شرکت آسبى سیستن هبٌب
www.EasySoft.ir

شوبرُ ثبت35855 :
بب هسئَلیت هحذٍد

طراحی ًرم افسار
طراحی ٍبسبیت
طراحی ببًک اطالعبتی
برًبهِ ًَیسی سخت افسار
برًبهِ ًَیسی اًذرٍیذ

بسوِ تعالی

راهنمای استفاده از نرم افسار حسابداری آسان



تعاریف
 اضخاظ
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست اضخاظ را هطاّذُ کزدُ ٍ ضخع جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات اضخاظ
را ٍیزایص ٍ حذف کزد.

 باًک ّا
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست باًک ّا را هطاّذُ کزدُ ٍ باًک جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات باًک ّا را
ٍیزایص ٍ حذف کزد.

 حساب ّا
ایي فزم ضاهل غٌذٍق ٍ لیست حساب ّا هیباضذ ٍ هیتَاى هَجَدی ّز حساب را هطاّذُ کزدّ ،وچٌیي هی تَاى حساب
جذیذی اضافِ کزد یا آًْا را ٍیزایص ٍ حذف ًوَد.

 پزٍفایل
با استفادُ اس ایي فزم هی تَاى هطخػات ضزکت یا فزٍضگاُ را ٍیزایص کزد تا ٌّگام چاپ فاکتَر یا چاپ  ...اس ایي هطخػات
استفادُ ضَدّ .وچٌیي هیتَاى لَگَی ضزکت را تَسط ایي فزم ٍارد ًوَد.

 لیست کاربزاى
ایي فزم ضاهل لیست کاربزاى ًزمافشار هیباضذ ٍ تَسط آى هیتَاى رهش عبَر کاربز فعلی را تغییز داد یا کاربزاى دیگزی بزای
ًزمافشار تعزیف کزد.


هحػَالت
 گزٍُ ّا
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست گزٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات را هطاّذُ کزدُ ٍ گزٍُ جذیذ اضافٍِ ،یزایص یا
حذف ًوَد.

 سیزگزٍُ ّا
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با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست سیزگزٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات را هطاّذُ کزدُ ٍ سیزگزٍُ جذیذ اضافٍِ ،یزایص
یا حذف ًوَد.

 کاال ّا
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست هحػَالت ،کاالّا یا خذهات را هطاّذُ کزدُ ٍ کاالی جذیذ اضافٍِ ،یزایص یا حذف
ًوَد.


فاکتَرّا
 فاکتَرّای خزیذ
تَسط ایي فزم هی تَاى فاکتَرّای خزیذ را هطاّذُ کزد .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هیتَاى یک فاکتَر
خزیذ در سیستن ثبت کزد .با سدى دکوِ چاپ هیتَاى فاکتَر را بِ غَرت گزافیکی چاپ ًوَد .هزاحل ٍ تٌظیوات چاپ در
اداهِ ایي راٌّوا تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي با هَارد اًتخاب ضذُ در لیست فاکتَرّا هیتَاى آًْا را فیلتز کزد .با سدى
دکوِ بزگطت اس خزیذ فاکتَر هَرد ًظز بزگطت دادُ هی ضَد.

 پیص فاکتَرّای فزٍش
تَسط ایي فزم هی تَاى پیص فاکتَرّای فزٍش را هطاّذُ کزد .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هیتَاى یک
پیص فاکتَر فزٍش غادر کزد .با سدى دکوِ چاپ هیتَاى پیص فاکتَر را بِ غَرت گزافیکی چاپ ًوَدّ .وچٌیي با هَارد
اًتخاب ضذُ در لیست پیص فاکتَرّا هیتَاى آًْا را فیلتز کزد .با سدى دکوِ تبذیل بِ فاکتَر ،پیص فاکتَر هَرد بِ فاکتَر
فزٍش تبذیل هی ضَد.

 فاکتَرّای فزٍش


تَسط ایي فزم هی تَاى فاکتَرّای فزٍش را هطاّذُ کزد .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هیتَاى یک فاکتَر
فزٍش غادر کزد .با سدى دکوِ چاپ هیتَاى فاکتَر را بِ غَرت گزافیکی چاپ ًوَدّ .وچٌیي با هَارد اًتخاب ضذُ در لیست
فاکتَرّا هیتَاى آًْا را فیلتز کزد .با سدى دکوِ بزگطت اس فزٍش فاکتَر هَرد ًظز بزگطت دادُ هی ضَد.



اهَر هالی
 پزداخت ّا
تَسط ایي فزم پزداخت ّای ضزکت قابل هطاّذُ است .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هی تَاى یک پزداخت
در سیستن ثبت کزدّ .وچٌیي ،پزداخت ّا قابل ٍیزایص ٍ حذف هی باضذ.

