وصل شود

  : تنظيمات تماس •
 طول شماره تلفن هاي شهر مورد        در اين قسمت،  : طول شماره هاي شهر    

  .  وارد نماييد٨يد مثال براي شهر تهران، اين عدد را با. نظر را وارد نماييد
در صورتي  : حداقل زمان الزم براي ثبت تماس دريافتي موفقيت آميز         

   دقيقه وارد نماييد،   ٥كه حداقل زمان الزم را براي يك تماس دريافتي مثال           
 دقيقه باشند در سيستم به عنـوان        ٥كليه تماس هاي دريافتي كه كمتر از        

 . تماس ناموفق ثبت مي گردند
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در صـورتي   :  براي ثبت تماس ارسالي موفقيت آميز      حداقل زمان الزم   
   دقيقه وارد نماييـد،    ٥كه حداقل زمان الزم را براي يك تماس ارسالي مثال           

 دقيقه باشند در سيستم بـه عنـوان         ٥كليه تماس هاي ارسالي كه كمتر از        
 .تماس ناموفق ثبت مي گردند

 
 :  تنظيمات نرم افزارها‐ب

   : و بارحمل مسافرتنظيمات نرم افزار 
  : مي باشد هاي زيراين بخش شامل قسمت: تنظيمات ثبت سرويس

  سرويس •
 كالرآيدي •
 بيمه بارنامه •
  عمومي •

 
 :اين بخش شامل گزينه هايي به شرح زير مي باشد: سرويس

  
 در اين قسمت مي توانيد مبلـغ كرايـه          :كرايه رفت هر ساعت در اختيار      

واهند ماشين در اختيار    به ازاي هر ساعت رفت را براي مشترياني كه مي خ          
 . بگيرند، وارد نماييد

 اين گزينه معموال براي مـسافت هـاي خـارج از            :كرايه رفت هر كيلومتر    
توانيد مبلغ كرايه به ازاي هـر        با استفاده از اين گزينه مي     . شهر كاربرد دارد  

 . كيلومتر رفت را درج نماييد
 كـه    در صـورتي   :فاصله زماني حركت از تاكـسي سـرويس تـا مبـدا            

بخواهيد مشخص نماييد چند دقيقه پس از تماس، خـودرو بـراي مـشتري              
 . اعزام شود، از اين گزينه استفاده نماييد
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 ١٥٩ 

در صـورتي كـه     : فاصله زماني برگشت سرويس نسبت به زمان اعزام        
بخواهيد مشخص نماييد چند دقيقه پس ازاعزام سرويس، خودرو به محـل            

 .  نماييدآژانس بازگردد، از اين گزينه استفاده
در ايـن قـسمت مـي توانيـد          :تعداد سرويس جهت سرويس تـشويقي      

مشخص نماييد كه به ازاي چه تعداد سرويسي كـه مـشتري دريافـت مـي                
 نمايد، به طور اتوماتيك برايش سرويس تشويقي در نظر گرفته شود

 

 
  

  :اين بخش شامل گزينه هايي به شرح زير مي باشد: كالرآيدي
 قسمت پورتي كه از طريق آن كالر آيـدي بايـد بـه              در اين : انتخاب پورت  

  . كامپيوتر متصل شود را انتخاب نماييد
در اين قسمت طـول شـماره تلفـن ثابـت شـهر             : طول شماره تلفن ثابت    

مثال براي شهر تهران، طـول     . مربوطه را بدون احتساب كد شهر وارد نماييد       
  . قرار دهيد٨شماره تلفن ثابت را برابر 



ساير                                                           شركت طرفه نگار                               

  

 ١٦٠ 

 
 

  
در اين قسمت مي توانيد مشخص نماييد كه مبلغ بيمه بارنامه بر اساس يك      : امهبيمه بارن 

  . باشد... مبلغ ثابت، درصدي از كرايه و 
به هنگام ثبت بارنامه نمايش داده شده و بـه          مبلغي كه در اين قسمت مشخص مي كنيد،         

