شرکت آسان سیستم مبنا

www.easysoft.ir

راهنمای استفاده از

نرم افسار فاکتور آسان

هْش 79

ساٌّوای استفادُ اص ًشم افضاس فاکتَس آساى

 -1تعاریف
تشای استفادُ هٌاسة اص ًشم افضاس فاکتَس آساى ،تایذ هطخػات اٍلیِ تعشیف ضَد کِ ایي هطخػات اص طشیق هٌَی
تعاسیف قاتل دستشس تَدُ ٍ داسای تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-1اشخاص
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست اضخاظ سا هطاّذُ کشدُ ٍ ضخع جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى
اطالعات اضخاظ سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -2-1ياحذ َا
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست ٍاحذّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ٍاحذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى
اطالعات ٍاحذ ّا سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -3-1تىظیمات
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى هطخػات ضشکت یا فشٍضگاُ (ضاهل لَگًَ ،ام ،ضواسُ تلفي ٍ آدسس) سا ٍیشایص
کشد تا ٌّگام چاج فاکتَس یا سایش چاج ّا اص ایي هطخػات استفادُ ضَدّ .وچٌیي ایي تخص ضاهل تٌظیوات
اًتخاب اًذاصُ ًوایص لَگَ ٍ فًَت گضاسضات هیتاضذ .تٌظیوات ًوایص گضاسضات هاًٌذ ًوایص ًام گشٍُ یا صیشگشٍُ دس
ایي تخص قشاس داسد.

 -4-1کاربران
ایي فشم ضاهل لیست کاستشاى ًشمافضاس هیتاضذ ٍ تَسط آى هیتَاى سهض عثَس کاستش فعلی سا تغییش داد یا کاستشاى
دیگشی تشای ًشمافضاس تعشیف کشد .تَسط ایي تخص هی تَاى تِ کاستشاى ًشم افضاس سطح دستشسی تِ قسوت ّای
هختلف سا تعییي کشد.

 -2محصًالت
دس ایي ًشم افضاس هحػَالت تِ غَست  3سطحی ضاهل گشٍُ ،صیشگشٍُ ٍ کاال تعشیف هی ضًَذ ٍ تشای تعشیف کاالی
جذیذً ،یاصهٌذ تعییي گشٍُ ٍ صیشگشٍُ آى هی تاضیذ کِ اص طشیق هٌَی هحػَالت قاتل دستشس هی تاضٌذ:

 -1-2گريٌ َا
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست گشٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشد ٍ گشٍُ جذیذ اضافِ،
ٍیشایص یا حزف ًوَد.

 -2-2زیرگريٌ َا
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست صیشگشٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشد ٍ صیشگشٍُ جذیذ
اضافِ ًوَد .تشای افضٍدى صیشگشٍُ جذیذ حتوا تایذ یکی اص گشٍُ ّا اص لیست سوت ساست اًتخاب گشدد.
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 -3-2کاال َا
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاالی جذیذ اضافِ،
ٍیشایص یا حزف ًوَد .تشای افضٍدى کاالی جذیذ حتوا تایذ یکی اص صیشگشٍُ ّا اص لیست سوت ساست اًتخاب گشدد.
الصم تِ رکش است هطخػات کاال ضاهل فیلذی تا عٌَاى سشیال هی تاضذ کِ هی تَاى دس ایي فیلذ کذ ،سشیال یا تاسکذ
هحػَل سا ٍاسد ًوَد.

 -3فاکتًرَا
ایي تخص هشتَط تِ هذیشیت فاکتَسّا هی تاضذ ٍ ضاهل تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-3فاکتًرَای خریذ
تَسط ایي فشم هی تَاى فاکتَسّای خشیذ سا هطاّذُ کشد .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص
هیتَاى یک فاکتَس خشیذ دس سیستن ثثت کشد .تا صدى دکوِ چاج هیتَاى فاکتَس سا تِ غَست گشافیکی چاج ًوَد.
هشاحل ٍ تٌظیوات چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي تا هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست
فاکتَسّا هیتَاى آًْا سا فیلتش کشد.

 -2-3پیش فاکتًرَای فريش
تَسط ایي فشم هی تَاى پیص فاکتَسّای فشٍش سا هطاّذُ کشد .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد
ًیاص هی تَاى یک پیص فاکتَس فشٍش غادس کشد .تا صدى دکوِ چاج هیتَاى پیص فاکتَس سا تِ غَست گشافیکی چاج
ًوَدّ .وچٌیي تا هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست پیص فاکتَسّا هیت َاى آًْا سا فیلتش کشد .تا صدى دکوِ تثذیل تِ
فاکتَس ،پیص فاکتَس هَسد تِ فاکتَس فشٍش تثذیل هی ضَد.

 -3-3فاکتًرَای فريش
تَسط ایي فشم هی تَاى فاکتَسّای فشٍش سا هطاّذُ کشد .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص هی-
تَاى یک فاکتَس فشٍش غادس کشد .تا صدى دکوِ چاج هیتَاى فاکتَس سا تِ غَست گشافیکی چاج ًوَدّ .وچٌیي تا
هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست فاکتَسّا هیتَاى آًْا سا فیلتش کشد.