 دریافت ّا
تَسط ایي فزم دریافت ّای ضزکت قابل هطاّذُ است .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هی تَاى یک دریافت
جذیذ در سیستن ثبت کزدّ .وچٌیي تواهی دریافت ّا ثبت ضذُ قابل ٍیزایص ٍ حذف هی باضذ.
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ّ شیٌِ ّا
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست ّشیٌِ ّا را هطاّذُ ٍ هذیزیت کزد.

 بذّکاراى ٍ بستاًکاراى
با استفادُ اس ایي فزم ّا هیتَاى لیست بذّکارى ٍ بستاًکاراى را هطاّذُ ،جستجَ ٍ ٍیزایص کزد.


اسٌاد
 اسٌاد پزداختی
اسٌاد ٍ چک ّای پزداختی تَسط ایي فزم قابل هذیزیت هی باضذ .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هی تَاى یک
چک پزداختی جذیذ در سیستن ثبت کزد .با سدى دکوِ ّای ٍغَل ضذُ ٍ ٍغَل ًطذُ هی تَاى ٍضعیت چک پزداختی را
هطخع ٍ ثبت کزد.

 اسٌاد دریافتی
اسٌاد ٍ چک ّای دریافتی تَسط ایي فزم قابل هذیزیت هی باضذ .با سدى دکوِ جذیذ ٍ پز کزدى هَارد هَرد ًیاس هی تَاى یک
چک دریافتی جذیذ در سیستن ثبت کزد .با سدى دکوِ ّای ٍغَل ضذُ ٍ ٍغَل ًطذُ هی تَاى ٍضعیت چک دریافتی را
هطخع ٍ ثبت کزد.

 اسٌاد اًتقالی
گاّی در بزخی اس ضزکتّا السم هیضَد هبلغ ثابتی اس یک حساب یا غٌذٍق بِ حساب دیگزی اًتقال یابذ با استفادُ اس ایي
گشیٌِ اسٌاد اًتقالی قابل هطاّذُ ٍ هذیزیت است.


گشارضات
 گشارضات پایِ
با استفادُ اس فزم ّای گشارضات پایِ هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن را گشارضگیزی کزد ،بِ عٌَاى هثال فزم گشارش اضخاظ
بزای گشارضگیزی اطالعات اضخاظ ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى تواهی اطالعات اضخاظ را گشارضگیزی ٍ چاپ کزد
(هزاحل ٍ تٌظیوات چاپ در اداهِ ایي راٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است).

 گشارضات اغلی
با استفادُ اس فزمّای گشارضات اغلی هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن در رابطِ با فاکتَرّا ،دریافت ّا ،پزداخت ّاّ ،شیٌِ ّا
ٍ اسٌاد را گشارضگیزی کزد .تواهی ایي گشارضات بز پایِ اس تاریخ تا تاریخ پیادُ ساسی ضذُ است.

 دفاتز رٍساًِ
با استفادُ اس فزمّای دفاتز رٍساًِ هی تَاى تواهی اطالعات ٌّگام ثبت را در رابطِ با فاکتَرّا ،دریافت ّا ،پزداخت ّاّ ،شیٌِ
ّا ٍ اسٌاد را گشارضگیزی کزد .تواهی ایي گشارضات بز پایِ اس تاریخ تا تاریخ پیادُ ساسی ضذُ است.
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برًبهِ ًَیسی اًذرٍیذ

اهکاًات
 دفتزچِ تلفي
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى لیست دفتزچِ تلفي را هطاّذُ ٍ هذیزیت کزد.

 یادآٍری ّا
تَسط ایي فزم هی تَاى لیست یادآٍری ّا را هذیزیت کزد ٍ یک یادآٍری بِ سیستن اضافِ ًوَد.


پطتیباًی
 تْیِ پطتیباى
با استفادُ اس فزم تْیِ پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیز اس اطالعات ًزمافشار پطتیباى گزفت .پیطٌْاد هی ضَد بزًاهِ ای هذًٍی
جْت کپی پطتیباى اس اطالعات ًزم افشار تْیِ ًواییذ .باسیابی اطالعات بز پایِ ایي کپی ّای پطتیباى اهکاى پذیز است.

 باسیابی پطتیباى
با استفادُ اس فزم باسیابی پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیزی کِ فایلّای پطتیباى در آى قزار دارًذ اطالعات ًزمافشار را بز پایِ
پطتیباى اًتخاب ضذُ باسیابی ًوَد.


تٌظیوات چاپ
 قبل اس گشارضگیزی ًَع کاغذ ( A4یا  )A5را هطخع کزدُ ٍ دکوِ گشارش را کلیک کٌیذ.
 در قسوت تٌظیوات غفحِ ابتذا ًَع کاغذ ( A4یا  )A5را هطخع کٌیذ ،سپس گشیٌِ

Print Background Colors

 and Imagesرا فعال کزدُ ٍ تواهی گشیٌِ ّای  Headers and Footersرا در حالت  Emptyقزار دّیذ.
 با استفادُ اس دکوِ پیص ًوایص هی تَاًیذ گشارش خَد را بزرسی کٌیذ.
 با استفادُ اس دکوِ چاپ گشارش خَد را چاپ ًواییذ.
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