  .مبلغ كل اضافه مي شود
  

 .ه شده استاين گزينه به هنگام ثبت بارنامه توضيح داد :عمومي
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 ١٦١ 

  ضمائم

 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                     

 :اشكاالت استفاده از اين روش به قرار زير است .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                

مشكالتي نظيرخراب شدن ويندوز و غيره كه منجر به فرمت هارد ديسك مي گـردد قفـل                 
  .ه از بين خواهد رفتبرنام

 :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     
ست برنامـه قابـل     يك كامپيوتر دلخواه نصب نموده و تا وقتي كه قفل به كامپيوتر متصل ا             

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

  :مانند شكل زير. اسكنر نصب نموده و نهايتا چاپگر را به قفل متصل نماييد
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 :تست قفل
  :دت قفل ابتدا مراحل زير انجام گيرجهت تس

 .ن شويدئقفل به پورت چاپگر مطمقبل از هر چيز از اتصال  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 شـدن اوليـه كـامپيوترDelete       دربعـضي  (را فـشار داده

 .سيستم شويد  Set upوارد صفحه )مادربوردها با كليد ديگري فعال مي شود
o    با كليد هاي مكان نما گزينهIntegrated Peripherals  يديرا انتخاب نما. 
o         سـپس در ايـن محـيط بـر روي گزينـهOnboard Parallel Port   رفتـه و

 Pageاين كار را مي توانيـد بـا كليـدهاي    . قرار دهيد  ٣٧٨ /IRQ٧وضعيت آن را روي 
up    وdown Page  انجام دهيد. 
o   جهت همين كار را Onboard 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 انتخـاب 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 بعـد پاسـخ

 اسكنر

 چاپگر كامپيوتر

 محل نصب قفل
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y   را از پيغام"(Y/N) Save To Cmos And Exit"    جهت ذخيره سازي عمليـات
 .يديانتخاب نما

 .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 شـديد      

 . را اجرا نماييدمربوط به هر خطا دستور العمل هاي ،با توجه به شماره خطا
 
  
  

   :USB نصب قفل 
 تعويض نموده ايـد     USBلي داشته ايد و بعد آن را با قفل          اگر شما قبال قفل معمو     :توجه

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

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

 خريداري نموده ايد بايد براي نصب قفل، از صـفحه           USBدر صورتي كه شما از ابتدا قفل        
Auto run فرمي به شكل زير نمايان مي شود. ، گزينه نصب نرم افزار را كليك نماييد:  
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 ١٦٤ 

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

  :كليك نماييد
  

  
  

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

  
  

  :ير شما بايد قفل را به دستگاه خود متصل نماييدپس از مشاهده فرم ز
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پس از انجام عمليات نصب، نصب برنامه آغاز مي         . منتظر بمانيد تا عمليات نصب ادامه يابد      
  . شود
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  :١١خطاي قفل شماره
  :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد

 .دقفل مربوط به اين برنامه نباش ‐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 اعـالم                  

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

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

هم خواني ندارد، كه نسخه برنامه شما كه روي كامپيوتر نصب  CDدر صورتي قفل شما با 
 نوان مثال نسخه نصب شـده به ع .شده است با قفل متصل شده به كامپيوتر يكسان نباشد

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

  
  :١٢و١٣خطاي قفل شماره 

 :اين خطا در دو حالت رخ مي دهد
 .قفل سوخته باشد ‐٢.  پورت ايراد داشته باشد ‐١ 

باشد و قفل در جاي خود محكم         نداشته   ابتدا پورت دستگاه خود را چك كنيد كه مشكلي        
     كامپيوتر خود منـوي       setupاگر باز هم اين خطا تكرار شد، با وارد شدن به قسمت .دباش
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onboard  parallel  port    را روي وضـعيتIRQو   ٧/٣٧٨onboard parallel   
Mode   را روي وضعيتNormal   ياEPP ياSPP   كـه بـا   در صـورتي  . 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                

 داخـل  را  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 پايـان رسـيد  
چنانچه مشكل حل نشد، لطفـاً بـا واحـد          . برنامه خارج شويد و مجددا برنامه را اجرا نماييد        

