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بسوِ تعالی

راهنمای استفاده از نرم افسار انبارداری آسان



تعاسیف
 اضخاظ
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست اضخاظ سا هطاّذُ کشدُ ٍ ضخع جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات اضخاظ
سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 اًباسّا
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست اًباسّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ اًبار جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات اًباسّا سا
ٍیشایص ٍ حزف کشد.

ٍ احذّا
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست ٍاحذّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ٍاحذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات ٍاحذ ّا سا
ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 پشٍفایل
با استفادُ اص ایي فشم هی تَاى هطخػات ضشکت یا فشٍضگاُ سا ٍیشایص کشد تا ٌّگام چاپ فاکتَس یا سایش چاپ ّا اص ایي
هطخػات استفادُ ضَدّ .وچٌیي هیتَاى لَگَی ضشکت سا تَسط ایي فشم ٍاسد ًوَد.

 لیست کاسبشاى
ایي فشم ضاهل لیست کاسبشاى ًشمافضاس هیباضذ ٍ تَسط آى هیتَاى سهض عبَس کاسبش فعلی سا تغییش داد یا کاسبشاى دیگشی بشای
ًشمافضاس تعشیف کشد.


هحػَالت
 گشٍُ ّا
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست گشٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشدُ ٍ گشٍُ جذیذ اضافٍِ ،یشایص یا
حزف ًوَد.

 صیشگشٍُ ّا
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با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست صیشگشٍُ هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشدُ ٍ صیشگشٍُ جذیذ اضافٍِ ،یشایص
یا حزف ًوَد.

 کاال ّا
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست هحػَالت ،کاالّا یا خذهات سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاالی جذیذ اضافٍِ ،یشایص یا حزف
ًوَد.


اًباسگشداًی
 کاالّای اًباس
تَسط ایي فشم هی تَاى کاالّای هَجَد دس اًباس سا هطاّذُ کشد .با صدى دکوِ ٍیشایص هیتَاى هَجَدی اٍلیِ ،حذاقل تعذاد،
حذاکثش تعذاد ٍ قفسِ کاالّا سا دس اًباس هشبَطِ ٍیشایص کشد.

ٍ سٍد کاال


تَسط ایي فشم هی تَاى سسیذّای ٍسٍد کاال سا هطاّذُ کشد .با صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص هیتَاى یک سسیذ
ٍسٍد کاال دس سیستن ثبت کشد .با صدى دکوِ چاپ هیتَاى سسیذ سا بِ غَست گشافیکی چاپ ًوَد .هشاحل ٍ تٌظیوات چاپ دس
اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي با هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست سسیذّا هیتَاى آًْا سا فیلتش کشد.

 خشٍج کاال
تَسط ایي فشم هی تَاى سسیذّای خشٍج کاال سا هطاّذُ کشد .با صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص هیتَاى یک
سسیذ خشٍج کاال غادس کشد .با صدى دکوِ چاپ هیتَاى سسیذ سا بِ غَست گشافیکی چاپ ًوَدّ .وچٌیي با هَاسد اًتخاب ضذُ
دس لیست سسیذّا هیتَاى آًْا سا فیلتش کشد.


گضاسضات
 گضاسضات پایِ
با استفادُ اص فشم ّای گضاسضات پایِ هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن سا گضاسضگیشی کشد ،بِ عٌَاى هثال فشم گضاسش اضخاظ
بشای گضاسضگیشی اطالعات اضخاظ ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى تواهی اطالعات اضخاظ سا گضاسضگیشی ٍ چاپ کشد
(هشاحل ٍ تٌظیوات چاپ دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است).

 گضاسضات اغلی
با استفادُ اص فشمّای گضاسضات اغلی هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن دس سابطِ با ٍسٍد کاالّا ٍ خشٍج کاالّا سا گضاسضگیشی
کشد .تواهی ایي گضاسضات بش پایِ اص تاسیخ تا تاسیخ پیادُ ساصی ضذُ است.

 گضاسضات پیطشفتِ
با استفادُ اص فشمّای گضاسضات پیطشفتِ هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن دس سابطِ با ٍسٍد کاالّا ٍ خشٍج کاالّا سا بشاساس
اضخاظ گضاسضگیشی کشد .تواهی ایي گضاسضات بش پایِ اص ضخع پیادُ ساصی ضذُ است.
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برًبهِ ًَیسی اًذرٍیذ

اهکاًات
 دفتشچِ تلفي
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست دفتشچِ تلفي سا هطاّذُ ٍ هذیشیت کشد.

 یادآٍسی ّا
تَسط ایي فشم هی تَاى لیست یادآٍسی ّا سا هذیشیت کشد ٍ یک یادآٍسی بِ سیستن اضافِ ًوَد.


پطتیباًی
 تْیِ پطتیباى
با استفادُ اص فشم تْیِ پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیش اص اطالعات ًشمافضاس پطتیباى گشفت .پیطٌْاد هی ضَد بشًاهِ ای هذًٍی
جْت کپی پطتیباى اص اطالعات ًشم افضاس تْیِ ًواییذ .باصیابی اطالعات بش پایِ ایي کپی ّای پطتیباى اهکاى پزیش است.

 باصیابی پطتیباى
با استفادُ اص فشم باصیابی پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیشی کِ فایلّای پطتیباى دس آى قشاس داسًذ اطالعات ًشمافضاس سا بش پایِ
پطتیباى اًتخاب ضذُ باصیابی ًوَد.


تٌظیوات چاپ
 قبل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
 دس قسوت تٌظیوات غفحِ ابتذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کٌیذ ،سپس گضیٌِ

Print Background Colors

 and Imagesسا فعال کشدُ ٍ تواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالت  Emptyقشاس دّیذ.
 با استفادُ اص دکوِ پیص ًوایص هی تَاًیذ گضاسش خَد سا بشسسی کٌیذ.
 با استفادُ اص دکوِ چاپ گضاسش خَد سا چاپ ًواییذ.
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