 -4-3فاکتًرَای برگشت از فريش
تَسط ایي فشم هی تَاى فاکتَسّای تشگطت اص فشٍش سا هطاّذُ کشد .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد
هَسد ًیاص هیتَاى یک فاکتَس تشگطت اص فشٍش غادس کشد .تا صدى دکوِ چاج هیتَاى فاکتَس سا تِ غَست گشافیکی
چاج ًوَدّ .وچٌیي تا هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست فاکتَسّا هیتَاى آًْا سا فیلتش کشد.

 -4گسارشات
ایي تخص هشتَط تِ گضاسضات ًشم افضاس تَدُ ٍ ضاهل قسوت ّای صیش هی تاضذ:

 -1-4گسارشات پایٍ
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تا استفادُ اص فشمّای گضاسضات پایِ هی تَاى اطالعات هَجَد دس سیستن سا گضاسضگیشی کشد ،تِ عٌَاى هثال
فشم گضاسش اضخاظ تشای گضاسضگیشی اطالعات اضخاظ ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى تواهی اطالعات
اضخاظ سا گضاسضگیشی ٍ چاج کشد (هشاحل ٍ تٌظیوات چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است) .تواهی
گضاسضات قاتلیت هشتة ساصی ٍ تثذیل تِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی تاضٌذ.

 -2-4گسارشات اصلی
تا استفادُ اص فشمّای گضاسضات اغلی هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن دس ساتطِ تا فاکتَسّا سا گضاسضگیشی
کشد .تواهی ایي گضاسضات تش پایِ اص تاسیخ تا تاسیخ پیادُ ساصی ضذُ است .تواهی گضاسضات قاتلیت هشتة ساصی ٍ
تثذیل تِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی تاضٌذ.

 -5امکاوات
اهکاًات کاستشدی ًشم افضاس دس ایي تخص قاتل استفادُ است:

 -1-5دفترچٍ تلفه
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست دفتشچِ تلفي سا هطاّذُ ٍ هذیشیت کشد.

 -2-5یادآيری َا
تَسط ایي فشم هی تَاى لیست یادآٍسی ّا سا هذیشیت کشد ٍ یک یادآٍسی تِ سیستن اضافِ ًوَد.

 -3-5یادآيری َا
تَسط ایي فشم هی تَاى اطالعات ًشم افضاس سا پاک کشد ٍ اطالعات ًشم افضاس سا تِ حالت اٍلیِ تشگشداًذ .پاک
کشدى اطالعات دس سِ حالت اهکاًپزیش است -1 :پاک کشدى اطالعات فاکتَسّا  -2پاک کشدى اطالعات فاکتَسّا ٍ
هحػَالت  -3پاک کشدى کل اطالعات (فاکتَسّا ،هحػَالت ،اضخاظٍ ،احذّا ٍ )...

 -6پشتیباوی
اهکاًات تْیِ ٍ تاصیاتی پطتیثاى دس ایي تخص است:

 -1-6تُیٍ پشتیبان
تا استفادُ اص فشم تْیِ پطتیثاى هیتَاى تا اًتخاب هسیش اص اطالعات ًشمافضاس پطتیثاى گشفت .پیطٌْاد هی ضَد
تشًاهِ ای هذًٍی جْت کپی پطتیثاى اص اطالعات ًشم افضاس تْیِ ًواییذ .تاصیاتی اطالعات تش پایِ ایي کپی ّای
پطتیثاى اهکاى پزیش است .الصم تِ رکش است هی تَاى اص سیستوی تِ سیستن دیگش پطتیثاى گشفت.

 -2-6بازیابی پشتیبان
تا استفادُ اص فشم تاصیاتی پطتیثاى هیتَاى تا اًتخاب هسیشی کِ فایلّای پطتیثاى دس آى قشاس داسًذ اطالعات
ًشمافضاس سا تش پایِ پطتیثاى اًتخاب ضذُ تاصیاتی ًوَد.

4

ساٌّوای استفادُ اص ًشم افضاس فاکتَس آساى

 -3-6تىظیمات پشتیبان خًدکار
تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى پطتیثاًی گیشی خَدکاس سا دس تاصُ ّای صهاًی هطخع تٌظین ًوَد کِ ٌّگام
خشٍج اص ًشم افضاس پطتیثاًی تػَست خَدکاس اًجام خَاّذ ضذ.

 -7تىظیمات چاپ
قثل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس قسوت تٌظیوات غفحِ اتتذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کٌیذ ،سپس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فعال کشدُ ٍ تواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالت  Emptyقشاس دّیذ.
تا استفادُ اص دکوِ پیص ًوایص هی تَاًیذ گضاسش خَد سا تشسسی کٌیذ.
تا استفادُ اص دکوِ چاج گضاسش خَد سا چاج ًواییذ.

 -8تماس با ما
جْت تواس تا ضشکت آساى سیستن هثٌا ٍ یا اسسال پیطٌْادات ٍ اًتقادات خَد هی تَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش عول
ًواییذ:
 -1تواس تا ضواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -2اسسال پیام اص طشیق آدسس
 -3اسسال ایویل تِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسال ًظش اص طشیق آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=16
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