 تماس حاصل نماييد و بعد از تعيين وقت، با همراه داشـتن قفـل سـخت           پشتيباني شركت 
  .دد پشتيباني مراجعه فرماييمربوطه به واح  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

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

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

 .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                  

كه بايد با توجه به پورت صحيح و نوع چاپگر براي كامپيوتر شما تعريف گـردد                .نشده است 
 .ر را راه اندازي مجدد كنيد و مجدداٌ برنامه را اجرا نماييدو سپس كامپيوت

اگر چاپگر شما هنگام چاپ، مراحل رد شدن كاغذ و چاپ را نمايش مي دهد به طريق زير                  
 .ما پورت را مشغول نگاه مي دارديآن را غير فعال نماييد چرا كه اين گزينه نيز دا
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 Canon ، HP،Laserرهـاي  مربـوط بـه چاپگ    Status Optionsغير فعـال نمـودن   
Jet،Inc Jet  در تصوير نشان داده شده است. 
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 ١٦٩ 

 
 

 
 
  

 :٢١و٢٠و١٨خطاي قفل شماره 

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

 .اني مراجعه نماييدپشتيب
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                                                         معرفـي واحد هاي تخصصـي شـركت طـرفه نگار

 واحد پشتيباني 
واحد خدمات پشتيباني به جهت رفاه حال مشتريان در شهرهاي مختلف ايـران و با هدف               

ه خدمات تخصصي شامل راهنمايي جهت نـصب و راه انـدازي برنامـه هـاي شـركت و                   يارا
چنـين  همراهـي مشتركيـن جهت رفـع برخي اشكاالت احتمـالي درسيـستم وينـدوز، هم            

. تـشكيل گرديـده اسـت     ...  و   ت استفاده بهينه از نـرم افــزار      آموزش و راهنمايي كاربر جه    
واحد پشتيباني بـا برقراري ارتباط تلفني دركليه ساعات روز در خـدمت مـشتركين عزيـز                

 .مي باشد
  

 واحد سخت افزار
ازهــاي  تجربـه چندين سـاله شركت نشان مـي دهد كه مشتركيـن محتـرم مــايلنـد نيـ           

 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 جهـت              ... 

ا  همزمـان بـرطــرف      ر... راه اندازي شبكه، رفـع معايـب سـخت افـزاري و              ارتقـا سيستم، 
ـزار بـا اين اهداف تشكيل گرديده و از واحـدهاي كليـدي و مهـم               بخـش سخت اف  . دنماين

 .شركت محسوب مي گردد
 

 واحد نرم افزار
بخش مهندسي نرم افزار از بخش هاي كامالً تخصصـي شـركت محســوب مــي شــود و                

طراحي و توليد انواع برنامه هاي كـاربردي بـه عهـده            ،  امـور مـربـوط بـه تجـزيه و تحليل     
 .ي باشداين واحـد م
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 ١٧١ 

نات هر نرم افزارهاي شركت طرفه نگار، نسخه هاي مختلف به همراه شرح امكا
  :يك در ذيل آورده شده است

  محصوالت هليا

  تاكسي سرويس

  كد  عنوان

  نسخه مياني
٤١٠٩٢  

  

  نسخه كاربردي
  

٤١٠٩٣  
  

  پيشرفتهنسخه 
  

٤١٠٩٤  
  

  

  حمل بار

  كد  عنوان

  نسخه كاربردي
  

٤١٠٨٣  
  

  تهپيشرفنسخه 
  

٤١٠٨٤  
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  محصوالت هلو
 گردش چك و بانك و ,خريد و فروش , اين نسخه شامل كليه عمليات انبار:فروشگاهي
  .باشد صورت اتوماتيك ميه عمليات مالي ب

 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ساده
١١  
  

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

  متوسط
  

١٢  
  

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

امكـان ثبـت سـند      , سطح دسترسي براي كـاربران    , هاي فروش 
ـ ) غير اتوماتيك (حسابداري   ـ صـورت جز  ه  ب ي، امكـان نمـايش     ئ

ده از  هـا، امكـان اسـتفا      كاالهـا و چـك     معين اشـخاص بـا ريـز      
  .باركدخوان

