
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 راهنماي جامع بستن حساب و انبارگرداني
 

 نرم افزار : انبار
 



 

خٕد يي تٕاَيذ جٓت  َياص اص بغتٍ حغابٓا ٔ يا دس ْش يقطؼي اص عال بُا بش قبم

كاالْا دس اَباس ٔاقؼي ٔ دس عيغتى َشو افضاس يغايشت  ًَٕدٌ ٔ اص بيٍ بشدٌ يكغاٌ

 عيغتى /  ٔضؼيت اَباس ًاييذ .  ايٍ  يُٕ دس قغًت  اص ايٍ گـضيُّ  اعـــتفادِ َ

 ٔجــٕد داسد كّ ؽــايم 

يي باؽذ كّ بّ تفكيك بّ  حزف كم يغايشتٓأ  ًَايؼ يغايشتٓا،  كُتشل اَباس

 ؽشح آَٓا يي پشداصيى .

 

 عيغتى        ٔضؼيت اَباس        كُتشل اَباس

 

 

 كُتشل اَباس :

كُتشل اَباس جٓت ثبت يغايشتٓا باص يي ؽٕد . دس ايٍ با كهيك بش سٔي ايٍ يُٕ فشو 

گشِٔ فشػي  –پُجشِ ؽًا يي تٕاَيذ جٓت جغتجٕي كاالْا اص گضيُّ گشِٔ اصهي 

 ٔ يا گضيُّ يكاٌ اعتفادِ ًَاييذ .

گشِٔ فشػي اعتفادِ ًَاييذ ، يي تٕاَيذ با اَتخاب  –چُاَچّ اص گضيُّ گشِٔ اصهي 

ط آٌ كاالْايي كّ دس آٌ گشِٔ اصهي ٔ گشِٔ اصهي ٔ عپظ گشِٔ فشػي ، فق

فشػي ٔجٕد داسَذ سا اَباسگشداَي ًَٕد ٔ فقط آٌ كاالْا سٔي صفحّ اصهي پُجشِ 

 كُتشل اَباس ظاْش يي ؽٕد .

 

 



 

 

 

 

اَتخاب ًَاييذ  ، يي تٕاَيذ يكاٌ  يكاٌ دس صٕستيكّ ػًم جغتجٕ كاال سا بشاعاط

فقـط   ENTERپ ًَاييـذ ٔ بـا صدٌ دگًـّ    يٕسد َظش سا دس كادس يقابم گضيُّ يكاٌ تاي

 كاالْايي كّ دس آٌ يكاٌ ٔجٕد داسد سا دس صفحّ اصهي كُتشل اَباس يؾاْذِ كشد .

 

 

 

، يٕجٕدي كّ  يٕجٕدي بؼذ اص يؾخص ؽذٌ كاالْا دس صفحّ اصهي ،  دس عتٌٕ

دس َشو افضاسبّ صٕست اتٕياتيك  اص آٌ كاال َؾاٌ يي دْذ ٔ ٔجٕد داسد سا َؾاٌ 

، ؽًا يي تٕاَيذ اَباس سا ؽًاسػ ًَٕدِ ٔ  ؽًاسػ ؽذِٔ دس عتٌٕ  ييذْذ

 يٕجٕدي ؽًاسػ ؽذِ تٕعط ؽًا سا كّ دس اَباس ٔجٕد داسَذ سا  ٔاسد ًَاييذ .

دس اَتٓاي ايٍ فشو گضيُّ جًغ ٔجٕد داسد كّ با فؾشدٌ آٌ ، جًغ يٕجٕدي ٔ 

ب كاال ٔ ثبت ؽًاسػ ؽذِ سا بصٕست خٕدكاس بّ يا َؾاٌ يي دْذ . بؼذ اص اَتخا

ؽًاسػ ، يي تٕاَيذ ػًهيات خٕد سا با كهيك بش سٔي گضيُّ رخيشِ ، َگٓذاسي 

 ًَاييذ .

 

 

 

 

 

 



 

 .    يٕجٕدي كّ بّ صٕست اتٕياتيك دس عيغتى ثبت اعت

 يٕجٕدي كّ تٕعط ؽًا )دعتي( ،ؽًاسػ ؽذِ

 

 

 

 

 

 ًَايؼ يغايشت ْا:

 

 عيغتى     ًَايؼ يغايشتٓا            ٔضؼيت اَباس      

 

 

با اَتخاب ايٍ گضيُّ ، فشو ًَايؼ يغايشتٓا باص يي ؽٕد ٔ كاالْايي                

گشفتّ اعت ، بصٕست اتٕياتيك دس ايٍ صٕست اَباس سٔي آَٓا  كُتشل كّ ػًم

(  اَتخابفشو قشاس يي گيشد كّ ؽًا يي تٕاَيذ با كهيك بش سٔي گضيُّ ) 

ػًهيات َٓايي سا بش سٔي كاالْا اَجاو دْيذ ) الصو بزكش اعت كّ جٓت سفغ 

يغايشت دس ْش حانتي ، )كًتش / بيؾتش اص يٕجٕدي ( عيغتى بصٕست 

) خشٔج ( سا صادس كشدِ ٔ كهيّ  حٕانّ خشٔج)ٔسٔد( ٔ  سعيذ اَباساتٕياتيك 

 يغايشتٓا سا اص بيٍ يي بشد .

