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ساٌّوای اسسفادُ اص ًشم افضاس هذیشیر چک آساى

 -1تعاریف
تشای اسسفادُ هٌاسة اص ًشم افضاس حساتذاسی آساى ،تایذ هطخػاذ اٍلیِ زعشیف ضَد کِ ایي هطخػاذ اص طشیك هٌَی
زعاسیف لاتل دسسشس تَدُ ٍ داسای تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-1اشخاص
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى لیسر اضخاظ سا هطاّذُ کشدُ ٍ ضخع جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیزَاى
اطالعاذ اضخاظ سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -2-1باوک ها
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى لیسر تاًک ّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ تاًک جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیزَاى
اطالعاذ تاًک ّا سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -3-1حساب ها
ایي فشم ضاهل غٌذٍق ٍ لیسر حساب ّا هیتاضذ ٍ هیزَاى هَجَدی ّش حساب سا هطاّذُ کشدّ ،وچٌیي
هی زَاى حساب جذیذی اضافِ کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -4-1تىظیمات
دس ایي تخص هیزَاًیذ خشٍفایل تاضگاُ (ضاهل لَگًَ ،ام ،ضواسُ زلفي ٍ آدسس) سا اغالح ًوَدّ .وچٌیي ایي
تخص ضاهل زٌظیواذ اًسخاب اًذاصُ ًوایص لَگَ ٍ فًَر گضاسضاذ هیتاضذ.

 -5-1کاربران
ایي فشم ضاهل لیسر کاستشاى ًشمافضاس هیتاضذ ٍ زَسط آى هیزَاى سهض عثَس کاستش فعلی سا زغییش داد یا کاستشاى
دیگشی تشای ًشمافضاس زعشیف کشد .زَسط ایي تخص هی زَاى تِ کاستشاى ًشم افضاس سطح دسسشسی تِ لسور ّای
هخسلف سا زعییي کشد.

 -2چک ها
ایي تخص هشتَط تِ اسٌاد تَدُ ٍ هذیشیر چک ّای خشداخسی ٍ دسیافسی ٍ اسٌاد اًسمالی دس ایي تخص ّسر ٍ ضاهل
لسور ّای صیش هی تاضذ:

 -1-2چک های پرداختی
اسٌاد ٍ چک ّای خشداخسی زَسط ایي فشم لاتل هذیشیر هی تاضذ .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ خش کشدى هَاسد هَسد
ًیاص هی زَاى یک چک خشداخسی جذیذ دس سیسسن ثثر کشد .تا صدى دکوِ ّای خاس ضذُ ،تشگطر ضذُ ٍ تاطل ضذُ
هی زَاى ٍضعیر چک خشداخسی سا هطخع ٍ ثثر کشدّ .وچٌیي ٌّگام ثثر چک دسیافسی هی زَاى یک یادآٍسی
سشسسیذ تا هذذ صهاى ضشٍع یادآٍسی هجضا تشای ّش چک ثثر کشد.
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 -2-2چک های دریافتی
اسٌاد ٍ چک ّای دسیافسی زَسط ایي فشم لاتل هذیشیر هی تاضذ .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ خش کشدى هَاسد هَسد
ًیاص هی زَاى یک چک دسیافسی جذیذ دس سیسسن ثثر کشد .تا دکوِ ّای خاس ضذُ ،تشگطر ضذُ ٍ تاطل ضذُ هی
زَاى ٍضعیر چک دسیافسی سا هطخع ٍ ثثر کشد.

 -3-2اسىاد اوتقالی
گاّی دس تشخی اص ضشکرّا الصم هی ضَد هثلغ ثاتسی اص یک حساب یا غٌذٍق تِ حساب دیگشی اًسمال یاتذ تا
اسسفادُ اص ایي گضیٌِ اسٌاد اًسمالی لاتل هطاّذُ ٍ هذیشیر اسر.

 -3گسارشات
ایي تخص هشتَط تِ گضاسضاذ ًشم افضاس تَدُ ٍ ضاهل لسور ّای صیش هی تاضذ:

 -1-3گسارشات اشخاص
ایي فشم تشای گضاسضگیشی اطالعاذ اضخاظ ساخسِ ضذُ اسر ،زَسط آى هیزَاى هَاسد دلخَاُ اضخاظ سا اص
لسور سور چح اًسخاب ٍ گضاسضگیشی ٍ چاج کشد (هشاحل ٍ زٌظیواذ چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا زَضیح دادُ ضذُ
اسر)ّ .وچٌیي هیزَاى تا اسسفادُ اص دکوِ زثذیل تِ اکسل گضاسش ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل زثذیل ًوَد.