  پيشرفته
  

١٣  
  

 به انضمام تيپ قيمـت،     )١٢كد(اين نسخه شامل نسخه متوسط    
،پرداخـت   پسوندهاي مختلـف   خروجي با  ،اندسته بندي مشتري  

هـر فـاكتور و هـر طـرف         , دريافت از، نمايش سود هر كـاال       به و 
اطالعات نموداري جهـت ارزيابي سيـستم و       , حساب بطور مجزا  

گــردش كـاالي طــي دوره،       (ت پيـشرفتـه    گـزارشــا , فـروش
  ...)ها و مرور حساب  كاردكـس ريالي و تعـدادي،
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 گردش چك و بانك و ,خريد و فروش , اين نسخه شامل كليه عمليات انبار:شركتي
  .عمليات مالي به صورت اتوماتيك و غيراتوماتيك مي باشد

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٢١  ساده
 فوق با قابليـت درج فـاكتور رسـمي و           نسخه شركتي با امكانات   

غير رسمي، سفارش ليستي، تغيير انـدازه سـتون هـاي فـاكتور             
  چاپي

  ٢٢  متوسط

به انضمام عمليـات چنـد      ) ٢١كد(اين نسخه شامل نسخه ساده      
, عملكـرد و كنتـرل واسـطه هـاي        , ثبت چك هاي امـاني    , انباره

سطح دسترسي براي كاربران، امكان نمايش معين اشـخاص بـا           
, يز كاالها و چك ها، تبديل سندهاي موقت به دائم و بـالعكس            ر

مغـايرت گيـري از بانـك،       , ثبت يـك هزينـه در فـاكتور خريـد         
  صندوق، طرف حسابها، امكان استفاده از باركدخوان

  ٢٣  پيشرفته

امكـان  , بـه انـضمام   ) ٢٢كـد (اين نسخه شامل نـسخه متوسـط        
, طـور مجـزا  هر فاكتور و هر طرف حساب ب, نمايش سود هر كاال 

ــت،   ــپ قيمــــــــــــــــــــــــ تيــــــــــــــــــــــــ
دسته بندي مشتريان، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به        
ــابي سيــستـم و   و دريافــت از، اطالعــات نمــوداري جهــت ارزي

گـــردش كــاالي طـــي دوره و (گزارشــات پيــشرفتـه , فـــروش
 سـتوني،   ٨ و   ٦كاردكـس ريالي و تعـدادي، ترازهاي آزمايـشي        

  يرت گيري از كليـه سرفصل هاامكان مغا...)  مرور حساب ها و 

  ٢٤  ويژه

روش حسابداري اين نسخه بصورت دائمي بـوده و شـامل كليـه             
 به جز امكان نمـايش ســود هـر كـاال، هـر              ٢٣امكانات هلـو كد  

  .فاكتور، هر طرف حساب مي باشد
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 ١٧٤ 

گردش چك و بانك و ,  اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش:توليدي
  .ه انضمام توليد مي باشدعمليات مالي ب

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٣١  ساده
بـه انـضمام    ) ٢١كـد   (اين نسخه شـامل نـسخه سـاده شـركتي           

  .عمليات توليد در سطح ساده مي باشد

  ٣٢  متوسط

به انضمام عمليات چنـد      ) ٣١كد( اين نسخه شامل نسخه ساده      
سـطح  , عملكرد و كنترل واسطه هـا     , ثبت چك هاي اماني   , انباره
ترسي براي كاربران، امكان نمـايش معـين اشـخاص بـا ريـز              دس

كاالها و چك ها، تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس، ثبت            
يك هزينه در فاكتور خريد، مغـايرت گيـري از بانـك، صـندوق،              

  طرف حساب ها، امكان استفاده از باركدخوان

  ٣٣  پيشرفته

يـد  بـه انـضمام  تول     ) ٣٢كـد (اين نسخه شـامل نـسخه متوسـط         
تخمــين توليــد و فــروش، تيــپ قيمــت، دســته بنــدي , فرمولــه