 



 

 

  :حزف كهيّ يغايشتٓا

 

 ضؼيت اَباس         حزف كم يغايشتٓا          عيغتىٔ

كم يغايشتٓاي يشبٕط بّ با كهيك بش سٔي ايٍ يُٕ ٔ تاييذ پيغاو )                   

( كهيّ ػًهكشدي كّ دس يشحهّ قبم جٓت كُتشل  كُتشل اَباس حزف ؽَٕذ

 .  حزف يي ؽٕداَباس اَجاو دادِ ايذ 

 

 

 عمليات بستن حساب 

 

،  عيغتى / تُظيى ػًهكشد بشَايّ / يذيشيت بشَايّ / كاسبشايٍ گضيُّ دس قغًت 

ٔجٕد داسد ٔ چُاَچّ تًايم داسيذ كّ ؽًاسِ حٕانّ ٔ سعيذْا اص يك ؽشٔع ؽَٕذ اص 

 ايٍ گضيُّ اعتفادِ ًَاييذ .



 

ّ     بغـتٍ حغـابٓا  با كهيك ًَٕدٌ بش سٔي ايٍ گضيُّ پُجـشِ   يـي   بـاص يـي ؽـٕد كـ

بايغت عال ياني اي كّ دس حال بغتٍ حغاب آٌ ْغتيذ سا دس كـادس بـاص ؽـذِ    

 ٔاسد ٔ عپظ تاييذ ًَاييذ .

           

کّ ػًهيات بغتٍ حغاب سا اَجاو يي دْيذ تا  ْش تاسيخيدس  َکتّ بغياس يٓى :

عـال يـاني   ٔ يـا   عـال يـاني جذيـذ   آٌ تاسيخ ْش تؼـذاد حٕانـّ ٔ سعـيذ،  اػـى اص     

 بغتّ يي ؽٕد .       ياني قبمعال  ػُٕاٌ بّسا  گزؽتّ

 

عال ياني اي كّ دس حال بغتٍ حغـاب آٌ ْغـتيذ سا دس كـادس بـاص ؽـذِ ٔاسد ٔ      

 عپظ تاييذ ًَاييذ

 

 

 



 

دس صٕست تاييذ ؽًاسِ حٕانّ ْا ٔ سعيذْا اص با فؾشدٌ دگًّ تاييذ پُجشِ اخطاس ) 

( بـاص يـي    يي ًَاييـذ  يك ؽشٔع خٕاْذ ؽذ ، آيا ػًهيات بغتٍ حغابٓا سا تاييذ

ٔ  سعـيذْا ؽٕد كّ با تاييذ ايٍ اخطاس ػًهيات بغتٍ حغابٓا اَجاو ؽذِ ٔ كهيّ 

 آغاص يي ؽَٕذ ، يك اص ؽًاسِ حٕانّ ْا

 

 

 

الصو بزكش اعت كّ بؼذ اص ػًهيـات بغـتٍ حغـــابٓا چُاَچـّ بخٕاْيـذ ا  ػـات       

 عال گزؽتّ سا  يؾــــاْذِ ًَاييذ ييبايغت ٔاسد  يـــُٕي

، ؽـذِ ٔ كـادس يقابـم     غتى / تُظيى ػًهكشد بشَايّ / يـذيشيت بشَايـّ / كـاسبش   عي

، سا باص ًَٕدِ ٔ عال ياني يٕسد َظش خٕد سا  گضاسؽگيشيگضيُّ : عال ياني جٓت 

اَتخاب ًَاييذ ، با اَجاو ايٍ ػًم ا  ػات بّ دٔسِ قبم باص يي گشدد ٔ يي تٕاَيذ 

 .گضاسػ تٓيّ ًَاييذ  فقط اص ا  ػات خٕد

بؼذ اص اتًاو گضاسؽگيشي ٔ يؾاْذِ ا  ػات ياني عال قبم جٓت ادايـّ   تزكش :

كاس دس دٔسِ ياني جذيذ يي بايغت كادس يقابم : عال ياني جٓت گضاسؽگيشي ، 

 سا بّ عال ياني جاسي بشگشداَيذ .

 

 