 -2-3گسارش ماوذه حساب ها
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى حساب ّا هَجَد دس سیسسن سا گضاسضگیشی کشد ٍ هَجَدی غٌذٍق ٍ ّش
حساب دیگش سا تذسر آٍسد.

 -3-3گسارش چک های پرداختی
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى چک ّای خشداخسی سا تػَسذ اص زاسیخ زا زاسیخ گضاسضگیشی کشد کِ دس آى فیلذ
زاسیخ هی زَاًذ زاسیخ چک یا زاسیخ خشداخر چک تاضذّ ،وچٌیي تا اًسخاب ًَع چکٍ ،ضعیر چک یا ضخع هی
زَاى چک ّای خشداخسی سا فیلسش کشد.

 -4-3گسارش چک های دریافتی
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى چک ّای دسیافسی سا تػَسذ اص زاسیخ زا زاسیخ گضاسضگیشی کشد کِ دس آى فیلذ
زاسیخ هی زَاًذ زاسیخ چک یا زاسیخ دسیافر چک تاضذّ ،وچٌیي تا اًسخاب ًَع چکٍ ،ضعیر چک یا ضخع هی
زَاى چک ّای دسیافسی سا فیلسش کشد.

 -5-3گسارش اسىاد اوتقالی
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى اسٌاد اًسمالی ثثر ضذُ دس سیسسن سا تػَسذ اص زاسیخ زا زاسیخ گضاسضگیشی کشد.
الصم تِ رکش اسر زواهی گضاسضاذ لاتلیر زثذیل تِ اکسل ٍ هشزة ساصی سا داسا هی تاضٌذ.
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 -4امکاوات
اهکاًاذ کاستشدی ًشم افضاس دس ایي تخص لاتل اسسفادُ اسر:

 -1-4دفترچه تلفه
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى لیسر دفسشچِ زلفي سا هطاّذُ ٍ هذیشیر کشد.

 -2-4یادآيری ها
زَسط ایي فشم هی زَاى لیسر یادآٍسی ّا سا هذیشیر کشد ٍ یک یادآٍسی تِ سیسسن اضافِ ًوَد.

 -3-4راس گیری چک
زَسط ایي فشم هی زَاى ساس گیشی چک ّا سا اًجام داد.

 -5پشتیباوی
اهکاًاذ زْیِ ٍ تاصیاتی خطسیثاى دس ایي تخص اسر:

 -1-5تهیه پشتیبان
تا اسسفادُ اص فشم زْیِ خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیش اص اطالعاذ ًشمافضاس خطسیثاى گشفر .خیطٌْاد هی ضَد
تشًاهِ ای هذًٍی جْر کدی خطسیثاى اص اطالعاذ ًشم افضاس زْیِ ًواییذ .تاصیاتی اطالعاذ تش خایِ ایي کدی ّای
خطسیثاى اهکاى خزیش اسر .الصم تِ رکش اسر هی زَاى اص سیسسوی تِ سیسسن دیگش خطسیثاى گشفر.

 -2-5بازیابی پشتیبان
تا اسسفادُ اص فشم تاصیاتی خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیشی کِ فایلّای خطسیثاى دس آى لشاس داسًذ اطالعاذ
ًشمافضاس سا تش خایِ خطسیثاى اًسخاب ضذُ تاصیاتی ًوَد.

 -6تىظیمات چاپ
لثل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس لسور زٌظیواذ غفحِ اتسذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کٌیذ ،سدس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فعال کشدُ ٍ زواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالر  Emptyلشاس دّیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ خیص ًوایص هی زَاًیذ گضاسش خَد سا تشسسی کٌیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ چاج گضاسش خَد سا چاج ًواییذ.

 -7تماس با ما
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جْر زواس تا ضشکر آساى سیسسن هثٌا ٍ یا اسسال خیطٌْاداذ ٍ اًسماداذ خَد هی زَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش عول
ًواییذ:
 -1زواس تا ضواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -2اسسال خیام اص طشیك آدسس
 -3اسسال ایویل تِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسال ًظش اص طشیك آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=11
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