امكان نمايش سود هـر     , مشتريان، خروجي با پسوندهاي مختلف    
اطالعـات  , هر فاكتور و هـر طـرف حـساب بـه طـور مجـزا              , كاال

نموداري جهت ارزيـابي سيـستم و فـروش، گزارشـات پيـشرفته             
ــي دوره ( ــاال ط ــردش ك ــراز   , گ ــدادي، ت ــالي و تع ــاردكس ري ك

، امكـــان ...) ســـتوني، مـــرور حـــساب هـــا و ٨ و ٦ايـــشيآزم
  مغايرت گيري ازكليه سرفصل ها
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  :ساير نسخه ها
 

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٤١  جامع
شامل كليه امكانات نرم افزار هلو تا اين تاريخ، دو جلسه آمـوزش             

تخفيف نسبت به سـاير     % ٣٠رايگان، تغييرات سفارشي خريدار با      
  .رع وقت صورت مي گيردمتقاضيان و در اس

  ٤٢ صنعتي
كـه ازحيـث حـسابداري در سـطح         ) ٤١كد(امكانات نسخه جامع    

  ...)جهت كارخانجات و (صنعتي مي باشد 

هلو 
  شبكه

٤٤  

و يا هلـو     (٤١هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد          
 كاربر به طور همزمان مي باشـد        ٤به انضمام قابليت كاربري     ) ٤٢

 كاربر بيشتر از اين تعداد، مبلغي به مبلغ اوليه اضافه           و به ازاي هر   
  .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 ) ٧ اعمال 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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  :ساير نرم افزارها
  انبار 

  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٦١  ساده

اصالحات در حوالـه و رسيـدها و , صـدور حوالـه و رسيـد
 انبـار، گزارشات متنوع ١٠٠ي متعـدد تا امكان تعريف انبارها

  ...حواله ها و رسيدها و  از كاردكس كاالها، موجودي انبار،

  ٦٢  متوسط

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

 اي  كاردكس ريالي و تعدادي، گزارش از عملكـرد دوره        , 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   
  . از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه خواهد شدبيشتر

 
 حسابداري محض 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٧١  ساده
در سطح يك ) ثبت، اصالح و حذف اسناد(عمليات مالي 

   ستوني٤ و٢سيستم ساده ولي كامل، تراز آزمايشي 

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

توضـيحات پـيش فـرض      (امكانات ويژه صدور سند     , مبه دائ 
  ، سطح دسترسي كاربر و نمايش خالصه سند)سند

 بـه انـضمام گزارشـات حرفـه اي          )٧٢كد(نسخه متوسط     ٧٣  پيشرفته
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, گزارشات سود و زياني   ,   ستوني  ٨ و   ٦تراز آزمايشي     , مالي
همچنين امكانات ويژه مانند ثبت سند مشابه و معكـوس و           

امكـان ادغـام    , دفاتر مركز هزينـه   ,  تفضيلي كد يونيك روي  
  سازي اسناد 

  ٧٤  ويژه 
 همراه بـا دفترچـه چـك مجـزا          )٧٣كد(نسخه پيشرفته   

  جهت ثبت و گزارشات اسناد بانكي دريافتي و پرداختي

  ٧٥  شبكه

به انضمام قابليت كاربري تحت ) ٧٣كد(نسخه پيشرفته 
ي هر  كاربر به طور همزمان مي باشد و به ازا٤شبكه تا 

كاربر بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضافه 
  . خواهد شد

 
 امالك 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٨  ساده
مشخــصات كامــل ملــك و اشــخاص،  جــستجوي ســريع و  

  مناسب جهت پيدا نمودن ملك مورد نظر و غيره

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

ـودن عكس ملك، اعالم اتوماتيك ملك هـاي اجاره        اضافه نم 
  ...رفتـه در سر موعد و 

  ٤٧  شبكه

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

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

 
 كتابخانه 
  شرح عملكرد  دك  عنوان
، CDكتابهــا و , مشخــصات اعــضا ,CDفايــل امانــات كتــاب و  ٧٩  ساده
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  صدوركارت عضويت به همراه گزارشات متنوع و مديريتي  

  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(متوسط  نسخه  

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

 
 بايگاني 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

  ٨٣ متوسط
جـستجو در   , فايل هـا بـا هـر پـسوند        , بايگاني كليه متون  

  ...ع و نام و موضو, متن

  ٤٨  شبكه

به انضمام قابليت كاربري تحـت      ) ٨٣كد(نسخه متوسط   
 كاربر به طور همزمان مي باشد و بـه ازاي هـر             ٤شبكه تا   

كاربر بيشتر از اين تعداد مبلغي به قيمت نرم افزار اضـافه            
  .خواهد شد

 
 دبيرخانه 
  شرح عملكرد  كد  عنوان

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

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

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

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

 به انضمام سطح دسترسي كاربران،) 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، 

ن تهيه فايـل امكان تهيه ديسكت بيمه و ديسكت بانك، امكا
   از ليست حقوقي dbfخروجي با پسونـد 

 
  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

 بـار كـه بـه صـورت         اين كيت بنـا براصـول كـاري ميـادين ميـوه و تـره              
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 
طراحي شده كه در جهت شفاف سازي فاكتور، نمونه اي خاص اين صنف 

  .آن طول و عرض و مساحت نيز ثبت مي گردد



ضمائم                                                                    شركت طرفه نگار                    

  

 ١٨٠ 

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                
  .شده استنيز طراحي 

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

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

اجاره 
  فيلم

اين كيت براي ثبت فيلم هاي اجاره داده شده و زمـان برگـشت طراحـي                
فيلم هاي امانت داده شده، فـيلم       : شده كه داراي گزارشات متنوعي مانند     

  . مي باشد...  موجود و هاي
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

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

  الكترونيك
  ٥٣كد 

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

وي يـك كاال و يا كليــه كاالهـا         يا گرفته  شـده از يك شخص بر ر        
در هنگام صدور فاكتور، امكان تعريف كد كاربر براي كاربراني كــه            
مجاز به صدور فاكتور مي باشند، تهيه فاكتور از چپ به راست مـي              

  .باشد

  رستوران ساده
  ٥٥كد 

اين نرم افزار شامل كليـه امكانـات هلـو نـسخه توليـدي سـاده بـه                  
بـا ذكـر   (ييـد نهايي بـراي ميزهـاي مختلـف    انضمام فاكتور باز تا تاً 

مشخص نمـودن فاكتورهـاي بيـرون بـر و          ) شماره ميز و شماره بن    
داخلي و تاييد صندوق توسط مـدير در پايـان روز و نمونـه فـاكتور                

  .خاص مي باشد
رستوران 
  متوسط

  ٥٦كد 

نسخه رستوران ساده به انـضمام سـطح دسترسـي كـاربران، چنـد              
مغايرت بانكي و طرف حساب، ثبت پـيك هاي        انباره، كاال در عين،     

  ...  موتوري در زير فاكتور و 

رستوران 
  پيشرفته

  ٥٧كد 

نسخه رستوران متوسط به انضمام نمـايش سـود هركاال هـر طـرف            
حساب هر فاكتوربــا شـرط تــاريخ ، كـاردكس ريـالي و تعـدادي،                

صل عملكرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري ،مغايرت از كليه سرفـ          
 ستوني، تعريف فرمول توليـد و كسـر مـواد       ٨ و   ٦ها، تـراز آزمايشي  

ـــك،    ـــورت اتوماتيــــــــ ــه صــــــــ ـــه بــــــــ اوليــــــــ
 Text ،Excel ،HTMLمنطقـــه بنـــدي مــشتريان، خـــروجي  

ازگزارشات ستـوني، امكان دريافت از پرداخت به، جستجو و نمايش          
 caller ID(اتوماتيك مشخصات مشترك به محض تماس تلفني 

search ( و...  
  شامل كليه امكانات نسخه جامع هلو به انضمام كيت رستوران   جامع
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ي و خدمات پس از فروش كليه نرم افزارها در محيط ويندوز و با قفل سخت افزار
  .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 


